




اإلنهتاء من مناقشة
 أوىل رسائل املاجستري 

 بالجامعة يف كلية إدارة األعمال

اإلدارية بالهيئتني  يلتيق  الجامعة  رئيس   ..... العام  لهذا  الثاين  إجتماعه   يف 
واألكاديمية بالجامعة

جامعة الرشقية تشارك
يف امللتىق التعرييف ملؤسسات التعليم العايل 

رسائل ثالث  ناقشة  �ب معال 
أ
ال إدارة  لكية  ي 

ف
� ممثلة  قية  ال�ش جامعة   قامت 

امعة. وىل عىل مستوى لكيات الب
أ
ي تعد ال

معال وال�ة
أ
صص إدارة ال ف  ماجست�ي �ة

ي
ف أمحد البوسعيدي وال�ة  حيث أجرت املناقشات للك من الطالب سعيد �ب

التعل�ي مؤسسات  ي 
ف

� الطالب  وولء  دمة  الف جودة  عنوان”  رسالته   محلت 

والطالب سعيد قية”،  ال�ش ت من حمافظات  البيا�ف ان: 
ُ

ي سلطنة مع
ف

 العاىلي �

ية وصورة لعالمة التجار الوعي �ب ث�ي
أ قشت رسالته “ �ة ي �ف

ف أمحد الفالحي وال�ة  �ب

ي
ف

� العاىلي  التعل�ي  ي 
ف

� الطالب  ولء  املتصورة عىل  والقيمة  ية  التجار  العالمة 

ف بنت قشت الطالبة ن��ي قية” امك �ف ت من حمافظات ال�ش  سلطنة معان: البيا�ف

ة عىل التحصيل ي اكنت بعنوان “العوامل املؤ�ش
ا وال�ة ية رسال�ة  مبارك الجر

ي
قية وال�ة : دراسة حالة جامعة ال�ش ي لطلبة مؤسسات التعل�ي العاىلي اكد�ي

أ
 ال

امعة . وقد نوقشت هذه الرسائل ا عىل الب  تعد أول دراسة حالة ي�ة تطبي�ة

معال
أ
معال معيد لكية إدارة ال

أ
اف الدكتور فادي عبدالفتاح القا�أ �ب ت إ�ش

ة
� 

. ف خارجي�ي ف  حممك�ي اىل  إضافة  معال 
أ
ال إدارة  لكية  من  ف  داخلي�ي ف   وحممك�ي

معال درجة عملية
أ
ال إدارة  يعد ماجست�ي  فادي عبدالفتاح:  الدكتور   وقال 

ية والقيادية دار يع املهارات  التقنية والبحثية والإ  عامة تساعد عىل تطو�ي محب

ي كث�ي
ف

ي يقوم به الباحث �
�ش  للطالب، وتعت�ب رسالة املاجست�ي معل عملي �ب

. امك أشار إىل امعات مكتطلب إستامكىلي للحصول عىل درجة املاجست�ي  من الب

ي
ف

قية واستمرارها � ية جامعة ال�ش  أن مناقشة   رسائل املاجست�ي يؤكد جاهز

عىل معاي�ي
أ
اهما �ب ف ل�ة إ ي السلطنة واملنطقة و�ب

ف
ي أن تكون رائدة �

ف
ا �  إامكل رؤي�ة

ية العملية ن استمرار امعة ل�ف ي تبذهلا الب
هود ال�ة  الب

ً
، مثمنا ف ودة والتم�ي  الب

از ب
ف

 التعليمية لاكفة الطلبة ومناقشة الدراسات العليا وفق أفضل املعاي�ي وإ�

العليا. ية  اكد�ي
أ
ال الدرجات  ومنحهم  التعليمية  م  ورسال�ة م  وعا�ة م�ش

العاىلي التعل�ي  ملؤسسات  ي 
ي�ف التعر امللت�ة  ي 

ف
� قية  ال�ش جامعة   شاركت 

مع كة  ا ل�ش �ب  - ي
املر�أ التصال  -ع�ب  ي 

امله�ف املرشد  منصة  نظمته   الذي 

ك�ش من 30 مؤسسة شاركة أ ، و�ب ي �ي ي ال�ب
ف

بية والتعل�ي � ية العامة لل�ة  املد�ي

الدكتور سعادة  امللت�ة  هذا  رع  لسلطنة.  �ب وخاصة  حكومية   جامعية 

للتعل�ي والتعل�ي  بية  ال�ة وزارة  وكيل  أمبوسعيدي  يس  محف ف  �ب  عبدالل 

العامة ة  املد�ي ية 
ّ

السد ن  سل�ي ف  �ب خلفان  بنت  فتحية  الدكتورة  ضور   و�ب

ي .هدف هذا امللت�ة إىل تعريف إخصائ�ي ي �ي حافظة ال�ب بية والتعل�ي �ب  لل�ة

امج ب�ب والطالب  حملافظات  �ب التعليمية  ت  �ي املد�ي ميع  ب �ب ي 
امله�ف  التوجيه 

ف املؤسسة والطالب صصات املؤسسات التعليمية، وتيس�ي التواصل ب�ي ف  و�ة

التعليمية دمات  ي تقدهما املنصة، واستعراض الف
ال�ة دوات 

أ
 من خالل ال

كبة وموا جاذبة،  تفاعلية  يقة  بطر العاىلي  التعل�ي  مؤسسات  تقدهما  ي 
 ال�ة

مع ب
ة

اد منصة � ب التقانة إضافة إىل إ�ي التعل�ي واستخدام  ي 
ف

ي �
التق�ف  التطور 

للطالب. دمة  الف لتهسيل  واحد  ماكن  ي 
ف

� العاىلي  التعل�ي  مؤسسات  لك 

مج مايكروسوفت تيمز �ف امعة ع�ب �ب ستاذ الدكتور فؤاد شديد رئيس الب
أ
 عقد ال

ي بداية
ف

ية. و� دار ية والإ اكد�ي
أ
ف ال امعة من اهليئت�ي ي الب

وظ�ف ي �ب
ع الثا�ف  الج�ة

امعة ف حديثا إىل الب دد املنتسب�ي عضاء الب
أ
ل امعة �ب  اللقاء رحب رئيس الب

ية اكد�ي
أ
امعة للوظائف ال لب ف �ب  وبعدها قدم عرضا مرئيا عن نسب التعم�ي

الدكتوراة، ادة  �ش عىل  ف  الاصل�ي امعة  الب ي  منتس�ب وأعداد  ية،  دار  والإ

عوام
أ
ف خالل ال �ي ب ر�ي امعة، وأعداد الف ف بلكيات الب  وأعداد الطلبة املقيد�ي

امعة لوزارة التعل�ي ا الب ي تقدمت إل�ي
ديدة ال�ة امعية الب امج الب  املاضية، وال�ب

أمهية عىل  العرض  هذا  خالل  كد  أ امك  بتاكر.  والإ العملي  والبحث   العاىلي 

، ي اكد�ي
أ
د ال جراءات اهليئة العمانية لالع�ة  العمل عىل املعاي�ي املؤسسية لإ

ي ا�ب ب �ي والإ الفاعل  الدور  إىل  امعة  الب رئيس  تطرق  امك  هلا.  املتبعة  طة   والف

اح معلية التعمل عن بعد، وتطبيق نظام التعل�ي ب
ف

ي �
ف

عضاء هيئة التدريس �
أ
 ل

 املدمج من خالل استخدام التقنيات الديثة والوسائل التعليمية الالزمة

وط الصحية وتوفر بيئة آمنة أثناء حضور الطلبة ل�ش ام �ب ف  إضافة إىل الل�ة

رئيس دعا  آخر  جانب  من   . امعي الب لرم  �ب العملية  املقررات   لدراسة 

قيق
ة

ية إىل � اكد�ي
أ
ية وال دار ف الإ امعة خالل هذا اللقاء أعضاء اهليئت�ي  الب

. ماعي الب العمل  ف وتعز�ي نتاجية  والإ ودة  لب �ب ام  ف والل�ة ي  اكد�ي
أ
ال ف  التم�يّ

امعة     الب دور  العرض  هذا  ي 
ف

� شديد  فؤاد  الدكتور  ستاذ 
أ
ال  

ف
و�  امك 

خالل من   2040 معان  لرؤية  املستدامة  التنمية  أهداف  قيق 
ة

� ي 
ف

� 

ي
ف

معر� تمع  حمب إىل  يقود  الذي  العملي  والبحث  الشامل   التعل�ي 

للجهود يل  ز لشكرالب �ب تقدم  اللقاء  اية  �ف ي 
ف

و� منافسة.  وطنية   وقدرات 

ة املس�ي اح  ب
ف

إ� أجل  من  ية  دار والإ ية  اكد�ي
أ
ال اهليئتان  تبذهلا  ي 

 ال�ة

والزدهار. التقدم  من  يدا  مز قية  ال�ش امعة  ولب هلم  متمنيا   التعليمية 

  



فريق مناظرات جامعة الرشقية
 يتأهل لهنائيات 

البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات

جامعة الرشقية تحتفل بيوم املعلم

 الفريق اإلجتمايع بالجامعة يشارك بالهتنئة
للهيئة األكاديمية بمناسبة يوم املعلم العماين

 محـــالت للتعـــريف بالتخصصـاـت والربامج
 والخدماـت اليت تقدمها الجامعة يف ملتقيات
 إفرتاضية لطلبة دبلوم العام بمحافظيت شمال

وجنوب الرشقية
ي لطلبة مدارس

ي الثا�ف
ا�ف قية الف�ة امعة “ملت�ة جامعة ال�ش  نظمت الب

ب املض�ي بولية  مزون  مدرسة  وملت�ة  قية”  ال�ش وجنوب  ل  �ش ي 
 حمافظ�ة

وذلك وطالبة؛  طالبا   180 من  ك�ش  أ شاركة  و�ب قية  ال�ش ل  �ش حافظة   �ب

لملجتمع املقدمة  ا   وخدما�ة ا  ومراف�ة ا  ولكيا�ة ها  احمب ب�ب التعريف  دف   �ب

ة عن آلية ة القبول والتسجيل بتقد�ي حما�ف . حيث قامت دا�أ ي ارحب  الف

امج املتوفرة و املنح و الفصومات، بعدها قدمت  القبول والتسجيل و ال�ب

إىل إضافة  تطرهحا  ي 
ال�ة والتخصصات  امج  ال�ب عن  نبذه  امعة  الب  لكيات 

تمع واحملب للطلبة  التعمل  مركز مصادر  يقدهما  ي 
ال�ة دمات  الف ة عن   حما�ف

لالستفسارات واملداخالت للطلبة  الفرصة  حة  إ�ة امللت�ة  لل  ف . �ة ي ارحب  الف
ف يع املتحدث�ي ي ختام العرض قدم محب

ف
. و� مج امللت�ة �ف  أثناء عرض فقرات �ب

ي
حافظ�ة �ب والتعل�ي  بية  لل�ة العامة  ية  ولملد�ي ف  �ي الا�ف للطلبة   الشكر 
امللت�ة هذا  ي 

ف
� ف  املشارك�ي فراد 

أ
وال ولملدارس  قية  ال�ش وجنوب  ل  .�ش

قة” م�ش آمال  و 
ف

�“ ملت�ة  ي 
ف

� امعة  الب شاركت  آخر  جانب   من 

ي
ب�ف جعالن  بولية  ساسي 

أ
ال للتعل�ي  ي  وا�ب الب مدرسة  نظمته   والذي 

شاركة و�ب مج                 �ف �ب ع�ب  قية  ال�ش جنوب  حافظة  �ب عىلي   بو 

. وطالبة  طالب   150 من  ك�ش  وأ العاىلي  التعل�ي  مؤسسات  من  عدد 

 

ورشــة ـتدريية الـكرتونية بعنوان:
جلسة تمهيدية توعوية حول اآليزو 

(google Meet )

عام من لك  ا�ي  ف�ب  24 ي 
ف

� به  ت�ف  �ي والذي  ي 
العما�ف املعمل  يوم  مع   

ً
امنا ف  �ة

املعمل ا  �ب �ف  �ي ي 
ال�ة العظيمة  لملاكنة   

ً
ا وتقد�ي ف  املعمل�ي بدور  شادة   لالإ

فعالية امعة  لب �ب عي 
ج�ة الإ يق  الفر نظم  املستقبل،  بناء  ي 

ف
� ي 

 العما�ف

الشكر عبارات  مل 
ة

� بسيطة  هدية  تقد�ي  خالل  من  املناسبة  ذه   �ب

ي
�ة
أ و�ة به.  ي 

ة
الر� و  التعل�ي  لرفعة  ود  من هحب يقدمونه  ما  عىل  المتنان   و 

ي منتس�ب يع  محب ف  ب�ي عية  الج�ة الروابط  تنمية  أجل  من  الفعالية   هذه 
ً
ا وتقد�ي م  بي�ف التعاون  روح  وبث  ف  �ي اكد�ي وأ ف  ي�ي إدار من  امعة   الب

تمعات. احملب و  فراد 
أ
ال مستوى  عىل  التعل�ي  رسالة  وعظم  ملاكنة 

أصيلة الطالبات  ي 
ف

�  
ً
ممثال قية  ال�ش جامعة  مناظرات  يق  فر  حصل 

سامل وتدريب  اف  �ش إ و�ب  ، ي
العليا�ف ان  وإ�ي ي  الشبي�ب وضياء   العمري 

مستوى عىل  ول 
أ
ال املركز  عىل  الطالبية  نشطة 

أ
ال قمس  رئيس  ؛  ي

حف  ال�ش

ائيات �ف إىل  يق  الفر يتأهل  وبذلك  قية.  ال�ش وجنوب  ل  �ش ي 
 حمافظ�ة

منتصف ي 
ف

� السلطنة  مستوى  عىل  لملناظرات  امسة  الف الوطنية   البطولة 

طلبة ا  ف�ي شارك  ي 
ال�ة البطولة  هذه  أن  ويذكر   . القادم   مارس  ر   �ش

ضية واملعاهد الر�ي ندية 
أ
ال ضافة إىل  لإ �ب امعات واللكيات،   املدارس، والب

بوزارة للشباب  العامة  ية  املد�ي تنظ�ي  من  جاءت  قد   واملهنية   الصحية 

ي
ال�ة معان  مناظرات  مركز  مع  لتعاون  و�ب والشباب،  ضة  والر�ي  الثقافة 

أساليب وتطو�ي   ، الشباب  ف  ب�ي والتناظر  الوار  ثقافة  ن�ش  إىل  دف   �ة

الشباب. بوعي  الرتقاء  عىل  قادرة  مسؤولة  سياسات  وصياغة  التناظر 

ا للجهود ً ي العملية التعليمية ،وتقد�ي
ف

ا للدور الفاعل الذي يقوم به املعمل �
ً

كيد
أ  �ة

خالق
أ
وال الق�ي  عىل  م  لتنشئ�ة جيال؛ 

أ
ل �ب والرتقاء  الوطن  لبناء  يبذهلا  ي 

 ال�ة

ي
ف

قية ممثلة � ة العطاء، فقد نظمت جامعة ال�ش  الميدة، وذلك ملواصلة مس�ي

نسانية حفل تكر�ي لعدد من أعضاء هيئة داب والعلوم الإ
آ
بية بلكية ال  قمس ال�ة

م بوي وعطا�أ ا لدورمه ال�ة ً قية؛ تقد�ي ل وجنوب ال�ش ي �ش
حافظ�ة  التدريس �ب

ف �ب الل  الدكتورعبد  ألقاها  بملكة  التكر�ي  بدأ حفل  ال.  احملب هذا  ي 
ف

� ي 
ف

 املعر�

ي تقدم
نسانية راعي املناسبة، وال�ة داب والعلوم الإ

آ
؛ معيد لكية ال ي  سيف التو�ب

ي
ف

� ا  �ب يقومون  ي 
ال�ة العظيمة  للرسالة  ا  ً تقد�ي ف  لملعمل�ي والعرفان  لشكر  �ب ا   ف�ي

نسانية داب والعلوم الإ
آ
يفية عن لكية ال نبذة تعر تمع، إضافة إىل تقد�ي   احملب

الافلة ا  ازا�ة ب
ف

وإ� الوطن،  خدمة  ي 
ف

� والعملي  بوي  ال�ة ودورها   وأقساهما، 

بوية والعملية. وقد ح�ف حفل التكر�ي  أعضاء نشطة ال�ة
أ
 عىل مستوى ال

قية. ل وجنوب ال�ش ي �ش
للكية، وعدد من معملي حمافظ�ة ية �ب اكد�ي

أ
اهليئة ال

والعلوم داب 
آ
ال اعة  محب ي 

ف
� ممثلة  نسانية  الإ والعلوم  داب 

آ
ال لكية   نظمت 

بعنوان: املعمل  يوم  ناسبة  �ب اضًيا  اف�ة حفال   - بية  ال�ة موعة  حمب  - نسانية   الإ
ف ت رعاية الدكتور عبد الل �ب

ة
اء)، وذلك �  و�ب

ً
ت رفعة

ّ
ل ب

ة
س � ...�ش  (معملي

القرآن بتالوة من  اللكية؛ حيث بدأت فقرات الفل  ؛ معيد  ي التو�ب  سيف 

الظاهر ية  بقر اهلمم  مدرسة  طالبات  إلقاء  من  ية  شعر قصيدة  �ش   الكر�ي 

العلوم أستاذ  ؛  ي
ي�ف �ش للدكتورمصط�ف  املعمل   عن  ملكة  ا  تل�ة بدية،   بولية 

ية شعر قصيدة  بعدها   اللكية،  طالبات  تقد�ي  من  فنّية  فقرة  �ش  سالمية   الإ
ف ذه املناسبة، تالها رسالة شكرلملعمل�ي  قدهما الشاعر عبدالل    الجري �ب

موعة من طالبات اللكية. ومن جانب آخر تضمن الفل جلسة ا حمب  قدم�ة

داب والعلوم
آ
بية بلكية ال ية مع  الدكتورحممد الصقري، رئيس قمس ال�ة  حوار

عن ا  ف�ي دث 
ة

� حيث  الراشدي؛  سعيد  الدكتور  أدارها  ي 
ال�ة نسانية،   الإ

ي سلطنة معان،
ف

� ي 
و�ف لك�ة الإ التعل�ي  ومستقبل  واملهنية  العملية  ة   املس�ي

امعة. الب لطلبة  إرشادية   
أ

ونصا� بوية  �ة ات  بتوج�ي لسة  الب ًما  ت�ة حمف

مجاعة اآلداب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تنظم حفال افرتاضيًا بمناسبة يوم املعلم

ة التدقيق الداخىلي لتعاون مع دا�أ د �ب ودة و الع�ة ن الب ة �ف  نظمت دا�أ

و”. ف �ي
آ
ال حول  توعوية  هيدية 

ة
� “جلسة  بعنوان  ونية  إلك�ة يية  تدر  ورشة 

الداخىلي التدقيق  ة  دا�أ مد�ي  الفاضل عىلي رمحان  قدم  الورشة  بداية  ي 
ف

� 

قيق
ة

ي �
ف

ي تساعد �
ة التدقيق الداخىلي وأدوارها ال�ة يفية عن دا�أ  نبذه تعر

نة دارة ولب لس الإ امعة إضافة اىل كيفية بناء التقار�ي إىل حمب  أهداف الب

ودة الب ن  �ف ة  دا�أ مد�ي  ي 
ردا�ف الب خالد  الدكتور  بدأ  بعدها   التدقيق. 

أنظمة أنواع  أمهها  احملاور  العديد من  ا  ف�ي قش  �ف ي 
وال�ة الورشة  د   والع�ة

و ف آ�ي استخدام  ديد 
ة

� وفوائد  وأسباب  و  ف �ي
أ
ال من  املنبثقة  ودة  الب ن   �ف

ف عىل اذج من الاصل�ي
ف
ودة إضافة إىل  عرض �  9001 ومبادئ إدارة الب

والنقاش الستفسارات  من  العديد  الورشة  لل  ف �ة السلطنة.  ي 
ف

� و  ف �ي
آ
 ال

املوضوعات حول  ف   املشارك�ي ية  دار والإ ية  اكد�ي
أ
ال ف  اهليئت�ي أعضاء   من 

إدارات دف  تس�ة الورشة  هذه  أن  لذكر  �ب د�ي  الب الورشة.  ا  تناول�ة ي 
 ال�ة

القادمة. السنوات  للخمس   9001 و  ف �ي
آ
ال خطة  عىل  للعمل  امعة   الب



ـرة صحية عن اإلسعافات األولية  محاضـــ
وإجراءات السالمة الوقائية لطلبة الجامعة

 دورة تدريبية افرتاضية يف
مهارات التناظر املتقدمة “ بجامعة الرشقية ”

 ورشة عمل بعنوان :
مصادر املعلومات املتاحة

يف قاعدة بيانات دار املنظومة 

 دورة تدريبـيــة تتناول طـــرق
 الوصـول والبحث واإلسرتجاع
 يف املكتـبـة العلمية العمانية

”“مصادر

لتعاون مع مركز نشطة الطالبية و�ب
أ
ي قمس ال

ف
قية ممثلة �  نظمت جامعة ال�ش

اضية بعنوان “ همارات التناظر املتقدمة “ يبية اف�ة  مناظرات قطر دورة تدر

 للبطولة الوطنية الرابعة لملناظرات.هدفت هذه الدورة إىل
ً
 وذلك استعدادا

ال التناظر من خالل التعرف عىل همارات ي حمب
ف

ف �  تنمية همارات املشارك�ي

التعرف ليل القضا�ي إضافة إىل 
ة

ة املتقدمة وطرق � ب  بناء املواقف واحملا�ب

ف املتقدمة، ثبات و معرفة أدوار املتحدث�ي ملناظرة وأعباء الإ  عىل طرق الفوز �ب

من موعة  حمب خالل  من  والعمىلي  ي 
التطبي�ة انب  الب الدورة  تضمنت   امك 

قية ن جامعة ال�ش
أ
لذكر �ب د�ي �ب . الب ف ف واملناظرات العملية لملشارك�ي ر�ي  ال�ة

تمع احملب وتنمية  والعلوم  بية  لل�ة قطر  ملؤسسة  التابع  قطر  مناظرات   ومركز 

ي
ف

ف � ف الطرف�ي ا إقامة عالقات معل وتعاون ب�ي وج�ب  وقعا مذكرة تفامه، ي�ة �ب

الوار ثقافة  ف  وتعز�ي والتعليمية  العملية  نشطة 
أ
وال التدريب  الت  حمب  اكفة 

ك. املش�ة م  هود ذات اله�ة الب املستقبل ودمع  قادة  التناظر وإعداد  وفن 

والبتاكر، العملي  البحث  البحث  لس  حمب  نظم 

يبية لتعاون مع مركز مصادر التعمل “ دورة تدر  �ب

قواعد ي 
ف

� جاع  والس�ة البحث  “همارات   بعنوان: 

هيئة عضاء 
أ
ل وذلك  املنظومة”،  دار   معلومات 

يوس  التدريس وطالب الدراسات العليا والباكلور

منصة ع�ب  العلوم،  ذه  �ب ف  املهتم�ي ف   والباحث�ي

ي؛ ا�ب  زووم، قدهما املدرب السعودي عبدالل الب

 مدرب قواعد معلومات دار املنظومة.... . تناولت

املنظومة دار  بقواعد معلومات  التعريف   الدورة 

اث للدراسات وال�ب ا وطرق الوصول  صصا�ة ف  و�ة

ي قواعد معلومات دار
ف

امعية �  العملية والرسائل الب

ي البيئة
ف

جاع �  املنظومة و همارات البحث والس�ة

قواعد ث  �ب حمرك  عىل  لتطبيق  �ب وذلك  ية، 
ة

 الر�

تطبيق معىلي املنظومة، إضافة إىل  دار   معلومات 

معلومات قواعد  ي 
ف

� العملية  املراجع  إىل   للوصل 

العالمة هي  مصادر  أن   يذكر  املنظومة.   دار 

الُعمانية، اضية  الف�ة العملية  لملكتبة  ية   التجار

ا
ًّ

ة جد موعة كب�ي الوصول إىل حمب توفر �ولة  ي 
 ال�ة

تنافسية، وبتلكفة  العاملي  ي 
ف

املعر� النتاج   من 

وكذالك واللكيات،  للجامعات  متاحة   وهي 

املنتمية خرى 
أ
ال والبحثية  ية  اكد�ي

أ
ال  املؤسسات 

. والتعل�ي العملي  للبحث  العمانية  الشبكة  إىل 

ة حما�ف امعة  الب عيادة  ي 
ف

� ممثلة  ية  دار الإ الشؤون  ة  دا�أ  نظمت 

منصة ع�ب  وذلك  ته”  وحمتو�ي الولية  سعافات  الإ “صندوق   بعنوان 

ة لعيادة. وتضمنت احملا�ف ي �ب  الط�ب
ة
 مايكروسوفت تيمز قدهما الطا�

ا امُلساعدة املبدئية �ف
أ
عّرف �ب

ُ
ت ي 

ولّية وال�ة
أ
سعافات ال لإ  التعريف �ب

أجل من  أ  مفاحب حادث  أو  رض  �ب امُلصاب  نسان  لالإ م 
ّ

قد
ُ
ت ي 

 ال�ة

إىل ُمضاعفات  أي  حدوث  ومنع  امُلصاب  حياة  عىل   اِلفاظ 

كيفية إىل  التطرق  �ة  كذلك  تص.  امُلحف ي  الط�ب يق  الفر يصل   أن 
ف لملصاب�ي الولية  سعافات  الإ تقد�ي  وطرق  ت  صا�ب الإ مع   التعامل 

(الرعاف) ي 
ن�ف

أ
ال يف  ف وال�ف اء 

ف
مع والإ والختناق  الشمس  ت  �ب  ب�ف

كدت وأ الالت.  من  ها  وغ�ي اللسان  وبلع  روح  والب  والكدمات 

عقد أمهية  لعيادة عىل  �ب عام  طبيب  الطيب وهي   الدكتورة سالفة 

م معلوما�ة اء  وإ�ش م  صي�ة ف ش
� لصقل  للطلبة  ات  احملا�ف هذه   مثل 

امعة حريصة لك ة إىل أن عيادة  الب م من الوادث مش�ي  ووقاي�ة

ا ي من شأ�ف
نشطة والفعاليات ال�ة

أ
يد من ال  الرص عىل تقد�ي املز

م. لد�ي الصحي  الوعي  امعة ورفع درجة  لب �ب الطالب  دم حصة  ف  أن �ة

سعافات ة أمورالسالمة العامة والإ  من جانب آخر تناولت احملا�ف

سعافات الإ صندوق  ي 
ف

� توافرها  ت  ب �ي ي 
ال�ة ت  احملتو�ي وأمه  ولية 

أ
 أل

حالة ي 
ف

� إتباهعا  ب  ب �ي ي 
ال�ة والوقائية  السليمة  جراءات  والإ ولية 

أ
 ال

إضافة ي 
املد�ف الدفاع  وم  م�ف ون�ش  اطر  واحملف الوادث   حدوث 

تلفة احملف ت  صا�ب الإ من  للوقاية  الطلبة  لدى  ي 
الوقا�أ الس  رفع   إىل 

الالت. هذه  مثل  ي 
ف

� للتعامل  ال�يعة  الستجابة  وكيفية 

خدماته تقد�ي  ي 
ف

� التعمل  مصادر  مركز  أمهية  من  ا 
ً
 انطالق

العملية دمع  ي 
ف

� ونية  لك�ة الإ املصادر  وأمهية  ف   لملستفيد�ي

إىل املؤسسات  وتوجه  كورو�ف  ة 
أ

جا� ظل  ي 
ف

�  التعليمية 

 التعل�ي عن بعد ، نظم مركز مصادر التعمل ورشة معل بعنوان

املنظومة” دار  ت  بيا�ف قاعدة  ي 
ف

� املتاحة  املعلومات   “مصادر 

ملركز. حيث �ب أمينة مكتبة  الفاضلة بسمة البسية  ا     قدم�ة

وأنواع املنظومة  دار  بقاعدة  التعريف  إىل  ا  ف�ي  تطرقت 

موقع من  للقاعدة  الدخول  وآلية  املتاحة  املعلومات   مصادر 

تطبيق عىل  الورشة  اشتملت  امك   خرى. 
أ
ال واملواقع  امعة   الب

وكيفية القاعدة  داخل  والتصفح  البحث  يقة   معىلي حول طر

ميلها إضافة إىل
ة

تلفة و�  الصول عىل مصادر املعلومات احملف

أثناء ي تتيحها القاعدة 
دوات ال�ة

أ
ات وال ف  الستفادة من املم�ي

ف ي الورشة عدد من أعضاء اهليئت�ي
ف

 البحث و التصفح. شارك �

ختام ي 
ف

و� امعة.  الب وطلبة  امعة  لب �ب ية  دار والإ ية  اكد�ي
أ
 ال

والنقاشات الستفسارات  لستقبال  ال  احملب فتح  �ة   الورشة 

ا. عل�ي والرد  املنظومة  دار  ت  بيا�ف قاعدة  استخدام  حول 



محـــد
أ
ورة ل بيات الشعــر املهسش

أ
جيال �ب

أ
جيال تلو ال

أ
ت ال

ف
�  لطاملا �ة

اطبا طالب العمل: ا حمف ي الذي قال ف�ي
ة

شو�

 

قـــــم لملعــــمل وفــــه التبجيـــال      اكد املعمل أن يكـون رســول

أ أنفســـا وعقول ي وين�ش
ف أو أجل من الذي      يب�ف أعملت أ�ش

به يوصف  أن  كن  ما�ي  
ة

ر�
أ
�ب املعمل  الشاعر  وصف  بيات 

أ
ال هذه  ي 

 ف�ف

يبجل ويعظم لذلك إستحق أن  نفس والعقول 
أ
ال بناء   النسان وهو 

قدور أي انسان أن يكون الل مايقوم به من أجل النسان، فليس �ب  لب

مر
أ
ل العقول  اىل  املعلومة  فايصال  الدنيا،  علوم  لك  �ي اكن  لو  ح�ة   معملا 

من الكث�ي  فف  يست�ف ملهنته  لص  احملف فاملعمل  البعض،  يتخيل  امك  ف  هل�ي �ب  ليس 

العمل. ومة لطالب  يقة سلسة وم�ف بطر يصال عمله  طاقته وحصته ووقته لإ

ولكه متعطشة  عقول  وي  ل�ي ئه  ا�ف من  يغرف  معره  املعمل  ي 
�ف  و�ي

يديه عىل  تعملوا  من  ليصبح  به  السنون  ي 
�ف

ة
و� از،  ف واع�ة ر  ف  �ف

، ف �ي �ب �ف  ، ف متفوق�ي  ، ونفهسم  م  وط�ف دمة  لف وىل 
أ
ال الصفوف  ي 

ف
� 

مه. لغ�ي النور  يق  طر ليشقوا  معرمه  أفنوا  من  لفضل  ف  ومتذكر�ي

كنت أ م  �ي
أ
ال لك  ي 

ف
و� يومك  ي 

ف
� املعمل  ا  أ�ي لك  نكررها  إجالل   فتحية 

هلك
أ
ي بيتك ل

ف
ي مدرسة، أم جامعة، أم مسجدا، أم كنت معملا �

ف
 معملا �

. ج نيئا لك هذي املاكنة وهذا التتو�ي
ف

وأبنائك، ف�وح العمل ل حدود هلا. �

يدية ف ي�ا ال�ي

ت�ب كيمياء ي حمف
ف�ف

 لكية العلوم الصحية والطبية

- استاذ�ف الفاضل :

ي
ف

ا �  �ب
ً
 حمتفظـــا

ً
 وتكــــرارا

ً
ا مــــرارا كت�ب ، أ كتب لك هذه الرسالة  أ

م الدراسة. اصه منذ أ�ي ي الف
 مفكر�ة

- استاذ�ف الفاضل :

ة  كب�ي
ً
ــــودا بمك بعد أن بذل�ة هحب ي مد�ي نطر

أ
ي لسان نشكرمك و�ب

أ
 �ب

هما معلنا عىل
ف

ذيبنا، � ي إفادتنا وتعليمنا و�ة
ف

ة وفني�ة زهرة معرمك �  وكث�ي

.
ً
 أن نوفيمك حقمك فلن نستطيع أبدا

- استاذ�ف الفاضل :

ي بذلتموهــا
ودمك املبذولة واملشكورة ال�ة ي هحب

 لقد لحظت أ�ف وزمال�أ

ً
 وأخا

ً
 رح�ي

ً
 لفائدتنا وتعملنا، إن إخالصمك الطاهر  لتعليمنا اكن لنا أبـــــا

مــــل�ة الكث�ي وتعب�ة من أجلنا دون أن
ة

 ، وطاملـــا �
ً
 نصوحا

ً
، وصديقا

ً
 شفوقا

امك �ف عىل أح�ة ي عيوننا وأج�ب
ف

� 
ً
ا  كب�ي

ً
 تظهر عليمك أ�ش لذلك امم جعلــمك  أ�ب

ك.  وتقد�ي

- استاذ�ف الفاضل :

مسي
أ
 �ب

ً  مقرو�ف
ً
ذن الل أبدا إ  ثق... أننا لن نن� فضلمك ما حيينا وسنذكره �ب

. �ف  عواطفنا ونقد�ي

، وحقق �ف ياتنا ممزوجة بعواطف حبنــــا وتقد�ي
ة

ستاذ�ف الفاضل �
أ
 وتقبل �ي

الل اهدافمك وأ�ف لمك ما تستحقونه من تقدم وفالح.

ناسبة يــــوم املعـــــمل ”  قية �ب ي جـــامعة ال�ش
ف

 إهــــداء إىل كــــل معـــمل �

�ي يق الف مك... وســــدد عىل طــــر ي مســـــ�ي
ف

مـــن �
أ
ل ... زودمك الل �ب ي

 العما�ف

مك” .  خطا

ي ف سل�يّ الشك�ي ف سامل �ب عامر�ب

موظف أمن

ية دار ة الشؤون الإ  دا�أ

السامية؛ بوية  ال�ة الرسالة  قيق 
ة

ي أحد وسائل �
العما�ف املعمل   يعد 

ي إعداد الطالب ملستقبل معان الزاهر، وعىل
ف

 ملا ل من دور كب�ي �

ي
ي تواجه العامل بعد انتشار كوفيد 19- ال�ة

ت ال�ة   من التحد�ي
ف

 الرمع

؛ ي
ي مل يوقفه سش

 ألقت بظالهلا عىل قطاع التعل�ي إل أن املعمل العما�ف

دمات الف لتقد�ي  مبتكرة  وأساليب  إىل حلول  التوصل  �ة   حيث 

التعمل ي 
ف

� ثل 
ة
� الذي  التكنولوجيا  عىل  اعتمدت  ي 

ال�ة  التعليمية 

 عن بعد والتعمل املدمج من خالل منصات تعليمية تفاعلية أنشئت
ف واملسؤول�ي والطلبة  ف  املعمل�ي سالمة  ن  ل�ف وذلك  الغرض؛   هلذا 

املدرسية البيئة  ي 
ف

� ية  از الح�ة جراءات  الإ اذ  ف ا�ة مع  ف  بوي�ي  .ال�ة

ي بلك ما
 فإن العام الدراسي الاىلي هو عام استثنا�أ

ً
يعا  وامك نعمل محب

د�يً
ة

� التعليمية  العملية  تواجه  مل  ؛ حيث  مع�ف من  الملكة  مل 
ة

� 

ي كفاءته
ن، ولكن أثبت املعمل العما�ف

آ
ها ال ي تواهحب

 صعًبا كتلك ال�ة

العملية أهداف  قيق 
ة

� أجل  من  تضحيات  من  قدمه  ما   بلك 

ا
ً

ورون جد ف فنحن �ف ء،  الو�ب بداية  منذ  الطلبة  وتثقيف  بوية،   ال�ة

جراءات الصحية، لإ ام �ب ف مهية الل�ة
أ
ي توعية الطلبة �ب

ف
 بدورمك الرائع �

دمك وهحب ونية،  لك�ة الإ التعليمية  املنصات  مع  ي  ا�ب ب �ي الإ  وتفاعلمك 

وزارة حرصت  هودمك  لب  
ً
وتثمينا  ، تعليمي حمتوى  إنتاج  ي 

ف
�  الكب�ي 

ملهارات ويده �ب ف ي و�ة
ف معرفة املعمل العما�ف بية والتعل�ي عىل تعز�ي  ال�ة

مر الذي تطلب
أ
، ال وس كورو�ف ت انتشار ف�ي د�ي

ة
ة �  الالزمة ملواهحب

ي
ف

م � ساليب الالزمة لتطو�ي مستوى أدا�أ
أ
ملعرفة وال ف �ب ويد املعمل�ي ف  �ة

ي
ال التعل�ي عن بعد؛ وذلك من خالل تقد�ي دروًسا لملعمل العما�ف  حمب

يبية عن امج تدر ي �ب
ف

يون سلطنة معان، واملشاركة �  ع�ب قنوات تلفز

تمعات ا مبتكرة للتدريس، وإنشاء حمب
ً
 بعد، وحماولة الوصول إىل طرق

ات التعليمية، لك هذا يعد مصدر �ب دف إىل تبادل الف  تعليمية �ة

يل الشكر والعرفان  فلمك جز
ً
ا ي ويستحق ثناًء كب�ي

ٍر لملعمل العما�ف ف .�ف

املعمل يتطلب من  ه  وتطو�ي املستوى  احملافظة عىل هذا   ومن أجل 

ي
ف

� هود  الب ومضاعفة  بكفاءة،  التعليمية  العملية  مواصلة  ي 
 العما�ف

سيخ ل�ة متقدمة  أساليب  وابتاكر  بوية،  ال�ة املمارسات  ف  س�ي
ة

� 

ي لدى الطلبة، والعمل عىل غرس ق�ي املواطنة،
 مبادئ التعمل الذا�ة

ولك  ، العملي والبحث  النفس،  عىل  د  الع�ة هارات  �ب ويدمه  ف  و�ة

املعلومات مع  التفاعل  قادر عىل  إعداد جيل  إىل  سيؤدي   ذلك 

مع سش  وي�ة ف  �ي والع�ش الادي  القرن  هارات  �ب ويتمتع   املتجددة، 

التعليمي النظام  تطو�ي  جعلت  ي 
ال�ة  2040 معان  رؤية   أهداف 

لسلطنة معان. الشاملة  للتنمية  أساسي  أساس  رجاته  حمف ف  س�ي
ة

و�

ف محد املصلحي  ف مبارك �ب محد �ب

ف مكتبة أم�ي
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ASU’s participation in the Introductory Forum for Higher Education Institutions

A’Sharqiyah University participated in the Introduc-
tory Forum for Higher Education Institutions, which 
was organized by the career counselor platform in 
cooperation with Al Buraimi Directorate General for 
education. There were over 30 private and govern-
ment HEIs, who participated in this forum and under 
the patronage of Dr. Abdullah bin Khamis Ambusai-
di, Education Under-Secretary at the Ministry of Ed-
ucation and the attendance of Dr. Fathiya Al Saddi, 
Director General of the Directorate General of the 
Ministry of Education in Al Buraimi. The objective of 
this forum is to introduce to  career  guidance special-

ists and students  in all  educational directorates of the  
Higher Education institution programmes, to facilitate 
communication between the institution and the student 
through the tools provided by the platform. In order  
to review the educational services provided by higher 
education institutions in an interactive and attractive 
method, to keep pace with the technical development of 
education and the use of technology, as well as to create 
a platform that brings together all institutions of higher 
education in one place to facilitate the  service for the 
students.

Professor Fouad B. Chedid, Vice Chancellor, con-
ducted the second general assembly through Micro-
soft Teams with the administrative and academic staff 
members. At the beginning of the assembly, the VC 
welcomed a number of newly joined staff members, 
which was followed by a presentation on the Univer-
sity’s  Omanization rates in the academic and admin-
istrative jobs. He also mentioned the number of staff 
with PhD degree, number of students enrolled in the 
University’s colleges, number of graduates over the 
past years and the University’s new programs sub-
mitted for the approval from the Ministry of Higher 
Education, Scientific Research and Innovation. The  
Vice Chancellor emphasized on  the importance of 
working on institutional standards for OAAA (Oman 
Academic Accreditation Authority) according to the 
ongoing plan. He addressed the effective and positive 
role of  academic staff in the success of the E- learn-

ing process and applying the blended integrated edu-
cation system through the use of modern techniques, 
and the essential teaching aids, as well as adherence 
to health requirements and a safe environment as stu-
dents attend practical courses on campus. On the other 
hand, during this meeting, the Vice Chancellor called 
on the members of the governing and academic bodies 
to achieve academic excellence, commitment to qual-
ity, productivity, and enhanced  team work. Professor 
Fouad B. Chedid also  explained the University’s role in 
achieving the sustainable development goals of Oman’s 
Vision 2040, through inclusive education and scientific 
research, leading to a competitive knowledgeable soci-
ety and national capabilities. At the end of the meeting, 
he was grateful to the administrative and academic staff 
members efforts in ensuring the success of the educa-
tional process, wishing  them and ASU  further progress 
and prosperity.

VC’s Second General Assembly  for  ASU’s Administrative  and Academic
 Staff members

A’Sharqiyah University’s  Start  Discussion
 of Master’s thesis for MBA

College of Business Administration  discussed the first two Master’s 
thesis for Master of Business Administration that is considered the 
first among the university’s colleges. The first discussion was for Said 
Bin Ahmed Al Busaidi. His thesis was entitled “Quality of service 
and loyalty of students in institutions of higher education in Oman: 
Data from North Al Sharqiyah“. The second Discussion was for 
Said  Bin Ahmed Alfalahi. His thesis was about “The effectiveness 
of  brand image and value perceived on the loyalty of students in the 
Sultanate of Oman‘s Higher Education Institution: Data from North 
Al Sharqiyah”. Also Nasrin Mubarak  Al Hajri discussed her thesis  
which was about : ““Factors affecting the Academic Achievement of 
students in Higher Education Institutions” :”A’Sharqiyah University 
Case Study” that is considered the first case study to be applied to 
the university It was  under the supervision  of Dr. Fadi Abdel Abdel 
Fattah, Acting Dean of College of Business Administration, internal 
judges  from the college  and external judges. Dr Fadi Abdel Fattah  
said that : A Master of Business Administration (MBA) is a general 
degree that helps to develop all the technical, research, management 
and leadership skills of a student. A Master’s thesis is a research sci-
ence work of a researcher in many universities as a complementary 
requirement for a Master’s degree. He also highlighted that the dis-
cussion of the first two Master’s thesis, confirmed the readiness of 
A’Sharqiyah University and its continued completion of its vision of 
being a leader in the Sultanate and the region and its commitment 
to the highest standards of quality and excellence.



ASU celebrates “ Teachers Day “

Education Section, College of Arts and Humanities, organ-
ized  a tribute to a number of teaching staff in North and 
South A Sharqiyah governorates, in recognition of their 
educational and cognitive role in this field. Affirming the 
teacher’s active role in the educational process and recog-
nizing their efforts in building a nation and raising genera-
tions to bring them up, to good values and ethics, to contin-
ue the process of giving. The tribute ceremony began with a 
speech by Dr Abdullah Bin Saif Al Tobi, Dean of college of 
Arts and Humanities, who took the opportunity to  pay an  
appreciation and gratitude to the teachers, in recognition of 
their great role and mission. He also informed them about 
the college and its sections, educational and scientific role 
in the service of the nation and its significant achievement 
in educational and scientific activities. The ceremony  was  

College of Arts and Humanities organized a Teachers’ Day Virtual Celebration
College of Arts and Humanities, Education section  or-
ganized a Teachers’ Day Virtual Celebration (My Teach-
er is  as   gorgeous as the Sun), under the guidance of 
Dr Abdullah Al Toubi, Dean of College. The celebration 
program started  with a recitation of the Holy  Quran 
and then a poem by the students of Al Hamam Female 
School in Al Dhahr village in Wilayat Badiya. It was 
followed by a speech by Dr. Mustafa Cherifi,  Assistant 
Professor - Islamic Education, paired with a show per-
formed by the students of the Female college. After the 
student’s show a poem  was presented  by the poet Ab-
dullah Al Hajri that was dedicated for this occasion, fol-
lowed by the appreciation and thanks to teachers from 
the students. On the other hand, the celebration  includ-
ed a dialogue session  with Dr. Mohammed Al Saqri, 
Section Head of Education at the College of Arts and 
Humanities, that was managed by Dr. Saeed Al Rashdi, 
who talked about the scientific and professional career 

and the future of online  education in Oman. The ses-
sion ended with educational guidance and tips for stu-
dents.

ASU’s Social Team Congratulates the Academic Staff members on Omani Teacher’s Day

On the occasion of Omani Teacher’s Day, which is cele-
brated on February 24th each year, appreciating the role 
of teachers around Oman and acknowledge their role in 
the building the future, the University’s Social Team or-
ganized an event by offering a simple gift as a kind ges-
ture and gratitude, for their efforts in promoting educa-

tion. This event is observed in order to develop social 
ties among all the University’s administrative and ac-
ademic staff to enhance the cooperation among them 
and in an appreciation of the great mission of educa-
tion at both the individual and community levels.

Online Training workshop entitled
 “ Introductory  Awareness Session on ISO “

 Quality Assurance department, in collaboration with the 
Internal Audit Department, organized an online training 
workshop entitled “Introductory   Awareness Session on 
ISO”. At the beginning of the workshop, Dr Ali Rehman, 
Director of Internal Audit Department, explained in brief 
about the department’s role in helping to achieve the goals 
of the University, as well as how to build reports to the 
Board of Directors and the Audit Committee. After the 
internal audit’s briefing,  Dr Khalid Al Jardani, Director 
of Quality Assurance Department, discussed several top-
ics, the most important of which were the types of quality 
assurance systems emanating from ISO, the reasons and 
benefits of determining the use of ISO 9001 and quali-
ty management principles, as well as the presentation of 
models from ISO holders in Oman. During the work-
shop, many inquiries and discussions were received from 
administrative and academic staff members, in relation to 
the mentioned  topic. It should be noted that this work-
shop targets university departments to work on ISO 9001.

ASU Debate’s Team is qualified for the fifth 
National Debate Championship

ASU Debate’s Team won the first place in the North and 
South Sharqiyah governorates, represented by Aseela Al 
Mamari, Eman Al aliaani, Diaa Al shabibi  and Hajer Al 
Mazini, under the supervision and training of Mr. Salim 
AL Shamakhi, Section Head of Students activities. The 
team qualified for the fifth National Debate Champion-
ship across Oman, which will be take place in the middle 
of March 2021. This  Championship, in which students 
from schools, universities and colleges participated, as 
well as sports clubs, health and vocational institutes, was 
organized by the Directorate General for Youth of the 
Ministry of Culture, Sports and Youth and in cooperation 
with the Oman Debate Centre, aimed at promoting a cul-
ture of dialogue and debate among young people, devel-
oping methods of  debating and formulating responsible 
policies capable of raising youth awareness.

Promotional  Campaigns  for  ASU  programs 
and service via different forums in North and 

South Al Sharqiyah governorates
n order to introduce A’Sharqiyah University‘s programs, 
colleges, facilities and services to the  external commu-
nity, the first and second virtual forums were organized 
for grade 12 students in North, South governorates and 
Mazoon school in Mudairb in North Al Sharqiyah gover-
norate, with an attendance of over 330 students.
The Admissions and Registration department gave a 
briefing on the mechanism of admission, registration, 
available programs, grants and discounts, after which the 
Colleges gave a presentation on the programs they offer, 
as well as a lecture on the services offered by the Learning  
Resources Centre to students and the external  communi-
ty. During the Forum’s program, students were given the 
opportunity for inquiries and interventions. At the end 
of the presentation all speakers thanked the students who 
attended the forum and the Directorate-General of Edu-
cation in South & North   Al Sharqiyah governorates.
On other hand the university participated in “Towards 
Bright” prospects that was conducted by Al Gawaby 
School  Jalan Bani Bu Ali in South Al Sharqiyah governo-
rates  via google meet with an attendance of around 150 
student.

attended by the College academic staff members and a 
number of teachers from the North and South A’Sharqi-
yah  governorates.



A workshop entitled “Information 
Sources Available in the System 

House Database”
The Learning Resource Centre organized 
a workshop entitled “Information Sourc-
es Available in the System House Database”, 
presented by Mrs.  Basma Al Habsi, a senior 
Librarian, reflecting on the importance of the 
Learning Resource Centre in providing its 
services to beneficiaries, the importance of 
online sources in supporting the educational 
process during the  pandemic Covid-19, and 
the transformation of institutions to distance 
learning. It addressed the definition of the Sys-
tem House Database, the types of information 
sources available and the access mechanism 
for the database from the University’s website 
and other sites. The workshop also included 
a practical application on how to search and 
browse within the database, to obtain and 
download various sources of information, 
and the use of features and tools provided by 
the database during searching and browsing. 
A number of members of the university’s ac-
ademic and administrative staff and students 
participated in the workshop. At the end of 
the workshop, the stage was opened to receive 
enquiries and discussions about the use and 
response to the System House database.

Training course on access, re-
search and retrieval methods 

in Dar Al ManDumah

The University’s Research and Enter-
prise Committee (UREC), in coordi-
nation with the Learning Resources 
Center, organized a training course 
entitled, “Search and retrieval skills 
in Database information at Dar Al 
ManDumah”. This course, organ-
ized for the academic graduates and 
bachelor students and for interested 
researchers, via Zoom platform, was 
presented by the Saudi coach Ab-
dullah Al Jabri  a  database Coach 
at Dar Al ManDumah. This course 
introduced database of Dar Al Man-
Dumah, its programs and methods of 
access to studies, scientific research, 
university letters, search, and recov-
ery skills in the digital environment, 
by applying to Dar Al ManDumah’s 
search engine and practical appli-
cation to reach scientific references. 
It is known that “MASADER“ is the 
trade mark of the virtual Omani sci-
entific library, which provides easy 
access to an enormous range of global 
knowledge production, at a competi-
tive price, available for all Universities 
and Colleges and other academic and 
research  institutions that belongs to 
OMAN RESEARCH AND EDUCA-
TION NETWORK “OMREN”.

Health session on first aid and preventive 
safety procedures for university students

Administrative Affairs Department, represented 
by the Clinic, organized a lecture entitled ““First 
aid kit and its contents”, via Microsoft Teams.
The session included the introduction of first aid, 
defined as initial assistance to a person with a sud-
den illness or accident in order to preserve the life 
of the patient and prevent any complications un-
til the concerned medical team has arrived. The 
session also explained how to deal with injuries 
and how to provide first aid to sunbathes, asphyx-
iation, fainting, bleeding (nosebleeds), bruising, 
wounds, tongue swallowing and other cases. Dr. 
Salafeh Al-Taib, a general doctor at the clinic, 
emphasized on the importance of holding such 
sessions for students to empower their character, 
enrich their information and prevent accidents. It 
is important to mention that the university’s clinic 
was keen to provide more activities and events that 
would serve the health and wellbeing of the uni-
versity student and raise their health awareness. 
On the other hand, the lecture dealt with general 
safety, first aid, the most important contents avail-
able in the first aid kit, the proper and preventive 
procedures to be followed in  case of any accidents 
and hazards, the  circulation of  civil defense con-
cept , as well as raising the preventive awareness 
of students to prevent various injuries and how to 
respond quickly to such situations.

Virtual Training Course on  “ Advanced 
Debating Skills” 
A’Sharqiyah University, represented by  the Student 
Activities Section  and in collaboration with the Qa-
tar Debate Centre, organized a virtual training course 
entitled “Advanced  Debating skills,” in preparation 
for the fourth National Debate Championships. The 
course aimed to develop participants’ skills in the area 
of debating, by identifying advanced position-building, 
argument skills, case analysis methods, as well as how 
to win the debate, demonstrating task, and the roles of 
advanced speakers. The course also included the  prac-
tical aspect through a range of practical exercises and 
debates for participants. A’Sharqiyah University and 
Qatar Debate Center, which is part of Qatar Founda-
tion, signed a Memorandum of Understanding, estab-
lishing working relations and cooperation between the 
parties in all areas of training, scientific and education-
al activities, promoting a culture of dialogue and de-
bate, preparing future leaders and supporting efforts of 
mutual interest.






