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خريجينا ا�عزاء

أهالً بكم فــي ا¦صـدار الثالــث من مجلــة الخريجيــن التــي تهـدف إلى توطيد العالقــة 
معكم، وتسليط الضوء على دوركم ا¦يجابي وإسهاماتكم في دفع عجلة التنمية 

في ظل النهضة المتجددة لموالنا السلطان هيثم بن طارق حفظه ا°.

تشهــد الجامعـــة تطــورº كبيـــرº فــي مختلــف المجـاالت ال سيما على مستوى جودة 
البرامج المقدمة، وتعزيز البحث العلمي، وتوطين المعرفة واالبتكار بما يتوافق مع 
رؤية عمـان ٢٠٤٠. طرحـت الجامعــة تخصصــات جديــدة فــي درجـــة الدكتـــوراة ودرجــة 
الماجستيـــر، إلــى جانــب التطويـــر والمراجعــة المستمــرة لبرامجهـــا وتخصصاتهــا 

المختلفة بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية.

نتطلـع دائما لتواصلكم، وستبقى الجامعة دائمÁ مالذº لكم و¦بداعاتكم.

وفقكم ا° وسدد على طريق الخير خطاكم.

Dear Alumni, 
Welcome (back) to the Alumni Magazine Issue3. We take advantage of this 
issue to strengthen the relationship with you and to highlight your positive 
role and contributions in driving development in light of renewed renaissance 
for our Majesty Sultan Haitham bin Tariq, may Allah protect him.

The University is witnessing a great development in various fields, especially 
at the level of the quality of its programs, besides promoting scientific 
research and localizing knowledge and innovation in line with Oman Vision 
2040.

On top of that, the University has introduced new majors in PhD and MA 
degrees; in addition to the continuous development and revision to its 
programs which come in line with the local and global growth.
Please stay in contact and share your creativity with us.

Wishing you all the best.

Dr Hamdan Al Fazari
Vice Chancellor

الدكتور حمدان الفزاري
رئيس الجامعة 



Sohar University organized the annual 
Graduate Day event, which came 
under the title ‘Youth and the Future 
of Entrepreneurship’ on 22nd February 
2022 at the Youth Pavilion at Expo 
Dubai 2020.

The event was attended by Madian 
Obaidoon, Director of Export 
Development Department at the 
Oman's Commercial Office in Dubai, 
Dr Hamdan Al Fazari, Vice Chancellor 
of Sohar University, and Dr Mohammad 
Al Maqbali, PVC for Admission, 
Registration & Student Affairs.
A number of graduates from different 
classes and specializations 
participated in the event.

In his speech at the beginning of the 
event, Dr Hamdan Al Fazari said: “I 
am pleased to welcome you all on this 
day and in this place where the world 
meets Expo Dubai 2020. Young 
people have a great role to play in 
building their societies and in 
developing the quality of human life. 
With this in mind, Sohar University is 
organizing an event (Youth and 
Entrepreneurship) today.”

Dr Lamia Al Hajj, Associate Professor 
at Sultan Qaboos University and a 
Young Global Leader at the World 
Economic Forum, presented a paper 
entitled (Our Arab Youth Between 
Today's Ambition and Future Skills).
Then Mr. Essa Al Zaabi, Director of the 
Dubai Startup Program - Dubai 
Chamber, presented a paper entitled 
(The Role of Innovation Technology in 
Entrepreneurship).

Alumni 
Day 2022



دائرة  في  ممثلة  ُصحار  جامعة  نظمت 
يوم  فعالية  الخارجية  والعالقات  التواصل 
الخريــج السنــوي، والذي جــاء هذا الــعــام 
تحت شعـار“ الشبــاب ومستقبـــل ريــادة 
الثالثاء   اÊعمال” وذلك يوم 

بجناح الشباب بإكسبو٢٠٢٠ دبي.

الفعالية مدين بن بشير صالح  وقد حضر 
الصــادرات  عبيـــدون مديـــر دائــرة تنميــة 
بمكتب سلطنـة عمــان التجــاري بــدبي، 
الفزاري،   سليمــان  بن  حمــدان  والدكتور 
رئيس جامعة صحار، والدكتور محمد بن 
عبدا° المقبالي مساعد رئيس الجامعة 

للقبول والتسجيل وشؤون الطلبة.

الفعاليـــة عـــدد مـــن  وقـــد شـــارك فـــي 
الـدفـعــــات  مختــلـــف  مــــن  الخــريجيـــن 

والتخصصات.

رئيس  الفــزاري  حمــدان  الدكتـــور  وقــال 
الجامعــة فـــي كلمـــة ألقاهـــا فــي بداية 
 Áالفعالية: يسرنــي أن أرحــب بكم جميع
في هـــذا اليـــوم وفــي هذا المكان الذي 

يلتقي فيه العالم، إكسبو ٢٠٢٠ دبي.

بعدهـــا قدمـت الدكتـــورة لميـــاء الحــاج 
أستـــاذ مشـــارك فــي جامعـــة السلطان 
قابوس، وقائد عالمي شــاب لدى منتدى 
االقتصــاد العالمـي ورقـة بعنـوان “شبابنا 
العربــي بيــن طمـــوح اليـــوم ومهـــارات 

المستقبل“.

الزعابــي مديــر  ثم قدم اÊستاذ عيسـى 
برنامج دبي للمشــاريع الناشئـــة - غرفــة 
دبــــي، ورقــة بعنــــوان ” دور تكنولوجيـــا 

االبتكار في ريادة اÊعمال“.

وتحدث المهندس معاذ الهنائي الرئيس 
التنفيـــذي وشريـــك مؤســس لشركـــة 
عنصـر للتكنولوجيــا صاحــب أول حاسب 
آلي ُصمم في سلطنة ُعمان عن تجربته 
وقصـــة نجاحــه تحــت ورقــة بعنــوان مـن 
الريادة. وفي ختام الفعالية  الشغف إلى 
الُعماني  المتحدثين والجناح  تم تكريم 
إلى جناح  با¦ضافة  ٢٠٢٠ دبي  فـي إكسبـو 

الشباب الذي استضاف الفعالية.

٢٢ فبراير٢٠٢٢م

يوم 
الخريج ٢٠٢٢



21st Graduation
Ceremony 

On Wed evening, 4th January, Sohar University
celebrates the graduation of its 21st batch of
graduates under the patronage of his Excellency
Dr. Mohammed Al Zaabi, Secretary General of the
Ministry of Defense in Al Irfan Hall - Oman
Convention and Exhibition Center.
The number of graduates of this batch reached
1,639 students from the six faculties of the
university, who hold master’s degrees, bachelor’s,
diplomas, and educational qualification diplomas.

Dr Hamdan Al Fazari, VC of SU delivered his
speech, in which he said, "Today, Sohar University
is introducing its 21st batch of graduates
who have the tools to go forth and become a 
world changer!”. 
A student Ms Fatima Al-Amri from the Faculty of 

Engineering also gave a speech to the graduates.
Later, His Excellency Dr Mohammed Al Zaabi,
Secretary General of the Ministry of Defense,
honored a total of 38 students with
highest academic grades from all majors 
and handed over the certificates to the 21st Batch 
graduates.
The number of graduates reached 1,639 from the 
sixfaculties of the University:

Education
& Arts376
Computing
& IT248

Language
Studies218
Law89

Business513

Engineering195



حفل
التخرج الـ٢١

 ٢٠٢٣ يناير   ٤ اÊربعاء  مساء  ُصحار  جامعة  احتفلت 
رعاية  تحت  وذلك  طلبتها  من   ٢١ الدفعة  بتخرج 
الزعابي  معالي الدكتور/ محمد بن ناصر بن علي 
العرفان  مدينة  مسرح  في  الدفاع،  وزارة  عام  أمين 
بلغ  حيث  والمعارض.  للمؤتمرات  ُعمان  بمركز 
من  وخريجًة   Áخريج  ١٦٣٩ الخريجين  عدد  إجمالي 
درجات  على  موزعين  الست  الجامعة  كليات 
ودبلوم  والدبلوم،  والبكالوريوس،  الماجستير، 

التأهيل التربوي.

وألقى الدكتور/ حمدان بن سليمان الفزاري رئيس 
جامعة ُصحار كلمًة قال فيها: " نحتفُل اليوَم بفضِل 
وتسعٍة  وستمائٍة  (ألٍف  بتخريِج  وتوفيقِه  تعالى  اِ° 
الحاديِة  الدفعِة  من  وخريجًة   Áخريج  ١٦٣٩ وثالثين) 
مَن  جديدًة  كوكبًة  ُصحار  جامعُة  لتُزفَّ  والعشرين 
والمعرفِة،  العلـــِم  بســـالِح  المسلحيــن  الخريجين 
أينما  فاعلين  ليكونوا  الالزمــِة  للمهاراِت  المتقنين 

كانوا وأينما عملوا".

بعد ذلك ألقت الخريجة/ فاطمة بنت سعيد العامرية 
من  عبرت  الخريجين  كلمة  الهندسة  كلية  من 

خاللها عن فرحة التخرج وا¦نجاز.

الدكتور/ محمد بن ناصر بن  بعد ذلك قام معالي 
الدفاع بتكريم أوائل  الزعابي أمين عام وزارة  علي 
وهم  وخريجًة   Áخريج  ٣٨ عددهم  البالغ  الخريجين 
من  اÊكاديمية  المعدالت  أعلى  على  الحاصلون 

مختلف تخصصات الجامعة. 

التربيــة
وا�داب

الحاسـوب
وتقنية المعلومات

الــدراسات
اللـغـوية

الـقانون

إدارة ا�عمال

الهـنـدســة

315
248
376
195
218
89



An interview
with Alumni 

حوار 
مع خريج

هو  ما  أخبرنا  البداية  في   .١
بودكاست جلسة كرك، وما سبب 

تسميته بهذا االسم؟ 
جلســـة كـــرك اســم لـه رمزية خاصة، 
حيــــث أن الكـــرك مشــــروب شعبـــي 
يشتـــرك الجميــــع فــي حبــــه، ويجمع 
والثقافية  الفكرية  المستويات  جميع 
واحدة، وهذا  علـــى طاولـــة وجلســــة 
بدوره ينعكس علــى فكـــرة البرنامج 
والذي يقوم علـــى مبـــدأ نحـاور الفكر 
وننــاقــــش الفــكــــرة، حيــــث يــهــــدف 
البودكــاست إلـــى تنميــة الوعــي في 
والثقافية  الفكرية  المواضيع  مختلف 
مع مختلف الشخصيـات ومن مجاالت 

متنوعة. 
٢. كيف جاءت فكرة البرنامج؟

البرنامج جاءت من شغف سابق  فكرة 
نحـــو صناعــة المحتـوى، فبعد سنوات 
على  المحتوى  صناعــــة  مــن  عديـــدة 
 Talk Show اليوتيوب، وتحديدا برامـج الـ
قررت اتخـــاذ مســـار جديــد وهو مجال 
البودكــاســت، حيث يعتبـــــر صناعـــــة 
عــالميـــة رائـــدة وتجــــذب عديـــدº مــــن 

الخريج  محمد بن يعقوب الهنائي
كلية الدراسات اللغوية

المستمعين والمشاهدين من شرائح 
مختلفة. 

٣. كيف يتم اختيار الضيوف؟
القيم  على  بناًء  الضيوف  اختيار  يتم 
وتتمثل  البرنامج  عليها  يرتكز  التي 
بمعنى  والوفرة.  التأثير،  الوعي،  في: 
وقدرة   ºفكر يحمل  الضيف  كان  إن 
القيم  هذه  تعزز  مواضيع  طرح  على 
با¦ضافة  غالبا،  عليه  االختيار  سيقع 
لعدة اعتبارات نراعي من خاللها الحدود 

ا¦عالمية المعترف بها.
٤. ما أبرز التحديات التي واجهتك؟

ثقافة  تعزيز  تمثلت في  التحديات  أبرز 
جلسة  أن  حيث  المرئي،  البودكاست 
في  مرئي  بودكاست  أول  هو  كرك 
السلطنــــة، فمــــن السهـــل االستمــاع 
لمحتــوى مدتـــه ساعــة ونصف ولكن 
أن  حيـــث  مشاهـدتـــه  الصعــــب  مــن 
المشاهد  وجـود  تتطلـــب  المشاهدة 
المشاهدة،  في ظروف تسهل عملية 
عــدة أشهر  الموضـــوع  لذلك تتطلـــب 
حتى يتقبل الجمهور هذه النوعية من 

المحتوى. 

اليوتيوبر وصانع المحتوى/ محمد الهنائي صاحب أول 
بودكاست مرئي في السلطنة ،مقدم بودكاست جلسة 
كرك تحت شعار (نحاور الفكر ونناقش الفكرة). البرنامج 
مختلف من حيث ا�فكار المطروحة ويتسم بالشفافية 
والجرأة في الطرح مما جعله ذا شعبية كبيرة، وحققت 

حلقاته مشاهدات عالية.
هنا نلتقي بمحمد الهنائي لنعرف المزيد  ..

The alumni and the YouTuber Mohammed Al Hinai is the first who introduces a video podcast in Oman 
under the name of Karak podcast and its motto is “We Converse Thinking and Discuss an Idea”. The 
program is different in terms of the ideas presented and characterized by transparency and boldness in 
presenting an issue. These things made his podcast very popular, and his episodes achieved high views. 
The idea of the program from my passion for creating awareness of intellectual topics. Guests of the 
podcast are selected on certain grounds such as awareness, effectiveness and abundance.
Al Hinai says:" Sohar University is the best stop in my life, it was full of success on my personal and 
academic level.". Al Hinai biggest ambitions, as he stated: "I want to complete my MA degree on 
a professional level and go into the academic career in the same field I graduated from. To add more, my 
ambition out of passion is to create a society for the content makers in Oman so it can be a place where 
they can be creative”. 

٥. ذكريات جميلة من الجامعة؟
جامعة صحار أحد أجمل المحطات في 
من  بكثيـــر  فيهـــا  التقيـــت  حياتــــي، 
الرائعة، كانت  اÊصدقــــاء والشخصيات 
علــــى  بالنجاحـــات  مليئـــة  محطـــة 
المستــــوى الشخصــــي واÊكاديمي، 
االستشاري،  المجلس  فعاليات  مثال 
وتمثيل الجامعة خارجيا في عديٍد من 
المسابقات التي كانت هي الذكريات 

اÊجمل.
٦. طموحات محمد الهنائي؟

إكمـــال  المهنـي  الصعيد  على  أطمح 
دراســــة الماجستيـــر، والخــــوض فـــي 
نفـــس  فــي  اÊكاديمــــي  الســــلك 
تخصصي الذي تخرجـــت منـــه، وعلــى 
لصناعة مجتمع  أطمح  الشغف  صعيد 
لصناع المحتوى في السلطنة ليكون 

منبرº ومقرº لâبداع.
٧. نصيحة تقدمها للشباب؟

النفــس  مــع  واالنضبـــاط  االستمراريـــة 
الطويل هي سبيلك للنجاح.



الخريج علي بن بدر العيسائي 
كلية التربية واäداب

Insights 
Minds

بصائر
العقول

تخرجت بشهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة صحار سنة ٢٠١٩م، وكنت عضوº في جمعية النور 
للمكفوفين، ورئيسÁ للجنة ا¦عالمية بها، وأشغل حاليÁ - و° الحمد - وظيفة أخصائي إعالم  باÊكاديمية السلطانية 

لâدارة.
 كانت لدي عديًد من المشاركات طوال فترة دراستي بالجامعة وبعدها، حيث انتخبت رئيسÁ لجماعة بصائر العقول 
التطوعية ضمن أنشطة الجامعة المخصصة  لتمكين الطلبة وتطوير مواهبهم، ومن أحد أهم اÊعمال التي قمت 
بها خالل فترة قيادتي للجماعة تنظيم ( مهرجان قادر ) في نسخته الرابعة تحت رعاية صاحب السمو السيد فهر بن 
التطبيقية، حيث قدمت  التقنية والعلوم  فاتك آل سعيد، إضافة إلى ذلك شاركت في ملتقى المواهب بجامعة 
فيها لوحة فنية وحصدت المركز الثاني على مستوى الجامعة، كما شاركت في ملتقى صيفنا مميز في خريف 
إلى مشاركتي في ملتقى  با¦ضافة   ، الباطنة  النور للمكفوفين فرع شمال  الثالث ممثالً جمعية  صاللة بنسخه 

القدرات و فعالية يوم التمريض في مستشفى النهضة.
 أما عن مشاركاتي الرياضية فقد شاركت في بطولة عمان الثانية لكرة الهدف المفتوحة على مستوى الجامعات 
وذلك بالتعاون مع اللجنة البارالمبية ممثلين لجامعة صحار وحصلنا على المركز اÊول، كما شاركت في سباق 

اختراق الضاحية بجامعة السلطان قابوس وحصلت على الميدالية البرونزية.
 ، اäلي  الحاسب  أهمها   المجاالت  من  عديد  في  التدريبية  والدورات  العمل  الورش  من  بعدد  التحقت  أنني  كما 

أساسيات التصوير الضوئي ... و غيرها.
كوني من ذوي ا¦عاقة البصرية فقد واجهت بعض التحديات ولكنني سعيت للتغلب عليها ، وكانت جماعة بصائر 
العقول التطوعية داعمÁ كبيرº لنا لسعيهم بالتنسيق مع الجامعة إلى توفير الدعم المطلوب الذي ُتِوج بتوفير 

أجهزة برايل سينس.
بكافة  يطالبوا  وبأن  العالم،  عن  عزلة  في  يكونوا  ال  بأن  فئاتهم،  بكافة  ا¦عاقة  لذوي  نصيحة  أوجه  أن  أود   ºوأخير
ال  لهم  فأقول  المجتمع،  دراستهم وعملهم وتعايشهم في  قد يسهل عليهم عملية  حقوقهم وتوفير كل ما 
والمثابرة  وبالعزيمة  والتفاؤل،  اÊمل  للطموح وال مستحيل مع  ال حدود  أنه  تقفوا عند حد معين حيث  وال  تيأسوا 

وا¦رادة القوية والثقة العالية تحققون كل ما تصبون إليه. 

Ali Al Esai is alumni (people with determination-special needs) from Faculty of Education and Arts with 
a Bachelor of Arabic Language and Literature from Sohar University in 2019. He was a member and 
Media Committee Head of the Al Noor Association for the blind, and now he is a media specialist in 
the royal academy management. In addition, he has lots of participation during his university studies 
and he always advise people with special needs not to be isolated from the world, and to demand all 
their rights and ask for everything they need to make their study, work and live in society easier for 
them. He also added that they should not despair or stop at a certain limit, as there are no limits to 
ambitions nor impossible with hope and optimism. And last, they will indeed achieve everything they 
desire with determination and perseverance.



Ahmed Al Shibibi is a Faculty of Business alumni who is an actor and a theater director. He has many 
theatrical performances at local and international levels, that had received plenty of awards. Ahmed 
entered the theater world when he was in his foundation year at Sohar University. Working in theaters 
has given him a positive effect to build his personality and confidence. Al Shabibi says that SU theater is 
developing continually thanks to Student Activities Department for their interests. His future ambition is 
to experience international cinema and to continue growing and developing in the cinematic world.

حوار مع 
ممثل مسرحي

Theatrical
Actor Alumni

من أبرز ا�عمال التي شارك فيها: 
متكامل"  عمل  "أفضل   - الحناء  مدق  مسرحية   -
ا¦مارات   .٢٠١٩ الخليجي  للمسرح  الشارقة  مهرجان 

العربية المتحدة. 
- مسرحية مدق الحناء - "أفضل سينوغرافيا" مهرجان 

  قرطاج الدولي، تونس، ٢٠١٩. 
- مسرحية العريش، أفضل عمل متكامل "مهرجان 

  (بال إنتاج) الدولي" جمهورية مصر العربية ٢٠١٩. 
- مسرحية مدق الحناء ، "مهرجان بال إنتاج الدولي،“ 

  أفضل عمل متكامل ، ٢٠٢١. 
- مهرجان بغداد الدولي ٢٠٢١. 

- مهرجان فيالدلفيا للمسرح الجامعي ، المملكة 
  اÊردنية الهاشمية. 

- مسرحية نادينا في ورطة. 
- مسرحية المجلس. 

- مسرحية صلبوخ وعائلته الكريمة. 
- مسرحية حي ا° من جانا. 

- مسرحية لو باقي ليلة. 
- الجوائز الفردية:

أفضل ممثل في مهرجان جامعة صحــــار المسرحي  
 ٢٠١٢ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨
١- كيف عرف المسرح طريقك؟

وبدايتي  الصدفـة،  المسرح عن طريــــق  عالــم  دخلت 
عن  التأسيسية  السنة  في  صحار  جامعة  في  كانت 
جمعتني  حيث  العامري  فيصل  الفنان  أخي  طريق 
معه اÊقدار على مقاعد الدراسة الجامعية ومنها إلى 

عالم المسرح. 
٢- ما تأثير المسرح الجامعي عليك؟ 

لتكوين  ورائع  إيجابــــي  تأثير  لـــه  الجامعي  المسرح 
الشخصية والثقة بالنفس ولوال المسرح لما تشرفت 

بوجودي على صفحات هذا المنشور الجميل. 
٣- أفضل مسرحية مثلتها في الجامعة؟

جميع  أن  بسبب  لي  بالنسبة   ºجد صعب  سؤال 

في  خاصة  ذكرى  تحمل  مثلتها  التي  المسرحيات 
نفسي، ولكني سأختار مسرحية " ُنص َنص" لما لها 
من وقع خاص في قلبي والتي مثلتها مع أخي الرائع 
عبدالـعزيـــز الشافعــي والمخـــرج الجميــل جـدº مازن 
يولد  المعانـاة  رحم  أنه  من  Êنها علمتنا  المحرمي، 

اÊمل. 
٤- كيف ترى تطور مسرح جامعة صحار؟ 

مسرح جامعــة صحـــار فــي تطــور تصاعدي مستمـر 
الرائع  بفضل دائرة اÊنشطة الطالبية بقيادة الدكتــور 
أحمــد  االستــاذ  النشـــاط  ومســـؤول  الهنائــي  سيف 
العوينـــي لما  الكثيــــــر من االهتمام و التوزيــــع في 
البرامج و االنشطة، وأكبر شهادة هي وصول مهرجان 
وأفكار  بأعمــال  العاشــرة  للنسخــة  صحـــار  جامعة 

 .Áمتجددة نتعلم منها دائم
زلـــت  ما  هــــل  المسرح)  (جماعة  الجامعة  أصدقاء   -٥

على تواصل معهم؟ 
نعم وبشكل شبه يومي. 

٦- إلــى أي مـــدى ترى أن المســـرح يعكـــس الواقــع 
دوره  يـــؤدي  الراهـــن  المســـرح  وهــل  المجتمعـــي، 

المطلـــوب؟ 
المســـرح هـــو مــــرآة المجتمــــع فــي كـــل اÊزمــان،، 
دوره  يـــؤدي  المســـرح  نعـــم  الحالـــي  وقتنـــا  وفــي 
المفاهيــم  وتوضيـــح  اÊفكـــار  بتوصيــل  المطلـــوب 
بطريقة مباشرة وغير مباشــرة، ولكنــه يحتــاج إلــى 
المسرحيــــة  للمسابقــــات  والترويج  االهتمام  بعض 
أكثـــر  الجمهــــور  لتعريـــف  الموسميــــة  المحليـــــة 

بالمسرح. 
٧- مثلك اÊعلى في المجال الفني؟ 

أستاذي الجميل الدكتور عزيز خيون - العراق
٨- مشاريعك الفنية المستقبلية؟ 

والتحضـــير  فـــي عمـــل سينمائـــي  تجربـــة جديـــدة 
لمشاركات دولية قادمة بإذن ا°، ومواصلة التعلم 
والتطور ومتابعة آخر اÊعمال لالستفـــادة من اäخرين 

واختزال تجاربهم.

الخريج أحمد بن حارث الشبيبي
كلية إدارة اÊعمال



نصائح من
خريج 

Waleed Al Zaidi describes his SU experience as a stage for change and development, where it all 
started in Sep 2018 and ended in Dec 2020 by enrolling in MA program at the Faculty of Education and 
Arts. He says: " your first goal of study must be to acquire knowledge and skill without thinking about 
the financial and functional returns as your first goal.

Tips from
Alumni 

هنا سأعرض تجربتي في جامعة صحار العريقة، 
حيث بدأت رحلة التغيير في سبتمبر(٢٠١٨ ) وانتهت 
في ديسمبر (٢٠٢٠)، وكانت هذه الرحلة تحت عنوان 
االلتحاق ببرنامج الدراسات العليا (الماجستير) في 

كلية التربية واäداب. وتتلخص في النقاط اäتية:
@ في حالة الحصول على فرصة التفرغ من أجل 

الدراسة من جهة عملك فال تتردد أبًدا، وتأكد أن تلك 
الفرصة من ذهب وقل من يحصل عليها، بل على 

كل شخص أن يسعى ورائها. وهنا لدي وجهة نظر 
حول التفرغ من أجل الدراسة، حيث أنه من المهم 

الحصول عليه؛ إذ أن عملية البحث عن المعارف 
وترسيخ المهارات وزيارة الجامعات وااللتقاء باÊساتذة 

الجامعيين تحتاج إلى وقت وسعة صدر. 
@ أن يكون هدفك اÊول من الدراسة هو الحصول 
على المعرفة والمهارة دون التفكير في العائد 

المادي أو الوظيفي كهدف أول؛ Êن ذلك سيدفعك 
إلى أخذ الجدية في التعلم؛ مما سينعكس على 

قوة فكرك وفهمك. 
@ عليك أن تنظر إلى اÊستاذ الجامعي أنه صاحب 

فضل عليك كطالب، وأنك أنت المحتاج لعلمه بغض 
النظر عن مستواك الوظيفي أو االجتماعي أو 

االقتصادي. 
@ تأكد من أن اÊستاذ الجامعي  حريص عليك في 

تحصيل العلم، فال تقلق؛ Êنك ستجد أثر ذلك الحرص 
الشديد في فكرك ومهاراتك بعد انتهاء البرنامج 

الدراسي وستكون قويÁ بعلمك بعد حين.
@ ستكون لديك فرصة اللقاء بأشخاص آخرين 

ومختلفين في اÊفكار والثقافات والبيئات والخبرات 
والتجارب، فتأخذ من هذا وذاك ما ينفعك.

@ عليك أن ترى وتسمع وتقرأ أكثر من أن تتكلم. 
من الجيد أن نقدم مقترحات أو حلوالً للمشاكل في 

حالة وجود فرصة لذلك .

@ السعي الدائم والمستمر للتغيير والتطوير في 
اÊفكار والسلوك. 

@ إذا حصلت على درجة الماجستير أصبح الطريق 
مفتوًحا أمامك للحصول على درجة الدكتوراة بإذن 

ا°، فأنت بذلك  قد قطعت أكثر من نصف المشوار، 
فال تتردد. 

@ بعد ما أصبح لديك المعرفة والمهارة، من الضروري 
أن تكون لك إسهامات من خالل نقل أثر تلك 

المعرفة والمهارة إلى المحيط الذي حولك في 
مجال البحث العلمي، والتوصل لنتائج ومقترحات 

حول قضايا تخدم مجتمعك ووطنك.
@ االعتزاز والفخر أن هناك عدد ليس بقليل من 

اÊساتذة الجامعيين العمانيين في مختلف 
الجامعات العريقة في ُعمان، وأصحاب كفاءات عالية 

في مواصلة مسيرة البناء في مجال التعليم. 
@ مواقف عشتها خالل تجربتي في جامعة صحار 

العريقة في الزمن القريب من اäن عندما أتيحت لي 
الفرصة- و° الحمد- في استكمال الدراسات العليا 
وبالتحديد في الفترة من (٢٠١٨-٢٠٢٠). حيث كان بعض 

اÊساتذة الجامعيين إذا دخلوا علينا فأول كلمة 
يقولونها لنا: "نحن سعداء بوجودنا بينكم" وهي 

 Áبذلك نوع من التعزيز والتحفيز لنا. وكانوا دائم
يحثوننا على البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي 

وتوجيهنا نحو االستراتيجيات التي تنمي قدراتنا 
ومهاراتنا.

وبذلك كان يتحقق غرس وتعزيز كثير من المعارف 
والمهارات وبشكل غير مباشر في أنفسنا ودون أن 
ندرك ذلك في حينها؛ حتى أصبح أحد طالبهم اليوم 
يكتب عدًدا من المقاالت التي تهدف إلى طرح بعض 

اÊفكار والمقترحات والتجارب في مواضيع محلية 
ودولية عديدة، والتي يمكن االستفادة منها واÊخذ 

بها وا¦ضافة عليها والعمل على تطويرها بما 
يتناسب كل حسب ظروفه وإمكاناته وقدراته. وهذا 

المقال دليل آخر على قدرة الكاتب في التعبير عن 
تلك المواقف اÊصيلة والمخلصة التي تؤمن وتعمل 

على تنمية قدرات طالبهم على المدى القريب 
والبعيد، فجزاهم ا° عنا خير الجزاء.

@ كلمة شكر إلى تلك الجهود المخلصة التي بذلت 
وساعدت على حصولي على درجة الماجستير 

واكسابي عديدº من المعارف والمهارات في 
التعليم والبحث العلمي وا° الموفق.

الخريج وليد بن سيف الزيدي
كلية التربية واäداب 



الخريج هزاع الرئيسي 
كلية إدارة اÊعمال

قصص
نجاح الخريجين

Alumni Success
Stories

استضاف قسم خدمات التوجيه المهني 
بتاريخ ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ م عبر تطبيق 

المايكروسوفت تيمز الخريج هزاع بن 
سلطان بن محمد الرئيسي خريج 

بكالوريوس في المحاسبة وماجستير 
إدارة اÊعمال. يمتلك هزاع خبرة عملية 

Êكثر من عشر سنوات في مجال 
المحاسبة المالية، ويشغل حالًيا منصب 
المراقب المالي في شركة اويل تانكنج 

ترمينال. ومن أهم إنجازاته أنه عضو 
مشارك في معهد المحاسبين الماليين 
بالمملكة المتحدة، وعضو مشارك في 
معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا، 

ومحلل نماذج مالية وتقييم معتمد من 
معهد تمويل الشركات بكندا. تحدث 

هزاع مع الطلبة عن خبراته العملية وعن 
أهمية تخصص المحاسبة والوظائف التي 

عمل بها والتحديات التي واجهها خالل 
مسيرته المهنية. كما وجه رسالة 

للطلبة والخريجين عن كيفية االستعداد 
للعمل ابتداء من الدراسة وحتى  ما بعد 

التخرج وعن أهمية التدريب من أجل 
اكتساب الخبرة العلمية و العملية  في 

سبيل مواجهه التحديات في سوق العمل.

On 9 Feb 2022 Career Guidance 
Services hosted the graduate Sultan 
Al-Raesi via Microsoft Teams. Al Raesi 
has a Bachelor's Degree in 
Accounting and MA in Business. Not 
to mention that he has experience for 
over 10 years in Financial Accounting, 
and currently, he is taking a position in 
Oil Tanking Terminal company as a 
controller. One of his most important 
achievements are that he is an 
associate member in the institution of 
financial accountants in the UK, and 
he takes place in the association of 
legal accountants in Australia. Al- 
Raesi is also, a financial analyst who 
has a certified evaluation from 
Corporate Finance Institute in 
Canada. Hazza spoke with the 
students about his experiences and 
focused on the importance of 
accounting, the jobs he worked in and 
the challenges he faced during his 
career. In addition, he talked about 
how to prepare for your job, starting 
from the first year of studying until 
graduating. Moreover, Al-Raesi 
highlighted on the importance of 
training in order to gain practical and 
scientific experience to face 
challenges in the labor market.

Hazza Al Raesi
Faculty of Business



استضاف قسم خدمات التوجيه المهني 
بتاريخ ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١م، بالحرم الجامعي 

الخريجة عائشة بنت زيد البريكي من 
كلية القانون والتي تشغل منصب رئيس 

اللجنة االجتماعية بفريق تكافل صحار 
الخيري االجتماعي التطوعي منذ 

تأسيسه وحتى اäن. حيث قامت 
بمشاركة الطلبة تجربتها الدراسية 

بجامعة صحار، وشجعتهم على استغالل 
أوقاتهم خير استغالل من أجل التفوق 
الدراسي با¦ضافة إلى المشاركة في 
مختلف اÊنشطة الطالبية التي تعمل 

على تنمية المهارات القيادية و العمل 
الجماعي ومهارات االتصال والتواصل، كما 

شجعتهم على العمل التطوعي.  
تطرقت عائشة للحديث عن مسيرتها 

العملية واهتمامها بمجال العمل 
التطوعي وشغفها في إكمال دراستها 

العليا، إذ تقوم اäن بدراسة ماجستير 
القانون. وشجعت الطلبة والخريجين على 

مواصلة الدراسة وعدم االستسالم 
للمؤثرات والتحديات الخارجية، والعمل 

على تنظيم الوقت وتطوير المهارات 
بشكل مستمر. 

On 6 Dec 2022, Career guidance services 
hosted the graduate Aisha Al Breiki from 
Faculty of Law in SU campus. She is now 
filling the position of Social Committee 
Head at Sohar Takaful Social Charity 
Team, since it was established until now. 
Al Breiki shared with the students her 
academic experience in SU and 
encouraged them to use their time very 
well to reach their academic excellence. 
Also, she encourages them to 
participate in different student activities 
that can develop their leadership skills. 
These activities can also develop their 
social work and communication skills. To 
add more, she encouraged them to do 
volunteer work. Aisha started to talk 
about her career, her interests in 
volunteer field and her passion to 
complete her postgraduate degree, as 
she is currently studying law to get her 
MA. Aisha invites students to continue 
studying, never give up to obstacles and 
challenges that come in their ways, to 
organize their time and develop their 
skills continually.

الخريجة عائشة البريكي
كلية القانون

Aisha Al Breiki
Faculty of Law 



استضاف قسم خدمات التوجيه المهني 
بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٢ م عبر تطبيق 

المايكروسوفت تيمز الخريجة زمزم بنت 
علي بن محمد الريسية.  تعمل زمزم 

بمنصب مديرة خدمة العمالء في الشركة 
العمانية لدرفلة اÊلمنيوم، وقد حصلت 

على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
والماجستير في إدارة اÊعمال من جامعة 

صحار. وشاركت الطلبة مسيرتها 
العلمية في الجامعة وعن خبرتها 

العملية وتدرجها في السلم الوظيفي 
حتى حصلت على منصب مدير. شاركت 

زمزم الطلبة عن طبيعة وظيفة خدمة 
العمالء والتحديات التي تواجه العاملين 

في هذه المهنة وسبل التغلب عليها.

On 14 Feb 2022, Career guidance 
services hosted a meeting via 
Microsoft Teams with graduate 
Zamzam Al Raesi, where she works as 
a customer service manager in OARC. 
Al- Raesi has a Bachelor Degree in 
Accounting and an MA in Business 
from SU. Zamzam shared her learning 
career in the university, her practical 
experience and how she gradually 
made it to the manager position. 
Also, she explained to the students 
the nature of her position, the 
challenges workers can face in this job 
and ways to overcome them.

الخريجة زمزم الريسية
كلية إدارة اÊعمال

Zamzam Al Raesi
Faculty of Business

استضاف قسم خدمات التوجيه المهني 
بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ م عبر تطبيق 
المايكروسوفت تيمز خريجة كلية 

القانون المحامية الزهراء بنت علي بن 
ناصر الجردانية، والتي تعمل كباحثة 

قانونية في وزارة العمل. تحدثت الزهراء 
عن تجربتها الدراسية في جامعة صحار 
ودعت الطلبة الحاليين الستثمار أوقات 

فراغهم بما ينفعهم خالل فترة الدراسة 
وحتى بعد التخرج من الجامعة. كما 

قدمت عرضÁ مرئيÁ تحدثت فيه عن 
الشركة محدودة المسؤولية وطريقة 
إنشائها ونظام إداراتها وأهم القوانين 

المرتبطة بها. 

On 25 Nov 2021, Career Guidance 
Services hosted Al Zahra Al Jaradni, a 
graduate from the Faculty of Law, via 
Microsoft Teams application. Al Zahra 
is a legal researcher at the Ministry of 
labour. She talked about her study 
experience in SU and advised current  
students to invest their leisure time on 
activities that may also benefit them in 
the future. Moreover, she provided a 
visual presentation that talks about 
LLC and the way to establish it, 
manage system and the most 
important regulations that are 
associated with the company.

الخريجة الزهراء الجردانية
كلية القانون

Al Zahra Al Jaradni
Faculty of Law



استضاف قسم خدمات التوجيه المهني 
بتاريخ ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ الخريجة رحيمة بنت 

حميد بن سالم الشبلية والحاصلة على 
درجة الماجستير في القانون التجاري 

الدولي من جامعة ليدز / بريطانيا.  وهي 
خريجة  جامعة صحار بدرجة بكالوريوس 

في اÊعمال والقانون التجاري. تعمل 
كمحاضر في جامعة التقنية والعلوم 

التطبيقية. ولديها خبرة في وظيفة 
محاضر Êكثر من تسع سنوات. تمتلك 

اÊستاذة رحيمة مهارات االتصال والتواصل 
الشفهي والكتابي بشكل ممتاز كما 

أن لديها منهجية تدريس فعالة لخلق بيئة 
تعليمية محفزة من خالل تدريسها 

للطلبة. وقد تحدثت عن التخصصات 
ا¦دارية بشكل عام وكيفية االستعداد 

لسوق العمل أو للحياة لما بعد الجامعة 
وعن التحديات التي يمكن أن يمر بها 

الطالب في مرحلته الدراسية بالجامعة، و 
تحديات سوق العمل المستقبلية. كما 

قامت اÊستاذة رحيمة بتقديم عرض 
مرئي للطلبة عن كيفية اجتياز العوائق 
خالل الحياة الجامعية، وشجعت الطلبة 

والخريجين على إكمال الدراسات العليا 
وأن ال يكتفوا بالشهادة الجامعية فقط. 

كما شاركت الطلبة تجربتها في الدراسة 
وعملها كمحاضر في جامعة صحار وعن 

خططها المستقبلية.

On 9 Feb  2022, Career Guidance 
Services hosted the graduate Rahima 
Al Shibli who has an MA in 
International Business Law from 
University of Leeds in the UK. She is 
also an SU graduate with Bachelor's 
Degree in Business and Commercial 
Law. More than that, she has over 9 
years of experience working as a 
lecturer at the University of 
Technology and Applied Sciences. 
Rahima has excellent communicative 
and written skills, and also could 
deliver an effective teaching 
methodology that creates a 
stimulating learning environment. She 
discussed administration fields in 
general and how to prepare yourself 
for the labor market or for your life 
after graduating, in addition to the 
challenges the student might face 
during his/her studying years and 
future labor force challenges. Above 
all of that, Rahima did a visual 
presentation for students on how to 
overcome the obstacles during their 
college life, where she encourages 
the graduates to complete their 
postgraduate degrees. In the end, 
Rahima shared her experience of 
studying and working as a lecturer in 
SU with the students plus her future 
plans.

الخريجة رحيمة الشبلية
كلية إدارة اÊعمال

Rahima Al Shibli 
Faculty of Business



إن الشعور باالنتماء لجامعة صحار 
شعور عميق جدا يجعلك ترى 
دوافع النجاح في كل أروقتها، 

فتمضي مطمئنÁ واثق الخطى 
نحو تحقيق آمالك وأهدافك. 
اعتقدت في البداية أنني لن 

استطيع إكمال الدراسة بسبب 
جدول عملي، ولكنني وجدت 

الدعم والتعاون من الجامعة 
والهيئة التدريسية والطالب 

للمواصلة فواصلت إلي أن وصلت.

ومابين البداية والتخرج عشت 
النجاح تلو النجاح، دراستي في 

الجامعة كان لها اÊثر الجميل في 
نفسي وخصوصا تخصصي في 

إدارة اÊعمال فتح لي آفاقا كبيرة، 
تمكنت من تطوير مهاراتي 

وقدراتي في مجال اÊعمال 
الخاصة، وإدارة المشاريع التجارية 

وفهم متطلباتها ونتائجها؛ 
 Áكاديمي كان واضحÊفالبرنامج ا

والهيئة التدريسية هيئة داعمة 
ومحفزة على ا¦بداع واالبتكار في 

التعليم والبحث العلمي.. سنحت 
لي الفرصة الدراسة مع زمالء 

 Áوأساتذة ومحاضرين تشاركنا مع
في منتديات وورش عمل وبحوث 
كانت نتائجها رائعة، شكرا لâدارة 
المتكاملة المهمه بتقييم اÊداء 
وجودة العمل، والداعمة لتطوير 

الشراكة المجتمعية مع قطاعات 
المجتمع المحيط. شكرا جامعة 

صحار.

الخريج عبداº بن محمد المخمري
كلية إدارة اÊعمال 

مشرف للعمليات اللوجيستية
شركة تنمية نفط عمان

جامعتي، جامعة صحار، عملتم 
جاهـدين لترسيخ ُحب الجد 

واالجتهاد وااللتزام، وآمنتم حًقا 
بدعم مواهـب طالبكم فلوال 
ثقتكم بي لما توشحُت ثوب 
الثقة، وخطوت خطواتي سيًرا 

على نهجكم Êجد نفسي اليوم 
بفضل  ا° عز وجل ثم جامعتي، 

من المقبولين في السلطة 
القضائية، والدارسين في المعهد 

العالي للقضاء. سائلة المولى عز 
وجل أن يجزي أساتذتي وجميع 

القائمين على جامعة صحار عني 
خير الجزاء.

الخريجة رؤى بنت علي الشقصية 
كلية القانون

معاون وأول عضو ادعاء عام من 
جامعة صحار في السلطة القضائية 

كلمة
لجامعتي

A Message 
to SU

جامعة ُصحار، ُكنتم لنا الدافع 
لتحقيق ذواتنا، ُكنتم البيئة اÊمثل 

لتطويِر إمكاناتنا وخلِق الفرِص 
لنا. فمنُذ انطالقي في إدارة 

المجلس ا¦ستشاري الُطالبي 
وإيمانكم بقدراتي آنذاك، بدأت 

تنشط في داخلي رغبة ا¦نجاز 
والتحدي. انطلقُت بفضل 

توجيهاتكم واالستفادة من 
قيمكم إلى ُأفٍق رحبة في عالم 
ا¦دارة والتطوير؛ لذلك، فكلمات 

الُشكر ال تفي لكم جليل ما 
قدمتم لنا.

الخريجة رؤى بنت علي الشقصية 
كلية القانون

الخريج سعيد بن علي العجمي 
كلية إدارة اÊعمال 

مدير إدارة العمليات بشركة
المرجان لïغذية



الشكر والعرفان للعاملين 
بإحسان في الجامعة، فقد 
أكرموني بالجواب وحسن 

الخطاب حين صعب عليَّ السؤال، 
ووجهوني للصواب حين أشتد 

عليَّ المقال، فكانت لي إفاقة من 
كبوة وفراقÁ مؤقتÁ على شوق 
وصبوة، فإذا أكفهر بي الجهل 

 Áوعبس، أنارت لي بالعلم سراج
وقبس، فإذا تحدثت عنها فال 

استزيدها علما بل انا استزيد 
واستفيد.درست بها المحاسبة ، 

فعاملتني معاملة الحبيب 
فكنت لها الطالب النجيب 

والتلميذ اÊريب، تركت القعود 
وإجهدت للصعود فعلوت فيها 

منصة اÊوائل ونلُت الفضائل.
فأقول بالصوت المسموع والرأس 

المرفوع شكرº جامعة صحار

الخريج محمود بن حمود ا¼سماعيلي 
كلية إدارة اÊعمال

الشركة العمانية لدرفلة
اÊلمنيوم

رائد أعمال و صاحب برنامج "دليلك 
التعليمي"  للدراسة في الخارج 

لتطوير ثقافة الشباب في مجاالت 
الحياة و تعلم اللغة ا¦نجليزية و 
تنمية روح المسؤولية واالعتماد 

على النفس منذ عام ٢٠١٦

أفخر بأن أكون أحد رواد اÊعمال 
الخريجين من جامعة صحار، حيث 
كان للجامعة الفضل الكبير في 

دعمي و تشجيعي المستمر في 
قيادة وريادة مثل هذه المشاريع 

البناءة و الخادمة للوطن 
والمجتمع العماني، وأطمح بأن 

أستمر في ا¦سهام بتطوير و بناء 
ثقافة الشباب العماني من أجل 

رقيهم و مشاركتهم في 
الميادين و المحافل الدولية و ان 

أكون أحد اÊسباب في ذلك.

الخريج محمد بن أحمد الشيزاوي 
كلية إدارة اÊعمال

رائد أعمال و صاحب برنامج "دليلك 
التعليمي"  للدراسة في الخارج 

لتطوير ثقافة الشباب في مجاالت 
الحياة و تعلم اللغة ا¦نجليزية و 
تنمية روح المسؤولية واالعتماد 

على النفس منذ عام ٢٠١٦

أفخر بأن أكون أحد رواد اÊعمال 
الخريجين من جامعة صحار، حيث 
كان للجامعة الفضل الكبير في 

دعمي و تشجيعي المستمر في 
قيادة وريادة مثل هذه المشاريع 

البناءة و الخادمة للوطن 
والمجتمع العماني، وأطمح بأن 

أستمر في ا¦سهام بتطوير و بناء 
ثقافة الشباب العماني من أجل 

رقيهم و مشاركتهم في 
الميادين و المحافل الدولية و ان 

أكون أحد اÊسباب في ذلك.

الخريج محمد بن أحمد الشيزاوي 
كلية إدارة اÊعمال

رائد أعمال و صاحب برنامج "دليلك 
التعليمي"  للدراسة في الخارج 

لتطوير ثقافة الشباب في مجاالت 
الحياة و تعلم اللغة ا¦نجليزية و 
تنمية روح المسؤولية واالعتماد 

على النفس منذ عام ٢٠١٦

أفخر بأن أكون أحد رواد اÊعمال 
الخريجين من جامعة صحار، حيث 
كان للجامعة الفضل الكبير في 

دعمي و تشجيعي المستمر في 
قيادة وريادة مثل هذه المشاريع 

البناءة و الخادمة للوطن 
والمجتمع العماني، وأطمح بأن 

أستمر في ا¦سهام بتطوير و بناء 
ثقافة الشباب العماني من أجل 

رقيهم و مشاركتهم في 
الميادين و المحافل الدولية و ان 

أكون أحد اÊسباب في ذلك.

الخريج محمد بن أحمد الشيزاوي 
كلية إدارة اÊعمال

رائد أعمال و صاحب برنامج "دليلك 
التعليمي"  للدراسة في الخارج 

لتطوير ثقافة الشباب في مجاالت 
الحياة و تعلم اللغة ا¦نجليزية و 
تنمية روح المسؤولية واالعتماد 

على النفس منذ عام ٢٠١٦

أفخر بأن أكون أحد رواد اÊعمال 
الخريجين من جامعة صحار، حيث 
كان للجامعة الفضل الكبير في 

دعمي و تشجيعي المستمر في 
قيادة وريادة مثل هذه المشاريع 

البناءة و الخادمة للوطن 
والمجتمع العماني، وأطمح بأن 

أستمر في ا¦سهام بتطوير و بناء 
ثقافة الشباب العماني من أجل 

رقيهم و مشاركتهم في 
الميادين و المحافل الدولية و ان 

أكون أحد اÊسباب في ذلك.

الخريج محمد بن أحمد الشيزاوي 
كلية إدارة اÊعمال

رائد أعمال و صاحب برنامج "دليلك 
التعليمي"  للدراسة في الخارج 

لتطوير ثقافة الشباب في مجاالت 
الحياة و تعلم اللغة ا¦نجليزية و 
تنمية روح المسؤولية واالعتماد 

على النفس منذ عام ٢٠١٦

أفخر بأن أكون أحد رواد اÊعمال 
الخريجين من جامعة صحار، حيث 

كان للجامعة فضٌل كبيٌر في 
دعمي و تشجيعي المستمر في 

قيادة وريادة مثل هذه المشاريع 
البناءة و الخادمة للوطن 

والمجتمع العماني، وأطمح بأن 
أستمر في ا¦سهام بتطوير و بناء 

ثقافة الشباب العماني من أجل 
رقيهم و مشاركتهم في 

الميادين و المحافل الدولية و ان 
أكون أحد اÊسباب في ذلك.

الخريج محمد بن أحمد الشيزاوي 
كلية إدارة اÊعمال

Mohammed Al Shezawi
Roa Al Shuqsi
Saeed Al Ajmi
Mahmood Al Ismaili 
Abdullah Al Makmari

These graduates expressed their feelings of how they are proud and 
grateful for being graduates from Sohar University which helped them 
to make their future path. 

الشكر والعرفان للعاملين 
بإحسان في الجامعة، فقد 
أكرموني بالجواب وحسن 

الخطاب حين صعب عليَّ السؤال، 
ووجهوني للصواب حين أشتد 

عليَّ المقال، فكانت لي إفاقة من 
كبوة وفراقÁ مؤقتÁ على شوق 
وصبوة، فإذا أكفهر بي الجهل 

 Áوعبس، أنارت لي بالعلم سراج
وقبسÁ، فإذا تحدثت عنها فال 

استزيدها علمÁ بل أنا أستزيد 
وأستفيد. درست بها المحاسبة ، 

فعاملتني معاملة الحبيب 
فكنت لها الطالب النجيب 

والتلميذ اÊريب، تركت القعود 
واجتهدت للصعود فعلوت فيها 

منصة اÊوائل ونلُت الفضائل.
فأقول بالصوت المسموع والرأس 

المرفوع شكرº جامعة صحار.

الخريج محمود بن حمود ا¼سماعيلي 
كلية إدارة اÊعمال

محلل تكاليف وميزانية 
الشركة العمانية لدرفلة اÊلمنيوم

رائد أعمال



The operational opening of Intaj Sohar project 
and the Manufacturing Incubator was celebrated 
today at Sohar University. The event was held 
Under the Patronage of His Excellency Qais bin 
Mohammed Al Yousef, Minister of Commerce, 
Industry, and Investment Promotion with the 
presence of H.E. Halima Rashid Al Zaria, 
President of the Authority for SME Development, 
a number of excellence the Chairs of the 
University's Boards of Directors and Governors, 
and a number of officials.

Dr Hamdan Al Fazari, VC of SU, delivered a 
speech welcoming the patron of the ceremony 
and the audience. He highlighted to the most 
important achievements of the University during 
the past 20 years and referred to the role of the 
University as an educational institution 
supporting industrial projects in Oman, wherein 
the University was able to contribute effectively 
to the development of the industrial sector in 
Oman.

In addition, the Director General of Industry at 
MOCIIP, Engineer Sami bin Salim Al Sahib gave a 
speech in the occasion, along with Mr. Khalifa bin 
Salim Al Fazari who gave a speech on behalf of 
the Authority of SEM development. 

A visual presentation on Intaj Suhar project that 
addressed many aspects in addition to its various 
stages until it reached its current level. His 
Excellency Qais bin Mohammed Al Yousef, the 
patron of the ceremony then opened the 
Manufacturing Incubator Project following the 
opening of the Intaj Suhar Project and toured its 
facilities.

The opening of Intaj 
Suhar and the Manufacturing
Incubator at Sohar University

احتفلت الجامعة يوم ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ باالفتتاح 
التشغيلي لمشروعي إنتاج صحار و حاضنة 

الصناعات التحويلية بجامعة صحار تحت رعاية  
معالي قيس بن محمد اليوسف/ وزير التجارة 

والصناعة وترويج االستثمار وبحضور سعادة حليمة 
بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة وعدد من أصحاب السعادة 
ورئيسي مجلسي إدارة وأمناء الجامعة وعدد من 

المسؤولين.
وفي بداية الحفل ألقى الدكتور حمدان بن 

سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار كلمة 
الجامعة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل 

والحضور وأشار إلى أهم إنجازات الجامعة خالل 
العشرين عاما الماضية ،كما أشار إلى دور الجامعة 

كمؤسسة تعليمية في دعم المشروعات 
الصناعية في سلطنة عمان ،حيث استطاعت 
الجامعة أن تسهم بشكل فعال في مسيرة 

تطوير القطاع الصناعي في سلطنة عمان. 
كما ألقى المهندس سامي الساحب مدير عام 

الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار 
كلمة الوزارة بهذه المناسبة، ومن جانبه ألقى 
الفاضل/ خليفة بن سالم الفزاري كلمة هيئة 

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضّمن الحفل عرضا مرئيا حول مشروع إنتاج 

صحار تناول عديدº من جوانب المشروع با¦ضافة 
إلى مراحله المختلفة إلى أن وصل إلى ما هو عليه 

اليوم. وبعد ذلك قام معالي قيس بن محمد 
اليوسف راعي الحفل بافتتاح مشروع حاضنة 

الصناعات التحويلية ولقاء المحتضنين، ومن ثم 
افتتاح مشروع إنتاج صحار والتجول في مرافقه.

افتتاح مشروع إنتاج صحار 
وحاضنة الصناعات التحويلية

بجامعة صحار



As part of SU’s concern to diversify its programs 
to be in line with the local and global 
developments, the University has offered two 
doctoral programs in curricula and teaching 
methods, and in educational administration.

These programs are considered an important 
addition, besides the Ph.D. in Engineering and 
the other postgraduate and undergraduate 
programs.

The university always strives to add 
specializations that are commensurate with local 
and global developments in order to meet the 
aspirations of students and the needs of the 
labor market.

في إطار حرص الجامعة على تنوع تخصصاتها 
وبرامجها بما يتناسب مع التطورات المحلية 

والعالمية طرحت الجامعة خالل الفترة الماضية 
برنامجي الدكتوراة في مناهج وطرق التدريس 

والدكتوراة في ا¦دارة التربوية. 
وُيعد البرنامجان با¦ضافة إلى برنامج الدكتوراة   

في الهندسة إضافة هامة في برامج الدراسات 
العليا التي تنتهجه الجامعة، 

إذ تسعى الجامعة على الدوام إلى إضافة 
تخصصات تتناسب والتطورات المحلية والعالمية 

لتلبي تطلعات الدارسين بما يتواءم مع حاجة 
سوق العمل.

SU introduces
two new PhD 
programs

جامعة صحار تطرح 
برنامجين جديدين 

في الدكتوراة
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