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الدكتور محمد بن عبداهلل المقبالي 
مـســــــاعـــد رئـــيـــــس الـجــــامـــعــــة لـشــــؤون الـطـلــبــــة والــتــعــــــاون

فخورون بخريجي الجامعة  الذين يشغلون كثيرًا من المناصب والوظائف في مؤسســـات متميــــزة، ويســـاهمــون 
في بناء المجتمعات واألعمال بعد أن اكتسبوا العلم والمعرفة في الجامعة. فأهاًل وسهاًل بكم أيها الخريجون في 
باكورة نافذة الخريجين. وتسعى هذه المجلة لخدمتكم من خالل التركيز على إنجازاتكم و مواهبكم وجهودكم، 

هادفين إلى بناء عالقة تفاعلية مستدامة معكم. 

We are proud of our graduates who contribute effectively in developing their societies 
using the knowledge and skills they gained during their time at this University. We are 
pleased to launch the Alumni Bulletin to reflect our graduate talents and skills.

Dr Mohammed Al Maqbali
Pro.Vice Chancellor for Student Affairs & Engagement
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نظمت جامعة ُصحــار حــفــل يـوم الخريج السادس بحضور البروفيسور/ 
مــن  المســـؤوليــــــن  مــــن  ومجموعــة  الجــامعـة  رئيــس  ويــن  بـــاري 
الجــامعـــة و المجـــــتمـــــع باإلضافـة إلى الطلبة والخريجين وعائالتهم.

وتضمن الحــفــل فقـــرات ترفيهية وثقــافية متنـوعه فضاًل عن كــلمــــة 
الجـــامــعـــة التي ألــقـــاهـــا البـرفــيــســور رئيس الجامعة.

وفي جلسة حوارية مع كٍل من الخريج خالد العلوي 
والخريج سويد الشميسي »رحمة اهلل عليه« 

بـدرجــة  اآلداب  و  التربية  كلية  خريج  العلوي  خـالـد  تحـدث  حـيـــث 
مدير  منصب  يشغل  والذي  التربوية(  واإلدارة  )األصول  الماجستير 
دائرة الشؤون اإلدارية والمالية في مديرية حماية المستهلك عن دور 
الجامعة في تعزيز الوعي » الجامعة حريصة على متابعة الخريجين 
مرحلة  بعد  ما  إلى  تمتد  وأنشطة  برامج  من  تقدمه  ما  خالل  من 
التخرج« وكذلك أكد على أهمية هذه األنشطة والفعاليات في تنمية 

المـعـــارف والمهــارات وصقــل الخـبــرات. 
المدير  )إدارة أعمال( و  الماجستير  إدارة األعمال بدرجة  ومن جانبه عبر سويد الشميسي »رحمة اهلل عليه« خريج كلية 
التنفيذي  السابق لشؤون الشركات لميناء ُصحار والمنطقة الحرة، عن فخره بكونه أحد خريجي الجامعة و أن المرحلة 
الدراسية كانت مرحلة تبادل خبرات و إن لحظات الدراسة متعة سيفتقدها كل طالب، و أكد على أهمية وضرورة الهوية 
الدراسية  والمقررات  المناهج  »تصميم  وإن  غيره  عن  تميزه  بدورها  والتي  طالب  كل  يمتلكها  أن  يجب  التي  الخاصة 

لجامعة ُصحار تتناسب مع الثورة الصناعية والتجارية الحالية«.

يوم الخريج السادس 2019

The University organized the 6  Alumni Day with attendance of the Vice Chancellor and 
group of University officials. The event was also attended by industries, academics, students, 
graduates and their families.

Khalid Al Alwai (Financial & Administrative Manager in the Public Authority for Consumer 
Protection) and Suwaid Al Shamisi”May his soul rest in peace”,Executive Manager of 
Corporate Affairs at Sohar Port and Free Zone shared their experience as students at Sohar 
University.They both think that the skills and Knowledge they gained during their time at SU 
have contributed to their success in their working places.

6th Alumni Day 2019
th
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ل عضويتي في بوابة لماذا ُأُفعِّ
خريجي جامعة ُصحار ؟

خصومات لمجموعة من المحالت التجاريه في سلطنة عمان

إمكانية المشاركة في أنشطة الجامعة المختلفة

دعم وطرح إبداعات وتطلعات وقضايا ومواهب الخريجين

إمكانية استخدام خدمات مركز مصادر التعلم في الجامعة

إمكانية استخدام المرافق الرياضية في الجامعة

إتاحة الفرصة لألعضاء المميزين بإقامة ندوات أو ورش عمل 
لطلبة وخريجي الجامعة

ابـــق عـلــى تـــواصــــــل

You would get special offers in different stores in Oman 
You would receive notices about different University events
You could have a chance to give presentations showing your skills and talents
You could continue make use of our fabulous LRC services
You could use our sports facilities
You could use state of the art facilities of Sohar University 

Stay Connected
Why should I activate my registration on Alumni Portal?

www.su.edu.om

خدمات التوجيه المهني للخريجين
مساعدة الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة

وتوفير المساعدة الممكنة في هذا الجانب.

Career Guidance Services 

For further details,please visit our website للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة خدمات 
التوجيه المهني على موقع الجامعة

هاتف :  26850150 968+
 :Contact usأو عن طريق االتصال باألرقام التالية:

Tel: +968 26850150
البريد اإللكتروني :

موقع المكتب :  مركز مصادر التعلم - الطابق الثاني 
 

Email: cgs@su.edu.om cgs@su.edu.om 
Office Location: LRC, 2    floornd

www.su.edu.om

Provide support and guidance helping 
graduates get employed.
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كلية الدراسات اللغوية
مديرة الموارد البشرية والخدمات للشركة 
العــمــانـيــة لــدرفــلــة االلـمــنـيـــــوم (أوارك)

ماذا تعني لك جامعة ُصحار؟
لبــدايــة  األولــى  الخطوة  كانت  الجامعة 
الخـطـــــوة  و  األهـــــداف  تحقيق  مشــــــوار 
أبوابها  الحياة من  األهم لدخول معترك 

الواسعة 
بها   مررت  التي  المواقف  أبرز  هي  ما 
المرحلة  ترى  وكيف  دراستك،  خــــالل 

الجامعية؟
الحــيـــاة الجـــامعية هي مرحلة ممتعة من 
الحياة، إنها مرحلة تكوين الذات وبـــنــــاء 
الشخصيــــة، وتحـــصيل الخبــرة، بحمداهلل 
مثمرة  مرحلة  الجامعية  دراستي  كانت 
بشكل  شخصيتي  صقل  في  ساهمت 

واضح. 
زمــالء  زلــِت على تواصل مع  هـل مــا 

الدراسة؟
بالتأكيد، تخرجت من عدة سنوات ولكن 
لــم تنقطــع عالقتي بهــم لليـوم ، حــيــث 
نتواصل بشـكــل يـومي تقريبـًا و نجتمــع 

بشكل مستمر بين الحين واآلخر. 
ما هي الصعوبات التي واجهتك بعد 

التخرج وكيف تغلبِت عليها؟
تخصصي لغة إنجليزية وترجمة ولألسف 
لم يأخذ التخصص حقه من ناحية فرص 
من  الخريجين  للطلبة  المتاحة  العمل 
هــــذا التخـــصــص خـــاصــة مـع محـدودية 
وظائف الترجمة سواًء في القطاع العام 

أو الخـاص. 
من  المشكلة  على  تغلبت  اهلل  بفضـل 
الجــاد والمثابرة وتركيزي  العــمــل  خـــالل 

المستمر على تطوير مهاراتي 

األخرى من خالل  المجاالت  والمهنية في 
واألعمال  التدريب  و  المستمر  التعليم 
فترة  خالل  بها  قمت  التي  التطوعية 

دراستي وبعد التخرج كذلك. 
كـيــف أثــرت دراستــك الجامعية في 
تكــوين شخــصيتــك وإلــى أي مــدى 

استفدت منها في حياتك المهنية؟
الحــيــــاة الجـــامعيــة لـهـــا العـــديـــد مـــن 
فيها  وتتوفر  والمسؤوليات  النشاطات 
لـبنـــاء شـخصية الطالب  فـــرص كــثـيـرة 
الطالب  استغالل  مدى  عــلـى  وتعــتمـــد 
بــالشــكــــــل الصحــيح  الـفــــــرص  لـهــــذه 
والمناســـب، حــيــث يصبــح الطالب أكثـر 
زيادة  إلى  باإلضافة  نفسه  على  اعتمادًا 
الـــدراســــة  تســـهــــم  كما  بنفسه  ثقتـه 
المهارات  الطالب  إكساب  في  الجامعية 
التي  والشخصية  واالجتماعية  العلمية 
تؤهله لدخول سوق العمل والتألق فيه.

أن  يمكن  التي  المـساهمات  أبــرز  مـا 
يقـدمها الخريج للجامعة، والجـامـعـة 

للخريج؟
دعم  في  المســــاهمــة  كخريجيــن  دورنا 
إخـــوانـنـا و أبـــنـــائنــــا الطلــبة الجامعيين 
وتأهليهم لــدخــــول ســــوق العمــل، مــن 
خــالل وظيفتي كمديرة لقســـم المـوارد 
بتوقيع  أوارك،ســررت  البشريــة بشــركـــة 
اتفاقية تــدريب مع جامعة ُصحــــار ، حــيث 
تدريب  برامج  بتنــظيم  بــــدأت  أوارك  أن 
طلبة  لتدريب  السنة  خـــــالل  متنــــوعــة 
الجامعة وخريجيها، كما أننا وفرنا فرصًا 
وظيفيًة لطلبة جامعة ُصحار المؤهلين 
إلــى ذلــك،  لبــعــض الوظــائف.باإلضـــافــة 
قـــــامت الشركة بعدة أنشطة مشتركة 
الجـــامــعـــة والتـي هـدفــت لتعـريف  مـــع 
الطــلبـــة عــلى بيـــئة العـمل فـي مــجال 

األلمنيوم والتصنيع. 
بينما يكمن دور الجامعة في خلق توازن 
العمل  وسوق  التعليمية  المناهج  بين 
للخريجيــن الجـــدد و توجيــه الطلبــة إلى 
التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، 
باإلضافـــة إلى تنظيـــم معـــارض عمل أو 

تدريب مكثفة.
نصيحــة للخريجيـــن المقبليــن على 

سوق العمل؟
أؤمن بمقولة »أن التنافس مع الذات هو 
الباهر  النجــاح  أراد  ومــن  تنافس،  أفضل 
نفسه«  تحسين  عــلى  يركــز  أن  فعــليه 
و  بالتعلم  والخريجين  الطلبة  ،وأنصح 
مستمر  بــشـــكــل  المــــهــــارات  تطـــويــر 
مسيرة  الذات  وتطويــــر  العــلم  ،فطلــب 
مستمرة ال يجب أن تتوقف بمجرد التخرج. الشخصية 

Zainab’s study at SU has participated in shaping her future career life and formulating her 
personality. She emphasized the role of alumni towards their institution. 

An Outstanding Alumni
Zainab Al Balushi - Faculty of Language Studies
HR & Services Manager (Oman Aluminum Rolling Company)

ِ
ِ
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 كـــلــيــــة الــدراســــــات الـلـغــــويــــة 

في  تجــربتك  بــدأت  متى  أخبرينـا 
لتأليف هذا  الذي دفعك  وما  الكتابة 

الكتاب؟
اكتشفت موهبتي في صياغة الكلمات 
نصـــــوص  لتكويــــــن  ملفتـــة  بطريقــــة 
األولــــى  سنواتــــــي  منذ  وملهمة  مؤثرة 
إليها  ألتفـت  لــم  أنـي  إال  المدرسة  في 
كثيرًا ربما لعدم وجــود تشــجيع كــــافي 
حينــذاك،لـجــــــــأت للكتــابــه كمـنقــذ لـي 
بعد تجربة فقدي لوالــــدي - رحــمـــة الـلـه 
عليه - فكانت مجرد جمل عابــرة  قـبــل أن 
علــى شكــل نصوص  وأصيغــها  ُأرتبها 
تجربتي  من  استلهمتها  قصة  لتحمل 
ومقـــربين،  أصدقــــاء  وتجربة  الشخصية 
فــقــصــــة كــــتــــاب                            هــــــي
مـمـــن  العديــد  تــجـــــــارب  مــن  خـــلـــيـــط 
تجـــرعـــوا مــــــرارة الفــقـــد، فمزجــت ذلــك 
بعــصا الخيــال واستخدامي للتشبيهات 

األدبية. 
هل فكرة الكتاب  جاءت مصادفًة وما 

الذي دفعك لتأليف هذا الكتاب؟
نعــم كــانــت ولـيــدة اللحظـة.لـم أخـطط 
مسبقًا لنشر كتــاب. إال أني أدركت الحقًا 
ولربما  النشر  يستحق  دونتـه  مــــا  بـــــان 

يلمس قلب أحدهم. 
حياتك  مع  الكتابــــة  تتعــــارض  هل 
الخاصة وما هي أبرز الصعوبات التي 

يواجهها الكاتب؟
الكتـابــة عملية ليست بالسهلة أبـدًا  أيـًا 
كان نــــوعهـــا ومجـالهـــــا.  فأنــــا مـــارســت 
العديد من أنواع الكتابة خالل سنواتي 

الدراسيــة مــن خـــــالل كتـــــابــة البحـــــوث
والتقارير والتحاليـــل األدبيـــــة وجميعهــا 
يحتاج إلى وقت وجهد ومـــهارة.  و مـــــــن 
كاتب  أي  تــواجــه  قد  التي  الصعـوبــــات 
هـــو عدم وجود الوقــت الكـافي بسبب 
المختـلفـــة كالعمل  الحــيــــاة  انشغـــاالت 

والمسؤوليات األسرية. 
لمن تقرأ ابتهال؟

ومصاغ  محبوك  أدبي   عمل  أي  أحب  أنا 
للقصص  وأميل  الروايات  أحبذ  ال  جيدًا.. 
القصيــرة و النصــوص  األدبـــيــــة، ُأفضل 
القراءة لكل من القــاص الُعماني سليمان 

المعمري وأثير عبداهلل النشمي، 
هل للجامعة دور في دعمك ككاتبة؟

جامعة ُصحار دائمًا متعلقه بفترة نجاحي 

في  أساتذتي  دور  أنكر  أن  أستطيع  وال 
مراجـــعــة ونـقــد نصــوصـي وتشجيعــي 
إلكمال كتابي، وتم تدشين كتابي فيها

إال أنني أرى بـأن الجــامعـــة تستطيــــع أن 
تبذل جهدًا أكبـر لدعم كل من يحـــمـــل 
الضوء  الكتـابــة،وإلقـــاء  فـي  مــــوهـــبــًة 

أكثر على النشاط األدبي في الجامعة.

في رأيك ما هي عوامل نجاح الكاتب 
هل هي المهارة واإلبداع أم التسويق 
والدعاية هي من تصنع كاتب مشهور 

رغم إمكانياته األدبية الضعيفة؟

أنا أرى أن الكاتب الجيد ال يحتاج لتسويق 
إلثبـــات مهـــارتـــه، فقلمه كــفيـــل بــذلك،  
ثم  ومن  الكتابـــة  هي  الكــــاتب  مهمـــة 
ومضمونة  جيــدة  نشــر  بــدار  االستعانة 
تضمن االعتــنــاء بالنـــص المقــدم إليها 

لنشره وتسويقه.

بما تحلمين وما هي طموحاتك وماذا 
سيكون موضوع الكتاب القادم ؟

عن  بعيدًا  مستقرة  هانئة  بحياة  أحلم 
ألـــم الـفـقـد الذي ظل يالحقني لسنوات.
جديدًا   أمال  بقلبي  اهلل  يلقى  أن  أتمنى 
واهداف  احالم  مــن  تبقـــى  مــــا  الكمـــــال 
أطمح إليها...  كتابي القادم - إن شاءاهلل 
- سيكـــون باللغة العربية وأترك إعالني 
لعنــوانـــه لحيــن انتهــائي منــه بـإذن اهلل 

تعالى.

The loss

Ibtihal started her steps as an author of a book titled “The Loss” is about the pain of losing close 
people. She expressed her gratitude to the University as she launched her book in the University 
with a full support from LRC staff, her lectures and fellow students. She is now working on her 
second book. 

An Author Alumni
Ibtehal Juma Sagron - Faculty of Language Studies
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 كـــلــيــــة إدارة االعــمـــال

التي  باإلنجـازات  نفسـك  ذكـــر  دائمًا 
حققتها 

تستوقفك  األماكن  بعـــض  أن  يحكـــــى 
عندها ، وها أنا يستوقفني هذا المكان، 
وال يسعني سوى أن أبتسم له ابتسامة 
حـــــــب ) المكتــبـــة ، الـــطـــابــق الــثـــانــي ، 

المجلس االستشاري الطالبي(.

وحـــــــال أن غـــــادرت ذلك المـكـــان عــــدت 
إلــــى:

 .. مغامراتي   .. بدايتي   .. طموحاتي 
تحدياتي .. تطلعاتي..

كل  يذهب  أهكذا  ؟؟  هذا  كل  بال  فما 
شي سدى؟؟

أفيقي وكفـاك تفكيــر في كـل شئ قد 
مـضــى .فأنـتـي التـي استطاعت مجابهة 
جـمـيـــــع تلـك العقبــات. أال تستـطيــع أن 
تصمد قلياًل . فما هذه إال البدايات..ولكن 
كــيــف لــي أن أفيق بعــد أن انتهكتني 
تلك القيود الفكــرية عـنــدما تعلقت في 
شئ  تركت من بعده كل شئ حتى كاد 

يفقدني ذلك الشئ كل شي.

وذات نهار بعد مرور ستين يومًا بشعور 
مــتــضـــارب ومـتـــداخـل مـــا بين : متعب.. 
عيني  أغمض  أن  مؤذي.. وممتع..حاولت 
متجاهله أي ضيق مسافره برفقة خيالي 
العمــيــق ، حــتــى غـــدوت مــرددة مع كل 
شهيق: أرغب أن أتحرر من قيود النفس 
،أن أحـــيـــا وبجـنــــــون أتنفــس : فكفـانــــا 
ضيــاع يــا عــذاب األمــس ،كفانا ضياع ولي 
أهمس:انطلقي و بانطـــالقتك أشرقـــي

فيني  وجدت  وحينئذ   . كــالـشــمــــس 
هيكلة  استعادة  على  تلهمني  روح 
التي  الضيقة  الممرات  ،فجميع  ذاتي 
تخطيتــــها والظـــــــروف الصعبــــة التـــي 
عشتهـــا في و قـــــــت ما ، مـا هي إال إشارة 

إلى أن أجد نفسي من جديد، وفعاًل قد

من  عشر  ثالثة  آخر  في  ضالتي  وجــدت 
فريــق  تـــأسيس  بـفــكـــرة  )2017م(  أيـــام 
تطوعي ثقافي ،يحتوي على أول إذاعــــة 
إلكترونية في جــــامـعــة ُصــحـــــار ،تعمـــل 
مبادرات  و  فعــــاليــــات  تغطيــة  على 
أهم  مناقشة  في  تختص  الجامعة،كما 

القضايا التي تهم الطلبة.

في أول مبادرة تصدرنا الصفحة الرسمية 
لموقع الجامــعــة ، حــيــث كــان اهتمامنا 
بتوفير  الــورق  تدوير  إعادة  ثقــافـة  نشــر 
نوعها  من  األولــى  تعتبر  خاصة  حاويات 
في تاريخ جامعتنا ، باإلضافة إلى تشجيع 
الطلبة بـعـبــارات إيجابية وملصقات من 
األدعــيـــة. كـمــا قدمـنــا لفتــرة االختبارات 
النهائية مبادرة » شد حيلك« ، وكــذلك 
في  التطوعي  النخبة  فريق  بدعم  قمنا 

فعالية »بصمتكم إنجاز«
AHA Team  

لظنـون  مـثيـــرة  حــــروفـــه  جـــــاءت  الــذي 
بعضهم بأنها اختصار ألسماء مؤسسيه 

الثالثة بينما تعني الحروف:
AchievementAإنجاز =                                   = 

HelpHمساعدة =               = 

AmbitionA طمـــوح =                         = 

كلمات تختصر ما أنا وأنت عليه :  

اإلنجاز«  تحقيق  على  يساعدك  »الطموح 
التي  باإلنجازات  دائمًا  نفسك  ذكر  لذلك 
وفي  اللحظات  أسوء  لتتجاوز  حققتها 

أسوء اللحظات سوف تجد ذاتك.

Amira wrote various thoughts, memories during her life at the University. She normally writes 
about her challenges and how she deals with them to be the starting point to achieve her 
ambitions. She likes to write memories about each corner of the University.

Alumni Memories
Amira Al Mamari - Faculty of Business
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Mazin gave a speech during graduation ceremony on behalf of his colleagues.He spoke about 
his time at the University, and how this time has helped him and all students to gain knowledge 
and be ready to participate effectively in building their societies.

The Speech in the 18th Graduation Ceremony
Mazin Al Ghashri - Faculty of Law

 كـــلــيــــة الـقـــانـــــون

إنه مــن دواعــي فخـري واعتزازي أن أقف 
أمــامـكــم الـيــوم ونحــن َنحَتِفُل بتخريِج 
طلبُة  والَعطاء،  الخيِر  بشائِر  من  ُنخَبٍة 
الفـــوِج الثــامــن عشــر من طـــالب جامعِة 
ُصــحــــار، التـي أحــاط فضـلــها أبنــاء ُعمان 
فضمتهم واحتوتهم لتكون لهم منارًة  

ينهلون من معينها العلم والمعرفة.

إن يومنا هذا لعظيم، فما أسعدنا بهذه 
اللحـظــة المبــاركة التـي طالـمــا أنتظرها 
كــلُّ خــريـج، ومـا أسعد أولياء األمور وهم 
المناسبة  هذه  أبنــاءهم  مـــع  يعيشون 
السعيدة، فكم أنتظروا مثلما أنتظرتم، 
وكــم َعــانـــوا في صـمــٍت مثلمـا عــانيتم، 
فالحــمــد هلل حـمــدا يليُق بكرمه أن بّلَغنا 

وإياكم هذا اليوم البهيج.

أيُّها الجمُع المبارك،،،

إن كــلمــتــي هــذه ســـأوجــزها في ثالث 
رسائل لعلها تلقى وقعها في ُقلوبكم 
وتعّيهــا أفئدتكم وُتثمــر في حــاضركم 
ومستقبلكم، أبدُأها للكرام الذين ذللوا 
الِصعاب وهيــأوا - بفضل هلل - األسباب 

لنكوّن هنا في هذا الصرِح الزاهر،،

أوليــاَء األمـور األفاضل

نحُن اليوم ُنهديكم تتويج حصاد هذه 
السنين، وإننا ننحني وننثني لمقامكم 
الجـلــيــــل ولهــامــاتـكــم الســامقــة التي 
ُتزاحـــم السحـــاب كبـــرياًء وهيبًة اعترافًا 
منا وامتنانا لما قدمتموه لنا من اهتماٍم 
ورعـــايــــة ودعـــم وعــنـايــة طيــلة سنوات

دراســتـنــا بالجــامـعـــة وال زلتـــم تقـدمونه 
ِبكــُّل ُحــّب، فحـق منا لكم الشكر.

وثـــانـي رســـائلي لألساتذة األكارم الذين 
بذلوا الُجهّد الجهيد ليغرسوا فينا ُحّب 

العلِم والمعرفة،،
ُمعلمينا الكرام

يفنى الكــالم وال ُيحيــُط بفضلكم، فكم 
بــذلـــتـــم مــن التضحـــيـــات حتى تأخذوا 
بــأيــديــنـــا إلــى الـغــايــة السامية والنبيلة 
المغـــروســـة في رسالة الُمعلم الخالدة، 
فشكري اليوم لن يفيُكم حقكم مهما 
تــعـــددت ألـفـــاظ التعبير بحجم االمتنان 
والـعـــرفـــــان، فـسـتــظــلــــون راســخـــيـــن 

والُدعاء.  الِذكِر  األشــم، فلكم منا طيَب 
وثالث رسائلي أبعثها إلخوتي الخريجين 
والخريجــــات والــذيـــن أبــعــُث لــهــم ُكل 
معـــانـــي المــودة واإلخـاء مقرونًة بجميِل 

الوفاء،،،

زمالئي الخريجين والخريجات

له،  ُخِلّق  لما  ُميسٌر  اإلنسان  أّن  اعـلــمـــوا 
وإنــكـــم الــيــوم قــد خــرجـُتــم عن تجربة 
ووصلتم للغاية المنشودة وأّن الجامعة 
اليــوم كــســفـــراء في مواقع  تبعثـــكـم 
شتــى في ربــــوع هـــذا الوطن لتساهموا 
بعطـــائكـــم فــي ســبــيــل ُرقيه ورفعته، 
فكونوا ممن ُيشاُر لهم بالبنان في ُكلِّ 
محفٍل وميدان، كونوا ُأمناء على الوطن 
كـــــونـــوا ممــن يليـــُق بهم المكان أينما 
كـــانـــوا، احــمــلـــوا أخــالق الُعماِنّي األصيل 
التي ُتعبُر عن ماضٍي تليد وحاضٍر أصيل 

أُيها الحضورالعزيز،،،

ختامًا... باسمي وباسم زمالئي الخريجين 
والخــريـــجـــات ُنــعـــرُب عـن أمتنانا العميق 
لجامعة ُصحار عما قدمته والزالت  تقدمه 
ألبناِء ُعمان فُكل معاني العرفان لكريم 
االهتمام وعظيم اإلكرام الذي غمرتنا به 

على مدار أعوام الدراسة.
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بكالوريوس هندسة مدنيةالمهندسة/ مريم العامرية - 

مــن  الكثير  تحقيق  إستطاعت  التي  المتميزات  الجامعة  خريجات  إحدى 

اإلنجــازات والنجـــاحـــات خـــالل فتـــرة دراستــها بالجامعة وبعد التخرج، حيث 

أنها إحدى الكوادر الفاعلة والنشطة في مجال تخصصها ومجـــاالت أخرى 

وهنا نذكر بعض ما حققته.

الحصول على المركز األول على مستوى السلطنة في مسابقة سفراء نماء للمشاريع في مجال الطاقة المتجددة 
من بين أكثر من 100 مشروع متقدم.

مدربة معتمدة من األكاديمية البريطانية للتطوير والتأهيل،
مدربة معتمدة من أكاديمية أكسفورد.

ممثلة للسلطنة في برنامج حوار األديان في كامبردج.
ممثلة للسلطنة في يوم التسامح العالمي.

اعتماد ترجمتها العربية واإلنجليزية في طفاية الحريق الكروية الذكية لجميع دول الشرق األوسط  )تركيا،2018(.
الحصول على دبلوم محكم دولي معتمد في 19 دولة عربية.

الحصول على المركز األول في مبادرة )أهديك حياة(
تكريمها ضمن صناع النجاح واإللهام في يوم الخريج بجامعة ُصحار 2018.

تكريمها ضمن الشباب المنجز في يوم الشباب الُعماني بصاللة عن معمل تكنو البصيرة للمكفوفين.
رئاسة جماعة بصائر العقول لذوي االحتياجات الخاصة.

الحصول على رخصة التطوع.
الحصول على المركز السابع في مسابقة )وياكم(.

صاحبة مشروع )سكني حياتي( للسكنات الداخلية للطالبات.
عضوة بملتقى االرتقاء وفريق فخر الوطن ومركز التحكيم الخليجي.

رائدة أعمال ناجحة وقد أسست مشروعها من أموال الجوائز الحاصلة عليها.

إنجـــــــــــاز خــــــــــريـــــــج

Maryam is an engineering graduate. She studied two different majors and had two degrees at the 
same time. While she was studying at SU, she was also studying another degree at another institution. 
She managed to graduate with a very good grade in both majors. In addition, she was on a full time 
job, as well as a wife with children. Maryam is fully committed to community, and she has a good record 
of achievements. She received many local, regional and international prizes.   

An Examplar of An Alumni
Maryam Al Amari - Faculty of Engineering
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فـنــون خــريـج

سارة بنت سيف السنانية - كلية إدارة االعمال

الرســم هو ذاتــي التــي مــن خـاللها أجــد الحيـاة أكثر جماالً وصفاًء وباألخص رسم 
والتفاصيل  المالمح  تلك  أرى  وأنا  والسعادة  بالفخر  يشعرني  األشخاص  وجوه 

الدقيقة التي قمت بتوثيقها في لوحة فنية 

ميثاء بنت علي الجابرية -  كلية إدارة األعمال

الرســم كالحــب إذا هــجــرتـه تـوجـعت وإذا بـعــدت عـنـه تشتـــاق له، فبمجرد وضع 
أجمل  لتصنع  مشاعرك  ستتحرك  األلوان  ورائحه  لعبير  واستنشاقك  اللوحات 

لوحة فنية. 

بدرية بنت أحمد المعمرية - كلية الهندسة 

يجـــول في خواطرنــا  مـــا  تــرجــمــة  مــن  التي تمكــننــا  الموهبة  الرسم هو تلك 
و أذهـــاننـا على هيئة لوحة. 

عبداهلل بن سعيد الشيزاوي -  كلية الهندسة

الرسم نوٌع من مسكنات الحـيـــاة ، وبالنسبـــة لـي فإن اليـد الواحــدة ال تصفق، 
لكنها ترسم .

Sarah feels happy when drawing details of people faces and 
describes the features deeply.

Alumni Arts

Sarah Saif Al Senani – Faculty of Business

Maitha considers drawing as a love story. You will draw a 
masterpiece when you just smell & feel the colors.

Maitha Ali Al Jabri – Faculty of Business

Badriya feels that drawing is the talent that translates our 
thoughts.

Badriya Ahmed Al Mamari – Faculty of Engineering

One hand could not clap but it can draw.
Abdullah Said Al Shizawi – Faculty of Engineering
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مشــاريــع تخرج ممـولـة من مجلس البحث العلمي 2019/2018

مـيـعــــاد بنت مـحمـــد الشيزاوية                              
عـائشـــة بنت نــاصــر البلـــوشــية                            
ماجدة بنت محسن القويطعية                           

مــنـصـــور بن عـلي الســعـيــــدي

الحفاظ وتقليل إجمالي الطاقة 
المستهلكه باستخدام أنظمة 

التكييف الهوائية لتهوية 
المباني

بحث تجريبي على ا�داء الحراري 
للسقف الذكي

كلية الهندسة

أصيلة بنت سليمان البلوشية
آمـنـــة بنت حــمــيــد النعـيـميــة
حفـصــة بنت محـمـــد العـمــرية
عنــود بنت عبدا� الخــزيـمـيـة
فاطمــة بنت سالـم المعـمـريــة
ميمـونـة بنت علي  المزروعـيـة

التقليل من استخدام الوقود 
ا�حفوري عن طريق ربط الطاقة 
الشمسيه بالشبكة الكهربائية

شحن وتفريغ البطارية المتصلة 
بالشبكة باستخدام نظام 

الخلية الشمسية

كلية الهندسة

أحـمــد بن عــبــداللـه المــعـــمـــري
عيسى بن مبارك آل عبدالسالم

محــمـد فيـصــل مـنــزور عـلــم
عــــاصــــف خـــان عـــــدنــــان

التغلب على مشكلة الوزن 
الذاتي التراكمي للعناصر 

الهيكلية عن طريق استخدام 
مواد خفيفة الوزن و قابلة التدوير 

في الهياكل الخرسانية

استخدام مواد خفيفة الوزن و 
قابلة ¯عادة التدوير في الهياكل 

الخرسانية

كلية الهندسة

أمــانـي بنت صالح المحذورية
كوثـر بنت جمـعـة الحبـســية
أماني بنت سعيد السريحية
عائشة بنت سيف الوهيبية

إنشاء نظام إنذار للفيضانات في 
حالة هطول ا�مطار

دراسة هيدرولوجية لتصميم 
هياكل الحماية من الفيضانات 

باستخدام نظام االستشعار عن 
بعد

كلية الهندسة

نهى بنت عبدا� المعـمــرية
أمـنــه بنت عبدا� الريـســـية
رضــيـــه بنت داود العجـــمــــية
أماني بنت منصور الوضاحية

إجراء قياسات ميدانية من أجل 
بناء نموذج لتقييم مخاطر 

الفيضانات

تطوير نموذج لنظام ا¯نذار 
المبكر للفيضانات

كلية الهندسة

أحـمــدبن سعيد البلــوشــي
مـــازن بن أحــمــد المـعــمـــري
هيثم بن جمعة المشايخي

انشاء مفاعل كيميائي لمعالجة 
المياه الناتجة من عملية التعدين 

عن طريق إزالة النحاس منها

صنــاعــة أنــابـيــب نــانــو كــربــونـيــة 
بتقنية ُعمانية جديدة لالستخدام 

في قطاع التعدين

كلية الهندسة

عيسى بن علـي البلوشي
عبد ا� بن حمد السعدي

معالجة النفايات إلكتروني¾ 
الستعادة المعادن الثمينة 
باستخدام تقنية المعالجة 

البيولوجية

تحويل النفايات إلى قيمة - 
استرداد المعادن من النفايات 
ا¯لكترونية في سلطنة ُعمان

كلية الهندسة

المختار بن محمد الحارثي
شيخه بن أحمد المعمـرية

مساعدة المكفوفين للوصول 
إلى وجهتهم بأمان عن طريق 
استخدام عصــا ذكيــة تــقـــــوم 
بقراءة الرموز الموجــودة علـــى 

ا�رض

إرشادات ذكية داخلية للطالب 
ذوي ا¯عاقة البصرية داخل الحرم 

الجامعي

كلية الحاسوب 
وتــقــنـيــــة 
المعلومات

الهــــــدفالطلـبـة الكليةعنوان المشروع
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مــريــم بنت حـمـد الروشدية
مـنــال بنت سيـف السنانيــة
مريم بنت سعود البلوشية

تطوير نظام للرصد والري 
باستخدام أجهزة استشعار 

لترشيد استهالك المياه ومعرفة 
ا�وقات المناسبة للري

نظام الري والمراقبة الزراعية 
باستخدام إنترنت ا�شياء

كلية الحاسوب 
وتــقــنـيــــة 
المعلومات

أحـــمــد بن عـــلــي الشــحــــي
سليمان بن عبدا� العبري
تــامــر نــادر أكــرم الـدهـشان
خــالـــد بن راشـــد البــريــكــي

تسمح بزراعة المحاصيل بأي 
فصل من فصول السنة عن 
طريق التحكم بدرجة الحرارة 

ونسبة الرطوبة المناسبة عن 
بعد

التحكم بالبيوت الزراعية الذكية 
آلي¦ باستخدام تقنية إنترنت 

ا�شياء

كلية الحاسوب 
وتــقــنـيــــة 
المعلومات

نبراس بنت عبدا� الروشديـة
فاطــمــة بنت محــمد النعيمية
ريـــــام بنت ســـلـيــم الــريـــامــية

دراسة الحوافز االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ªقامة 

تعاونيات نسائية في سلطنة 
ُعمان

دراسة إمكانية إنشاء تعاونيات 
نسائية في سلطنة ُعمان لتعزيز 
نمو المشاريع الصغيره من خالل 

الصناعات المنزلية

كلية إدارة 
ا�عمال

سالم بن جمعة البلوشي
مازن بن سعيد الغـشـــري

تخصيص قانون مستقل 
للطفل وإقرار حماية جزائية 

خاصة لمسائلة ا�حداث 

الحماية الجزائية للطفل وفق¦ 
للتشريع الُعماني

كلية القانون

الهــــــدفالطلـبـة الكليةعنوان المشروع
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Graduation Projects Funded by TRC (2018/2019)

  Experimental investigation of
 cooling performance of
 psychometric passive cooling in
hot arid regions

Project Title Students Goal Faculty 

Miaad Mohammed Al Shizawi
Aaisha Nasser Al Balushi 
Majada Mohsin Al Quwaitai
Mansoor Ali Al Saidi

 Preserving and reducing the total
 energy consumed by using air
 conditioning systems to ventilate
the buildings

 Faculty of
Engineering

 Develop control strategy for
 renewable Energy Storage
System

Asila Suliman Al Balushi
Amna Humaid Al Naimi
Hafsa Mohammed Al Amri
Anoud Abdullah Al Khazimi 
Fatma Salim Al Mamari 
Maimouna Ali Al Mazoui

 Reducing the use of fossil fuels
 and relying on renewable energy
 by connecting them to the
electrical network

 Faculty of
Engineering

 Structural performance of light
 weight concrete beam with
recycled aggregate

Ahmed Abdullah Al Mamari
  Issa Mubarak Al Abdul Salam
Mohammed Faisal Mazoor Al Aam
Asaf Khan Adnaan

 Overcome the problem of the
 cumulative weight of structural
 elements by using lightweight
 and recyclable materials in
concrete structures

 Faculty of
Engineering

 Hydrological study to design
 flash flood protection structures
   using remote control

Amani Saleh Al Mahdouri
Kothar Juma Al Habsi
Amani Said Al Suraihi
Aaisha Saif Al Wahibi 

 Create a flood warning system in
case of rainfall

 Faculty of
Engineering

 Model development for a flood
early warning system

Noha Abdallah Al Mamari
Amna Abdallah Al Risi
Rathiya Dawood Al Ajmi
Amani Mansoor Al Wadahi   

 Faculty of
Engineering

 Conduct field measurements to
 construct a flood risk assessment
model

 Research studies on the
 manufacture of novel Omani
 clay- carbon nano tubes
 composite for mining industry
application

Ahmed Said Al Mamari
Mzain Ahmed Al Mamari
Hatham Juma Al Mashaiki

 Establish a chemical reactor to
 treat wastewater from the
 mining process by removing
copper from it

 Faculty of
Engineering

 Waste to value - recovery of
 metals from electronic waste in
Sultante of Oman

Issa Ali Al Balushi
Abdullah Hamad Al Sadi  

 Electronically treat waste to
 recover precious metals using
biological treatment technology

 Faculty of
Engineering

 Indoor smart guidance for vision
 disability students inside
University Campus

Almukhtar Mohammed Al Harthy
Sheikha Ahmed Al Mamari

 Helping the blind to reach their
 destination safely by using a
 smart stick that reads the
symbols on the ground

 Faculty of
 Computing and
 Information
Technology
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Graduation Projects Funded by TRC (2018/2019) Project Title Students Goal Faculty 

 Agricultural irrigation and
 monitoring system using internet
of things

Maryam Hamed Al Rushadi
Manal Saif Al Sinani
Maryam Saud Al Balushi      

 Developing a monitoring and
 irrigation system using sensors to
 rationalize water consumption
 and know the appropriate times
for irrigation

 Faculty of
 Computing and
 Information
Technology

 Affordable smart greenhouse
 automation based on internet of
things

Ahmed Ali Al Shihhi
Sulaiman Abdullah Al Abri   
Tamar Nadar Al Dahsan 
Khalid Rashid Al Braiki 

 Allow crops to be grown in any
 season of the year by controlling
 the appropriate temperature and
humidity remotely

 Faculty of
 Computing and
 Information
Technology

 Studying the possibility of
 establishing women’s
 cooperatives in Oman to
 foster Small Business growth
through cottage industries

Nibras Abdullah  Al Rushdi
Fatema Mohammed Al Nuaimi
Riyam Sulaiya Al Riyami

 Study economic, social and
 cultural incentives for establishing
 women's cooperatives in the
Sultanate of Oman

 Faculty of
Business

 Criminal protection for
 children according to Omani
legislation

Salim Juma Al Balushi
Mazin Said Al Ghashri

 Designate a separate child law
 and establish special penal
protection for children

 Faculty of
Law
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كــليــة الـتربـيــة وا�داب - بكـالـوريـوس  اللـغــة 
العــربـيــة وآدابــهــا

كلية الهندسة - بكـــــالــوريــوس الهــنـــدســة 
الميكــانيــكــيـــة وا�لكتروميكانيكية

كــلـيــة الـتـربـيــة وا�داب - مـــاجـســتـيــر  مناهج 
وطـــرق الـتـــدريس

كــلــيـــة إدارة ا�عمــال - بكـالــــوريـــوس ا�دارة

كــلـيــــة الـقـانــــون - بكـالـــوريـــوس قــانـــــون

كــلـيـــة الحـــاســـوب وتـقـنـيـــة المعـلـــومـــــات -
بكالوريوس الشبكات وقواعد البيانات 

كـــلـيـــة الدراســــات اللغـــويـــة - بكــالــــوريــوس 
دراســات اللــغــة االنـجـليــزيــة

خريجون مع مرتبة الشرف  
2019/2018

 Faculty of Business - Bachelor in
Business Management Faculty of Education and Arts – Bachelor

in Arabic Language

Faculty of Law - Bachelor in Law
 Faculty of Engineering - Bachelor in
Mechanical and Mechatronic Engineering

 Faculty of Language Studies - Bachelor in
English Language Studies

 Faculty of Computing and Information
 Technology – Bachelor in Networking and
Database

 Faculty of Education and Arts - MA in
Curriculum and Teaching Methods

 Graduates with Honors
2018/2019
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