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مشـرق الشمــس -نو ٢٠٢٠/

العدد اادي ع
WCNMK5 L)ÇwM uÇbOFÇÊUOUF
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نظمت جامعة ال قية 
ان¬ واÄشتياق 
الوط خ¥ا عن  
ث   
داة شؤون الطلبة احتفالية طبية لعيد 
لوط¸م اÄم )îان( ،تها 
عظ»
أو يت 
تقد½ لوحة 




ال 
ا  


الñبا،
اهضمية ãشاركة الطالب سعيد
قدم¸ا الطالبة آÄء 

وال جاءت استثنائية ¥ذا العام؛ كون أن السلطنة قد فقدت   ا« د الشعرية ،
مس¬ ا« يد ،

 º
مواه¸م
ض¸ا اديثة أعز الرجال وأنقا´؛ ج ³السلطان قابوس   ±سعيد -طيب ال اه õ -تضمن افل فقرة اÃواهب الطبية ،شارك ف¸ا عدد من الطلبة  إاز




ً


تعبا عن صدق áب¸م ووºÄم ¥ذا الوطن .ومن جانب آخر شاركت الطالبة طيف
تنظ»

وبدأت ل¸ضة اÃتجددة  ³السلطان هي»   ±طارق -حفظه ال؛ حيث ½ 




اÄحتفالية الطبية ع Êمنصة  ، Microsoft teamsوذلك ً
نتا÷
و ختام افل ½ إعن ö
تبعا للظروف اÄستثنائية البلوشية من Òاعة اÃوسي øبفقرة غنائية وطنية .




ط ºذه اÃناسبة .
ال تÔدها
ف  
السلطنة ودول العا ÓأÒع بسبب جاÎة كورو ”كوفيد  19مسابقة أفضل îل 
والصحية 

السلطا ،الذي عزفته الطالبة غيداء ا«روقية ،تبعته ×ة
” .بدأ افل لسم

ال 

ألق¸ا الطالبة غيداء البوسعيدية ،بعدها قدمت أو Ûلوحات افل،
افل ،

السو نوڤا؛
و àعبارة عن لوحة ºنئة دولية من حول العا Óمن إعداد Òاعة



حيث ãثلت   º
ا قدâا عدد من اÄفراد من دول áتلفة من دول العا Óللسلطنة،
 

لشع¸ا وقائدها اÃفدى ºذه اÃناسبة الوطنية ،تها 
ال شاركت
و 
تقد½ لوحة الر  ،ä


صورت¬ إحداæا  ³السلطان
ف¸ا الطالبتان آية الوهيبية ومرام السيفية  رä



وج ³السلطان هي»  ±طارق -حفظه ال،-
الراحل قابوس   ±سعيد -طيب ال اه-



اÃبتعث¬ للدراسة 
العماني¬
وبعد ذلك ،قدمت فقرة استضيف ºا بعض الطلبة



أمري ìو يطانيا؛ وذلك Ãشاركة 


مس¬ ،عوا من
فرح¸م حتفالية العيد
الوط ا 

WCNMK5 L)ÇwM uÇbOFUWFU'ÇäUHÅwWOM èÊÇÑÏUèÊUOUF

 ً


الوط 
ا  
امنا مع إحتفال السلطنة لعيد 
شام   ربوع السلطنة ،إضافة إ Û

غا الوطنية
اامعة لعديد منجزات
مس¬ لل¸ضة ،احتفلت 
تقد½ العديد من ا Ä


ذاú
اÄ
اللقاء
خل
من
وذلك
ات
ر
واÃباد
اضية
اÄف
الفعاليات
من
الداخ Êوالتقليدية ºذه اÃناسبة.من جانب آخر ½ توزيع  50قسيمة عبارة عن هدية
 û


ً

اýÄد  ã
اام þ
وال ع ف¸ا عدد من
ي¬ رمزية مقدمة من إحدى اÃؤسسات الداîة للجامعة Äول  50موظفا يدخل ارم

اÃباÿالذي بث  Òيع أرجاء ارم  


داري¬ عن شعور´ ºذه اÃناسبة الوطنية ا« يدة ورفع أ~ آت ال¸ا  
وا  Ä
ام.þ
û
 ³

ا 

مع   ±عن فرح¸م الغامرة ºذه اÃناسبة الغالية
السلطان هي»   ±طارق اÃعظم 
ُ

ãا Îمل هذا اليوم اÃبارك من مìنة خاصة  نفوس أبناء îان من حب وفرحة

 ً

ولغ  
وسعادºم ãا Îقق من
[ر´

وÎسيدا ب الوطن وقائد ºضته اÃتجددة 

ÊÇÑUàààààÒ
WOdAÇÈuMkUVJèWOdAÇWFU5æèUFÇtèÃeeF
ً

وتعزا Ãبدأ التعاون وال اكة مع
اامعة  خدمة ا« تمع
انطقا من دور 




اامعة
رئيس
ئب

اجري
áمد
±
Òد
الفاضل/
قام
اصة،
وا
مؤسساته العامة




اÃؤس'  رة Ãكتب áافظ جنوب ال قية ومقاب سعادة الدكتور/
ل%وارد والد&

اÃعوá Ûافظ جنوب ال قيةÄû ،طع سعادته ع Êمستجدات ال öا$
 ±   Îبدر




اامعة وخدماºا وفرص و  áاÄت التعاون اÃمكنة .و½ التطرق خل اللقاء
 

 
ستشاري¬ 
ýدÎ  ¬  ãامعة ال قية ýû
إ Ûإمìنية اÄستفادة û
واÄستعانة من ا Ä



ال تتطلب دراسات متخصصة ود& الكوادر ببعض الدورات 
اÃوضوعات 

اامعة  العديد
بعض الوظائف التخصصية،
وتدع» مشاركة طب وطالبات 





من اÃبادرات واÄنشطة ا« تمعية والتوعوية  áتلف ا« اÄت ،وقد ح! اللقاء

مدة 
واÄعم  امعة.
داة العقات العامة û
الفاض /موزة بنت áمد ا¥نداسية 

WÑÇuW K
19 bOu"WzUqwWO HMÇèWudÇÑUÇ "WOdAÇWFUWÑÇuW K
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السة اوارية
نظمت جامعة ال قية
ث  4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية 





ااÎة والعلوم ال بوية والنفسية“ Îت رعاية الدكتور
اÄفاضية اÄو Ûبعنوان ” 
3

السة
التو îيد 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية ،وقد تناولت 
عبدال  ±سيف  


وااÎة ،ورؤى
التعل» 
اÃنا 7الدراسية 
العديد من ا«اور أæها ö
واا3 Îة ،وتقنيات 



 بوية 
ااÎة ،إضافة إ ÛاÄر النفسية للجاÎة ع Êالطلبة،
واج8عية  ظل 
3

ا« Êوالطلبة
وهدفت هذه 
السة إ Ûتعميق اوار وتبادل اÄراء ب¬ ا« تمع  


جاÎة كورو

واÄساتذة ،كذلك تبادل ا ات والرؤى ال بوية والنفسية  ظل


ااÎة،
”كوفيد  ،“19إضافة إ Ûإلقاء الضوء ع Êدور العلوم ال بوية النفسية  ظل 


ýدãية  Îامعة ال قية
السة اوارية عدد من أعضاء ا¥يئة ا Ä
وقد شارك  هذه 
وجامعة السلطان قابوس.
ÊUULÇ
2020/2021 w1ÏU_ÇåUFKäè_ÇtULÇbIFWFUKw1ÏU_ÇfK*Ç


3
ُ
ال ُ


وع منصة Microsoft Teams
ست ّقدم إÛ
 سة اÄستاذ الدكتور فؤاد شديد رئيس 
اامعة 

النف' بñية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية õ ،ن ِوقشت ال öا $اÃقحة 



ýد  Aامعة 
اج8عه اÄ
التطو
عل¸ا  ،وخطة
الع EواÄبتìر هذا
العا Ûوالبحث
العام ل%وافقة 
ýد ، 2020/2021 Aإذ وزارة 

التعل» 

عقد ا« لس ا  Ä
ول للعام ا  Ä









اÃسة التعليمية للجامعة ،م¸ا
قش ا« لس
اامعة.
اÃه
ال ºم 
ال Îدم 

العديد من اÃواضيع اÃهمة 
ل%وظف¬ إضافة إ Ûمناقشة عدد من البنود اÄخرى 




التقار السنوية لعضاء وإنشاء  áلس العمداء واطة الدراسية ل û $öاÄرشاد

ÊUÑUA
WOMIÇÊUOKLFÇèÊUIODÇèWOdF*ÇÊUUOÇÌÇd ÇrOUH
استخراج 
البيات وكيف ãكن استخداâا Äستخراج اÃعرفة õ .تناولت الندوة عدة

áاور أæها الدافع Äستخراج 
البيات والتطبيقات والعمليات التقنية  التنقيب
عن 
البيات إضافة إ Ûإعطاء ملخص حول هذه اÃواضيع؛ 
ح! الندوة عدد من

 

ماجست إدارة اîÄال  امعة.
ýد ãي¬ وطلبة
اÃوظف¬ ا Ä


بش استاذ مساعد و رئيس ق Fإدارة نظم اÃعلومات بñية
قدم الدكتور áمد 

اîÄال ندوة بعنوان ” التنقيب عن 
البيات Äستخراج اÃعرفة وãثيلها“ ع
إدارة
مفاه» وتقنيات
تطبيق ). (Microsoft teamsهدفت الندوة إ Ûإعطاء نظرة عامة حول 

êÏÒ_ÇbÑÏsWGKÇÉdNLwWOULFÇWNKÇdÃsWOÉèb

هذا البحث إ Ûالوقوف ع Êالغرابة  اللفظ َالى َم 
ا   معجم 
)Òهرة اللغة(   Ä



R
ُ 

ما õ .تناول البحث أربعة áاور   :àهذه الظاهرة
بكر ا ±دريد اÄزدي الع 



امهرة،
 ±Äدريد ،ومدى وقوSا  مصادر اللغة  ûزاء 
 
لتكو ±اللغوي 
امهرة  


ُ


ّ
ّ
ما م¸ا
وانعìس اصوصية اللهجية ف¸ا ،وأها  لغة العرب îوما
واللسان الع 
ّ

امهرة
خصوصا .وقال
بنتا÷ أزها أن ّ ãانيات 
الر Qإن هذه الدراسة خرجت ö

T

ُ
ْ
َ
T
ُ

ً
ع Êغر 

اب¸ا ليست افتعا  Äالعربية و Äتدليسا من ا ±دريد  õاºمه منت ِقدوه ،وإãا
3
 
ُ
وآداºا ندوة 
ثية
Î
العربية
اللغة
قF

ث
نسانية
اÄ
والعلوم
داب
اÄ
نظمت 4ية
û
ً
ً

لغو عاشه  

َ
ا ±دريد مع قومه أهل îان ومن جاور´ ،وما  ال
ا
واقع
تعكس
à

َ
َ K




َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ

ا  
ُ 
ما اÃعا Vتؤكد ِ T
Uته .وقد 
)Òهرة اللغة( :غرابته وأ اللسان الع 
بعنوان »اللفظ الىم 
ح! هذه الندوة أعضاء
ما فيه« قدâا  ³
بقا لغوية  اللسان الع 
وذلك
ا،
وآداº
العربية
اللغة
بقF
اÃساعد
ستاذ
اÄ
الرQ
الدكتور أÒد  á ±مد


ýدãية لñية.
ا¥يئة ا Ä
التو îيد الñية .وقد سþ
ع منصة Î Microsoft Teamsضور الدكتور عبد ال  

WOèbÇÊ*ÇwUdAâd èËuÇäuWOLKÉèb


ا« ت الدولية ا«Yة .وتناولت كذلك العديد من ا«اور أæها :نصا÷ حول إجراء

وكتاب¸ا وعقدها ون ها  Äûضافة إ Ûالتأليف .وقد 
ح!
البحوث ،ومبادئ تصميمها

 

ماجست إدارة اîÄال  امعة.
ýد ãي¬ وطب
هذه الندوة عدد من
اÃوظف¬ ا Ä





اك» اÄستاذ اÃساعد  ا«اسبة والتمويل بñية إدارة
قدم الدكتور عازم عبد



اîÄال ندوة بعنوان »كيف Îعل Îثك عاÃيا« ع تطبيق). (Microsoft teams

وقد هدفت هذه الندوة إ Ûتعريف اضور بكيفية ن البحوث بنجاح  أفضل
äUL_ÇÉÑÇÏÅWOKJWOÑbW Ñè®®WuMÇbÇuIÇèWOzÇèWOUJÇÊÇÑUN*ÇÒdÃ
ñ
3

 
ْ
ث  ق Fاللغة العربية ورشة  اÃهارات
أقامت 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية

ُ  
ّ
سل8ن اÃعمريá ،ا  Vاللغة العربية،
الكتابية û
واÄمئية قدâا اÄستاذ يوسف   ±

Ã.دة  
متتالي¬
يوم¬

وقد تضمنت الورشة التدريبية âارة كتابة 
طات أو الرسائل الرbية ،وما Îتوي
ا 
ُ


طات  سلطنة îان،
عليه من عنا Vلغوية وفنية أثناء الكتابة ،وما تت Fبه ا 

واÄمئية  الكتابة ،وقد بينت الورشة
 õتضمنت الورشة بعض القواعد النحوية û



اÄخطاء الشائعة 
ال تتمثل   ا¥مزات نواSا ،والفرق ب¬ التاء اÃربوطة وا¥اء




وغ ذلك من القواعد اÄساسية  اللغة؛ حيث ã Äكن الكتابة
واÄلف اللينة ،



بصورة سليمة قبل الوقوف ع Êهذه اÄساسيات  لغتنا العربية .وقد شارك  هذه

وا  Ä
ýد  ã
اامعة .
ي¬ û
داري¬ وطب 
الورشة عدد من ا Ä

Xu ÑuJUÊUIODåÇb ÇèäeM*UrOKFÇUOuuMJnOuäèUMWO{ÇdÇÉd{U
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التعلــــ» بñيــــة اÄداب
العج dاÄستاذ اÃساعد  تكنولوجيا
قدم الدكتور قاä


Ãضيـــ ع
والعلــــــوم ûاÄنسانية لتنسيق مــــع Òعيــــــة اÃــــــرأة العمانيــــة 



   Microsoft Teams $ö
áاVة بعنوان ”دور اÄســـــــرة  توظيف تكنولوجيــــا

ا«اVة 
التعل»   

إساتيجيـــــات
التعل» عن بعد“ ،تناولـــــت
Ãل خل

مرح 


التعل»   
Ãل  سبيل Îقيق اÃزيــــد من إرة الدافعيــــة ب¬
توظيف تكنولوجيا 


اÄبناء   
العائ اÃقدم من  ÿكـــة
اÃل الواحد õ ،تناولت طرق تفعيل حســـاب

الدارس¬   

مايكروسوفت ع Êأmزة الطلبة
العج dعرضــــا مرئيا
Ãلl ،ــا قدم





الدارس¬ مع ا«افظة ع Êاصوصـــية
لطرق وأدوات مشاركة اm Äزة ب¬ الطلبــة


ل nطالب ،حضـــــر الورشة  áلس اâÄــــات العضوات  Îمعية اÃرأة العمانيـــة
Ãضي.
  
WOdAÇWFUuUMÇWOMIèUOuuMJYWO{ÇdÇÉèb
نظمت جامعة ال قية 
ث  4ية العلوم التطبيقية والصحية ندوة 
افاضية


بعنوان ”تقنية النانو“ شارك ف¸ا حثون من ثث دول   áاÄت الصناعة والطب

الغنيî dيد
والصيد ³واستمرت Ãدة ثثة أم  ً .افتتح الندوة الدكتور سعيد  

و مقدم¸م
4ية العلوم التطبيقية و الصحية مرحبا  ×ته اÄفتتاحية ضور
ً  ً
َ

اÄستاذ الدكتور فؤاد شديد رئيس جامعة ال قية ،بعدها ق Tدم عرضا موجزا عن
 
جامعة ال قية وعن أæية تقنية النانو   
تطبيقاºا 
ش ا« اÄت وعرض بعض
 gسوك Û
ا« ال
الص hو áال صناعة اواسيب .بعد ذلك قدم الوفيسور  


بكور áاVة
جواÎو للعلوم والتكنولوجيا
أستاذ اÃواد والعلوم وا¥ندسة من مiد



تطو مواد البوليمر النانوية من سسل الكو بوليمر“ Î õ ،دث عن التكون
عن ” 
 


الذا
الثا قدم الوفيسور آمت ديندا
و اليوم
والصنا¥ úذه اÃواد وتطبيقاºا .


 


من Òهورية ا¥ند 
áاVة عن ”الابط ايوي -النانوي“ Îدث ف¸ا عن ûاÄمìت



العجية لدوية اÃصنعة  مقياس النانو ،إضافة إ ÛاÄنظمة العجية النانوية.

لوÄت اÃتحدة
ت'  Ûمن جامعة ميسوري  
و   اليوم الثالث قدم الوفيسور 

اÄمريكية 
”تطو الدعامات بتقنية الطباعة ايوية الثثية اÄبعاد
áاVة بعنوان


للجهاز الدوري“ .يذكر أن ا¥دف من إقامة هذه الندوة هو إلقاء الضوء ع Êأحدث

والتحدت
القضا االية واÄبتìرات اديثة
اÎ Äاث الع%ية اÃصممة لدراسة



اÃستقبلية   áال تكنولوجيا النانو والعلوم .فض عن أن هذه الندوات توفر منصة
 
الباحث¬ الدو  

اÃتخصص¬   áال ع kالنانو.
لي¬
لتبادل اÃعرفة الع%ية من


WOMN*ÇW UUNèWOBÇÉUO(Ç×U/Ã

داة الشؤون ûاÄدارية 
ث   ق Fالصحة والسمة اÃهنية 
نظمت 
áاVة بعنوان
”  oã
حيا“ ع    ، Microsoft teams $ö
قدم¸ا 
مر½ ا«روقية أخصائية عج




السلطا ،وفقة الطالبة أميمة الشكيلية رئيسة Òاعة الصحة
Ãستشø
طبي þ



ا«اVة العديد من مواضيع اياة الصحية 
ال يعيÔا
لت
و
تنا
امعة.


والسمة



ً

ال تساعده ع Êالشعور لنشاط ،والصحة،
الشخص بناء ع Êالعادات اليومية 




وق ûاm Äاد والتو õ ،تقلل من خطر ûاÄصابة ÄمراضÎ õ ،دثت ا«روقية عن

تغي
وعق¸ا ختيار النظام
واسدية ،
الصحة النفسية 
الص hوسمته  ،وصناعة 

ãط اياة  ،وعرض قصص من الواقع.

wbquÇWFUWOuK _ÇsÈUnOQwãÑUAWOMO*Ç


شاركت الدكتورة فاطمة 
وآداºا بñية
ا«ينية أستاذ مساعد  ق Fاللغة العربية 
 
3
 
اÄداب والعلوم ûاÄنسانية  ليف كتاب بعنوان ” مباحث  اÄسلوبية“ ،والذي


ن ته جامعة الوصل 
بدوû ³اÄمارات العربية اÃتحدة .تناول الكتاب نشأة اÄسلوبية



سلو لدى النقاد العرب
اللسا اديث ،وصد إرهاصات
 اÔÃد

التفك ا  Ä

 
تطو البغة العربية الqسيكية ووصلها
القدا rوكذلك mود

ا«دث¬  سبيل 

 ûسلوبيات ال¸ج اديثÎ ،توي الكتاب ع Êثثة أقسام رئيسة؛ اÄسلوبية :النشأة


 
العر    ،
ح¬ تناول
الثا ö
يعا tالتأصيل لسلوبية  الاث  
والتطور ،والق F
الق Fالثالث مباحث أسلوبية تطبيقية.

WOdAÇWFUæuUIÇWOKÊÇd{UwbFsãÑUA ٧٠٠

T

ا« Êبش nعام ع Êاعتبار أن تلك الفعاليات   ½Tتنفيذها عن
وا«اVات القانونية
نظمت 4ية القانون  Îامعة ال قية  áموعة من الفعاليات

اامعة وا« تمع 



T


كبة لتلك اÄنشطة.
اÃر  ،الذي ýن  ³دور  استقطاب أعداد 
لتعاون مع عدد من اÃؤسسات ذات العقة لسلطنة؛ وذلك  إطار اطة طريق اÄتصال 

ا«اVات والندوات والفعاليات الع%ية التعريفية والتوعوية
السنوية للñية لتنفيذ
اÃتعلقة بفروع القانونº ،دف  ويد طلبة الñية Ãعرفة القانونية وتوسيع مدارvم
ا«.Ê
الع%ية ،إضافة إ Ûن الثقافة القانونية للطلبة وا« تمع 
وقال الدكتور صا ±  tسعيد اÃعمري îيد 4ية القانون  Îامعة ال قية  :إن


ýدãية 
لطلب¸ا من خل
الñية Îرص ع Êن الثقافة القانونية وتوسيع اÃدارك ا Ä

تنويع اÄنشطة اÃنفذة خارج القاعة التعليمية ،وذلك من خل التعاون مع  áموعة
ُ

من اÃؤسسات القانونية  السلطنة Äýدعاء العام  ،وÿطة îان السلطانية وبعض


ýد  ã
ي¬
اÃؤسسات القضائية ،إ Ûجانب تنفيذ بعض من تلك اÄنشطة عن طريق ا Ä


اÄخرى  امعة .وأشار إT Ûأن ûا Ä

ال تتبiا الñية 
س
لñية والñيات
اتيجية  


الع Eللطلبة   من منطلق تنويع
انب
وا
اÃعرفة
وتعز
القانونية،
ن الثقافة





اامعية وفق اطة
تلك اÃصادر اÃعرفية  Îانب ما يقدم للطلبة  مراحل الدراسة 
الدراسية ُ
اwعتمدة.
T

وأشار îيد 4ية القانون  Îامعة ال قية إ Ûأن الفة القريبة اÃاضية xدت تنفيذ


ال استقطبت طلبة الñية بش nخاص ،وطلبة
 áموعة من ا«اVات والفعاليات 
ÊUàààOUF
êdJ Kw*UFÇåuOUäUHÇ “êdJ Çv{drÏwÊU{dL*Çè5{dL*ÇÑèÏ” ÑUF X%
 
اامعة 
نظمت 
áاVة توعوية ºذه اÃناسبة
داة الشؤون ûاÄدارية
ث  عيادة 

الص.h
ع    Microsoft teams $öقدم¸ا الطبيبة دÄل اارثية طبيب عام ãجمع إاء


اÃفاه» الرئيسية Ãرض السكري وأسباب ارتفاعه،
ا«اVة اديث حول
تناولت



اF

الرئيسية
العوامل
حد
ý
اليومية
ضة
الر
yرسة
وأæية
تنظ» السكر داخل 

 
 






ال Îدث
Î õ ،دثت حول ا«اطر
ل%صاب¬ ãرض السكري  عدم اÄلام




و   ا¥دف من إقامة هذه
 Äûرشادات الصحية إضافة إ Ûأنواع السكر  الدم .


الو úحول الدور الذي يقوم به اÃمرضون واÃمرضات  د&
الفعالية  زدة 
اÃتعايش¬ مع السكري والتوعية ãرض السكري لدى 

اامعة.
موظ ø


Microsoft teams ZUddndAÇêuMÇbu*UqH%WOU ÇåuKFÇèÈÇÏÇWOK
ّ
3
3
ً
 
بو ر ًنيا وً ÿاجا مضيئا Îتاج إل¸ا
نظمت 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية
ث  Òاعة اÄداب والعلوم ûاÄنسانية عليه وآ ³وس kمع Uبه الكرام لتكون م¸ ًجا  ً 






 
واÃر   áتمعه ،ت Êال ة
فعالية ãناسبة اÃولد النبوي ال يف  بعنوان ”مولد النور وا¥دى“ وذلك ًع $ö  ÊاÄب ً  بيته ً ،واÄم  م¥ا ،واÃع  kحقل تعليمه  ،

مسية العطرة ً
تنوعا  الفقرات ،بداية لقرآن قصيدة شعرية 
اÃايكروسوفت تيمز ،وقد تضمنت اّ Ä
تصم» الطالبة
قدم¸ا
مر من 

الطالبة غيداء البوسعيدية ½ ،عرض 



الكر½ من توة الطالبة قبس السيابية،بعدها قدم اÃنشد حبيب الاشدي من مiد زمزم الساعدية ،و ختام اّ Ä
مسية قامت الطالبة ملوك الحية بكتابة ا äاÃصطø


ً


إبدا. ú
عر
العلوم ûاÄ

ب بوحسن  3نشيدا ºذه اÃناسبة ،وبعد ذلك قدم الدكتور صلوات ال وسمه عليه Îط  
سمية  Îعن 
ّ

ّ
سعيد   ±مس kالراشدي من 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية ق Fال بية ×ة ºذه
ّ
 ّ

ال ýن ي¸جها الرسول ص Êال
اÃناسبة ع ف¸ا عن 
اوانب ال بوية والسلوكية 
WUÇêèÐÕU wèbÇåuOUqH%WOdAÇWFU®®®UO{ÇdÇ
ëñ
3

 
ث  4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية  -ق Fع kالنفس -
نظمت جامعة ال قية
والتعل» ãحافظة ل ال قية .ومن
ل%د ية العامة لل بية


سا ،التابعة 
للتعل» ا Ä
3



ل 
اص ذوي ûاÄعاقة ،الذي يوافق  3من
الدوÛ
الثا لليوم
ديسم من  جانب آخر قامت » áموعة ع kالنفس«  Îماعة 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية


اÃلت ø

اÃلت øب ة حيبية من را ú
عام ،وذلك ع    $öزوم .وقد بدأت فعاليات 
بتقد½ عرض 
مر ل8ذج من التجارب الرائدة ل 

اÃلتø
اص ذوي ûاÄعاقة لسلطنة،






الدكتور عبد ال  ±سيف التو îيد الñية T

رح َب ف¸ا 
Ãشارك¬ واضور ½ ،أل øإضافة إ Ûعرض Îربة رائدة لاص ذوي ûاÄعاقة لسلطنة؛ وذلك من خل



الدكتور عصام 



اÄحتفال
أæية
عن
ا
ف¸
دث
Î
×ة
النفس
عk
قF
رئيس
اللوا
و àمع%ة iãد îر  ±
ل%كفوف¬
النور
عية
Ò
من
الصوافية
سعاد
الفاض
مع
لقاء



اÄه8م   Ä
ºذه اÃناسبة ،ودور اÃؤسسات والقطاعات اكومية 


وااصة   
اص
ل%كفوف¬.
اطاب

ذوي اÄعاقة ،
مؤكدا أæية الربط  
ب¬ اÄحتفال ºذه اÃناسبة واÃقررات الدراسية 
û




ال تتناول ادمات ûاÄرشادية 
اÃوmة لاص
   $öبìلوريوس ûاÄرشاد

النف' ،
ذوي ûاÄعاقة.
3
½ قدمت » áموعة ع kالنفس«  Îماعة 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية عرضا


ا Ä
اص ذوي ûاÄعاقة ،وجاءت بعد هذا
مرئيا لتجربة السلطنة   áال خدمة

اÃبذو  ³السلطنة لرعاية ا Ä

اص ذوي ûاÄعاقة
اهود
العرض ورقة îل عن 


Ãد ية العامة للتنمية
قدâا الفاضل سيف السعدي -
خب الدراسات اÄج8عية  

الفاض سعدة  


حافظ جنوب ول ال قية ½ .قدمت
اÄج8عية ã
ال يدية ،من
 

مركز الوفاء لتأهيل اÄاص ذوي ûاÄعاقة   ûاء ،ورقة îل عن دور مراكز الوفاء




ا Ä
الد $
 رعاية
اص ذوي ûاÄعاقة .وهناك ورقة îل أخرى عن Îربة فصول ö


و àمع%ة  بية خاصة ãدرسة اÃنارة
مدارس السلطنة قدم¸ا الفاض رÒة ا¥يملية ،
WOK ÇbÇÊUMJ ÇÊUUDÊUOUFèWDAÃèWOÑbÔÑè

 

الوط ا  
مس¬ ا« يد ،نظمــت 
سعيا من 
تطو âارات اÃوظفــــات ،ومن جانب آخر ،واحتفا Äلعيد 
الداة أمسيــــة
داة سكنات الطالبات إÎ Ûقيق أهداا  


نظمت 
نـــا Microsoft teams $وقد ح!ت هذه
الداة ورشة تدريبية بعنوان »نقطة الفارق« .وقد تطرقت هذه الورشة إÛ
وطنية بعنوان »هامات الوطـــن« ع  ö


اميع من خ¥ا عن 
عدة موضوعات م¸ا التعريف بنقطة الفارق  
والتغي Îـــــــو اÄمسية طالبات السكنات وموظفات 
فرح¸م
والتخ،Ê
التحÊ
ب¬
وع 
الداةّ ،











واVÄار ع Êالوصـــــول لعيد
مس¬ لل¸ضة .حيث ½ عرض فقرة »ماذا عن îان«؛ وعقدت
الوط ا
اÃتدرب¬ 
اÄفضل ،وتوجيه
لتخ Êعن اÄعذار الوæيةû ،





ýدãية عوا من خ¥ا عن 
فرح¸م ºذا اليوم ا« يد½ ،
إ Ûا¥دف ،إضافة إ Ûطرح ãاذج
وا د لذكر أن الورشة ف¸ا لقاءات مع ا¥يئة ا Ä
وأمث من واقع اياة .


معاة اÃوضوعات .وقد ألقيت بعد ذلك قصائد شعرية  حب الوطن õ ،أقيمت مسابقة شارك ف¸ا  áموعة
تطو الذات وصقل âارات اÃوظفات 

ýنت ºدف إ Û


الداخ.Ê
اب' ،وح!ها عــــدد من موظفــــــــات الداة من اÃوظفات وطالبات السكن
.قدم هذه الورشة اÃدرب أÒد


T
 õأقامت 
خ ال ية بعنوان »نور ا¥داية« ،وذلك
الداة أمسية دينية عن مولد 
عن طريق    ،Microsoft Teams $öاحتفا Äبذكرى اÃولــــد النبــــــوي ال يف.

اك» ½ أنشـــودة عن اÃولـــد النبوي،
وقد بدأت اÄمسية بتوة آت من الذكر



 õتضمنت اÄمسية مسابقات دينية .وع Êهامش اÄمسية قدمت الواعظة سليمة

داة اÄوقاف والشؤون الدينية ãحافظة ل ال قية 
اÃسكري من 
áاVة ºذه
اÃناسبة٠.

WOU ÇåuKFÇèÈÇÏÇWOKJ “UFUÒU$ ” æÇuMFWOUFºbFsrKFÇäuWKDÇÁÇÑÃrÃY

ّ
”Îتازها معا“ Ãدة  
،قــــدم فــــريق
يوم¬ عMicrosoft teams $ö   Ê
بعنوان :
ً
سايكولوجية الشباب  
اامعــــة ورشة بعنوان ”الضغوطــــات
Äشاك مع طب 
ً
ً
ّ
التعل» عن بعد ” ،بعدها جلسة حوارية مـــع îيــــد الñيـــــة
النفسية خل فة 
 ّ


وال أدارها الدكتور سعيد  ±مس kالراشـــــدي
الدكتور عبدال  ±سيف  
التو ،

ً

أستاذ مساعد  ّ
السة الذاتيـــة،
لñية ،وتضمنت 
السة عددا من اÄسئ حـــول 

ّ
ّ
ّ
ýدãية اÃستقبلية ،ت Êهـــذه
واÃهنية،
والع%ية للعميد ،ومستقبل الñية وا áها ا Ä
ٌ
ٌ

و اليــــوم
السة فقرة مصورة تدور حول” :آراء

الطب عن 
التعل» عن بعـــد“  .
ً
ً
التاّ Û
اماعة جلسة حوارية أخرى ،تناولت اديث عن ع kالنفــس
طب
م
قد




وقضاه ،بعدها ½ 
التعل»

”أتوافق“ 
تع عن مستقبــــل  3
تقد½ فقرة مناظرة بعنوان  :

ال 
يواmها ،ومدى جدواه  ظل الواقـــع اÃعــــا ،VواÄر
عن بعد

والتحدت 
ٌ
  ُ


اتام قدمـــت مسابقــــة Òـــلت
عنه.و
ة
الناÒ
عية
واÄج8
واÄقتصادية
النفسية

ً
ّ
تصو فيديو يتناول اياة اليومية قبــل وبعــــد
عنوا” :جدولك أرتب“ ،عبارة عن 
التعل» عن بعد ،لي» اختيار أفضل مقطع فيديو من قبل اللجنة ا«Yة.


ÊÇÒUààààààààààààà$Ç
wKXU ¯q{UHÇWMN

اعت ع” Êمدقق داخ “Ê
بداة التدقيق
 ºء جامعة ال قية الفاضل 




الداخÎ  Êامعة ال قية صو ³عx Êادة ن إدارة ا«اطر) (CRMAمن




العما عاية 4ية الدراسات ا!Ãفية واÃاليــــة.
الداخلي¬
اÃدقق¬
مiد

وتعت xادة ن إدارة 
ا«اطر) à (CRMAأحدث الÔادات 
ال يقدâـا






تصم»
اÃدقق¬
مiد
الداخلي¬ )  (IIA
لوÄت اÃتحدة اÄمريكية ½ õ .
واÃتخصص¬  إدارة 


)(CRMA
لدºـــم
الداخلي¬
ل%دقق¬
ا«اطــــر ن 
 




اــــودة
توف ن ا«اطر أو îليات اوlة أو ن 
وخة  
مسؤولية 

الذا للرقابة ).(CSA
التقي»
أو 

WOèdJÇWBÇÊUIODY¢Èu U(ÇèæU ÇqUH¢æÇuMFÈu U(ÇåuKäUwbbÈU
تصم» تطبيقات الصحة ûا Ä
وجه 
لكونية بطريقة   يد
اصوص  ،و كيف ãكن

  

من 
الثقا لفراد  سياقات ثقافية áتلفة.
قابلي¸ا لستخدام و تناسب النسيج

وال ½

الص 
البح بتحديد التقنية و العوامل الثقافية ذات
 õيقوم هذا العمل




ً

تق مدرك ثقافيا للصحة ûاÄلكونية ،وقدم النموذج
لتطو ãوذج
استخداâا 
قبول 


وسي لم   ث العوامل 
ا«تلفة 
ال تؤ ع Êقبول اÃريض واستخداâم ýساس

ُ
تصم» الصحة ûا Ä
لكونية الذي كز ع ÊاÃريض .وتظهر
لتصم» هيÄû nطار ºج 





 

ً
مد 
التصم» اÃدرك ثقافيا اÃرتكز ع ÊاÃريض
التقي»  هذا البحث ع Êأن ºج
و ،واÄستاذ اÃساعد  قF
التعل»
ن الدكتور
ö

نتا÷ 
داة 

عبداك» áمد  
اÄلك 



وتب اÃريض لتطبيقات الصحة ûاÄلكونية بغض النظر عن
وفائدة
فعالية
يعزز
”
بعنوان
ااسوب
علوم
ال

جديد
كتاب
îال
اÄ
إدارة
بñية
اÃعلومات
نظم
 á







الثقا.
توmهم
التصم»
تفاعل اÄنسان وااسوب“ حيث يقدم هذا الكتاب التحقيق   ث ºج


ثقافيا الذي كز ع Êقبول اÃريض ع Êتطبيقات الصحة ûا Ä
اÃدرك ً
لكونية عÊ


qLWÑè
«WOdÇvIKwêd(Çb ÇÑÑubKqLWÑè »2040 æULWÄÑwWM Çu*Ç
للتعل» ،الذي جاء 
افاضيا ع $ö   Êمايكروسوفت تيمز .وقد تناولت الورقة
الوزارة 


لوت الوطنية  رؤية îان ،2040
موضوع ا¥وية واÃواطنة عتبارها إحدى اÄو 

ال تتلخص  إعداد جيل  

مع ºويته

 õتطرقت إ ÛاÄهداف الرئيسة ل%واطنة 
وثقافته  ،
واÃتغات التقنية õ .أوصت
وملم ãواطنته ،ويواكب اÃستجدات اÃعرفية


الورقة 
ب!ورة التعاون  
ب¬ Òيع اÃؤسسات اكومية ذوات الص ،ومؤسسات



اÃد؛ Äûعداد رؤية مش كة حول تنفيذ أهداف اÃواطنة وا¥وية والاث
ا« تمع

3




شارك الدكتور راشد اجري أستاذ مساعد  أصول ال بية بñية اÄداب والعلوم والثقافة الوطنية ،الذي أشار إليه ج ³السلطان هي»  ±طارق – حفظه ال -




الوط 
ا  

»إÎاح الرؤية مسؤوليتنا
ûاÄنسانية بورقة îل بعنوان »اÃواطنة  رؤية îان   ،«2040ملت øال بية خطابه أثناء اÄحتفال لعيد
مس¬ لل¸ضة :

عن اÃواطنة ،الذي نظمته 
داة اÃواطنة بوزارة ال بية

والتعل» ،عاية سعادة وكيل Òيعا دون استثناء«.

WOWÑè
¢wUFÇrOKFÇÊU RÁÇÏÃvKÁÇÏ_ÇWOUqLFÇWLEÃÑUÂh¢vÅábNWOWÑè


وºدف هذه الدراسة إ[ Ûص آر أنظمة العمل عالية اÄداء ) (HPWSعÊ


ال تشمل ع Êسبيل
أداء مؤسسات 
التعل» 
العا ،Ûوما إذا ýنت أنظمة îل اÄداء 
اÃثال  Äا! التوظيف والتدريب واÃشاركة واÄداء والتواصل وyرسات الرعاية
ّ


العا  Ûسلطنة îان.
تؤ ع Êأداء اÃوظف  مؤسسات 
التعل» 
اÄه8م لعمء وأداء 
اÃتغات الوسيطة مثل 
ادمة عÊ
 Äûضافة إ Ûآر




ً
اÃؤس' ،وقد شارك  هذه الدراسة  530مستجيبا طواعية  ،و½ اختيار´
اÄداء



ستخدام تقنية أخذ العينات الطبقية ،و½ اختيار العينة من  
العام¬
اÃد  ±
ب¬
ن الدكتور صا tالسناوي أستاذ مساعد  ûاÄدارة بñية ادارة اîÄال ورقة Îثية


العام¬ أو من ´  السلطة من اÃؤسسة 

جديدة بعنوان ”آر الوساطة  أداء 

نتا÷
اÃد  ±
ا«تارة أشارت  ö
ادمة وáاوف العمء من أنظمة العمل عالية أو مساعدي 






التعل» العا Ûوذلك   MIER  áللدراسات هذه الدراسة إ Ûوجود عقة مباÿة  
ب¬ آر أنظمة العمل عالية اÄداء ،واÄداء
مؤسسات
اÃؤس' 
اÄداء واÄداء




اÃوظف¬  ،وأداء 

ادمة.
اÃؤس'  ،وعقة غ مباÿة من خل áاوف
واÎÄاهات واÃمارسات.
ال بوية


ÉdUIUwdFÇdOQÇqUF*fU)ÇvèbÇd9R*ÇwWOLdÇÊUHO Ñ_ÇqI YWOLKWÑè

 õتناولت الورقة العديد من ا«اور من أæها  :تطور موم اÄرشيفات التقليدية


 
العامل¬  هذا ا« ال ع Êاستحداث أفضل
،واÄرشيفات الرية ،واستعداد




اÃستفيد ±ستخدام
الطرق؛ للتعامل مع اÃعلومات الرية  ،وتفاعل اÄرشيفات مع


الفعا ³للوصول إÛ
تقنيات حديثة ومطورة ،ومن جانب آخر Îدث عن الول



رشيفية ،وقياسات اÃعلومات من خل اÄرشيفات ûا Ä
واّ Ä
لكونية
اÃعلومات الرية

نتا÷ وتوصيات حول هذه الورقة.
شارك الدكتور أãن إعيل أستاذ مساعد بق Fالوئق وا«فوظات بñية إدارة وما توصل إلية من ö





اîÄال بورقة ع%ية بعنوان ”أرشيفات اÃستقبل  الع! الر ودورها  قياسات

اÃعلومات“  
اÃؤãر الدو Û
أق» لقاهرة 
اامس Ãعامل 
العر  ،الذي 

التأث 

 

الفة من  20 – 19نو   .2020تناولت الورقة مقدمة عن اÄرشيفات وأæي¸ا 





عل¸ا،
ال قامت 
اÃا  واا ،Vوأæية اÄرشيفات التقليدية ،واÄسس واÃبادىء 

ÊUOIK
qLFÇâu tuKWKDÇÊÇÑUNèÊUbÇYWOdAÇWFU “ÑU ” vIK


واد لذكر ،أن 
نظمت جامعة ال قية فعاليات 
ملت øمسار 

اÃشارك¬ اÃهارة  ما يتعلق لتوجيه
اÃلتº øدف إ Ûإكساب
اÄفا   اÄول ،وذلك ãشاركة واسعة
 
تص¬ من داخل وخارج السلطنة؛ حيث نفذت فعاليات 

اÃعني¬ 
وا«  

الوظي ،øوكيفية اÄستعداد لسوق العمل بعد التجرجÄû  ،ضافة إ Ûاستعراض
اÃلتø
من





عن طريق اÄتصال اÃر.
مسته الدراسية ،وما بعد التخرج 
ال قد تواجه الطالب 
ام  þ
ا 
اÃعوقات 
 
وقد تضمن 
اÃلت   øيومه اÄول 
اامعة هذا ا« ال .
تقد½  áموعة من الفقرات؛ أæها ×ة 
اامعة ،و×ة أخرى Ãمثل فريق سفراء التوجيه
للفيسور فؤاد شديد؛ رئيس 

الوظي øودي رواد  امعة .هذا  Äûضافة إ Û
تقد½ جلسة حوارية بعنوان” :مسار


دته“ ،وذلك ãشاركة عدد من 
ا«  
تصي¬ من داخل وخارج السلطنة،
التوظيف و Î


وتقد½ كذلك مسابقة مسار واستعراض بعض التجارب الناة.




الثا ل%لت ،øتضمن 
وتقد½
تقد½ حلقة îل بعنوان معسكر اÄبتìر،
ِ
و اليوم 




كورو ع Êقطاع ردة اîÄال“ ،هذاÄû  ،ضافة إÛ
ورقة îل بعنوان ” :ث جاÎة




نتا÷ مسابقة اÃلت øمسار.
تقد½ فقرات موسيقية مصاحبة ل%لت ،øوإعن ö
WOLKFÇËU_Ç
¨ ©WOUDÇUÑUWFUlWOLKFÇËU_ÇäUwãÇd ÇèwDÇäÏUÇWOKLlOA
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اÃعني¬ من
التو îيد 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية مع
عقد الدكتور عبدال  
ً

Microsoft
الñية ع منصة teams
اج8عا مع جامعة رما ûاÄيطالية .وºدف هذا




ýدãية م¸ا
اÃمة مiا  عدد من اÃوضوعات ا Ä
اÄج8ع إ Ûتفعيل اÄتفاقية 




الط  
واÄشاك   áال اÎ Äاث الع%ية،
امعت¬،
ا
ب¬ 
تشجيع îلية التبادل   
 
وÎقيق تبادل 
ýدãية إضافة إ Ûسيس عقات خارجية مع جامعات
ا ات ا Ä



عاÃية ½ õ ،ال  
ك  
تعل» اللغة العربية
اÄج8ع ع ÊاÄستفادة من Îربة الñية  

بغها.
للناطق¬ 
WKDÇäUI Ç
WOKLFÇÊÇÑdI*UsbOI*ÇUNK qI WOdAÇWFU

لتداب 
اÄحازية لن سمة الطلبة
س العملية التعليمية مع اÄخذ  
من أجل 
 

ث  4ية العلوم التطبيقية
العامل¬  امعة ،قامت جامعة ال قية
وÒيع

ولتنسيق مع داة شؤون الطلبة وق Fالصحة والسمة
والصحية و4ية ا¥ندسة .


ال يتوجب ع Êالطالب
اÃهنيةû  ،ستقبال الطلبة ل%قررات العملية ا«تلفة ،

صغة ،تسمح ¥م Îضور
تقس» الطلبة
اÃسجل¬ إ á Ûموعات 
اضور من خل 

وتوف اÃلصقات ûاÄرشادية واÃنشورات
اسدي،
ا« تات ،وتطبيق التباعد 

ً

لتوج¸ات اللجنة
ام þتنفيذا
وتوف اÃعقمات  Òيع مرافق ارم 
التوعوية ،

ا  
الناÎة عن انتشار فوس كورو
العليا اñÃفة ببحث آلية التعامل مع التطورات 

الع EواÄبتìر  تطبيق قواعد التباعد
العا Ûوالبحث
)كوفيد (19و وزارة 
التعل» 


ام.þ
ا
رم

الطلبة
اÄج ú 8خل تواجد




wUààààF*ÇVààààÉbOB

ÊUààààààI


ال 
وا áÄاد 
حقا هذا الوطن وعظماؤه عÊ
واÎ Äازات
ويستعرض البطوÄت û
  
ً
 

مر الiود والقرون ãعية ما ½ وما ي»  وقتنا ااÄ ،Vنه يع kيقينا أنه ليس من

إÎاز و áد 
حا Vإ Äول%ا   العتيق  ³منه فضل.

واحتفالنا ¥ذه السنة  
يتم بثثة أمور:

اÄول أنه يفتقد    ºضته السلطان قابوس طيب ال اه.


والثا :أنه Îدث   ظل قيادة  áيدة جديدة Îت قائدها السلطان هي»   ±طارق


وال تiدت  
حفظه ال ورعاه 
ã Ãا سار فيه اÄولون من ا« د والسلطان.


  
 
وأما اÄمر الثالث فإننا Îتفل وÎن زخ Îت وطأة جاÎة منعتنا من اÄحتفال


ام þنسأل ال أن فiا عنا  
الوط ا« يد ليفخروا 
نو  من  عام Îتفل العمانييون بيوâم 
و¥ا.
بوط¸م îان 
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التأر÷ لوطن أثبت للعا Óمìنته وقدمه ويفخروا  Î  ûازاته وبطوÄته .و 
اتام أت ف  هذا اÃقام أن أرفع أ~ عبارات ال¸ ا لقائد ºضتنا 
الذي بسط يده   
ح!ة








العما والع kأÒع
ا ³السلطان هي»   ±طارق حفظه ال وللشعب
العما Îتفل ºذا اÄمر   يوم من أم îره بل ويعيش به صاحب 
أن
واقيقة تقول



ً


وشع¸ا.
يوما يظهر فيه ذلك الفرح ºذا اليوم ا« يد[ ،فظ ال îان
وسلطاºا 
ويتنفسه ئتيه وÎيا بهÎ  ½ ،عل يوم الثمن ع من نو 
ويزه ل%جتمع والعاÓ
كيوم عيد  Îتمع فيه مع إخوانه يشاطر´ ويشاطرونه الفرحة 
د.صا ±  tسعيد اÃعمري
من حو.³

ّ

العما 
حيÎ 8تفل بوطنه    أمه فإنه يستظهر îيد 4ية القانون
أن
تقول
خرى
اÄ
واقيقة



 
ãناسبة العيد  
والت يìت ا ÛاÃقام
ا 
الوط امسون ا« يد أتقدم ~ آت ال¸ 


السا r

ا ³السلطان هي»  ±طارق اÃعظم – حفظة ال ورعاه-واÛ
!ة صاحب 
 
 

القد ن Îفظ
ال
وأدعو

اÄ
العما
الشعب
واÛ
ة
الكرã
اÃالكة
اÿÄة

الع Ê

 

ً
ً

العز ،وأن ãد  îره ً

أعواما عديدة ،وأن
الوطن
¥ذا
وقائدا
عاه
السلطان
ج³



النص.
يد½ عليه نعمة الصحة والعافية إنه نعم اÃو Ûونعم


التغلب ع Êالوضع اÄقتصادي وتتجاوز هذه اÄزمة قل 
اسار ،علينا ان نشد

اهود 
ا«لصة للتعاون مع 
التأثات
توmات
العزãة ونبذل 

الدو ³للتغلب ع Ê



وأخ أن Îدد العزم وب nصدق وأمانة ،وان
دي
لواجب
وانه
اÄقتصادية،

 


مبتعد ±عن اي ش nمن أشìل
جاهد ±ع Êاستدامة اÄمن واÄمان،
نعمل



كثا ع Êما ام¬ به ع Êهذا البلد
التعصب الفكري او
اÃذه ،وÎمد ال 


وقيادºا الرشيدة.
وشع¸ا
اÃع o



وأن¸ز هذه اÃناسبة السعيدة ن Îدد الوÄء والعرفان ÃوÄن ح!ة صاحب

افع¬ أكف 
ا ³السلطان هي»   ±طارق اÃعظم – حفظة ال ورعاه -ر  
ال!اعة


ومعاهد ±أنفسنا  ن فع ا ä

بد îان  ا«افل ûاÄقليمية
إ ÛاÃو Ûعز وجل
والدولية.


القد ن يوفقنا Òيعا دمة أبناء هذا الوطن اÃعطاء Îت
العÊ
اÃوÛ
وادعوا






ا ³السلطان هي»  ±طارق اÃعظم
ظل القيادة الرشيدة Ãوا ح!ة صاحب 
حفظة ال ورعاه.
والسم علي ورÒة ال وýته




مقدم¸ا
و
حيث يصادف احتفال السلطنة ºذه اÃناسبة والعاã Óر زمات متعددة


الغنيd
د.سعيد


كورو اÃستجد وما سببه من ركود اقتصادي عÊ
فاوس
 ثات انتشار عدوى

îيد 4ية العلوم التطبيقية والصحية
ل تتمكن حكومتنا الرشيدة من
ا« Êوع Êالصعيد

اÃستوى 
الدو Ûكحدا سواء ،و 

dLusdAsUÇbO*ÇwM uÇbOFÇW UM0WMN

وشع¸ا ،وع ÊربوSا وxو¥ا وجبا¥ا وÎارها،
السلطا عî Êان
فاستمر العطاء


واميع يÔد  Îهوده اÃثمرة ،لرفع ر 
اي¸ا عالية خفاقة ،وجعلها من مصفوفة الدول 
ال



مسة ûاÎ Äازات إ Ûأن رحل من هذه الدنيا -رÒه
يشار إل¸ا لبنان ،واستمر ت 
ً

ج ³السلطان هي»
مسة العطاء ع Êيد من اختاره خلفا  ،³وهو
ال  ،-لتستمر 
ً

  ±طارق سلطان îان اÃعظم -حفظة ال ،-القائل  أول خطاب  ³واصفا السلطان
ً
الراحل بقو ” :³إن ال ات لتعجز والعبارات لتق! عن أن  
عظى ًما
تؤ±
سلطا 



إÎازاته ،إن عز 
إÎازاته هو
وخ ما Îلد به 
مث وأن ت د مناقبه وتعدد 
اء الوحيد 
القو½ والتأ  Îطاه  
الس عº Êجه 
ال خطاها بثبات وعزم إ ÛاÃستقبل


النة 


أÎزه والبناء عليه هذا ما Îن عازمون ـ  ûذن ال وعونه وتوفيقه ـ عÊ
وافاظ ع Êما 
ال أرادها ¥ا وxر ع Î Ê
الس فيه والبناء عليه ل  îان إ ÛاìÃنة اÃرموقة 
قيا





والت يìت  ³السلطان هي»
ا 
فكتب ال  ³النجاح والتوفيق“ ،وتتواصل ال¸ 
ويدãه ذخرا لعمان،
  ±طارق اÃعظم سلطان îان ،الذي أسأل ال تعا Ûأن Îفظه ،
ً
مسة العطاء 
وال8ء واÄزدهار ¥ذا الوطن áققا ال¸ضة اÃتجددة لعماننا الغالية
م Y
 

îا.

والعزة  نفس  

ً
 
ً

الوط ا« يد الذي يصادف يوم الثامن
وشعبا لعيد
ت øسلطنة îان قيادة
 Î



ودو ³حديثةٍ ،
جديدة،
ع!
ٍ
ع من نو  ،هذا العيد الذي Òل معه وÄدة ٍ

ج ³السلطان قابوس   ±سعيد اÃعظم -طيب ال اه -الذي
أر قواعدها  ن¸ا

َ ْ ُْ

”أºا الشعب :سأîل ÿع ما ãكن ِ ع ِل
شعبه:
أمام
خطابه
قال  أول


Ãستقبل أفضل ،وع  Êواحد من اÃساعدة  هذا الواجب.
تعيشون Rس َع َداء
ٍ


ýن وطننا  اÃا   ذا xرة وقوة وان îلنا Îاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة

العر.“...
أخرى وسيكون لنا ا«ل اÃرموق  العا   Ó



التو
و
لقد Òل معه هذا اطاب بداية النشأة اÄو Ûلعمان اديثة Îو Îقيق د.عبدال   3
ûاÎ  Äازات  
ش  
مياد ±الع kواÃعرفة ،و áاÄت الصناعة والزراعة ،والتجارةî ،يد 4ية اÄداب والعلوم ûاÄنسانية




îا Îتفل ºا  عام من اعوام 
ا 
هذه اÃناسبة الغالية áفورة  ذاكرتنا 
و قلب  

ج ³السلطان قابوس   ±سعيد اÃعظم طيب
منذ [ر ال¸ضة اÃباركة عام 1970عندما توÛ

ال اه مقاليد ا  البد ،،
 ً
ُ 

اك».
ما
بقائد الفذ 
نيئا  Ûوللشعب الع 
 
والت يìت ل%قام السا r
ا³
!ة صاحب 
ا 
ºذه اÃناسبة أتقدم وأرفع أ~ آت ال¸ 
 ً
السلطـــان هيــ»   ±طـــارق اÃعظــــم حفظــــه اللــه ورعــــاه وأبقاه ذخرا لنا ولعماننا الغالية

متمن¬  ³دوام الصحة والعافية ولعماننا لتقدم واÄزدهار
ُ ْ
َ
َ
وكـــل عـــــآم وîـــآننآ وهيثمنــآ والشعــــب ’ بـخـيــــــر
الرواg
معت


أخصا أول أصول 
وáازن

”“wULFÇsdÇ
ï
WOdAÇWFU – rKFÇÑÏUBed


و) :àوزارة الاث والثقافة ،ووزارة اÄوقاف
وبش nفاعل؛ Î Äûاح هذا العمل 

اÃف العام للسلطنة ،و وزارة ûاÄعم ،ووزارة السياحة،
والشؤون الدينية ،ومكتب 

للتصو
وامعية العمانية
وجامعة السلطان قابوس والبنك اÃركزي
العما  ،



وامعية العمانية ّ

العا Ûللثقافة
للكتاب وا Äدء ،ومركز السلطان قابوس
الضو ،


وأýدãية السلطان قابوس لعلوم ال طة ،واللجنة الوطنية العمانية لل بية
والعلوم،

والثقافة والعلوم ،و البحرية السلطانية العمانية ،وÿكة تنمية نفط îان ،واÃنتدى
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ا Ä
اص
ا ±اÄرÄû  ،ضافة إ Ûعدد من
د  ،وبيت الغشام ،ومكتبة خز
اÄ

 
ال أسÔا السلطان سعيد  ±
ûا Äماطورية العمانية
العمقة  ،
لف¬ وا Äدء من داخل وخارج السلطنة(.
سلطان  ،و اÃمتدة اÃؤ
ً

ً

غر 
ً
ح مشارف شبه القارة ا¥ندية ÿقا   ،

فا
م
ا
رÎ
أفريقيا
من  Îات وسط


ُ
ما“ ãركز مصادر التع  kجامعة ال قية يفتح أبوابه مت فا بدعوة“
الركن الع





ً

ً
ً

وسة طيبة لتار÷
ينت dلل بة العمانية اÄصي  ،
سلطنة Òيع ÿا÷ ا« تمع؛ ليكون موردا ثقافيا ُîانيا Ãوضوعات اÃتنوعة  
يفتخر به  مواطن  
سr
ً
ýلدû ±ا Ä
وأحدا
ات
ر
حضا
البد
ا
ف¸
دت
x
عام
5000
من
ك
îان العريق ،الذي امتد Ä


واوانب 
العماÄû  ،ضافة إÛ
اÄج8عية والسياسية واÄقتصادية ل%جتمع
والفلسفة 

ُ


  


رÎية عديدة ،اÄمر الذي أxم  تقدم سلطنة îان وتنوع ثقافاºا وعلوâا.
واÄدب والعلوم الطبيعية والتطبيقية .
وي هذا
جغرافيا السلطنة والقانون والفنون

  

ر÷ سلطنة îان )حديثا(  ،و áان ومزون 
وا Ä
لكونية ،وتتنوع ا« موعات  
ب¬ الكتب
)قدُ ãا(   ،خر لعديد من ûاÎ Äازات الركن مصادر معلومات
بفئت¸ا اÃطبوعة û


والوات الفكرية 



ما ،إذ ز
وا Ä
واÄحصاءات 
ال أxمت  بناء ûاÄنسان الع 

وارائط واÿÄطة
العديد من الع%اء واîÄال اÃرجعية وا« ت
د ³وكتب اقائق û
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Events for the 50th National Day of Oman

A’Sharqiyah University celebrates the 50th National Day of Oman
A National Event of Musical and Artistic Shows
$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\UHSUHVHQWHGE\WKH'HSDUWPHQWRI
6WXGHQW $IIDLUV RUJDQL]HG DQ RQOLQH VWXGHQW HYHQW WR FHOHEUDWHWKHWK1DWLRQDO'D\RI2PDQ7KLV\HDUQDWLRQDO
celebrations were exceptional in the Sultanate due to the
distressing loss of the founder of Oman’s modern renaisVDQFH +LV 0DMHVW\ WKH ODWH 6XOWDQ 4DERRV ELQ 6DLG 0D\
$OODK EHVWRZ PHUF\ RQ KLV VRXO  $ UHQHZHG UHQDLVVDQFH
VWDUWHGXQGHUWKHVXSUHPDF\RI+LV0DMHVW\6XOWDQ+DLWKDP
ELQ 7DUHN 0D\ $OODK SURWHFW KLP  7KH FHUHPRQ\ ZDV RUganized online through the Microsoft Teams platform because of the restrictions imposed due to the coronavirus
SDQGHPLF &RYLG WKH6XOWDQDWHDQGRWKHUFRXQWULHVRI
the world are witnessing.
7KH FHOHEUDWLRQ EHJDQ ZLWK WKH UR\DO DQWKHP RI 2PDQ
SHUIRUPHGE\*KDLGD$O0DKDURXTLDDQGWKHLQWURGXFWRry speech was delivered by Ghaida Al-Busaidia. The cerHPRQ\ WKHQ VWDUWHG ZLWK WKH ÀUVW SURJUDP ZKLFK IHDWXUHG
international congratulatory plate from around the world
prepared by the SuperNova Group. It included greetings
from several individuals from different countries of the world
GLUHFWHGWRWKH6XOWDQDWHLWVSHRSOHDQGWKH6XOWDQRQWKH
glorious 50th National Day. It was followed by a painting
SUHVHQWDWLRQ LQ ZKLFK WZR VWXGHQWV $\DK $O:DKKDELD
DQG0DUDP$VVH\À\DWRRNSDUWLQGUDZLQJSDLQWLQJVIRU+LV
0DMHVW\WKHODWH6XOWDQ4DERRVELQ6DLG 0D\$OODKEHVWRZ
PHUF\RQKLVVRXO DQGIRU+LV0DMHVW\6XOWDQ+DLWKDPELQ

7DUHN 0D\$OODKSURWHFWKLP 
$IWHUWKDWVRPH2PDQLVWXGHQWVVWXG\LQJDEURDGLQWKH86$
and UK were invited to share their joy on the 50th National
Day of Oman. They expressed their longing and nostalgia
IRUWKHPRWKHUODQG2PDQ7KHQWKHVWXGHQWV$DOD$O-DKdhamiya and Said Al-Kalbani jointly delivered a poem with
a full sense of patriotism. It was also followed by a talent
VKRZLQZKLFKVRPHVWXGHQWVWRRNSDUWDQGGHPRQVWUDWHG
their talents in different areas to express their true love and
loyalty to Oman. One of these talents was a national song
SHUIRUPHGE\WKHVWXGHQW7DLI$O%DOXVKLZKRUHSUHVHQWHG
her Music Group. The ceremony ended with the announcement of the results of the competition for the best student
DUWZRUNUHODWHGWRWKLVQDWLRQDORFFDVLRQ

A’Sharqiyah University’s Events on the 50th National Day of Oman
The 50th National Day of Oman is the golden jubilee year
for the Sultanate and its renaissance. It is exceptional this
\HDUDVLWLVWKHÀUVWQDWLRQDOGD\LQWKHHUDRI+LV0DMHVW\6XOWDQ+DLWKDPELQ7DUHN 0D\$OODKSURWHFWKLP DVWKHIRXQGHURIWKHUHQHZHGUHQDLVVDQFH,WLVDOVRWKHÀUVWQDWLRQDOGD\
WKH6XOWDQDWHZLWQHVVHVZLWKRXW+LV0DMHVW\WKHODWH6XOWDQ
4DERRVELQ6DLG 0D\$OODKEHVWRZ+LVPHUF\RQKLP 7KH
University organized many virtual celebrations and events
through live in-house radio meetings which were broadcasted across the campus facilities. Several academic and
administrative staff members voiced their feelings for this
glorious national occasion and conveyed warm greetings

IRU+LV0DMHVW\6XOWDQ+DLWKDPELQ7DULT7KH\H[SUHVVHGMR\ful sentiments on this occasion for the special status of this
blessed day in the collective consciousness of Omani people. It was also manifested in their endless love and loyalty
WR2PDQDQGWKHVHQVHRISDWULRWLVPWKH\KDYHIRU+LV0DMHVW\6XOWDQ+DLWKDPELQ7DULT3URXGRIWKHFRPSUHKHQVLYH
DFKLHYHPHQWV DFURVV WKH 6XOWDQDWH WKH SDUWLFLSDQWV SUHsented several national and traditional songs and anthems
LQ FHOHEUDWLRQ RI WKLV RFFDVLRQ %HVLGHV  FRXSRQV ZHUH
RIIHUHG WR WKH ÀUVW  HPSOR\HHV ZKR HQWHU WKH 8QLYHUVLW\
FDPSXVDVDV\PEROLFJLIWRIIHUHGE\RQHRIWKH8QLYHUVLW\·V
sponsoring institutions.

9LVLWV
6WUHQJWKHQLQJ/LQNVRI&RRSHUDWLRQ%HWZHHQ$O6KDUTL\D8QLYHUVLW\DQG7KH6RXWK6KDUTL\D
*RYHUQRU·V2IÀFH
(PSKDVL]LQJWKHLPSRUWDQFHRIFRRSHUDWLRQOLQNVEH- community and awareness initiatives and activities in
WZHHQWKHRIÀFHRIWKHJRYHUQRURI$O6KDUTL\D6RXWK YDULRXVÀHOGV
DQG 6KDUTL\D 8QLYHUVLW\ LQ YDULRXV ÀHOGV DQG VHFWRUV
that serve the community in the Governorate of
6KDUTL\D 6RXWK 0U +DPHG $O +DMU\ 9LFH 3UHVLGHQW
of Sharqiya University for Resources and Institutional
Support made a visit to Dr. Yahya bin Bader bin MaOLN$O0DDZDOLWKH*RYHUQRURI6KDUTL\D6RXWKLQKLV
RIÀFH LQ 6XU 'XULQJ WKH YLVLW 0U +DPHG SUHVHQWHG
his greetings to the Governor on the occasion of beLQJ VKLIWHG WR WKH *RYHUQRUDWH ZLVKLQJ KLP VXFFHVV
in developing the Governorate and its states at all
OHYHOV'XULQJWKHPHHWLQJWKH\DOVRGLVFXVVHGZD\V
through which academic staff at Sharqiya University
could be referred to as consultants in issues that may
UHTXLUH VSHFLDOL]HG VWXGLHV DQG ZD\V RI VXSSRUWLQJ
the participation of the university’s students in many

A Dialogue session
(GXFDWLRQDODQG3V\FKRORJLFDO(IIHFWV8QGHU´&RYLGµ3DQGHPLF$'LDORJXHVHVVLRQDW
A’sharqiyah University

5HSUHVHQWHG E\ WKH &ROOHJH RI $UWV DQG +XPDQLWLHV $·VKDUTL\DK 8QLYHUVLW\ RUJDQL]HG WKH ÀUVW
YLUWXDO GLDORJXH VHVVLRQ HQWLWOHG ´7KH 3DQGHPLF DQG
WKH (GXFDWLRQDO DQG 3V\FKRORJLFDO 6FLHQFHVµ 8QGHU
WKHDXVSLFHVRI'U$EGXOODKELQ6DLI$O7REL'HDQRI
WKH&ROOHJHRI$UWVDQG+XPDQLWLHV7KHVHVVLRQGHDOW
ZLWK PDQ\ WRSLFV FXUULFXOD DQG SDQGHPLF HGXFDWLRQDQGSDQGHPLFWHFKQLTXHVHGXFDWLRQDODQGVRcial insights in light of the pandemic. In addition to the
SV\FKRORJLFDO HIIHFWV RI WKH SDQGHPLF RQ VWXGHQWV
this session aimed to deepen dialogue and exchange
YLHZV EHWZHHQ WKH ORFDO FRPPXQLW\ VWXGHQWV DQG

SURIHVVRUVDVZHOODVH[FKDQJHHGXFDWLRQDODQGSV\FKRORJLFDOH[SHULHQFHVDQGYLVLRQVLQOLJKWRIWKH&RURQDSDQGHPLFLQDGGLWLRQWRVKHGGLQJOLJKWRQWKH
UROHRIHGXFDWLRQDOSV\FKRORJLFDOVFLHQFHVLQOLJKWRI
the pandemic. A number of academic staff at Sultan
Qaboos University and A’sharqiyah University participated in this session.

Meetings
7KH$FDGHPLFFRXQFLORIWKHXQLYHUVLW\KHOGLWVÀUVWPHHWLQJIRUWKHDFDGHPLF\HDU
2020/2021

7KH $FDGHPLF FRXQFLO RI WKH XQLYHUVLW\ KHOG LWV ÀUVW
PHHWLQJ IRU WKH DFDGHPLF \HDU 3URI
)RXDG&KHGLGWKHSUHVLGHQWRIWKH8QLYHUVLW\OHGWKH
meeting through Microsoft Teams.
The council discussed many important topics that
serve the university’s educational process such as
PHPEHUV· DQQXDO SURFHVV WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH
Deans council and the study plan for the psycholog-

LFDOSURJUDPDWWKHFROOHJHRI$UWVDQG+XPDQLWLHV
0RUHRYHU WKH VXJJHVWHG SURJUDPV WKDW ZLOO EH VXEPLWWHGWRWKH0LQLVWU\RI+LJKHU(GXFDWLRQDSSURYDO
RI6FLHQWLÀFDQG,QQRYDWLRQIRUWKLV\HDUZHUHSUHVHQWed during the meeting. In addition to the professional
GHYHORSPHQW SODQ IRU WKH HPSOR\HHV D QXPEHU RI
other items that are of interest to the university were
discussed in the meeting.

3DUWLFLSDWLRQ
6HPLQDURQ&RQFHSWVDQGNQRZOHGJHH[WUDFWLRQ
Information Systems Management Department at the
&ROOHJHRI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQFRQGXFWHGDVHPinar entitled “Data Mining to Extract and Represent
Knowledge” through Microsoft Teams. The seminar
aimed to give an overview of data mining concepts
and techniques and how they can be used to extract
'U0XKDPPDG%DVKLU$VVLVWDQW3URIHVVRUDQG+HDGRI NQRZOHGJH7KHVHPLQDUDOVRGHDOWZLWKVHYHUDOWRSLFV

the most important of which are the drive to extract academics and MBA students at the university.
GDWD DSSOLFDWLRQV DQG WHFKQLFDO SURFHVVHV LQ GDWD
mining. The seminar was attended by a number of

Seminar on the Impact of the Arabic Language on the Language of Ibn Duraid Al-Azdi

&ROOHJH RI $UWV DQG +XPDQLWLHV UHSUHVHQWHG E\ WKH
'HSDUWPHQW RI $UDELF /DQJXDJH DQG /LWHUDWXUH RUJDQL]HGDUHVHDUFKVHPLQDUHQWLWOHG´7KH<HPHQL3URQXQFLDWLRQLQ´7KH-DPKDUW$OORJDKµ,WV2GGQHVVDQG
the Impact of the Omani Language on it. The seminar
was conducted through my Microsoft Teams by Dr.

$KPHGELQ0XKDPPDG$O5RPKL$VVLVWDQW3URIHVVRU
in the Department of Arabic Language and Literature. The seminar shed light on the strangeness of the
<HPHQLSURQXQFLDWLRQLQWKHGLFWLRQDU\RI-DPKDUW$OORJDKIRU$EX%DNULEQ'XUDLG$O$]DGLLQ2PDQ7KH
seminar also shed light on the effect of this phenomHQRQLQWKH-DPKDUWE\WKHOLQJXLVWLFFRPSRVLWLRQRI
,EQ'XUDLGWKHH[WHQWRILWVLPSDFWRQWKHVRXUFHVRI
ODQJXDJHDVZHOODVWKH-DPKDUWDQGWKHUHÁHFWLRQ
of its dialect privacy and its impact on the language
RIWKH$UDEVLQJHQHUDODQGWKH2PDQLODQJXDJHLQ
particular. The seminar was attended by academics
in the college.

6HPLQDURQ5HVHDUFKDQGLWV3XEOLFDWLRQVLQ,QWHUQDWLRQDO-RXUQDOV
WOHG´+RZWR0DNH<RXU5HVHDUFK*OREal?” The seminar aimed at familiarizing the attendees about how
to successfully publish research in the top international peer-reviewed journals. The seminar dealt with
many themes among which were: tips on conducting
UHVHDUFKSULQFLSOHVRIGHVLJQLQJZULWLQJKROGLQJDQG
'U$]HP$EGHO+DNLP$VVLVWDQW3URIHVVRURI$FFRXQW- publishing research as well as authoring. The seminar
LQJDQG)LQDQFHLQ&ROOHJHRI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ was attended by a number of academics and MBA
FRQGXFWHGµWKURXJK0LFURVRIW7HDPVDVHPLQDUHQWL- students at the university.

:RUNVKRSRQ:ULWLQJDQG6SHOOLQJ6NLOOVDQG*DPPDU
7KH &ROOHJH RI $UWV DQG +XPDQLWLHV UHSUHVHQWHG E\
WKH 'HSDUWPHQW RI $UDELF /DQJXDJH KHOG D ZRUNVKRSRPZULWLQJDQGVSHOOLQJVNLOOV7KHZRUNVKRSZDV
conducted for two consecutive days by Mr. Youssef
ELQ6XODLPDQ$O0DDPDUL$UDELFODQJXDJHOHFWXUHU
7KHZRUNVKRSGHDOWZLWKVNLOORIZULWLQJVSHHFKHVDQG
RIÀFLDOOHWWHUV7KHZRUNVKRSIRFXVHGRQWKHOLQJXLVWLF
technical elements and the characteristic of discourses in the Sultanate of Oman.
7KHZRUNVKRSVKHGOLJKWRQJUDPPDWLFDODQGVSHOOLQJ
UXOHV LQ ZULWLQJ VKRZLQJ WKH FRPPRQ PLVWDNHV FRPPLWWHGZKHQZULWLQJ7KHZRUNVKRSZDVDWWHQGHGE\
DQXPEHURIDFDGHPLFVDGPLQLVWUDWRUVDQGXQLYHUVLW\
students.

$9LUWXDO/HFWXUHRQWKH'HSOR\PHQWRI+RPH(GXFDWLRQ7HFKQRORJ\DQG0LFURVRIW$SSOLcations
,QFRRUGLQDWLRQZLWKWKH2PDQL:RPHQ$VVRFLDWLRQLQ$O0XGKDLEL'U4DVLP$O
$MPL $VVLVWDQW 3URIHVVRU LQ (GXFDWLRQ 7HFKQRORJ\ DW WKH &ROOHJH RI $UWV DQG +XPDQLWLHV SUHVHQWHG DQ RQOLQH OHFWXUH HQWLWOHG ¶7KH 5ROH RI WKH )DPLO\ LQ 8WLOL]LQJ
+RPH(GXFDWLRQ7HFKQRORJ\GXULQJ'LVWDQFH/HDUQLQJ·7KHOHFWXUHGLVFXVVHGVWUDWegies for employing educational technology at homes to achieve more motivation
DPRQJ FKLOGUHQ LQ WKH VDPH KRXVH ,W DOVR WDFNOHG ZD\V RI DFWLYDWLQJ WKH IDPLO\
account and features offered by Microsoft on students’ devices. Al-Ajmi additionally demonstrated a visual presentation of the ways and tools for sharing devices
DPRQJVWXGHQWVZKLOHPDLQWDLQLQJSULYDF\IRUHDFKRQH7KHZRUNVKRSZDVDWWHQGHGE\WKHFRQFHUQHGPRWKHUVZKRDUHPHPEHUVRIWKH2PDQL:RPHQ·V$VVRFLDtion in Al-Mudhaibi.

$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\KROGVD9LUWXDO6HPLQDURQ1DQRWHFKQRORJ\
$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\UHSUHVHQWHGE\WKH&ROOHJHRI
$SSOLHGDQG+HDOWK6FLHQFHVRUJDQL]HGDWKUHHGD\
YLUWXDOVHPLQDUHQWLWOHG¶1DQRWHFKQRORJ\·5HVHDUFKHUV IURP WKUHH FRXQWULHV SDUWLFLSDWHG LQ WKH VHPLQDU
LQ WKHDUHDV RI PDQXIDFWXULQJPHGLFLQH DQG SKDUmacology.
7KH 'HDQ RI WKH &ROOHJH RI $SSOLHG DQG +HDOWK
6FLHQFHV'U6DLG$O*KDQDLPLLQDXJXUDWHGWKHVHPLQDU ZLWK DQ LQWURGXFWRU\ VSHHFK ZHOFRPLQJ DOO DWWHQGHHVLQFOXGLQJ3URI)RXDG&KHGLGWKH3UHVLGHQW
RI $·6KDUTL\DK 8QLYHUVLW\ +H WKHQ JDYH D EULHI DFcount of A’Sharqiyah University and the importance
RIQDQRWHFKQRORJ\LQDYDULHW\RIÀHOGVDQGSUHVHQWed its practical applications in the health and computer industries.
$IWHUWKDW3URI-DH6XN/HHVSHFLDOL]LQJLQPDWHULDOV
science and engineering from the Gwangju Institute
RI6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\LQ.RUHDJDYHDOHFWXUH
RQ ¶7KH 'HYHORSPHQW RI 3RO\PHULF 1DQRPDWHULDOV
IURP &RSRO\PHU &KDLQV· DQG VSRNH DERXW WKH IHDtures of industrial and self-assembly for these materials
and their applications.
2QWKHVHFRQGGD\3URI$PLW.'LQGDIURPWKH5HSXEOLFRI,QGLDSUHVHQWHGDOHFWXUHRQ¶%LRQDQRPDWHULDO ,QWHUIDFH· DQG VSRNH DERXW WKH WKHUDSHXWLF
potential of nano-scale medications and nanomed-

icine.
2QWKHWKLUGGD\3URI&KH/HHRI0LVVRXUL8QLYHUVLW\
8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDGHOLYHUHGDOHFWXUHHQWLWOHG
¶6FDIIROGV 'HYHORSPHQW ZLWK 7KUHHGLPHQVLRQDO %LRSULQWLQJ7HFKQRORJ\IRUWKH&LUFXODWRU\6\VWHP·
The aim of the seminar was to highlight the latest sciHQWLÀF UHVHDUFK ZRUNV GHVLJQHG WR VWXG\ WKH FXUUHQW
UHODWHGLVVXHVWKHUHFHQWLQQRYDWLRQVDQGIXWXUHFKDOOHQJHVLQQDQRWHFKQRORJ\DQGVFLHQFH%HVLGHVLWSURYLGHGDSODWIRUPIRUWKHH[FKDQJHRIVFLHQWLÀFNQRZOedge among international researchers specializing in
nanotechnology.

'U)DWPD$O0XNKDLQLD·V3XEOLFDWLRQZLWK$O:DVO8QLYHUVLW\LQ'XEDL
$&RDXWKRUHG%RRNRQ6W\OLVWLFV
'U )DWPD $O0XNKDLQLD $VVLVWDQW 3URIHVVRU LQ $UDELF
/DQJXDJHDQG/LWHUDWXUHDWWKH&ROOHJHRI$UWVDQG
+XPDQLWLHV FRQWULEXWHG LQ FRDXWKRULQJ D ERRN HQWLWOHG¶5HVHDUFK6WXGLHVRQ6W\OLVWLFV·ZKLFKZDVSXEOLVKHGE\$O:DVO8QLYHUVLW\LQWKH8QLWHG$UDE(PLUDWHV
8$(  7KH ERRN GHDOW ZLWK WKH ULVH RI WKH VW\OLVWLFV LQ
PRGHUQOLQJXLVWLFVDQGLGHQWLÀHGWKHLQGLFDWRUVRIWKH
VW\OLVWLFWKLQNLQJRIWKHROG$UDEFULWLFVDVZHOODVWKH
efforts of the modernists to develop the classical Arabic rhetoric and to connect it with the stylistic patWHUQV RI WKH PRGHUQ DSSURDFK 7KH ERRN FRPHV LQ

WKUHH PDLQ VHFWLRQV WKH ÀUVW RQH WDONV DERXW WKH RUigins and evolution of stylistics; the second section
deals with the nativization of stylistics in the Arabic
tradition; and the third one deals with some practical
stylistic studies.

UHPRWHSDUWLFLSDQWVLQ/HFWXUHVRIWKH&ROOHJHRI/DZDW$·VKDUTL\DK8QLYHUVLW\
7KH&ROOHJHRI/DZDW$·VKDUTL\DK8QLYHUVLW\RUJDQized a set of legal events and lectures in cooperation
ZLWKDJURXSRILQVWLWXWLRQVLQWKH6XOWDQDWHZLWKLQWKH
IUDPHZRUN RI WKH FROOHJH·V DQQXDO SODQ WR FRQGXFW
OHFWXUHV VHPLQDUV DQG HGXFDWLRQDO DQG DZDUHQHVV
HYHQWVUHODWHGWRWKHEUDQFKHVRIODZZLWKWKHDLP
RISURYLGLQJWKHFROOHJH·VVWXGHQWVZLWKOHJDONQRZOHGJH DQG H[SDQGLQJ WKHLU VFLHQWLÀF SHUFHSWLRQV LQ
addition to spreading legal culture for students and
the local community.
,WZDVUHSRUWHGWKDW'U6DOHKELQ6DHHG$O0DDPDUL
'HDQRIWKH&ROOHJHRI/DZDW$·VKDUTL\DK8QLYHUVLW\ VDLG WKDW WKH FROOHJH LV NHHQ WR VSUHDG WKH OHJDO
NQRZOHGJHDQGEURDGHQWKHDFDGHPLFSHUFHSWLRQV
RILWVVWXGHQWVE\GLYHUVLI\LQJWKHDFWLYLWLHVFDUULHGRXW
RXWVLGHWKHHGXFDWLRQDOURRPWKURXJKFRRSHUDWLRQ
ZLWKDJURXSRIOHJDOLQVWLWXWLRQVLQWKH6XOWDQDWHVXFK
DV WKH 3XEOLF 3URVHFXWLRQ WKH 5R\DO 2PDQ 3ROLFH

DQGVRPHMXGLFLDOLQVWLWXWLRQVLQDGGLWLRQWRWKHLPSOHmentation of some of those activities by the faculty
DQG RWKHU IDFXOWLHV RI WKH XQLYHUVLW\ +H SRLQWHG RXW
that the strategy followed by the college in spreading
OHJDOFXOWXUHDQGHQKDQFLQJWKHNQRZOHGJHDQGVFLHQWLÀFDVSHFWRIVWXGHQWVFRPHVIURPWKHDSSURDFK
RIGLYHUVLI\LQJWKRVHVRXUFHVRINQRZOHGJHLQDGGLWLRQ
to what is offered to students in the university study
VWDJHVDFFRUGLQJWRWKHDSSURYHGVWXG\SODQ
The Dean of the Faculty of Law at A’sharqiyah
University indicated that the recent period witnessed
the implementation of a group of lectures and events
WKDWDWWUDFWHGWKHFROOHJHVWXGHQWVLQSDUWLFXODUDQG
the university students and the local community in
JHQHUDO FRQVLGHULQJ WKDW WKHVH DFWLYLWLHV ZHUH FDUULHGRXWWKURXJKYLVXDOFRPPXQLFDWLRQZKLFKKDGD
role in attracting large numbers of these activities.

Events
8QGHUWKH6ORJDQ¶WKH5ROHRI1XUVHVLQ'LDEHWHV&DUH·7KH8QLYHUVLW\&OLQLFFHOHEUDWHV
WKH:RUOG'LDEHWHV'D\
5HSUHVHQWHG E\ WKH 8QLYHUVLW\ &OLQLF WKH
Department of Administrative Affairs organized an awareness lecture on the role
RI QXUVHV LQ VXSSRUWLQJ GLDEHWLF SDWLHQWV
ZKLFKFRLQFLGHVZLWK:RUOG'LDEHWHV'D\
1RYHPEHUWK 7KHOHFWXUHZDVSUHVHQWHGE\'U'DODO$O+DUWKLDDJHQHUDOGRFWRU
DW,EUDD+HDOWK&RPSOH[WKURXJKWKH0Lcrosoft Teams platform. She discussed the
PDLQ FRQFHSWV RI GLDEHWHV K\SHUJO\FH-

PLDFDXVHVWKHLPSRUWDQFHRIGDLO\H[HUFLVH
as one of the main factors in regulating sugar
LQWKHERG\$O+DUWKLDDOVRWDONHGDERXWWKH
W\SHVRIEORRGVXJDUDQGWKHULVNVWKDWPD\
befall diabetic patients in case of non-compliance with the related health instructions.
The goal of this event was to raise awareness
about the role of nurses in supporting people
living with diabetes and the overall awareness among the University staff members.

7KH&ROOHJHRI$UWVDQG+XPDQLWLHV&HOHEUDWHVWKH3URSKHW·V%LUWKGD\2QOLQH
7KH &ROOHJH RI $UWV DQG +XPDQLWLHV UHSUHVHQWHG E\
WKH$UWVDQG+XPDQLWLHV*URXSRUJDQL]HGDQRQOLQH
HYHQW WR FHOHEUDWH WKH 3URSKHW·V ELUWKGD\ WKURXJK
the Microsoft Teams platform. The event included a
YDULHW\RIKLJKOLJKWVVWDUWLQJZLWKDUHFLWDWLRQIURPWKH
+RO\4XU·DQE\WKHVWXGHQW4DEDV$VVD\DELD,WZDV
IROORZHGE\DQDQWKHPSHUIRUPHGE\+DELE$O%DUDVKGLIURPWKH,VODPLF6FLHQFHV,QVWLWXWH-D·ODQ%DQL
%RKDVDQ $GGLWLRQDOO\ 'U 6DLG 0XVDOODP $O5DVKLGL
IURPWKH'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQWKH&ROOHJHRI$UWV
DQG+XPDQLWLHVRIIHUHGDVSHHFKRQWKLVRFFDVLRQLQ
which he highlighted the educational and behavioral
DVSHFWVWKDWWKH3URSKHW 0D\SHDFHDQGEOHVVLQJV
EH XSRQ KLP  KDG EHHQ IROORZLQJ ZLWK KLV ULJKWHRXV
companions to form a holy pedagogical approach
WKDWSDUHQWVQHHGWRLQFXOFDWHLQWKHLUKRPHVWHDFKHUV QHHG WR DSSO\ LQ WKHLU HGXFDWLRQDO DUHDV DQG
educators need to follow in the community. A poem
ZDVDOVRSUHVHQWHGE\WKHVWXGHQW*KDLGD$O%XVDLG-

LDDQGDSUHVHQWDWLRQZDVGHOLYHUHGE\WKHVWXGHQW
=DP]DP $VVD·LGLD $W WKH HQG RI WKH HYHQW WKH VWXGHQW0RORXN$VVDPDKH\DGHPRQVWUDWHGKHUVNLOOVLQ
$UDELFFDOOLJUDSK\E\DUWLVWLFDOO\ZULWLQJWKH3URSKHW·V
QDPH 0D\SHDFHDQGEOHVVLQJVEHXSRQKLP 

$·VKDUTL\DK8QLYHUVLW\FHOHEUDWHVWKH,QWHUQDWLRQDO'D\RI3HUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVE\GHIDXOW
7KH &ROOHJH RI /DZ DW $·VKDUTL\DK 8QLYHUVLW\ RUJDQized a set of legal events and lectures in cooperation
ZLWKDJURXSRILQVWLWXWLRQVLQWKH6XOWDQDWHZLWKLQWKH
IUDPHZRUN RI WKH FROOHJH·V DQQXDO SODQ WR FRQGXFW
OHFWXUHV VHPLQDUV DQG HGXFDWLRQDO DQG DZDUHQHVV
HYHQWV UHODWHG WR WKH EUDQFKHV RI ODZ ZLWK WKH DLP
RISURYLGLQJWKHFROOHJH·VVWXGHQWVZLWKOHJDONQRZOHGJH DQG H[SDQGLQJ WKHLU VFLHQWLÀF SHUFHSWLRQV LQ
addition to spreading legal culture for students and
the local community.
,WZDVUHSRUWHGWKDW'U6DOHKELQ6DHHG$O0DDPDUL
'HDQRIWKH&ROOHJHRI/DZDW$·VKDUTL\DK8QLYHUVLW\ VDLG WKDW WKH FROOHJH LV NHHQ WR VSUHDG WKH OHJDO
NQRZOHGJHDQGEURDGHQWKHDFDGHPLFSHUFHSWLRQV
RILWVVWXGHQWVE\GLYHUVLI\LQJWKHDFWLYLWLHVFDUULHGRXW
RXWVLGH WKH HGXFDWLRQDO URRP WKURXJK FRRSHUDWLRQ
ZLWKDJURXSRIOHJDOLQVWLWXWLRQVLQWKH6XOWDQDWHVXFK
DV WKH 3XEOLF 3URVHFXWLRQ WKH 5R\DO 2PDQ 3ROLFH
DQGVRPHMXGLFLDOLQVWLWXWLRQVLQDGGLWLRQWRWKHLPSOHmentation of some of those activities by the faculty
DQG RWKHU IDFXOWLHV RI WKH XQLYHUVLW\ +H SRLQWHG RXW
that the strategy followed by the college in spreading
OHJDOFXOWXUHDQGHQKDQFLQJWKHNQRZOHGJHDQGVFLHQWLÀFDVSHFWRIVWXGHQWVFRPHVIURPWKHDSSURDFK

RIGLYHUVLI\LQJWKRVHVRXUFHVRINQRZOHGJHLQDGGLWLRQ
to what is offered to students in the university study
VWDJHVDFFRUGLQJWRWKHDSSURYHGVWXG\SODQ
The Dean of the Faculty of Law at A’sharqiyah University indicated that the recent period witnessed the implementation of a group of lectures and events that
DWWUDFWHGWKHFROOHJHVWXGHQWVLQSDUWLFXODUDQGWKH
university students and the local community in generDOFRQVLGHULQJWKDWWKHVHDFWLYLWLHVZHUHFDUULHGRXW
WKURXJK YLVXDO FRPPXQLFDWLRQ ZKLFK KDG D UROH LQ
attracting large numbers of these activities.

Student Dorms Department Organized Events & Activities
$VSDUWRILWVUHOHQWOHVVHQGHDYRUWRGHYHORSWKHVNLOOV
RIIHPDOHHPSOR\HHVWRNHHSXSZLWKWKHGDLO\ZRUN
UHTXLUHPHQWVWKH)HPDOH6WXGHQWV·$FFRPPRGDWLRQ
'HSDUWPHQWRUJDQL]HGDZRUNVKRSHQWLWOHG´7KH'LIIHUHQFH 3RLQWµ 7KH ZRUNVKRS VKHG OLJKW RQ VHYHUDO
WRSLFVVXFKDVGHÀQLQJWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWUDQVIRUPDWLRQ DQG DEDQGRQPHQW LQ DGGLWLRQ WR DOZD\V
FKDQJH IRU WKH EHWWHU XUJLQJ WKH WUDLQHHV WR JLYH
XSIDOVHH[FXVHVDQGDOZD\VZRUNKDUGDQGLQVLVWRQ
UHDFKLQJ WKH JRDOV 7KH ZRUNVKRS DLPHG DW VHOIGHYHORSPHQWDQGUHÀQLQJWKHVNLOOVRIIHPDOHHPSOR\HHV
with regard to identifying and solving problems. The
ZRUNVKRSZDVFRQGXFWHGE\WUDLQHU$KPHG$O+DEVL
and attended by a number of the department’s female employees.
The department also held a religious ceremony
WKURXJK0LFURVRIW7HDPVHQWLWOHG´7KH/LJKWRI*XLGDQFHµWRFRPPHPRUDWHDQGFHOHEUDWHWKHELUWKRI
WKH SURSKHW 0RKDPPHG 3%8+ 7KH 'HSDUWPHQW

also organized ceremony through Microsoft Teams to
FHOHEUDWHWKHÀIWLHWKJORULRXV1DWLRQDO'D\RI2PDQ
7KHFHUHPRQLHVZHUHDWWHQGHGE\GHSDUWPHQWVWDII
academics and students.

¶7RJHWKHU:H:LOO*HW2YHU,W·
Exploring Students’ views on Distance Learning
7KH &ROOHJH RI $UWV DQG +XPDQLWLHV UHSUHVHQWHG E\
WKH /LWHUDWXUH DQG +XPDQLWLHV *URXS RUJDQL]HG D
WZRGD\ HYHQW HQWLWOHG ¶7RJHWKHU :H :LOO *HW 2YHU
It’ through the Microsoft Teams platform. In coordiQDWLRQZLWKVRPHVWXGHQWVDWWKH8QLYHUVLW\WKH<RXWK
3V\FKRORJ\WHDPSUHVHQWHGDZRUNVKRSHQWLWOHG¶3V\chological Stress During Distance Learning’. It was folORZHG E\ D GLVFXVVLRQ VHVVLRQ KHOG ZLWK WKH &ROOHJH
'HDQ'U$EGXOODKELQ6DLI$O7XELDQGOHGE\'U6DLG
ELQ0XVDOODP$O5DVKLGL$VVLVWDQW3URIHVVRUDWWKH&ROlege. The session included several questions about
WKH 'HDQ·V ELRJUDSK\ KLV SURIHVVLRQDO DQG VFLHQWLÀF
H[SHULHQFHDQGWKHIXWXUHRIWKH&ROOHJHDQGLWVDFDGHPLFSURJUDPV$IWHUWKDWDUHFRUGHGGHPRQVWUDWLRQIHDWXUHG¶6WXGHQWV·9LHZVRQ'LVWDQFH/HDUQLQJ·
was presented.
2QWKHIROORZLQJGD\WKHVWXGHQWVSUHVHQWHGDQRWKHU
VHVVLRQHQWLWOHG¶,VVXHVLQ3V\FKRORJ\·WKDWGLVFXVVHG
psychology and some of its related issues. A debate
HQWLWOHG¶'R\RXDJUHHZLWKPH"·ZDVWKHQKHOGWRH[SORUHWKHIXWXUHRIGLVWDQFHOHDUQLQJWKHFKDOOHQJHV
LWIDFHVLWVXVHIXOQHVVLQWKHSUHVHQWGD\V and its psyFKRORJLFDOHFRQRPLFDQGVRFLDOHIIHFWV,QWKHHQG

D FRPSHWLWLRQ HQWLWOHG ¶<RXU 'DLO\ 5RXWLQH LV %HWWHU
Now’ was arranged to highlight the differences in students’ routines before and after the implementation
RI GLVWDQFH OHDUQLQJ 9DULRXV VWXGHQWV· YLGHRV ZHUH
GHPRQVWUDWHG DQG WKH EHVW YLGHR ZDV KLJKOLJKWHG
by the committee assigned for this purpose.

A Congratulation Letter to Mr. Shujaat Ali
Oman (IIA) under the auspices of the College of Bankternal Auditors (IIA) in the United States of America. It
A’Sharqiyah University congratulates Mr. Shaja’at Ali,
an internal auditor at its Internal Audit Department for
ance (CRMA) from the Institute of Internal Auditors

management professionals who are responsible for
and have experience in providing risk management
assurance, governance processes, quality assurance,
or control self-assessment (CSA).

A New Book in Computer Sciences Titled “Human-Computer Interaction” investigates
E-Health Applications

Congraratulation
Dr.Abdul Hakim Mohammad
Director of E-Learning Department, and Assistant Professor in the Departmet of Information Systems of the College
of Business

For publishing his book ‘Human-Computer Interaction: patient-centred culturally-aware design’. The novelty of this research
book is the notion of cultural awareness of the applications through the employment of adaptive agents, which allows systems to personalise themselves according to the patient’s cultural fabrics while adhering to usability principles.

“Citizenship in Oman’s Vision 2040”
A Worksheet of Dr. Rashid Al- Hajri at the Education Forum
The paper dealt with the issue of identity and citizenship
as one of the national priorities in Oman’s 2040 vision,
and also addressed the main objectives that are summarized in preparing a generation proud of its identity
and culture, committed to its citizenship, and keeping
pace with new knowledge and technical changes. It
also recommended the need for cooperation between
all relevant government institutions and civil society institutions to prepare a common vision on implementing
the goals of citizenship, identity, heritage, and national
culture, which His Majesty Sultan Haitham bin Tariq -may
God protect him- referred to in his speech during the cel-

Dr. Rashid Al-Hajri, Assistant Professor of Fundamentals of
Education at the College of Arts & Humanities, presented a paper entitled “Citizenship in Oman’s Vision 2040”
in the Education and Citizenship Forum, organized by
the Citizenship Department of the Ministry of Education,
sponsored by the Undersecretary of the Ministry of Education, which was virtually held via Microsoft Teams.
“Making the vision succeed is every one’s responsibility.”

5HVHDUFK3DSHUV
¶([DPLQLQJWKHHIIHFWVRI+LJK3HUIRUPDQFHZRUNV\VWHPVRQWKHSHUIRUPDQFHRI+LJKHU
(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQV·²$5HVHDUFK3DSHUE\'U6DOHK$O6LQDZL

'U6DOHK$O6LQDZL$VVLVWDQW3URIHVVRULQ%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQDWWKH&ROOHJHRI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ
SXEOLVKHGDQHZUHVHDUFKSDSHUHQWLWOHG¶0HGLDWLRQ
(IIHFWVRI6HUYLFH3HUIRUPDQFHDQG&RQFHUQVRI&XVWRPHUVRQ+LJK3HUIRUPDQFH:RUN6\VWHPVDQG,QVWLWXWLRQDO3HUIRUPDQFHLQ+LJKHU(GXFDWLRQ,QVWLWXWLRQV·
7KHSDSHUZDVSXEOLVKHGLQWKH0,(5-RXUQDORI(GXFDWLRQDO6WXGLHV7UHQGVDQG3UDFWLFHV
The study aims to examine the effects of high-perforPDQFHZRUNV\VWHPV +3:6 RQWKHSHUIRUPDQFHRI
+LJKHU (GXFDWLRQ ,QVWLWXWLRQV ,W SDUWLFXODUO\ DWWHPSWV
WRH[SORUHZKHWKHUSHUIRUPDQFHZRUNV\VWHPVZKLFK

LQFOXGHEXWQRWOLPLWHGWRUHFUXLWLQJWUDLQLQJLQYROYHPHQWSHUIRUPDQFHFRPPXQLFDWLRQDQGFDUHSUDFWLFHV LQÁXHQFH HPSOR\HHV· SHUIRUPDQFH LQ +LJKHU
Education Institutions in the Sultanate of Oman.
%HVLGHVWKHSDSHUH[DPLQHVWKHHIIHFWVRIPHGLDWRU
YDULDEOHVOLNHFRQFHUQIRUFXVWRPHUVDQGVHUYLFHSHUIRUPDQFH RQ LQVWLWXWLRQDO SHUIRUPDQFH ,Q WKLV VWXG\
SDUWLFLSDQWVYROXQWDULO\WRRNSDUWDQGWKH\ZHUH
VHOHFWHGXVLQJDVWUDWLÀHGVDPSOLQJPHWKRG6HOHFWHG
*HQHUDO 0DQDJHUV $VVLVWDQW *HQHUDO 0DQDJHUV RU
those in authority from the selected institution constituted the study population.
The study results suggested that there is a direct relaWLRQVKLSEHWZHHQWKHKLJKSHUIRUPDQFHZRUNV\VWHPV
and institutional performance and an indirect relationship through concerns for employees and service
performance.

$6FLWQFÀF/HWWHU/RRNLQJLQWR7KH)XWXUHRI'LJLWDO$UFKLYHVE\$\PDQ,VPDLOLQ7KH)LÀWK
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUQFHLQ&DLURRQ7KH$UDE,PSDFW)DFWRU

$\PDQ ,VPDLO WKH DVVLVWDQW SURIHVVRU DW WKH GHSDUWment of Records and Archives in college of Business
$GPLQLVWUDWLRQSUHVHQWHGDVFLHQWLÀFOHWWHUWLWOHG´)Xture archives in the digital age and their role in inforPDWLRQPHDVXUHPHQWVµDWWKHÀIWKLQWHUQDWLRQDOFRQference on the Arab impact factors which was held
LQ&DLURRQWKHWKDQGWKHWKRI1RYHPEHU

The paper gave an introduction on archives and its
importance in the past and present. It also discussed
the importance of traditional archives and the principles that is based on it. It also discussed other important factors such as: the development of the concept
of traditional and digital archives and their readiness
to come up with the best ways to deal with digital
LQIRUPDWLRQ DQG WKH ZD\ KRZ EHQHÀFLDULHV LQWHUDFW
with them using modern technologies.
0RUHRYHU ,VPDLO VSRNH DERXW WKH HIIHFWLYH VROXWLRQV
to log into digital and archived data and measuring
them through digital archives and the recommendaWLRQVDVDUHVXOWRIWKHÀQGLQJVRIWKHSDSHU

Forums
0DVDUIRUXPDW$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\H[DPLQHVWKHFKDOOHQJHVDQGVWXGHQWV·VNLOOV
WKURXJKFDUHHUJXLGDQFHIRUWKHMREPDUNHW
$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\RUJDQL]HGWKHÀUVW0DVDUIRUXP
with participants from specialists and interested parties from in and out of the Sultanate. The forum was
held through a virtual call.

7KH ÀUVW GD\ LQFOXGHG VHYHUDO VHJPHQWV 7KH PRVW
important item was the speech by the president of
WKHXQLYHUVLW\3URI)RXDG&KDGLG7KHUHZDVDOVRD
speech by a representative from both the ambas-

sadors and representative of career guidance and
WKHXQLYHUVLW\SLRQHHUVFOXE,QDGGLWLRQDSDQHOZDV
KHOGWLWOHG´&DUHHU3DWKVDQGLWV&KDOOHQJHVµZLWKWKH
SDUWLFLSDQWVIURPLQDQGRXWVLGHWKHFRXQWU\/DVWO\D
Masar competition was introduced for showing some
successful experiences.
7KH VHFRQG GD\ RI WKH IRUXP LQFOXGHG D ZRUNVKRS
HQWLWOHG ´,QQRYDWLRQ &DPSµ 0RUHRYHU D UHVHDUFK
SDSHU ZDV SUHVHQWHG WLWOHG ´7KH &RURQD 3DQGHPLF

and its Effects on Entrepreneurship”. In addition to
PXVLFDOEUHDNVWKHUHVXOWVIRU0DVDUIRUXPFRPSHWLtions were announced.
7KHIRUXPDLPVWRJLYHSDUWLFLSDQWVWKHVNLOOVUHTXLUHG
IRUFDUHHUJXLGDQFHDQGWRSUHSDUHWKHPIRUWKHMRE
PDUNHWDIWHUJUDGXDWLRQ,WDOVRIRFXVHVRQH[SORULQJ
the obstacles that students might face during their
time at the university and after graduation in their
ÀHOG

6FLHQWLÀF5HVHDUFK
(QFRXUDJLQJ6WXGHQW([FKDQJHDQG3DUWLFLSDWLRQLQ6FLHQWLÀF5HVHDUFK
0HHWVZLWKWKH8QLYHUVLW\RI3DUPD,WDO\
'U $EGXOODK $O7XEL WKH 'HDQ RI WKH &ROOHJH RI $UWV
DQG+XPDQLWLHVKHOGDQRQOLQHPHHWLQJZLWKWKH8QLYHUVLW\ RI 3DUPD LQ ,WDO\ WKURXJK WKH 0LFURVRIW 7HDPV
platform. The meeting aimed at activating the mutually signed agreement in a variety of academic areDVLQFOXGLQJHQFRXUDJLQJWKHVWXGHQWH[FKDQJHEHWZHHQ WKH WZR XQLYHUVLWLHV SDUWLFLSDWLQJ LQ VFLHQWLÀF
UHVHDUFKLQLWLDWLYHVH[FKDQJLQJDFDGHPLFH[SHULHQFHVDQGHVWDEOLVKLQJH[WHUQDOUHODWLRQVKLSVZLWKLQWHUQDtional universities.

Students receives
$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\UHFHLYHV3UDFWLFDO&RXUVH6WXGHQWV
7R FRQWLQXH GHOLYHULQJ TXDOLW\ HGXFDWLRQ ZKLOH WDN- search and Innovation on maintaining social distancing precautionary measures to ensure the safety of ing while having students at the University campus.
DOOLWVVWXGHQWVDQGVWDII$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\VWDUWHG
receiving the students who are registered for various
SUDFWLFDOFRXUVHVUHTXLULQJDWWHQGDQFHLQWKH&ROOHJH
RI$SSOLHGDQG+HDOWK6FLHQFHVDQGWKH&ROOHJHRI
(QJLQHHULQJ7KLVVWHSZDVWDNHQLQFORVHFRRUGLQDWLRQ
with the Departments of Student Affairs and OccupaWLRQDO+HDOWKDQG6DIHW\7KHHQUROOHGVWXGHQWVZHUH
GLYLGHG LQWR VPDOO JURXSV WR DWWHQG ODERUDWRULHV DOlowing them to maintain physical distancing. Awareness posters and sanitizers were also provided across
all campus facilities in response to the directions
RI WKH 6XSUHPH &RPPLWWHH WDVNHG ZLWK H[SORULQJ
scopes for a mechanism to deal with developments
UHVXOWLQJIURPFRURQDYLUXVSDQGHPLF &RYLG DQG
WKHJXLGHOLQHVRIWKH0LQLVWU\RI+LJKHU(GXFDWLRQ5H-

͆ΦΉͪ͠ΑǷ ͆;Ὲ͑

A’Sharqiyah University’s Events on the
50th National Day of Oman

6WUHQJWKHQLQJ/LQNVRI&RRSHUDWLRQ
Between Al-Sharqiya University and
The South Sharqiya Governor’s OfÀFH

$·6KDUTL\DK8QLYHUVLW\KROGVD9LUWXDO
Seminar on Nanotechnology

The Academic council of the uniYHUVLW\KHOGLWVÀUVWPHHWLQJIRUWKH
academic year 2020/2021

Encouraging Student Exchange and
3DUWLFLSDWLRQLQ6FLHQWLÀF5HVHDUFK
0HHWVZLWKWKH8QLYHUVLW\RI3DUPD,WDO\
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