


 شارك الدكتور فادي عبد الفتاح القائم بعميد كلية إدارة
 األعمال والدكتور خالد دهليز أستاذ مساعد بكلية إدارة
والتطويربالجامعة بمديرالتخطيط  والمكلف   األعمال 
إدارة بكلية  طالبة  العلوي  أبرار  والطالبة  أكرم   والدكتور 
مؤتمر في  عمل  بورقة   بعنوان: EUROMED  األعمال  
)سلطنة( في  الطيران  صناعة  في  العمالء  رضا   دوافع 
 عمان: دراسة مفاهيميه. وتهدف هذه الورقة إلى تطوير
التي تؤثر على العوامل   إطار عمل مفاهيمي يستكشف 
على عالوة  العماني  الطيران  خدمات  عن  الركاب   رضا 
 ذلك، تعد هذه الورقة من بين المحاوالت األولية لزيادة

بعنوان “دوافع رضا العمالء في صناعة الطيران في سلطنة عمان” كلية إدارة األعمال تشارك في مؤتمر
 EUROMED

 فهم الروابط بين العوامل الحاسمة مثل )جودة الخدمة
 وصورة شركة الطيران( وعالقتها برضا الركاب في السياق
الدكتور ترأس  المؤتمر  هذه  هامش  وعلى   العماني. 
 فادي عبد الفتاح جلسة النظريات التنظيمية: السلوك
العديد خاللها  من  تناول  والتي  المعقدة  األنظمة   في 
التغيير لدراسة  شامل  نهج  اتباع  وأهمها:  المحاور   من 
االقتصادية العوامل  دور  الهند:  في  العنف   ومحددات 
التنمية في  التنظيمية  الثقافة  دور  وفحص   والعرقية  
 المستدامة للشركات إضافة إلى دور رأس المال النفسي

ورأس المال االجتماعي في تعزيز األداء التنظيمي.

مشــــــــــــــــاركات

 قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينظم الملتقى األدبي األول “محمد الحارثي
حياته وأدبه

والعلوم اآلداب  بكلية  وآدابها  العربية  اللغة  قسم   نظم 
واإلنسانيـــــــــة الملتقـــــــــى األدبي األول إفتراضيــــــــاً علـــى
 منصة                              وذلك تحت رعاية المهندس 
للكتاب العُمانية  الجمعية  رئيس  الصقالوي   سعيد 
الكلية. عميد  التوبي  عبدهللا  الدكتور  وبحضور   واألدباء 
 ويهدف هذا الملتقى إلى تتبع أبرز مالمح  حياة الشاعر
الشعرية النصوص  وتذوق  وتحليل  الحارثي    محمد 
 والسردية عبر مناهج نقدية حديثة، إضافة إلى مشاركة
 المجتمع في هذه القراءات األدبية كما يسلط الضوء إلى
 عدد من الدراسات ألعمال أدبية لمبدعين عمانيين تركوا
في شارك  بالسلطنة.  الثقافية  الذاكرة  سجل  في   أثراً 
اآلداب كلية  العديد من محاضري وطالب  الملتقى   هذا 
 والعلوم اإلنسانية وبمشاركة عدد من األدباء والمهتمين
 في المجال األدبي من المجتمع الخارجي.الجدير بالذكر
 أن جامعة الشرقية ممثلة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ً  تسعى إلى تقديم  مثل هذه الدراسات بوصفها مجتمعا

   ثقافياً تدرس فيه األعمال األدبية والثقافية.

ملتقيــــــــــــــات
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ورش وفعاليات

 صقل مهارات الباحث عن عمل والتطوير الوظيفي أهم أهدافها... ورشة عن مهارات التسويق عبر حساب
اإلنستجرام

فريق سفراء مع  بالتعاون  الوظيفي  التوجيه   نظم قسم 
التسويق” “مهارات  بعنوان  ورشة  الوظيفي   التوجيه 
 والتي قدمتها جيهان الجشمي – متخصصة في التسويق
  والمشاريع الريادية وذلك عبر قناة التواصل االجتماعي
 )االنستجرام(، حيث تحدثت خاللها حول كيفية تحديد
والطلبة عمل  عن  للباحث  الفعالة  التسويق   مهارات 
 المتوقع تخرجهم والمسار المهني واألدوات المستخدمة
التسويق أدوات  استخدام  وكيفية  المسار  تحديد   في 
والقدرات المهارات  تسويق  في  والمقاييس  له،   الفعالة 
 الشخصية بهدف الوصول للغاية الذي يسعى له الخريج.
للوظيفة في لنفسك  التسويق  كيفية   كما تحدثت عن 
 سوق العمل بأداة اسمها المزيج التسويقي، الجدير بالذكر
 أن هذه الورشة تهدف إلى التطوير الوظيفي للباحث عن
لسوق وصقلها  وتسويقها  نفسه  تطوير  وكيفية   عمل 
 العمل والتنافس على الوظائف المطروحة بطرق مناسبة
 وفعالة. شارك في الورشة عدد 85  طالباً   وطالبة من

التعليمية المؤسسات  من  وعدد  وخريجيها   الجامعة 
االخرى.

مركز مصادر التعلم وعبر منصة               ينظم ورشة بعنوان “ الفهرس اآللي لمركز مصادر التعلم “

 نظم مركز مصادر التعلـــــــــــم ورشة بعنوان “ الفهــــــــــرس     
 اآللــــــــي لمـــــــــــــــركز مصـــــــــــــــادر التعلم “ وذلك عبـــــــــــــر

   منصــــــــة
هذه   استهدفت  مكتبة،  أمين  مساعد   المصلحي 
واألكاديمية. اإلدارية  والهيئتين  الجامعة  طلبة   الورشة 
 ويأتي الهدف من إقامة هذه الورشة لتفعيل دور المركز
التعليمية للعملية  الداعمة  الخدمات  من   واإلستفادة 
من العديد  الورشة  هذه  تناولت  بالجامعة.   والبحثية 
وطريقة وأهميته  بالفهرس  التعريف  أهمها   المحاور 
 الولوج اآللي للبحث عن المصادر والخدمات والتسهيالت
حساب كإستخدام  للمركز  اآللي  الفهرس  يقدمها   التي 
اإلدارية األمور  ومعرفة  والحجز  والتجديد   للمستخدم 
من وغيرها  واإلرجاع  اإلستعارة  لعملية   المنظمة 

 المعلومات المهمة.
 الجدير بالذكر أن مركز مصادر التعلم يعد أحد المرافق     
 الرئيسية بالجامعة، وقد أفتتحت أبوابه لمجتمع الجامعة
 من طالب وهيئة التدريس وموظفي الجامعة والمجتمع
 الخارجي.  كما ويضم المركز مجموعة من الكتـب ومصادر
مختلف تعالج  التي  وااللكترونية  المطبوعة   المعلومات 
 الموضوعات إضافة إلى عدد من الخدمات والمرافق التي

المركز يضم  آخر  جانب  من  المركز.،  مستفيدي   تخدم 
 “الركن العماني” والذي يهدف إلى تزويد الطالب الجامعي
المنجز العُمانيّة لالطالع على أهم   بعدد من اإلصدارات 
في تُساهم  التي  العُمانيّة  الكُتب  و  العُماني   الثقافي 
 بّث روح البحث العلمي لألكاديمين والطالب. باإلضافة
 إلى ذلك فإن هذا الركُن جاء خدمة للمجتمع في تزويد
الذين الزوار  وكافّة  الجامعة  العُماني من خارج   الباحث 

يرغبون في االطالع على هذا المُنجز .

Teams

Microsoft teamsقدمهـــــــا الفاضــــــل حمـــــــــد

ورقة بحثية بعنوان “المسؤولية االجتماعية للشركات وأداء األعمال” للدكتور سالم الحجري

 نشر الدكتور سالم الحجري أستاذ مساعد نظم المعلومات
“المسؤولية بعنوان  بحثية  ورقة  األعمال  إدارة   بكلية 
الورقة هذه  تهدف   . األعمال”  وأداء  للشركات   االجتماعية 
العمل ظواهر  أكثر  بعض  على  تجريبية  نظرة  تقديم   الى 
 نقاًشا واختبارًا تجريبيًا في اآلونة األخيرة، وهي المسؤولية
خالل من  العالم  أنحاء  جميع  في  للشركات   االجتماعية 
 اهتمامها بالمسؤولية االجتماعية كاإللتزام  باتباع سياسات
 محددة لصنع القرار، ومعالجة بعض االحتياجات األساسية

 للمجتمع.
 كما تتحدث هذه الورقة عن المنظمات المسؤولة اجتماعياً،

ورقة بحثية بكلية إدارة األعمال  تبحث سلوك المعرفة لدى طالب مؤسسات التعليم العالي

عميد ب  القائم  الفتاح  عبد  فادي  الدكتور  من  كالً   شارك 
 كلية إدارة األعمال  والدكتور عبد حكيم محمد مدير مركز
مساعد أستاذ  بشير  محمد  والدكتور  اإللكتروني   التعليم 
 نظم المعلومات اإلدارية والطالبة أبرار العلوي طالبة بكلية
 إدارة األعمال بحث تعاوني بعنوان “محددات سلوك تبادل
عمان: في  العالي  التعليم  مؤسسات  طالب  بين   المعرفة 

“منظور نظري للسلوك المخطط لتقاسم المعرفة”

سلوك مساهمة  كيفية  في  للبحث  الورقة  هذه   تهدف 
مشاركة ونوايا  للطالب،  الشخصية  والمعايير   الطالب، 
بين المعرفة  مشاركة  سلوك  تعزيز  في  للطالب   المعرفة 
 الطالب في مؤسسات التعليم العالي في عمان. تتبع هذه
 الدراسة المنهج الكمي ومنهج البحث السببي االستنتاجي.
على استبيان  خالل  من  مالئم  بشكل  البيانات  جمع   تم 
نشطًا طالبًا   285 لعدد  جوجل(  )نماذج  اإلنترنت   شبكة 
الدراسة نتائج هذه  العمانية. وتعد  الجامعات  إلى   ينتمون 
تطوير في  العالي  التعليم  لمؤسسات  مدخالت   بمثابة 
وتوسيع المعرفة  تبادل  نوايا  أبعاد  عبر  الممارسات   أفضل 
 ثقافة تبادل المعرفة بين طالب مؤسسات التعليم العالي
 في عمان. كما إنها تمثل إحدى االستراتيجيات المطورة في
توجيه خالل  من  الطالب  بين  المعرفة  تبادل  ثقافة   نشر 

 موقفهم بشكل إيجابي نحو ممارسات تبادل المعرفة.
النامية. ومن االقتصادات  والصناعة، ال سيما عبر   لألعمال 
 النتائج التجريبية التي أوضحتها الدراسة الحالية أنها تلعب

في أفضل  صورة  رسم  على  فقط  يساعدها  ال  الذي   األمر 
األعمال. أداء  تحسين  أيًضا  عليها  يسهل  بل   المجتمع، 
للثقافة المهم  المفهوم  الورقة  ناقشت  ذلك،  جانب   إلى 
 التنظيمية، حيث سلطت الضوء على كيف يمكن للشركات
 استغالل مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات لتحسين

األداء إذا تم غرس ثقافة تنظيمية داعمة.
 من جانب آخرتشجع الورقة البحثية العلماء على فهم هذه
 العالقة وترحب بالمحاوالت التجريبية الختبار هذه العالقات
 من أجل اآلثار الموضوعية لألعمال والصناعة، ال سيما عبر
 االقتصادات النامية. ومن النتائج التجريبية التي أوضحتها
بين العالقة  في  مهمًا  دورًا  تلعب  أنها  الحالية   الدراسة 
 مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات وأداء األعمال.
 وبناءً على ذلك، أشارت الدراسة الحالية أيًضا إلى الدور
 الحيوي المباشر والمعتدل للثقافة التنظيمية تجاه أداء
 األعمال في القطاع المصرفي في البحرين”نموذجاً”. كما
 أنها تقدم دراسة لآلثار المترتبة على الممارسة بناءً على

نتائجها.

 دورًا مهمًا في العالقة بين مبادرات المسؤولية االجتماعية
الدراسة أشارت  ذلك،  على  وبناءً  األعمال.  وأداء   للشركات 
 الحالية أيًضا إلى الدور الحيوي المباشر والمعتدل للثقافة
في المصرفي  القطاع  في  األعمال  أداء  تجاه   التنظيمية 
 البحرين”نموذجاً”. كما أنها تقدم دراسة لآلثار المترتبة على

الممارسة بناءً على نتائجها.

ورقة بحثية



 لإلستفادة من خدماته ......  مركز مصادر التعلم ينظم ورشة تعريفية للوصول إلى المكتبة اإلفتراضية
العمانية  “مصادر”

 يسعى مركز مصادر التعلم إلى توفير بيئة ماُلئمة للمجتمع
 األكاديمي من خالل الخدمات التي يُقدمها من أجل دعم
تعريفية ورشة  المركز  نظم  حيث   ، التعليمية   العملية 
اإلدارية الهيئتين  الجامعة وجميع منتسبيها من   لطلبة 
 واألكاديمية وذلك عبر منصة                                   بعنوان
 “االستفادة من المصادر اإللكترونية المتاحة في المكتبة
قدمتها والتي  “مصادر”  العمانية  العلمية   االفتراضية 
تحدثت بالمركز،  مكتبة  أمين  الحبسية  بسمه   الفاضلة 
العملية دعم  في  اإللكترونية  المصادر  أهمية  عن   فيها 
خارج من  “مصادر”  إلى  الوصول  وخطوات   التعليمية، 
والتصفح البحث  كيفية  إلى  باإلضافة  الجامعي،   الحرم 
نتائج تنظيم  وطرق  المتوفرة،  البيانات  قواعد   داخل 

البحث و كيفية تحميلها لالستفادة منها.

ضمان الجودة تناقش طرق كتابة محضر اإلجتماع من خالل ورشة تدريبية

تدريية ورشة  االعتماد  و  الجودة  ضمان  دائرة   نظمت 
بفعالية” االجتماع  محضر  “كتابة  بعنوان   الكترونية 
 .ناقشت الورشة العديد من المحاور أهمها كتابة المحضر
 وإستخدام االستمارات والنماذج المتفق عليها بالجامعة،
 إضافة إلى  أفضل الطرق لكتابة وتأطير محضر االجتماع.
والنقاش اإلستفسارات  باب  فتح  تم  الورشة   وفي ختام 
في شارك  الورشة.  تناولتها  التي  الموضوعات   حول 
الفرعية واللجان  اللجان  منسقي  من  عدد  الورشة   هذه 
 بالجامعة. الجدير بالذكر أن دائرة ضمان الجودة بالجامعة
 تعمل على مراقبة ومراجعة جميع أنشطة ضمان الجودة
 داخل الجامعة ، فضالً عن توفير التدريب الالزم ، ال سيما
اللجان ، وعمليات  الجدد  الموظفين  توعية   في مجاالت 

المختلفة وغيرها.
  

 Microsoft teams   

 أبرزها ...التسويق للمهارات الذاتية وإستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي .... ورشة من تنظيم قسم
التوجيه الوظيفي لطلبة وطالبات وخريجي الجامعة

 بمشاركة 25 طالباً وطالبة من الجامعة وجريجيها ،ومن
وقدرات مهارات  وتنمية  الذات  وتسويق  تعزيز   أجل 
والتنافس الوظيفة  على  للحصول  والخريجين   الطلبة 
 في سوق العمل،  نظم قسم التوجيه الوظيفي بالتعاون
 مع فريق سفراء التوجيه الوظيفي  ورشة بعنوان “كيف
والتي .الورشة  لمهاراتك” عبر تطبيق              تسوق 
 قدمتها الدكتورة / إيمان الشمري – وكيلة كلية االقتصاد
 والعلوم اإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
وطالبات طلبة  استهدفت  السعودية  العربية   بالمملكة 
والمؤسسات خاص  بشكل  الشرقية  جامعة   وخريجي 
العديد الورشة  ناقشت  عام.  بشكل  االخرى   التعليمية 
عمل عن  للباحثين  الذات  تسويق  أهمها   المحاور   من 
 وكيفية إقناع صاحب المؤسسة بالمهارات التي تمتلكها
كالتويتر االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام   وكيفية 
 واالنستقرام والفيسبوك واللينكد إن في تسويق السيرة
 الخاصة بالباحث إضافة إلى كيفية كتابة السيرة الذاتية

Zoom

جماعة الثقافة االسالمية تثري “تحدي متمكن” بفعاليات متميزة في جامعة الشرقية

في الشرقية  بجامعة  االسالمية  الثقافة  جماعة   شاركت 
االنشطة قسم  ينظمها  التي  المسابقة  متمكن”   “تحدي 
 الطالبية بالجامعة لتمكين مهارات قادة جماعات االنشطة
 الطالبية بالجامعة من خالل تنظيم العديد من الفعاليات
ومواهب مهارات  صقل  شأنها  التي  والمتميزة   المتنوعة 
بحزمة االسالمية  الثقافة  جماعة  فعاليات   الطلبة،وبرزت 
 متميزة من الفعاليات والمسابقات من اهمها ؛ واجب االمة
األمة االنسان،  على  وفساده  الفكر  سالمة  أثر   االسالمية، 
العلم اال ما اردت له  االسالمية تجمعها كلمة االيمان، وما 

 التقى، والوحي موجه للعقل البشري، كما قامت الجماعة
 بتفعيل عددا من الحمالت التوعوية االسالمية، وعددا من
والجدير الحكيم،  الذكر  بآيات  للتدبر  العملية   الحلقات 
فعاليات في  التفاعل  حراك  فعّلت  الجماعة  بأن   بالذكر 
 الجماعة على وجه الخصوص وتحديد متمكن على وجه
 العموم بالعديد من المسابقات التي كان لها الشأن في
 جذب الجمهور و خلق روح التنافس بين المتنافسين من
التواصل مواقع  في  للجماعة  الرسمية  الحسابات   خالل 

االجتماعي على تويتر واالنستجرام.

اآلداب كلية  نظمت  العمانية،  المرأة  يوم   بمناسبة 
الحضاري الدور  بعنوان:  محاضرةً  اإلنسانية   والعلوم 
 للمرأة العمانية في القرن الرابع عشر الهجري: )محافظتا
 جنوب وشمال الشرقية نموذجا(، وقد استهل المحاضرة
 الفاضل الدكتور/ عبدهللا بن سيف التوبي، عميد الكلية،
شاء -إن  المحاضرة  هذه  أهمية  مبيناً  بالحضور،   مرحباً 
بالعطاء عُرفن  عمانياٍت،  لنساءٍ  مجيدٍ  تاريخ  أغوار   هللا- 
 التربوي والعلمي والحضاري. بعدها ألقى الدكتور/ سعيد
 بن مسلّم الراشدي، أستاذ مساعد في الكلية المحاضرة،
المرأة دور  في  تمثلت  محاور،  عدة  فيها  تناول   حيث 
 العمانية في مجاالت: التربية والتعليم، والطب، والنتاج

محاضرًة بعنوان: الدور الحضاري للمرأة العمانية في القرن الرابع عشر الهجري

المخطوطات، ونسخ  المكتبات،  وتأسيس   الشعري، 
شمال واليات  شتى  من  عديدة  بأسماء   مستشهداً 

وجنوب الشرقية.

واالستعداد للمقابالت الشخصية.



مشــــــــــــــــاريع

اإلدارة االستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان

اإلدارة في  مســـــــاعد  استاذ  سمور  أكرم  الدكتور    قام 
بعنوان: جديدة  عمل  لفكرة  مقترح  وتقييم   بمناقشة 
 اإلدارة االستراتيجية لحالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في سلطنة عمان.
في أساسي  بشكل  البحثي  المشروع  هذا   سيبحث 
 مستوى استخدام تقنية اإلدارة االستراتيجية في الشركات

إلى ويهدف  عمان،  سلطنة  في  والمتوسطة   الصغيرة 
وسيكتشف والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  أداء   تقييم 
 ما إذا كانت هناك عالقة بين اإلدارة االستراتيجية واألداء
أثر استخدام اإلدارة أكثر من ذلك   أم ال، وسيستكشف 
تطوير سيتم  ذلك،  على  عالوة  األداء.  في   االستراتيجية 
 نموذج لإلدارة االستراتيجية لتستخدمه الشركات الصغيرة
بيئتها. عالوة  والمتوسطة في سلطنة عمان، مع مراعاة 
للتخطيط  على ذلك، سيتم تطوير دليل مفصل شامل 
 االستراتيجي لتستخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة
 في سلطنة عمان، ومن المتوقع من هذا البحث تقديم
أوراق في  نشرها  يتم  مرجعية  صحفية  مقاالت   ثالثة 

ISIالمجالت المفهرسة     ، وورقتين مؤتمرين.

إنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازات

 تهنئ  جامعة الشرقية
البروفيسور سام واموزيري

 لنيله زمالة معهد المهندسيـــن المدنيين        ؛ وهي أعلـى درجــة فـــــــي
المدنيين للمهندسين  زماالت   تُمنح   . إستثنائي  مسمى  يعتبر  و   عضوية      
 الذين تميزوا في مجاالت تخصصهم وكان لهم تأثير كبير ليس فقط علــــــى

 مؤسساتهم و        ، ولكن أيًضا على مهنة الهندسة بشكـــل عــــــام.

ضمان الجودة واإلعتماد بجامعة الشرقية تطلق سلسلة من الحصص التدريبية االفتراضية لألكاديميين

الجودة  دائرة ضمان  في   ممثلة  الشرقية  جامعة   قامت 
 واالعتماد بإعداد سلسلة من الحصص التدريبية االفتراضية
ً والملتحقين حديثا لألكاديميين  الجودة  اداء  تعزيز   بهدف 
 بالجامعة ومن أجل اإلطالع إلى أنشطة الجودة الرئيسية
 واإلستفادة من خبرات ومداخالت بعض المتخصصين في
 الجامعة .شملت هذه الحصص على العديد من المواضيع
 الهامة منها عضوية اللجان وبناء وتطوير البرامج الجديدة
المقرر وإعداد المقرر وإعداد تقرير تقييم   وإعداد مخطط 

مراجعة تقرير  وإعداد  االكاديمي  البرنامج   مواصفات 
الغش من  الحد  كيفية  إلى  إضافة  االكاديمي   البرنامح 
التدريبية الحصص  هذه  أن  بالذكر  الجدير   االكاديمي. 
وديسمبر2020 نوفمبر  شهري   خالل  تقديمها   سيتم 
 وذلك عن طريق مجموعة من المختصين بالجامعة من
 دائرة ضمان الجودة واالعتماد ومجموعة من األكاديميين

ذوي الخبرة من كليات جامعة الشرقية المختلفة.

“حلقة عمل بغرفة تجارة و صناعة عمان بعنوان قياس وتقييم األداء المالي للمؤسسات”

شمال بمحافظة  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  فرع   نظّم 
 الشرقية بالتعاون مع جامعة الشرقية حلقة عمل بعنوان:
 *قياس وتقييم األداء المالي للمؤسسات* قدمها الدكتور/
 الزبير بولحبال أستاذ مساعد في المالية والمحاسبة بكلية
 إدارة األعمال بمشاركة أكثر من 70 من أصحاب المؤسسات
الدكتور وتحدّث  االعمال.  ورواد  والمتوسطة   الصغيرة 
 الزبير بولحبال خالل الحلقة عن كيفية استخدام التحليل
للمؤسسات المالي  األداء  قياس  في  المالية   بالنسب 
استغالل في  اإلدارة  كفاءة  مدى  على  للحكم   وتقييمه 
والوفاء االلتزام  على  وقدرتها  وربحيتها  المتاحة   الموارد 
المحققة النتائج  قياس  كيفية  إلى  أشار  كما   بمتطلباتها. 

 في ضوء معايير محددة وأهم المقاييس المستخدمة في
 تقييم األداء المالي وأهم األحداث التي تمربها الشركات
والدور المستقبلية  في خططها  ماليا  عليها  تؤثر   والتي 
 الذي يقوم به المدقق المالي ومسؤولية المدقق والمعيار
 المحاسبي ورأي المدقق. وتطرقت النقاشات التي أدلى
البيانات منظومة  معالجة  كيفية  حول  المشاركون   بها 
حساب وكيفية  الشركات  أداء  تقييم  بهدف   الداخلية 
وبرامجها الشركات  ألعمال  نتيجة  واألرباح   الخسائر 
 وحساب المصروفات والموجودات المستخدمة من قبل
المالية واألرواق  والخدمات  السلع  وبعض   المؤسسة 

المحتفظ بها.



تهنىء جامعة الشرقية
الدكتور عماد خليفة قاياتي

محاضر بقسم إدارة الوثائق والمحفوظات – كلية إدارة األعمال
 لحصـــوله على درجة الدكتوراة في تخصص الوثائق من كليــــــــة
اآلداب جامعـــــة بني سويف بمرتبة الشرف األولى وموضوعـــــها:

 أمـــــــــــــــن وحمـــــــــــاية المعلـــــومات- دراسة تحليليــــــــة
“على بوابة الحكومة اإللكترونية المصرية

تهنىء جامعة الشرقية
الدكتور خالد بن سالم الجرداني

 مدير ضمان الجودة واالعتماد بجامعة الشرقية
         

 على إصدار كتاب جديد بعنوان “إعادة بناء التعليم “يسعى
 الكتــــاب للنظر في العوامل المؤثرة على قطاع التعليم، والتعـرف
 على أهمية فهم أفضل للطالب واحتياجاتهم، وتكوين بنية فلسفية
 واضحة، وبنية تحتية مادية تغطي هذه الفلسفة. كمـــا يتطــــرق
 الكتـــاب للمعلـــــم ودوره واحتياجـــــاته.. ودور المجتمع بشكل

عــــــــــام.

“



 موظفات جامعة الشرقية يسطرن
 عبارات الثناء بمناسبة يوم المـــــرأة

العمانية

عظيما تشريفا  أكتوبر  من  عشر  السابع   يعتبر 
 ووساما تفخر به كل إمرأة في عماننا الحبيبة فهو
المغفور له بإذن هللا جاللة  تكريم من سلطاننا 
أولى والذي  ثراه  هللا  طيب  قابوس   السلطان 
بتوفير الكامل  اإلهتمام  عهده  بداية  من   المرأة 
على مؤكدا  والتوظيف  والتأهيل  التعليم   فرص 
، النهضة  مسيرة  في  بفاعلية  مشاركتها   ضرورة 
 وقد استمر هذا اإلهتمام بالمرأة في العهد الجديد

لموالنا جاللة السلطان هيثم حفظه هللا
 وهذا اإلهتمام إنعكس بدوره على أداءها وتميزها
 فمنحها العزيمة القوية لتواصل تقدمها وإنجازاتها
إستحقاقها مؤكدة  القيادية  المناصب   ولترتقي 

واإلقتصادية والعلمية  اإلجتماعية  المكانة   لتلك 
التي منحت إياها من قبل القيادة الحكيمة

في وساهمت  السياسي  المجال  في   فبرزت 
الوطنية والتشريعات  السياسية  القرارات   صنع 
المجالس في  المختلفة  عضوياتها  خالل   من 
 التشريعية والبرلمانية واللجان الوطنية واالقليمية
العمانية حضورا المرأة  كما سجلت   ..  والعالمية 
في ذلك  ساهم  االقتصادية  المجاالت  في   كبيرا 
من العديد  تأسيس  في  الواسعة  جهودها   إبراز 

 المشاريع االقتصادية.
العمانية في المرأة  الذهن إسهام   وال يغيب عن 
شاركت حيث  والتطوعي  االجتماعي   الجانب 
بإبراز لها  الذي سمح  التطوعي  العمل   في جائزة 
 جهودها في هذا الجانب خدمة للفرد والمجتمع
النساء من  مجموعة  خاللها  من  برزت   فقد 
بصمة لهن  أصبح  اللواتي  الرائدات   العمانيات 

واضحة في تقدم المجتمع.

حميدة بنت سالم بن هديب الحبسية
 مديرة دائرة الموارد البشرية

تتسابق العمانية  المرأة  عن  الحديث  يأتي   عندما 
الماجد وتاريخها  عزيمتها،  صمودها،  لتصف   الكلمات 

والزاخر بانجازات يشهد لها التاريخ،
 نعم هي الصامدة في إصرارها على البقاء قوية، ال تأبه
 للمشاق التي قد تعترض طريق إنجازاتها، تضع نصب
ً إرثا أو  بذكرى عظيمة،  إما مخلداً  األزلي  البقاء   عينيها 

يغدوا حاضراً بالعمانيات الملهمات الماجدات،
 نعم هي العظيمة بمثابرتها لجني المجد في بناء عمان

وأجيالها.
بأنغام الجدات  ماحاكته  بجمال  الجميلة  هي   نعم 
الظفاري، في  المخمل  وترف  الصوري،  على   السيتمي 

ورصانة السفّه في العماني،

 نعم هي المجيدة في جميع مجاالتها، ففي الطب بارعة،
 وفي السياسة بارزة، وفي التعليم سلماً ترقى بطالبها
 هام السماء ، وأينما حلت تمكنت وعلت وشقت لنور
 إنجازها طريق االصرار فتجدها في البيت ربّةٌ ومربيةٌ،
بهمة معطاءة  وللوطن  متفانية،  دؤوبة  العمل   وفي 

عالية.
 نعم هي المجيدة في جميع مجاالتها، ففي الطب بارعة،
 وفي السياسة بارزة، وفي التعليم سلماً ترقى بطالبها
 هام السماء ، وأينما حلت تمكنت وعلت وشقت لنور
 إنجازها طريق االصرار فتجدها في البيت ربّةٌ ومربيةٌ،
بهمة معطاءة  وللوطن  متفانية،  دؤوبة  العمل   وفي 

عالية.

 نعم هي الوطن، هي الموطن، وهي الساعد والشريك
 في بناء عمان،وحق لها أن تفخر بأن عمان أولتها القوة
يفكر، فاعالً  وشريكاً  لألمان،  موطناً  لتكون   ومكنتها 

يخطط، يبني وينجز ويحقق التميز بإمتنان.
 فهنيئا لكل عمانية تنفست في الخيرات حولها عبق 
وآمنت األوطان،  لبناء  الجد  سواعد  وشمرت   ،  اللبان 
 بأن دونها لن تُحلّق عُمان، وتمتمت بفخرٍ يارب احفظ

 لنا السلطان.
 موزة بنت محمد بن خميس الهنداسية

 مديرة دائرة العالقات العامة و اإلعالم



المجتمع  المرأه جزء ال يتجزأ من كيان 
للمراه كله.  المجتمع  هي  بل   الكلي 
 أدوار مهمه  وفاعله ونشطه في وضع
العصور عبر  والسياسات   القوانين 
دور للمراه  أن  كما  والحديثه.   القديمه 
 اساسي وساميوهي بناء االسره ورعايتها
 )مسؤوليتها تربية االجيال( وهذا له دور
 كبير واساسي في قيام المجتمع ونجاحه

العمانية النهضة  شمس  بزوغ   منذ 
 المباركة والمرأة العمانية تحظى باهتمام
في فاعل  بدور  القيام  من  مكنها   كبير 
الحضاري مجتمعها  وبناء  وطنها   خدمة 

جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل.
 إن تخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر 
 من كل عام ليبقى في ذاكرة هذا الوطن
السامية للثقة  ترجمة  إال  هو  ما   العزيز 
بن قابوس  السلطان  موالنا  أوالها   التي 
 سعيد المعظم – طيب هللا ثراه- للمرأة
في خاص  وقع  اليوم  فلهذا   العمانية. 
 قلب كل امرأة عمانية وما هو إال تكريما
للمساهمة الريادي  لدورها  وتأكيدا   لها 

التنموية الخطط  متطلبات  انجاز   في 
 المتسارعة وبناء حاضر وطنها وتطلعاته
المستقبلية بخبراتها وعطائها ومواهبها.

 دالل بنت خلفان بن حميد المسلمية
 رئيسة قسم التنسيق و المتابعة

 مكتب رئيس الجامعة

والمجتمعات. الحضارات  قيام   وايضا 
بالشكر التقدم  الفرصه  استغل   وهنا 
 والعرفان لموالناحضرة صاحب الجالله
تكريمه على  المعظم  هيثم   السلطان 
كعنوان القابوسي  النهج  متخذا   للمراه 
واعطاءها وتكريمها  المرأه   لتمكين 
القرارات صنع  في  المساهمه   الفرصه 
الثقافيه الحياه  مجاالت  مختلف   في 

واالجتماعيه والسياسية.

منى بنت سعيد بن حمد الجهضمية
رئيسة قسم التعويضات والمنافع

دائرة الموارد البشرية

السنوي... يومها  في  العمانية  للمرأة  هنيئاً 
بكامل تتمتع  وهي  اليوم  هذا  قدوم   هنيئاً 
 حقوقها التي تكفلها أن تعمل جنبا لجنب
لخدمة المجاالت  مختلف  في  الرجل   مع 

 عُمان وضمان إستمــــــــرار التنميــــــة
و تحقيقا لرؤيةعمان 2040

 نسرين بنت مبارك الحجرية
 القائمة بأعمال مدير مركز االرشاد األكاديمي

 لقد تم اعتماد يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية،
 ليكون وقفة جادة لمراجعة ما حققته من إنجازات فاعلة، وتعزيزا لدورها

 الواعد في صناعة المستقبل، ليتوج في هذا اليوم إحتفال الوطن
بها وبإنجازاتها..

 د.جوخة الصوافية
أستاذة مساعدة في االرشاد النفسي

-كلية اآلداب والعلوم االنسانية-

 المرأة العمانية ...عطاء ، تفاني، امل ونشاط ...أينما تكون يكون
للحياة وجود وبغيابها يختفي جمال تلك الحياة...

فهنيئا لكل عمانية جعلت من نفسها رمزا للحياة،  ورمزا لعمان...

   الدكتورة ريا البلوشية
استاذة مساعدة فى الكيمياء بكلية العلوم التطبيقية و الصحية

يومها في  العماني  التاريخ  لشجرة  القلب  من   بتهنئتنا 
 المجيد... فشكرا لمن كانت رمزا للمحبة والسالم، وستظلين

كما عهدناك نموذجا للعطاء الوطني في مختلف المجاالت

 د. فاطمة بنت ناصر المخينية
قسم األنسانية  العلوم  و  اآلداب  كلية  فى  مساعدة   استاذة 

     اللغة العربية و آدابها



ّــــِك   عليِك أن تعلمي إنِك جنّة وإنِّك نصف الحياة وإن
 البياض ، إنِّك فصُل الربيع وقطرة غيث ألرٍض قاحلة

 وإنِّك المجمتع بأسره كل عام وأنِت تزهُرين ، كل
عام وأنِت قوية

ً كل عام وأنِت تزيدين في الجمال جماال
 

#يوم المرأة العمانية

اشواق بنت سالم الحارثية
موظفة مشتريات وعقود

 دائرة المشتريات و العقود

بمناسبة يوم المرأه العمانية

 اهنئ كل نساء السلطنة  وكما قال قائدنا الراحل انه الوطن ال يحلق بدون
المرأه  فتحية حب واجالل لكل امرأة  على ارض هذا الوطن المعطاء

بدور بنت يوسف الراشدية
اخصائية قبول وتسجيل
دائرة القبول و التسجيل

المرأة”..”* دون  من  يحلق  ال   الوطَن 
بن قابوس  للسلطان  خالدة   كلمات 
إن  تخصيص ثراه*   سعيد طيب هللا 
للمرأة يوما  أكتوبر  من  عشر   السابع 
المرأة به  ماتتمتع  على  يدل   العمانية 
ومنزلة عالية  مكانة  من   العمانية 
من الكثير  لتحقق  دفعها   سامقة 
 االنجازات في شتى المجاالت لذلك ال
٢٠١٨م عام  السلطنة  تحقق  أن   غرابة 
المرأة تمكين  في  عربيا  األولى   المرتبة 

عن الصادر  للتقرير  وفقا  حقوقها   من 
 مؤسسة المرأة العربية.

أروى بنت  يحيى البوسعيدية
أخصائية عالقات الموظفين

دائرة الموارد البشرية

أن العمانية  للمرأة  يحق  الالمحدود،  والتضحية  للعطاء  رمز  هي   المرأة 
 تفخر بهذا التكريم لعلو مكانتها و لكونها شريكة الرجل في التنمية وبناء

الوطن ولما حققته من إنجازات عظيمة.

 زينة  بنت خميس السعدية 
إدارية ضمان الجودة
 دائرة  ضمان الجودة

دون يحلق  ال  الوطن  ثره”إن  هللا  طيّب  قائدنا  قالها   حين 
العميق..كل وأثرِك  الخالقة  بروحِك  منه  إيمانٌ  ذاك   المرأة” 

عاٍم وأنِت الوعي والمعنى

مروة  بنت ناصر سعيد التوبية
اخصائية إرشاد طالبي

  دائرة شؤون الطلبة

 “إنَّ الوطَن ال يُحلُّق مِن دوَن المَرأة”
 

  - قَابوس بِن َسعِيد -
 

 هنئياً لكل إمرأة عمانية عظيمة شاركت في بناء هذا
الوطن المعطاء، بمجاالته المختلفة

 
ميثى بنت سليمان الوهيبية

 أخصائية اداري اول
دائرة القبول والتسجيل



 وقد أهداني هللا تكريما حينما خلقني انسا آلدم وزادني شرفــــــــا
 نبياً لالمه شافعا وكيف ال ازداد فخـــــرا وقابوســــا سطـــــر لي يوما

لالزمان تذكارا.
 كل امرأة لها في تفردها ما يميزها عن االخريات ... فكوني دائما

انتي الوهج الجميل الذي ينير في حياتك وحياة غيرك.
 

فكل عام ونساء هذا الوطن المعطاء بألف خير

جوخة بنت ناصر بن سلطان العامرية
موظفة في دائرة سكنات الطالبات

 المرأة العمانيه عطائها مستمر.. تحترم ذاتها واآلخرين.. حكمتها وتواضعها..
تفكيرها اإليجابي.. السند والقوة ومربية األجيال..

شيخة بنت عدي بن سالم  الذهلية
  منسقة مكتب رئيس الجامعة

 اصبحت المرأة العمانية شريكة أساسية في التنمية فقد
خاضت مختلف المجاالت وتولت قيادتها

رقية بنت محمد الشكيرية
منسقة مكتب العميد

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كوني قدوة، كوني مثقفه، كوني واعيه، كـــــوني فاعلــــــه
 ال ترضي بأن تكوني مجرد وجه جميل، ابحثي،  فكري،

ناقشي
فعقلك أجمل من أن يظل في حاله ركود..

كل عام وانتي رمز العطاء..
كل عام والوطن يفخر بِك

 طاهرة بنت حمد المسكرية
 فني مختبر في الهندسة المدنية و البيئية

 كلية الهندسة

 في هذا اليوم ادعو لمن خصص لنا هذا اليوم بجنات النعيم  والرحمه
 والمغفره و استغالل الفرصه لتقدير عن مدى بهجتي وفرحي باليوم
 الذي يعتبر فيه عنوان لشكر والتقدير لما تقدمه المرأة العمانية لهذا

 الوطن العزيز
 فهنيئا لكل امراه عمانيه ملهمة مستقله قويه بارادتها للعطاء والطموح

 من اجل الوطن
فكل عام وانتي للمستقبل ذخرا

ناهد المسكرية
محاسبة الشؤون المالية

دائرة المالية

بناء جيل الغالي وأساهم في  الوطن  اعمدة هذا  احد  بكوني  وافتخر   انا عمانيه 
السلطان جاللة  القائد  بفكر  يستنير  عاليا  عمان  اسم  رفع  الى  يطمح    واعي 
نمضي خلف فتية  العالية وسواعد  والثقافة  والفكر  والمعرفة  وبالعلم   ويتسلح 
السلطان هيثم بن طارق حفظه هللا الجاللة  الرشيدة لحضرة صاحب   القيادة 

ورعاه  واألسرة الحاكمة الكريمه.

عيناء بنت سلوم الحارثيه
موظفة دائرة الشؤون اإلدارية

 دائرة الشؤون اإلدارية



Academics from College of Business Administration participate in Euromed Conference.

Participations

Arabic Language and Literature Department at the College of Arts and Humanitarian Scienc-
es organizes the first literary forum ”Mohmmed Al Harthi: His Life and Literature“

Forums

Dr. Fadi Abdulfattah, Acting Dean, Dr. Khaled Dahleez 
and Dr. Akram Samour, Assistant Professors, Ibraar 
Al Alwai, a student, shed light on the importance 
of customer satisfaction as a significant source of 
survival for any organization in today’s intense com-
petition.  Passengers’ satisfaction in the context of 
the airline industry is a significant driver to retain 
existing passengers, acquire new customers, and 
achieve airline firm success.
 The research aims to develop a conceptual frame-
work in order to explore the factors that influence 
the passengers’ satisfaction of Oman air services. 
The research is amongst the initial attempts that 
aims to increase the understanding of the links be-
tween critical factors such as service quality and 
airline image, and its relationship with passengers’ 
satisfaction in the Omani context. 
The proposed framework also recognizes hedonic 

and utilitarian values as a mediating variable in the 
proposed relationship. The proposed model provides 
suggestions and recommendations for decision and 
policymakers in relation to focusing on specific vari-
ables to strengthen the relationship with the airline’s 
passengers.
On the sidelines of this conference, Dr. Fadi Abdel 
Fattah chaired a session about Organizational The-
ories: Behavior in Complex Systems. In the course of 
the session, Dr. Abdel Fattah addressed many axes 
such as the comprehensive approach to studying 
change and determinants of violence in India in ad-
dition to the role of economic and ethnic factors. He 
also addressed the role of organizational culture in 
the sustainable development of companies in addi-
tion to the role of psychological and social capital in 
enhancing organizational performance.

Arabic Language and Literature Department at the 
College of Arts and Social Sciences organized the 
first virtual literary forum under the patronage of 
Eng. Said Al Saqlawi, Head of the Omani Society of 
Writers and Literati and in the presence of Dr. Ab-
dullah Al Toubi, the College Dean. The forum aimed 
at tracing the most salient phases in the life of the 
poet Mohammed Al Harthy. It also analyzed his po-
ems and prose against modern literary criticisms 
and sheds light on literary works of other Omani 
writers and those who enriched Omani literary can-
on. A number of lecturers, students and writers at-
tended the forum. It is worth noting that A’Sharqiyah 
University, represented by the College of Arts and 
Humanitarian Sciences strives to present such re-
search that enriches its programs and modules. 
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Dr. Salim Amor Al-Hajri from College of Business Administration publishes a paper

A research conducted in the College of Business Administration examines 
the cognitive behaviour of the students in higher education institutions

 Research Paper

Dr. Salim Amor Al-Hajri, Assistant Professor- Infor-
mation System, published a research paper titled 
Corporate Social Responsibility and Business Per-
formance: Unleashing the Role of Organizational 
Culture. The paper aims to offer empirical insight on 
some of the most discussed and empirically tested 
business phenomenon of recent times, namely cor-
porate social responsibility. Businesses across the 
globe are showing their concern for CSR as it is an 
obligation upon businesses to follow specific poli-
cies for decision making, addressing some crucial 
needs of the society. The paper argues that organ-

izations being socially responsible, which not only 
helps them portray a better image in the community 
but also enables them to improve business perfor-
mance. Alongside this, the paper has discussed the 
important concept of organizational culture, high-
lighting how businesses can exploit CSR initiatives 
for improved performance if they instill supportive 
organizational culture. The research encourages 
scholars to understand this relationship and wel-
comes empirical attempts to test these relation-
ships for objective implications for the business and 
industry, particularly across developing economies. 
With empirical findings, the current study has out-
lined a significant role and relationship between CSR 
initiatives and business performance. The study also 
reported a vital direct and moderating role of organ-
izational culture towards business performance in 
the banking sector of Bahrain. The study forwards 
implications for practice based on the findings.

Dr. Fadi Abdulfattah, the acting dean of the College 
of Business Administration, Dr. Abdulhakeem, the 
head of Online Learning Center, Dr. Mohammed 
Basheer, an assistant lecturer in management in-
formation systems, and Abraar Al Alawi, a student 
in the college of Business Administration, conduct-
ed a collaborative research titled, ”Determinants of 
exchanging knowledge behavior of higher education 
students in Oman: A theoretical perspective of the 
behaviour of sharing knowledge“.
This paper aims at examining the way in which stu-
dents’ behaviour, personal criteria, intentions of 
sharing knowledge contribute to enhancing shar-
ing knowledge between higher education students. 
Qualitative method was adopted for this research 
along with causal and deductive reasoning. Data 
was collected via an online form from 285 students 
from different universities in Oman. The findings ob-
tained can be used by higher education institutions 
to develop the practice of sharing knowledge among 
higher education institutions. Besides that, it is one 

of the developed strategies that promotes the cul-
ture of knowledge sharing by encouraging the stu-
dents to have a positive attitude toward it. For busi-
ness and industry, especially through the growing 
economies. One of the experimental results that the 
current study revealed is that it plays a vital role in 
the relation between social responsibility initiatives 
of companies and business performance. Based on 
this, the study indicated the direct significance role 
of organizational culture toward business perfor-
mance in the banking sector in Al Bahrain. It also 
presents the impacts of the practice according to its 
results.



Workshops and Activities

Enhancing job seekers’ skills and professional development were its main goals …. 
A workshop about marketing skills via Instagram

The Career Guidance Department in cooperation 
with Ambassadors of Career Guidance organized a 
workshop titled ”Marketing Skills“. Jihan Al Jashmi, 
a specialist in marketing and entrepreneurship, con-
ducted the workshop through Instagram. The pre-
senter talked about the ways of identifying effective 
marketing skills, and the efficient ways of utilising its 
tools and measurements in marketing the skills and 
personal traits of graduates. Al Jashmi highlighted 
the strategies of marketing that empower self-mar-
keting. The workshop aimed at developing self-mar-
keting skills that enable graduates stand out for 
competitive positions. 85 students and graduates, 
from A’Sharqiyah university and other institutions, 
participated in this workshop.

Learning Resources Center organizes a workshop titled ” The automatic index at 
Learning Resources Center“ via Microsoft Teams

Learning Resources Center organized a workshop, 
titled ”The Automatic Index at Learning Resourc-
es Center“, via Microsoft Teams. The workshop was 
conducted by Hamad Al Maslahi, assistant librarian. 
It targeted students, academic and administrative 
staff. The workshop aims to activate the role of the 
center and to provide research and learning assis-
tance. The workshop embarked upon different top-
ics, e.g. defining index and its importance, looking for 
online resources, using the new username, renewing 
and reserving it. The workshop aimed at familiariz-
ing the participants with the administrative steps of 
borrowing and returning books. It is worth mention-
ing that Learning Resources Center is one of the main 
facilities of the University. The library welcomes the 
university students, staff, academics and public visi-

tors. It includes a wide range of electronic and books, 
in addition to many other services. The library also 
includes ”Omani Corner“ which includes up to date 
Omani Publications.
 

Career Guidance Department organizes a workshop on self-marketing

Islamic Culture Club enriches ”Motamakin Challenge“ with remarkable events at 
A’Sharqiyah University

The Islamic Culture Club at A’Sharqiyah University 
participated in ”Motamakin Challenge.“ The contest 
was organized by the Department of Students Activi-
ties. The contest aimed to empower students through 
continuously organizing activities that equip them 
with the needed skills. The Islamic Culture Club has 
arranged a package of activities and contests such as 

the duty of the Islamic Ummah, the impact of well-be-
ing and corruption on human beings, Islamic Ummah 
is unified by faith, knowledge is nothing but piety, rev-
elation is aimed at the human mind. The club also led 
islamic awareness campaigns, which seized the at-
tention of the audience, via their formal social media 
such as twitter and Instagram.

A workshop, titled ”How to market your skills“, was 
conducted via Zoom by Dr. Iman Al Shammary, under-
secretary of College of Commerce and Administration 
Sciences at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Uni-
versity. The workshop was organized by Career Guid-
ance Department in cooperation with Ambassadors 
of Career Guidance Team. 25 students and graduates 
participated in the workshop. The workshop aimed at 
quipping students with self- 
ned criteria, measurements of financial performance 
evaluation, situations that companies go through, and 
financially affect their future plans, and finally the role 
of the financial auditor. The discussions that took place 
during the workshop tackled the way of processing the 
internal data system in order to assess the companies’ 
performance, the way of calculating profits and losses 
accounts, and tracing the institutions’ expenditure

presentation skills and boosting their ability to stand 

out for competitive positions. The workshop was tar-
geted current students and graduates of A’Sharqiyah 
University in addition to other institutions. 

”The civilizational role of Omani women in the 14th Hijri

On the occasion of Omani Women’s Day, the College of 
Arts and Humanities organized a lecture entitled ”The 
civilizational role of Omani women in the 14th Hijri 
century” (North and South  Ash Sharqiyah  governo-
rates as an example). The talk started with Dr Abdullah 
Al Tobi, Dean of College of Arts and Humanities, wel-
coming attendees, highlighting its importance and the 
glorious history of Omani women. The talk given by Dr.  
Said Al Rashdi, Assistant Professor - College of Arts 
and Humanities, focused on different themes like Om-
ani Woman’s role in: Education, medicine, publishing 
Poetry, establishment of library and manuscript, men-

tioning different names of Wilayats  from North and 
South  Ash Sharqiyah region.



 Center of Learning Resources arranges an induction workshop about the Omani virtu-
al library ”Masader“

Quality Assurance discusses ways of writing
 meeting minutes 

Center of Learning Resources is striving toward pro-
viding a suitable environment for the academic com-
munity through its services that support the learning 
and teaching process. The center has arranged an 
induction workshop for ASU students and academ-
ic and administrative staff via Microsoft Teams. The 
workshop is titled ”Benefitting from the available on-
line resources of the virtual scientific Omani library 
Masader“. The workshop was conducted by Basma 
Al Habsi, a librarian at the center. Basma discussed 
the significance of e-resources in enhancing learning 
and teaching.
 

The Department of Quality Assurance and Accredi-
tation organized an online workshop titled ”Effective 
ways of writing meeting minutes.“ The workshop em-
barked upon different topics, such as writing meet-
ing minutes and using the forms and templates ap-
proved by the University. At the end of the workshop, 
participants were given the chance to raise their con-
cerns and share their thoughts regarding the topics 
discussed in the workshop. A number of committees 
and subcommittees coordinators participated in this 
workshop. It is worth mentioning that Quality Assur-
ance Departments is in charge of monitoring and re-
vising all the activities held at the university and pro-
viding the needed training regarding new employees’ 
orientation and the work of the committees, etc.

A’sharqiyah university is running a number of training session in Quality Assurance

A Workshop at Oman Chamber of Commerce and Industry titled ”Measuring and Eval-
uating the Financial Performance of Institutions“

The Quality Assurance and Accreditation department 
is running a number of training sessions through 
Microsoft Teams related to quality work to ensure 
academics, especially those new to the University, 
are familiar with ASU’s main quality activities and 
also to utilize the experience of established faculty 
members and have them share that experience with 
others. These sessions cover:  Committee Member-

ship, New Program Development, Course Syllabus 
Preparing, Course Evaluation Reports, Program Spec-
ifications, Program Review Report and How to reduce 
plagiarism. These sessions are presented during No-
vember and December 2020 by qualified professionals 
from the Quality Assurance and Accreditation depart-
ment and a number of academics from the various col-
leges of A’Sharqiyah University.

Oman Chamber of Commerce and Industry at A’Shar-
qiyah North with the cooperation of A’Sharqiyah Uni-
versity arranged a workshop titled ”Measuring and 
Evaluating the Financial Performance of Institutions“ 
presented by Dr. Al Zubair Bolhibal, an assistant lec-
turer in the Finance and Accounting Department at 
the College of Business Administration. In the work-
shop, he clarified the way of using ratio analysis in 
measuring and evaluating institutions’ financial per-
formance to determine the administration efficiency 
of exploiting available resources, their profitability, 
and the ability to satisfy the requirements. Dr. Bolhi-
bal explained the way of measuring the achieved re-
sults in the light of predetermined criteria, measure-
ments of financial performance evaluation, situations 
that companies go through, and financially affect 
their future plans, and finally the role of the financial 
auditor. The discussions that took place during the 
workshop tackled the way of processing the internal 
data system in order to assess the companies’ per-
formance, the way of calculating profits and losses 
accounts, and tracing the institutions’ expenditure.



Projects

A lecturer from A’Sharqiyah University chairs research evaluation session

Achievements

  Dr. Akram Ismail Samour, Assistant Professor in 
management at the College of Business, chaired the 
evaluation session of a research project titled: Stra-
tegic Management of Small and Medium Sized Enter-

prises (SMEs) in the Sultanate of Oman
The research project investigates the degree to which 
strategic management in SMEs is applied in the Sul-
tanate of Oman. It also attempts to evaluate the SMEs 
performance, and reveal the relationship between 
strategic management and performance. Above all, 
the research project attempts to explore the implica-
tions of strategic management on performance. 
The project attempts to also build a model of strategic 
management in addition to writing a comprehensive 
detailed guide for strategic planning to be applied by 
SMEs in the Sultanate of Oman.

Congratulation  
  Professor Sam Wamuziri 

 for being awarded the fellowship of the Institution of Civil Engineers (ICE); 
the highest grade of membership of ICE and a superlative designation. ICE 
fellowships are bestowed upon civil engineers who have distinguished them-
selves in their respective fields and have had a significant impact not only on 
their organizations and ICE, but also on the engineering profession at large.  

Congratulation  
Dr. Emad Khalifa Kayaty   

lecturer - Documents & Archives - College of Business Administration

 for being awarded the fellowship of the Institution of Civil Engineers (ICE); 
the highest grade of membership of ICE and a superlative designation. ICE 
fellowships are bestowed upon civil engineers who have distinguished them-
selves in their respective fields and have had a significant impact not only 
on their organizations and ICE, but also on the engineering profession at 
large.  

Congratulations
Dr Khalid Salim Al Jardani

Director of Quality Assurance and Accreditation

for issuing a new book entitled “Reforming Education “that highlights fac-
tors affecting the education sector,to  identify the importance of a better 
understanding of students and their needs. It also  stresses  the need for 
a clear philosophical structure and a suitable physical infrastructure. The 
book also covers teachers role and their needs ... and the role of society in 
general.



On the  Occasion of Omani 
Woman’s Day ASU Female 
Employees  Express their

 Gratitude



The 17th of October marks the biggest ac-
knowledgement of women as granted by 
the late His Majesty Sultan Qaboos Bin Said 
who, since the beginning of the renaissance, 
had paid exceptional attention to empower-
ing women through education and work. He 
stressed the importance of Omani women 
and their active participation in the process 
of development in Oman. The attention grant-
ed to women has continued during the reign 
of His Majesty Sultan Haitham Bin Tariq. 
This attention has positively reflected in the 
roles Omani women play as many of them 
now hold leading positions. They climbed the 
social, economy and scientific ladder as a re-
sult of the confidence given to them. 
Women have also held political positions and 
they have participated actively in different 
legislative assemblies and parliament in ad-
dition to national, regional and international 
committees. Omani women also excelled in 

economy fields and they established econom-
ic ventures. 
 We cannot turn a blind eye to Omani women’s 
contribution to the social and volunteering 
fields. Many of them have participated in the 
Award of Voluntary Work that enabled them 
to highlight their roles in serving individuals 
and the society. The Award has highlighted a 
group of Omani women who left an enormous 
volunteering impact. 

Hamida Salim Hedeb AL Habsi
Director of Human Resource Department  

When it comes to Omani women, we not only 
talk about their role in different aspects of 
life, but also the history that embodied their 
strengths and determination. Throughout 
history, Omani women were courageous and 
fearless. They have faced many obstacles to 
glorify Oman and her generations. Besides, 
beauty was never neglected, and it is evident 
in Omani women traditional clothes inspired 
by their history.Omani women have served 
in positions of influence. They have been ap-
pointed to critical policy-making positions in 
government institutions. They hold positions in 
medicine, politics, and education.Omani wom-
en should be proud of the trust given to them 
to lead, build, and achieve. They are granted 
the same positions of leadership and authority 
as their male counterparts.

Happy Omani Woman Day!

Moza Mohammed Al Hindasi 
Director of Public Realtion and Media 

 Omani women represent hope and generosity. Their existence adds 
meaning to life and their absence deprives life of its meanings. 
A salute to every Omani woman .Thanks for being a symbol of Oman 
and life 

Happy Omani Woman Day!
Dr.  Rayya Al Balushi
Assistant Professor - Basic Sciences
College of Applied Science and Health 

My heartfelt congratulations to Omani woman on her glorious day.. I also 
would like to extend my gratitude and thanks to the Omani woman who 
has been the the symbol of love and peace. You will remain as always a 
model known for your contributions in various fields

Dr. Fatma  Nasser  Said  Al Mukhaini
Assistant Professor - Arabic Language, College of Arts and Humanities

 The royal attention accorded to woman by the late Sultan 
Qaboos Bin Said (May Allah Bless His Soul) in all fields, in ad-
dition to the designation of October 17 as Omani woman day, 
is biggest motivation for all women in Oman.

Dr. Jokha Al Sawafi, an assistant lecturer of counselling, Col-
lege of Arts and Humanitarian Sciences



Since the Renaissance, Omani women received 
considerable attention that enabled her to 
serve the country .Celebrating Omani Woman 
Day is a recognition of the significant potential 
of women in promoting their personality and 
society. It is also an incarnation of women’s 
role in promoting social development. Since 
the Renaissance women could act as partners 
with men in the field of work that fits with their 
nature, abilities and skills.

Dalal  Khalfan Al-Musallami
Head of Coordination and Follow- up Section
Vice Chancellor Office 

Women play a significant role 
in societies. Throughout history, 
women were active participants 
in the lawmaking process. One 
of their greatest roles is taking 
care after their families which 
determines the success of na-

tion building. I would like to ex-
press my gratitude to His Maj-
esty Sultan Haitham Bin Tariq 
for following the late Sultan’s 
method in empowering women 
and granting her the opportu-
nities to participate in making 
decisions in different cultural, 
social and political fields. 

Muna Said Hamed Al Jahdhami
Head of compensation and 
Benefits Section.
Human Resources..

Congratulations to the Omani woman on her annual day. 
Congratulations for celebrating the day again while ful-
ly enjoying your rights to work side by side with men 
in various fields to serve Oman and ensure the contin-
uation of development until achieving Oman vision of 
Oman2040.

Nasrin Mubarak  Al Hajri 
Acting Director of Academic Advising Center, Depu-
ty Vice Chancellor Office

Women are the symbol of unlimited giving and sacrifice. 
Omani women are proud of this recognition, of their high 
status and of their great achievements and working side by 
side with men in developing the nation. 

Zeena Khamis Al-Sa’adi
Quality Assurance Officer

 When the Late Majesty Sultan Qaboos Bin Said said,”We 
are continuing on the path in which the country in its 
blessed march, needs both men and women because no 
doubt it resembles the bird in relying on both its wings to 
fly his on the horizons of the sky. How can this bird man-
age to fly if one of its wings is broken? Will it be able to 
fly?“ He believed in your great role. 
Happy Omani Woman Day

Marwah Nasser Said  ALToubi
Specialist Guidance and Counseling for  Student Affairs
Student Affairs

 ”We are continuing on the path in which the country in its 
blessed march, needs both men and women because no 
there is no doubt it resembles the bird in relying on both its 
wings to fly in the sky. How can this bird manage to fly if one 
of its wings is broken? Will it be able to fly?“ The late 
-His Majesty Qaboos said on Women’s Day in 2009.

Congratulations to all great Omani women who have active 
presence in different fields

Maitha Sulaiman AL wahaibi
Senior Admission & Registration Specialist



Be a role model, knowledgeable, conscious and active. 
Never stop thinking, researching and discussing; you 
are more than your beautiful face. 
Happy Omani Woman Day 

Tahra Hamed Al Maskari 
Lab Technician in Civil and environmental Engineering 
College of Engineering 

 On this Occasion May God rest the His Majesty soul in the 
highest level of paradise. 
I am glad that this day is a great means of recognition for 
Omani women role . 
For every  powerful  independent Omani woman with her 
will to give and ambition For  Country sake 

Happy Omani Woman Day!
Nahad Al-Maskari
Accountant
Finance Affairs 

As a woman, I am proud to be Omani and proud to contribute to the 
prosperity of our country through creating ambitious generation that 
gives the priority to knowledge; following the path of the Late His 
Majesty Sultan Qaboos Bin Said and His Majesty Haithan Bin Tariq 
and his royal family.

Ainaa Saloom Al Harthi
Security 
Administration Affairs Department

The Royal attention accorded to 
women by the Late Sultan Qaboos 
Bin Said in all fields, culminated 
into this noble Royal gift; reflect-
ing the prominent roles given to 
women in Oman. Thus, it is not 
surprising after all that the Sul-
tanate ranked 1sth in empower-
ment of Omani women in 2018, 
according to the annual report 

issued by the Centre for Arab 
Women Participation Studies, 
affiliated to the Paris-based 
Arab Women Foundation.

Arwa  Yahya  Al Busaidi 
Employee Relation Specialist
Human Recourse Department 

You are a heaven, purity and whiteness. You resem-
ble spring, and rain that provides drought some re-
lief. 
Keep blossoming and be strong
Happy Omani Woman Day

Ashwaq Salim Al Harthi 
Contract and procurement  officer 
Procurement and Contracts Department 

 I would like to congratulate all Omani women on this occasion. As our 
late leader once said:  
”We are continuing on the path in which the country in its blessed march, 
needs both men and women because no doubt it resembles the bird in 
relying on both its wings to fly his on the horizons of the sky. How can 
this bird manage to fly if one of its wings is broken? Will it be able to fly?“ 

Budoor yousuf Al Rashdi
Admission & Registration Specialist
Admission and Registration Department 



Omani women are generous, respectful, humble, wise, supportive, 
strong ,positive-minded and educators. 

Shaikha Adi Salim  AlDhuhli
Coordinator , Vice Chancellor Office

Omani women have become partners in development 
as they held leadership positions in different fields

Ruqaya Mohammed Al Shukairi 

Dean’s Office Coordinator
College of Arts and Social Sciences

 It is a source of pride that Eve was created to be Adam’s com-
panion. We are also honoured that the prophet Mohammed 
(PBUH) is our leader. It is our pleasure that the late His Majesty 
Sultan Qaboos Bin Said dedicated this day for Omani Women. 
Each woman stands out! Be radiant and supportive. 
Happy Omani Woman Day! 

Jokha Nasser Sultan Al Ameri
An employer in Female Accommodation Office




