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OMREN MEMBERSHIP REQUEST FORM 

 

 

Membership Request Form 

 

OMREN is an initiative by the Research Council Oman (TRC) to contribute 

to the emergence of an effective national innovation ecosystem and 

provide the research and education community in the Sultanate of Oman 

with a common network and collaboration infrastructure dedicated and 

adapted to their needs. Currently membership to OMREN is open for 

Higher Education Institutes and Research Centers in both the public and 

private sectors. Members will be entitled to benefit from the services 

discussed in the website. Members’ at the same time are obliged to the 

Acceptable Use Policy stated at the end of this form.   

 

 

1. Organization Details 

 

Organization Name: ______________________________________________ 

Organization Website: ____________________________________________ 

Organization Location: ___________________________________________ 

Number of Students: _____________________________________________ 
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2. Contact Details 

 

A. Administrative Focal Point: (The Organization OMREN focal point for 

Administrative communications) 

 

Name: _____________________________________________________ 

Designation:  __________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Office Telephone # and Mobile: _______________________________________ 

 

 

B. Technical Focal Point: (Network, Communication and other technical 

communication in charge) 

 

Name: _____________________________________________________ 

Designation:  __________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Office Telephone # and Mobile: _______________________________________ 

 

C. Research Focal Point: (higher-level authority at the organization concerning 

about research and international relations) 

 

Name: _____________________________________________________ 

Designation:  __________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Office Telephone # and Mobile: _______________________________________ 

 

D. Library & Education Focal Point: (Library & Education Resources contact 

person.)  

 

Name: _____________________________________________________ 

Designation:  __________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________ 

Office Telephone # and Mobile: _______________________________________ 
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3. Organization Research Interest Areas 

 

1. ________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Current ICT Environment 

 

Current ILL Speed: _________________________ ILL Cost: __________________ 

 

ISP: ________________________________________________________________ 

 

Current ADSL/other connections: _______________________________________ 

 

 

 

5. Current Library Subscriptions 

 

1. ________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________________________ 
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6. Read the acceptable use policy (AUP) and sign the document. 

 

سياسات االستخدام المقبول للشبكة العمانية للبحث العلمي 
 والتعليم

 باسم عادة   إليها يشار والتي والتعليم، العلمي للبحث العمانية الشبكة تعتمد .1
"OMREN"، المؤسسات بين والبحث العلمي األكاديمي    التعاون   على 

 خدمات تستهدف ولذا،. عمان سلطنة في البحثية والمؤسسات التعليمية
OMREN الى والبحثية المنتسبة التعليمية المجتمعاتالمقام األول  في 

 هناك أن كما. العالي التعليم وزارةتحت إشراف  أو العلمي البحث مجلس
 ضمن أخرى، مجتمعات لتشمل الشبكة خدمات نطاق لتوسيع إمكانية

بالسلطنة من  أخرى معتمدة  مؤسسات إلشراف الخاضعة المؤسسات
 المؤسسات -الحصر وليس المثال سبيلعلى -سيما والبكة أعضاء الش

 األنشطة تقديم في الشبكة مع بالتعاون  تشارك التي" الربحية غير"
 على قائم ا الشبكة استخدام يكون  سوف الحاالت، جميع وفي. المستهدفة

 مستخدمي جميع ِقبل من المقبول االستخدام لسياسات االمتثال
OMREN. 

 
 في" OMREN" ،"والتعليم العلمي للبحث العمانية الشبكة خدمة" تتألف .2

 وخدمات الشبكة، إدارة وخدمات البيانات، نقل خدمات: من مجملها
 توافرها سيتم والتي) البيني التشغيل أدوات جميع إلى باإلضافة التطبيقات،

 الخدمات بربط يسمح مما ،(عنها نيابة   أومباشرة   الشبكة خالل من
 والخدمات البيانات نقل خدمة وتعد. البعض ببعضها المصرحة والبيانات

 وغيرها المحلية OMREN شبكة بين المشترك البيني بالربط تسمح التي
ا الشبكات، من  .OMREN شبكة من يتجزأ ال جزء 

 
 :OMREN شبكة عبر التالية األنشطة بإجراء ُيسمح ال .3

o شبكة إلى بالوصول مله المصرح غير لألطراف السماح 
OMREN، األخرى  الخدمات أو بالشبكة االتصال خدمات أو 

 من وغيرها المواقع استضافة خدمات تقديم مثل الصلة، ذات
 أو/و البيانات بتوجيه السماح إلى إضافة   المماثلة، الخدمات

غير  طرفين بين ،OMREN شبكةعلى  الموجودة المعلومات
 طرف   توجيه) OMREN شبكة إلى بالوصولمصرح  لهما 

 (.خارجي/ثالث

ACCEPTABLE USE POLICY (AUP) 
of OMREN Network 

 
1. Oman Research and Education Network, which is 
commonly known as "OMREN" is based upon projects 
involving scientific and academic cooperation among 
Universities, Schools, and Research Institutions in Oman.  
OMREN service is therefore principally intended for 
communities which are supervised by the Research 
Council, Ministry of Higher Education and Ministry of 
Education. There shall also be the possibility of 
extending the aforementioned service to other contexts, 
such as institutions which are supervised by other 
Ministries which may have adopted a specific Contract 
with the Consortium OMREN, or institutions where 
research activity is being pursued in Oman, specifically 
but not solely in the instance of "non-profit" institutions 
which are participating in cooperation with OMREN. Use 
of the Network shall depend, in all instances, upon 
compliance with Acceptable Use Policies (AUP's) by all 
OMREN users.  
      
2. "OMREN Network Service", consists of the entirety of 
data transmission services, network management 
services, application services, and of all the 
interoperability tools (which are to be provided directly 
by OMREN or on its behalf) allowing authorized subjects 
to communicate with one another. Data transmission 
and services allowing interconnections between the 
national OMREN Network and other networks are 
integral part of the OMREN Network.      
 
3. The following activities are not permitted within the 
OMREN Network: 

 providing unauthorized parties with access to the 
OMREN Network, network connectivity services, or 
other services which may involve it, such as providing 
housing and hosting services and similar services, as well 
as allowing routing of data and/or information on the 
OMREN Network between two parties for whom access 
to the OMREN Network shall not be allowed (Third party 
routing); 
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o خدمات أو أجهزة ربط أو الشبكة، موارد أو خدمات استخدام 
 الكاذبة الفيروسات أو الفيروسات نشر أو بالشبكة، برامج أو
 إعاقة   أو ضرر   إحداث شأنها من بطريقة   األخرى، البرامج أو
 أخرى  خدمات   أو مستخدمين، أو أشخاص   ألنشطة تعطيل   أو

 .بها المتصلة األخرى  الشبكات أو الشبكة داخل متاحة
o ألغراض األنشطة هذه حدوث حالة في إال) نقل أو إنشاء 

 في خاص، بشكل   وتنظيمي    قانوني    لوضع   وفق ا أو بحثية،
 تكون  قد أخرى، مواد أو بيانات أو صور أي( الحاالت جميع
 تسيء قد التي أو الئقة، غير أو بذيئة أو تشهيرية أو ُمهينة

 تتعلق المذكورة العناصر كانت إذا خاصة   اإلنسان، كرامة إلى
 .الدينية المعتقدات أو العرق  أو بالجنس

o إلكترونية رسائل) مطلوبة غير إعالنية أو/و تجارية مواد نقل 
 الموارد باستخدام السماح إلى إضافة   ،(فيها مرغوب غير

 .القبيل هذا من أنشطة   إلجراء ثالثة، أطراف ِقبل من الشخصية
o به المصرح غير للوصول السعي أو ضرر، أو تلف إحداث 

 في بما آخرين، مستخدمين سرية انتهاك أو معينة، بيانات إلى
 السرية، التشفير رموز أو المرور، كلمات نشر أو اعتراض ذلك

 القوانين في المحدد النحو على أخرى، شخصية بيانات أي أو
 .الخصوصية بحماية المتعلقة

o شبكة على أخرى  أنشطة أي في المشاركة OMREN تكون  قد 
 أي أو الدولية، المعايير أو المحلية، القوانين بموجب محظورة

 باستخدام تتعلق( اإلنترنت استخدام قواعد) أعراف أو قواعد
 .الشبكة خدمات إلى والوصول الشبكات،

 الشبكة، باستخدام المنشورة أو الصادرة المواد محتوى  عن المسؤولية ُتعزى  .4
 الحاالت وفي. المذكورة المواد وينشرون  ُيصدرون  الذين األشخاص إلى

ا تتضمن التي  كذلك المسؤولية تشمل فقد الرشد، سن يبلغوا لم أشخاص 
 بأنشطة يتعلق فيما أوصياء، باعتبارهم القانون  ُيعرفهم الذين األشخاص

ر  .الُقص 
 
 استخدام OMREN شبكة إلى بالوصول لهم المصرح للمشاركين يجوز .5

 األنشطة وُتعرف. بهم الخاصة المؤسسية األنشطة جميع في الشبكة
 يحددها التي المهام باستكمال يتعلق نشاط أي عن عبارة: بأنها المؤسسية

 نطاق في الواقعة األنشطة ذلك في بما لهم، المصرح المشاركين أحد نظام
 المعتمدة المؤسسات موافقة على حصلت التي االتفاقيات أو العقود، سياق
 وتشمل. مؤسسية ألغراض االستخدام يتم أن شريطة الصلة، ذات

 using network services or resources, connecting 
hardware or services or software to the network, 
disseminating viruses, hoaxes, or other programs in such 
a manner that the activities of other persons, users, or 
services which are available within the OMREN Network 
or other networks which are connected to it, may be 
harmed, hindered, or disrupted;  

 creating or transmitting (unless these activities may 
occur for research purposes or in a specifically regulated 
and lawful mode in all instances) any images, data, or 
other material, which may be offensive, libelous, 
obscene, or indecent, or which may offend human 
dignity, specially if said items pertain to gender, race, or 
religious beliefs; 

 transmitting unrequested commercial and/or 
advertising material ("spamming"), as well as allowing 
use of one's own resources by third parties for activities 
of this kind; 

 damaging, destroying, or seeking unauthorized 
access to data, or violating other users' confidentiality, 
including interception or dissemination of passwords, 
confidential cryptographic codes, and any other 
personal data, as it is defined by legislation pertaining to 
privacy protection; 

 engaging in any other activities on the OMREN 
Network which may be prohibited by the domestic 
legislation, by international standards, or by rules and 
customs ("netiquette") pertaining the use of networks 
and the access to network services;  
 
 
 
4. Responsibility for the content of materials being 
produced and disseminated using the network is 
attributable to the persons producing and disseminating 
said materials. In situations involving persons who have 
not attained adulthood, responsibility may also involve 
persons whom the law defines as guardians in relation 
to minors' activities.  
 
 
5. Participants who are allowed access to OMREN 
Network, may use the Network for all of their own 
institutional activities. Institutional activities are to be 
understood as any activity pertaining to completion of 
functions defined by the statute of an authorized 
participant, including activities within the context of 
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ا المؤسسية األنشطة  والمهام للمشاركين، والبحثية التعليمية األنشطة تحديد 
 الشبكة، إلى بالوصول لهم المصرح للمشاركين المتضمنة والمهام اإلدارية

 أي باستثناء ثالثة، أطراف عن نيابة   تتم التي البحثية األنشطة جانب إلى
 .الوثيقة هذه بموجب صراحة   لها مسموح   غير حاالت

o إلىالمصرح لهم بالوصول المؤقت  اآلخرين للمشاركين يحق ال 
 التصريح في الُمدرجة ألنشطةا سلسلة في بالمشاركة سوى  الشبكة،

 .الخاص به
o في  معين   نشاط   إجراءب بالتصريح المتعلقة النهائية القرارات تظل

 .OMREN إدارة اختصاص من ،OMREN شبكة إطار
 
 شبكة إلى بالوصول لهم يصرح الذين المستخدمين جميع تحديد يجب .6

OMREN، ا وتعريفهم  الالزمة التدابير جميع اعتماد يجب وبالتالي،. جيد 
 المستخدمون  يكون  أن يجب وعادة ،. المجهولين المستخدمين دخول لمنع

ا يكون  قد الذين المشاركين لدى موظفين  أساس   على حتى لهم، مصرح 
 المصرح باألشخاص يتعلق وفيما. OMREN شبكة إلى للوصول مؤقت،

 كذلك المستخدمون  يتضمن فقد ،OMREN شبكة إلى بالوصول لهم
ا  سابق ا، المذكورين المشاركين من مؤقت   تصريح   على حصلوا قد أفراد 
 يكون  أن ويجب. مؤسسية ألغراض وذلك القائمة؛ العمل لعالقات وفق ا

 المصرح الجهات أحد في دراسية، برامج في بانتظام   المسجلون  الطالب
ا مستخدمين ،OMREN شبكة إلى بالوصول لها  .لهم مصرح 

 
 
 
 إلى للوصول إذن   على بالحصول لها المصرح الجهات تكون  أن يجب .7

 شبكة تجاه مسؤولة  - مؤقت أساس   على حتى ،OMREN شبكة
OMREN االتساق لضمان المعقولة؛ التدابير جميع باعتماد يتعلق فيما 

 ضمان إلى إضافة   الوثيقة، هذه في الموضحة وتلك الخاصة قواعدها بين
. OMREN شبكة ِقبل من بها المصرح غير االستخدام أشكال إتاحة عدم

 شبكة إلى الوصول إمكانية تمتلك جهة   كل تزود أن كذلك ويجب
OMREN، القواعد الواردة في هذه  شأنب الالزمة بالمعرفة مستخدميها

 (.مناسبة تراها التي األساليب طريق عنالوثيقة )
 

 شبكة إلى للوصول إذن   على بالحصول لها المصرح الجهات على يجب .8
OMREN، الموافقة التامة على إرسال هويتها – مؤقت أساس   على حتى

contracts or agreements which have been approved by 
the respective probated institutions, provided that use 
shall occur for institutional purposes. Institutional 
activities shall specifically include participants' research 
and educational activities, administrative functions and 
functions involving participants for whom access is 
allowed, along with research activities on behalf of third 
parties, with exclusion of any situations which are 
explicitly not allowed by this document. 
Other participants who are approved for temporary 
network access  may only engage in the entire series of 
activities indicated within the authorization itself. 
Final decisions concerning permissibility of a given 
activity within the OMREN Network shall continue to be 
a prerogative of the OMREN management. 
 
 
6. All users to whom access to the OMREN Network shall 
be provided must be recognized and identifiable. Hence, 
all necessary measures for preventing access by 
unidentified users must be adopted. Normally, users 
must be employees of participants who may be 
authorized, even on a temporary basis, to access the 
OMREN Network.      
As far as subjects who are authorized for access to the 
OMREN Network are concerned, users may also be 
individuals who shall have received temporary 
permission from the aforementioned participants as a 
result of employment relationships for institutional 
purposes. Students who are regularly enrolled in courses 
at an authorized entity with access to the OMREN 
Network shall be permissible users.  
 
 
7. Entities which are authorized to obtain access to the 
OMREN Network, even on a temporary basis, shall be 
responsible to the OMREN Network for adopting all 
reasonable measures for ensuring consistency between 
their own rules and those which have been presented 
herein, as well as for ensuring that forms of use which 
are not allowed by the OMREN Network shall not occur.  
Each entity with access to the OMREN Network must 
also provide its own users with knowledge (by methods 
which may be deemed appropriate) of the rules 
contained within this document.   
 
8. Entities which are authorized to obtain access to the 
OMREN Network, even on a temporary basis, explicitly 
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التعريفية )اسم الجهة و المؤسسة التابعة لها أو أي معلومات مماثلة( 
  OMRENبالبريد اإللكتروني الى 

 أن يجب الشبكة، استخدام لقواعد مثبتة امتثال عدم حالة وجود حال في .9
 الستعادة ضرورية تكون  قد التي المناسبة التدابير OMREN إدارة تعتمد
 للوصول النهائي أو المؤقت تعليقال ذلك في بما بكفاءة، الشبكة عمل

 .OMREN شبكة إلى
 

 للقواعد التام القبول على OMREN شبكة إلى الوصول يعتمد أن يجب .10
 .الوثيقة هذه في الواردة

 

agree that their identifying information (name of 
institution, company name, or equivalent information) 
shall be emailed to OMREN. 
 
9. In the event of demonstrated noncompliance with 
these rules for the use of the Network, OMREN 
management shall adopt appropriate measures which 
may be necessary for restoring the proper functionality 
of the network, including temporary or definitive 
suspension of access to the OMREN Network per se.   
 
10. Access to the OMREN Network shall depend upon 
complete acceptance of rules contained within this 
document. 

 
 

 

 

 

 

Signature: ____________________________ 

Name: ____________________________ 

Designation: ____________________________ 

Date: ________________________________ 

 

 

 

 


