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إنطــالق فعاليات األسبوع الثقايف الطاليب السابع بجامعة الرشقية
انطلقت جبامعة الشرقية بوالية إبراء يف ُمافظة
مشال الشرقية فعاليات األسبوع الثقايف الطاليب
السابع «افرتاضياً» حتت رعاية السيد
عبد هللا بن محد البوسعيدي رئيس جملس األمناء
جبامعة الشرقية  ،وقال البوسعيدي يف كلمته
االفتتاحية َّ :
أن األسبوع الثقايف يف نسخته
السابعة االستثنائية هلذا العام جاء ليرتجم عزمية
طلبة وطالبات جامعة الشرقية يف إبراز مواهبهم
وصقل مهاراهتم من خالل الفعاليات وحلقات
العمل اليت تساعد على تنمية مهارات الطلبة
املختلفة ،سائالً هللا تعاىل أن يرفع هذه الغمة عن
العباد  ،وأن تعود احلياة إىل طبيعتها يف القريب
العاجل ،كما تقدم ابلشكر إلدارة اجلامعة
،ومجيع أعضاء اهليئتني اإلدارية واألكادميية،
ومجيع القائمني على هذه الفعالية ؛ للجهود اليت
يبذلوهنا من أجل إجناح سري هذه الفعالية.
بعدها ألقى األستاذ الدكتور فؤاد شديد رئيس
اجلامعة كلمة مبناسبة االفتتاح أكد فيها على
أمهية األنشطة الطالبية الالمنهجية يف تنمية
مواهب الطلبة  ،وإاتحة الفرصة هلم ابملشاركة
واالستفادة منها .مشرياً إىل أن هذه الفعالية
أتخذ أمهية يف بناء شخصية الطالب وإعطائه

الفرصة يف صقلها  ،أثناء فرتة دراسته اجلامعية،
مؤكداً على أن اجلامعة تسعى يف تقدمي الدعم
الالزم للدفع مبواهب الطلبة وتشجيعهم
وبناء شخصياهتم يف مجيع اجلوانب.
تضمن حفل افتتاح فعاليات األسبوع تدشني
شعار األسبوع الثقايف الطاليب السابع  ،وكلمة
اللجان الطالبية املنظمة  ،اليت قدمتها الطالبة
أصيله بنت محد العمرية ،قالت فيها :إ ّن هذا
األسبوع جاء ليرتجم رؤية اجلامعة من خالل
تعزيز القيم األصيلة وروح اإلبداع والتنمية
االجتماعية واالقتصادية  ...وتفعيال لرسالتها
السامية بتطوير وإثراء املعرفة للطلبة من خالل
أساليب التعليم اإلبداعية  ،إضافة إىل تنمية
وصقل وإظهار وتسويق مواهب ومهارات

الطلبة  ،وتعزيز املستوى الثقايف ودوره يف تطوير
القيادات الطالبية ؛ مما يساهم يف الرقي ابملواهب
الفكرية والعقلية ورفع الكفاءات الشبابية .
اجلدير ابلذكر أن األسبوع الثقايف بنسخته
السابعة  ،استمر ملدة أربعة أايم  ،وتناول العديد
من الفعاليات واملناشط اليت من شأهنا أن تسهم
يف االرتقاء مبهارات الطلبة ومنها  :ورشة
األنشطة الطالبية اإللكرتونية التفاعلية للرتكيز
على األنشطة اإللكرتونية التفاعلية يف ظل
التعليم عن بعد  ،اليت قدمها الدكتور عبدهللا
فيلكاوي من جامعة الكويت ،وحلقة عمل
بعنوان «الصناعات اإلبداعية» وقدمتها مرمي
اخلربوشي  ،ومسابقة «اخلطب العربية» وفق
معايري التوستماسرتز ،كما مشل األسبوع على
جلسة «ملهم» مع الفاضلة علياء الشنفري
عضو استشاري للربانمج الوطين لتنمية مهارات
الشباب التابع لديوان البالط السلطاين  ،اليت
تتناولت فيها تعدد مهارات املستقبل  ،إضافة
لذلك -وألول مرة -نظمت اجلامعة من خالل
هذا األسبوع الطاليب «ابزار جامعة الشرقية»
وهو سوق إلكرتوين تُعرض فيه املشاريع
واملنتجات التجارية لطلبة وخرجيي اجلامعة.
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كما تضمن األسبوع العديد من الورش واجللسات
احلوارية واحملاضرات واليت نظمتها مجاعات األنشطة
الطالبية ومنها فعالية بعنوان وميض العلوم جلماعة العلوم
وجلسة ثقافية بعنوان كنوز عمان “الثروة النفطية”
من تنظيم مجاعة صديق البيئة وحماضرة عن الصحة
والسالمة املهنية والسالمة املرورية جلماعة الصحة
والسالمة وجلسة حوارية بعنوان وجهة قانونية جلماعة
القانون قدمها الدكتور أمحد اجلهوري رئيس إدعاء
عام سابق وحمام ومستشار قانوين وحمكم معتمد.
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األوىل من نوعهـاـ بالسلطنة ...تدشني خمتربات الطــبـ البيطري بالجامعـــة
حتت رعاية األستاذ الدكتور فؤاد شديد رئيس اجلامعة،
إحتفلت اجلامعة ممثلة يف كلية العلوم التطبيقية والصحية
تدشني خمتربات الطب البيطري.حيث إطلع رئيس اجلامعة
واحلضور إىل القاعات واملختربات والتعرف على األجهزة واللوازم
املختلفة املستخدمة فيها.وقال األستاذ الدكتور فالح العاين رئيس
قسم الطب البيطري أن هذه املختربات تقوم على ختصيص كافة
اإلمكانيات واللوازم لتوفري برانمج دراسي متكامل حسب القياسات
العاملية وإجياد بنية حديثة من خالل توفري قاعات دراسية وخمتربات
جمهزة ابللوازم املطلوبة لتخريج أطباء بيطريني ذوي كفاءة عالية
يف تشخيص أمراض احليواانت املختلفة وعالجها والسيطرة على
أمراضها مبا يكفل محاية الثروة احليوانية ابلسلطنة من األمراض
املختلفة.اجلدير ابلذكر أن خمتربات الطب البيطري ابجلامعة تعد
األوىل من نوعها ابلسلطنة واليت تواكب تدريس برانمج الطب البيطري
واليت ستسهم يف دراسة الرتاكيب واألعضاء ألجسام احليواانت
املختلفة.حضر حفل اإلفتتاح مساعد الرئيس للشؤون األكادميية
وعمداء الكليات وعدد من مدراء اإلدارات وموظفي اجلامعة .
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ورشة تدريبية يف تصميم االستمارات اإللكرتونية اإلحصائية بمــركز مصادر التعلم

االستبانة الذي يظهر عند املستجيب أثناء قيامه مبلء االستبانة،
أقام مركز مصادر التعلم ورشة تدريبية يف تصميم االستمارات
اإللكرتونية اإلحصائية ابستخدام برانم ـ ـ ــج  google formsقـ ـ ـ ـ ـ ــدمهـ ـ ــا وكيفية التحكم يف عدد الردود اليت يتم استقباهلا من خالل اجلهاز
الدكتور إبراهيم الوهييب أستاذ مساعد يف القياس والتقومي بكلية الواحد ،ويف ختام الورشة متت مناقشة استفسارات احلضور واإلجابة
اآلداب والعلوم اإلنسانية حتدث فيها عن أمهية االستباانت عليها .حضر الورشة عدد من موظفي وطلبة وطالبات اجلامعة.
اإللكرتونية ومميزاهتا العديدة ،وعرض أنواع الربامج احلاسوبية
املستخدمة لبناء هذه االستباانت واليت من ضمنها برانمج
وغريها  Cobo Tool Boxو  Microsoft formsو google forms
من الربامج ،بعد ذلك مت مناقشة منوذج الستبانة حبثية وكيفية
حتويلها إىل استبانة إلكرتونية من خالل برانمـ ـ ــج . google forms
كما تطرق الوهييب إىل بعض اإلعدادت البسيطة من خالل
قائمة اإلعدادت واليت تشمل كيفية إظهار شريط التقدم يف ملء
جامعـــة الرشقية والجامعة املرصية اليابانية
للعلوم والتكنولوجيا توقعان إتفاقية تعاـون

وقعت جامعة الشرقية مؤخراً اتفاقية تعاون مع اجلامعة
املصرية الياابنية للعلوم والتكنولوجيا ،حيث وقع االتفاقية
نيابة عن جامعة الشرقية األستاذ الدكتور فؤاد شديد
رئيس اجلامعة وعن اجلامعة املصرية األستاذ الدكتور أمحد
اجلوهري رئيس اجلامعة.وهتدف االتفاقية إىل التعاون يف
الربامج البحثية املشرتكة وتوثيق أواصر التعاون وإقامة
عالقات مع جامعات دولية وتطوير وتوثيق التعاون
العلمي يف برامج الدراسات العليا والبحوث .متّ خالل هذه
االتفاقية املوافقة على تبادل اهليئات األكادميية واإلدارية
وطلبة الدراسات العليا والبحث العلمي والتعاون يف برامج
البحوث األساسية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا وعقد
املؤمترات والندوات واالجتماعات األكادميية األخرى.

وفد من الكلية العاملية للهندسة
والتكنولوجيا يف زيارة إىل جامعة الرشقية
يف إطار تعزيز سبل التعاون املشرتك يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي
واإلبتكار بني مؤسسات التعليم العايل ابلسلطنة  ،إستقبل األستاذ الدكتور
فؤاد شديد رئيس اجلامعة ابحلرم اجلامعي األستاذ الدكتور جيفري ديفيد
إليت عميد الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا والوفد املرافق له .وأييت
اهلدف من هذه الزايرة لتعزيز التعاون بني جامعة الشرقية والكلية العاملية
للهندسة والتكنولوجيا يف اجملاالت االكادميية واإلدارية وتعزيز التجربة
الطالبية يف خمتلف األنشطة والفعاليات إضافة إىل اإلستفادة من خربات
اجلامعة يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي وعدد من اجملاالت ذات
الصلة .حضر هذا اللقاء األستاذ الدكتور سام وامزيري مساعد رئيس
اجلامعة للشؤون األكادميية والفاضل محد بن حممد احلجري انئب الرئيس
للمصادروالدعم املوسسي .إشتملت هذه الزايرة إىل جولة تعريفية لعدد
من مرافق اجلامعة منها مركز اخلدمات الطالبية وخمتربات كلية العلوم
التطبيقية والصحية وكلية اهلندسة وزايرة ملبىن مركز مصادر التعلم.
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جامعة الرشقية تحتفل بتكريم طلبة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانـيـة املتفوقني علمي ًا

أقامت جامعة الشرقية ممثلةً يف كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية حفل تكرمي للطلبة املتفوقني بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية وذلك عرب برانمج مايكروسوفت متيز.
يف بداية الفعالية رحب الدكتور عبدهللا التويب عميد كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية يف كلمته ابحلضور من أعضاء
اهليئة األكادميية وطلبة الكلية هبذه املناسبة وقال أن هذا
االحتفال أييت من حرص اجلامعة املمثل بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية على توفري بيئة تعليمية دافعة وحمفزة
للتعليم ،وتشجيع الطالب على التحصيل الدراسي
وحثهم على متابعة العمل جبد وجناح ومتابعة مسرية
التفوق لتحقيق جمتمع يتسم ابلتطور والنماء مؤكداً أن
الكلية ستواصل توفري أحدث الطرق العلمية واألكادميية
للطالب لتحقيق التفوق يف جماالت االختصاص إضافة
إىل تدريبهم من أجل كسب العديد من املهارات الالزمة.
كما أشاد التويب ابلطلبة املتفوقني احلاصلني على معدل
فصلي  3.75وأكثر والبالغ عددهم  26طالباً وطالبةً
من السنة األوىل والثانية والثالثة جلميع التخصصات
ابلكلية إضافة إىل طلبة دبلوم التأهيل الرتبوي مهنئا
املتفوقني وذويهم على تفوق الطلبة ومتيزهم ومعراب عن
فخره بتكرمي هذه النخبة من الطلبة املتميزين .ويف ختام
كلمته تقدم ابلشكر والتقدير للهيئة األكادميية للدور
الذي حيققه هؤالء الطلبة يف مستواهم التحصيلي راجيا
هلم مزيًدا من التفوق والتألق.بعدها مت تقدمي الشهادات
للطلبة املتفوقني علمياً عن طريق عرضها ابلربانمج.
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ندوة بحثية عن صعوبات التعبري االنفعـاـيل
خلطر اإلصابة برسطان الثدي بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية

قدمت الدكتورة أمينه قويدر استاذ مساعد بقسم علم
النفس بكلية اآلداب والعلوم االنسانية ندوة حبثية عن
دراستها اليت جاءت بعنوان “ صعوابت التعبري االنفعايل
كعامل خطر لإلصابة بسرطان الثدي” واليت هتدف إىل
معرفة صعوابت التعبري االنفعايل يف حال إهنا تُشكل عامل
خطر لإلصابة بسرطان الثدي .حيث اعتمدت النتائج
على عينة مكونة من  79إمرأة مصابة بسرطان الثدي
و 79غري مصاابت وذلك إبستخدام األلكستيميا والقمع
االنفعايل .وأشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن األلكستيميا
تعتربعامل خطر لإلصابة بسرطان الثدي وإىل وجود فروق
بني املصاابت بسرطان الثدي وغري املصاابت يف درجة
األلكستيميا إضافة إىل أنه ال يشيع استخدام إسرتاتيجية
التعامل القمعي لدى مريضات سرطان الثدي وال توجد
فروق بني املصاابت وغري املصاابت بسرطان الثدي يف
درجة التعامل القمعي مبختلف أبعادها.حضر هذه الندوة
عدد من أعضاء اهليئة األكادميية واإلدارية ابجلامعة.
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ندوة بحثية إفرتاضية تبحث تعليمية اللغة
العربية وآلية الهنوض هبا

ـنـدوة بحثـية تربوية عن مفاهيم القيادة
باحلبـ بكلـية اآلداب والعلوم اإلنسانية

هبدف إجياد إجاابت علمية كافية لكثري من األسئلة االسرتاتيجية
الفاعلة يف تشكل املعرفة اللسانية البينية يف حقل تعليمية اللغات،
وهتيئة أساسيات اللغة العربية معرفيًا ومنهجيًا إلمكانية وجود
آليات لسانية بينية للنهوض بتعليم اللغة العربية للناطقني هبا
وللناطقني بغريها ،قدمت الدكتورة فاطمة املخينية أستاذ مساعد
يف اللغة العربية وآداهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ندوة حبثية
إفرتاضية بعنوان « تعليمية اللغة العربية من منظور املقاربة اللسانية
البينية” إستهدفت اهليئة األكادميية ابجلامعة .تناولت الندوة
العديد من احملاور أمهها :نظرة تقييمية لوضع البحوث والدراسات
اللغوية العربية احلالية و دور مناهج البحث العلمي يف مواجهة
إشكاالت دراسة قضااي اللغة إضافة إىل مفهوم قيم املعرفة وموقع
هذا املفهوم يف سياق احلديث عن مناهج البحث يف اللغة.

تصورات القادة الرتبويني لتطبيقات القيادة ابحلب يف«
املؤسسات الرتبوية» هوعنوان الندوة اليت قدمها الفاضل حممد
التويب حماضر تكنولوجيا التعليم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ألعضاء اهليئة األكادميية ابلكلية .مت خالل هذه الندوة عرض
مفهوم القيادة ابحلب وعالقتها أبمناط القيادة املختلفة وإزالة
كل املفاهيم املغلوطة حول احلب املقصود يف هذا النمط
من القيادة .كما قدم التويب شرحاً عن كل ما يتعلق ابلقائد
وصفاته يف هذا النمط وعرض منوذج هلذا القائد وهو النيب
حممد صلى هللا عليه وسلم ومقتطفات من قيادته القائمة على
احلب السلوكي .كما إستعرض خطة البحث وإجراءاته واجملتمع
الذي استهدفه والنتائج اليت خرج هبا من هذا البحث.

طلبة الربنامج التأسييس بجامعة الرشقية يؤدون اإلمتحانات الفصلية باحلرم الجاميع
من أجل ضمان سري العملية التعليمية ورغم التحدايت يف ظل الظروف
االستثنائية احلالية ،أهنى طلبة اجلامعة واملقيدين ابلربانمج التأسيسي
اإلختبارات الفصلية ابحلرم اجلامعي بنجاح  .وقال الدكتور وليد احلارثي
مدير مركز اللغة والربانمج التأسيسي أن مركزاللغة يبذل جهوداً كبرية
لضمان سري االختبارات النهائية وسط أجواء من الراحة ،حيث سخر
املركز كافة اإلمكانيات مع األخذ بكافة التدابري اإلحرتازية يف تطبيق
قواعد التباعد االجتماعي خالل تواجد الطلبة ابحلرم اجلامعي .اجلدير
ابلذكر أنه مت تقسيم الطالب إىل دفعتني إلجراء االختبارات يف خمتربات
احلاسب اآليل مببىن الربانمج التأسيسي و مبىن مركز مصادر التعلم وقد
أبدى الطلبة ارتياحهم حلسن التنظيم من الكادر األكادميي واإلداري ابملركز
وتيسري كافة السبل اليت متكنهم من آداء اختباراهتم ابحلرم اجلامعي .

مشرق الشمس العدد الخامس عشر
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جامعة الرشقية تنظــــم دورة تدريبية يف
مهارات اإلسعــــاـفات األولية واإلنعاش

بالتعاون مع غرفة شمال الرشقية ورشة عملـ
تتناول الــذكاء اإلجتمـاـيع يف القـيـاـدة واإلدارة

نظمت جامعة الشرقية ممثلة يف قسم السالمة والصحة املهنية
والبيئة بدائرة الشؤون االدارية وابلتنسيق مع وزارة الصحة دورة يف
االنعاش القليب الرئوي ومهارات االسعافات االولية .وأتيت هذه
الدورة ضمن اهتمام اجلامعة لتوفري  ٣٠مسعف أويل لضمان
التدخل األويل إلسعاف املوظفني و الطلبة يف خمتلف االوقات
أثناء تواجدهم مبرافق احلرم اجلامعي .تضمنت الدورة اجلانب
النظري والعملي واليت من خالهلا سيحصل املتدرب على شهادة
معتمدة من مجعية القلب االمريكية .شارك يف هذه الدورة عدد
من موظفي اجلامعة من خمتلف الدوائر والكليات ابجلامعة.

هبدف التعرف على معىن الذكاء االجتماعي وادراك امهيته يف
احلياة العامة ودوره وانعكاسه على اداء القادة واملدراء ومعرفة
سبل تنمية وترسيخ الذكاء االجتماعي لديهم ،قدم الدكتور هايل
طشطوش استاذ مساعد يف االدارة بكلية إدارة األعمال ورشة
عمل بعنوان «الذكاء االجتماعي يف القيادة واالدارة « وذلك
ابلتعاون مع غرفة جتارة وصناعة عمان بشمال الشرقية.تناولت
الورشة أمهية عناصر ومهارات الذكاء اإلجتماعي إضافة إىل عرض
مناذج ألنواع القيادة وأثر الذكاء اإلجتماعي على قيادة الفريق.
شارك يف الورشة اكثر من  40شخصاً من اصحاب وصاحبات
االعمال يف حمافظة مشال الشرقية واحملافظات االخرى0.

مقاالت

ندوة بحثية تستعرض الدروس اخلصوصـيـة وعالقهتا باملسـتــوى التحصييل لدى الطلـبـة
قدم الدكتور  /راشد احلجري أستاذ مساعد يف أصول الرتبية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ندوة حبثية بعنوان « العالقة بني الدروس اخلصوصية
واملستوى التحصيلي لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان»
وذلك عرب تطبيق مايكروسوفت تيمز .ويهدف هذا البحث إىل الكشف
عن معدل حصول طلبة التعليم ما بعد األساسي إىل الدروس اخلصوصية
ومدى أتثريها على حتصيلهم الدراسي من خالل حتليل االرتباط بني معدل
حصوهلم على الدروس اخلصوصية ونتائجهم يف املدرسة .شارك يف حضور
هذه الندوة عدد من أعضاء اهليئتني اإلدارية واألكادميية ابجلامعة.
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لقد كانت جتربة دراسيت يف جامعة الشرقية جتربة مميزة جداً وهلا
األثر الكبري يف حيايت وتغريها لألفضل  ،ومما ال شك فيه أن
الدراسة يف اجلامعة من أهم املراحل يف حياة الطالب ألن التجربة
اجلامعية جتربة ختتلف يف مضموهنا عن التجارب الدراسية األخرى
وعلى الطالب استغالل واستثمار هذه املرحلة أفضل استغالل،.
كذلك كان للحياة اجلامعية  ،واألنشطة الطالبية دور كبري
وابرز يف رفع وصقل مستوى مهارايت ،وحتسني مواهيب ،وكسر
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حاجز اخلوف والروتينية يف حيايت اجلامعية ؛ حيث تعترب األنشطة
الطالبية متنفسا للطالب اجلامعي ؛ ملمارسة أنشطة طالبية خمتلفة،
وتكوين صداقات وعالقات جديدة ؛ إذ إ ّن أغلب َمن يشارك يف
األنشطة الطالبية هم املبدعون النشطون أصحاب املواهب.
كذلك سامهت األنشطة الطالبية واجلامعة يف هتيئيت لسوق
وطورت
العمل ،وعززت مشاركايت داخل اجلامعة وخارجها ّ ،
سرييت الذاتية  ،وأعطتها الثقل ألكون منافسا يف سوق العمل.
وقد أتيحت يل الفرصة أن أكون منافسا لوظيفة يف اجلامعة
أصبحت موظفا يف اجلامعة وفرداً من
وحبمدهللا وتوفيقه
ُ
أسرة جامعة الشرقية يف جمال ختصصي ،يف اإلدارة  ،وأان
ُكمل اآلن السنة الرابعة منذ انضمامي جلامعة الشرقية.
أ ُ

حممود بن أمحد بن عامر الرقادي
ختصص إدارة أعمال
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نتيجة لدراسة ختصص علوم الغذاء والتغذية اإلنسانية يف جامعة الشرقية
منا الشغف بزراعة املزروعات العضوية اليت تعزز صحتنا وحتميها ،جتربة
الطماطم األسود هي التجربة الفريدة هذا العام ،لقد أدرجت هذا النوع
ضمن املزروعات اليت أعدت زراعتهاكل عامكالباذجنان ،الفلفل و غريها.
وكما هو معلوم إبن الطماطم حيتاج للزراعة املبكرة فقد قمت بزراعته
داخلياً إىل حني موعد زراعته يف اجلو اخلارجي.
الكميات املنتجة من هذا احملصول ليست ابلكبرية ولكنها تؤمن غذائي
اليومي و أطمح مستقبالً التوسع يف زراعة هذا النوع من الطماطم مع
الكثري من اخلضار اجلديدة واملتنوعة.
مروة بنت سعيد الفزارية
علوم الغذاء والتغذية اإلنسانية

أحتدث عن جتربيت يف جامعة الشرقية؛ فإنين أقول:
عندما
ُ
عملت على تنمية مهارايت العلمية والعملية منذ
هي اجلامعة اليت
ْ
حتصلت على درجة البكالوريوس
التحاقي هبا كطالبة وموظفة؛ فقد
ُ
كنت حمبة هلذا التخصص،
يف ختصص علوم الغذاء والتغذية؛ فقد ُ
وما زلت -طبعا -مطلعة على مستجداته ،فضال من مشاركيت
أهتم أيضا ابملشاركة يف
الدائمة يف البحث عن جماله ،مما جعلين ُ

كت
كنت ال ُ
أفوت مناسبة أو فعالية إال وقد شار ُ
مجاعة الكلية؛ حيث ُ
سيطور من مهارايت اليت أحتاجها
فيها ،و ُ
كنت مدركة أب ّن هذا األمر ّ
مستقبال؛ مثل :إدارة الوقت ،ومهارات التواصل مع اآلخرين ،وتنظيم
الفعاليات سواء أكانت داخل اجلامعة أم خارجها ،فضال عن عرض
املعلومة والتحدث بشأهنا ،كما ال أنسى مهارة استخدام احلاسب
.اآليل ،ومنها مهارة تصميم اجلرافيك ابستخدام برامج خمتلفة
مارست هذه املهارات،
وأما من انحية وظيفيت يف اجلامعة؛ فإنين قد
ُ
منت بشكل أفضل وهلل احلمد ،وحبكم تواصلي املستمر مع طلبة
و ْ
قمت بنقل خربيت الدراسية -إليهم -بطريقة غري
الكلية؛ فقد ُ
إميان مين أب ّن احلياة اجلامعية تتطلب منا
مباشرة ابلنصح والدعم؛ ً
وحتمل يف طيّاهتا التحدايت ،اليت من املمكن أن
صربا ومثابرة،
ُ
تواجهنا سواء أكانت يف جمال الدارسة أم من خالل التواصل مع
اآلخرين يف البيئة اجلامعية ،كما أن اجلامعة -اليوم -تطورت بشكل
كبري عما كانت عليه يف السابق منذ بدايتها؛ وذلك من خالل
اخلدمات املستمرة اليت تقدمها للطلبة يف خمتلف التخصصات
رقية حممد سليمان الشكريي
علوم الغذاء والتغذية
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In coordination with the North Sharqiya Chamber, a workshop was organized,
which aimed in dealing with social intelligence in Leadership and Management

A’Sharqiyah University organizes
a training course in First Aid and
Resuscitation skills

With the aim of recognizing the meaning of social intelligence and realizing its importance in
public life, its role, and its reflection on the performance of leaders and managers, and knowing the ways to develop and consolidate social
intelligence with them, Dr. Hayel Tashtoush,
Assistant Professor of Administration at the College of Business Administration, in coordination
with the Oman Chamber of Commerce and Industry of North Sharqiyah region, presented a
workshop entitled “Social Intelligence in Leadership and Management”. The workshop dealt
with the importance of social intelligence elements and skills, in addition to presenting models of leadership types and the impact of social
intelligence on team leadership. More than 40
businessmen and women from North A’Sharqiyah Governorate and other governorates participated in the workshop.

A’Sharqiyah University, represented by the Division of Occupational Safety, Health and Environment in the Administrative Affairs Department, in
coordination with the Ministry of Health, organized a course in cardiopulmonary resuscitation
(CPR) and First Aid skills. This course is within the
university’s interest to provide 30 first aiders to
ensure the initial intervention to aid staff and students at various times while they are on campus.
The course included both the theoretical and
practical aspects, through which the trainee will
obtain a certificate accredited by the American
Heart Association. A number of university employees from various departments and colleges
at the university participated in this session.

A research webinar that reviews private lessons and their relationship to students’
achievement level
Dr. Rashid Al-Hajri, Assistant Professor of Fundamentals of Education at the College of Arts and
Humanities, presented a research webinar entitled
“The Relationship between Private Lessons and the
educational attainment of Post-Basic Education Students in the Sultanate of Oman”, via the Microsoft
Teams app. This research aims to uncover the rate
of post-basic education students’ access to private
lessons and the extent of their impact on their academic achievement, by analyzing the correlation
between their rate of obtaining private lessons and

their results at school. Several members of the
University’s Administrative and Academic staff
attended this webinar.
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Research Symposium on the Difficulties
of Emotional Expression of the Risk of
Breast Cancer, College of Arts and Human Sciences

A’Sharqiyah University celebrates honoring the College of Arts and Humanities’ students who have distinguished
scientifically

Dr Amina Ban Quader, Assistant Professor, Department of Psychology, College of Arts and
Humanities, presented a research symposium
on her study entitled “Difficulties of emotional
expression as a risk factor for breast cancer”.
The symposium aimed to acknowledge the difficulties of emotional expression if it constitutes
a risk factor for breast cancer. The results were
based on a sample of 79 women with breast
cancer and 79 un-infected women, using Alexithymia and emotional suppression. The results
indicated that Alexithymia is considered a risk
factor for breast cancer, and that there are differences between women with breast cancer
and un-infected women, in the degree of Alexithymia, as well as, that the suppressive treatment strategy is not commonly used among
breast cancer patients, and there are no differences between the infected and non-infected
women with breast cancer in the degree of
suppressive treatment in all its dimensions. A
number of the university’s academic and administrative staff attended this symposium.

A’Sharqiyah University, represented by the
College of Arts and Humanities, held an honoring ceremony for outstanding students in
the College of Arts and Humanities, through
the Microsoft Teams. At the beginning of the
event, Dr. Abdullah Al-Tobi, Dean of the College of Arts and Humanities, welcomed all the
attendees of the academic staff and college
students. He said that this celebration comes
from the university’s keenness, represented
by the College of Arts and Humanities, in
providing an educational environment conductive to education, as well as, encouraging
students to attain academic achievement,
urging them to continue working diligently
and successfully, and pursuing the process of
excellence to achieve a society characterized
by development and growth. He confirmed
that the college will continue to provide the
latest scientific and academic methods for
students to achieve excellence in the specialization fields, in addition to training them to
gain many of the necessary skills. Dr Al-Tobi
also praised the outstanding students with a
semester GPA of 3.75 and more, of which 26
students were from the first, second and third
years of all specializations in the college. In
addition to the students of the educational
qualification diploma, he congratulated the
outstanding students and their families on
the students ’superiority and distinction, expressing his pride in honoring this group of
distinguished students.
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Educational research symposium on the leadership with love concepts at the College of
Arts and Humanities

A research webinar on examining the educational Arabic language and the mechanism for
its advancement.

“Educational leaders’ perceptions of the applications of leadership with love in educational institutions”, was the title of the symposium
presented by Mr. Mohamed Al-Tobi, Lecturer
of Educational Technology at the College of
Arts and Humanities, to the College’s Academic staff. In this seminar, the concept of leading
with love and its relationship to different leadership styles, was presented and all misconceptions about the intended love in this style
of leadership were cleared. Mr. Al-Tobi also
provided an explanation of everything related
to the leader and his qualities in this style, and
portrayed the Honorable Prophet Muhammad
(peace be upon Him) as an example of such
a leader, and shared excerpts from his leadership based on behavioral love. He also reviewed the research plan, its procedures, the
targeted society, and the results that came out
of this research.

From the perspective of finding adequate scientific answers to many strategic questions, effective in
shaping interlinguistic knowledge in the language
education field, as well as preparing the Arabic language basics, cognitively and methodically, for the
possibility of having inter-linguistic mechanisms for
the promotion of teaching the Arabic language to
its native speaker and to non-native speakers, Dr.
Fatma Al-Mukhaini, an Assistant Professor of Arabic
language and literature at the College of Arts and
Humanities, presented a virtual research symposium entitled “Teaching the Arabic Language from
the Perspective of the Interlinguistic Approach”,
targeting the University’s Academic staff. The symposium dealt with many topics, the most important
of which were the evaluation viewpoint of the current status of Arabic linguistic research and studies,
the role of scientific research methods in facing the
problems of studying language issues, in addition
to the knowledge values concept and its position
in the context of talking about research language
approaches.

Foundation Students at A’Sharqiyah University take their mid-terms on campus
In order to ensure the progress of the educational
process and despite of the challenges under the
current exceptional circumstances, the university students and those enrolled in the Foundation Program, successfully completed their midterms on campus. Dr. Walid Al-Harthi, Director of
the Language and Foundation Program Center,
said that the Language Center is making great
efforts to ensure that the final exams are amid
an atmosphere of comfort. From that point, the
center harnessed all capabilities, while taking all
precautionary measures, in applying social distancing rules during the presence of students on
campus. It is worth noting that the students were
divided into two groups to take the exams in the
computer labs in the Foundation Program

and the Learning Resources Center buildings. The
students expressed their satisfaction with academic and administrative staff’s well-organized procedures at the center and facilitating all means that
enabled them to perform their exams on campus.
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Designing Statistical Electronic Forms Training Workshop at the Learning Resource Center
The Learning Resource Center held a training workshop on designing statistical electronic forms using
the Google Forms app, presented by Dr Ibrahim
Al-Wahaibi, Assistant Professor of Measurement and
Evaluation at the College of Arts and Humanities.
In this session he talked about the importance of
electronic questionnaires and their advantages. He
presented the types of computer programs used to
build these questionnaires, including google forms,
Microsoft forms, KoBo Toolbox, and other programs.
He also shared a sample of a research questionnaire
and discussed and how to convert it into an electronic questionnaire through the google forms program.
Al-Wahaibi also addressed some simple settings
through the settings menu, which included how to
show the progress bar in filling out the questionnaire
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The First of its kind in the Sultanate…… Veterinary Laboratories Launching
at the University

that appears when the respondent completes the
questionnaire, and how to control the number of
responses that are received through one device.
At the end of the workshop questions and answers
were discussed. The workshop was attended by
University employees and students.

A visit of Global College of Engineering and Technology (GCET) delegation to A’Sharqiyah University
In the framework of promoting joint cooperation in the higher
education field, scientific research and innovation among higher education institutions in the Sultanate. Prof. Dr. Geoffrey
David Elliott, Dean of the Global College of Engineering and
Technology, and his accompanying delegation were received
on the campus by University Vice Chancellor, Prof. Fouad B.
Chedid. The visit aimed to strengthen cooperation between
A’Sharqiyah University and the Global College of Engineering
and Technology (GCET) in the academic and administrative
fields, and to enhance the student experience in various activities and events, in addition to benefit from the university’s
experiences in the field of higher education, scientific research,
and several relevant areas. This meeting was attended by Prof.
Dr. Sam Wamuziri, Deputy Vice Chancellor for Academic Affairs,
and Mr. Hamed bin Mohammed Al-Hajri, Deputy Vice Chancellor – Resources & Institutional Support. This visit included a
familiarization tour to a number of university facilities, including
the Student Services Center, the laboratories of the College of
Applied and Health Sciences and the College of Engineering,
and a visit to the building of the Learning Resources Center.

A cooperation agreement was signed
between A’Sharqiyah University and
the Egypt-Japan University of Science
and Technology (E-JUST)
Under the patronage of University’s Vice
Chancellor, Prof. Fouad B. Chedid, A’Shariqyah University, represented by the College
of Applied and Health Sciences, celebrated

A’Sharqiyah University has recently signed a
cooperation agreement with the Egypt-Japan University of Science and Technology
(E-JUST). The agreement was signed by University Vice Chancellor, Prof. Fouad B. Chedid, on behalf of A’Sharqiyah University, and
by University President, Prof. Ahmed El-Gohary, on behalf of the E-JUST. The agreement aims at cooperating in shared research
programs, strengthening cooperation ties,
establishing relationships with international
universities, developing, and strengthening
scientific cooperation in graduate studies and
research programs. Through this agreement,
it was agreed upon the exchange of academic and administrative staff, postgraduate and
scientific research students, cooperation in
basic and applied research programs, technology transfer, conferences, seminars, and
other academic meetings.
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the inauguration of veterinary medicine laboratories, where the Vice Chancellor and audience
were briefed on the halls, laboratories, and were
informed about the various devices and supplies
used in them. Professor Falah Al-Ani, Head of
the Veterinary Medicine Division, said that these
laboratories are based on allocating all capabilities and supplies to provide an integrated study
program according to international standards.
Moreover, to create a modern structure by providing classrooms and laboratories equipped
with the supplies required to graduate veterinarians with high efficiency in the diagnosis, treatment, and control of various animal diseases in
order to ensure the protection of livestock in the
Sultanate from various diseases. It is worth noting that the university’s veterinary laboratories
are the first of its kind in the Sultanate which accompanies the teaching of the veterinary medicine program. This will contribute to the study
of combinations and organs of different animal
bodies. The opening ceremony was attended by
the Deputy Vice Chancellor for Academic Affairs, Deans of Colleges and several department
Directors and university employees.
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Launch of the 7 th Students Cultural Week at A’Sharqiyah University
A’Sharqiyah University in Ibra in
the North Al Sharqiya Governorate launched the 7th student cultural week activities "virtually" under the patronage of Mr. Abdullah
bin Hamad Al Busaidi, Chairman
of the Board of Trustees of the
University. Al-Busaidi said in his
opening speech that “The Cultural Week, in its seventh exceptional version for this year, came to
translate the determination of the
university students in highlighting
their talents and refining their skills
through events and workshops
that help in developing students’
various skills.” He asked Allah The
Almighty to lift this grief and to return life to normal soon. He also
thanked the university administration, all members of the administrative and academic staff, and all
those in charge of this event, for
the efforts they are making in making this event successful.
After that, the University Vice
Chancellor, Prof. Fouad B. Chedid, gave a speech on the opening ceremony, in which he emphasized the importance of
extracurricular student activities in
developing students’ talents, providing them with the opportunity
to participate and benefit from
them, pointing out that this event
takes importance in building and

refining student’s personality during university studies. He stressed
that the university would pursue
providing the necessary support
to boost students’ talents, to encourage, and build their personalities in all aspects.
The opening ceremony of the
week’s activities included the
launch of the 7th Students Cultural Week slogan, and the Organizing Students Committees speech,
presented by the student Aseela
bint Hamad Al-Amri. She said:
“This week came to interpret the
university’s vision by promoting
the core values, creativity, and
socio-economic development ...
and to activate its noble mission
to develop and enrich students’
knowledge through innovative
educational methods. In addition
to developing, refining, demonstrating, and marketing students’
talents and skills, and enhancing

the cultural level and his role in developing student leadership. This
contributes to promoting intellectual and mental talents and the
raising youth competencies.
It is worth mentioning that the cultural week, in its 7th edition, lasted
for four days, and dealt with many
activities that would contribute to
improving students' skills, including: The Online Interactive students activities workshop focused
on online interactive activities in
distance learning, presented by Dr.
Abdullah Al-Failakawi from Kuwait
University, in addition to a workshop entitled "Creative Industries"
presented by Maryam Al-Kharboushi, and the "Arab Speeches"
competition according to Toastmasters standards. The week also
included a "Mulhim (Inspirator) session" with Mrs. Alia Al-Shanfari, an
advisory member of the National
Youth Program for Skills Development- Diwan of Royal Court, which
dealt with the multiple future skills.
In addition to that, for the first
time, the university organized the
"A’Sharqiyah University Bazaar",
during this week, which is an online marketplace in which projects
and commercial products are presented to the university’s students
and graduates.

The week also included various workshops,
dialogue sessions and lectures organized by
student activity groups, including an event
entitled “Science Flash” for the Science
Group, a cultural session entitled “Oman’s
Treasures: Oil Wealth“, organized by the
“Environment Friend Group”, a lecture on
“Occupational Health and Safety and Traffic
Safety” for the health and safety group, and
a dialogue entitled “Law Enforcement“ by
Law group, presented by Dr. Ahmed Al Jahwari, a former public prosecutor, lawyer, legal
advisor and a certified Arbitrator.

