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كــلمــــة الـجـــامعــــة
University's Message 
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اهــًال بكــم فــي ا¢صــدار الثانــي  مــن مجلــة الخريجيــن التــي تهــدف أن
تكــون منصــة نســتعرض مــن خاللهــا إنجازاتكــم ومــا وصلتــم إليــه مــن

نجاحات بعد التخرج.
منــذ العشــرون  الســنوية  بالذكــرى  العــام  هــذا  الجامعــة  تحتفــل 
تأسيســها، كنتــم وال زلتــم أحــد أعمــدة النجــاح ا¬ساســية لهــذه المســيرة
العلميــة وخيــر ســفراء لهــا ، فشــكر± لكــم علــى كونكــم جــزء كبيــر مــن

هذا النجاح.
مــن خــالل مكتــب مــع جامعتكــم  المســتمر  للتواصــل  كمــا ندعوكــم 
متابعــة الخريجييــن بدائــرة التواصــل والعالقــات الخارجيــة واالســتفادة مــن
وصــل حلقــة  ليكــون  أنشــئ  الــذي  المكتــب  يقدمهــا  التــي  الخدمــات 

بينكم وبين الجامعة.

متمنين لكم مستقبًال زاهر± بإذن ا· تعالى

Welcome to the second edition of the Alumni Bulletin, which 
aims to be a platform through which we showcase your 
achievements and the successes. 

This year, SU celebrates its 20th anniversary. Thank you for being   
a big part of this success and great ambassadors of the University.

We would also like to invite you to stay in touch with us through 
the Alumni Relations O�ce at the Department of Communication 
and External Relations. We hope you will bene�t from the services 
provided by the o�ce that was established to be a link between 
you and the University.

We wish you every success in the future.

Sohar University Loyal Alumni,

خريجي جامعة صحار ا¬وفياء..

اهــًال بكــم فــي ا¢صــدار الثانــي  مــن مجلــة الخريجيــن التــي تهــدف أن
تكــون منصــة نســتعرض مــن خاللهــا إنجازاتكــم ومــا وصلتــم إليــه مــن

نجاحات بعد التخرج.
منــذ العشــرون  الســنوية  بالذكــرى  العــام  هــذا  الجامعــة  تحتفــل 
تأسيســها، كنتــم وال زلتــم أحــد أعمــدة النجــاح ا¬ساســية لهــذه المســيرة
العلميــة وخيــر ســفراء لهــا ، فشــكر± لكــم علــى كونكــم جــزء كبيــر مــن

هذا النجاح.
مــن خــالل مكتــب مــع جامعتكــم  المســتمر  للتواصــل  كمــا ندعوكــم 
متابعــة الخريجييــن بدائــرة التواصــل والعالقــات الخارجيــة واالســتفادة مــن
وصــل حلقــة  ليكــون  أنشــئ  الــذي  المكتــب  يقدمهــا  التــي  الخدمــات 

بينكم وبين الجامعة.

متمنين لكم مستقبًال زاهر± بإذن ا· تعالى

خريجي جامعة صحار ا¬وفياء..

د. حمدان بن سليمان الفزاري

القائم بأعمال رئيس الجامعة

Dr Hamdan Sulaiman Al Fazari
Acting Vice Chancellor



علــى الرغــم مــن الظــروف االســتثنائية التــي يمــر بهــا العالــم،
أكــد مكتــب متابعــة الخريجيــن علــى أهميــة اللقــاء الســنوي
مــع الخريجيــن، وذلــك عــن طريــق تنظيــم فعاليــة يــوم الخريــج
لعــام ٢٠٢١ افتراضيــÀ عبــر البــث المباشــر فــي انســتقرام جامعــة
صحــار. والــذي شــهد حضــور أكثــر مــن ١٦٥٠ متابــع ، وناقــش

مجموعة من الموضوعات التي تهم الخريجين. 

Annual Alumni Day 2021 event was held remotely. Dr Muhammed Al Khalidi from the Kingdom 
of Saudi Arabia, a consultant & expert in developing skills was the key note speaker. His talk was 
about how to transfer challenges into opportunities. Moreover, Mr Yusef Al Hasani, an expert in 
Etiquette & International Protocol from Sultanate of Oman spoke about what is after graduation. 
He focused on how graduates can market themselves & build up better future after graduation.

ــدي ــد الخال ــور محم ــتضافة الدكت ــة اس ــالل الفعالي ــن خ ــم م ت

ــة ــة العربي ــن المملك ــارات م ــر المه ــي تطوي ــر ف ــار وخبي مستش

ــرص". ــى ف ــات إل ــل التحدي ــوان "تحوي ــوار بعن ــي ح ــعودية ف الس

توّجــه مــن خاللــه لمجموعــة مــن النصائــح المركــزة للخريجيــن،

وتحــدث عــن قواعــد تحويــل التحديــات إلــى فــرص، كمــا فّصــل

الحديــث حــول مجموعــة مــن قوانيــن النجــاح كقانــون الشــبكة

للنجــاح، وقواعــد تحقيــق ا£هــداف وحــل المشــكالت وغيرهمــا.

البروتكــول خبيــر  الحســني  يوســف  ا£ســتاذ  تحــّدث  كمــا 

وا©تيكيــت الدولــي مــن ســلطنة ُعمــان عــن مــا بعــد الحيــاة

ا£كاديميــة، وكيــف يمكــن للخريــج تســويق ذاتــه، وخلــق فــرص

أفضل بعد التخرج.
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يوم الخريج ٢٠٢١
Alumni Day 2021        

الدكتور محمد الخالدي

مستشار وخبير في تطوير المهارات

ا�ستاذ يوسف الحسني

خبير في ا�تيكيت و البروتوكول الدولي



نظمــت الجامعــة بالتعــاون مــع تحــدي ُعمــان رحلتــي تخييــم
والخريجــات الخريجيــن  اســتهدفت  الشــرقية  صحــراء  فــي 
ــام حيــث تــم تصميــم برنامــج كل رحلــة ــك لمــدة أربعــة أي وذل
فــي ا¬عمــال  أصحــاب  عنهــا  يبحــث  التــي  المهــارات  لينمــي 
الموظفيــن الشــباب . اســتهدف البرنامــج خريجــي الجامعــة
الجــدد حيــث شــمل عــن عمــل والموظفيــن  الباحثيــن  مــن 
والتوظيــف القيــادة  أساســيات  علــى  ركــزت  تدريبيــة  دورات 
بيئــة فــي  والســلوكيات  والتصرفــات  العمــل  وأخالقيــات 

العمل.
وعــن اســتفادة الخريجيــن مــن الرحلــة العلميــة قالــت مــروى
بنــت عبــدا· المقباليــة :" إذا كان لنقطــة البدايــة وقــت فهــو
ــذة تحقيــق ا¬هــداف اÏن، وكلمــا كان التحــدي أصعــب كانــت ل
أكبــر، وتجربتــي بهــذه الــدورة ســتكون نقطــة فارقــة للتغييــر

في مختلف جوانب حياتي".
وقــد عّبــر يحيــى بــن حمــد الهاشــمي عــن الفائــدة العلميــة
لــدي القــوة  نقــاط  القــادم  الجيــل  "عــززت دورة  قائــال  للرحلــة 
فــي وســاعدتني  المســتقبل  لتحديــات  جاهــزا  وجعلتنــي 

تطوير مهاراتي القيادية والذاتية والحياتية".

Skills Development 
The University, in cooperation with Outward Bound Oman, organized two camping trips in the 
Sharqiya Desert. Each trip was for a period of four days and was designed to develop the 
employability skills that employers look for in young Omani graduates. The program for both trips 
was aimed at targeting job seekers and those in the early stages of their career.

تنمية المهارات
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جامـعة صحار تكمل 20 عاما على إنشائها

أكملت جامعة صحار خالل شهر سبتمبر من العام الحالي، 20 عاما على إعتمادها كأول جامعة
خاصة في السلطنة وثاني جامعة بعد جامعة السلطان قابوس، حيث تم اعتمادها في

سبتمبر من عام 2001م.
ومنذ ذلك الحين حققت الجامعة عدد من االنجازات ووصلت إلى مستويات متقدمة في مختلف

المجاالت ا¬كاديمية والبحثية وغيرها.

During September of this year, Sohar University completed 20 years of accreditation as 
the �rst private university and the second university established in the Sultanate of 
Oman after Sultan Qaboos University, which was approved in September of 2001.
Since 2001, the university has achieved a number of achievements and reached 
advanced levels in various academic, research and other �elds.

Sohar University Completes 20 Years
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حوار مع خريج رائد أعمال
An Entrepreneur Alumni 

أحمد بن سعيد الهدابي - كلية الـهـندسة
Ahmed Saif Al Hadabi – Faculty of Engineering

الـمـشروع مـخـتص في مـسـح الــخـطـوط الكهربائية والـمـيـاه واالتصاالت ورسـم الـمـحـطـات الـكـهــربائية
لمحطات التوزيع 11 ك.ف  ووضع العالئم لقطع ا¬راضي وتقسيمها بأنواعها وإعداد الرسومات المساحية
لها. با¢ضافة إلى إعداد المقترحات الكهربائية بكل تفاصيلها وكذلك التصاميم المعمارية وا¢نشائية

والتصاميم الداخلية للمباني وغيرها من ا¬عمال.

رائد أعـمـال، تـخـرج في العام ا¬كاديمي 200٨/200٧ من كلية الهندسة تـخـصـص الـهـنـدسة
الكـهـربائيـة والحاسب اÏلي.

بدأ كـمـوظف في شـركــة اسـتـشـارات هـنـدسـيـة وبـعـدها ترقى إلى مـسـتـوى مــدير، بـدأ
مــشــروعه في عـام 2014، قرر االســتــقــالــة عام 2016 وتـكـمـلـة مشواره في مشروعه الخاص.

نبذة بسيطة عن مشروعك؟

بدأت الفكرة منذ أن كنت موظفÀ ثم مدير في شركة استشارية حيث قررت المخاطرة وعمل مشروعي
الخاص فالمخاطرة في حد ذاتها تعتبر عامًال قويا للنجاح.

فكرة المشروع كيف بدأت؟

العمل الحر
هـو ســــالح
الـمـستقبل
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الـعـمـل الكهربائي أو أساسيات الكهرباء بشكل عام مرتبطة كثير± بالتخصص في حـسـاب الكمـيـات
ورسم المحوالت الكهربائية وحساب قوتها وتكلفتها وتكلفة المواد.

ما العالقة بين مشروعك وتخصصك ا�كاديمي؟

الشغف، دون الشغف لن يكون هناك سبب للعمل ومواجهة التحديات وأيضÀ الصبر والتفاؤل والقدرة
على تحمل سوق ا¬عمال.

هل هناك مواصفات ينبغي أن يتصف بها من يود أن يصبح رائد أعمال؟

الذكرى الجميلة التي لن أنساها أبد± هي تعب المحاضرين معنا وصبرهم ونصائحهم المستمرة لنا
وأخص بالذكر الدكتور حمزة  إدريس، فقد كان ا¬ب والصديق لي في فترة دراستي.

ذكرى ال تنسى من الجامعة؟

نصيحتي للخريجين أن الوظيفه أمان ولكن العمل الحر هو سالح المستقبل، ال تنظر لÝمام فقط وإنما
أنظر لمن حولك فالطائر الحر يكسب رزقه أكثر من الطائر المحبوس في قفصه.

نصيحة للطالب والخريجين؟

Ahmed is an entrepreneur in the �eld of engineering consultancy. He began his journey 
after graduation in Electrical and Computer Engineering to work as an employee, then a 
manager, after that he became an entrepreneur. Now, Ahmed has his own company and 
he is very successful. Ahmed encourages students and graduates to turn their passion into 
entrepreneurship.

الصعوبات المالية وإيجاد التمويل المناسب با¢ضافة إلى ا¢جراءات للحصول على التصاريح الالزمة التي
تـمثل عـائـقـÀ كبير± أمام دعم المشاريع وا¬عمال الـنـاشـئـة ولكن يجب علينا دائمÀ أن نتخطى الـصـعـاب

ونواجه التحديات لتحقيق النجاح.

التحديات التي واجهتك في بداية رحلتك كرائد أعمال؟
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يرحل العظماء عظماًء كما جاؤوا

فــي العاشــر مــن ينايــر لــم تشــرق شــمس ُعمــان كعادتهــا،
فغــارت فــي كبــد الســماء وآثــرت الرحيــل، وبــدا الســطوع علــى
غيــر هــوادة، فمــا مــن شــمس تنيــر ُعمــان كشــمس قابــوس
ــذي تنســدل خيوطــه علــى الوطــن ــد، ال ذلكــم القبــُس الخال

من أعاليه إلى أسافله.

فــي العاشــر مــن ينايــر تناوشــت ا¬حــزان كل مــكان مــن أمكنــة
ُعمــان، فــكل ذرة مــن ذرات هــذا الوطــن ا¬بــي وقفــْت والذهــوُل
يعتريهــا، ولســان حالهــا يقــول: أحًقــا رحــل رجــل الســالم؟ أحًقــا
فقدنــا أبانــا؟ وغيرهــا كثيــر مــن أســئلة االســتفهام التــي لــم

تتوقف ولن تتوقف.

إن الــكالم عــن هــذا القائــد النبيــل فيــه كالم؛ فالســطور
ال تفــي حقــه، ومهمــا كتبنــا لــن نقــف علــى ربــع ذرة مــن
جهــوده الثمينــة ومســاعيه العظيمــة، فــكان ا¢نســان
هــو موضــوع الســلطان، فكــرس حياتــه مــن أجــل الرقــي
بالمواطنيــن، وتنويرهــم بالعلــم والمعرفــة وبــكل مــا
مــن شــأنه أن يرفــع ُعمــان وُيعلــي مكانتهــا، فــكان لــه مــا

أراد بفضل ا· وبفضل قيادته الحكيمة.

آيــة كان   - ا·  رحمــه   - المعظــم  الســلطان  جاللــة 
النهضــة، وكل مــا يمكــن وصفــه بــه يبقــى قاصــًرا فجــالل
أن مــن  هيبــًة  الكلمــات  تمتنــع  مقامــه  ورفعــة  قــدره 
تصفهــا أو تحــاول وصفهــا، فجــزاه ا· عــن ُعمــان ومــن
عليهــا خيــر الجــزاء، نعــم هكــذا يرحــل العظمــاء عظمــاًء

كما جاؤوا.

رثاء في وفاة جاللة
السلطان قابوس

رحمه ا�

قابــوس بــن ســعيد لــم يكــن ســلطان البــالد وحســب، كان
رجــًلا بأمــة، رجــًال وأي رجــل، كان نبــض الوطــن، وفخــر المواطــن،
كان القائــد الحقيقــي، والرمــز الخالــد الــذي يحــق لنــا أن نمجــده

حق التمجيد، فمن كان كقابوس يحق االحتفاء به.

لــم تمــر علــى العمانييــن لحظــات عصيبــة كلحظــات وداع
القائــد المفــدى، الــذي هتفــوا باســمه خمســين عامــا، وحملــوا
اســمه أينمــا جابــوا العالــم. حًقــا فتلــك اللحظــات قاســية علــى

ُعمان ومن عليها، فبللت الدموع أرصفة الشوارع،

ولبســت ُعمــان ثــوب الحــداد علــى روح بانــي نهضتهــا
الحديثــة، وبــدا ا¬طفــال يتامــى رحــل والدهــم الحانــي.
ســيذكر الجيــل الحالــي أّن النادريــن يرحلــون عظمــاء

كما جاؤوا.

Lament over the death of Sultan Qaboos 
may his soul rest in peace

مــازن بن ســعـيـد الــغـشــري - كـلـيـة الـقانون

Mazin Said Al Ghashri - Faculty of Law
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هـو عـضـو في االتـحـاد الدولي للــتـصوير الــفـوتـوغـرافـي، 
وجمعية ُعمان للتصوير الضوئي. سجله حافل باالنجازات 
والـمـشـاركـات والـتكـريـمـات على الـمـسـتـويين الـمـحـلـي 

والدولي نذكر أبرزها:

الــميدالية الـذهبيـة في مــسـابــقــة الـتـصوير الـضوئي
العالمية من الواليات المتحدة ا¬مريكية ودولة سيبريا 

عام 2017م.

 جــائـزة الـتـصـوير الـضـوئي مـن أوكـرانيــا عام 2017م.

حصل على 182 قبول عالمي في مختلف المسابقات 
في العالم، وحـاصل عـلـى درجـة               مـن االتـحاد 

الـدولي للتصوير الضوئي.

المركز ا¬ول في مسابقة ملتقى لحظات بجامعة نزوى
عـلى مـستوى المحافظة، والمركز الرابع على مستوى 

السلطنة في مسابقة إبداعات الشباب.

.

Majed Al Jahwari is interested in the �eld of 
photography. He participated at the local and 
international levels. His achievements include:

The gold medal in the international 
photography competition in the United 
States of America and the State of Siberia in 
2017.

A photography prize from Ukraine in 2017. 

He has also obtained 182 international 
admissions in various competitions around 
the world and holds an A-FIAP degree from 
the International Federation of 
Photography.

He was ranked top in Moment Forum 
Competition, University of Nizwa & was 
ranked 4th in the Youth Innovation 
Competition.

With an Alumni Lens
بعدسة خريج

Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of Majed Al Jahwari is interested in the �eld of 
photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and photography. He participated at the local and 

@majood51Majid Ali Al Jahwari - Faculty of Law

مــاجــد بن عـلـي الـجـهـوري - كلية الـقـانـون

A-FIAP
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بـخـــط خـــريـــــج
An Alumnus Calligrapher

أحـــمــد بن طـالـب الـــمـريـخـي  - كـلـيـة الــهـنـدســة
Ahmed Talib Al Marikhi - Faculty of Engineering @al_mars_art

ــة. وقــد أضــاف ــة الحديث ــة الكالســيكية مــع التقني ــه التقليدي ــي بصورت ــز بدمــج مهــارة فــن الخــط العرب يتمي
خامــات جديــدة لهــذا الفــن مثــل لوحــات ا¬كلريــك، والنقــش علــى الخشــب، والكتابــة علــى الرخــام والحروفيــات

الحديدية وغيرها.

" هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن الخــط العربــي والهندســة، فكمــا هــو معــروف أن الخــط هندســة يقــول المريخــي:
روحانيــة تتجلــى فــي آلــة جســمانية. تخصصــي الهندســي ســاعدني كثيــر± فــي تطبيــق النظريــات الهندســية
فــي الخــط العربــي مثــل نظريــات االنعكاســات والتعامــد والزوايــا والنســبة والتناســب والتناظــر وغيرهــا.
وأطمــح لتمثيــل الســلطنة فــي المحافــل الدوليــة وا¢ســالمية والعربيــة وأقتــدي بزمالئــي الســابقين لــي فــي
هــذا المجــال، وأتقــدم بالنصيحــة للشــباب العمانــي باالهتمــام بالجوانــب الفنيــة كونهــا مــن أعمــدة الحضــارات

عبر التاريخ.

Ahmed Al Marikhi is a calligrapher with his own style on the local and Arab levels. He 
distinguishes himself by merging the skill of the art of Arabic calligraphy in its traditional 
classical form with modern technology and also adding new materials to this art such as 
acrylic paintings, engraving on wood, writing on marble, iron letters and many others.
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إنجاز خريج
Alumni Achievements

Rabiya graduated in 2020 with a Bachelor Degree 
in Business Administration with honor. She got a 
scholarship to complete her MBA. She was the 
only student from Sultanate of Oman to be 
selected for the Student Advisory Board for a 
nonpro�t organization “Pearl Initiatives” in United 
Arab Emirates, working to improve accountability 
and transparency in the Gulf Region private 
sectors.

خريجة بكالوريوس إدارة أعمال مع مرتبة الشرف لعام 2020م
درجــــة لتكملــــة  دراســــية  منحــــة  علــــى  حصلــــت  ولذلــك 
عضــــو اختيارهــــا  تــــم  ا¬عمــال.   إدارة  فــي  الماجســتير 
ربحيــــة غيــــر  لمنظمــــة  الطالبــــي  االستشــــاري  للمجلــــس 
تهتــــم بتبنــــي معاييــــر الحوكمــــة لشـــركات القطـاع الخـاص
العربــــي الخليــــج  منطقـــة  فـــي  مزدهـــر  اقتصـــاد  لبنـــاء 
"مبــــادرات اللؤلــــؤة" فــــي دولــــة ا¢مــــارات العربيــــة المتحــــدة،

وهــي بذلك الممثــل الطالبــي الوحيــد مــن السلطنة.

خريجة بكالوريوس إدارة أعمال مع مرتبة الشرف لعام 
درجــــة لتكملــــة  دراســــية  منحــــة  علــــى  حصلــــت  ولذلــك 
عضــــو اختيارهــــا  تــــم  ا¬عمــال.   إدارة  فــي  الماجســتير 

ربيــة زيــشــان اشـــرف – كليـة إدارة ا�عـمـال
RABIYA ZEESHAN ASHRAF - Faculty of Business

عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
اÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـى
المســتوى المحلــي والدولــي، أهمهــا وســام التقديــر مــن
الدكتـور تومـاس بـاخ رئيـس اللجنـة ا¬ولمبيـة الدوليـة عـام
2016م، وجائــزة أفضــل معلــق رياضــي فــي الســلطنة عــدة
مــرات. كمــا حصــل علــى جائــزة أفضــل معلــق شــاب فــي

كأس الخليج 24 والتي استضافتها دولة قطر.

عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــيالرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــةعـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة
الرياضيــة، وعــضــو اللـجنــة ا¢عـالميــة بالـمـجلــس ا¬ولـمبــي
عـضـــو الـمـكتــب الــتنفيــذي باالتــحــاد اÏســيوي للـصـحافـــة

اÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـىاÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـىاÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـىاÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـىاÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـىاÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـىاÏسـيوي. حصـل علـى عديـد مـن الجوائـز والتكريمـات علـى

 Ahmed is a member of the Executive O�ce of the 
AIPS Asia and Media Committee of the Olympic 
Council of Asia. He has received many awards and 
honors locally & Internationally. The most 
important are the Medal of Appreciation from Dr. 
Thomas Bach, President of the International 
Olympic Committee in 2016, the award for the 
best sports commentator in the Sultanate several 
times & the award for the best young 
commentator in the 24th Gulf Cup.

Ahmed is a member of the Executive O�ce of the Asian Sports Press Association and a member of the 

Media Committee of the Olympic Council of Asia. He has received many awards and honors at the local 

and international levels. �e most important of which is the Medal of Appreciation from Dr. �omas Bach, 

President of the International Olympic Committee in 2016 and the award for the best sports commentator 

in the Sultanate several times. He also won the award for best young commentator in the 24th Gulf Cup.

أحمد بن سيـف الكعبـي – كليـة التربيـة واµداب
Ahmed Saif Al Kaabi -Faculty of Education and Arts
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خريجــة ماجســــتير ا¬صــول وا¢دارة التربويــة، وتخرجـــت فـــي
الذكيـــة محمـــد  بـــن  حمـــدان  جامعـــة  مـــن  ذآتـــه  الوقـــت 
وحصلـــت علـــى دبلـــوم الموهوبييـن .تـــم اختيارهـا ســفيرة
ــن ــحة مــ ــة مرشــ ــدة ا¬مريكيــ ــات المتحــ ــى الواليــ ــم الــ العلــ
وزارة التربيــة والتعليــم بدولــــة االمــــارات العربيــــة المتحــــدة
وتــم تصنيــف مــشــروعـــهـا                  كـــأفـضـل مـــشــروع

في زيارتـهـا لشـركة مايكروسوفت عام 2019م.

Maryam is an MA graduate in Foundation & 
Education Administration from UAE. She was 
chosen as the Ambassador of science by Ministry 
of Education in UAE to the USA. Her project 
“Stream” was the best project during her visit to 
Microsoft Company in 2019. 

مريــم بنت سالـم الغيثيــة - كليــة التربيــة واµداب
Maryam Salim Al Ghaithiy - Faculty of Education and Arts

إنجاز خريج
Alumni Achievements

مريــم بنت سالـم الحضرميــة - كليـة التربيـة و اµداب
Maryam Salim Al Hadramiy- Faculty of Education and Arts

أول  َحَكَمٍة ُعمانية دوليـة فـي كـرة قـدم الصـاالت. شـاركت
ــوالت دوليــÀ ومحليــÀ أبرزهــا: ــن البطـ ــد مـ ــم عديـ ــي تحكيـ فـ
بطولــة بحريننــــا ا¬ولــــى (مملكــــة البحريــــن) عــــام 2019م
وبطولــــة المملكة العربية الســعودية عام 2018م. وبطولــــة
جامعــــة الســــلطان قابــــوس لخماســــيات كــرة القــدم. كمــا
حضــــرت عــددا مــــن دورات التحكيــــم أبرزهــــا: الــــدورة التــي

نظمها االتحاد اÏسيوي في ماليزيا عام 2020م.

Maryam is the �rst Omani international referee in 
Futsal. She participated in the arbitration of many 
tournaments in the Sultanate and abroad. She 
attended various arbitration courses, the most 
prominent of which was the session organized by 
the AFC in Malaysia in 2020.

“Stream” 
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مــن مجموعــة  المهنــي  التوجيــه  قســم  يقــدم 
الخدمــات للخريجيــن لتهيئتهــم للحيــاة المهنيــة

بعد التخرج.
وتضم الخدمات المقدمة:

ورش عمل
فرص التدريب الداخلي والخارجي

سرد قصص نجاح الخريجين
تقديم االستشارات المهنية

المقابالت التجريبية
المساعدة في البحث عن عمل

•
•
•
•
•

As a graduate of Sohar University, you are welcome 
to CGS services, including the provision of 
internship opportunities and workshops to prepare 
you for your career beyond the university.
Below are types of services o�ered to the 
graduates:
Activities and workshops
Internal and external internship
Tell about success stories of graduates
Career advice
Arrange mock interviews
Help in job seeking e�orts •

•
•
•
•
•
•

خــدمــات الـتوجيه الـمـهني للخريجين
Career Guidance Services for Graduates



مركز الدراسات العليا
Postgraduate Centre
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مجموعــة العليــا  الدراســات  لطلبــة  المركــز  يوفــر 
والبحثــي ا¬كاديمــي  الدعــم  خدمــات  مــن  واســعة 
وا¬كـاديـمـيـــة، الــبـــحثية  الـمـهـــارات  تـطـــوير  مـــثل 
والقيــادة. والتواصــل  البيانــات  تحليــل  ومهــارات 
يعمــل المركــز أيضــÀ علــى دعــم الطلبــة للحصــول
علــى وللحصــول  ¬بحاثهــم  الــالزم  التمويــل  علــى 
التدريــب داخــل الســلطنة وخارجهــا. وفــي مــا يلــي
ــا بجامعــة بعــض مســؤوليات مركــز الدراســات العلي

صحار:
المتعلقــة المســائل  جميــع  علــى  ا¢شــراف 

بقبــول وتســجيل وتخريــج طلبــة الدراســات العليــا
بالجامعة

تقديــم الدعــم لطلبــة الدراســات العليــا فــي
ومهــارات وا¬طروحــات  البحــث  مخططــات  كتابــة 

البحث اÏخرى
طلبــة الختيــار  واضحــة  معاييــر  واعتمــاد  تطويــر 
الدراســات العليــا بالجامعــة للمشــاركة فــي تقديــم

البرامج/المشاريع البحثية الجامعية
إدارة تســليم ومناقشــة الرســائل والمشــاريع

البحثية
العمــل علــى توفيــر فــرص التعلــم المتميــزة

و التعليــم  لبيئــات  النوعــي  التحســين  خــالل  مــن 
التعلم و البحث

لــطــلــبــــة نــوعــيــــة  تـدريــبـــية  ورش  تــقــديـــم 
الدراسات العليا

The Postgraduate Centre provids the postgraduate students a wide range of supports to develop their 
dissertations/projects such as developing research skills, data analysis, communication and leadership 
skills.  The Postgraduate Centre works to support postgraduate students in getting fund for their 
postgraduate outputs and in getting national and international internships.  The following are some of 
the Postgraduate Centre responsibilities:
Supervise all matters relevant to the admission, registration, and graduation of postgraduates
Provide support for postgraduate students in proposal and dissertations/projects writing and other 
research skills
Develop and maintain clear standards to select Sohar University postgraduates to participate in the 
delivery of SU undergraduate programs and/or projects
Manage dissertations/projects proposal submission, examination and defense
Work to provide outstanding learning opportunities by improving the quality of teaching, learning and 
research environments
Provides Training workshop to PG students

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

The Postgraduate Centre provids the postgraduate students a wide range of supports to develop their 
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تفخــر كليــة الهندســة فــي جامعــة صحــار بتقديــم برنامــج الدكتــوراة فــي الهندســة والــذي يغطــي تخصصــات
الهندســة الرئيســية وأحــدث العلــوم البحثيــة فــي مجــال الهندســة.  ُيعــد البرنامــج أحــد البرامــج القائمــة علــى
الدراســات البحثيــة ؛ لــذا تقــوم الجامعــة بتوفيــر جميــع التســهيالت والمرافــق الالزمــة لدعــم الطلبــة خــالل فتــرة
دراســتهم، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى جميــع المعــدات واÏالت المتوفــرة فــي مركــز "إنتــاج صحــار"، وجميــع مختبــرات
الجامعــة وكذلــك الوصــول إلــى مختبــرات شــركة جريــس العالميــة فــي الحــرم الجامعــي ومرافــق بيــت الحمايــة
لطلبــة الفرصــة  الهندســة. كمــا ســتتاح  فــي كليــة  أبحــاث  إلــى عشــرين مختبــر  با¢ضافــة  بالجامعــة   الزراعــي 

الدكتوراة لالستفادة من مرافق وخبرات مؤسسات تعليمية دولية متعاونة مع الجامعة.

PhD in Engineering
The Faculty of Engineering, Sohar University, is proud to o�er the prestigious doctoral degree, PhD 

(Engineering) covering the major specializations and latest �elds in engineering research. The PhD in 

Engineering, o�ered by Sohar University, is a research-based degree. State-of-the-art research facilities 

available in the University including Intaj Suhar facilities, Sohar University-Grace Labs, and Sohar 

University Green House facilities are supplemented by well-established research labs in the Faculty of 

Engineering. In addition, the doctoral students will have the opportunity to access the facilities and 

expertise available with our international collaborators. 

دكتوراه الهندسة
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Master Programs

برامـج الـمـاجستير
ماجستير إدارة ا¬عمال

ماجستير علوم الحاسوب

ماجستير ا¬صول وا¢دارة التربوية

(العامــة، التدريــس  وطرائــق  مناهــج  ماجســتير 
ا¢ســالمية، الدراســات  العربيــة،  اللغــة  العلــوم، 

(الدراسات االجتماعية، الرياضيات

ماجستير الهندسة البيئية

ماجستيـــر اÏداب في تدريـــس اللغة ا¢نجليزية
لغير الناطقين بها

ماجستير القانون

Master of Business Administration (MBA)

Master of Computer Science

Master of Foundation & Education Administration

Master of Curriculum & Teaching Method 

(General Curriculum, Science, Arabic Language, 
Islamic Studies, Social Studies, Math)

Master of Environmental Engineering

Master of Arts in Teaching English to Speakers of 
other Languages (MA TESOL)

Master in Law

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

مركز الدراسات العليا عبر يمكنكم التواصل مع

LRC, 3rd Floor
مبنى مصادر التعلم، الطابق الثالث

You can reach PGC through

SBloshi@su.edu.om

- Ext.  203 محول



18

هيئــة وقعــت  الصناعــي  المجــال  فــي  االبتــكار  دعــم  بهــدف 
تنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــع جامعــة صحــار
بالصناعــات إنشــاء وإدارة وتشــغيل حاضنــة تختــص  اتفاقيــة 
مــن مجموعــة  إيجـــاد  إلــى  االتفاقيــة  وتهــدف  التحويليــة. 
التحويليـــة، الصناعــــات  مجـــــــال  فــي  الناشــئة  الشــركات 
لبــدء المناســبة  االســتراتيجيات  إعــداد  علــى  ومســاعدتها 

مشاريعها الصناعية.

Research & Innovation 
الـــبــحــوث واالبتـكـار

The University signed an agreement with the SMEs 
Development Authority to establish an industrial 
incubator to support and develop a group of start-up 
companies in manufacturing industries

Àبالغــ  Àاهتمامــ واالبتــكار  البحــوث  تطويــر  مكتــب  يولــي 
بالباحثيــن، حيــث يقــدم لهــم الدعــم الــالزم ويتيــح لهــم الفــرص
المشــاريع مــن  عــدد  فــي  باحثيــن  كمســاعدي  للمشــاركة 
البحثية. وقد تم تدريب العديد من الخريجين في هذا الجانب.

The Research Development O�ce pays excellent attention 
to researchers, providing them with the necessary support 
and opportunities to participate as research assistants in 
several research projects. Many graduates have been 
trained.

فــازت الجامعــة مؤخــر± بمجموعــة مــن المشــاريع البحثيــة للطلبــة
والممولــة مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار.
ولمعرفــة آليــة التقديــم والمشــاركة، يرجــى زيــارة صفحــة البحــث

العلمي على الموقع ا¢لكتروني للوزارة.

The University recently won some research projects for 
students funded by the Ministry of Higher Education 
Research and Innovation under Block Funding Program for 
2021. To �nd out more details on how to participate in the 
next cycle, please visit the Research and Innovation page 
on the Ministry's website.



يقــوم مكتــب تطويــر البحــوث واالبتــكار فــي الجامعــة بتقديــم مجموعــة مــن الــورش والمؤتمــرات لتنميــة
وتطويــر القــدرات البحثيــة للطلبــة. وتخطــط الدائــرة ¢شــراك عــدد مــن الخريجيــن أصحــاب المبــادرات
ا¢بتكاريــة للمشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي للبحــوث والمزمــع إقامتــه فــي ينايــر 2022م. يهــدف المشــروع

كذلك إلى رفع الوعي البحثي بين الطلبة والخريجين. 

The Research Development Department conducts a series of research workshops and 
conferences targeting students to build their research capacities. The plan is to host some 
graduates at the annual research conference in January 2022. Part of the plan is to promote 
research culture among students and graduates.
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تشــارك الجامعــة فــي برنامــج "إعــداد"، وهــو برنامــج يهــدف إلــى تقديــم برنامــج تدريبــي لطلبــة برامــج
الهندســة لمــدة عــام دراســي كامــل فــي إحــدى الشــركات المتعاونــة مــع البرنامــج. كمــا يســعى البرنامــج
إلــى دراســة تحقيــق التوافــق بيــن المخرجــات ا¬كاديميــة واحتياجــات الصناعــة وســوق العمــل. يتــم تنفيــذ
البرنامــج برعايــة وإدارة شــركة تنميــة نفــط ُعمــان، تحــت إشــراف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

واالبتكار، وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.

Sohar University is part of "Eidaad" program, an initiative to close the gap between industry 
and academia. Eidaad aims to provide a training program for a full academic year for 
engineering students in one of the participating companies. In addition, the program aims at 
closing the gap between academic outputs and the needs of industry and the labour market. 
The program is an initiative from PDO, under the supervision of MoHERI and participation of 
HEIs.



The Postgraduate Centre provids the postgraduate students a wide range of supports to develop their 
dissertations/projects such as developing research skills, data analysis, communication and leadership 
skills.  The Postgraduate Centre works to support postgraduate students in getting fund for their 
postgraduate outputs and in getting national and international internships.  The following are some of 
the Postgraduate Centre responsibilities:
Supervise all matters relevant to the admission, registration, and graduation of postgraduates
Provide support for postgraduate students in proposal and dissertations/projects writing and other 
research skills
Develop and maintain clear standards to select Sohar University postgraduates to participate in the 
delivery of SU undergraduate programs and/or projects
Manage dissertations/projects proposal submission, examination and defense
Work to provide outstanding learning opportunities by improving the quality of teaching, learning and 
research environments
Provides Training workshop to PG students

خـالــــد بن علــــي الـعلـــوي – كـليـــــة التربيــــة واالدآب
- Khalid  Ali Al Alawi -Faculty of Education and Arts

إصداراته: مسافة ظل، نبع Ïخر الرحلة، جداول الروح،
قناديل ا¬رصفة، رهان الملح

A Shadow Distance, A Spring to the End of the 
Journey, Spirit Streams, Sidewalk Lanterns, and 

The Salt Bet. 

أسمـــاء بنت سالــم الحواريــة - كليــة الـدراســات اللغويــة
Asma Salem Al Hewaria - Faculty of Language Studies

إصدارها: إن هي إال أسماء
They Are Just Names

إصداراتها: ديوان نهر بين عمرين ، ديوان قلب على ا¬عراف.

مـرهـونـــــة بنــت حمـــــد المـقبــاليـــــة – كـليــــــة الـتربيـــــــة وا³داب
Marhouneh Hamad Al Muqbali - Faculty of Education and Arts

Collection of poems: A River Between Two 
Ages, and Heart on the norms

أسمـــاء بنت سالــم الحواريــة - كليــة الـدراســات اللغويــة

بلقيس بنت سعيد الفارسية - كلية الـدراسـات اللغويـة
Balqis Saeed Al Farsi - Faculty of Language Studies

إصداراتها: سأخبرك عني ، سأفعلها

I'll Tell You About Me, and I Will Do It

Alumni Publications  
إصدارات خريجينا

بدريـــة بنت سعيـــد المعمريـة – كلية القانـون
Badriya Saeed Al Maamari - Faculty of Law

Diwan Rubaiyat, and Panda Letters.

إصداراتها: ديوان رباعيات، رسائل الباندا.
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The Postgraduate Centre provids the postgraduate students a wide range of supports to develop their 
dissertations/projects such as developing research skills, data analysis, communication and leadership 
skills.  The Postgraduate Centre works to support postgraduate students in getting fund for their 
postgraduate outputs and in getting national and international internships.  The following are some of 
the Postgraduate Centre responsibilities:
Supervise all matters relevant to the admission, registration, and graduation of postgraduates
Provide support for postgraduate students in proposal and dissertations/projects writing and other 
research skills
Develop and maintain clear standards to select Sohar University postgraduates to participate in the 
delivery of SU undergraduate programs and/or projects
Manage dissertations/projects proposal submission, examination and defense
Work to provide outstanding learning opportunities by improving the quality of teaching, learning and 
research environments
Provides Training workshop to PG students
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