
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ةعشر ثامنةالجامعة ظفار، الدفعة أعّزاءنا خريجي 

 

  حيث سيكون الجامعيالحرم  فيقاعة المؤتمرات  فيسوف يقام  2022/2023تخرج لهذا العام نعلن لكم أن حفل البكل سرور، 

 :على النحو التالي

  ي  حفل  م2022بر مديس 08الخميس  . كلية الهندسةو اآلداب والعلوم التطبيقية كلية الحقوق وكلية خريجر

ي تمام الساعة  سيبدأ 
 
  مساء.  07:00الحفل ف

o  م.2022 ديسمبر  70 الموافق األربعاءيوم ( البروفة)التدريب 

 

  ي  حفل م 2022 ديسمبر  12 ثني   اإل ي تمام الساعة  . والعلوم اإلداريةكلية التجارة خريجر
 
سيبدأ الحفل ف

 .مساء 07:00

o   م2022ديسمبر  11 الموافق األحد يوم (لبروفة)االتدريب. 

 :نرجو منكم التقيد بالتعليمات التالية فةمشر    صورةبوإلتمام وإظهار الحفل 

يبدأ التدريب في تمام حيث س مساء   05:00الساعة  قبل الحرم الجامعيالتواجد داخل فه(، يجب وبالنسبة للتدريب )البر -

 .مساء 06:00الساعة 
 في هذا التوقيتأن بوابة الجامعة ستغلق حيث  مساء 5:30التقيد بالحضور يوم الحفل قبل الساعة بالنسبة لحفل التخرج،  -

يسمح ألي خريج بدخول القاعة  علما بأنه لن مساء 6:15اجد في قاعة المؤتمرات في تمام الساعة التويجب علما بأنه 

 مساء. 06:30بعد الساعة 
 .إحضار بطاقة الخريج والبطاقة الشخصية للتحققلحضور التدريب والحفل يجب  -
 .من قبل صاحبها إال  ها ال يجوز استخدامبطاقة الخريج شخصية، لذا  -

 للتسليم ةجاهزكون تسوف  (وبطاقة الدعوةوبطاقة الخريج التخرج  لباس حفلمستلزمات حفل التخرج ) بأن عالمكمإود كما ن

 :في الجدول التاليخ المحددة ماكن والتواريفي األ

 اتتسليم الخريج تسليم الخريجيين  اليوم / التوقيت الكلية

 اآلداب والعلوم التطبيقية
2022نوفمبر  24-23األربعاء والخميس   

 لغاية الساعة  9 
ً
 مساء   2:30صباحا

 
 

 
مبنى النشاط 

 الطالبر  

  االدور 
قاعة  ألرضى

  A 013 رقم

 

 
 

 
مبنى النشاط 

 الطالبر  

  قاعة الدور 
األرضى

  A 012رقم 

 الهندسة
 2022نوفمبر  27األحد 

 لغاية الساعة  9
ً
 مساء   2:30صباحا

  الحقوق
ى    2022نوفمبر  28األثني 

 لغاية الساعة  9
ً
 مساء   2:30صباحا

  التجارة والعلوم اإلدارية
ى األحد   ديسمبر  6-5-4 والثالثاء واألثني 

2022  
9  

ً
 مساء   2:30لغاية الساعة صباحا

 

 االجتماع  منصات التواصل  عىلالرسمية  حسابات الجامعة من خالل حفل التخرجي مستجدات تخص أيمكنكم متابعة كما 
 www.du.edu.om  وكذلك عىل موقع الجامعة dh_university تويبر وإنستجرام والسناب شات

 23237132/  23237130/23237122/  23237137لإلستفسار : 

23237118 

WhatsApp  
72757775  

 *النجاحو  مبارك تخّرجكم ونتمن  لكم دوام التوفيق*

ةالجنة تنظيم حفل تخرج الدفعة   لثامنة عشر



 

 

DEAR DHOFAR UNIVERSITY GRADUATES, BATCH EIGHTEEN 

We are pleased to announce to you that the graduation ceremony for this year 2022/2023 will be held in 

the Conference Hall on the university campus as follows: 

•     Thursday 08 December 2022 the ceremony of the College of Law, College of Arts and Applied 

Sciences, and the College of Engineering. The ceremony will start at 07:00 pm. 

 the rehearsal is on Wednesday 07 December 2022. 

 Monday 12 December 2022 Ceremony of the College Commerce and Business Administration. 

The ceremony will start at 07:00 pm. 

 the rehearsal is on Sunday 11 December 2022. 

In order to conduct the ceremony in the best manner, we would kindly ask you to adhere to the following 

instructions: 

 For the rehearsal, you should be present on campus before 05:00 pm as the rehearsal will 

start at 06:00 pm. 

 For the ceremony, you should be present on campus before 05:30 pm bearing in mind that the 

university gate will close at this time. Please note that all graduates should be in the conference 

hall by 6:15 pm. No graduates will be admitted to the conference hall after 06:30 pm. 

 On rehearsal and the graduation ceremony days, both of your Graduate CARD and National ID are 

requested for verification. 

 The Graduate CARD is personal and may only be used by its legitimate holder.  

We would also like to inform you that the graduation gowns, the graduation card, and the invitation card 

will be available for handing over at the places and dates as specified in the following table:  

College Date and Time Male Graduates Female Graduates 

Arts and Applied 
Sciences (CAAS) 

 Wednesday and     
Thursday 23-24      

November 2022 
9:00 am to 2:30 pm 

 
 
 
 
Student Activity Block 

Ground Floor 
Hall no. A013 

 

 
 
 
 
Student Activity Block 

Ground Floor 
Hall no. A012 

 

  
Engineering (CE)  

Sunday 27 November 
2022 

9:00 am to 2:30 pm 

 
Law (CL) 
 

Monday 28 November 
2022 

9:00 am to 2:30 pm 

Commerce and 
Business 
Administration (CCBA) 

Sunday, Monday, 
Tuesday 4-5-6 December 

2022 
9:00 am to 2:30 pm 

You can follow all updates regarding the graduation ceremony through the official university accounts on 

the social media platforms: Twitter, Instagram, and Snapchat at: dh_university , as well as on the 

university website www.du.edu.om  

For inquiries: 23237137 / 23237130/23237122 / 23237132/23237118 
WhatsApp  
72757775 

 
*Congratulation, wish you all success* 

 
The Graduation Ceremony Committee (batch 18) 

http://www.du.edu.om/

