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عـشـــرون عـامــًا من الــتــفــــانــي واإللـتــــزام

20 YearsYears
of Dedication
and Commitment
of Dedication
and Commitment
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كلمة الرئيس

VC VOICE
Professor Barry Winn

الــربوفـيـسـور بـاري ويـن

عاما من اخلدمة
ً 20 نستهل عامنا األكادميي اجلديد باالحتفال مبرور
، مثمنني لهم هذه املسرية الطويلة، والعطاء من قبل اربعة من الزمالء
كما نبارك أيضا ألربعة زمالء حصولهم على جائزة الرئيس السنوية لإلجناز
املتميز باإلضافة إىل تكرمي أربعة أكادميني لتميزهم وابداعهم يف أساليب
 بكل سرور نهنئ اجلميع ونعترب أنفسنا حمظوظني،تنويع التدريس
وفخورين كثريا ألن لدينا هذه النوعية املتميزة من املوظفني املوهوبني
.اخمللصني للمؤسسة

We start the year by celebrating 20 years of service
by four members of staff and thank them for their
commitment to the University. We also recognize four
staff for their outstanding contribution during the last
academic year and four staff for their excellence in
teaching. We are fortunate to have such talented, loyal
and dedicated staff.

Over the summer we have worked to develop the
campus and you will see a number of changes aimed at
enhancing our working environment. The coming year
will see the continued development of the University as
we work with partners to build a knowledge nation.

وعلى الصعيد األخر واستكماال جلهود حتسني املوارد املادية ببيئة العمل
فقد مت تنمية وتطوير العديد من املرافق واخلدمات خالل إجازة الصيف
 وسيشهد العام املقبل طفرة نوعية من التطوير والتعزيز، املنصرمة
.املستمرين حيث نتعاون مع خمتلف الشركاء بهدف بناء أمة معرفة

Welcome back to all students and staff.
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DEVELOPMENT

تطوير

املسجد اجلديد
New Masjid
يعترب املسجد اجلديد يف اجلامعة من اإلضافات الهامة ملا
 ويقع،له من دور حموري يف الرتبية الدينية للطلبة واملوظفني
 ويستوعب املسجد قرابة.املسجد يف قلب احلرم اجلامعي
 وقد روعي يف بنائه وتصميمه الطابع اإلسالمي. مصلي600
.العماين
ُ

The University Masjid is at the heart of the
campus and completes the central plaza. It can
accommodate up to 600 people and has been
designed to respect traditional Islamic values while
paying homage to Omani culture. It is a welcome
addition to the campus and will support the spiritual
well-being of students and staff at the University.

Light and Shade
The University continues investing in its infrastructure to create
an attractive educational environment for students and staff.
Over the summer there has been more landscaping and shade
added to the campus to provide outdoor areas for study and
relaxation. The new shading complements the entrance to the
University and makes a visual impact from afar. Art on campus
has also been extended to include public sculpture and the
distinctive Arabian Oryx.

بيئـة تعـليميــة رائـعـة
تواصــل اجلـامـعــة االستثمـــار فـــي بنيتهــا التحتيـــة ومرافقــها
خللـــق بيئــة تعليمــية جذابة للطلبة واملوظفني فعلى مدار
الصيف املنصرم مت إضافة املزيد من املناظر الطبيعية واملناطق
 كما تتماشــى.املظللة وتوفري جلسات لـالسـتـرخــاء والـدراســـة
بوابــة اجلامعــة الرئيســـيـة مـــع منظر الساحة املظللة والتـي
ترسم فــي جمملهــا صـورة متمـيزة مـن بعيـد تتخللـها العديـد
.مـن املنحوتات التقليدية وجمسمات املها العربي املميز

العدد  - ١٢سبتمبر

البحث العلمي واالبتكار
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RESEARCH & INNOVATION

أكـــاديـــمـــيـــــة الـــتـــدريــــب الـــدولــــيـــــة
International Training Academy
صحار بالشراكة مع شركة دي إم جي موري العاملية على تقدمي فرص
تعمل جامعة ُ
تدريب أكادميية عاملية يف الصناعات املتقدمة .وسيتمكن املشاركون من التدريب
والعمل على معدات وآالت فريدة من نوعها بالشرق األوسط للوصول إىل مستوى
عال من املهارات والقدرات مما سيوفر فرصًا للتطوير الوظيفي للكوادر الوطنية
مما سينعكس بالفائدة على الصناعة باملنطقة.

The University is working in partnership with DMG-MORI to develop
an International Training Academy in advanced manufacturing.
Delegates will have access to world-leading equipment, unique to the
Arabian peninsula, to support development of new high-level skills.
This will provide training and career development opportunities for
Omani staff and be of benefit to industry in the region

حماية البيئة
قامت مؤسسة إيجاد بتقدمي منحة للدكتور /راكيش بلوال -من كلية إدارة
األعمال مبلغ  20الف ريال عماين وذلك إلجراء مسح كمي للنفايات الناجتة عن
التخلص من اإلطارات بالسلطنة .جاء ذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسة
بيئة ،وقد شارك عدد من الطلبة واألكادمييني يف جمع بيانات هذا املسح
من مناطق خمتلفة بالسلطنة .ويهدف املشروع إىل مساعدة مؤسسة
العمانية.
بيئة يف تطوير اسرتاتيجيات جديدة حلماية البيئة ُ

Protecting the Environment
Dr. Rakesh Belwal was awarded OMR 20,000 through Ejaad
to work in partnership with Bee’ah to conduct a quantitative
survey of the waste generated by disposal of tyres in Oman.
Students and staff participated in data collection across the
Sultanate which will help Bee’ah develop strategies to protect
the environment.
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COMMUNITY ENGAGEMENT

Summer Student Success

الشراكـة المجتمعيــة

صيف طالبي مميز

 من طلبة الصف العاشر من120 نظمت اجلامعة برنامج صيفي لعدد
مدارس والية ُصحار وقد تضمن الربنامج مناظرات وحماضرات وورش
عمل يف القانون واإلدارة والرسم والهندسة وتكنولوجيا املعلومات
 وبرنامج، باإلضافة إىل مسابقات يف اللغة العربية،والقيادة والتخطيط
 وقد كان الربنامج فرصة سانحة لطلبة املدراس لتجربة البيئة.رياضي
.اجلامعية

The University organized a summer program for 120 students
from the tenth grade in Sohar schools. The program included
debates, lectures and workshops in law, administration,
drawing, engineering, information technology, leadership
and planning. In addition, there were cultural competitions in
Arabic and a sports program. It was an opportunity for school
students to experience working in a university environment.

Omani Leadership
Mr. Mohammed Mahfoudh Al Ardhi (Chairman, Sohar
International) delivered an inspirational public lecture on
‘Leadership and Youth Empowerment’. He highlighted six
pillars for success: faith, ambition, fearlessness, hard work,
opportunities and self-value. These are more important than
seeking only monetary value. He said, “Experience learnt
over time remains a priceless commodity that we believe
must be shared and passed down to the next generations
with confidence in their capacity to lead with increased vigour
and enthusiasm.”

القيادات الوطنية
 مـحـمـــد بن مـحـفــوظ الـعـارضــي (رئـيــس جملـــس إدارة/قــدم الـفـاضــل
."ُصحـار الدويل) حماضـرة عامـة حتفيزية بعنوان "القيادة ومتكـني الشـباب
، والطمـــوح، اإلميـان:وقد سلط الضوء على ستة ركائز للنجـاح وهــي
 وتعــترب. وتقــديـر الـذات، واقتناص الفــرص، والعمــل اجلــاد،وعــدم اخلـــوف
: وأضــاف بأن،هــذه الركـائــز أهـم بكــثري مــن السعــي وراء القيــم املاديـــة
"اخلربة املكتسبـــة تظــل ومبـــرور الوقـــت سلعــة ال تقـدر بثمن ويجب
مشاركتهــا ونقلهــا إلـى األجيــال القادمــة مع كامـل الثقة يف قدرتهـم
".على القيادة بحماس ودافعية

العدد  - ١٢سبتمبر
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STAFF

Outstanding Achievement

جائزة اإلجناز املتميز
وبناء على شهادة زمالئهم
تتويجًا جلهود وأداء بعض موظفي اجلامعة،
ً
يف العمل والطلبة ،فقد حصل  4من املوظفني على جائزة الرئيس
السنوية لإلجناز املتميز ،وهم:
• الفاضلة /آسيا بنت جعفر الكشرية ،من الربنامج التأسيسي

Following a nominations process by colleagues and students,
there are 4 recipients of the Vice Chancellor’s Outstanding
Achievement Awards 2018/2019. They are:
• Ms. Asia Jafar Al Kashri, General Foundation Program
• Ms. Fawzia Ali Al Farsi, Student Affairs

• الفاضلة /فوزية بنت علي الفارسية ،من شؤون الطلبة

• Mr. Saju Abraham, General Foundation Program

• الفاضل /ساجــو أبراهام  ،من الربنامج التأسيسي
• الفاضل /زاهــر احلوسني ،من دائرة املوارد البشرية والتطوير اإلداري

• Mr. Zaher Hamed Al Hosni, Human Resources & OD

وبوركت جهودهم جميعًا.

Well done to all.

بوركت جهودكم جميعا.

الــــتــرقـــيــات األكـــاديـــمــيــة
Academic Promotions
تقدر اجلامعة إسهامات أكادميييها البحثية والتدريسية من خالل نظام الرتقيات األكادميية السنوي.
وقد شهد هذا العام ترقية كل من :الدكتور /راكيش بلوال إىل درجة بروفيسور ،وذلك تقديرًا إلسهاماته
البارزة يف التدريس ونقل املعرفة والبحوث يف موضوعات وطنية ذات بعد عاملي ولفرتة جتاوزت 13
سنة .كما مت ترقية الفاضلة /مرمي السعيدية إىل درجة حماضر بعد حصولها على درجة املاجستري يف
الهندسة البيئية .باإلضافة إىل ترقية كل من الدكتور /حممود يونس (كلية الهندسة) ،الدكتور /كاشف
ضياء (كلية احلاسوب و تقنية املعلومات) والدكتور /حمدان الفزاري (نائب الرئيس للموارد) إىل درجة
أستاذ مشارك.
Dr. Rakesh Belwal was promoted to Professor in recognition of his outstanding
contributions to research, knowledge transfer and teaching. His research over 13
years at the University has focused on local Omani issues which have global reach.
Mrs. Maryam Said Al Saidi has been promoted to Lecturer following completion of
her Master’s degree in Environmental Engineering. In addition Dr. Mahmoud Younis
(Engineering), Dr. Kashif Zia (Faculty of Computing & Information Technology) and
Dr. Hamdan Al Fazari (DVC) have been promoted to Associate Professors.
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LEARNING

تعليم
املــؤمتــر الـسـنــــوي اخلـامــس للتعـليــم والـتـعـلـــم
5th Annual Teaching & Learning Conference
أصبح مؤمتر التعليم والتعلم مبثابة ملتقى سنوي يتيح الفرصة لألكادمييني والطلبة
، وتتضمن نسخة هذا العام.واملشاركني اخلارجيني تبادل اخلربات يف بيئة حمفزة
 ورقــة عمــل وورشــة حــول موضــوع "تبــادل خبــرات التقييم والتغذية50 أكثــر مــن
الراجعة فــي مؤسسـات التعليـم العـايل" وسيتــم نشــر أوراق عمل هذا املؤمتر
.للمرة األوىل

The conference has become a fixture during the first week of the
academic year providing an opportunity for staff, students and
external delegates to share experiences in a cordial environment. The
theme of this year’s conference was Transforming Assessment and
Feedback in Higher Education included over fifty presentations and
workshops. Proceedings of the conference were published for the
first time this year.

Outstanding Teaching
Four academic staff are recipients of the Vice Chancellors
Outstanding Teaching Award for the 2018/2019. This is an
annual award which recognizes staff who have adopted an
innovative approach to teaching and learning. The recipients are:

• Dr. Aladdin Al Zahran, Faculty of Language Studies
• Dr. Fatema Hassan Abdel Baset, Faculty of Education and Arts

جائزة التدريس
حصل أربعـــةمن األكـادميــيني علــى جـائــزة الــرئيـــس فــي التــميز يف
 وذلك تقـــديرًا الستخدامهم أســاليبًا إبتكاريــة وجديـــدة فــي،التدريس
: وهؤالء األكادمييني هــم،التدريـــس
 كلية الدراسات اللغوية، عالء الدين الزهران.• د
 كلية الرتبية واآلداب، فاطمة حسن عبد الباسط.• د

• Dr. Ahmed Shehata Elwany, Faculty of Education and Arts

 كلية الرتبية واآلداب، أحمد شحاته علواين.• د

• Dr. Sindhu Harish, Faculty of Language Studies

 كلية الدراسات اللغوية، سيندو هاريش.• د
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STUDENTS

الــطــلبة

Top Spin

إصرار وتتويج

Khadija Abdullah Al Bloushia, (Law student) won 1st place in
the female student Table Tennis Championship for Higher
Education Institutions organized by Al Buraimi University
College this academic year 2018/2019. She was able to reach
the final among participants representing 17 universities and
colleges from Oman.

Spike It!

 خديجة بنت عبداهلل البلوشية باملركز األول يف منافسات/تُوجت الطالبة
الطالبات ضمن بطولة تنس الطاولة ملؤسسات التعليم العايل والتي
نظمتها كلية الربميي اجلامعية خالل الفصل الدراسي الثاين من العام
 وقد استطاعت خديجة الوصول للنهائي واقتناص،م2019 /2018 األكادميي
. مؤسسة تعليمية بالسلطنة17  مشاركة ميثلون20 اللقب من بني

الرتبع على القمة
حصل فريق طلبة اجلامعة لكرة الطائرة على املركز
األول يف بطولة الكرة الطائرة ملؤسسات التعليم
العايل والتي نظمتها اجلامعة باجملمع الرياضي
بصحار مبشاركة أربع من مؤسسات التعليم العايل
ُ
 وقد تغلب فريق اجلامعة يف املباراة.بالسلطنة
النهائية على فريق الكلية التقنية بشناص بشوطني
.مقابل شوط واحد

The University male student volleyball team
won 1st place in the Volleyball Championship
for Higher Education Institutions at the
Sohar Sports Complex with a participation of
teams from four higher education institutions.
The University won the final match against
Technical College of Shinas team.
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محلي

LOCAL

Dedication and Commitment
The University recognizes long service
of staff who have helped the institution
grow and prosper. There are 45 staff
who have now served 10 years in post
this year. However, 2019 marks the
20th year anniversary of four important
members of staff who have given loyal
service to the University. Mr. Mohamed
Said Al Ajeeli, Projects Manager, Mr.
Ali Juma Al-Khaiet, Human Resource
Manager, Mr. Ali Hamdan Al Jarwani,
Head of Transportation and Mr.
Ahmed Mohammed Al Mamari,
Vice Chancellor’s Ofﬁce. They have
served for the entire life span of the
University and have served under 4
Vice Chancellors. The dedication and
commitment is appreciated by students,
staff, governors, directors and external
partners. We thank them for their
service to higher education in Oman.

تــفــــان والـتــــزام

ﺗﻘــﺪر اجلامعة وﺗﺜﻤﻦ ﺳﻨــﻮات اخلدمة
اﻟﻄﻮﻳﻠــﺔ ملوظفيها واﻟﺘــﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﻬــﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻤـﻮ واالزدﻫـﺎر وﻳﺼﺎدف ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وجود
 ﺳﻨﻮات10  ﻣﻮﻇــفًا وﻣﻮﻇﻔــﺔ أﻛﻤــﻠﻮا45
يف اخلدمة إﺿﺎﻓﺔ إىل احلدث األﺑــﺮز وﻫــﻮ
 ﺳﻨـﺔ يف20 إﻛﻤــﺎل أربعة ﻣـﻦ املوظفني ﻟـ
 حممد بن سعيد/املؤسسة وﻫﻢ الفاضل
/العجيلي مدير دائرة املشاريع والفاضل
علي بن جمعة اخلائط مدير دائرة املوارد
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان/ واﻟﻔﺎﺿﻞ،البشرية
/ واﻟﻔﺎﺿﻞ،اجلرواين رئيس قسم اﻟﻨﻘﻞ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ حممد املعمري ﻣﻦ ﻣﻜــﺘﺐ
 ﺣــﻴﺚ ﺗﺰاﻣــﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬــﻢ ﻣــﻊ،اﻟﺮﺋﻴــﺲ
 وﻗــﺪ تعاقب،اﻓﺘﺘـــﺎح وﺗﺄﺳــﻴﺲ اجلامعة
 تقدر وتشكر. رؤﺳﺎء ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ4 عليهم
اجلامعة ممثلة ﻓــﻲ ﻃﻼﺑﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
وﻣﻨﺘﺴﺒﻴـﻬﺎ والقائمني ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻄـﺎء
 واﻟﺬي أﺳﻬﻢ يف منو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎيل،واﻟﺘﻔﺎين
.بالسلطنة

Alumni Day
The 6th Alumni Day was held on 24th June with nearly 80
graduates attending. Graduates Suwaid Al Shamsi, Executive
Manager of Corporate Affairs, Sohar Port & Free Zone
and Khaled Al Alawi, Financial & Administrative Manager,
The Public Authority of Consumer Protection presented a
dialogue entitled “Between the struggle and success”. They
discussed their experiences as graduates, reflected on their
time as students and discussed the difficulties encountered
after graduation. Their perspective on the challenges of
working life in Oman was insightful and helpful.

يـــوم اخلــريـــج
 حيث مت، خريجًا وخريجة80 شهد يوم اخلريج هذا العام حضورًا مميزًا فاق الـ
 وقد قدم اخلريجون.اإلحتفاء بهم يف الرابع والعشرين من يونيو املاضي
سويد الشميسي (املدير التنفيذي لشؤون الشركات مليناء ُصحار
واملنطقة احلرة) وخالد العلوي (املدير املايل واإلداري للمديرية العامة
ً
ً
حوارية بعنوان "بني الكفاح
جلسة
)حلماية املستهلك بشمال الباطنة
والنجاح" ناقشوا خاللها جتربتهم كطلبة والصعوبات التي واجهتهم
بعمان مما القى
ُ  ووجهة نظرهم يف حتديات احلياة العملية،بعد التخرج
.استحسان احلضور من طلبة وخريجني
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دولي

INTERNATIONAL

ACS االعـتــمــــــاد واالعـتـــــراف الــدولـــــي
International Accreditation ACS

Accreditation
Sohar University, Oman

March 2019

العمانية وثاين جامعة غري أسرتالية حتصل على
ُ تعترب جامعة ُصحار أول اجلامعات
 وقد أصبحت معظم برامج البكالوريوس.االعتماد من اجلمعية األسرتالية للحاسوب
ً
 ويعترب هذا.معتمدة من قبل اجلمعية املذكورة
بكلية احلاسوب وتقنية املعلومات
 والتي ستفرز،االعتماد مبثابة استيفاء برامج اجلامعة للمعايري الدولية املعرتف بها
خريجني ذوي مهارات وقدرات تساعدهم على اإلبتكار وريادة األعمال يف اجملال
.التقني باستخدام أفضل املمارسات يف هذا اجلانب

Sohar University is the first in Oman and the second non-Australian
university to achieve professional accreditation from the Australian
Computer Society. Majority of undergraduate degrees in the Faculty of
Computing & IT are covered by the accreditation. ACS accreditation
assures that programs meet internationally recognized standards to
produce graduates with the enterprise-ready skills and the capability to
lead innovation in emerging technologies.

Sohar in Chengdu
The University has welcomed a number of students from China
to study in the Arabic Language Centre. Working with our
partners in Chengdu an office has been established to support
students wishing to study Arabic in Oman. Dr Hamdan and Dr Ali
held an entertaining seminar for university students in Chengdu
and were supported by recent graduates of the Arabic Language
Centre. The Vice Chancellor entered into further agreements
with Chinese universities to promote student exchange and
research collaborations.

صـحـــار فــي شـنــدو
ُ
 حيث،قام مؤخرًا وفد من جامعة ُصحار بزيارة حملافظة شندو بالصني
مت تأسيس مكتب لتمثيل اجلامعة وذلك لتشجيع الطلبة الصينيني على
 حمدان الفزاري نائب/ كما قام الدكتور.الدراسة مبركز اللغات باجلامعة
رئيس اجلامعة بتقدمي و إدارة حلقة نقاشية باللغة العربية والتي شهدت
حضور عدد من خريجي برنامج اجلامعة للغة العربية وبعض طلبة جامعة
 كما وقع رئيس اجلامعة عددًا من اإلتفاقيات مع اجلامعات الصينية.شندو
.بهدف تعزيز التبادل الطالبي والتعاون يف جمال البحوث
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