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ABOUT MAZOON COLLEGEكلية مزون
ــئت  ــي.  أنش ــم العال ــراف وزارة التعلي ــت إش ــل تح ــة تعم ــة خاص ــة أكاديمي مؤسس
فــي العــام 1999م كإســتجابة موضوعيــة لتوجــه الســلطنة بإتاحــة الفرصــة أمــام 
ــاء  ــي بإنش ــم العال ــاع التعلي ــي قط ــتثمار ف ــي اإلس ــاهمة ف ــاص للمس ــاع الخ القط
العمــل  لتلبيــة إحتياجــات ســوق  الســلطنة  الخاصــة فــي  الكليــات والجامعــات 
وخدمــة المجتمــع فــي ظــل األهــداف والتطلعــات المســتقبلية الســاعية لمواكبــة 
التطــورات العلميــة المتالحقــة التــي يشــهدها عالــم اليــوم فــي مختلــف المياديــن.

لقــد إنطلقــت الكليــة ومنــذ نشــأتها بخطــى حثيثــة نحــو التطــور النوعــي ألدائهــا 
وبرؤيــة منســجمة مــع معاييــر جــودة التعليــم بهــدف تحســين مســتوى خدماتهــا 
التعليميــة والتحصيــل العلمــي لطلبتهــا إلــى جانــب المراجعــة الشــاملة والتقييــم 
زيــادة  مــع  تزامــن  الــذي  األداء  بمعاييــر  اإلرتقــاء  أجــل  مــن  لمســيرتها  المســتمر 
المجتمــع  يحتاجهــا  التــي  التخصصــات  وإضافــة  واإلداري  األكاديمــي  طاقمهــا 

ــة. ــيرة التنمي ــا مس وتتطلبه

Mazoon College is a private academic institution that has operated under 
the supervision of the Ministry of Higher Education since 1999. It was 
established to provide Omani society with higher education in different 
fields. The College gives high school graduates and employees in the 
Omani public and private institutions the chance to gain the educational 
skills and knowledge of high technology to cope with the ever-changing 
modern development.

The College, from its first establishment, has made firm steps towards 
the qualitative development of its performance to provide prestigious 
services. It is also aware of the need to conduct full review and continuous 
evaluation of its progression. It always seeks to provide itself with high 
quality academic and administrative staff and the addition of new majors 
required by the community and to develop its already existing capabilities.  

MISSION VISION

رؤية الكلية 
عالــي  تعليــم  مؤسســة  مــزون  كليــة  تكــون  أن 
رائــدة تركــز علــى  التميــز األكاديمــي والبحــوث ذات 

الجــودة العاليــة وخدمــة المجتمــع. 

VISION

Mazoon College aims to be a leading higher 
educational institution that concentrates on 
academic excellence, high quality research 
and community services.

رسالة الكلية 
ــم  ــالل تقدي ــن خ ــع م ــة للمجتم ــات التعليمي ــة اإلحتياج ــى تلبي ــة إل ــعى الكلي    تس
برامــج وخدمــات متنوعــة تســاعد طالبهــا فــي توفيــر المتطلبــات التعليميــة وإعــداد 
الخريجيــن ليكونــوا قادريــن علــى تقديــم مســاهمات بــارزة للمجتمــع فــي مجــاالت 

تخصصهــم.

MISSION 
The College strives to address the educational needs of its community 
through offering diverse programs and services; assisting its students in 
meeting their educational needs and preparing graduates to be capable 
of making significant contributions to their fields of endeavor and society. 



اإلرتباط األكاديمي
ــي  ــا، وه ــوم والتكنولوجي ــزوري للعل ــة مي ــع جامع ــً م ــزون أكاديمي ــة م ــط كلي ترتب
تعــد مــن أشــهر الجامعــات بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وأعرقهــا، وتتطلــع إلــى 
ــل  ــي الهائ ــور التكنولوج ــة التط ــودة لمواكب ــي الج ــي عال ــم أكاديم ــم تعلي تقدي
ــن 55  ــر م ــزوري أكث ــة مي ــدم جامع ــث تق ــة. حي ــة المختلف ــاالت التعليمي ــي المج ف
تخصصــا فــي مختلــف العلــوم وهــي مــن الجامعــات األمريكيــة المعتــرف بهــا 
عالميــا ويــدرس فيهــا طــالب مــن مختلــف دول العالــم. ويمكــن للطلبــة الدارســين 
فــي كليــة مــزون اإللتحــاق  بالجامعــة األم جامعــة ميــزوري فــي الواليــات المتحــدة 

ــة.  األمريكي

كمــا أبرمــت كليــة مــزون إتفاقيــة للتعــاون العلمــي مــع جامعــة بورديــو نــورث 
ويســت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتنفيــذ برامــج علميــة جديــدة وهــي 
ــة. ــة الجنائي ــج العدال ــال وبرنام ــادة اإلعم ــج ري ــراف وبرنام ــة واإلش ــادة التنظيمي القي

ACADEMIC AFFILIATION

Mazoon College is affiliated with Missouri University of Science & Technology, 
U.S.A., one of the oldest and most prestigious universities in U.S.A., well 
known for its science , technology and mining Programs. It presents more than 
55 majors in different fields, and is an internationally accredited university. It 
presents high quality education to cope with the latest developments in various 
educational fields and has students from different parts of the world. Mazoon 
College students can join Missouri University for either an exchange program or 
advanced studies. 

Mazoon College has also signed a scientific cooperation agreement with Purdue 
Northwest University in the United State of America for the implementation of 
new scientific programs, namely, Organizational Leadership and Supervision, 
Entrepreneurship program and Criminal Justice program.

CORE
VALUES

القيم األساسية
تعزز كلية مزون القيم التالية من خالل األنشطة والممارسات لموظفيها وطالبها:

توفير بيئة العمل الجماعي والتعاون واإلحترام المتبادل.  .1
المشاركة في القيم األخالقية مثل النزاهة والشفافية والمهنية.  .2

توصيل المعلومات بفاعلية وكفاءة إلى أصحاب األعمال.  .3
تعزيز قدرات الطالب على التفكير النقدي.  .4

تشجيع اإلبتكار واإلبداع والقيادة.   .5

CORE VALUES

Mazoon College adheres to and fosters the following values 
through the activities and practices by its staff and students:

1. Providing an environment which promotes 
 teamwork,cooperation and mutual respect.
2.  Subscribing to ethical values such as integrity, accountability, 

transparency and professionalism.
3.  Communicating information effectively and efficiently to stakeholders.
4. Enhancing students’ abilities for critical thinking.
5. Promoting innovation, creativity and leadership.



ACADEMIC LIFE AT MAZOON COLLEGE

The academic life at Mazoon College based on respecting the 
individual, developing human capabilities and directing them to 
serve the individuals as well as the whole people. Therefore, we 
are primarily interested in building up good human being in the 
community, developing her/his abilities, seeking their potentialities, 
enhancing their patriotism and sense of belonging to the community 
and their awareness of the requirements of the present era.

الحياة الجامعية في كلية مزون

تقــوم الحيــاة الجامعيــة فــي كليــة مــزون علــى أســاس إحتــرام الفــرد وتطويــر 

قدراتــه وتوجيههــا نحــو خدمــة الفــرد والمجتمــع. ومــن هنــا فــإن الكليــة تحــرص 

ــتخالص  ــه وإس ــة قدرات ــح وتنمي ــان الصال ــاء اإلنس ــأنه بن ــن ش ــا م ــة كل م ــى تهيئ عل

ــعور  ــة الش ــع وتنمي ــاء للمجتم ــز اإلنتم ــس ولتعزي ــة بالنف ــاء الثق ــه لبن ــن طاقات كام

بالمســؤولية وتطويــر عناصــر الــذكاء اإلبداعــي والقيــم واآلداب لتمكينهــم مــن 

ــة. ــدار وثق ــراقا بإقت ــر إش ــل وأكث ــتقبل أفض ــو مس ــم نح ــار طريقه إختي

شروط القبول في الكلية

1.  الحصول على درجة النجاح في شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها من أية دولة ضمن شروط وموافقة وزارة التربية والتعليم. 
2.  تعبئة إستمارة طلب اإللتحاق وإرفاق المستندات المطلوبة مثل: 

أصل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها مع كشف العالمات األصلي.  •  

شهادة حسن السيرة والسلوك.  •  

نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للطالب وولي األمر.  •  

أربعة صور شخصية حديثة ملونة.  •  

ADMISSION AND REGISTRATION REQUIREMENTS

1.  Obtain the degree of success in Public Education Diploma or its equivalent from any country within the conditions and the approval 
of the Ministry of Education.

2. Fill the application form and attach the required documents such as:
  
 • The original copy of the Public Education Diploma or its equivalent and the original mark transcript.
 • Good moral conduct certificate.
 • Copies of the candidate’s and his/her guardian’s passport or ID cards.
 • 4 up-to-date colored-photos of the candidate.



FACILITIES & SERVICES الخدمات والمرافق

• دائرة شؤون الطلبة

• قسم طلبة الدراسات العليا 

• قسم الطلبة الدوليين 

• المجلس اإلستشاري الطالبي 

• وحدة اإلرشاد الطالبي

• السكن الداخلي 

• المكتبة 

• مركز البحث

• مركز اإلرشاد األكاديمي

• قسم التوجيه الوظيفي والخريجين

• العيادة الطبية

• النقل والمواصالت

• بيئة تعليمية مميزة    

• رسوم دراسية مخفضة

• برامج متميزة تتوافق مع متطلبات العمل

• منح دراسية وزيارات طالبية للطلبة المتفوقين

• برامج معتمدة محليَا ودوليَا من جامعتين أمريكيتين

• إعتماد دولي من الدرجة الممتازة  

• مرافق ترفيهية متنوعة

• Student Affairs Department

• Post Studies Students Section 

• International Students Section 

• Student’s Advisory Council 

• Students Counseling Unit

• The Hostel 

• The Library 

• Research Centre

• Academic Advising Centre

• Career Advisory and Alumni Section

• The Clinic

• Transportation

• Distinctive Learning Environment    

• Discounted Tuition Fees

• Distinctive Programs that Meet Business Requirements

• Scholarships and Students Visits for Distinguished Students

• Local and International Accredited Programs from Two American Universities

• ASIC International Accreditation (Premier Class)  

• Various Recreational Facilities

Why
MAZOON?

 لماذا
 مزون؟



+968 92515843@MazoonCol
+968 24513333

Tall free 80081999marketing@mazcol.edu.om
w w w.mazcol .edu.om

Y o u r  w a y  t o  s u c c e s s  a n d  f u t u r e

 Academic Programs  البرامج األكاديمية

Affiliated to Missouri University of Science and Technology, USA
C o o p e r a t e d  w i t h  P u r d u e  U n i v e r s i t y  N o r t h w e s t  , U S A

 التسويق
 المالية

Marketing
Finance

 إقتصاديات الطاقة
 اإلقتصاد الدولي

Energy Economics
International Economics



Level Course Name

LEVEL 1 Elementary Intensive English

 Pre-intermediate Intensive English

LEVEL 2 Basic Mathematics Ⅰ

Foundation Computing Ⅰ

Intermediate Intensive English

LEVEL 3 Basic Mathematics Ⅱ

Foundation Computing Ⅱ

البرنامج المستوى

اللغة اإلنجليزية )مبتدئ( األول

اللغة اإلنجليزية )قبل المتوسط(

الرياضيات األساسية 1الثاني

أساسيات الحاسب اآللي 1

اللغة اإلنجليزية )المتوسط(

الرياضيات األساسية 2الثالث

أساسيات الحاسب اآللي 2

The overall objective of Mazoon College General Foundation Department is to provide 
students with an excellent command of English (the medium of instruction at the College), 
relevant mathematics knowledge, effective foundation, and computing skills to prepare 
them for academic programs.

يهــدف قســم البرنامــج التأسيســي العــام فــي كليــة مــزون إلــى إعــداد الطلبــة إلتقــان اللغــة 
اإلنجليزيــة ) لغــة التدريــس بالكليــة (، ومعرفــة األساســيات الالزمــة للرياضيــات ومهــارات 

ــة. ــج األكاديمي ــم للبرام ــة إعداده ــك بغي ــي وذل ــب اآلل الحاس

قسم البرنامج 
التأسيسي 

برنامج السنة التأسيسية

GENERAL FOUNDATION 
DEPARTMENT

General Foundation Program



English Language Department offers students the opportunity to acquire English Language 
proficiency through renowned teachers with diverse interests and expertise. The department 
provides British, American and global literature from the Anglo-Saxon era to the present and 
applies methods of critical reading and writing. 

ــة  ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــاءة ف ــاب الكف ــة إلكتس ــة للطلب ــة الفرص ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــر قس يوف
مــن خــالل نخبــة مــن المعلميــن ذوي الخبــرات العاليــة. كمــا يقــدم القســم األدب اإلنجليــزي 
واألمريكــي والعالمــي مــن الحقبــة األنجلوسكســونية إلــى الوقــت الراهــن بتطبيــق أســاليب 

ــة. ــة النقدي ــراءة والكتاب الق

Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of Art English Language 4 Years  120

Associate Degree English Language 2 Years  63

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 اللغة اإلنجليزية بكالوريوس اآلداب

 63 2 اللغة اإلنجليزية الدبلوم العالي

Job Opportunities

English Language Department delivers a distinctive preparation for a wide range 
of jobs. Majors, upon graduation, join professions in Business, Media, Arts, 
Teaching, Interpretation and Translation.

فرص العمل

ــد  ــف بع ــن الوظائ ــد م ــغل العدي ــالب لش ــزاَ للط ــداداَ ممي ــة إع ــة االنجليزي ــم اللغ ــدم قس يق
تخرجهــم فــي مجــاالت مختلفــة كاألعمــال، واإلعــالم، الفنــون، التدريــس، والترجمــة.

قسم اللغة اإلنجليزية
ENGLISH DEPARTMENT



The aim of the Humanities Department is to perform teaching and learning activities in the 
field of humanities studies and related discipline. The department conducts a teaching pursuit 
and offers bachelor’s programs in Psychology and in Sociology with Major in Criminal justice.

والتعلــم فــي مجــال  التعليــم  بأنشــطة  القيــام  إلــى  اإلنســانية  العلــوم  يهــدف قســم 
الدراســات اإلنســانية والتخصصــات ذات الصلــة. ويقــدم برامــج البكالوريــوس فــي علــم النفــس 

ــة. ــة الجنائي ــص العدال ــع تخص ــاع م ــم اإلجتم وعل

Degree Program Duration Credit Hours

Bachelor of Arts in 
Sociology Criminal Justice 4 Years  120

المؤهل

Degree

البرنامج

Program

السنوات

Duration

الساعات المعتمدة

Credit Hours

بكالوريوس العلوم

Bachelor of Science

علم النفس

Psychology
4 Years  124

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 العدالة الجنائية
بكالوريوس اآلداب
في علم اإلجتماع

Job Opportunities
After completing the degree in Psychology, graduates might have job 
opportunities to work such as Careers Advisers, Counselors, Psychotherapist, 
Clinical Psychologist, Counseling Psychologist, Educational Psychologist and 
Occupational Psychologist.

Earning a degree with Major in criminal justice can help student get hired for 
many different job opportunities such as Probation Officer, Police Officer, Law 
Enforcement Officers, Correctional Officers, Private Detectives and Crime Science 
Investigators.

فرص العمل

يحصــل الطــالب بعــد التخــرج فــي تخصــص  علــم النفــس علــى فــرص العمــل كمستشــار 

وظيفــي، معالــج نفســي فــي إطــار علــم النفــس الســريري، اإلرشــادي، التربــوي وكذلــك المهنــي.

ــة الجنائيــة فبإمكانهــم الحصــول علــى فــرص  أمــا الحاصليــن علــى البكالوريــوس فــي العدال

وظيفيــة كضابــط بالشــرطة، ضابــط منفــذ للقانــون، ضابــط إصــالح، محقــق قانونــي، وخبيــر علــم 

الجريمــة.    

Criminal Justice

Psychology

العدالة الجنائية

علم النفس قسم العلوم اإلنسانية

HUMANITIES DEPARTMENT



Department of Computing and Informatics prepares students to be well-qualified specialists 
in Computer Science, Information Technology and Information Systems. The role of the 
department is to put a student in an internationally acceptable position by training her/him to 
adapt with modern computer technology.  

ــي  ــداَ ف ــاَل جي ــن تأهي ــة مؤهلي ــون الطلب ــى أن يك ــة إل ــبة والمعلوماتي ــم الحوس ــعى قس يس
علــوم الحاســوب وتقنيــة المعلومــات وذلــك مــن أجــل تلبيــة اإلحتياجــات المحليــة والعالميــة. 
كمــا يهــدف القســم إلــى تأهيــل الطلبــة مــن خــالل تدريبهــم علــى التكيــف مــع تقنيــة 

ــة.  ــي الحديث ــب اآلل الحاس

Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science

 Information Science and
Technology 4 Years  120

Associate Degree  Information Science and
Technology 2 Years  63

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 علم تقنية المعلومات بكالوريوس العلوم 

 63 2 علم تقنية المعلومات الدبلوم العالي

قسم الحوسبة 
والمعلوماتية

COMPUTING AND INFORMATICS 
DEPARTMENT

Information Science and Technology علم تقنية المعلومات



Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science Computer Science 4 Years  120

Associate Degree Computer Science 2 Years  63

Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science

Management 
Information Systems 4 Years  120

Associate Degree Management 
Information Systems 2 Years  63

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 علوم الحاسب اآللي بكالوريوس العلوم 

 63 2 علوم الحاسب اآللي الدبلوم العالي

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 إدارة نظم المعلومات بكالوريوس العلوم 

 63 2 إدارة نظم المعلومات الدبلوم العالي

Job Opportunities
Computing and Informatics Department graduate can join different organizations 
in public or private sectors and work as Programmer, Software Engineer, Database 
Administrator, System Administrator, Website Developer, Network Administrator, 
Security System Administrator and Information Security etc. 

فرص العمل

إلــى مؤسســات مختلفــة فــي  الحوســبة والمعلوماتيــة اإلنضمــام  يمكــن لخريــج قســم 
القطاعيــن العــام والخــاص والعمــل كمبرمــج، مهنــدس برمجيــات، مديــر قواعــد بيانــات، مطــور 
قواعــد البيانــات والمواقــع ومشــرف شــبكات. وكذلــك مســؤول  األنظمــة ومشــرف أمــن تقنيــة 

ــات. المعلوم

Computer Science

Management Information Systems

علوم الحاسب اآللي

إدارة نظم المعلومات



Economics and Business Studies Department aims at raising students’ administrative skills 
which will enable them to handle different situations and businesses. It also aims at preparing 
students to be qualified graduate in fields of business environment and provides them with 
the required knowledge to be able to pursue their higher education and career.

يهــدف قســم الدراســات اإلقتصاديــة والتجاريــة إلــى تطويــر المهــارات اإلداريــة للطلبــة التــي 
تمكنهــم مــن التعامــل مــع مختلــف المواقــف واألعمــال التجاريــة. كمــا يهــدف القســم إلــى 
تأهيــل الطلبــة لبيئــة األعمــال، وتزويدهــم بالمعــارف الالزمــة لمتابعــة تعليمهــم المهنــي 

ــي.  والوظيف

Degree Program Duration Credit Hours

Bachelor of 
Science  Accounting 4 Years  120

Associate Degree  Accounting 2 Years  63

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 المحاسبة بكالوريوس العلوم

 63 2 المحاسبة الدبلوم العالي

قسم الدراسات 
اإلقتصادية والتجارية

ECONOMICS AND BUSINESS 
STUDIES DEPARTMENT

Accounting المحاسبة



Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science Business Administration 4 Years  120

 Bachelor of
Science

Business Administration 
with Minor in Marketing 4 Years 120

 Bachelor of
Science

 Business Administration
with Minor in Finance 4 Years 120

Associate Degree Business Administration 2 Years 63

Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science Economics 4 Years  120

 Bachelor of
Science

  Economics with Minor in
Energy Economics 4 Years 120

 Bachelor of
Science

 Economics with Minor in
  International Economics 4 Years 120

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 إدارة األعمال بكالوريوس العلوم

120 4 إدارة األعمال تخصص فرعي 
التسويق بكالوريوس العلوم

120 4 إدارة األعمال تخصص فرعي 
المالية بكالوريوس العلوم

63 2 إدارة األعمال الدبلوم العالي

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 اإلقتصاد بكالوريوس العلوم

120 4 اإلقتصاد تخصص فرعي 
إقتصاديات الطاقة بكالوريوس العلوم

120 4 اإلقتصاد تخصص فرعي 
اإلقتصاد الدولي بكالوريوس العلوم

Business Administration 

Economics

إدارة األعمال

اإلقتصاد



Job Opportunities

Economics and Business Studies Department graduate will have great chances to work 
in public or private organizations. Graduates are qualified to work in different fields such 
as, purchasing, Sales Manager, Product Manager, Events Manager, Market Researcher, 
Business Planner, Business Owner, Public Relations Officer, Sales Promotion Executive, 
Social Media Manager, Accountant, Consultant, Bank Official, Finance Manager, Stock 
Market Specialist, and Customer Service Specialist etc.

فرص العمل

ــام  ــن الع ــي القطاعي ــل ف ــة للعم ــه الفرص ــة لدي ــة والتجاري ــات اإلقتصادي ــم الدراس ــج قس خري
ــل  ــات، تحلي ــم الفعالي ــاج، تنظي ــات، اإلنت ــتريات، المبيع ــة كالمش ــاالت مختلف ــي مج ــاص ف والخ
األســواق، تخطيــط األعمــال، إدارة األعمــال، العالقــات العامــة، مــروج ومنفــذ المبيعــات، إدارة 
وخدمــات  المــال  أســواق  الماليــة،  البنــوك،  اإلستشــارات،  المحاســبة،  المجتمعــي،  التواصــل 

ــالء.    العم

Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science Entrepreneurship 4 Years  120

Degree Program Duration Credit Hours

 Bachelor of
Science

Organizational 
Leadership and 

Supervision
4 Years  120

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 ريادة األعمال بكالوريوس العلوم

الساعات 
المعتمدة

السنوات البرنامج المؤهل

120  4 القيادة التنظيمية واإلشراف بكالوريوس العلوم

Entrepreneurship

Organizational Leadership and 
Supervision 

ريادة األعمال

القيادة التنظيمية واإلشراف





Y o u r  w a y  t o  s u c c e s s  a n d  f u t u r e

+968 92515843@MazoonCol
+968 24513333

Toll free 80081999marketing@mazcol.edu.om
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