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كلمـة الرئيس
VC Voice

Prof. Barry Winn

Engaging Minds, Transforming Lives and
Serving the Community
As the first semester draws to a close I would like to take
the opportunity to wish all students and staff very best
wishes for 2018.
The graduation ceremonies in December were the
highlight of 2017 as we had a chance to celebrate the
success of our students and wish them well for the next
stage of their careers. It was the first time we held two
events as the number of graduates now exceeds 1000
and we were fortunate to have two distinguished guests
to preside over the ceremonies. Thanks to all those
involved in the planning and organization of the events
which helped make the evening memorable for students
and their families.
The new year brings new opportunities and I hope
we can maintain momentum as we launched the new
Strategic Plan 2018-22, Al Masar. This will set a new
direction and help the University increase its stature in
the Sultanate and beyond.
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 حت�ســني احليــاة وخدمــة املجتم ــع،جــذب العـق ــول
 �أود �أن �أغتنم هذه،مع اقرتاب الف�صل الدرا�سي الأول من نهايته
.2018 الفر�صة لأمتنى جلميع الطالب واملوظفني �أف�ضل الأماين لعام
حيث، 2017 كان حفلي التخرج يف �شهر دي�سمرب وجهة م�شرفة يف عام
�أتيحت لنا فر�صة الإحتفال بنجاح طالبنا الأعزاء متمنني لهم التوفيق يف
.املرحلة املقبلة من حياتهم املهنية
وكانت هذه هي املرة الأوىل التي تقوم فيها اجلامعة بتنظيم حفلني للتخرج
 وكان من دواعي، خريج وخريجة1000  حيث جتاوز عدد اخلريجني،
.�سرورنا هو وجود �إثنني من ال�ضيوف الكرام البارزين لرعاية احلفلني
من جانبي اود ان اوجه ال�شكر جلميع امل�شاركني يف تخطيط وتنظيم
..احلفلني جلعل هذه االم�سية ال تن�سى للخريجني و�أ�سرهم
 ونتمنى �أن نتمكن من احلفاظ على،وي�أتي العام اجلديد بفر�ص جديدة
-2018  فقد �أطلقنا اخلطة الإ�سرتاتيجية اجلديدة،مواكبة التقدم والنجاح
 وهذه اخلطة �سوف حتدد �إجتاهاتنا اجلديدة،» حتت عنوان «امل�سار،2022
.وت�ساعد اجلامعة على الو�صول لأعلى املراتب يف ال�سلطنة وخارجها

أسرة التحرير

• Khaled Al Rushdi

Translated By

البروفيسـور باري وين
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البحـث العلمـي واالبتكـار
RESEaRCH & INNOVATION

”“التجارة والصناعة” و “جامعة صحار” توقعان اتفاقيتان ضمن مبادرات “تنفيذ
Sohar University & MOCI Sign Two Agreements

Thursday, 30th November 2017. The Ministry of
Commerce and Industry (MOCI) and Sohar University
signed two agreements to establish the Advanced
Manufacturing Research Centre and a pilot plant for
designing and manufacturing dies and moulds in
the MOCI on the initiative is meant to enhance the
partnership between public and industry in serving
the manufacturing industry. The signing of these
two agreements came as part of the outcomes for
manufacturing under the national programme for
enhancing economic diversification ‘Tanfeedh’.

 نوفمرب30 وقعت وزارة التجارة وال�صناعة وجامعة �صحار يوم اخلمي�س املوافق
م مببنى ديوان عام الوزارة مبحافظة م�سقط على اتفاقيتني لإن�شاء2017
املركز البحثي للت�صنيع املتقدم وم�شروع �إن�شاء م�صنع ريادي لت�صميم وت�صنيع
 وذلك لتعزيز دور ال�شراكة القائمة بني القطاعني،القوالب و�أدوات الإنتاج
 حيث جاء،احلكومي واخلا�ص يف جماالت التعاون خلدمة القطاع ال�صناعي
توقيع االتفاقيتني �ضمن خمرجات قطاع ال�صناعات التحويلية التي خرج بها
الربنامج الوطني لتعزيز التنويع االقت�صادي “تنفيذ” والتي تدعمها وتتابع
.تنفيذها وحدة دعم التنفيذ واملتابعة

الملتقـى السنـوي للباحثيــن

TRC Annual Forum of Researchers

Sohar University, represented by the Department of
Research and Industrial Cooperation and a number
of academics from various disciplines, participated
in the Annual Forum for Researchers. The forum was
organised by the Scientific Research Council under the
patronage of Her Excellency, Dr. Rawia Al Busaidia,
Minister of Higher Education. The event was held at the
Sheraton Oman Hotel in Muscat on the 10th December
2017.
The University participated in a number of activities
during the forum beginning with the opening ceremony
and then the exhibition accompanying it. University
projects, funded by the Research Council, were
presented. SU also had a prominent presence in the
accompanying workshops.

�شاركت جامعة �صحار ممثله بدائرة البحوث والتعاون ال�صناعي
مع عدد من الأكادمييني من خمتلف الكليات باجلامعة يف امللتقى
ال�سنوي للباحثني الذي نظمه جمل�س البحث العلمي حتت رعاية معايل
 والذي �أقيم يف،الدكتورة راوية البو�سعيدية وزيرة التعليم العايل
. م2017  دي�سمرب10 فندق �شرياتون عمان مب�سقط يوم الأحد املوافق
وقد �شاركت اجلامعة بفاعلية يف خمتلف �أن�شطة امللتقى بداية باحلفل
االفتتاحي ثم املعر�ض امل�صاحب للملتقى حيث مت عر�ض جمموعة من
.امل�شاريع اخلا�صة باجلامعة والتي مت متويلها من قبل جمل�س البحث العلمي
.كما كان للجامعة ح�ضور بارز يف الور�ش امل�صاحبة
اجلدير بالذكر �أن اجلامعة قد قطعت �شوطا كبري ًا يف جمال البحوث
.واال�ست�شارات منذ وقت مبكر من عمر اجلامعة
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محلي
LOCAL
47 العيـد الوطنـي الـ
47th National Day

Sohar University held a celebration for the 47th National
Day, where students organised a ceremony to mark the
occasion on Sunday, 19th November.
The ceremony began with the National Anthem and
then a recital from the Holy Quran. A national song
entitled “History of the Country” was launched. It was
written by University students.
At the end of the ceremony, 47 balloons were launched
as meaningful symbols of the modern age of the
renaissance of Oman. Also the University students
organised a loyalty and gratitude march on the
University campus, led by the VC, Professor Barry Winn,
University officials and staff.

 حيث نظم طالب اجلامعة، املجيد47 احتفلت اجلامعة بالعيد الوطني الـ
.م2017 نوفمرب19 حفال بهذه املنا�سبة وذلك م�ساء يوم الأحد املوافق
و�شهد احلفل تد�شني �أغنية وطنية بعنوان «تاريخ وطن» وهي عمل لطالب
. باال�ضافة اىل العديد من الفقرات الوطنية امل�صاحبة،اجلامعة
 بالونة كداللة رمزية على عمر نه�ضة عمان47 ويف ختام احلفل مت �إطالق
 كما نظم طالب اجلامعة اي�ضا م�سرية والء وعرفان جلاللة ال�سلطان.احلديثة
 مب�شاركة عدد من، من نوفمرب باحلرم اجلامعي18 املعظم وذلك �صباح الـ
.امل�س�ؤولني باجلامعة واملوظفني والطالب

Graduation

التخريـج

Sohar University celebrated the graduation of its 16th
Batch of students in the Amphitheatre of the University
campus, in two rounds:
The first round took place on Wednesday, 13th December
2017, under the patronage of His Excellency Dr. Ahmed
bin Mohammed Al Saidi, Minister of Health. It included
the students of Master and Bachelor degrees as well as
Teacher Preparation Programme, with a total number of
656 graduates.
The second round took place on Thursday, 14th December
2017 under the patronage of His Excellency Sultan bin
Salim bin Saeed Al Habsi, Deputy Chairman of the Board
of Governors of the Central Bank of Oman. A total of
527 students were awarded Diplomas and Advanced
Diplomas.

 وذلك على دفعتني حيث، من طالبها16 احتفلت اجلامعة بتخريج الفوج الـ
 جاء تخريج الدفعة االوىل، �أقيم احلفلني على امل�سرح املفتوح بحرم اجلامعة
م حتت رعاية معايل الدكتور �أحمد بن حممد2017  دي�سمرب13 يوم االربعاء
 و�ضم الطلبة احلا�صلني على درجات املاج�ستري،ال�سعيدي وزير ال�صحة
 خريج656  حيث بلغ عدد اخلريجني، والبكالوريو�س ودبلوم الت�أهيل الرتبوي
.وخريجة
بينما �أقيم حفل تخريج الدفعة الثانية من الفوج ال�ساد�س ع�شر يوم اخلمي�س
م حتت رعاية معايل �سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي2017  دي�سمرب14
 و�ضم طلبة الدبلوم،نائب رئي�س جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين
 وقد مت بث احلفلني على. طالبا وطالبة527 املتقدم والدبلوم والبالغ عددهم
.الهواء مبا�شرة عرب قناة عمان مبا�شر
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دولي
INTERNATIONAL
MOU with International
University, Bahrain

اتفاقية تعاون مع الجامعة الدولية
بالبحرين

SU signed a MoU with AMA International University,
Bahrain on 6th December 2017. The areas of cooperation include diverse fields, such as curriculum
benchmarking, teaching and learning strategies and
activities, assessment and progression and attrition rates
in line with international standards. This in addition to
investigating the opportunities to share training and
development activities that would be mutually beneficial
to both institutions as well as any other areas for potential
research cooperation. Other fields of cooperation
comprise the collaboration on community engagement
activities and services, and
benchmarking academic support
services to ensure good practice
and compliance with international
standards.
Furthermore, the cooperation
may extend to offer the graduate
and undergraduate student
mobility, such as internships,
study abroad, exchange
and fellowships; as well as
participation in, and co-hosting
of lectures, meetings, seminars,
symposia and conferences.

وقعت جامعة �صحار اتفاقية تعاون م�شرتك مع اجلامعة الدولية مبملكة
 وذلك مبكتب رئي�س اجلامعة،2017  دي�سمرب عام6 البحرين يف تاريخ
. الربوفي�سور باري وين
،حيث ا�شتملت �إتفاقية التعاون على عدة جماالت منها قيا�س املناهج الدرا�سية
 والتقييم والتقدم ومعدالت التناق�ص،وا�سرتاتيجيات و�أن�شطة التعليم والتعلم
مبا يتما�شى مع املعايري الدولية و�إيجاد فر�ص للم�شاركة يف �أن�شطة التدريب
 �إ�ضافة �إىل.والتطوير التي من �ش�أنها �أن تعود بالنفع على كلتا امل�ؤ�س�ستني
�إيجاد جماالت للتعاون والتطوير البحثي و التعاون يف �أن�شطة وخدمات
 وكذلك قيا�س خدمات.ال�شراكة املجتمعية
الدعم الأكادميي ل�ضمان املمار�سة اجليدة
.والإمتثال للمعايري الدولية
كما ا�شتملت االتفاقية اي�ضا على �إتاحة
فر�ص التنقل (التبــادل) لطلب ــة الدرا�سات
،العليا والدرا�سات اجلامعيــة مثل التدريب
 وتبادل املنح الدرا�سية،والدرا�سة يف اخلارج
،ع ــالوة علـ ــى �إ�ست�ضاف ـ ــة املحا�ضـ ــرات
، الندوات، احللقات الدرا�سية،الإجتماعات
.امل�ؤمترات وامل�شاركة فيها

مؤتمــر القيـادة الطالبيــة بدولة قطـر

Student Leadership Conference in Qatar
A student delegation from SU participated in the Student
Leadership Conference at Qatar University on the 25th
and 26th November 2017. The conference was held at
Sheraton Hotel in Doha. The delegation consisted of six
students from the Student Advisory Council in addition to a
supervisor from the Student Affairs Department.
The conference was aimed at creating a generation
of the young people with leadership skills, prepared
for institutional leadership. The participants attended
workshops on leadership and creativity. The conference was
concluded by honoring the participating delegations.

�شارك وفد طالبي من اجلامعة يف م�ؤمتر القيادة الطالبية بجامعة قطر
م والذي اقيم بفندق ال�شرياتون بالعا�صمة2017  نوفمرب26-25 خالل يومي
، طالب من املجل�س اال�ست�شاري الطالبي6  تكون الوفد من.القطرية الدوحة
. وم�شرف من دائرة �ش�ؤون الطلبة، ممثلني لتخ�ص�صات اجلامعة املختلفة
 حيث،يهدف امل�ؤمتر خللق جيل قيادي من ال�شباب املهي أ� للقيادة امل�ؤ�س�سية
 وختم.قدم امل�ؤمتر للم�شاركني عددا من الور�ش يف جمال القيادة واالبداع
.امل�ؤمتر بتكرمي الوفود امل�شاركة
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الطلبة

STUDENTS
انجازات رياضيـة
توجت اجلامعة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي اجلاري
بعدد من املراكز املتقدمة يف املناف�سات الريا�ضية.
حيث فازت باملركز الأول يف بطولة م�ؤ�س�سات التعليم العايل للكرة ال�شاطئية
والتي نظمتها اللجنة العمانية للريا�ضة اجلامعية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
ب�شاطئ القرم مب�سقط خالل  18 ، 17نوفمرب
2017م.
كما ح�صدت املركز الثالث يف بطولة عمان
الثانية لكرة الهدف للمكفوفني والتي نظمتها
اللجنة الباراملبية يف  25نوفمرب 2017م.
عالوة على ذلك ح�صـدت جامعـة �صحار
املركزين الأول والرابع يف �إخرتاق ال�ضاحية
�ضم ــن بطول ــة �سب ــاق �إخت ــراق ال�ضــاحية
(املاراثون) للمكفوفني التي نظمتها جامعة
ال�سلط ــان قابـ ــو�س بالتـ ــعاون م ــع اللجنـ ــة
البارالومبية مل�ؤ�س�سات التعلي ــم العايل يف 2
نوفمرب 2017م.

Sporting Success
The university has won a number of top positions in
the sports tournaments during the first semester of
the academic year 2017/2018.
The SU team won 1st place in the Beach Ball
Championship of Higher Education Institutions,
organised by the Omani Committee for University
Sports on Qurum Beach in
Muscat.
A goal-ball team also
claimed the top position in
the Second Oman Goal Ball
Championship for the Blind,
organised by the Paralympic
Committee on 25th November
2017.
In addition, the University
placed 1st and 4th in the
Racing Competition
(Marathon) for the Blind.
Sultan Qaboos University,
in collaboration with the
Paralympic Committee for
Higher Education Institutions
were the organisers.

مبـادرة
«شـد حيــلك»
The Initiative of
“ ” Do Your Best
نظم جمموعة من طالب اجلامعة مبادرة بعنوان (�شد حيلك) وذلك
خالل الفرتة من  18دي�سمرب اىل  3يناير 2018م يف �ساحة مبنى م�صادر
التعلم باحلرم اجلامعي.
و تهدف املبادرة اىل ت�شجيع طلبة اجلامعة لرفع م�ستوياتهم التح�صيلية
واالهتمام باملعدالت الرتاكمية ،حيث يقوم الطلبة امل�شاركون يف تنفيذ
املبادرة بتقدمي كلمات �إيجابية وعبارات حتفيزية ا�ضافة �إىل توزيع وتوفري
املرطبات خالل فرتة املذاكرة يف مركز م�صادر التعلم.
وعلى هام�ش املبادرة قام الطالب القائمني عليها بتخ�صي�ص حاويات
لتجميع الورق بعد �إنتهاء االختبارات وذلك العادة تدويرها وتقليل ال�ضرر
على البيئة.

A group of students from Sohar University set up a
project entitled “Do Your Best”, which started on
18th December and ran to the 3rd January 2018 in
the LRC building.
The aim of the initiative was to encourage the
students to raise their achievement levels and draw
attention to the GPA. The students participating in
the initiative heard positive, motivational words and
received gifts.
The students also allocated containers to collect
paper for recycling after the tests.
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المشاركة المجتمعية

COMMUNITY ENGAGEMENT
2304 Students Visit SU

 طالب وطالبة يزورون الجامعة2304
اختتمت اجلامعة برنامج الزيارات الداخلية واخلارجية اخلا�صة بطلبة
.م2018 /2017 املدار�س خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي
72  طالب وطالبة ممثلني لـ2304 حيث بلغ عدد الطلبة الزائرين للجامعة
. والظاهرة، الربميي،مدر�سة من حمافظات �شمال الباطنة
The University concluded the programme of internal
and external visits for school students during the
first semester of the academic year 2017/2018. 2304
students visited the university, representing 72 schools
from the provinces of North Al Batinah, Buraimi, and
Al Dhahera.

المهرجان المسرحي العماني السابع
7th Omani Theatre Festival

Sohar University hosted the opening ceremony of
the Omani Theatre Festival, now in its 7th edition. It
was held from the 17th-25th December 2017under the
patronage of HE Saud Bin Hilal Al Busaidi, Minister of
State and Governor of Muscat. The opening ceremony
was held on the University campus, while other theatre
performances continued at the College of Applied
Sciences in Sohar. The festival included a play (Three in
One) from the State of Palestine, which participated as a
guest of honour throughout the festival.
The festival programme included a course on theatre,
seminars on Omani drama, press conferences and visits
to various Omani venues.

School Students
نظمت اجلامعة زيارات ميدانية لعدد من مدار�س حمافظتي الباطنة
 حمافظة الربميي وحمافظة الظاهرة قدمت، جنوب والباطنة �شمال
من خاللها دورات مبوا�ضيع متعددة ا�ستهدفت خمتلف الفئات من طلبة
 حيث قدمت، املدار�س قدمها حما�ضرين من �أ�صحاب اخلربات باجلامعة
 حما�ضرة متنوعة خالل الف�صل الأول من العام الأكادميي20 اجلامعة
.م2018 /2017 احلايل
The University organised visits to the Sultanate’s
schools, represented by South and North Al Batinah,
Al Buraimi and Al-Dhahirah Governorates. During
these visits, courses on a variety of subjects were
provided by experienced lecturers from the university,
targeting the young school students. In total, 20
lectures were delivered during the first semester of
the current academic year.

احت�ضنت جامعة �صحار حفل افتتاح املهرجان امل�سرحي العماين يف ن�سختة
م حتت رعاية معايل2017  دي�سمرب25 -17  والذي �أقيم يف الفرتة من،ال�سابعة
 حيث �أقيم،ال�سيد �سعود بن هالل البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ م�سقط
حفل االفتتاح يف احلرم اجلامعي بوالية �صحار والذي ت�ضمن عر�ض م�سرحية
(ثالثة يف واحد) من دولة فل�سطني التي ت�شارك ك�ضيف �شرف على مدار
املهرجان بينما توا�صلت العرو�ض امل�سرحية الأخرى يف كلية العلوم التطبيقية
.ب�صحار
�شمل برنامج املهرجان تقدمي دورة يف علوم امل�سرح بجانب حلقات نقا�شية عن
.الدراما العمانية وم�ؤمترات �صحفية وزيارات ملعامل ال�سلطنة املتنوعة

طلبـة المـدارس
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الموظفون

STAFF

التكنولوجيـا فـي التعليـم

Technology in Education
The Faculty of Computer and Information Technology
organised a training workshop for academics on the use
of technology in academic education. The workshop was
conducted by Mr. Nebras Al-Attar from the Faculty on
the 29th November 2017 in Al Rustaq Building.
It aimed to develop teaching methods through the use
of technology and modern techniques in the classroom.
Undoubtedly, the use of technology contributes to
facilitating teaching and learning processes.

نظمت كلية احلا�سوب وتقنية املعلومات باجلامعة ور�شة تدريبية للأكادميني
 قدمها الأ�ستاذ نربا�س،حول ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم الأكادميي
 نوفمرب29 العطار من كلية احلا�سوب وتقنية املعلومات وذلك يوم الأربعاء
.م يف مبنى الر�ستاق باحلرم اجلامعي2017
ركزت الور�شة على تطوير طرق التدري�س من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا
 وبال �شك ي�ساهم ا�ستخدام.والتقنيات احلديثة داخل الف�صول الدرا�سية
.الو�سائل التكنولوجية يف ت�سهيل عملية التعليم والتعلم

ريادة التغييـر المؤسسـي واالبتكـار

Leading Institutional Change & Innovation

-17 �أقامت جامعة �صحار ممثلة يف ق�سم تطوير املوظفني يف الفرتة من
م باحلرم اجلامعي برناجما تدريبيا بعنوان التغيري2017  دي�سمرب20
امل�ؤ�س�سي واالبتكار ي�ستهدف قادة اجلامعة كالعمداء وامل�ساعدين باال�ضافة
مدير م�ؤ�س�سة, قدم الربنامج دكتور توم كيني.ملدراء الأق�سام والدوائر
.رامنورالرائدة يف جمال القيادة واالدارة من اململكة املتحدة
ويهدف الربنامج �إىل م�ساعدة امل�شاركني على تعميق فهمهم حول القيادة
. للو�صول اىل �أعلى مراتب اجلودة،الأكادميية للم�ؤ�س�سة

The Staff Development Department organised a
training programme entitled “Leading Institutional
Change and Innovation”, targeting the university
leaders (Deans, Deputy Deans, Assistants, Managers,
Heads, Operating Officer, etc.). The programme took
place at the University campus from the 17th to 20th
December 2017. It was conducted by Dr. Tom Kenny,
Director of the Ranmor Institution for Leadership and
Management in the United Kingdom.
The aim of the programme was to help the participants
deepen their understanding of academic leadership in
order to reach the highest quality rankings.
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تعلـــيم

LEARNING
يوم اللغة العربية

Arabic Language Day
Sohar University, represented by the Faculty of
Education and Arts, organised a variety of activities,
which took place on the university campus from the
18th - 20th December 2017.
On the first day, activities were launched with opening
the Book Corner in Barka Building, in which a number
of books were dislplayed. At the end of the first day,
an ‘Evening of Poetry and Music’ was held.
The activities continued on the second day and
included scientific trips and the start of literary
workshops. The day concluded with a recital contest
of the Holy Quran.The third day included a closing
ceremony of the activities.

 دي�سمرب18 احتفاال بلغة ال�ضاد (اليوم العاملي للغة العربية) والذي ي�صادف
 نظمت اجلامعة متمثلة يف كلية الرتبية والآداب فعاليات متنوعة،من كل عام
. من دي�سمرب املا�ضي يف احلرم اجلامعي20  وحتى18 خالل الفرتة من
 والذي ت�ضمن عر�ض،انطلقت الفعاليات بافتتاح ركن الكتاب يف مبنى بركاء
 ويف ختام اليوم الأول، كما مت عر�ض ندوات علمية.كتب �شرائية لعدة مكتبات
.�أقيمت �أم�سية ال�شعر واملو�سيقى
كما ا�ستمرت الفعاليات يف اليوم الثاين لت�شمل رحالت علمية بالإ�ضافة اىل
. واختتم اليوم الثاين مب�سابقة جتويد القر�آن الكرمي، اقامة ور�ش �أدبية متنوعة
.وجاء اليوم الثالث خامتا للفعاليات

ورش عمـل

Workshops
/2017 نظمت اجلامعة خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي احلايل
 اال�ستثمار يف:م عدد من املحا�ضرات وور�ش العمل حول موا�ضيع متنوعة مثل2018
 �أ�سرار النجاح يف الإختبارات،  حما�ضرة قانون الأحداث، �سوق م�سقط للأوراق املالية
.املقابالت ال�شخ�صية وغريها الكثري،  التطور امل�ؤ�س�سي للم�سرية الدميقراطية،
وت�أتي هذه املحا�ضرات وور�ش العمل كجزء من دور اجلامعة الإجتماعي لتعزيز
.التوا�صل مع خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع
During the first semester of the current academic year
2017/2018, the University organised a number of lectures and
workshops on various topics such as: Investment in MSM, Minor
Law Lecture, Secrets of Success in Tests, Institutional Progress
of the Democratic Process, Personal Interviews and more.
These lectures and workshops are part of the role of the
university to enhance communication with various institutions
of society.

الصفحة 10

مقتطفات

SNAP SHOTS
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