






لقاء الضوء عىل امعة ولإ ازات الج ج
ن

از أنشطة وإ�  من أجل إ�ج

امعة سواء لملجتمع ا الج تقوم �ج ي 
ال�ت حداث والفعاليات 

أ
 ال

ن ي إىل جانب املقالت من أعضاء اهليئت�ي ار�ج  الداخىلي أو الن

الطالبية املواهب  از  إ�ج إىل  إضافة  ية  دار والإ ية  اكد�ي
أ
 ال

التطورات كبة  وموا الوسائل  أحدث  ستخدام  �ج تلفة   املن

قية ال�ش جامعة  تفل 
ت

� عالم،  الإ وسائل  ي 
ن

�  التكنولوجية 

ق “م�ش ا  ل�ت مج إصدار  عىل  عام  مرور  ناسبة  �ج ر  ال�ش  هذا 

هذه لنا  اكن  املناسبة  هذه  حول  وللحديث   الشمس”.

ة دا�أ ة  مد�ي اهلنداسية  ممد  بنت  موزة  الفاضلت  مع   اللقاء 

الشمس” ق  “م�ش قالت:  حيث  عالم  والإ العامة   العالقات 

قية، ال�ش جامعة  ي 
ن

� نوهعا  من  وىل 
أ
ال ية  ر ال�ش ة  الن�ش  هي 

واملعنية عالم  والإ العامة  العالقات  ة  دا�أ من  تصدر  ي 
 وال�ت

قية ال�ش جامعة  ازات  ج
ن

وإ� ومناشط  فعاليات  وتغطية   بن�ش 

امعة من مشاراكت وفعاليات لج  عىل صعيد النشاط العام �ج
ن وموظف�ي طلبة  من  امعة  الج ي  منتس�ج ميع  لج ازات  ج

ن
 وإ�

تمع فراد املج
أ
حت ل ا أ�ت ن  إضافة إىل أ�ن ي�ي ن وإدار ي�ي اكد�ي  )أ

أن اهلنداسية  ت 
ن

.وأو� ت ن�ش ي 
ال�ت أعدادها  ي 

ن
�  املشاركة 

�ت و�ت ا  تغط�ي ي 
ال�ت املواضيع  تنقمس  الشمس”  ق  “م�ش لت   مج

د ج
ن

� فقد  ة،  املتغ�ي ا  وم�ن الثابتة  ا  م�ن أقسام  عدة  عىل  ا     �ج

عات، ج�ت رات، والإ  املناشط، والفعاليات، واللقاءات، والز�ي

ية، اكد�ي
أ
ال العملية  ازات  ج

ن
� والإ البحثية،  ازات  ج

ن
�   والإ

ة، الن�ش ي 
ن

� ة 
أ
الدا� الثابتة  قسام 

أ
ال من  الطالبية  ازات  ج

ن
�  والإ

تحتفل بعامها األول

تمعية، ن والطلبة، واملشاراكت املج ي املشاراكت من املوظف�ي
�ت
أ  و�ت

قسام
أ
ال من  واملالحق،  الوطنية،  واملافل   واملناسبات، 

املنشور. العدد  مع  ويتناسب  مايتصادف  حسب  ة   املتغ�ي

ول
أ
ال الشمس” تمكل عاهما  ق  لت “م�ش أن مج  وأضافت إىل 

ث�ن الإ أعدادها  ا  سطر�ت ي 
ال�ت ازات  ج

ن
� لإ �ج حافل  عام   بعد 

2020 ينا�ي  ي 
ن

� البداية  اكنت  ي 
وال�ت معرها  من  وىل 

أ
ال  ع�ش 

اد ج ورة إ�ي عالم ل�ن ة العالقات العامة والإ  بفكرة من أرسة دا�أ

امعة لج ازات والفعاليات �ج ج
ن

� حداث والإ
أ
 وسيلت لتوثيق أمه ال

تمع امليط امعة واملج الج تمع  التوثيق ملج إيصال هذا   وكيفية 

مور،
أ
ال أولياء  الطلبة،  م  مقدم�ت ي 

ن
� وأفراد  مؤسسات   من 

ي
تمع مافظ�ت ، مج ن دارة، املسامه�ي مناء والإ

أ
لسي ال ، مج ن  املوظف�ي

لتعل�ي قية إضافة إىل املؤسسات املعنية �ج ل وجنوب ال�ش  �ش

العالقة. ذات  اصة  والن الكومية  املؤسسات    وبعض 

ي  الكث�ي من
ن

ي ختام اللقاء أشارت إىل إستمرار التوسع �
ن

 و�

ا، امك ة عىل تغطي�ت رص الن�ش
ت

ي سوف �
خبار ال�ت

أ
الت وال  املج

ي ار�ج طة املوضوعة- عىل التوسع الن ة - حسب الن كز الن�ش  وس�ت

،
ً
 وعامليا

ً
خبار لتشمل أمه أخبار التعل�ي إقليميا

أ
 للتغطيات وال

فراد
أ
التعل�ي وال ث�ي مبارسش عىل 

أ �ت ي هلا 
ال�ت تمعية   والقضا�ي املج

الطالب والياة ة  س�ي �ج أو من هلم عالقة  التعل�ي  ي 
ن

ن � �ي  املؤ�ش

ة �ي ك�ج رسش
أ
ي الن�ش لتصل ل

ن
امعية. إضافة إىل  التوسع �  الج

فراد واملؤسسات ذوي العالقة.
أ
تمع املىلي وال ممكنة من املج

 

٢٠٢١/ العدد الثالث ع�ش مشـرق الشمــس- ينا�ي



محافظ شمال الرشقية يف زيارة إىل الجامعة
ل ؛ مافظ �ش الشامسي ن أمحد  الشيخ/ عىلي �ج قية سعادة  ال�ش  استقبلت جامعة 

ستاذ الدكتور فؤاد شديد؛ رئيس
أ
ي مقدمة مستقبىلي سعادته؛ ال

ن
قية، وقد اكن �  ال�ش

ستاذ
أ
، وال ئب الرئيس لملوارد والدمع املؤسسي امعة، والفاضل محد الجري؛ �ن  الج

ية، ومعداء اللكيات، وعدد اكد�ي
أ
ئب الرئيس للشؤون ال ي؛ �ن  الدكتور سام وامز�ي

ا امعة، ومراف�ت رة إىل الطالع عىل الج ذف هذه  الز�ي امعة. و�ت لج و الدوا�أ �ج  من مد�ي

ي دمع
ن

ي تطرهحا؛ إضافة إىل دورها �
امج ال�ت ا، وال�ج  العامة، وكذلك التعرف عىل لكيا�ت

، الذي ي
رة- عىل  العرض املر�أ ي هذه الز�ي

ن
تمع؛ حيث أطلع سعادته -�  وخدمة املج

واللكيات ا  امعة ورسال�ت الج رؤية  يفية عن  تعر نبذة  امعة، حول  الج رئيس   قدمه 

ا، وأعداد الدفعات والطلبة ن �ج ي تطرهحا، إضافة إىل أعداد الطلبة املقيد�ي
امج ال�ت  وال�ج

ن ن ونسب التعم�ي ي�ي دار ن والإ �ي اكد�ي
أ
امعة من ال ي الج

، وكذلك أعداد موظ�ن ن �ي ج ر�ي .الن

امج �ج تطور  كيفية  وعرض  املطروحة،  اتيجيات  الس�ت امعة  الج رئيس  م 
ّ

قد  امك 

خالهلا من  تسىع  ي 
ال�ت امج  وال�ج املعتمدة،  امج  وال�ج والنطط  العليا   الدراسات 

املمولت لملنح  ازا  ج إ�ي العرض  ل  �ش وفد  املستقبل،  و 
ن

� طرهحا  ي 
ن

� امعة   الج

البحثية يع  املشار ي 
تب�ن ي 

ن
� امعة   الج ود  وهحج  ، العملي البحث  لس  مج  من 

ها ن تعز�ي ي 
ن

� امعة  الج ا  إل�ي تسىع  ي 
ال�ت العملية  البحوث  أمه  إىل  إضافة   للطلبة، 

امعة الج ي  
ن

� ا  �ج املعمول  اتيجية  الس�ت للخطط   
ً
وفقا البحثية،  هود  الج .لدمع 

قية مع عدد ا جامعة ال�ش ي عقد�ت
 ومن جانب آخر، �ت عرض مذكرات التفامه ال�ت

املناهج ال تدريب الطلبة وتطو�ي ي مج
ن

اصة � ية والكومية، والن اكد�ي
أ
 من املؤسسات ال

ي
ت

ي التحول الر�
ن

امعة � اح الج ج
ن

امعة عن    � دث رئيس الج
ت

ية، � اكد�ي
أ
 واملقررات ال

ي
ن

نسانية  � داب والعلوم الإ
آ
ي معيد لكية ال ن سيف التو�ج  شارك الدكتور عبدالل �ج

ن لتمك�ي ي  اتي�ج اس�ت مكدخل  ية 
ت

الر� “التكنولوجيا  ي 
الثا�ن الدوىلي  ي 

ا�ن الف�ت ر 
ت
 املؤ�

ة الف�ت خالل  بية  العر م�  ية  مهور ج �ج عقد  الذي  اصة”  الن الحتياجات   ذوي 

ي حفل الفتتاح
ن

ي ملكة �  من 31-30 ديسم�ج 2020 م. وأل�ت الدكتور عبدالل التو�ج

جنبية من ذوي الحتياجات
أ
بية وال ا عن عدد من الشخصيات العر دث ف�ي

ت
� 

، والشيخ ن ي أمثال: طه حس�ي ي الوطن العر�ج
ن

ن اكن هلم دور حضاري � اصة الذ�ي  الن

ن املعارص ي التار�ي
ن

ور � ي امل�ش
�أ �ي ن ن محيد الساملي إضافة إىل الف�ي ن عبدالل �ج  نور الد�ي

ثابة ر يعد �ج
ت
ي خالل ملكته أن هذا املؤ� يكي ستيفن هوكينج. وقال التو�ج مر

أ
 العامل ال

والذاكء ية 
ت

الر� التكنولوجيا  توظيف  ي 
ن

� فاكر 
أ
ال لطرح  الصلبة  رضية 

أ
وال  الاضن 

فضل الطرق العملية
أ
م �ج كي�ن

ت
اصة و� ي خدمة ذوي الحتياجات الن

ن
 الصطناعي �

و مستقبل
ن

ي � ي قيادة العامل العر�ج
ن

تمع ليكونوا جزًءا � ي املج
ن

 لتحقيق املاكنة املرموقة �

بوية والعملية ال�ت ت  ملناهج والنظر�ي نتيجة التمسك �ج لرخاء  ء وحياة تتمس �ج ي
 م�ن

حة الفرصة ل ة وإ�ت م الكر�ي ر عىل ثق�ت
ت
ي ختام ملكته قدم شكره ملنظمي املؤ�

ن
 النافعة. و�

قيق أهدافه.
ت

ي �
ن

ر لك النجاح والتوفيق �
ت
عىل إلقاء ملكته املوجزة، متمنيا هلذا املؤ�

و مرحلت التعمل عن بعد فور تعليق الدراسة؛ نظًرا
ن

ي النتقال �
ن

امعة �  ع�ج منصات الج

ة  لدراسة املقررات العملية
أ
دمات واملرافق املال� ، ومدى توفر الن ة كورو�ن

أ
 لنتشار جا�

ت هذه املرحلت د�ي
ت

ابيات و� ج ز إ�ي ، إضافة إىل تسليط الضوء عىل أ�ج امىعي لرم الج .�ج

ا م�ن ؛   امىعي الج الرم  مرافق  عىل  امليدانية  ولت  الج خالل  سعادته  اطلع   وقد 

والصحية، التطبيقية  العلوم  لكية  ات  ت�ج ومن الطالبية،  دمات  الن  مركز 

أبدى رة  الز�ي ختام  ي 
ن

و� التعمل.  مصادر  مركز  إىل  إضافة  اهلندسة،   ولكية 

املرافق ي 
ن

� وتقدم  تطور  من  امعة  الج إليه  وصلت  ملا  اب؛  عج لإ �ج  سعادته 

ا. منتسب�ي ميع  لج املناسبة  امعية  الج والبيئة  املتطورة  الديثة  ات  ن والتجه�ي

مؤتمر دويل يبحث دور التكنولوجيا الرقمية لذوي اإلحتياجات الخاصة

زـيـــاـرات

مؤتمرات

صعوبات وتحديات واسرتاتيجيات األمن الغذايئ يف االقتصاد العاملي يف مؤتمر عليم دويل

إدارة بلكية  دارة  الإ قمس  ي 
ن

� مساعد  أستاذ  طشطوش؛  هايل  الدكتور   شارك 

املستدامة التنمية  بعنوان:”  الثالث  الدوىلي  العملي  ر 
ت
املؤ� ي 

ن
� ا  اضيًّ اف�ت معال 

أ
 ال

الذي القتصادي  املور   / ا” 
ن

أهدا� قيق 
ت

� ي 
ن

� اص  والن الكومي  ن  القطاع�ي ن    ب�ي

مقرها والذي  والتدريب،  العاىلي  للتعل�ي  الدولية  يكية  مر
أ
ال ية  اكد�ي

أ
ال  نظمته 

بعنوان” املمك  البحث  جاء  وقد  كية.  م�ي
أ
ال املتحدة  ت  لول�ي �ج دلو�ي  ولية  ي 

ن
� 

التنمية متطلبات  ظل  ي 
ن

� الل  اتيجية  واس�ت ي   العر�ج ي 
الغذا�أ من 

أ
ال ت  د�ي

ت
� 

من
أ
ال قيق 

ت
� معلية  تواجه  ي 

ال�ت ت  الصعو�ج البحث  تناول  حيث   املستدامة”؛ 

العاملي القتصاد  ا  يعي�ش ي 
ال�ت الصعبة  الظروف  ي ظل 

ن
� اصة  ن و�ج  ، ي العر�ج ي 

 الغذا�أ

ا. �ت ملواهحج كحلول  اتيجيات  الس�ت من  عدد  اح  واق�ت  ، كورو�ن ة 
أ

جا� ظل  ي 
ن

�



”جامعة الرشقية أنموذًجا“
ورقة علمية تسلط الضوء حول تجربة جامعة الرشقية يف التعليم اإللكرتوين وتطبيقاته باجلزائر

ة
أ

ي أثناء جا�
و�ن لك�ت ي التعل�ي الإ

ن
قية � بة جامعة ال�ش ر ج

ت
دف تسليط الضوء حول �  �ج

أستاذ عمل عة  د محج أمج الدكتور  ت، شارك  والتحد�ي الفرص   كوفيد19- من خالل 

نسانية بورقة داب والعلوم الإ
َ
ي  قمس عمل النفس بلكية ال

ن
بوي املساعد �  النفس ال�ت

ي الندوة
ن

ة كوفيد– 19 “، وذلك �
أ

ي ضوء جا�
ن

ي �
و�ن لك�ت  معل بعنوان “ التعل�ي الإ

اف، ارب واست�ش ج
ت

ي – � ي الوطن العر�ج
ن

ي �
و�ن اضية حول التعل�ي اللك�ت  العملية الف�ت

. زا�أ لج ن خلدون �ج امعة ا�ج ج نسان �ج �ج الدراسات الفلسفية وقضا�ي الإ ي نظمها من
 وال�ت

، ي
و�ن لك�ت ي التعل�ي الإ

ن
بية � لتفة للدول العر  هدفت   الورقة إىل عرض التجارب املن

التعل�ي ي 
ن

بية � العر الدول  قية وبعض  ال�ش بة جامعة  ر ج
ت

الضوء حول �  امك سلطت 

ة كورو�ن عىل قطاع
أ

ث�ي جا�
أ قشت الورقة �ت ة كوفيد19-. امك �ن

أ
ي أثناء جا�

و�ن لك�ت  الإ

ونية لك�ت زمة والتطبيقات الإ
أ
جية التعامل مع ال ي سلطنة معان، وم�ن

ن
 التعل�ي العاىلي �

ت وكيفية امن، إضافة إىل الفرص والتحد�ي ن امن وغ�ي امل�ت ن  املستخدمة للتعل�ي امل�ت

حات. ومق�ت توصيات  من  الورقة  هذه  إليه  توصلت  ما  وعرض  مهعا،  التعامل 

مناقشة اخلطة اإلسرتاتيجية والبحثية واخلطط التشغيلية للجامعة

ستاذ الدكتور
أ
سة ال �أ ي �ج اكد�ي

أ
امعة ال لس الج ي ملج

ع الثا�ن قية الج�ت  عقدت جامعة ال�ش

 من نواب الرئيس ومعداء اللكيات وبقية
ٌ

ضور لك امعة و�ج  فؤاد شديد رئيس الج

ن .حيث وافقت اللجنة ي�ي اكد�ي
أ
 أعضاء اللجنة من مدراء الدوا�أ ذات العالقة وال

اتيجية والبحثية، امك ع عىل بعض من مراجعات السياسات الس�ت  خالل هذا الج�ت

اتيجية ازات تنفيذ النطط التشغيلية والس�ت ج
ن

ديث وإ�
ت

 قام أعضاء اللجنة بعرض �

ي
ن

ي وعضويته � اكد�ي
أ
لس ال ، امك �ت مناقشة وضع املج ي اكد�ي

أ
ول من العام ال

أ
بع ال  للر

خرى وإىل آلية
أ
ي مؤسسات التعل�ي العاىلي ال

ن
ية � اكد�ي

أ
الس ال ملج امعة مقارنة �ج  الج

خرى.
أ
ي املؤسسات ال

ن
ت به ليتناسب مع مايعمل به � لس وتعديل العضو�ي تطو�ي املج

قية أ جامعة ال�ش �ن  �ت

نتداب( لإ تصالت-مد�ي البحوث والدراسات العليا )�ج ونيات والإ لك�ت ي هندسة الإ
ن

ن الصاحل ، أستاذ مساعد � الدكتور أ�ي

�ي ن ي من مال�ي
يقه البح�ش وفر

تصالت والذي نظمه املهعد الدولـــي ملهنـــــدسي ـــر الدوىلي لتقنيــات الإ
ت
ي املؤ�

ن
ثية � ة أفضل ورقة �ج ن  لصوهلـــم عىل جـــا�أ

ة بعنوان “أداء املقايضــة ن ا�أ �ي . وجاءت الورقة الائـزة عىل الج ن ي مال�ي
ن

�  ٢٠٢٠ ة  ٩-١١نوف�ج ونيات خالل الف�ت لك�ت ء والإ  الهكر�ج

ت رجات ، متعـــددة املستخدميـن بوجود تغذية راجعة معدلت عن بيا�ن ي الشبكـات متعددة املدخــــالت ، متعـــددة املن
ن

� 

تصالت”. حالت قناة الإ

إجتماعات

إنجــــــاـزات

ـر الدويل لتقنـياـت اإلتصاالت جــاـئزة أفضل ورقة بحثية يف املؤتمــ

ورقة علمية



مجاعة الثقافة اإلسالمية تنظم ورشة عن الشباب الجاميع ودورهم يف بناء اجملتمع

ي
ن

ابية � ج �ي امىعي عىل الفعالية والإ ن الطالب الج ف�ي
ت

دف �  �ج

تمع، قدم الدكتور ي املج
ن

دواره �
أ
 حياته من خالل التعريف �ج

الدراسات ي 
ن

� مساعد  أستاذ  ي 
ي�ن رسش ن ممد  �ج  مصط�ن 

اضية نسانية ورشة إف�ت داب والعلوم الإ
آ
سالمية بلكية ال  الإ

منصة ع�ج  وذلك   ” امىعي الج الطالب  رسالت   “  بعنوان 

ورة  مايكروسوفت تيمز. تناولت الورشة مفاه�ي حول رصن

ه ته وتوهحجِّ صيَّ ن ش
ات هويته و� ن  معرفة الطالب لنفسه ومم�يِّ

ي
�ت
أ ا. يذكر أن هذه الورشة �ت عل�ي  إىل خطوات معلية للس�ي

ي
وال�ت امعة  لج �ج سالمية  الإ الثقافة  اعة  محج أنشطة  ن   �ن

مه من الشباب. امعة وغ�ي دف طلبة وطالبات الج تس�ت

الشباب ودورهم يف تقديم الرعاية النفسية للمسنني

العناية ي 
ن

� الشباب  دور  وتفعيل  تمع،  املج خدمة  ي 
ن

� امعة  الج دور  من   إنطالقا 
ّ

مسمل ن  �ج سعيد  الدكتور  قدم  السن؛  كبار  بفئة  عية  والج�ت والنفسية   الصحية 

لتعاون بية، و�ج نسانية - قمس ال�ت داب والعلوم الإ
آ
 الراشدي؛ أستاذ مساعد بلكية ال

تناولت الكبار”.  نفسيات  م 
ن

�“ بعنوان  اضية  اف�ت ة  مارصن “إحسان”  عية  محج  مع 

كبار إىل  والإحسان  ال�ج  ي 
ن

� سيمة  الج والفضائل  العظيمة  املاكرم  ة   املارصن

واهلموم املكدرات  إزالت  ي 
ن

� والسىعي  م  بواجبا�ت والقيام  م 
ت

حقو� ورعاية   السن 

تقد�ي ي 
ن

� الشباب  بدور  التعريف  ة  املارصن لت  �ش امك   . م  حيا�ت عن  حزان 
أ
 وال

رات الز�ي خالل  من  مهعم  املستمر  التواصل  وأمهية  ن  لملسن�ي النفسية   الرعاية 

م. ا�ت خ�ج من  والستفادة  مهعم  وقات 
أ
ال بعض  وقضاء  م  ع�ن والسؤال  ية   الدور

ن لملسن�ي النفسية  الرعاية  مشالكت  إىل  ة  املارصن خالل  الراشدي  تطرق   امك 

هذه ح�ن  مهعا.  التعامل  وكيفية  والعقلية  والنفعالية  النفسية   والنصائص 

انب. ي هذا الج
ن

تمع املىلي � ن من املج امعة واملهتم�ي ي الج
ة عدد من موظ�ن املارصن

قية أ  جامعة ال�ش �ن  �ت

 الفاضــــل ممد  شيخ هونورفاىلي

ونية و التصالت بلكية اهلندسة لك�ت
أ
ي اهلندسة ال

ن
مارصن �

ي عاىلي املستوى،
تقد�ي هم�ن طط          ، وهي عبارة عن  املهندس املن ادة:   وذلك لـــــصول عىل �ش

الوفاء ي�ت  أنه   عنوان      عىل 
ن

املتحدة. يو� اململكة  ي 
ن

ن � املهندس�ي لس  كن  الصول عليه من  مج  �ي

ملواصفات �ج اص  الن الكفاءة  معل  طار  لإ ا 
ً
وفق الدولية  املعاي�ي  موعة  مج اختصاصات  اكفة   عىل 

الديثة املعرفة  عىل  الفاظ  حيث  من  ا  م�ن بلك  اصة  الن ملهن  �ج ام  ن الل�ت ُيظِهر  أنه  امك  يطانية،   ال�ج

اطر املن وإدارة  خالق، 
أ
وال  ، واملساءلت بداعية،  الإ واللول  ة، 

أ
الدا� التنمية  خطة  خالل  .من 

)CEng(
CEng

(CEng)         هشادة: املهندس اخملطط



ورشة تطبيقية يف برنامج تصميم األنشطة التفاعلية  “ويزريم” جملموعات التعلم املهين بالرتبية

قدم لسلطنة،  �ج التعليمية  واملؤسسات  قية  ال�ش جامعة  ن  ب�ي التعاون  إطار  ي 
ن

� 

داب والعلوم
آ
ال بلكية  التعل�ي  بتكنولوجيا  املساعد  ستاذ 

أ
ال العجمي  قامس   الدكتور 

الباطنة ل  �ش حافظة  �ج والتعل�ي  بية  لل�ت العامة  ية  املد�ي مع  لتعاون  و�ج نسانية   الإ

”  ع�ج منصة جوجل رمي ن نشطة التفاعلية  “و�ي
أ
مج تصم�ي ال �ن ي �ج

ن
 ورشة تطبيقية �

نشطة
أ
ال تصم�ي  ي 

ن
� ته  وإماك�ن اته  ن ومم�ي لتطبيق  �ج التعريف  الورشة  تناولت   ميت. 

يبات والختبارات التفاعلية املوسبة، إضافة إىل إماكنية التفاعل الفوري  والتدر

والطالب. املعمل  عىل  هد  والج الوقت  يوفر  ا  �ج للطلبة  ة  املبارسش الراجعة   والتغذية 

والصوتية املكتوبة  ت  التعل�ي إعطاء  من  املعمل  ن  بتمك�ي التطبيق  هذا  يقوم   امك 

الفيديو. مع  ا  وصوتيًّ ا  كتابيًّ جابة  الإ من  الطالب  ن  ك�ي
ت
� وكذلك  للطالب   واملصورة 

مه ن  الذ�ي ملافظة  �ج ضيات  الر�ي مادة  ومعملات  معملي  من  موعة  مج الورشة   ح�ن

ن
أ
�ج لذكر  �ج د�ي  . الج بية والتعل�ي ال�ت بوزارة   ” ي

التعمل امله�ن موعات  وع “مج ن م�ش  �ن

ي أدخلت هذا التطبيق
لسلطنة ال�ت وىل والوحيدة �ج

أ
قية هي املؤسسة ال  جامعة ال�ش

بحث عليم يتناول “تأثر األداء التنظييم بالخدمة األكاديمية” لدلكتور صالح السناوي

دارة الإ ي 
ن

� املساعد  ستاذ 
أ
وال دارة،  الإ قمس  رئيس  السناوي؛  صاحل  الدكتور   ن�ش 

ية اكد�ي
أ
ال دمة  لن �ج التنظيمي  داء 

أ
ال �ش 

أ “�ت بعنوان   “ ا 
ً
ث �ج معال 

أ
ال إدارة   بلكية 

أبحاث علمية

بعد، وذلك من التعل�ي عن  ي خالل مرحلت 
و�ن لك�ت الإ التحول  و 

ن
ن خططها �  �ن

بية. ال�ت ول بقمس 
أ
ال ال ي خطة املج

ن
خالل تدريس مقرر تصم�ي املواد املوسبة �

اللغة قمس   - نسانية  الإ والعلوم  داب 
آ
ال بلكية  مارصن  املعمري  يوسف  الدكتور   أدار 

بعنوان” ء  د�ج
أ
وال للكّتاب  الُعمانية  معية  الج ا  أقام�ت ي 

ال�ت الثقافية  ة  املارصن بية-   العر

ستاذ الدكتور
أ
ا الناقد السعودي املعروف ال ستضاف�ت إ بية” �ج ة املثاقفة العر  أحادية وهحج

ن ي تشغل أذهان املثقف�ي
ة عددا من املاور  الثقافية ال�ت . وقد تناولت املارصن  سعد البازعي

حادية،
أ
وال اكملثاقفة،  ساسية 

أ
ال املفاه�ي  بعض  عند  الوقوف  ا:  م�ن العرب  ن   والباحث�ي

بية ن الثقافة العر ر�ي ي �ت
ن

، ودور املثاقفة � ي
نسا�ن ن الإ ي التار�ي

ن
از أمهية املثاقفة � خر، وإ�ج

آ
 وال

ي هذه
ن

. شارك � ي ي والسل�ج ا�ج ج �ي ا الإ ي جانب�ي
ن

ر املثاقفة � ا، وبعض مظاهر وآ�ش
ً
ا وحديث ً  قد�ي

. ي مهور العر�ج ي من الج
ن

لشأن الثقا� ن �ج ن واملهتم�ي ساتذة والباحث�ي
أ
ة عدد من ال املارصن

مفاهيم ودوراملثاقفة وأهميهتا يف الثقافة العربية

التعل�ي وث  �ج لت  مج ي 
ن

� وذلك   ،“ �ي  ن مال�ي ي 
ن

� الكومية  امعات  الج ي 
ن

� قيق 
ت

� ودة:   الج

مفتوحة الت  املج ي  رسش �ن ك�ج  أ من  يعد  الذي  “هنداوي”،  موقع  ه  ن�ش الذي   الدولية 

ث�ي جودة
أ ي �ت

ن
 املصدر؛ والذي يع�ن بن�ش البحوث العملية. وقد تناول البحث التحقيق �

وذلك  ، �ي ن مال�ي ي 
ن

� الكومية  امعات  الج ي 
ن

� التنظيمي  داء 
أ
ال عىل  ية  اكد�ي

أ
ال دمة   الن

�ي ن ي مال�ي
ن

 من خالل إجراء استبيان لعدد 435 طالًبا دولًيا من ثالث جامعات عامة �

املهارات. وتنمية  ية  اكد�ي
أ
ال والكفاءة  املوارد  مثل  ية؛  اكد�ي

أ
ال دمات  الن جودة   لتقي�ي 

قدمت الثالث  امعات  الج أن  إىل  ت  البيا�ن ليل 
ت

� بعد  البحث  هذا  ج 
أ

نتا�  وأشارت 

. التنظيمي ا  عىل أدا�أ ت بشلك كب�ي ي أ�ش
ية ال�ت اكد�ي

أ
دمات ال نفس مستوى جودة الن

جلسات تدريبية

دورات وجلسات تدريبية حول إدارة املخاطر واملهارات القيادية لإلدارات الخدمية بالجامعة

معال،
أ
وانب الرئيسية لال ن املهارات والتطلع إىل التعمل املستمر وتنمية الج  من أجل تعز�ي

يبية لعدد من ئب الرئيس لملوارد والدمع املؤسسي دورات وجلسات تدر  نظم مكتب �ن

دمية املساندة قدهما الفاضل إفتخار أمحد إستشاري إداري دمية والن  مدراء الدوا�أ الن

ديد
ت

م معلية �
ن

اطر” هدفت إىل � امعة.حيث عقدت جلسة بعنوان “إدارة املن لج  �ج

اطر.امك ها ، واستنباط آلية للتخفيف من حدة تلك املن ج
أ

هلا ونتا� اطر ، وتقد�ي اح�ت  املن

م املسؤوليات الرئيسية
ن

دارة تناولت � ي املهارات القيادية والإ
ن

يبية �  أقيمت دورة تدر

كيد عىل اممرسة التعاطف أثناء التعامل يقه والتأ ا فر ي سيقود �ج
يقة ال�ت  للقائد والطر

فضل الطرق.
أ
فراد �ج

أ
يقة إدارة شؤون ال ن و تقد�ي املشورة إضافة إىل طر مع املوظف�ي



ـــــــا حققــــت صــــــــدى      ول نستطيـــع القول أ�ن
أ
لـــــــة وهي تمكل عاهما ال  إن هذه املج

ا، واكن امعة وطال�ج ي الج
فذة كذلك ملوظ�ن فذة للجامعة وأخبارها، و�ن ابيــــــا، واكنت �ن ج  إ�ي

ي تنمية
ن

حية أخرى سامهت � ا، ومن �ن ا وفعالي�ت امعة وأنشط�ت لج ي التعريف �ج
ن

 هلا دور �

ن أو ي سواء عىل املوظف�ي ا�ج ج �ي �ش الإ
أ
بداعات واملواهب امم اكن ل ال از الكث�ي من الإ  وإ�ج

. ي تطور دا�أ
ن

لت � ى املج ن لك التوفيق وأن �ن �ي
أ
لت والقا� عىل الطالب، هذا ونتم�ن هلذه املج

ال الرا�ي د.محج

بية ي اللغة العر
ن

أستاذ مساعد �

نسانية داب والعلوم الإ
آ
لكية ال

فذة نطل من خالهلا قية �ن امعة ال�ش  إنه  ملن دواع الفخر أن يكون لج

ية اكد�ي
أ
امعة من خالل الكوادر ال ا الج ز�ت ج

ن
ية ال�ت أ� ر معال ال�ش

أ
 عىل ال

اط عمًلا بلك
ن

ية ح�ت � ر ا ال�ش طالل�ت إ ق علينا �ج ية والطالبية ، وت�ش دار  والإ

امعة . لج  ماهو جديد �ج

عىل توى 
ت

� دورى  بشلك  يصدر  رى  منشور �ش ثل 
ت
� لت  املج هذه  أن   امك 

ا ازا�ت ج
ن

� إ امعة و �ج �ت بن�ش أخبار الج امعة ، وال�ت �ت  العديدمن أخبار الج

والعالقات تمع  املج وخدمة  والبحثية  التدريسية  ت  املستو�ي اكفة   عىل 

والبحثية ية  اكد�ي
أ
وال ية  دار الإ ملؤسسات  �ج للجامعة  والدولية   امللية 

ااكت واكفة أوجه التعاون والنطط املستقبلية تلفة اكلتفاقيات وال�ش  املن

ي القيقة هذا
ن

 وقت قياسي . و�
ن

ا � وض �ج ا لل�ن اتيجيا�ت  للجامعة واس�ت

امعة الكيمة ، وال�ت تسىع جاهدة إىل الرتقاء  ما ملسناه من قيادات الج

اكفة ة  مواهحج تمعية  واملج والبحثية  التدريسية  الت  املج اكفة   
ن

� امعة  لج  �ج

ية من ر ال�ش لت  املج ماتظهره جليا  ، وهذا  ن 
آ
ال نعارصها  ال�ت  ت   التحد�ي

امعة . ازات الج ج
ن

 خالل عرض إ�

ية ؛ ر ا ال�ش اق�ت رسش إ ا ال�ت تطل علينا �ج فذ�ت قية و�ن امعة ال�ش  ختاما شكرا لج

 املستقبل للجامعة
ن

ازه � ج
ن

ازه وما سوف ي�ت إ� ج
ن

 ح�ت نتابع عنكثب ما �ت إ�

ق الشمس . ا الرائدة م�ش ل�ت  وذلك من خالل مج

ن إ�عيل د. أ�ي

ئق واملفوظات أستاذ مساعد – قمس الو�ش

معـــال
أ
لكية إدارة ال



يقة �لت الت أحد أمه مصادر الصول عىل املعلومات، وطر  تعد املج

ا قد تصدر تلفة، امك أ�ن الت من ي مج
ن

 ملن يبحث عن معلومات موثوقة �

تلف ن ة الصدور، وقد �ت ا أو سنو�يًّ حسب وت�ي ر�يًّ أو فصليًّ ا أو �ش  أسبوعيًّ

ا ما ا ما يكون عاًما، وم�ن �ن
ن

الت من حيث املوضوع الذي تتناول؛ �  املج

. ن اٍل مع�ي ي مج
ن

ا �  يكون متخصصًّ

ي �ِء 
ن

ا � سًّ ق الشمس؛ لتكون �ش لت م�ش  من هذا املنطلق جاءت مج

يًنا ملن أراد
ش
ن لملعرفة، و زاًدا � ن و املتلهف�ي  القارئي�ي

َ
ن�ي عقول

ُ
امعة ت  الج

يق العمل. ي طر
ن

ي �
سش  أن �ي

ية تعود�ن عىل صدورها بشلك متواصٍل ر لت �ش ق الشمس مج لت م�ش  مج

ا مقالت متنوعة وموضوعات شيقة. ي طيا�ت
ن

مل �
ت

مستمر، �

ي ن�ش املعلومات 
ن

الت داخل املؤسسة يلعب دوًرا هاًما �  صدور املج

ل املقالت وأحدث أخبار الفعاليات ا أمحج ي م�ن
 ومشاركة املعرفة، تست�ت

. ن يًبا من لك ما هو جديد ومم�ي نشطة الثقافية لتجعلك قر
أ
 وال

مطر ي 
ر�ن

ن
مع املن�م  العام  ينا�ي  ي 

ن
� لتنا  مج من  عدد  أول  ق  أرسش  عندما 

فد لك َمن �ن أن �ي
ت
ا أ� وق لك عدد م�ن ت، ومع رسش  السعادة و فرُح البدا�ي

م وعقوهلم يل�ت ا يلهم من ا بلك ما هو جديد �ج امعة وخارهحج  عىل أرض الج

ي لك
ن

قة � ة من مقالت ودراسات وإبداعات؛ لتظل الشمس م�ش  الن�ي

ي هذا العطاء.
ن

ذواق، وتستمر �
أ
امعة، ولتصل للك ال زوا�ي الج

وحدائق املعرفة،  جنبات  ي 
ن

� بمك  تسافر  الشمس  ق  م�ش  .... ا  ً  أخ�ي

ار الفكر. مال والفن وأ�ن وس الج بداع، و�ش الإ

بسمة البسي

ركز مصادر التعمل ن مكتبة �ج أم�ي

الشمس” ق  م�ش  “ ية  ر ال�ش لت   املج بصدور  النجاح  مسارات   تتواىلي 

ة دا�أ معال  ولإ عام   بشلك  قية  ال�ش امعة  لج تضاف  رزة  �ج  كعالمة 

ي عام عىل صدورها،
عالم بشلك خاص بعد م�ن   العالقات العامة والإ

ي ن�ش أنشطة
ن

ية رائدة � ر ق الشمس” ال�ش لت “م�ش  حيث اصبحت  مج

ازات ومشاراكت ج
ن

ية إضافة إىل إ� اكد�ي
أ
ا ال ازا�ت ج

ن
امعة وإ�  وفعاليات الج

ن ّراء املواظب�ي
ُ
لنسبة ىلي أ�ن من الق خرى. �ج

أ
نشطة ال

أ
ا وال يع منتسب�ي  محج

ً
ا
أ
ية وهي معل رائع ودا� ن ل�ي ج

ن
� بية والإ ن العر للغت�ي ي تصدر �ج

لت  ال�ت  هلذه املج

امعة يع ارسة الج ليب�ت محج ديثات مستمرة 
ت

توي عىل مواضيع و�
ت

 ما �

وىل
أ
ال السنوية  الذكرى  ي هذه 

ن
امعة.و� لج �ج حداث 

أ
مه ال

أ
�ج  عىل إطالع 

اح ج
ن

عالم عىل � ة العالقات العامة والإ أ دا�أ ق الشمس” ، أه�ن  لـ “م�ش

 من التغطية وإستخـــــدام الرســــــائل
ً
يدا  هذا العمل . وأدعو إىل مز

ة للسنة الثانية ن اح مم�ي ج
ن

ا ان تضع بصمة � ي من شأ�ن
املبتكرة ال�ت

  

ن جون تشيالثوراي جودو�ي

ع    مارصن عمل اج�ت

معال
أ
بلكية إدارة ال



قية ال�ش جامعة  ن  موظف�ي قلوب  لتن�ي  الشمس”؛  ق  م�ش لت  مج ت  وكتا�ج “صفحات  ي 
�ت
أ �ت ا  ً  دا�أ

امعة املوقرة؛ فاملوظف ازات الج ج
ن

�ت بفعاليات ومنا شط وإ� لت �ت ي مج
ن

ا من نور. � تمهعا؛ ملا �ج  ومج

حث ن �ج نسان اك�أ . وعليه، فإن الإ امىعي ي الرم الج
ن

ري من حول � ج اجة ماسة ملعرفة ماهو �ي  �ج

ا عن معرفة ما ل يعرفه ح�ت  يتوفاه
ً
حث و يب�ت �ج

ن
ا، � ي فطره الل - عز وجل – عل�ي

 عن املعرفة ال�ت

ي
و�ن لك�ت يد الإ  الل سبحانه وتعاىل. فشكًرا... وألف شكر.. ملن قام وأصدر وأبدع وطبع ع�ج ال�ج

ول وعددها الثالث
أ
ي عاهما ال

ن
ي �

ن
ية وتقد�ي هلم، �

ت
ق الشمس”، وألف � لت م�ش  صفحات “مج

والوقار السكينة  ل  وتعملوا  العمل  تعملوا   (: وسمل  عليه  الل  الرسول صىل  يقول  حيث   ..  ع�ش

ة ود دا�أ نية هحج ة العملاء(. ختاًما :فلنبارك مرة �ش  وتواضعوا ملن تتعملون منه العمل ول تكونوا جبا�ج
، فألف شكر للك من قام عىل ن�ش ي

ي وامله�ن
ن

از الثقا� ج
ن

� عالم عىل هذا الإ  العالقات العامة والإ

قية ت شعار جامعة ال�ش
ت

يًعا � ا، فلنعمل محج ً ي جامعتنا املوقرة.. وأخ�ي
ن

لت النبيلت � لد هذه املج  مج

دة”. جادة والر�ي يقك لالإ “طر

ي ن سل�يّ الشك�ي ن سامل �ج عامر�ج

موظف أمن

ية دار ة الشؤون الإ دا�أ

ق؛ ليبث ثابة شعاع الشمس، الذي ي�ش ي اكنت �ج
لتنا، ال�ت ي مثل هذا اليوم قبل عام، اكن ميالد مج

ن
� 

التعل�ي ستوى  ي الرتقاء �ج
ن

ا � للجامعة، ومسامه�ت البناء  لدور  تمع �ج تمع، ويعرف املج ي املج
ن

 نوره �

، والتعريف ي كشف عن إبداعات الاكدر التعليمي
ن

لت الدور � بنائنا الطلبة. فقد اكن هلذه املج
أ
 ل

ن ثقة املوظف ملواهبه ضافة اىل تعز�ي لإ ، �ج ال التعليمي عىل الصعيد املىلي والدوىلي ي املج
ن

م � ازا�ت ج
ن

� إ  �ج

ي
ن

نتاجية والرضا لملوظف � امعة، مّما يؤ�ش عىل الإ ي الج
ن

ن � ية لملوظف�ي  من خالل املنشورات الدور

، ن �ش عىل املوظف�ي
أ
لعمل، اكن هلا أطيب ال تقان �ج نتاجية وزاد الإ  بيئة العمل؛ فملكا زادت مكية الإ

ده ح�ت ا لملوظف، فسوف يعمل لك هحج ن ف�ي
ت

ا و� ن تقد�ي ية لملوظف�ي ن ف�ي
ت

 فإن اكن هناك عبارات �

ي معل.
ن

ي حذر شديد من ارتاكب أي تقص�ي �
ن

ية، ومن �ش  يكون � ن  ل تتغ�ي تلك الملكات التحف�ي
ن كن أن يطور من معل املنشأة؛ ذلك أن املوظف�ي يل �ي ن أسلوب محج ية لملوظف�ي ن  والعبارات  التحف�ي

. ي
ت�ت ض و�ت م ت�ن  مه العمود الفقري لملنشأة و�ج

وية �ج
أ
ية ال فوز

موظفة أمن

ية دار ة الشؤون الإ دا�أ



Mashreq Al Shams celebrates its first year

In order to highlight the activities and achieve-
ments of the university and to shed light on the 
events and activities carried out by the university, 
whether for the internal or external community, 
as well as articles from members of the academ-
ic and administrative bodies, in addition to high-
lighting the various student talents using the latest 
means and keeping up technological develop-
ments in the media, A’Sharqiyah University cele-
brates, this month, on the occasion of One year 
since the publication of her magazine “Mashreq 
Al Shams”.
.To talk about this occasion, we had this  interview 
with Mrs. Moza bint Muhammad al-Hindasiyya, 
Director of the Department of Public Relations 
and Information, who said: “Mashreq al-Shams” 
is the first monthly newsletter of its kind at Sharqia 
University, which is issued by the Department of 
Public Relations and Information concerned with 
publishing and covering activities, events and 
achievements of Al-Sharqiya University regard-
ing the general activity of the university in terms 
of participation, events and achievements of 
all university, students and employees (both ac-
ademic and administrative). In addition to that, 
it allowed community members to participate in 
the published issues.
Al-Hindasiyah explained that “Mashreq Al-Shams” 
magazine is divided into several sections, includ-
ing fixed and variable ones. We may find activ-
ities, events, meetings, visits, research achieve-
ments, academic scientific achievements, and 
student achievements from the permanent fixed 
sections of the newsletter. Contributions received 
from employees and students, community par-

ticipations, events, national forums, and supple-
ments considered to be from the variable sec-
tions, as they coincide and commensurate with 
the published number.
She added that the magazine “Mashreq Al 
Shams” completed its first year after a year full 
of the achievements that its first twelve issues of 
its life recorded, which started in January 2020 
with an idea from the Department of Public Rela-
tions and Information team; as there was a need 
to find a way to document the most important 
events and achievements at the university and 
how to deliver this documentation to the Univer-
sity community and the surrounding community 
of institutions and individuals, at the forefront of 
which are students, parents, employees, boards 
of trustees and directors, shareholders, the com-
munity of North and South Sharqiya governo-
rates, in addition to institutions concerned with 
education and some relevant government and 
private institutions.
At the end of the  interview she indicated the 
continuing expansion in many areas and news 
that the newsletter will be keen to cover, and the 
newsletter will focus - according to the set plan - 
on the external expansion of coverage and news 
to include the most important news of education, 
regionally and globally, and societal issues that 
have a direct impact on education and individu-
als influencing education or those related to the 
student’s career and university life. In addition to 
expanding publishing to reach the largest possi-
ble part of the local community, individuals and 
relevant institutions.

Mashreq Al Shams Issue 13



A’Sharqiya Governor’s visit to A’Sharqiyah University

An international conference addressing the role of digital technology for people 
with special needswith special needs

Dr. Abdullah Saif Al Toubi , Dean of the Col-
lege of Arts and Humanities, has partici-
pated in the Second International Virtual 
Conference, “Digital Technology as a Stra-
tegic Entrance for Empowering People with 
Special Needs” held in the Arab Republic 
of Egypt, during the period from December 
30 to 31, 2020; where Dr. Abdullah Al Toubi 
gave a speech at the opening ceremony, 
in which he spoke about several Arab per-
sonalities with special needs, who had a 

A’Sharqiyah University has received His Ex-
cellency Sheikh Ali bin Ahmed Al Shamsi; 
Governor of North A’Sharqiyah region.  HE 
was received by Professor Fouad Chedid, 
Vice Chancellor, Mr. Hamad Al Hajri, Deputy 
Vice Chancellor – Resources & Institutional 
Support (DVCRIS), Prof.  Sam Wamziri, Act-
ing Deputy Vice Chancellor for Academic 
Affairs and Research & Dean of the College 
of Engineering, as well as Deans of Colleg-
es, and several Department Directors at the 
University.
This visit aimed to know about the Univer-
sity and its general facilities, as well as to 
learn about its colleges and the programs 
it offers, in addition to its role in supporting 
and serving the society. On this visit, HE has 
been briefed on the visual presentation by 
the VC with an introductory overview of the 
University’s vision, mission, colleges and pro-
grams it offers, in addition to the number 
of enrolled students, numbers of registered 
students, graduates, as well as the number 
of the University staff of academics and ad-
ministrators and the Omanisation percent-
ages.
On the other hand, the VC presented the 
list of MoUs signed by A’Sharqiyah Univer-
sity with a number of academic and gov-
ernmental institutions, in the field of student 
training, curriculum development and ac-
ademic courses. The Vice Chancellor ex-

plained the University’s success in digital 
transformation through the University’s on-
line platforms in moving towards the dis-
tance learning phase upon suspension of 
on-site study, due to the spread of the Co-
rona pandemic, and the extent of the avail-
ability of appropriate services and facilities 
to study practical courses on the university’s 
campus, in addition to highlighting the main 
advantages and challenges of this stage.
During the field tour, His Excellency was 
briefed on the campus facilities including 
the Student Services Center, the laborato-
ries of the College of Applied and Health 
Sciences, and the College of Engineering, 
as well as the Learning Resources Center. At 
the end of his visit, HE expressed his happi-
ness with admiration for what the University 
has reached of development in its original 
and modern facilities and equipment, and 
the suitable University environment for all its 
members.

civilized role in the Arab world, such as: Taha 
Hussain who, despite of his disability, as he 
lost his sight when he was young, but with 
perseverance and determination, became 
brilliant in the field of education and litera-
ture. He was the Dean of Arab Literature, 
and former Minister of Education in the Arab 
Republic of Egypt. He spoke about Sheikh 
Noor Eddin Abdullah Hamid Al Salmi, who 
was blind, however, it did not prevent him 
from seeking knowledge. Being the leader 
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of a scientific and political renaissance, he 
issued many books on Sharia sciences, lan-
guage and history.
He also spoke about the famous physicist of 
contemporary history Stephen Hawking, the 
American scientist who defied disability and 
surpassed his fellow physicists, in formulating 
hypotheses and establishing scientific the-
ories that accelerated the pace of devel-
opment and growth in the course of human 
sciences.
Dr. Al Toubi said: This conference is an incu-
bator and a solid ground for creative ideas 
in employing the icon of the Fourth Industrial 
Revolution, namely digital technology and 
artificial intelligence. in the service of peo-
ple with special needs, and empowering 
them in the best scientific ways to achieve 
a prominent position in the society, so that 
they become an integral part in leading the 
Arab world towards a bright future, and a 

prosperous, well-being and quality life as a 
result of adhering to useful educational and 
scientific methods and theories.
 At the end of his speech, he thanked the 
conference organizers for their generous 
confidence, and the opportunity for him to 
deliver his brief speech, wishing this confer-
ence all success in achieving its goals.

A scientific paper highlighting the experience of A’Sharqiyah University in e-learning and its applications in 
Algeria

Difficulties, challenges and strategies of food security in the global economy in an international scientific
 conference

Dr. Hayel Tashtoosh, Assistant Professor in the 
Management Department at the College of 
Business Administration, has virtually participat-
ed in the third international scientific conference 
entitled: "Sustainable development between 
the public and private sectors in achieving their 
goals". This economic theme was organized by 
the American International Academy of High-
er Education and Training, based in Delaware, 
United States of America. The research was titled 
"The Challenges of Arab Food Security and the 
Solution Strategy in Light of the Requirements of 
Sustainable Development". The research dealt 
with the difficulties facing the process of achiev-
ing Arab food security, especially in light of the 

difficult conditions that the global economy is 
experiencing under the Corona pandemic; and 
suggested a number of strategies as solutions to 
confront them.

With the aim of shedding light on the experience 
of A’Sarqiyah University in e-learning during the 
Corona-19 pandemic through opportunities 
and challenges, Dr. Amjad Jumaa, Assistant Pro-
fessor of Educational Psychology in the Depart-
ment of Psychology at the Faculty of Arts and 
Humanities, participated with a Paper entitled 
“E-learning in light of Corona-19 pandemic”, in 

the virtual scientific symposium on e-learning 
in the Arab world - Experiences and Foresight, 
organized by the Laboratory of Philosophical 
Studies and Human Issues at Ibn Khaldoun Uni-
versity in Algeria. This Paper aimed to present 
the different experiences of Arab countries in 
e-learning. It also shed light on the experience 
of A’Sharqiyah University and some Arab coun-

Scientific paper



Discussing Strategic, Research and Operational Plans of the University

A’Sharqiyah University has held the second 
meeting of the University Academic Council 
headed by Prof.  Fouad Chedid, the University’s 
Vice Chancellor, attended by, Deans of Colleg-
es, the rest of related Departments Heads, other 
committee members and academics. During 
this meeting, the committee agreed on some 
of the strategic and research policy reviews, 
and the committee members presented the 
updates and achievements of the implementa-
tion of the operational and strategic plans for 
the first quarter of the academic year. The status 
of the Academic Council and its membership 
in the University, compared to the academic 
councils in other higher education institutions, 

was also discussed, in addition to the mecha-
nism of developing the council and modifying 
its memberships to be in proportion with that in 
other institutions.

Congratulation  

 Dr. Ayman El-Saleh-Assistant Professor of  Electronics  and
 Communication  Engineering-Director  of  Research  and 

Graduate Studies (Secondment)

For the Best Paper Award in the 2020 IEEE International Sym-
posium on Telecommunication Technologies (ISTT2020) 
held on 9th-11th November 2020 in Malaysia. The title of 
the winning paper is “Trade-Off Performances in Multiuser 
MIMO Networks with Quantized CSI Feedback”.

Best Paper Award in the 2020 IEEE International Symposium on Telecommunication Technologies 
(ISTT2020)

tries in e-learning during Corona-19 pandemic. 
It discussed the impact of Corona pandemic on 
the higher education sector in the Sultanate of 
Oman, the conversion of homes into universities 
and schools, the methodology for dealing with 
the crisis and the electronic applications used 
for simultaneous and asynchronous education, 
opportunities and challenges, and how to deal 
with them. It also shared recommendations and 
proposals concluded by this study.

Achievements
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Youth and their role in providing psychological care for the elderly

Concepts and role of Acculturation and its importance in Arab Culturetance in Arab Culture

Based on the University’s duty in community service, 
and activating the role of youth in health, psycho-
logical and social care for the elderly, Dr. Saeed bin 
Musallam Al-Rashidi, Assistant Professor at the Col-
lege of Arts and Humanities - Department of Educa-
tion, and in cooperation with the “Ihsan” Association, 
presented a virtual lecture entitled “Understanding 
Psychology of Elderly.” The lecture addressed the 

The Islamic Culture Group is organizing a workshop on ”University Youth and their role in building
 the society“

With the aim of motivating students to be effective 
and positive in their life, by introducing them to their 
duties, their performance of the trust that God has 
bestowed to man, and the importance of university 
students in a society, Dr. Mustafa Muhammad Sharifi, 
Assistant Professor of Islamic Studies at the College 
of Arts and Humanities, presented a workshop enti-
tled “University Student’s Message”, via the Microsoft 
Teams platform. The workshop focused on the need 
for a student to know himself/herself and the charac-
teristics of his/her identity and personality and guide 
him/her to take practical steps. In addition to that, it 
clarifies how to develop his/her abilities to fulfill the 
mission to the fullest. The workshop also focuses on 
the youth category being the strong arm on which 
nation-building is based, and because of their capa-
bility of possessing new ideas and development, in 
addition to being the largest segment of the society.
The workshop dealt with several themes, the most im-

portant of them were: Who am I? What message am 
I carrying? Where is my compass? How do I go in my 
life? How do I create a challenge? How do I achieve 
my goals?
It is worth noting that this workshop comes within the 
activities of the University’s Islamic Culture Group, 
which targets university students and other young 
people.

great honor and virtues in providing righteousness 
and benevolence to the elderly, taking care of their 
rights, carrying out their duties, and striving to remove 
troubles, worries and sorrows from their lives. The lec-
ture was about introducing the role of young peo-
ple in providing psychological care to the elderly 
and the importance of continuous communication 
with them through periodic visits, asking about them, 
spending some time with them and benefiting from 
their experiences. Al-Rashidi also discussed the prob-
lems of psychological care for the elderly, their psy-
chological, emotional and mental characteristics, 
and how to deal with such aspects. This lecture was 
attended by a number of interested people from the 
local community.

Dr. Youssef Al-Maamari, a Lecturer at the College 
of Arts and Humanities, Department of Arabic Lan-
guage, conducted a cultural lecture held by the 
Omani Society of Writers and Literates entitled “The 
Unilateralism of Arab Acculturation”, where the Soci-

ety hosted the well-known Saudi critic, Professor Saad 
Al-Bazai. The lecture addressed a number of cultural 
themes that occupy the minds of Arab intellectuals 
and researchers; one of them is focusing on some ba-
sic concepts such as, Acculturation, Unilateralism and 

for being awarded with Charted Engineer Certificate 
(CEng), acquired from the UK Engineering Coun-
cil, which is a highly valued professional recognition 
for an Engineer. CEng title demonstrates that all the 
competences set in line with the international stand-
ards, are met in accordance with the UK_SPEC-Com-
petency framework. The professional recognition 
demonstrates commitment to their respective profes-
sions, in terms of maintaining up-to-date knowledge 
through CPDs, innovative solutions, accountability, 
ethics, and risk management.

Mohamed Shaik Honnurvali
Lecturer -Electronics and Communication 

College of Engineering  

Congratulation  

Charted Engineer Certificate (CEng)



azine publishers of open sources, that is interested in 
publishing scientific researches. The research deals 
with the investigation about the impact of the ac-
ademic service quality on the organizational per-
formance of public Universities in Malaysia, by con-
ducting a questionnaire on 435 international students 
from three public Universities in Malaysia, to assess 
the quality of academic services; such as, resources 
and academic competence and skills development. 
After analyzing the data, the results of this research 
concluded that the three Universities have provided 
the same level of quality of academic services, the 
thing that greatly affected their organizational per-
formance.

An applied workshop in the program of designing interactive activities, ”Wizer Me“, for professional learning 
groups in education

In the context of community service, Dr. Qasim Al 
Ajmi, Assistant Professor of Educational Technology 
at the College of Arts and Humanities, in coopera-
tion with the General Directorate of Education in Al 
Batinah North Governorate, presented an applied 
workshop in the program of designing interactive 
activities, “Wizer Me”, via Google platform. The work-
shop has been attended by a group of mathematics 
teachers in the governorate as part of the Ministry 
of Education project “Professional Learning Groups”, 
in which he discussed the application, its definition, 
features and capabilities in designing interactive 
computerized activities, exercises and tests, in addi-
tion to the possibility of immediate interaction and 

direct feedback for students, which saves time and 
effort for teachers and students. One of the most 
important features of this application is, enabling a 
teacher to give written, audio and video instructions 
to students, as well as enabling students to answer in 
writing and voice along with videos.
It is worth noting that A’Sharqiyah  University is the first 
and the only Institution in the Sultanate, to introduce 
this application within its plans towards electronic 
transformation during the distance/online educa-
tion stage, by teaching the computerized materials 
design course in the first field plan of the Education 
Department that Dr. Al Ajami teaches.

Scientific Research on ”The Influence of Organizational Performance by Academic Service“ 
by Dr. Saleh Al-Senawi

Dr. Saleh Al-Senawi, Head of the  Management De-
partment, and Assistant Professor of Management at 
the College of Business Administration, has published 
a research titled “Organizational Performance Af-
fected by Academic Service Quality: An Investiga-
tion at Public Universities in Malaysia”, in the Journal 
of International Education Research published by 
“Hindawi” website, which is one of the largest mag-

Scientific Research

Training sessions
In view of enhancing the skills and with the aspira-
tion towards continuous learning and development, 
the DVCRIS office organised a couple of sessions this 
month on key aspects of our Business;
A session on Risk Management:
The purpose of this session was to grasp an advanced 
level understanding of the process of identifying risks, 
estimating its likelihood and consequence, and de-
vise the mechanism to mitigate those risks. This session 
was attended by the DVCRIS and all Directors report-
ing to his office.
A training session on Leadership skills – Empathy & 
People Management:
This training session was prepared and delivered by 
Mr Iftekhar Ahmed. The purpose of this training was 
to understand the key responsibilities of a leader and 

the way he/she shall lead his/her team. It also em-
phasises on practising empathy while dealing with 
the employees, subsequently, advising the best way 
to manage people. This session was attended by the 
DVCRIS and all Directors reporting to his office.

The Other, highlighting the importance of accultura-
tion in human history, the role of acculturation in the 
history of Arab culture, in the past and present, and 
some of its features and effects in both positive and 
negative sides. A number of professors, researchers 
and people interested in cultural affairs from the 
Arab public have participated in this lecture.






