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كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
برامج الدكتوراه (للمتفرغين)
1.اللغة العربية وآدابها
 2.التاريخ
 3.دراسات المعلومات
برامج الماجستير (للمتفرغين وغير المتفرغين)
 .1اللغة العربية
 .2الترجمة
 .3الجغرافيا
 .4التاريخ
 .5اإلعالم
• الصحافة
• اإلذاعة والتلفزيون
• العالقات العامة واإلعالن
 .6علم المكتبات والمعلومات
 .7علم االجتماع
 .8العمل االجتماعي
 .9السياحة (خيار المقررات الدراسية والرسالة  -خيار الرسالة)
• إدارة المقاصد السياحية
 .10علم اآلثار(خيار المقررات الدراسية والرسالة  -خيار الرسالة)
برنامج دبلوم الدراسات العليا (للمتفرغين وغير المتفرغين)
 .1الترجمة
كلية واالقتصاد والعلوم السياسية
برامج الدكتوراه باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين وغير متفرغين)
 .1نظم المعلومات
برامج الماجستير باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين وغير المتفرغين)
 .1إدارة األعمال
 .2العالقات الدولية والدراسات األمنية
• العالقات الدولية
• الدراسات األمنية
 .3نظم المعلومات
 .4إدارة العمليات وسلسلة التوريد
كلية التربية
برامج الدكتوراه (للمتفرغين)
.١مناهج وتدريس اللغة العربية
 .٢مناهج وتدريس التربية االسالمية
 .٣مناهج وتدريس اللغة اإلنجليزية
 .٤مناهج وتدريس العلوم
 .٥مناهج وتدريس الرياضيات
 .٦مناهج وتدريس الدراسات االجتماعية
 .٧اإلدارة التربوية
برامج الماجستير (للمتفرغين وغير المتفرغين)
 .1مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
 .2مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية
 .3مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية
 .4مناهج وطرق تدريس العلوم
 .5مناهج وطرق تدريس الرياضيات
 .6مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية
 .7تكنولوجيا التعليم والتعلم
 .8اإلدارة التربوية
• اإلدارة المدرسية
• اإلشراف التربوي
• التخطيطالتربوي
 .9الدراسات اإلسالمية

• أصول الدين والدعوة
• الفقه وأصوله
 .10علم النفس
• علم النفس التربوي (تفرغ جزئي)
(تفرغ جزئي)
• القياس والتقويم
(تفرغ كلي)
• صعوبات التعلم
• التوجيه واإلرشاد المهني(تفرغ كلي)
(تفرغ كلي)
• االرشاد النفسي
 .11علوم الرياضة
• اإلدارة واإلشراف الرياضي
• اإلعداد البدني والصحي
 .12الفنون
(تفرغ كلي)
• الفنونالتشكيلية
(تفرغ كلي)
• تدريس الفنون
كلية الحقوق
برامج الماجستير في القانون باللغة العربية (للمتفرغين وغير
المتفرغين)
 .1القانون العام
 .2القانون الخاص
 .3القانون التجاري
 .4القانون الجزائي
كلية العلوم الزراعية والبحرية
برامج الدكتوراه باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين)
 .1علوم المحاصيل
 .2علم األغذية والتغذية
 .3إدارة التربة والمياه
 .4علوم البحار والثروة السمكية
 .5اقتصاد الموارد الطبيعية
برامج الماجستير باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين وغير المتفرغين)
 .1اقتصاد الموارد الطبيعية
 .2الهندسة الزراعية
 .3علم الحيوان
 .4إنتاج النبات
 .5وقاية النبات
 .6علم األغذية والتغذية
 .7علوم البحار والثروة السمكية
 .8إدارة التربة والمياه
كلية العلوم
برامج الدكتوراه باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين)
 .1األحياء
 .2علوم األرض
 .3الرياضيات
 .4الفيزياء
 .5اإلحصاء
 .6الكيمياء
 .7علوم الحاسب اآللي
برامج الماجستير باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين وغير المتفرغين)
		
 .1الكيمياء
 .2علوم الحاسب اآللي
 .3علوم جيولوجيا البترول
(تفرغ كلي)
		
 .4األحياء
(تفرغ كلي)
		
 .5الفيزياء
(تفرغ كلي)
 .6الرياضياتالتطبيقية

 .7الرياضياتالبحتة
 .8اإلحصاء
		
 .9علم البيئة

(تفرغ كلي)
(تفرغ كلي)
(تفرغ كلي)

كلية الطب والعلوم الصحية
برامج الدكتوراه باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين)
 .1الكيمياءالحياتية
 .٢الوبائيات والصحة العامة
 .٣علم وظائف األعضاء
 .٤الصيدلةالسريرية
برامج الماجستير باللغة االنجليزية (للمتفرغين)
 .1الكيمياء الحياتية واألحياء الجزيئية
 .2علم األحياء الدقيقة
 .3علم وبائيات األمراض واإلحصائيات الطبية
 .٤علم وظائف األعضاء
 .٥علم التشريح البشري السريري (اإلكلينيكي)
كلية الهندسة
برامج الدكتوراه باللغة االنجليزية (للمتفرغين)
 .1الهندسةالمدنية
 .2الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
 .3الهندسةالميكانيكية
 .4الهندسةالصناعية
 .5هندسة النفط
 .6هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
برامج الماجستير باللغة االنجليزية (للمتفرغين وغير المتفرغين)
 .1الهندسةالمدنية
 .2الهندسة المدنية (موارد المياه)
 .3الهندسة المدنية (البيئية)
 .4الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
• نظم الطاقة والقوى
• القياسات اإللكترونية والتحكم
• اإلتصاالت ومعالجة اإلشارات
• أنظمة الحاسب اآللي والشبكات
 .5الهندسةالميكانيكية
 .6الهندسةالصناعية
 .7هندسة النفط والغاز الطبيعي
 .8هندسةجيوماتكس
 .9هندسة الكيمياء والمعالجة التحويلية
 .10الهندسة المعمارية
كلية التمريض
برنامج الماجستير باللغة اإلنجليزية (للمتفرغين)
 .1التمريض
• الرعاية الصحية الحادة للكبار(بخيار المقررات الدراسية
والرسالة)
• التمريض (بخيار الرسالة)
 .2تمريض القبالة

تبدأ الدراسة في

شهر سبتمبر ٢٠٢١
لمعرفة شروط القبول لكل برنامج
وإجراءات تقديم الطلبات الرجاء زيارة
موقع العمادة
www.squ.edu.om/ps

٢٠٢١
جامعة السلطان قابوس

Study Starts on

September 2021
For admission requirments
and application procedures
please visit:
www.squ.edu.om/ps

2021

College of Arts and social Sciences
PhD programs (Full-time)
1. Arabic Language and Literature
2. History
3. Information Studies
Master’s programs (Full-time and Part-time)
1. Arabic Language
2. Translation
3. History
4. Geography
5. Mass Communication
• Journalism
• Broadcasting Media
• Public Relation & Advertising
6. Library and Information Science
7. Sociology
8. Social Work
9. Tourism (Course work and Thesis or by Thesis)
• Tourism Destination Management
10. Archaeology (Course work and Thesis or by
Thesis)
Postgraduate Diploma Programs (Full-time and Parttime)
1. Translation

6. Curriculum and Teaching Methods of Social
Studies
7. Instructional and Learning Technologies
8. Educational Administration
• School Administration
• Educational Supervision
• Educational Planning
9. Islamic Studies:
• Fundamentals Religion and Da’wa
• Islamic Jurisprudence and its Principle
10. Psychology
• Measurement and Evaluation    
(Part-time)
• Educational Psychology               
(Part-time)
• Learning Disabilities
       
(Full-time)
• Career Guidance and Counseling
(Full-time)
• Counseling Psychology
       
(Full-time)       
11. Sport Sciences
• Sport Management and Supervision  
• Physical and Health Conditioning       
12. Arts
• Fine Arts
(Full-time)
• Teaching Arts
(Full-time)       

Master’s programs taught in English (Full-time and
Part-time)
1. Chemistry		
2. Computer Science      
3. Petroleum Geosciences
4. Biology
     (Full-time)
5. Applied Mathematics    (Full-time)
6. Pure Mathematics      (Full-time)
7. Physics
     (Full-time)
8. Statistics
     (Full-time)
9. Environmental Science  (Full-time)
College of Medicine and Health Sciences
PhD programs taught in English (Full-time)
1. Biochemistry
2. Epidemiology and Public Health
3. Physiology
4. Clinical Pharmacy
Master’s programs taught in English (Full-time)
1. Biochemistry and Molecular Biology
2. Medical Microbiology
3. Epidemiology and Medical Statistics
4. Human & Clinical Anatomy
5. Physiology

College of Law
Master’s programs taught in Arabic (Full-time and PartCollege of Engineering
time)
College of Economics and Political Science
1. Public Law
PhD programs taught in English (Full-time)
PhD programs taught in English (Full-time or Part time)
2. Private Law
1. Civil Engineering
1. Information Systems
3. Commercial Law
2. Electrical and Computer Engineering
Master’s Programs taught in English (Full-time and
4. Criminal Law
3. Mechanical Engineering
Part-time)
4. Industrial Engineering
College of Agricultural and Marine Sciences
1. Business Administration (MBA)
5. Petroleum Engineering
PhD programs taught in English (Full-time)
2. International Relations and Security Studies
6. Chemical and Process Engineering
1. Crop Sciences
• International Relations
Master’s programs taught in English (Full-time and
2. Food Science and Nutrition
• Security Studies
Part-time)
3. Soil and Water Management
3. Information Systems
1. Civil Engineering
4. Marine Sciences and Fisheries
4. Operations & Supply Chain Management
2. Civil Engineering (Water Resources)
5. Natural Resource Economics
3. Civil Engineering (Environmental Engineering)
College of Education
Master’s programs taught in English (Full-time and
4. Electrical and Computer Engineering
PhD programs (Full-time)
Part-time)
• Power System and Energy
1. Curriculum and Instruction in Arabic Language
1. Natural Resource Economics
• Electronic Instrumentation and Control
2. Curriculum and Instruction in Islamic Education
2. Agricultural Engineering
• Communications and Signal Processing
3. Curriculum and Instruction in English Language
3. Animal Science
• Computer Systems and Networks
4. Curriculum and Instruction in Sciences
4. Crop Production
5. Mechanical Engineering
5. Curriculum and Instruction in Mathematics
5. Crop Protection
6. Industrial Engineering
6. Curriculum and Instruction in Social Studies
6. Food Science and Nutrition
7. Petroleum and Natural Gas Engineering
7. Educational Administration
7. Marine Science and Fisheries
8. Geomatics Engineering
Master’s programs (Full-time and Part-time)
8. Soil and Water Management
9. Chemical and Process Engineering
1. Curriculum and Teaching Methods of Arabic
10. Architectural Engineering
College of Science
Language
College of Nursing
PhD programs taught in English (Full-time)
2. Curriculum and Teaching Methods of English
1. Biology
Language
Master programs taught in English (Full-time)
2. Earth Sciences
3. Curriculum and Teaching Methods of Islamic
1. Nursing
3. Mathematics
Education
• Adult Acute Care Clinical Specialty (by course
4. Physics
4. Curriculum and Teaching Methods of Science
work and thesis)
5. Statistics
Education
• Nursing by Thesis
6. Chemistry
5. Curriculum and Teaching Methods of Mathematics
2. Nurse Midwifery (by course work and thesis )
7. Computer Sciences
Education

:لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على
For more information please contact:
Admission
Scholarship
Tuition Fees

24145918
24145838
24145912

القبول
المنح
الرسوم الدراسية

@dps_squ
Deanship of Postgraduate Studies

Sultan Qaboos University

