


The Faculty provides students with the 
opportunity to gain knowledge and 
skills in business and management to 
enhance employability and enterprise. 
The Faculty collaborates with industry and 
professional bodies to ensure programmes 
meet international standards and market 
demands. These links offer students 
opportunities for training and employment.

المعارف  الكتساب  الفرصة  لطالبها  الكلية  توفر 
التجارية واإلدارة مما يعزز  الالزمة لألعمال  والمهارات 
تتعاون  المشاريع.  وريادة  للتوظيف  جاهزيتهم 
عدة   مهنية  وجهات  صناعية  قطاعات  مع  الكلية 
لضمان توافق البرامج المقدمة مع المعايير العالمية 
التعاون  هذا  ويخلق  العمل  سوق  حاجة  وتلبية 
لطلبة  والوظيفية  التدريبية  الفرص  من  العديد 

الكلية.

التخ�ص�ص 

البكالوريو�صالدبلوم 
امل�صتوى 4امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

140 ر.ع14016 ر.ع12816 ر.ع12818 ر.ع18املحا�صبة 
140 ر.ع14016 ر.ع16 128 ر.ع12818 ر.ع18الإدارة 

140 ر.ع14016 ر.ع12816 ر.ع12818 ر.ع18الت�صويق 
البكالوريو�ص

140 ر.ع14016 ر.ع12816 ر.ع12818 ر.ع18الأعمال والقانون التجاري
140 ر.ع14016 ر.ع12816 ر.ع12818 ر.ع18نظم املعلومات الإدارية

املاج�صتري
 �صنتان5400 ريال عمايناإدارة الأعمال 

Specialization

Diploma Bachelor

1 Level 2 Level 3 Level 4 Level

 No. of
Units

fees per-
 Unit

 No. of
Units

fees per-
Unit

 No. of
Units

fees per-
Unit

 No. of
Units

fees per-
Unit

Accountancy 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

Management 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

Marketing 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

 Bachelor

Business &  Commercial Law 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

 Management
Information Systems 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

Master

Business Administration (MBA) 5400 R.O Two years



The Faculty offers outstanding learning 
opportunities in student-centred 
programmes with cutting-edge curricula.
Students are provided with the knowledge, 
hands-on experience and competencies 
that lead to innovative and enterprising 
graduates.Strong links with industry 
offer real-life training and employment 
opportunities.

الطالب  من  تتخذ  رائعة  تعلم  فرص  الكلية  تقدم 
المقدمة.   والمناهج  البرامج  جميع  في  محورها 
ويتم تزويد الطلبة بمجموعة من المعارف والخبرات 
واإلمكانات التي تؤهلهم ليصبحوا مبتكرين ورواد 
مع  تعاون  عالقات  توطيد  الكلية  وتراعي  أعمال. 
التدريب  فرص  لتوفير  والصناعة  األعمال  قطاعات 

العملي والتوظيف للطلبة.

التخ�ص�ص

البكالوريو�ص الدبلوم 
امل�صتوى 4امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

153 ر.ع15316 ر.ع12816 ر.ع12819 ر.ع17اإدارة الأعمال و تقنية املعلومات
153 ر.ع15316 ر.ع12816 ر.ع12819 ر.ع17علوم احلا�صوب والو�صائط املتعددة
153 ر.ع15316 ر.ع12816 ر.ع12819 ر.ع17علوم احلا�صوب وهند�صة الويب

153 ر.ع15316 ر.ع12816 ر.ع12819 ر.ع17ال�صبكات وقاعدة البيانات
153 ر.ع15316 ر.ع12816 ر.ع12819 ر.ع17هند�صة الربجميات

املاج�صتري
 �صنتان4200 ريال عماينعلوم احلا�صوب

Specialization

Diploma Bachelor

1 Level 2 Level 3 Level 4 Level

 No. of
Units

 Fees
 per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

Business & Information 
Technology 17 128 R.O 19 128 R.O 16 153 R.O 16 153 R.O

Computing & Multimedia 17 128 R.O 19 128 R.O 16 153 R.O 16 153 R.O

Computing &
Web Engineering 17 128 R.O 19 128 R.O 16 153 R.O 16 153 R.O

Networking & Database 17 128 R.O 19 128 R.O 16 153 R.O 16 153 R.O

Software Engineering 17 128 R.O 19 128 R.O 16 153 R.O 16 153 R.O

 Master

Science (Computer sciences) 4200 R.O Two years



The Faculty offers outstanding learning 
opportunities across a broad range 
of undergraduate and postgraduate 
programmes to enhance employability and 
promote lifelong learning. Students develop 
the knowledge, skills, and values to prepare 
for careers in education.All programmes 
comply with the Ministry of Education to 
ensure standards are met and best practice 
is promoted.

تقدم الكلية فرص تعلم متنوعة من خالل مجموعة 
واسعة من برامج البكالوريوس والماجستير لتعزيز 
فرص التوظيف والتعلم مدى الحياة. تتيح الدراسة 
الالزمة  والقيم  والمهارات  المعارف  تطوير  للطالب 
للمهن التربوية. ويراعى التعاون المستمر مع وزارة 
التربية والتعليم لضمان تطبيق المعايير المعتمدة 

وتبني أفضل الممارسات.

Specialization No.of Units Fees per- Unit

 Arabic Language and Literature        68 133 R.O

 *Education (Mathematics - Arabic Language - Biology - Physical) 68 133 R.O

 *Education English Language 66 133 R.O

 *Musical Education 68 163 R.O

 *Education Domain One Teacher 66 165 R.O

 *Education Domain Two Teacher 68 160 R.O

Teacher Preparation Programme
Specialization No.of Units Fees per- Unit

 *Islamic Studies - Arabic Language - English Language,- Math - Education Technology - 
Social Science - Physical Education - Art Education - Music Education 16 170 R.O

Master 

 Curriculum and Teaching Methods: General Curriculum and Teaching Methods 
- Arabic Language - Science 24 170 R.O

 Foundation and Education Administration 24 170 R.O

التكلفة للوحدة الواحدةعدد الوحدات الدرا�صةالتخ�ص�ص
133 ر.ع68اللغة العربية واآدابها

133 ر.ع68*الرتبية )الريا�صيات - اللغة العربية - اأحياء - الريا�صية(
133 ر.ع66*تربية لغة اإجنليزية

163 ر.ع68*الرتبية املو�صيقية
165 ر.ع66*تربية معلم املجال الأول 

160 ر.ع68*تربية معلم املجال الثاين 
دبلوم التاأهيل الرتبوي

عدد الوحدات التخ�ص�ص
الدرا�صية

التكلفة للوحدة 
الواحدة

*الرتبية الإ�صالمية - اللغة العربية - العلوم - الدرا�صات الإجتماعية - الريا�صيات - اللغة الإجنليزية - تكنولوجيا 
170 ر.ع16التعليم - الريا�صة املدر�صية - الرتبية الفنية - الرتبية املو�صيقية 

تخ�ص�صات درجة املاج�صتري
170 ر.ع24مناهج وطرق التدري�ص: املناهج العامة - اللغة العربية -  العلوم

170 ر.ع24الأ�صول والإدارة الرتبوية

Conditions of MoHERI apply ** تخ�صع ل�صرتاطات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار



The Faculty offers students outstanding 
learning opportunities in state of the art 
laboratories across all major engineering 
disciplines.Learning is enhanced through 
a blend of academic and practical 
hands-on experience which supports the 
development of knowledge and skills.

في  فريدة  تعلم  فرص  لطالبها  الكلية  تقدم 
وباستخدام  الهندسية  التخصصات  من  العديد 
ويراعى  والمرافق.  المختبرات  أحدث  من  مجموعة 
تعزيز التعلم من خالل الدمج بين النواحي النظرية 
إلى  وصوال  العملية  التدريبية  والخبرات  األكاديمية 

تطوير المعارف والمهارات ذات الصلة. 

التخ�ص�ص

امل�صتوى 4امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1

عدد
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

161 ر.ع16116 ر.ع13416 ر.ع13419 ر.ع18الهند�صة الكيميائية
161 ر.ع16116 ر.ع13416 ر.ع13419 ر.ع18الهند�صة املدنية

161 ر.ع16116 ر.ع13416 ر.ع13419 ر.ع18الهند�صة الكهربائية واحلا�صب الآيل
161 ر.ع16116 ر.ع13416 ر.ع13419 ر.ع18الهند�صة امليكانيكية والإلكرتوميكانيكية

161 ر.ع16116 ر.ع13416 ر.ع13419 ر.ع18هند�صة العمليات املعدنية واملواد

املاج�صتري

 �صنتان5400  ريال عماين الهند�صة البيئية

Specialization

1 Level 2 Level 3 Level 4 Level

 No.
 of

Units

 Fees
 per-Unit

 No.
 of

Units

 Fees
per-Unit

 No.
 of

Units

 Fees
per-Unit

 No.
 of

Units

 Fees
per-Unit

Chemical Engineering 18  134 R.O 19  134 R.O 16 161 R.O 16 161 R.O

Civil Engineering 18  134 R.O 19  134 R.O 16 161 R.O 16 161 R.O

Electrical & Computer 
Engineering 18  134 R.O 19  134 R.O 16 161 R.O 16 161 R.O

Mechanical & Mechatronic 
Engineering 18  134 R.O 19  134 R.O 16 161 R.O 16 161 R.O

 Process Metallurgy & Materials
Engineering 18  134 R.O 19  134 R.O 16 161 R.O 16 161 R.O

Master 

 Environmental Engineering 5400 R.O Two years 



The Faculty supports and encourages 
students to become leaders in language 
education and translation.Students develop 
skills in communication and critical and 
creative thinking to maximize their potential. 
Partnerships with external agencies ensure 
that curricula are relevant, appropriate and 
contemporary.

اإلستفادة  على  طالبها  الكلية  وتشجع  تدعم 
ليصبحوا نماذج قيادية في مجاالت التربية واللغات 
مهارات  تطوير  للطالب  الدراسة  وتتيح  والترجمة. 
واالستفادة  واإلبداعي  النقدي  والتفكير  التواصل 
إهتمام  الكلية  تولى  كما  إمكاناته.  من  القصوى 
خارجية  مهنية  جهات  مع  والتعاون  بالشراكات 

لضمان حداثة ومالئمة المناهج والبرامج للمعايير.

Specialization

Diploma Bachelor

1 Level 2 Level 3 Level 4 Level

 No. of
Units

 Fees
 per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

English Language Studies 18 128 R.O 18 128 R.O - - - -

Bachelor 

English Language & 
Translation 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

English Language & 
Literature 18 128 R.O 18 128 R.O 16 140 R.O 16 140 R.O

 Master

Arts in Teaching English to Speakers of Other 
Languages, MA TESOL 5400 R.O  Two years

التخ�ص�ص 

البكالوريو�ص الدبلوم 
امل�صتوى 4امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1

عدد
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم 
الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد
 الوحدات

ر�صوم
الوحدة

----128 ر.ع12818 ر.ع18درا�صات اللغة الإجنليزية 
البكالوريو�ص

140 ر.ع14016 ر.ع12816 ر.ع12818 ر.ع18اللغة الإجنليزية والرتجمة
140 ر.ع14016 ر.ع12816 ر.ع12818 ر.ع18اللغة الإجنليزية واآدابها

املاج�صتري
 �صنتان5400  ريال عماينالآداب يف تدري�ص اللغة الجنليزية لغري الناطقني بها



The Faculty provides students with the 
opportunity to develop knowledge and 
skills to become experts in the legal 
profession.The programme offers a blend of 
theoretical and practical scholarship, placing 
emphasis on high quality, legal training and 
professional integration to prepare students 
for a range of positions in the judicial field.

المعارف  لتطوير  لطالبها  الفرصة  الكلية  تهيئ 
القانونية.  بالمجاالت  خبراء  ليصبحوا  والمهارات 
بين  المهني  الدمج  المقدمة  البرامج  في  ويراعى 
على  التركيز  مع  معا  والعملية  النظرية  المعارف 
لمواقع  الطلبة  لتأهيل  العملي  التدريب  جودة 

وظيفية مميزة في القطاعات القانونية.

Requirements: متطلبات اإللتحاق:

• A pass in the General Education 
Diploma

• At least C (65%) in Arabic Language 
course in the General Education 
Diploma. If grade less than C (65%) in 
Arabic Language, then the student has 
to study ARBN1103 Course (The art of 
writing and expression) and ARABIC 
LANGUAGE SKILLS Course.  

• Complete the GFP (Math & IC3)

•     شهادة إتمام دبلوم التعليم العام 

•    الحصول على درجة ال تقل عن ج )65%( في 
التعليم  دبلوم  امتحان  في  العربية  اللغة 
هذه  على  الحصول  عدم  حال  وفي  العام 
مادة  يدرس  ان  الطالب  على  يجب  النسبة 
مادة  الى  باالضافة  والتعبير  الكتابة  فن 

مهارات اللغة العربية.

)الــرياضـيـات  الــتــأسيسيــة  الـــمــواد  دراســة      •
والـحـاسوب(

التخ�ص�ص 

البكالوريو�ص 
امل�صتوى 4امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1

عدد
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد 
الوحدات

ر�صوم
 الوحدة

عدد
 الوحدات

ر�صوم
الوحدة

159 ر.ع15920 ر.ع15916 ر.ع15918 ر.ع12القانون 

Specialization

Bachelor

1 Level 2 Level 3 Level 4 Level

 No. of
Units

 Fees
 per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

 No. of
Units

 Fees
per-Unit

Law 12 159 R.O 18 159 R.O 16 159 R.O 20 159 R.O



•     100 ريال عماني مبلغ تأمين )مسترد(
•     50 ريال عماني رسوم تسجيل )غير مستردة( 

•     50 ريال عماني رسوم خدمات لكل فصل دراسي
         )لطلبة التربية الرياضية فقط(            

•     شهادة دبلوم التعليم العام او مايعادلها
•     نسخة من البطاقة الشخصية /جواز السفر

•     أربع صور شخصية ملونة
•     نسخة من شهادة الميالد

•     نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك
•     الوثائق االضافية التالية :

مدارس  	 من  العام  التعليم  دبلوم  على  للحاصلين 
االخيرة في مرحلة  الثالث سنوات  نتائج  غير عمانية: 
التعليم العام معتمدة من السفارة العمانية ووزارة 
)لغرض  الشهادة  منها  الصادرة  للبلد  الخارجية 

معادلتها في وزارة التربية والتعليم العمانية(

كشف  	  : اخرى  تعليمية  مؤسسات  من  للمنتقلين 
عالمات ووصف تفصيلي للمواد التي سبق دراستها 
حسب  )معتمد  منها  المنتقل  المؤسسة  في 

االصول(

•     النقل األسبوعي 182 ريال عماني للعام األكاديمي
         )فصلين دراسيين(

• Deposit 100 RO (refundable)
• Enrollment fees 50 RO (not refundable)
• 50 RO for each semester                  

(Physical Education Only)

• General Education Diploma Certificate, or 
equivalent

• Copy of passport / ID
• Four color photographs
• Copy of birth certificate
• Copy of good conduct certificate 
• Additional documentation required is as follows:

 	 Applicants who have a General Education 
Diploma from a non-Omani school require 
authentication and certification of their high 
school certificate transcript (grade 10-12) 
from the Omani Embassy and Ministry of 
Foreign Affairs in their country of study.  All 
authenticated certification needs to be 
submitted to the Ministry of Education to 
ascertain equivalency

 	 Applicants transferring from another higher 
educational institution require an official copy 
of their transcript in addition to a description of 
all courses taken (duly certified)

•     Weekly Transportation per academic year
        (two semesters) 182 RO

Registration Fees

Type of housing Fees (One semester)

Triple 239 R.O

Double 355 R.O

Single 671 R.O

الرسوم )فصل دراسي  واحد(نوع السكن

239 ر.عثالثي
355 ر.عثنائي
671 ر.عفردي

رســوم الـتسـجـيـل

Accommodation Fees رســوم الـسـكـن

Transportation Fees رســوم الــنـقـل

Required Documentation الـــوثــائــق الـمــطـلوبـــة



• Individualised student support
• Access to innovative social learning space   
• Strong links with Faculties from induction             

to transition

• Learner Support Majlis and Writing Studio to 
support and enhance the learning experience

• Contextualised learning in a multicultural 
environment.

• Team-based approach to support student-   
centred learning

• English Language fees for each level: 771 RO
• Mathematics fees (SET) for each course: 97 RO
• (IC3) fees per-semester: 122.500 

•     توفر مراكز مثل مجلس دعم التعلم وأستوديو الكتابة
         تعزز الخبرات والمهارات

•     التعلم من خالل السياق وفي بيئة متنوعة الثقافات 

•     إعتماد التعلم التعاوني لدعم التعلم الذاتي عند الطالب 

•     رسوم اللغة اإلنجليزية للمستوى الواحد 771 ريال عماني
•     رسوم الرياضيات للفصل الدارسي الواحد 97 ريال عماني
•     رسوم )IC3( للفصل الدراسي الواحد 122.500 ريال عماني

The programme provides a bridge for students 
transitioning from high school to Faculties. 
Foundation students develop English language, 
mathematics and computing skills to prepare 
them for study in their future specialisations. The 
programme is designed to introduce students to 
academic core skills as a strong foundation for 
future learning.

العام  التعليم  دبلوم  لخريجي  مؤهال  معبرا  البرنامج  يمثل 
الفرصة  البرنامج  ويتيح  الكليات  بإحدى  للدراسة  لالنتقال 
للطالب لتطوير مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب 
اآللي كأساس لدراسة معظم التخصصات ويراعي أيضا إمداد 
لدراستهم  والالزمة  األساسية  األكاديمية  بالمهارات  الطلبة 

المستقبلية بالكليات.

Strengths 

Why Study the Programme?

نقــاط القــوة

لـمـاذا دراسـة الـبـرنـامـج؟

Feesالرسوم

•     الدعم الفردي للحاالت الطالبية
•     إتاحة فرصة التعليم في بيئة تشجع اإلبتكار

•     التنسيق المستمر مع الكليات لتسهيل عملية اإلندماج

General Foundation Programmeالـــبـرنــامـج الـــتــأســيـســي

su.alumni
Alumni@su.edu.om

+968 95999093



مــركــز مــصــادر الــتــعــلــم 
Learning Resources Centre at Sohar University 
is a basic tool to help students, professors and 
researchers to achieve success and academic 
excellence. It provides informative environment 
serves the academic requirements by providing 
high - quality sources for all users with the benefit of 
modern methods, databases and search engines to 
reach them.

صحــــار  بجــــــــــــامعـة  التعـــــــــلم  مصــــــــادر  مـــــــــركز  يهــــــــدف 
النجـــــــاح  لتـــــحقيق  واألســـــــــــاتذة  الطلبـــــــة  مســــــــاعدة  إلـــــى 
والتـــــــــفوق األكـــــــــاديمـــــــي. كمـــــا يوفــــــر للمستخـــــــــــــــــــدمين 
بيئـــــــــة معـــــــــــلوماتية تخــــــــــدم البحــــــــــــــــوث والمتطلبــــــــــــــات 
عاليـــة  مصـــادر  تـــوفيـــــر  خـــــالل  مــــن  وذلك  األكـــــــاديمية 

الجــــــــــودة لجميــــــع فئــــات المستخدمــين. 

•       الجوالت التعريفية
•       ورش العمل

•       اإلعـــــــارة
•       المصادر اإللكترونية

•       الغـــرف الدراسية
•       اسأل أمين المكتبة 

•       اقتراح كتاب
•       الخدمة المرجعية

•       النسخ الضوئي
•       أجهزة الحاسب اآللي و الشبكة الالسلكية

خدمات المركز

المصادر
•       كتب

 مجـــالت وجــرائد مطبـــــوعة• 
 أقـــــراص فيــديو رقمــية وأقــــراص مـدمجة• 
 رســــائل جـــامعية• 
 مجموعات خاصة• 
 المصادر اإللكترونية• 

• Books
• Printed journals/magazines & newspapers
• DVDs & CDs
• Theses
• Special collections
• E-Resources

• Orientations

• Workshops

• Borrowing

• Electronic Resources

• A study room

• Ask a Liberian

• Reference desk

• Recommend a Book

• Photocopier

• Computers and WiFi

LRC Services

Resources

Learning Resources Centre (LRC)

lrcsoharuniAsklrc@su.edu.om+968 92856767



مــرافـق وخـدمات الـجامعـة

Accommodationالــــســـكـــن

Sport Facilitiesمرافق رياضية

Health Careالـرعاية الـصـحــيــة

Transportationالـنـــــــــــقــــــــــل

Student Counselling Centreقــســم اإلرشـــاد الــطــالبي

 Caree Guidance Servicesخــدمــات الـتـوجـيه الـمهــنـي

Restaurantالــــــمــــــطــــــعــــــم

Student Activitiesاألنـشـطـة الــطـالبيـة

Facilities and Services



SECTION / FACULTY
المحول - االيميل 

EXT. - EMAIL
القسم / الكلية

COMMUNICATION & EXTERNAL RELATIONS 297 التواصل والعالقات الخارجية

ADMISSION & REGISTRATION 199  القبول والتسجيل 

FACULTY OF BUSINESS 206 كلية إدارة األعمال

FACULTY OF COMPUTING & IT 312 كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

FACULTY OF EDUCATION & ARTS 266  كلية التربية واآلداب

FACULTY OF ENGINEERING 237 كلية الهندسة

FACULTY OF LANGUAGE STUDIES 492 كلية الدراسات اللغوية

FACULTY OF LAW 215 كلية القانون

GENERAL FOUNDATION PROGRAMME 109 البرنامج التأسيسي 

FINANCE 309 المالية

RESEARCH & INDSUTRIAL COLLABORATION DEP. 108 دائرة البحوث والتعاون الصناعي 

STUDENT AFFAIRS 134 شؤون الطلبة

STUDENT COUNCIL 257 المجلس اإلستشاري الطالبي

CAREER GUIDANCE SERVICES 454 خدمات التوجيه المهني

POSTGRADUATE CENTRE 203 مركز الدراسات العليا

 
Fee Enquiries:                        Accounts@su.edu.om إستفسارات الرسوم: 

Contactsجهات اإلتصال

قـد تـطـرأ تــغـييرات عـلى عــدد بـعـض الـوحـدات ورسـومـهـا يتم تـطـبيقـهـا طـبـقـا للـتـوصيات  ومـوافـقـة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
THE NUMBER OF MODULES AND THEIR FEES MAY BE SUBJECT TO CHANGE AS PER THE RECOMMENDATIONS AND APPROVAL OF THE MoHERI 

BShibli@su.edu.om

admission@su.edu.om

ASBadi@su.edu.om   -   KShibli@su.edu.om

Kfarsi@su.edu.om   -   HHinai@su.edu.om

zalika@su.edu.om

ASHShibli@su.edu.om   -   SAMaqbali@su.edu.om

RBusaidi@su.edu.om

AMuqbali@su.edu.om   -   AABreiki@su.edu.om

BBalushi@su.edu.om   -   Asia@su.edu.om

Accounts@su.edu.om

FJabri@su.edu.om

FFarsi@su.edu.om

SC@su.edu.om

cgs@su.edu.om

www.su.edu.om

@Soharuniv 79955997

P.O.Box: 44 Postal Code: 311 Sohar, Sultanate of Oman +968 26850100 +968 26720102

Sohar University,Oman Soharuniversity_Oman

SBloshi@su.edu.om


