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كلمة الرئيس

VC VOICE
Professor Barry Winn

الــربوفـيـسـور بـاري ويـن

نعت السلطنة يف بداية هذا الشهر وفاة صاحب اجلاللة السلطان
قابوس بن سعيد ،ط ّيب اهلل ثراه .لقد أجمع العامل على القيادة احلكيمة
للسطان الراحل خالل اخلمسني سنة املاضية ،مع االعرتاف مبساهمته
يف إرساء السالم واالستقرار .إن رؤيته للتعليم ،إىل جانب إنشاء العديد من
اجلامعات يف السلطنة ،أوجدت أساسًا متينًا لألجيال القادمة.

The Sultanate mourned the passing of HM Sultan
Qaboos bin Said at the start of the year. There was
significant international recognition of his visionary
leadership over the last 50 years with acknowledgment
of his contribution to peace and stability.

العمــاين للحصـــول علـــى الفـــرص اجليــــدة
وقــد أتــاح هــذا للشبـــاب ُ
واملناسبــة للحصــول علـــى الربامــج التعليميــة التــــي تساعدهــم
فـــي صقــــل مواهبهــم وتنميـــة قدراتهـــم بحيــــث يتمكنــــون مــن
املساهمــة فـــي تنميـــة جمتمعاتهــم وبنـــاء الوطـــن .وقمنــــا مؤخـــرًا
بتخريــج عـــدد مـــن الشبـــاب الواعـــد خــــالل االحتفـــاالت بتخريـــج
الدفعــة الثامنـــة عشــرة فـــي نهايـــة العـــام 2019م .إننـــا ممتنــون جلاللــة
السلطــان علــى التزامــه بدعـم تطويــر التعليـم ،وجنــدد التزامنـــا مبواصلة
العمــل لتحقيـــق رؤية جاللتـه لبناء دولة املعرفة .سائليــن اللــه تعـاىل لــه
الرحمــة واملغفــرة.

His vision for education, along with the creation of
modern universities in Oman, has established firm
foundations for future generations. This has allowed
young Omanis to reach their potential and make a
contribution to the development of the nation. We
celebrated this during our 18th graduation ceremonies
at the end of 2019. We are grateful to HM for his
commitment to education and we will continue to work
to fulfill his vision to build a knowledge nation. May he
rest in peace.
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DEVELOPMENT

An Islamic Architectural Masterpiece
The University Masjid was officially opened on 28th Oct. 2019,
the day on which the first prayer was held. It was built on an
area of approximately 800 square metres incorporating Islamic
and Omani architectural culture in its design. It is centrally
located on the campus to serve staff and students as well as
University visitors.

تطوير
حتفة معمارية إسالميةحتاكي ُعمان
 وقد،مت افتتاح مسجد اجلامعة الذي يقع على مقربة من حمطة الطلبة
. أكتوبر املاضي28 أقيمت فيه أول صالة بتاريخ
 مرت مربع تقريبا حماكيًا الثقافة اإلسالمية800 وقد مت تشييده على مساحة
والعمانية ليخدم موظفي اجلامعة والطلبة والزوار ويعد من اإلضافات
ُ
.الهامة للحرم اجلامعي
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البحوث واالبتكار

RESEARCH & INNOVATION

The Kumzari Language

اللــغـة الــكــمــزاريــة

حصلت كل من يسرى الكمزارية وأمينة الظهورية من كلية الدراسات اللغوية باجلامعة
بإشراف الدكتورة دوال غادي على منحة بحثية لدراسة اللغة الكمزارية بالسلطنة
 وهي لغة يتحدث بها اهايل قرية كمزار الواقعة يف حمافظة.واملهددة بخطر االندثار
 يهدف املشروع إىل توثيق اللغة الكمزارية العامية احملكية على شكل.مسندم
 وسيشجع هذا األمر الباحثني،نصوص مكتوبة وتسجيالت صوتية ومرئية مرتجمة
.للقيام باملزيد من املشاريع البحثية على اللغة الكمزارية يف خمتلف اجملاالت اللغوية
. ريال عماين20000 وبلغت املوازنة اإلجمالية للبحث
Yusra Al Kumzari, Aminah Al Dhuhuri and their mentor Dr Dola Gady
from the Faculty of Language Studies won a research grant from the
TRC. The aim is to document and investigate languages which are in
danger. This project focuses on the Kumzari language which is spoken
in Musandam. This research will result in the creation of accessible
interoperable digital repositories of recorded, transcribed and translated
linguistic data. The project will help preserve traditional knowledge and
create a rich source for the native communities to sustain their identity.
20,000 OMR has been allocated to this project.

Technology Transfer Office (TTO)

The Research Council (TRC) has supported Sohar University
to establish a Technology Transfer Office (TTO). The main
purpose of the TTO is to bring innovative interventions from lab
industrial-scale towards commercialization in two main clusters:
Advance Manufacturing and Digital Technologies.

مــركــز نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا

 من ديسمرب املاضي مت إعالن حصول اجلامعة على منحة من١٥يف الــ
جملس البحث العلمي إلنشاء مكتب نقل التكنولوجيا والذي سيكون حلقة
وسيتيح للطلبة والباحثني
ُ وصل بني اجلامعة والقطاعات اخملتلفة
األكادمييني والشركاء يف القطاعات املهتمة بالبحث واالبتكار حماية
امللكيات الفكرية وتسجيلها واإلتيان بها يف سوق العمل وتسويقها ومن
.ثم استكمال تطويرها مبا يتناسب مع حاجة القطاعات الصناعية والتقنية
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الشراكـة المجتمعيــة
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COMMUNITY ENGAGEMENT

Students Visit Sohar Hospital

نظــم بعــض الطلبـــة بالتعـاون مــع
موظـفــي شــؤون الطـلبــــة زيــارة
لقسم العظام مبستشفى صحـار،
وذلك تزامنًا مع احتفاالت السلطنة
بالعيد الوطني الـ  49اجمليد ،حيث
متت زيارة بعض املرضى بقسم
العظام وتهنئتهم بالعيد الوطني
وتقدمي بعض الهدايا الرمزية .وتأتي
الزيارة يف اطار التواصل اجملتمعي
مع اجملتمع احمللي .جدير يالذكر
أن هـــذه ليســـت الزيــــارة األولـى
ملستشفــى صحـــار مـــع اختــالف
األقسام والشرائــح املستهدفة.

The visit took place during the
celebration of the 49 th National
Day. This visit is one of a series
of visits carried out by students
from different programs and
dfferent activity groups.

عـــــالوة عـــلـــى الـمـشــــاركـــــــات
اجملتمعيـــة األخــــرى ولـشـــرائـــح
خمتـلـفــــة بـصـحـــــار أو حمـــافظــــة
الباطنة وخـارج حدود احملافظــة.

Such events are organised in
cooperation with Directorate
General of Health in North Al
Batinah, Ministry of Health.

اسـتـمـرار رعــايــة األنــشــطــة

As a part of the University’s
community engagement, a
group of students lead by
the Student Advisory Council
organised a visit to Sohar
Hospital. Students met patients
and gave some gifts and wished
the patients a speedy recovery.

Supporting Schools

جددت اجلامعة اتفاقية التعاون مع تعليمية شمال الباطنة لرعاية األنشطة
الرتبوية خالل العام الدراسي احلايل  .2020 /2019وتستهدف اإلتفاقية فئات
خمتلفة من إدارات املدارس واملعلمني واألخصـــائيني ناهــيك عن الطلبة
حمور االهتمام.

The University continues to support schools in the local
community in North Al Batinah Governorate. The agreement
is to help improve education in schools through activities. The
support will cover the full school year.

وتنوعت األنشطــة التــي تضمنتها اإلتفاقية لتغطـي جوانبــًا خمتلفـة منهـا
ً
عــالوة علــى بعـض الــورش التعليميـة
العلميــة واألدبيــة والرياضيــة والفنيــة
والتوعوية.

The program covers the fields of science, literature, sports and
arts. The support also provides professional development for
school teachers, career guidance staff as well as other admin
categories.
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الموظفون

STAFF

كفاءة قيادية جديدة

Recruiting Talent

الـــمـكـرم الـــدكــتــور داوود الـــحــمــداين

Honourable Dr Dawood Al Hamdani

) الدكتور جمدي2019 انضم ألسرة اجلامعة يف مطلع هذا العام (سبتمرب
 وذلك يف إطار حرص اجلامعة على،زريقات كعميد لكلية إدارة األعمال
.استقطاب الكفاءات واخلربات إىل طاقمها القيادي
ويتمتع الدكتور جمدي بسرية ذاتية ثرية فهو حاصل على درجة الدكتوراة
 كما.يف احملاسبة اإلدارية من جامعة هدرسفيلد باململكة املتحدة
 ويتمتع،عمل يف عدد من املؤسسات باململكة األردنية الهاشمية
املذكور بخربة واسعة يف التحليل املايل واملوازنة والتخطيط اإلداري
.والتحكيم
Dr Majdy Zuriekat joined the University last September
to serve as the Dean of Faculty of Business. He holds a
PhD in Management Accounting from the University of
Huddersfield, UK.
He has extensive experience in Financial Analysis,
Budgeting, Managerial Planning and Control. He is also
a strategic and financial consultant in various aspects of
management, accounting, control systems and strategic
management, in addition to Cost Management, ActivityBased Costing and the Balanced Scorecard systems.

حظي املكرم الدكتور داوود بن سامل احلمداين على الثقة السامية بتعيينه
.عضوًا يف جملس الدولة
والدكتور داوود حاصل على درجة الدكتوراة يف تكنلوجيا التعليم من جامعة
هل باململكة املتحدة وقد شغل عددًا من املناصب بوزارة الرتبية والتعليم
 وانضم للعمل.تربوي مبكتب وكيل وزارة الرتبية والتعليم للمناهج
ري
ٌ
ٌ منها خب
عميد لكلية الرتبية
 كعميد لشؤون الطلبة ثم2007 يف اجلامعة يف العام
ٌ
.عميد ملركز الدراسات العليا
واآلداب وحاليًا
ٌ
The Honourable Dr Dawood bin Salem Al Hamdani received
the high trust of His Majesty the Sultan appointing him as a
member of the State Council.
Dr Dawood holds a PhD in educational technology from
the University of Hull, UK. He has worked as an educational
expert at the Office of the Under-Secretary for Education and
Curricula, Ministry of Education. He joined Sohar University
in July, 2007 as Dean of Student Affairs, then as Dean of the
Faculty of Education and Arts. He is currently Dean of the
Postgraduate Centre.
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LEARNING

تعليم
م2019 /2018 جائزة التميز األكادميي
Academic Excellence 2018/2019

قام الربوفيسور باري وين رئيس اجلامعة بتكرمي الطلبةاملتميزين أكادمييًا خالل
 حيث، احلاصلني على معدالت متميزة على مستوى كلياتهم،م2019/2018 العام
قام الرئيس بتكرمي الطلبة بحضور الربوفيسور حمزة إدريس نائب رئيس اجلامعة
 إن.للشؤون األكادميية وعمداء الكليات بالقاعة الكربى مببنى مصادر التعلم
الهدف من هذا التكرمي هو مكافئة املتميزين وحث الطلبة على اجلد واالجتهاد
.يف التحصيل
On 10th Dec. 2019, The Vice Chancellor awarded certificates of
academic excellence to students who obtained outstanding marks.
The ceremony was attended by the Deputy Vice Chancellor for
Academic Affairs, as well as academic and admin. staff. This annual
event is to recognise and appreciate students with outstanding
academic performance and to encourage other students to do their
best.

5G Technology
The Faculty of Computing & IT organised a lecture on the fifth
generation (5G) of smart phone services. The presentation was
given on 11th Nov. 2019 by Hu Ke, the senior trainer at Huawei
Global. Mr. Hu Ke is specialised in LTE and 5G NR.
The lecture covered several aspects of 5G technology,
including: Mobile Service Demand Trend, 5G Vision, 5G
Evolution and the 5G Global Commercial Deployment Plan.
Many of students from FCIT and other students attended the
lecture.

تـقـنيـة الـجيل الـخامس
نظمت اجلامعة ممثلة يف كلية احلاسوب وتقنية املعلومات حماضرة
م2019  نوفمرب11 حول اجليل اخلامس من خدمات الهواتف الذكية وذلك يف
 قدم احملاضرة هيو كي مدرب أول يف شركة هواوي.يف احلرم اجلامعي
 وقد استهدفت احملاضرة.5G NR  وLTE العاملية ومتخصص يف
.طلبة الكلية واملهتمني مبجال تكنولوجيا املعلومات
 احلاجة خلدمات الهواتف الذكية: تناولت احملاضرة عدة جوانب منها
 وتطور خدمة اجليل اخلامس وخطة االنتشار، ورؤيةاجليل اخلامس
.التجاري
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STUDENTS

الــطــلبة
قمـة وصـدارة

Check Mate

فاز الطالب راشد بن علي البلوشي من كلية الهندسة ببطولة
30 بصحار يف
ٌ الشطرجن التي نظمتها كلية العلوم التطبيقية
.م2019 أكتوبر
وقد حصد البلوشي املركز األول يف البطولة التي تنافس
 حيث،فيها عدد من الطلبة من مؤسسات تعليمية خمتلفة
استطاع التغلب على ممثل كلية صحار للعلوم التطبيقية يف
 لتتوج اجلامعة بالبطولة إستمرارا لصدارتها.نهائي البطولة
.وتتويجها يف ألعاب فردية وجماعية متنوعة
Rashid bin Ali Al Balushi, a student from the Faculty
of Engineering won the Higher Education Chess
Championship which was organised by Sohar
College of Applied Sciences on 30th Oct. 2019.
Many students from different institutions competed
at Sohar College. Al Balushi won first place against
the representative of Sohar College of Applied
Sciences in the final round.

Student Advisory Council

الـمجـلس االستشاري الـطـالبي

Early in this academic year 2019/2020, students elected their
representatives for the Student Advisory Council. Ekhlas Al
Darmaki, from the Faculty of Business, was elected as the Chair
of the Council and Safa Al Saaidi, Faculty of Language Studies,
was selected as the Deputy.

انتخب طلبة اجلامعة من ميثلونهم يف اجمللس االستشاري الطالبي
 وقد فازت برئاسة اجمللس2020/ 2019 وذلك من خالل اإلقرتاع للعام
 وحصلت الطالبة صفاء،الطالبة إخالص الدرمكية من كلية إدارة االعمال
.السعيدية من كلية الدراسات اللغوية على منصب نائب الرئيس

The Council consists of 17 members representing their fellow
students from all faculties in addition to the GFP. The Council
represents the students’ voice and facilitates participation in the
decision making in different committees across the University.

 عضوًا ميثلون جميع كليات اجلامعة والربنامج17 ويتكون اجمللس من
 يقوم اجمللس بتمثيل الطلبة يف خمتلف اللجان وهو ميثل.التأسيسي
صوت الطلبة يف صناعة القرارات والشؤون األكادميية واإلدارية التي تخص
.الطلبة باجلامعة
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LOCAL

Omani Woman’s Day

محلي

يـوم الـمرأة الـعمانية

العمانية
ُ نظمت اجلامعة احتفا ًال مبناسبة يوم املرأة
حتت رعاية اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻳﺎﺳﻤﻦﻴ اﻟﺒﻠﻮﺷﻴﺔ مديرة
 وقامت راعية احلفل بتقدمي ورقة. برنامج "اعتماد
عمل بعنوان "اﻤﻟﺮأة ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ حيث
تطرقت خاللها إىل مسرية جناحها والتحديات التي
.واجهتها
دأبـت اجلامعــة علــى االحتفـال السنــوي بيـوم املـرأة
.العمانية تقديرا لدور املرأة الفاعل يف شتى امليادين
As an annual practice, the University
celebrated Omani Women’s Day under
the patronage of Dr Yasmin Al Bloushi,
Manager of Etimad Project and a member
of the Board of Governors of Muscat
University. She spoke about women in
leadership positions in Oman with a focus
on the public education sector in general,
and higher education sector in specific.

49th National Day
SU students organized an event to celebrate the 49th
National Day. The celebrations were under the patronage
of Her Excellency Dr Fadhela Abdullah Al Ruhaili, member
of A’Shura Council. A large number of University staff and
students attended the event.
There was also an art exhibition at which students displayed
their artworks related to His Majesty the Sultan, Oman and
the National Day.

49 الـعيد الـوطني الــ
 وذلك حتت رعاية، اجمليد49 نظم الطلبة احتفا ًال مبناسبة العيد الوطني الـ
سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبداهلل الرحيلية عضوة جملس الشورى
.ممثلة والية ُصحار
وع ّبر الطلبة عن فرحتهم بهذه املناسبة الوطنية الكبرية وذلك من خالل
ما قدموه من فقرات متنوعة مثل اإلنشاد والقصائد الشعرية إىل جانب
 كما صاحب احلفل معرضًا فنيًا ألعمال الطلبة الفنية تعبريًا.األغاين الوطنية
.عن هذه املناسبة الوطنية
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INTERNATIONAL

International Students
A new group of 23
international students
joined The Arabic Language
Centre. Students come from
Bangladesh, China, Taiwan,
Mexico and Indonesia. They
are here study the Arabic
Language Program for
Speakers of Other Languages.
Students will also learn about
Omani traditions, history and
culture through social activities
with families and locals. The
program includes cultural and
social trips to various places
in Al Batinah region and other
parts of Oman.

Cheng Shu in Sohar
A delegation from Cheng Shu University from Taiwan, visited
the University on 28th Oct. 2019. The delegation was briefed
about Sohar University.
The delegation also had a tour to Intaj Suhar Project where
they listened to young Omanis speaking about the project
and the future plans. Areas of possible collaboration were
discussed.

دولي

الـطـلـبـة الـدولـيـون
استقبل مركز اللغة العربية دفعة
 بلغ.جديدة من الطلبة الدوليني
5  طالبًا وطالبة من23 عددهم
، والصني، بنجالديش:دول خمتلفة
 واندونيسيا، واملكسيك،وتايوان
وذلك للدراسة يف برنامج اللغة
وقد.العربية للناطقني بغريها
نظم املركز برناجمًا تعريفيًا لهم
باحلرم اجلامعي وبحضور إدارة
.اجلامعة
ويتيح الربنامج للدارسني فرصة
التعــرف علــى العــادات والثقـافــة
العمانية وذلك بإشراك الطلبة يف
ُ
ً
إضافة إىل
،اجملتمع بشكل مباشر
.الرحالت اخملتلفة خالل الدراسة

جـامـعـة شـنـج شـو
قام وفد من جامعة شنج شو التايوانية بزيارة إىل اجلامعة وذلك يوم
 مت خالل الزيارة مناقشة سبل التعاون املمكنة بني.2019  أكتوبر28
 والتقى الوفد ببعض املسؤولني يف اجلامعة واستمع إىل،املؤسستني
.شرح تفصيلي حول اجلامعة ومراحل تطورها وما تقدمه من خدمات
كما زار الوفد مشروع إنتاج ُصحار وقدم الربوفيسور غسان الكندي مساعد
.الرئيس للبحوث واالبتكار نبذة عن املشروع
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التخريج
18حـــــــــــفــــــل الــــــــــتــــخــــــريــــــج الـــــــ
The 18th Graduation Ceremony

 ديسمرب حتت رعاية معايل11 أقيم االحتفال األول مساء األربعاء
الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العويف وزير الزراعة والرثوة
 خريج698 السمكية وقد بلغ عدد اخلريجني يف احلفل األول
وخريجة من كلية الهندسة وكلية الرتبية واآلداب وكلية احلاسوب
.وتقنية املعلومات
The first ceremony, was held on Wednesday, 11th
December under the patronage of His Excellency
Dr Hamad Said Al Awfi, Minister of Agriculture and
Fisheries. A total of 698 students graduated from
the Faculty of Engineering, the Faculty of Education
& Arts and the Faculty of Computing & Information
Technology.

 ديسمرب حتت رعاية حتت12 أقيم االحتفال الثاين مساء اخلميس
رعاية معايل الدكتورة سعاد بنت حممد بن علي اللواتية وزيرة
 خريج664  بلغ عدد اخلريجني يف احلفل الثاين.شؤون الفنون
 وكلية، من كلية إدارة األعمال وكلية الدراسات اللغوية،وخريجة
.القانون
The second graduation ceremony, was held the
following evening on the 12th December, under the
patronage of Her Excellency Dr Suad Muhammad
Al Lawatia, Minister of Arts Affairs. There were 664
graduates from the Faculty of Business, the Faculty
of Language Studies and the Faculty of Law.
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