




جائحة كورونا وتأثريها عىل القطاع الصيح بالسلطنة

شمال بمحافظة  إبراء  بوالية  الشرقية  جامعة   إحتفلت 
زووم برنامج  على  إفتراضيًا  السنوي  بيومها   الشرقية 
محمد بن  أحمد  الدكتور/  معالي  رعاية  تحت   وذلك 
 السعيدي الموقر - وزير الصحة. شمل الحفل على كلمة
فيها رحب  والتي  الجامعة  رئيس  شديد  فؤاد   للدكتور 
الدولة مجلس  أعضاء  من  والمشاركون  الحفل   براعي 
 وأصحاب السعادة ورؤساء وأعضاء مجلسي أمناء وإدارة
الجامعة وطلبة  واألكاديمية  اإلدارية  والهيئتين   الجامعة 
 وقال في كلمته : إننا سعداء في هذا اليوم بأن ننتهز هذه
بالجامعة تحققت  التي  اإلنجازات  نشارككم  بأن   الفرصَة 
على الجامعة  حصول  أهمها  ومن  المنصرم،  العام   خالل 
الجامعة كليات  بمختلف  جديدة  برامج  لعشرة   تراخيص 
جامعة به  تنفرد  والذي  البيطري  الطِب  تخصِص   وهي  
التغذية تخصص  و  السلطنة  مستوى  على   الشرقية 
في ماجستير  و  الطبية  المختبرات  وتخصص   العالجية 
 علوم الغذاء و تخصص األمن السيبراني، وتخصص تقنية
تربوية تخصصات  ثالثة  وإطالق  واإلنترنت   المعلومات 
 جديدة في مجاالت الرياضيات واللغة العربية إضافًة إلى
واإلرشاد النفس،  علم  بتخصصات  التربية  في   ماجستيٍر 
 النفسي، والقياس والتقويم إضافة إلى تخصص الهندسة
األعمال وإدارة  الكميات  حساب  وتخصص    الكيميائية 
تطرحها التي  التخصصات  في  نوعية  نقلة  تمثل   والتي 
 .الجامعة من حيث مساهمتها بأهداف رؤية عمان 2040
أعداد  التطورفي  عن  كلمته  في  الجامعة  رئيس   وأشار 
4322 عددهم  والبالغ  بالجامعة  المقيدين   الطلبة 
العليا الدراسات  ببرامج  طالًبا   421 بينهم  وطالبة   طالبا 
اإلنسانية. والعلوم  واآلداب  األعمال  إدارة   بكليتي 
الذي للدور  كلمته  خالل  الجامعة  رئيس  أعرب   وقد 
تقنية ودائرة  اإللكتروني  التعلم  دائرة  به   قامت 
منصة إلستخدام  األكاديمية  الهيئة  وتعاون   المعلومات 
لدعم بعد  عن  للتعليم  اإللكتروني  التحول  في   مودل  
بالجامعة المساقات  جميع  في  التعليمية  .العملية 
إنشاءها  تم  التي  الجديدَة  المنشئات  إلى  تحدث   كما 
الجامعي الحرم  ضمن  الداخلي  السكن  ومنها   بالجامعة 
الجامعي الحرم  بداخل  جامع  وإنشاء  طالبة   448  لعدد 
مؤكدًا على الخّطة اإلستراتيجيَة الخمسية للجامعة -2020

 2025 والتي وضعت لتواكب متطلبات رؤية عمان 2040،
 مبينًا األهداف التي رسمت ومنها تقديم برامج أكاديمية
التعلم فرص  وتوفير  الشرقية  جامعة  بها  تتميز   منافسة 
العمل لمرحلة  الجامعة  طلبة  وإعداد  والمجتمع   للطلبة 
من مجموعة  وتطوير  االبتكار  ثقافة  وتعزيز  التخرج   بعد 
في واالستثمار  والدولية  واإلقليمية  المحلية   الشراكات 
الجامعة قدرات  بناء  في  والمواصلة  اإللكتروني   التعليم 
واالجتماعية الثقافية  المساهمة  إلى  إضافة   البحثية 
 واالقتصادية في المجتمع.وفي ختام كلمته تقدم بخالص
السعيدي محمد  بن  أحمد  الدكتور  معالي  إلى   الشكر 
السنوي الجامعة  يوم  حفل  برعاية  تفضله  على   الموقر 

الحفل. هذا  في  المشاركين  جميع  وإلى  العام   لهذا 
العام خالل  الجامعة  إلنجازات  مرئي  عرض  تم   بعدها 
الصحة وزير  لمعالي  ومحاضرة   2019/2020  األكاديمي 
كانت والتي  الشرقية  جامعة  محاضرات  سلسلة   ضمن 
الصحي القطاع  على  وتأثيرها  كورونا  جائحة   “  بعنوان 
األحصائيات بعض  فيها  أستعرض  والتي   بالسلطنة” 
الصحي القطاع  على  تؤثر  التي  والبيانات    واألرقام 
تؤكد التي  البيانات  خالل  من  اللقاحات  بعض   وإعتماد 
اللجنة أن  فيها  مؤكدًا  ومأمونيتها  وكفائتها   فعاليتها 
الناتجة التطورات  التعامل مع  آلية  ببحث  المكلفة   العليا 
عمان بسلطنة  )كوفيد19(   كورونا  فيروس  انتشار   عن 
 دائما تدرس كافة النواحي التي يؤثر عليها الفايروس قبل
األحصائيات بعض  معاليه  أستعرض  كما  قرار،  أي   اتخاذ 
خالل من  اللقاحات  بعض  وإعتماد  والبيانات   واألرقام 
ومأمونيتها. وكفائتها  فعاليتها  تؤكد  التي  البيانات 
الجامعة موظفي  من  المجيدين  تكريم  المحاضرة   تلى 
من والمجيدون  واألكاديمية  اإلدارية  الهيئتين   من 

الطالبية. واألنشطة  األكاديمي  المجال  في   الطلبة 
إحتفااًل سنويًا  يقام  الجامعة  يوم  حفل  أن  بالذكر   الجدير 
على الماضي  األكاديمي  للعام  الجامعة   بإنجازات 
وإنجازات والبحثي  واإلداري  األكاديمي   المستوى 
وضعتها التي  لألهداف  الضوء  وتسليط   الطلبة 
موقعها لتعزيز  االستراتيجي  مخططها  ضمن   الجامعة 

السلطنة. في  الجامعات  أبرز  كإحدى  الريادي 

ـر الصحة   برعـاـية وزـي
 جامعة الرشقية تحتفل

بيومها السنوي

الشرقية  جامعة  تنظم  السنوي،  بيومها  احتفالها   ضمن 
خاللها تستضيف  متنوعة  محاضرات  سلسلة   سنويا 
حيث المحلي،  المجتمع  في  ومؤثرة  بارزة   شخصيات 
أحمد الدكتور/  معالي  العام  هذا  الجامعة   استضافت 
راعيا بالسلطنة،  الصحة  وزير   – السعيدي  محمد   بن 
وتأثيرها كورونا  جائحة   “ لمحاضرة  ومقدمًا   للمناسبة 
بأن جائحة بالسلطنة “. فكما نعلم  القطاع الصحي   على 
تكبدت أجمع،  العالم  على  بظاللها  ألقت   كوفيد19- 
البشري الصعيدين  على  بخسائر  القطاعات  جميع   منه 
الضوء تسليط  الشرقية  جامعة  ارتأت  منه   واالقتصادي، 

السنوية. محاضراتها  سلسلة  في  المجال  هذا  على 
جميع على  والثناء  بالشكر  المحاضرة  السعيدي   افتتح 
في وساعدت  ساندت  التي  واألفراد   القطاعات 
واجهت التي  والتحديات  العواقب  جميع  على   التغلب 
واستشهد اللحظة،  وحتى  الجائحة  ابتداء  منذ   السلطنة 
اإلحصائيات من  بالعديد  محاضرته  في   السعيدي 
القطاعات جميع  على  والمؤثرة  الناجمة   والوقائع 
وقف الذي  الصحي  بالقطاع  خصها  الجائحة،   خالل 
طاقاته جميع  وسخر  منيع  كسٍد  األول  الدفاع  خط   في 
وطأة آثار  من  للتخفيف  والمعنوية  والمادية   البشرية 
كافة تكاتف  والمقيمين، وثمن  المواطنين   الجائحة على 

القطاعات األخرى للحد من اآلثار المترتبة على الجائحة.
المؤثرة العوامل  الى  محاضرته  خالل  السعيدي   تطرق 

الجائحة، خالل  األخرى  والقطاعات  الصحي  القطاع   على 
واالجتماعي واالقتصادي  المادي  الوضع  على   وآثارها 
تؤثر أن  العوامل  لهذه  وكيف  السلطنة،  في   والمعنوي 
اإلجراء يتخذ  لم  إن  البشرية  األرواح  على  مباشر   بشكل 
حيالها، كما وشدد على المناسب  الوقت   المناسب في 
باإلجراءات والمقيمين  المواطنين  كافة  التزام   ضرورة 
المكلفة العليا  اللجنة  الصادرة من   االحترازية والتعليمات 
استيائه أبدى  وآثار جائحة كورونا، حيث   بمتابعة تطورات 
على تؤثر  وقد  أثرت  التي  الفردية  التصرفات  بعض   من 
 انتشار المرض بين أفراد المجتمع، وكيف لهذه التصرفات

أن تنعكس وتضخم اآلثار السلبية على الوطن والمواطن.
انتشار من  للحد  السلطنة  خطط  عن  بعدها   تحدث 
الالزمة اللقاحات  توفير  في  السلطنة  وسعي   الجائحة، 
بعد استرازينيكا  ولقاح  فايزر  لقاح  منها  ذكر   للمواطنين، 
منظمة من  لالستخدام  رسمية  إجازة  على   حصولها 
سوف التي  للمراحل  بعدها  وتطرق  العالمية،   الصحة 
المواطنين حسب درجة االحتياج،  يتم من خاللها تطعيم 
التي الطبية  النصائح  من  بمجموعة  اللقاء  بعدها   ختم 
 شأنها أن تساعد في التقليل من آثار اإلصابة بالفايروس،
المستشفيات في  المرقدة  الحاالت  عدد   وتقليل 
 الحكومية والخاصة والحاالت في العناية الخاصة لما قد

. اآلخرين  المرضى  تمس  أخرى  كوارث  من  به  تتسبب 



 شارك الدكتور عبدالله التوبي عميد كلية اآلداب والعلوم
 اإلنسانية في منتدى واقع ومستقبل البحث العلمي بدول
لمجلس العامة  األمانة  نضمته  والذي  التعاون   مجلس 
 التعاون لدول الخليج العربي.  تم عرض أوراق عمل تتعلق
الخليجي، التعاون  العلمي في دول مجلس  البحث   بواقع 
 كما تم التطرق إلى عدد من التوصيات التي من شئنها أن
 ترتقي بالبحث العلمي في دول مجلس التعاون. تم خالل
بدول العلمي  البحث  واقع  استعراض ومناقشة   المنتدى 
2021-2016م، الفترة  على  واالعتماد  التعاون،   مجلس 
 والتحديات التي تواجه جودة البحث العلمي واالبتكار والنشر
الخليجي للعمل  المستقبلية  والرؤى  واآلفاق   العالمي، 
 المشترك في البحث العلمي واالبتكار. شارك في المنتدى
العلمي البحث  مسؤولي  من  باحثا   180 بواقع  جهة   80 
 في وزارات التعليم العالي، ومعاهد ومراكز األبحاث بدول
الجامعات في  العلمي  البحث  وعمادات  التعاون،   مجلس 

التعاون. مجلس  بدول  )األهلية(  والخاصة    الحكومية 

 عالقة الطالب والمعلم من منظور تربوي” عنوان”
راشد الدكتور  فيه  شارك  الذي  التدريبي   البرنامج 
بكلية التربية  قسم  في  مساعد  أستاذ   الحجري 
التدريبي البرنامج  في  اإلنسانية  والعلوم   اآلداب 
 إلكتروني  والذي نضمته دائرة تنمية الموارد البشرية
 بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط
 عبر منصة تيمز. تناول البرنامج  العالقات اإلنسانية
 بين الطالب والمعلم  ودور المعلم في تعزيز هذه
 العالقات باعتبارها من العوامل المؤثرة في التحصيل
 الدراسي والتي تعد عامال مهما في تحقيق االحترام
البرنامج تطرق  وطلبته.كما  المعلم  بين   المتبادل 
 أيضا إلى العوامل األكاديمية والمهنية، والشخصية

بالطلبة. المعلم  عالقة  تعزز  التي  واالجتماعية 

 بمشا ركة محامني وباحثني من 14 دولة

 نضمت جامعة الشرقية ممثلة في كلية القانون وبالتعاون
 مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة ورشة
– المؤسسي  والتحكيم  الحر  التحكيم   « بعنوان   إفتراضية  
 دراسة  علمية “ وذلك عبر تطبيق زووم قدمها المستشار
العبدالله. محمد  خاطر  الدولي  التجاري  القانوني  والمحكم 
من كوسيلة  التحكيم  عن  الوعي  نشر  إلى  الورشة   هدفت 
 وسائل فض وحل النزاع وما يتميز به عن غيره من الوسائل
التعريف الورشة  تناولت  كما  المنازعات.  لفض   البديلة 
وأهم التحكيم  ومراكز  المؤسسي  والتحكيم  الحر   بالتحكيم 
والمتخاصمين التحكيم  مركز  بين  العالقة  وطبيعة   صفاته 
الحر التحكيم  بين  المقارنة  إلى  إضافة  التحكيم   وهيئة 
 والمؤسسي من الناحية العلمية و استعراض قضيتي تحكيم
 حر وتحكيم مؤسسي.  شارك في هذه الورشة  ٢٢١ شخص
إلى 14 دولة إضافة  القانونين من  المحامين والباحثين   من 

 أعضاء من الهيئة األكاديمية وطلبة كلية القانون بالجامعة.

كلية القانون بجامعـــة الشرقيــــة تنظــم ورشــــة إفتراضية عن التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر

التوبـــي يشارك في منتدى واقع ومستقبــــل
البحث العلمي بدول مجلس التعاون 

 إفتراضيًا ... الدكتور راشد الحجري يشارك
في البرنامج التـــدريبي اإللكتروني للتربية

التعلم مركز مصادر  الشرقية ممثلًة في  جامعة   إحتفلت 
 باليوم العالمي للكتاب و حقوق المؤلف والذي ُيصادف
 23 إبريل من كل عام. إشتملت الفعالية على كلمة للفاضل
و للمكتبات  العمانية  الجمعية  رئيس  الهنائي   عبدالله 
 المعلومات و إستضافة الناشر والصحفي العماني محمد
شائق حوار  في  للنشر  ُلبان  دار  صاحب  الرحبي  سيف   بن 
العربية اللغة  قسم  رئيس  الفارسي  علي  الدكتور   أداره 
حركة عن  فيه  تحدث  اإلنسانية  العلوم  و  اآلداب   بكلية 
على اإللكتروني  النشر  وتأثير  عمان  سلطنة  في   النشر 
الورقية. الكتب  الناس على  إقبال  التقليدي وعلى   النشر 
 بعد ذلك قدم الدكتور يوسف المعمري ُمحاضر في قسم
 اللغة العربية بالجامعة ورقة بعنوان” أدوات قراءة النص
القرائية المبادرات  بعض  المركز  إستضاف  كما   األدبي”. 
طريق مبادرة  ومنها،  الزبير  بيت  مسابقة  في   الفائزة 
 الوعي القرائية الفائزة بالمركز األول من مدرسة مشارق
الفائزة بوكتشينو  ومبادرة  األساسي  للتعليم   األنوار 
األساسي. للتعليم  دغمر  مدرسة  من  الثالث   بالمركز 
اللغة استاذ  الحراصي  جمال  الدكتور  قدم  آخر  جانب   من 

برعاية وكيل وزارة العمل ....جامعة الرشقية تحتفل باليوم العاملي للسالمة والصحة املهنية

للسالمة العالمي  باليوم  األربعاء  الشرقية  جامعة   احتفلت 
من أبريل   28 يصادف  الذي  العمل  موقع  في   والصحة 
واالستعداد »التوقع  شعار  العام  هذا  وحمل  عام   كل 
المنظمات اهتمام  إطار  في  وذلك  األزمات«   ومواجهة 
جامعة من  وإيمانا  وسالمتهم  العاملين  بصحة   الدولية 
المحافظة المهنية في  الصحة والسالمة  بأهمية   الشرقية 

إنتاجيتهم. تعزيز  وضمان  البشرية،  الكوادر  على 
الحوسني عامر  بن  نصر  الشيخ  سعادة  برعاية  الحفل   أقيم 
 وكيل وزارة العمل للعمل عبر برنامج زووم، وتضمن الحفل
الصحة مجال  في  مختصون  قدمها  ومناقشات   محاضرات 
.والسالمة المهنية لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة
وزارة وكيل  الشيخ  سعادة  قال  االفتتاحية  كلمته   وفي 
باهتمام المهنية  والصحة  السالمة  تحظى  للعمل:   العمل 
السلطنة أولت  فقد  ولذلك  العالم،  مستوى  على   كبير 
 اهتماما بهذا المجال وأولت رعاية خاصة بما يخص سالمة
 وصحة العاملين في مكان العمل بما يسهم في حمايتهم
 من اإلصابات واألمراض المهنية وبما يحفظ الممتلكات من
 الضياع والتلف وذلك بوضع القوانين واإلجراءات المنظمة،
 ولذلك فإن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
 35/ 2003 أفرد بابا خاصا باسم األمن الصناعي، ثم صدرت
في المهنية  والصحة  السالمة  لتدابير  التنظيمية   الالئحة 
 المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري رقم 286/ 2008 لتوطين
يعمل التي  للشركات  مهنية  أخصائي سالمة وصحة   مهنة 
في نوعية  كنقلة  جاءت  والتي  فأكثر  عاماًل  خمسون   بها 
المنشآت، في  المهنية  والصحة  السالمة  إجراءات   تنظيم 
 فالوزارة تركز على وضع استراتيجيات لتعزيز أنظمة السالمة
السالمة فضمان  األزمات،  لمواجهة  المهنية   والصحة 

 والصحة المهنية أمر ال غنى عنه في إدارة األزمات والقدرة
التزام بمتابعة  تقوم  الوزارة  أن  كما  العمل،  استئناف   على 
 المنشآت من خالل المختصين في أقسام السالمة والصحة
بيئة توفير  يضمن  لما  المناسبة  اإلجراءات  وتتخذ   المهنية 
 عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث واإلصابات واألمراض،
وتوعية لمراقبة  اإلجراءات  من  العديد  الوزارة  اتخذت   كما 
 القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كرونا »كوفيد19-«
والتثقيفية التوعوية  النشرات  عبر  العمل  أماكن  .في 
جامعة في  السالمة  إجراءات  الجامعة  رئيس   واستعرض 
كلمته: في  وقال  »كوفيد19-«،  جائحة  ظل  في   الشرقية 
بأهمية والطالب  الموظفين  توعية  إلى  دائًما   نسعى 
تلك تقتصر  الصحة والسالمة، وال  بأمور  الشخصي   االلتزام 
جميع إلى  تمتد  وإنما  وحده،  العمل  مكان  على   التوعية 
أمرين كورونا  جائحة  َمْتنا  علَّ فقد  والعامة،  الخاصة   األماكن 
 مهمين: أولهما أن البشرية جمعاء تكون بأمان فقط عندما

صحيح. والعكس  بأمان،  الدنيا  هذه  في  فرد  كل  يكون 

جامعة الرشقية تحتفل باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف
 العربية المساعد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية محاضرًة
المناسبة. بهذه  احتفااًل  المعرفية  االستعارات   بعنوان” 
في للمشاركين  المشاركة  باب  فتح  الفعالية  ختام   وفي 
 الفعالية من الطلبة والقراء للتعرف على تجاربهم في هذا
 المجال من خالل إستضافة حملة أصدقاء الكتاب. الجدير
المعرفة مشاركة  إلى  تهدف  الفعالية  هذه  أن   بالذكر 
لدور وتأكيدًا  الجامعة،  في  الثقافية  األنشطة   وتنشيط 

الكتاب والقراءَة في التواصل بين شعوِب العالِم أجمع.



ورقة بحثية علمية تتناول طرق إكتشاف إضطرابات
ضربات القلب 

 نشر كٌل من الدكتورعبد الحكيم محمد مدير مركز التعلم
قسم رئيس  الفتاح  عبد  فادي  والدكتور   اإللكتروني  
 الدراسات العليا بكلية إدارة األعمال واألستاذ أكبر خنان
   :محاضر نظم معلومات إدارية ورقة ربحثية علمية بعنوان

                                                                                     
والتقنيات واألنظمة  االبتكار  كتب  سلسلة  من   كجزء 
الورقة .)SIST, volume 211( الذكية هذه   تناولت 
اكتشافات لتحقيق  متميزة  ديناميكية  تعلم   طريقة 
الوقت تطبيقات  في  القلب  ضربات  الضطراب   أفضل 
و  96.2٪ المقترحة  تقنيتنا  أداء  أظهر  والذي   الفعلي 
الكلية والدقة  والنوعية  للحساسية   99.4٪ و   99.7٪ 
تقديم من  الورقة  لهذه  يمكن  كما  التوالي.   على 
لتحسين المقترحة  المؤقت  التخزين  ذاكرة  تعلم   طريقة 

التلقائي. البؤري  للتركيز  الذكي  الكشف  أنظمة  أداء 

إبـــــراز مواهب طلبــــة األنشطة الطالبية من خالل فعالية -مختبر األنشطــــــة الطالبيــــــة
 بهدف التعريف باألنشطة الطالبية من خالل توجيه طاقات
علميا وتأهيلهم  مواهبهم،  إبراز  الشرقية  في  جامعة   طلبة 
 وفكريا وثقافيا واجتماعيا إضافة إلى تبادل الخبرات بين قادة
المشاركين غير  والطلبة  الجدد  والطلبة  الطالبية   األنشطة 
ممثلة الطلبة  شؤون  دائرة  نضمت  الطالبي،  األنشطة   في 
 في قسم األنشطة الطالبية فعالية بعنوان “ مختبر األنشطة
الطالبية األنشطة  طلبة  من  مجموعة  قدمها   الطالبية” 
 وخريجي الجامعة.  شارك في هذه الفعالية  أكثر من ٥٠ طالب
 وطالبة من الطلبة الجدد والغير منتسبين لألنشطة الطالبية
الطالبية األنشطة  قادة  من  وطالبة  طالب   ١٨ إلى   إضافة 
طرق على  التعرف  في  للمشاركين  للطلبة  الدعم   لتقديم 
 اإلعداد للمسابقات والفعاليات وتبادل الخبرات. يذكر أن هذه
النقاشية الجلسات  فيها  تنوعت  أيام   3 إستمرت    الفعالية 
 وعدد من الورش الهادفة والمسابقات إضافة إلى عرض نماذج

الطالبية. األنشطة  طلبة  من  لعدد  الناجحة  التجارب  من 

 جماعة الثقافة اإلسالميــــــــة تنظــــــــــــم فعاليـــــــات
الملتقـــــى الرمضــــــاني األول بجامعـــــــــــــة الشرقية

الثقافة جماعة  في  ممثلة  الطلبة  شؤون  دائرة   نضمت 
الدينية والشؤون  األوقاف  دائرة  مع  وبالتعاون   اإلسالمية 
 بمحافظة شمال الشرقية فعاليات الملتقى الرمضاني األول
 بجامعة الشرقية والذي جاء بعنوان “ واحة األتقياء وأستمر

طلبة تعريف  إلى  الملتقى  هذا  هدف  أيام.   3  لمدة 
شهر بفضائل  والمجتمع  العالي  التعليم   مؤسسات 
إستغالله وكيفية  وأحكام  أركان  من  الكريم   رمضان 
الصالحة واألعمال  والصدقات  العبادات   واإلكثارمن 
الكريم القرآن  من  بتالوة  الفعالية  بدأت   .  والحسنة  
تناولت اإلسالمية  الثقافة  جماعة  لرئيسة   وكلمة 
الفعاليات وبرنامج  وأهميته  بالملتقى  التعريف   فيها 
 وتشجيع الطلبة على الحضوروالمشاركة فيها، بعدها
رمضان، عن  نشيد  اإلنشادية  الخشبة  فرقة   قدمت 
 تلى النشيد ورشة عن سورة الفاتحة  وشرح معانيها
 واألوامر التي تأمرنا بها هذه السورة قدتها  الفاضلة
لدائرة التابعة  الدينية  المرشدة   - الشبيبة   نهلة 
األوقاف والشؤون الدينية بمحافظة شمال الشرقية.
الله عبد  بن  سعيد  الفاضل  قدم  الثاني  اليوم   وفي 
والية في  الجوامع  أحد  وخطيب  إمام   الشرجي 
 المضيبي جلسة حوارية تحدث فيها عن صالة التراويح
سعيد الدكتور  قدم  الثالث   اليوم  وفي   وفضائلها. 
اإلسالمية الدراسات  في  مساعد  أستاذ   الرواحي 
بعنوان” محاضرة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب   بكلية 
عن فيها  تحدث  الصيام  تشريع  في  اإلسالم   عظمة 
منه والحكمة  والتشريعات  وأهميته  الصيام   تعريف 
الختام حفل  تضمن  كما  فيه.  الفقهية   واألحكام 
 على فقرات إنشادية وجلسات شعرية وإعالن لنتائج
مؤسسات مستوى  على  مرتل  أفضل   مسابقتي 

رمضان. فوازير  ومسابقة  المشاركة  العالي  التعليم 

“Cache Learning Method for Terrific Detection of Atrial Fibrillation“

مذكرة الجامعي  الشرقية  بحرمها  الشرقية  جامــــــــعة   وقعت 
شمال بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  المديرية  مع   تفاهم 

بينها. المشترك  التعاون  سبل  تعزيز  إطار  في  وذلك    الشرقية 
رئيس الدكتور فؤاد شديد  األستاذ  الجامعة  جانب  اإلتفاقية من   وقع 
والتعليم للتربية  العامة  المديرية  جانب  من  وقعها  فيما   الجامعة 
المديرة الحبسية  بنت سعيد  الفاضلة علياء  الشرقية   بمحافظة شمال 
الشرقية شمال  بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  للمديرية  .العامة 
 وتشمل إتفاقية التفاهم قيام الجامعة بتقديم عددًا من المحاضرات 
 العلمية والتثقيفية والمشاغل التدريبية لموظفي المديرية والمعلمين
 التابعين لها إضافة إلى تدريب المعلمين بمختبرات الجامعة في كيفية
وتحضير وإعداد  منها  التخلص  وطرق  الكيميائية  المواد  مع   التعامل 
 الشرائح المجهرية وإقامة عدد من الدورات في تنظيم وتصنيف األجهزة
الدوائر وفحص  المختبرية  األجهزة  وإصالح  وصيانة  المختبرات   في 
اللغة في  دورات  وعقد  اإللكترونية  المجسات  واستخدام   اإللكترونية 
 اإلنجليزية والبرامج الحاسوبية والتصميم والشبكات والدعم الفني.كما
 تهدف المذكرة إلى إقامة محاضرات متنوعة لطالب المدارس تتناسب
تثقيفية موضوعات  في  والعمري  المعرفي  الطالب  مستوى   مع 
 وإرشادية وتدريبهم على المهارات من قبل أساتذة الجامعة أو طالبها
المدرسية البحثية  واألنشطة  الطالبية  المشاريع  على  .واإلشراف 
لها التابعة  الؤسسات  بتوفير  المديرية  قيام  اإلتفاقية  نصت   كما 
تتطلبها التي  التدريب  لبرامج  وفقا  وذلك  الجامعة  طلبة  تدريب   في 
المدارس زيارة  وتسهيل  األكاديمية،  البرامج  في  الدراسية   المقررات 
 والمراكز التربوية ألسات\ة الجامعة لالطالع على المنظومة التعليمية
 وبرامجها، وااللتقاء بإدارة المدرسة والمعلمين والفنيين للتعرف على
 واقع الميدان التربوي وتفعيل وتنفيذ برنامج التعاون الموقع بين وزارة
التربية العملي برنامج   التربية والتعليم وجامعة الشرقية بشأن تطبيق 
 وتوفير فرصة اكتساب اإلرشاد النفسي واالجتماعي لطالب المدارس
 وتحضير التجارب في المختبرات العلمية بالمدرسة والتعامل مع أدوات
المختصين من  مدربين  وتوفير  المختبرات  وإدارة  العلمية   المختبرات 
ذات الموضوعات  في  الجامعة  لطالب  لتقديم مشاغل  المديرية   في 
 الصلة كالمستجدات التربوية وتقنيات التعليم على سبيل المثال وزيارة
 المدارس والمراكز التربوية لالطالع على المنظومة التعليمية وبرامجها،
 وااللتقاء بإدارة المدرسة والمعلمين والفنيين للتعرف على واقع الميدان
 التربوي وإجراء البحوث والدراسات والحصول على العينات البحثية من
 اإلداريين والمعلمين والطلبة بحسب ما تتطلبه إجراءات البحث العلمي
.وأخالقياته، وبما ال يتعارض مع أنظمة وزارة التربية والتعليم وتوجيهاتهم
بالبرنامج التعريف  االتفاقية  توقيع  تضمن  آخر  جانب   من 
عمداء مع  اللقاء  خالل  من  الجامعة  تطرحها  التي   والتخصصات 
الجامعة مرافق  من  لعدد  تعريفية  جولة  إلى  إضافة   الكليات  
العلوم كلية  ومبنى  الطالبية  الخدمات  مركز  مبنى   ومنها 

التعلم. مصادر  مركز  و  الهندسة  كلية  ومبنى  والصحية   التطبيقية 
على الجامعة  حرص  من  يأتي  التفاهم  مذكرة  توقيع  أن  بالذكر   الجدير 
 الشراكة مع المؤسسات الحكومية وخدمة المجتمع المحلي في شتى
 المجاالت التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق التعاون المثمر في

مختلف المجاالت األكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.

 جامعـــــة الشرقيـــــة توقـــــع مذكرة تفاهــم
مع التربية في المجاالت العلمية والبحثية

فعاليات أسبوع البحث العلمي
بجامعة الشرقية 

 إنطلقت بالجامعة فعاليات أسبوع البحث العلمي
الفعالية هذه  رعى  أيام.   4 لمدة  أستمر   والذي 
 األستاذ الدكتور فؤاد شديد رئيس الجامعة.  وقد
من الباحثين  من  عدد  الفعالية  هذه  في   شارك 
 داخل وخارج السلطنة في 3 محاضرات رئيسية و
بحثية إلى ست مسارات  باإلضافة  عمل  ورش   4 
بحثية قدمها عدد من 22 محاضرة   تشتمل على 
مسابقات الفعالية  تخلل  كما   .. الجامعة   باحثي 
ومهارات البحثية  المشاريع  فئات  في   طالبية 
روح تعزيز  في  تساهم  والتي  التقديمي   العرض 
في واإلبداع  المشترك  العمل  وقيم   التنافس 
اليوم ..وفي  واإلبتكار  العلمي  البحث   مجال 
تحت األسبوع  فعاليات  الجامعة  أختتمت   األخير 
 رعاية األستاذ الدكتور سام وامزيري نائب الرئيس
الكليات عمداء  وبحضور  األكاديمية   للشؤون 
 وأعضاء من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية وطلبة
في الطلبة  من  الفائزين  تكريم  وتم   الجامعة 
ملصق وافضل  طالبي  مشروع  افضل   فئات 
أن بالذكر  .الجدير  تقديمي   عرض  وأفضل   بحثي 
البحوث مكتب  تنظيم  من  جاءت  الفعالية   هذه 
الجامعة كليات  مع  بالتعاون  العليا   والدراسات 
بالجامعة التأسيسي  والبرنامج  اللغة   ومركز 
العلمي البحث  ثقافة  تعزيز  إلى  تهدف   والتي 
الجامعة منتسبي  لدى  التقنية  ونقل   واالبتكار 
في العلمي  البحث  دور  على  والتأكيد   وطالبها 
بما بالسلطنة  العالي  التعليم  بقطاع   النهوض 
2040 رؤية عمان  تحقيق  المساهمة في  يضمن 



اللغة     بقسم  محاضر  المعمري  يوسف  الدكتور   قدم 
 العربية وآدابها في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانّية  ورقة
، عري(  الشِّ الّنص  في  الصفحة  )دالالت   : بعنوان   بحثّية 
كلية في  المعتمدة  البحثّية  والجلسات  البرامج   ضمن 
الجلسة استهدَفْت  بالجامعة.  اإلنسانية  والعلوم   اآلداب 
حيث الجامعة،   في  والموظفين  األكاديميين   البحثّية 
بدراسة المتعلقة  الدالالت  من  عددا  الورقُة   تناولت 
القديمة الشعرية  النصوص  بين  ما  الشعرية    الصفحة 
المتحققة النتائج  أهم  و  الحديثة   الشعرية    والنصوص 
 التي ُتعطي النص الشعري زخما دالليا وتأويليًا من خالل
ضمن الورقة  هذه  وتأتي  متنوعة.   شعرية  نماذج   عرض 
النصوص وقراءة  بنقد  المتعّلقة  البحثية   االهتمامات 
 األدبية  ضمن مناهج ونظريات نقدية وفلسفّية متعددة
والسطور الكلمات  وتشّكل  الشعرية  للصفحة   تنظر 

اآلداب بكلية  محاضر  الوهيبي  إبراهيم  الدكتور   شارك 
الثاني الدولي  العلمي  المؤتمر  في  اإلنسانية   والعلوم 
الداللة  “ المجتمع   خدمة  في  ودوره  العلمي   للبحث 
والذي والنفسية”  التربوية  الدراسات  في   اإلحصائية 
العلمي والنشر  للمؤتمرات  األكاديمي  المركز   نضمه 
دراسته عن  المؤتمر  هذا  في  تحدث  حيث   بماليزيا. 
التربوي لألدب  منهجية  مراجعة   “ بعنوان  كانت   والتي 
منهجية مراجعة  إلى  سعت  والتي  العربي”  الوطن   في 
المناهج ونوعية  اإلحصائية  بالداللة  المتعلقة   لألدبيات 
 العلمية المستخدمة في هذه الدراسات، وكيفية تناولها
،)1996-2021( اآلن  من  قرن  ربع  خالل  العربي   بالوطن 
 إضافة إلى الكشف عن مستوى اهتمام الباحثين العرب
إحدى قواعد البحث في  العربية من خالل  المكتبة   في 
باألبحاث تختص  التي  االلكترونية  والمعلومات   البيانات 
من العديد  الدراسة  تناولت  العلمية.كما   والدراسات 
اإلحصائية الداللة  بحثت  التي  الدراسات  حول   األسئلة 

 بعنوان “مهنجية األدب الرتبوي يف الوطن العريب” الوهييب يشارك يف املؤتمر العليم
  الدويل الثاين للبحث العليم بمالزييا

الفترة في  المنظومة  دار  بيانات  قواعد  في   الموجودة 
 المذكورة ونسبة الدراسات العربية التي بحثت في األدب
 النظري للداللة اإلحصائية والباحثون الذين لديهم أكبر عدد
من الدراسات في الداللة اإلحصائية  في الوطن العربي

جلسة بحثّية حول دالالت الصفحة الشعرّية للدكتور يوسف المعمري
الطباعّية باعتبارها ظاهرة فنّية داللّية  وأداة من أدوات فهم

  النص ونقده. 

ورشة يف تقنيات شبكة اإلنرتنت ووسائل اإلتصاالت الحديثة بكلية إدارة األعمال

 قدم الدكتور أيمن إسماعيل أستاذ مساعد في قسم الوثائق
مايكروسوفت عبر منصة  األعمال  إدارة  بكلية   والمحفوظات 
 تيمز ورشة بعنوان “ تقنيات شبكات األنترنت في اإلتصاالت
طرح في  الورشة  هذه  هدفت   . واإلدارية”   الوثائقية 
 المعلومات التى تساعد الكثير من مستخدمى اإلنترنت طلبة
 وموظفين بالجامعة فى عمليات التواصل واإلتصاالت بطريقة
 مهنية تعتمد على أحدث وسائل اإلتصاالت الحديثة بإستخدام
الورشة تناولت  كما  الحديثة.  المعلومات  تكنولوجيا   وسائل 
 العديد من المحاور وأهمها: أهمية المعلومات وإستراتيجيات
وأهميتها تعريفها   : الوثائقية  واالتصاالت  عنها   البحث 
الرسائل كتابة  مهارات  إلى  إضافة  الموضوعية   وشروطها 
الوثائقية. االتصاالت  تقنيات  إستخدام  ومبررات   اإللكترونية 
وسائل خالل  من  اإلنترنت  شبكة  تقنيات  إلى  تطرق   كما 

االلكترونية واالجتماعات  اإللكتروني  البريد  مثل   االتصاالت 
وغيرها. االلكترونية  والمواقع  والبحث  والتصفح 

بقسم محاضر  الوهيبي  إبراهيم  الدكتور   قدم 
اإلنسانية والعلوم  اآلداب  بكلية  النفس   علم 
االحصائية:جوانب “الداللة  بعنوان   ندوة 
عبر وذلك  الخاطئة  واالستخدامات   القصور 
القصور جوانب  فيها  ناقش  تيمز.حيث   برنامج 
اإلحصائية الداللة  منها  تعاني  التي   المختلفة 
وتحديد والبحوث  الدراسات  نتائج  تفسير   في 
 االستخدامات الخاطئة للداللة اإلحصائية في
 تفسير النتائج إضافة إلى اقتراح بعض الحلول
اإلحصائية. الداللة  استخدام  لتطوير  النظرية 
الحلول من  مجموعة  الدراسة  اقترحت   كما 
اإلحصائية للداللة  الصحيحة   لالستخدامات 
تقييم في  النتائج  على  االعتماد  عدم   مثل: 
أسئلة صياغة  وتطوير  والدراسات   البحوث 
المكملة البدائل  واستخدام  وفرضياته   البحث 
باستخدام اإلحصائية وذلك  الداللة   الختبارات 
إحصائية وقدرة  عملية  أهمية  ذات   مؤشرات 
الداللة أو  العملية  المنفعة  تحليل   ومقاييس 
الندوة خالل  تم  آخر  جانب  من   اإلكلينيكية. 
مركز إنشاء  ومنها  التوصيات  من  بعض   عرض 
الدراسات يتبع عمادة   االستشارات اإلحصائية 
 العليا بالجامعات )العمانية( الحكومية والخاصة
اإلحصائية الثقافة  نشر  إلى  يسعى   والذي 
والطلبة، التدريسية  الهيئة  من   للباحثين 
الجوانب في  ومساعدتهم   وتوجيههم 
التدريبية، الدورات  خالل  من   اإلحصائية، 
اإلحصائية، واالستشارات  الدورية،   والنشرات 
اعتماد المركز  هذا  اختصاصات  من  يكون   كما 
التي الماجستير  ورسائل  الدكتوراه   اطروحات 
 يعدها الطلبة من مختلف الكليات، كما ودعا
 جامعة الشرقية ألن تكون السباقة والمبادرة
 إلى إنشاء هذا المركز في نشر الثقافة اإلحصائية
 الصحيحة لدى الباحثين بشكل خاص، وأساتذة
عام. بشكل  باإلحصاء  والمهتمين   الجامعات 
المجال فتح  تم  النقاشية  الحلقة  نهاية   وفي 
ومداخالتهم مرئياتهم  لطرح   للمشاركين 

عليها. واإلجابة  مناقشاتها  تم  والتي 

 حلقة نقاشية عن جوانب القصــــور
 واإلستخدامات الخاطئــــة للدالة

األحصائية

 دورة تدريبية في مفهوم التوثيق و االستشهاد
المرجعي  بمركز مصادر التعلم

 إنطالقًا من أهمية الخدمات التي يقدمها مركز مصادر التعلم
 لمستفيديه من تنوع في الدورات و الورش التعليمية وأهمية
في الوقوع  وتجنب  العلمية  األمانة  مبدأ  وتحقيق   البحث 
الفاضلة بسمة الحبسية  االحتياالت والسرقات األدبية قدمت 
 من قسم الخدمات المرجعية بمركز مصادر التعلم دورة بعنوان “
 التوثيق و االستشهاد المرجعي بنظام الجمعية األمريكية لعلم
 والذي ُيستخدم عادة في توثيق البحوث في ”  APA النفس
 العلوم االجتماعية. تاولت   الورشة  مفهوم التوثيق و االستشهاد
 المرجعي و أهميته في البحث العلمي وأنواع االقتباس المباشر
 و غير المباشر . كما  تطرقت الحبسية إلى قواعد التوثيق في
 عمليات البحث بالنسبة لعدد المؤلفين ونوع المصدر وتنظيم
 قائمة المراجع والقواعد المصاحبة لها من حيث الترتيب في نوع
 المصدر وعدد المؤلفين إضافة إلى الحديث عن أدوات التوثيق
المتاحة مجانًا على اإلنترنت  اإللكترونية وعرض بعض األدوات 

اإلنترنت. مواقع  من  تنزيلها  يمكن  التي  التطبيقات  وبعض 

 ورقة بحثية تسلط الضوء على التمويل الجماعي
اإلسالمي للدكتور بو لحبال

قسم في  مساعد  أستاذ  بولحبال  الزوبير  الدكتور   نشر 
 المحاسبة والتمويل بكلية إدارة االعمال ورقة بحثية بعنوان
للشركات بديل  إسالمي  تمويل  كآلية  الجماعي   )التمويل 
لألعمال آسيا  شرق  جنوب  مجلة  في  والصغيرة(   الناشئة 
اإلطار البحثية  الورقة  تناولت  المعاصر.  والقانون   واالقتصاد 
سلطت كما   . نماذجه  وتعريف  الجماعي  للتمويل   النظري 
وناقشت الجماعي اإلسالمي  التمويل  تطورات   الضوء على 
إلى المستقبل  في  معالجتها  ينبغي  التي  المظاهر   أهم 
خالل من  اإلسالمي  الجماعي  التمويل  عمليات  تبيان   جانب 
إلى البحثية  الورقة  وتوصلت  “شكرة”.  منصة  حالة   دراسة 
للمالية الجوهرية  المبادئ  يتضمن  الجماعي  التمويل   أن 

القطاع. هذا  لتطوير  جديد  فرص  ويوفر  اإلسالمية 



في مساعد  أستاذ  العجمي  قاسم  الدكتور   قدم 
 تكنولوجيا التعليم بقسم التربية بكلية اآلداب والعلوم
بالجامعة البحوث  دائرة  مع  وبالتعاون   اإلنسانية 
أسبوع فعاليات  ضمن  رئيسي  كمتحدث   محاضرة 
على اإللكتروني  الحضور   “ بعنوان  العلمي   البحث 
استهدفت البحثية”,  العالمية  األكاديمية   المنصات 
الشرقية وشريحة  المحاضرة طلبة وموظفي جامعة 
.المتعلمين والباحثين من المجتمع المحلي والدولي
 تناولت المحاضرة عرضا مفصال لكافة أنواع المنصات
 البحثية وكيفية توظيفها من قبل الباحث األكاديمي.
حول عالمية  إحصائيات  العجمي  الدكتور   استعرض 
المنصات على  اإللكتروني  والحضور  التواجد   أهمية 
العلميين الباحثين  قبل  من  األكاديمية   البحثية 
المنصات اهم  ومن  البحثية,  المجاالت  شتى   في 
وبوابة العلمي,  الباحث  منصة  لها  التطرق  تم   التي 
الفهرسة اختيار  لمعايير  التطرق  تم  كما   الباحثين. 
وبحثيا علميا  منها  والعائد  العالمية  البيانات   بقواعد 
عام بشكل  العلمي  البحث  ومجتمع  الباحث  .على 
 وفي ختام المحاضرة التي شهدت تفاعال كبيرا من قبل
للباحثين النصائح  من  العديد  المحاضر  قدم   الحضور, 
وكانت بها  التقيد  عليهم  يتوجب  والتي  العالم   حول 
 أخالقيات البحث العلمي في مقدمتها, كما تم التأكيد

على دور البحث العلمي في تقدم المجتمعات ورقيها.

على اإللكتروني  الحضور   “ بعنوان   محاضرة 
البحثيــــــة” العالمــــــــية  األكاديمية    المنصات 

للدكتور قاسم العجمي

عيادة الجامعة تنظم ورشة طبية تتناول نصائح رمضانية لطالبات السكنات الداخلية بالجامعة

ممثلة اإلدارية  الشؤون  دائرة   أقامت 
طبية ورشة  الجامعة  عيادة   في 
لطالبات رمضانية”  نصائح   “  بعنوان 
برنامج عبر  وذلك  الداخلية   السكنات 
هذه تيمز.وتهدف   مايكروسوفت 
بأهم الطالبات  تثقيف  إلى   الورشة 
من كثير  لها  يسعى  التي   األشياء 
يساعد والذي   الصوم  أثناء   الناس 
في والحيوية  بالطاقة  االحتفاظ   على 

 أثناء االمتناع عن تناول الطعام وشرب
 الماء وذلك باتباع بعض النصائح الطبية
 بشكل صحي.تناولت الورشة العديد من
صحي نظام  الصيام  وأهمها:   المحاور 
الصيام في  المتوازن  الغذاء   وتعريف 
 والصيام وبعض الحاالت الطبية ونصائح
التغلب كيفية  إلى  إضافة   للسحور 

رمضان. في  والتعب  اإلجهاد   على 

 الصقري والسناين يشاركان يف االجتماع األول
 للفريقني االرشايف والفين ملرشوع تجويد ورفع
 كفاءة برامج اعداد املعلمني للجامعات الخاصة

والحكومية

التربية قسم  رئيس  الصقري  محمد  الدكتور   شارك 
التربية بقسم  مساعد  أستاذ  السناني  محمد   والدكتور 
األول االجتماع  في  االنسانية  والعلوم  اآلداب   بكلية 
كفاءة ورفع  تجويد  لمشروع  والفني  االشرافي   للفريقين 
 برامج اعداد المعلمين بجامعة السلطان قابوس وجامعة
الخاصة والجامعات  بالرستاق  التطبيقية  والعلوم   التقنية 
العالي التعليم  وزارة  نضمته  والذي  الثانية(   )المرحلة 
حيث ميت.  جوجل  برنامج  عبر  واإلبتكار  العلمي   والبحث 
من األولى  المرحلة  في  تنفيذه  تم  ما  استعراض   تم  
التنفيذية الخطة  واستعراض  ومناقشة   ، المشروع   هذا 
أعضاء على  المهام  وتوزيع  الثانية  مرحلته  في   للمشروع 
 اللجنة  للبدء في إجراء مقارنات بين  برامج إعداد المعلمين
التخصصات في  والخاصة  الحكومية  الجامعات    في 
لبرامج موحد  عام  إطار  إلى  الوصول  بهدف   المختلفة، 

إعداد المعلمين في السلطنة في التخصصات المختلفة.

  جلسة حوارية بعنوان “رمضان خير الشهور”
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

جلسة اإلنسانّية  والعلوم  اآلداب  جماعة   نظمت 
 حوارية بعنوان “ رمضان خير الشهور” تناولت رمضان
ونفسية. واقتصادية،  واجتماعية،  تربوّية،   كمدرسة 
طالبات من  مجموعة  الحوارية  الجلسة  في   شارك 
اآلداب بكلية  النفس  علم  وقسم  التربية   قسم 
وشما الشيزاوية،  نرجس  وهّن:  اإلنسانية    والعلوم 
 المخينية، ومزنة الصبحية، وغيدا البوسعيدية، وتميمة
.أدار  بيت سعيد من خالل الطرح العلمي والمعرفي 
في مساعد  أستاذ  الراشدي  سعيد  الدكتور   الجلسة 
هذه أن  بالذكر  الجدير  بالكلية.  اإلسالمية   الدراسات 
الثقافية األنشطة  منظومة  ضمن  تأتي    الجلسة 

التي تقيمها الجماعة في شهر رمضان من كل عام.

 محاضـــــرة تربوية تتناول “دور وآثار برامــــج
 التواصل اإلجتمــــاعي في تربيــــــــة األبنـــــاء

الطلبة”

والعلوم اآلداب  بكلية  المهنية   التنمية  برامج   ضمن 
اللواتي المجيد  عبد  بن  الدكتورعصام  قدم   اإلنسانية، 
والعلوم اآلداب  بكلية  النفس  علم  قسم   رئيس 
االجتماعي التواصل  برامج  “ دور   االنسانية محاضرة عن 
ماريا بمدرسة  وذلك  الطالب”  ابنائنا  تعليم   في 
هذه خالل  ناقش  حيث  سمائل.   بوالية   القبطية 
)االيجابي االجتماعي  التواصل  وسائل  ادوار   المحاضرة 
في االجتماعي  التواصل  وسائل  وآثار  السلبي(   و 
وسائل إلى  إضافة  االجتماعية  والتنشئة  النمو   عملية 

الطالب. االبناء  وتعليم  تربية  في  والمراقبة    الضبط 

 ملتقيات ومعارض للجامعة هتدف إىل التعريف
 برباجمها األكاديمية وتخصصاهتا املطروحة

بكلياهتا اخلمس

وخدماتها ومرافقها  وكلياتها  ببرامجها  التعريف    بهدف 
الجامعة نظمت  والخارجي،  الداخلي  للمجتمعين   المقدمة 
الثالث والرابع  لطلبة الشرقية االفتراضي   “ملتقى جامعة 
 مدارس محافظتي شمال وجنوب الباطنة”  والذي نضمته
 دائرة العالقات العامة واإلعالم ممثلًة في قسم التسويق
بمحافظة والتعليم  للتربية  العامة  المديرية  مع   بالتعاون 
 شمال وجنوب الباطنة .حيث قامت دائرة القبول والتسجيل
البرامج و  والتسجيل  القبول  آلية  عن  محاضرة   بتقديم 
المتحدثين قدم  بعدها  الخصومات،  و  المنح  و   المتوفرة 
عن نبذه  الجامعة  بكليات  األكاديمية  الهيئة  أعضاء   من 
 البرامج والتخصصات التي تطرحها هذه الكليات . تخلل هذه
الطلبة الرد على جميع إستفسارات ومداخالت   الملتقيات 
 والتي تهم مسيرتهم الدراسية بالجامعة. وفي ختام العرض
 قدم جميع المتحدثين الشكر للطلبة المشاركين وللمديرية
 العامة للتربية والتعليم بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية
من الملتقيات.  هذا  في  المشاركين  واألفراد   وللمدارس 
بني بالد  مدرسة  ملتقى  في   الجامعة  شاركت  آخر   جانب 
 بو علي للتعليم األساسي لطلبة الثاني عشر والذي نضمه
 أخصائي التوجيه المهني بالمدرسة ومعرض التعليم العالي
 اإلفتراضي من خالل تعريف الطلبة بالجامعة وتخصصاتها،و
درجات في  تطرحها  التي  األكاديمية   والبرامج   الكليات 
 الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبرامج التدريبية التي
 يقدمها مركز خدمة المجتمع بالجامعة. كما أنها تحرص من
التعليم مستجدات  لمواكبة  المعرض  هذه  في   المشاركة 
األخرى األكاديمية  المؤسسات  مختلف  مع   والتفاعل 

إضافة إلى تعزيز التواصل مع الطلبة والمجتمع الخارجي.



College of Arts and Humanities
 Organized A Dialogue Session

 Entitled ”Ramadan is the best month“

Educational lecture on ” Social Media Pro-
grams Role & Effects  in Educating   Students “

The Arts and Humanities group organized a dialogue 
session entitled ” Ramadan is the best of months“  which 
dealt with Ramadan as an educational, social, econom-
ic and psychological school. A group of students from 
the College of Arts and Human Sciences )Department of 
Education and Psychology( participated in this session, 
namely, Narjes Al Shizawy,Shamaa Al Makini ,Muzna Al 
Subhi , Ghida Al Busaidi ,Tamimah Bint Saeed and the 
students excelled in their scientific presentation and en-
riching the session with their knowledge. The session 
was moderated by Dr. Saeed Al Rashdi, Assistant Pro-
fessor of Islamic Studies at the College. It is worth noting 
that this session is part of the group’s cultural activities 
during the month of Ramadan. The session was moder-
ated by Dr. Saeed Al Rashdi, Assistant Professor of Is-
lamic Studies at the College. It is worth noting that this 
session is part of the group’s cultural activities during 
the month of Ramadan.

Online  Presence on global academic 
research platforms“ by Dr.Qasim

 Al Ajmi
Dr. Qassem Al-Ajami, Assistant Professor of Ed-
ucational Technology, Department of Education, 
College of Arts and Humanities, and in cooper-
ation with the Research Department at the Uni-
versity, presented a lecture as a keynote speaker 
as part of the activities of the Scientific Research 
Week entitled ”Online Presence on the global Ac-
ademic Research Platforms“. The lecture targeted 
students and employees of the A’Sharqiyah Uni-
versity and the segment of learners and research-
ers from the local and International community.
The lecture dealt with a detailed presentation of 
all types of research platforms and how they can 
be employed by the academic researcher. Dr. Al-
Ajami discussed global statistics on the importance 
of online presence and presence on academic re-
search platforms by scientific researchers in vari-
ous research fields, and among the most important 
platforms that were discussed are the scientific 
researcher platform and the researchers portal. 
The criteria for selecting indexing in global da-
tabases and the scientific and research returns 
from them to the researcher and the scientific re-
search community in general were also discussed.
At the conclusion of the lecture, which witnessed 
great interaction by the attendees, the lectur-
er gave many advice to researchers around the 
world, which they must adhere to, and the eth-
ics of scientific research was at the forefront, and 
the role of scientific research in the advancement 
and advancement of societies was emphasized.

Dr. Muhammad Al-Saqri, Head of the Education De-
partment, and Dr. Muhammad Al-Senani, Assistant 
Professor at the Education Department at the Col-
lege of Arts and Humanities, participated in the first 
meeting of the supervisory and technical teams for a 
project to improve and raise the efficiency of teacher 
education programs at Sultan Qaboos University and 
the University of Technology and Applied Sciences 
Al Rustaq and Private Universities )second phase(, 
which was organized by the Ministry of Higher Educa-
tion, Scientific Research and Innovation through the 
Google Meet program. The first phase of this project 
was reviewed followed by discussions and review of 
the project executive plan  in its second phase and 
distribution of tasks to the  committee members .

The   Supervisory and Technical Teams 
First Meeting  to Improve  the Teacher 

Education Programs Efficiency

”Ramadan Tips ” for female Dormitory 
Students Organized by ASU Clinic
The Administration Affairs department, repre-
sented by ASU Clinic, organized a medical work-
shop entitled ” Ramadan Tips“ for female Dor-
mitory  students  through the Microsoft Teams 
program. This workshop aims to educate stu-
dents about the most important things that many 
people strive for during fasting, which helps to 
preserve energy and vitality while abstaining 
from eating and drinking water by following some 
healthy medical advice. The workshop dealt with 
many topics, the most important of which are: 
fasting a healthy system, definition of a balanced 
diet in fasting and fasting, some medical condi-
tions and tips for the suhoor, in addition to how to 
overcome stress and fatigue in Ramadan.

As part of professional development program at 
the College of Arts and Humanities, Dr. Esam Ab-
dul Majeed Al Lawati, Head of Psychology Section, 
gave a lecture on ”The role of Social Media Pro-
grams in Educating our Students“ at  Maria Al-Qib-
tiyya School  in Wilayah Samail . During this lecture, 
he discussed the roles of social media )positive 
and negative( and the effects of social media on 
the process of development and socialization, in 
addition to the means of control and control in the 
upbringing and education of students.

Promotional Exhibitions and Forums
Introducing Academic Programs

For Five Colleges
With the aim of introducing its programs, facul-
ties, facilities, and services provided to the inter-
nal and external communities, the university or-
ganized the ”Third and Fourth Virtual Forum for 
Graded 12 Students of Schools in North and South 
Al Batinah Governorates“, which was organized 
by the Department of Public Relations and Media, 
represented by the Marketing Department, in co-
ordination with the General Directorate of Educa-
tion in North and South Al Batinah Governorate. 
The Department of Admission and Registration 
presented a lecture on the mechanism of admis-
sion and registration, available programs, grants 
and discounts, after which the speakers from the 
academic staff members of the university facul-
ties presented an overview of the programs and 
specializations offered by these faculties. These 
forums included a response to all the students’ 
inquiries and interventions, which are of interest 
to their academic career at the university. At the 
conclusion of the presentation, all the speakers 
thanked the participating students, the General 
Directorate of Education in the North and South 
A’Sharqiyah governorates, and the schools and 
individuals participating in these forums. On the 
other hand, the university participated in the Bi-
lad Bani Bu Ali School for Basic Education Forum 
for 12th grade Students, which was organised by 
the school’s career guidance specialist. The ex-
hibition aimed to introduce the students to the 
university and its specializations, the faculties 
and academic programs it offers in the diploma, 
bachelor’s and master’s degrees and the training 
programs offered by the University’s community 
service center. The University is keen to partici-
pate in this exhibition to keep abreast of the lat-
est developments in education and interact with 
various other academic institutions, in order to 
strengthen its communication with students and 
the external community, as well.



Dr.Ibrahim Al wahibi a Lecturer in 
the Department of Psychology from 
the College of Arts and Humanities 
presented a seminar entitled: “Sta-
tistical connotation: Deficiencies 
and misuses via Microsoft Teams”, 
through the MS Teams Program,

Training course on ”The Concept of Documenta-
tion and Reference Citation and Its Importance 
for Scientific Research“ at LRC 
Based on the importance of the services provided by the 
Learning Resource Center to its beneficiaries from the di-
versity of educational courses and workshops, the impor-
tance of research, achieving the principle of scientific in-
tegrity and avoiding falling into fraud and plagiarism, Mrs. 
Basma Al Habsi from the Reference Services Department 
at the Learning Resource Center presented a course enti-
tled ”Documentation and Reference Citation of the American 
Association System“ APA psychology, which is often used to 
document research in the social sciences. The workshop 
dealt with the concept of documentation and reference ci-
tation, its importance in scientific research, and the types 
of direct and indirect citation. She also touched on the doc-
umentation rules in searches regarding the number of au-
thors, the type of source, the organization of the list of refer-
ences and accompanying rules in terms of order in the type 
of source and the number of authors in addition to talking 
about electronic documentation tools and the presenta-
tion of some tools available free on the Internet and some 
applications that can be downloaded from Internet sites .

 Crowdfunding as an alternative Islamic 
financing mechanism

Dr .Zubair Bul Hbaal, Assistant Professor in the Department of 
Accounting and Finance at the College of Business Administra-
tion, has published a research paper entitled )Crowdfunding 
as an Alternative Islamic Finance Mechanism for Startups and 
Small Enterprises( in Southeast Asian Journal of Business, 
Economics and Contemporary Law. The research paper dealt 
with the theoretical framework of crowdfunding and its mod-
els. It also shed light on the developments of Islamic crowd-
funding and discussed the most important aspects that should 
be addressed in the future, in addition to explaining the op-
erations of Islamic crowdfunding through a case study of the 
”Shukra“ platform. The paper concluded that crowdfunding 
incorporates the core principles of Islamic finance and pro-
vides new opportunities for the development of this sector.

Dr.Ibrahim Al wahibi a Lecturer in the Department of Psychology from the College of 
Arts and Humanities presented a seminar entitled: “Statistical connotation: Deficiencies 
and misuses via Microsoft Teams”, through the MS Teams Program,  

in which he discussed the various deficiencies that 
suffer from the statistical significance in interpret-
ing the results of studies and research and identi-
fying the wrong uses of statistical significance in 
interpreting the results, and proposing some theo-
retical solutions to develop the use of statistical con-
notation. The study also proposed a set of solutions 
for the correct uses of statistical connotation, such 
as: Lack of reliance on results to assess research 
and studies, develop the formulation of research 
questions and hypotheses, and use complementary 
alternatives to statistical connotation tests, using in-
dicators of practical interest, statistical capacity and 
measures of practical or clinical utility analysis. On 
the other hand, at the symposium, some of the rec-
ommendations were presented, including the estab-

”Research session on poetic page connotations“ by Dr. Yusuf Al Maamari 

Workshop on  Internet Technologies and Modern Means of Communication  - by COBA

Dr. Youssef Al-Maamari, a Lecturer at the Department 
of Arabic Language and Literature at the College of 
Arts and Human Sciences, presented a research pa-
per entitled: Poetic page connotations. This session 
is among the approved research programs and ses-
sions in the College of Arts and Humanities at the 
University. The research session was aimed at aca-
demics and employees at the university, where the 
paper addressed a number of connotations related to 
the study of the poetic page between ancient poetic 
texts and modern poetic texts and the most impor-
tant results achieved that give the poetic text seman-
tic and hermeneutic impetus by presenting various 
poetic models. This paper comes within the research 
interests related to the criticism and reading of liter-
ary texts within multiple critical and philosophical ap-

proaches and theories that view the poetic page and the 
formation of words and typographical lines as a seman-
tic artistic phenomenon and a tool for understanding and 
criticizing the text.

lishment of the Statistical Advisory Centre under the 
Higher Education Pillar of State and Private Univer-
sities )Omani(, which seeks to disseminate statisti-
cal culture to researchers from the teaching body 
and students, guide them and assist them in statis-
tical aspects. Through training courses, periodicals 
and statistical consultations, the Centre’s compe-
tence is to adopt doctoral theses and master’s the-
ses prepared by students from various colleges. It 
also invited Oriental University to take the lead and 
to initiate the Centre in disseminating the right sta-
tistical culture to researchers in particular, univer-
sity professors and those interested in statistics in 
general. At the end of the seminar, participants were 
given the opportunity to present their views and in-
terventions, which were discussed and answered.

Dr .Ayman Ismail, Assistant Professor in the Depart-
ment of Records and Archives, College of Business 
Administration presented a workshop entitled ”Inter-
net network techniques in documentary and admin-
istrative communications“ via Microsoft Teams. The 
purpose of this workshop is to provide information 
that helps many internet users  and university staff 
to communicate professionally, drawing on the lat-
est modern methods  of communication and  modern 
means of information technology. The workshop also 
included  several topics, the most important of which 
were: The importance of information, search strate-
gies and documentary communications, its definition, 
importance and objective requirements, as well as 

the skills of writing electronic messages and justifi-
cations for the use of documentary communications 
techniques. He also touched on the technologies of 
the Internet through means of communication such as 
e-mail, e-meetings, browsing, research, and websites, 
etc.

in which he discussed the various deficiencies 
that suffer from the statistical significance 
in interpreting the results of studies and re-
search and identifying the wrong uses of sta-
tistical significance in interpreting the results, 
and proposing some theoretical solutions to 
develop the use of statistical connotation. The 
study also proposed a set of solutions for the 
correct uses of statistical connotation, such 
as: Lack of reliance on results to assess re-
search and studies, develop the formulation 
of research questions and hypotheses, and 
use complementary alternatives to statistical 
connotation tests, using indicators of practical 
interest, statistical capacity and measures of 
practical or clinical utility analysis. On the oth-
er hand, at the symposium, some of the rec-
ommendations were presented, including the 
establishment of the Statistical Advisory Cen-
tre under the Higher Education Pillar of State 
and Private Universities )Omani(, which seeks 
to disseminate statistical culture to research-
ers from the teaching body and students, guide 
them and assist them in statistical aspects. 
Through training courses, periodicals and sta-
tistical consultations, the Centre’s competence 
is to adopt doctoral theses and master’s the-
ses prepared by students from various colleg-
es. It also invited Oriental University to take the 
lead and to initiate the Centre in disseminating 
the right statistical culture to researchers in 
particular, university professors and those in-
terested in statistics in general. At the end of 
the seminar, participants were given the op-
portunity to present their views and interven-
tions, which were discussed and answered.



A memorandum of understanding with the Directorate-Gener-
al of Education of North-Al Sharqyiah, was signed on campus 
with the view of enhancing joint cooperation between them. Prof. 
Fouad Chedid Vice Chancellor signed on behalf of ASU and Alia 
Al Habsi, Director General of Directorate-General of Education 
in North Al Sharqiyah, on behalf of the Directorate-General of 
Education of North-AL sharqiyah , 
The MoU   provisions included  a number of scientific and edu-
cational lectures and training workshops  will be offered by ASU 
for the Directorate’s staff and teachers, as well as the training 
of  university  laboratory teachers in chemicals handling and 
disposal methods, the preparation  of microscopic slides, the  
preparation of a number of courses in laboratory organization 
and classification, the maintenance and repair of laboratory 
equipment, the examination of electronic circuits, the use of 
electronic sensors, English courses, software design, networks 
and technical support. It also aims to establish various lectures 
for school students that are appropriate to their level of knowl-
edge and age of students on educational and guidance subjects, 
skills training by university professors or students and supervi-
sion of student projects and school research activities.
The MoU stated that the Directorate provides its institutions for 
the training of university students in accordance with the train-
ing programs required by the curricula in academic programs. 
Also, to  facilitate visits to schools and educational centers for 
university professors to learn about the educational system and 
its programs, to meet with school administrators, teachers and 
technicians to learn about the realities of the educational field, 
to activate and implement the cooperation program signed be-
tween the Ministry of Education and A’Sharqiyah University on 
the implementation of the practical education program, to pro-
vide psychological and social guidance to school students, to pre-
pare experiments in the school’s scientific laboratories, to deal 
with the tools of scientific laboratories and its management, in 
addition to having  specialized trainers in the Directorate to pro-
vide students with concerns on relevant subjects, such as edu-
cational developments and teaching techniques, visiting schools 
and educational centers to learn about the educational system 
and its programs, meeting with school administrators, teachers 
and technicians to learn about the realities of the educational 
field, conduct research and studies, and obtain research sam-
ples from administrators, teachers and students, as required by 
the procedures and ethics of scientific research, and in a manner 
consistent with the regulations of the Ministry of Education. On 
the other hand, the signing of the MoU introduced the Universi-
ty’s programs  through a meeting with colleges  Deans, as well 
as an induction tour of a number of university facilities, including 
the Student Service Centre , the College of Applied and Health 
Sciences , the College of Engineering  and the Learning Resource 

A’Sharqiyah University signing MoU with 
Directorate-General of Education for Re-

search and Science

ASU Scientific Research Week
Under the patronage of  Prof Fouad Chedid, 
ASU Vice Chancellor, the activities o the Sci-
entific Research Week  were launched, which 
lasted for 4 days. A number of researchers 
from both inside and outside the Sultanate 
participated in three main  lectures, four 
workshops and six research courses, includ-
ing 22 research lectures from university re-
searchers. The event also included student 
competitions in the categories of research 
projects and presentation skills, which it con-
tributes to enhancing the spirit of competition 
and the values of teamwork and creativity in 
the field of scientific research and innovation.
On the last day, the university completed the 
week’s activities under the patronage of Prof  
Sam Wamuziri Acting DVC-AAR, in the pres-
ence of Deans, administrative,  academic 
staff members and university students. The 
student winners were honored in the cate-
gories of the best student project, the best 
research poster and the best presentation. 
The event was organized by the Research 
and Graduate Studies Office in cooperation 
with the University’s colleges, the Language 
Center, and the University’s Foundation Pro-
gram, which aims to enhance the culture 
of scientific research, innovation and tech-
nology transfer among the university’s af-
filiates and students, and to emphasize the 
role of scientific research in the advance-
ment of the higher education sector in the 
Sultanate in a way that ensures the con-
tribution to achieving Oman’s vision 2040. 

Centre buildings . It is considered signing this  mem-
orandum of understanding as  the result of the Uni-
versity’s  interest to cooperate  with government in-
stitutions and serve the community in various areas 
that contribute to the development of society and  
achieving  fruitful cooperation in various academic, 
scientific, research, training and development fields.

Scientific Research Paper on Methods for 
Detecting Cardiac disorders

Educational lecture on ” Social Media Programs Role & Effects  in Educating   Students “

The Islamic Culture Group organizes 
First Ramadan Forum Events at ASU

Dr. Abdel Hakim Mohamed, Dr. Fadi Abdel Fat-
tah and Professor Akbar Henan, published a sci-
entific research paper entitled: ”Cache Learning 
Method for Terrific Detection of Atrial Fibrillation“ 
as part of the Innovation, Intelligent Systems and 
Technology series of books )SIST, volume 211(. 
This paper addressed a distinct dynamic learn-
ing method for achieving better detections of 
heart disorder in real-time applications which 
demonstrated the performance of our proposed 
technique 96.2%, 99.7% and 99.4% for sensitivi-
ty, specificity, and overall accuracy respectively. 
This paper can also provide a suggested cache 
learning method to improve the performance 
of intelligent Automatic focus detection system.

As part of professional development pro-
gram at the College of Arts and Humanities, 
Dr. Esam Abdul Majeed Al Lawati, Head of 
Psychology Section, gave a lecture on ”The 
role of Social Media Programs in Educating 
our Students“ at  Maria Al-Qibtiyya School  in 
Wilayah    Samail . During this lecture, he dis-
cussed the roles of social media )positive and 
negative( and the effects of social media on 
the process of development and socialization, 
in addition to the means of control and control 
in the upbringing and education of students.

The Department of Student Affairs, represented 
by the Islamic Culture Group, and in coordination 
with the Department of Endowments and Reli-
gious Affairs in North Sharqia Governorate, or-
ganized the activities of the first Ramadan forum 
at A’Sharqiyah University, entitled ”Pious Oasis“ 
which lasted for 3 days. The objective of the Fo-
rum was  to inform students of higher education 
institutions and society of the virtues of the holy 
month of Ramadan  in terms of the Pillars, pro-
visions, and how to exploit it and multiply acts of 
worship, charity, righteous deeds and good deeds. 
The event started with a recitation from the Noble 
Qur’an and a speech by the President of the Islamic 
Culture Group in which she addressed the forum, 
its importance, the program of activities and en-
couraging students to attend and participate in it. 
”Al Khashba Band introduced a song for Ramadan 
followed by a workshop on ”Surah Al Fatiha ”  and 
an explanation of its meaning and the orders that 
it commands us, was delivered by Mrs Nahla Al 
Shabibia, Religious Counselor of the Department of 
Endowments and Religious Affairs  ,North Al Shar-
qiyah Governorate. On the second day, Mr Saeed 
bin Abdullah Aal-Sharji, an Imam and preacher of 
a mosque in the Wilayat of Al-Mudhaibi, present-
ed a dialogue session in which he talked about 
Taraweeh prayer and its virtues. On the third day, 
Dr. Saeed Al-Rawahi, Assistant Professor in the 
College of Arts and Humanities, presented a lec-
ture entitled “The Greatness of Islam in Fasting 
Rules”, in which he spoke about the definition of 
fasting, its importance, its rules, purpose and ju-
risprudence therein. The closing ceremony also in-
cluded recital paragraphs, poetry sessions, an an-
nouncement of the results of the two best reciters 
competitions participating among higher education 
institutions, and the Ramadan riddles competition.



A’Sharqyiah University, represented by the Learn-
ing Resources Center, celebrated ”World Book and 
Copyright Day“ which falls on April 23 every year. 
The event included a speech Mr Abdullah Al-Hinai, 
President of Omani Library and Information Society 
and hosting the Omani publisher and journalist Mo-
hamed bin Saif al-Rahbi, owner of ”Dar Al Luban” 
for publishing, in an interesting dialogue moderat-
ed by Dr. Ali Al-Farsi, Head of the Arabic Language 
Department at the College of Arts and Humanities, 
in which he spoke about the publishing process in 
the Sultanate of Oman and the impact of electron-
ic publishing on traditional publishing and people’s 
demand for  books. Dr. Youssef Al-Mamari, a Lectur-
er in the Department of Arabic Language at the Uni-
versity, presented a paper entitled ”Tools for read-
ing the literary text.“ The Centre also hosted some 
of the winning reading initiatives in the House of Zu-
bair competition, including the Reading Awareness 
Initiative, which won the first place from Mashareq  

A’Sharqyiah University celebrates ” World Book and Copyright Day“

Al Anwar School for Basic Education, and the Bocchi-
no Initiative, which won the third-place from Dhkmar 
School for Basic Education. On the other hand, Dr. 
Jamal Al-Harrasi, Assistant Professor of Arabic Lan-
guage at the College of Arts and Humanities, gave a 
lecture entitled ”Cognitive Metaphors in celebration of 
this occasion. It is noteworthy that this event aims to 
share knowledge and stimulate cultural activities at 
the university, and to affirm the role of books and read-
ing in communication between peoples of the whole .

ASU Celebration of ” Health & Safety Day :‘ ”Expectation, preparedness and crisis response

On Wednesday, A’Sharqyiah University celebrated the 
International Day for Safety and Health at the work-
place, which falls on April 28 of each year, and this 
year carried the slogan ”Expectation, Preparedness, 
and crisis repose“, as part of the concern of interna-
tional organizations in the health and safety of work-
ers and the belief of ASU in the importance of occupa-
tional health and safety in the preservation of human 
resources and ensuring their enhanced productivity.
The event was held under the patronage of His Excellen-
cy Sheikh Nasr bin Amer Al Hosni, Undersecretary of the 
Ministry of Labor, through Zoom program, and the cer-
emony included lectures and discussions presented by 
specialists in the field of occupational health and safety 
for a number of governmental and private institutions.
In his opening speech, His Excellency the Undersecre-
tary of the Ministry of Labor for Labor said: Occupation-
al safety and health is of great concern worldwide, and 
therefore the Sultanate has paid attention to this field 
and paid special attention to the safety and health of 
workers in the workplace in a way that contributes to 
protecting them from occupational injuries and diseas-
es and in a way that preserves property. Therefore, the 
Labor Law promulgated by Royal Decree No. 35/2003 
singled out a special section in the name of industri-
al security, and then the regulatory regulations for oc-
cupational safety and health measures were issued in 
the establishments subject to Ministerial Resolution No. 
286/2008 to localize the profession of an occupational 
safety and health specialist for companies employing fif-
ty or more workers, which came as a qualitative leap in 
organizing occupational safety and health procedures in 
facilities. The Ministry focuses on developing strategies 

to strengthen occupational safety and health systems to 
face crises, and ensuring occupational safety and health 
is indispensable in crisis management and the ability to 
resume work, as well as The Ministry monitors the com-
mitment of the establishments through specialists in the 
occupational safety and health departments and takes 
appropriate measures for what is guaranteed providing 
a safe work environment free of the causes of accidents, 
injuries and diseases. The Ministry has also taken many 
measures to monitor and educate the private sector 
to limit the spread of the Corona virus )Covid-19( in the 
workplace through awareness and educational bulletins.
The Vice Chancellor reviewed the safety procedures at 
A’Sharqiyah University in light of the ”Covid-19“ pandem-
ic, and said in his speech: ”We always seek to educate em-
ployees and students about the importance of personal 
commitment to health and safety matters. This awareness 
is not limited to the workplace alone, but extends to all pri-
vate and public places. The Corona pandemic has taught us 
two important things: The first is that all of humanity is only 
safe when everyone in this world is safe, and vice versa.

Dr .Abdullah Al Tobi,  Dean of the College of Arts and 
Humanities, participated in the forum on Reality and 
Future of Scientific Research  in GCC countries, which  
was hosted by the General Secretariat of the Gulf Co-
operation Council )GCC(.  Some  papers  were pre-
sented on  the realities of scientific research in GCC, 
and a number of recommendations were addressed, 
that would promote scientific research in the  GCC. 
During the forum, the reality of scientific research 
in the GCC was reviewed and discussed, reliance on 
the period 2016-2021 AD, the   challenges facing  the 
quality of scientific research, innovation and global 
Publishing, and future prospects and visions  for GCC 
in scientific research and innovation. The Forum was 
attended by 80 researchers, including 180 research-
ers from scientific research officials in the Minis-
tries of Higher Education , research institutes and 
centers in the GCC , and Research Deanships in gov-
ernment and private  universities in the GCC region. 

Dr Al Tobi Participated in the forum on Real-
ity and Future of Scientific Research in  GCC 
countries 

Dr. Rashid Al Hajri  Participated  in 
a virtual training program for the 
Directorate-General for Education 

Involvement of lawyers and scholars from 14 countries

Law college in A’Sharqiyah University organised a virtual workshop about Free
 Arbitration and Institutional Arbitration

A’Sharqiyah University, represented by the College 
of Law, in cooperation with the University’s Com-
munity Services & Continuous Learning Center, 
has organized a virtual workshop entitled “Free 
Arbitration and Institutional Arbitration - A Sci-
entific Study” through ZOOM, presented by the 
legal counsel and international commercial arbi-
trator, Khater Muhammad Al-Abdullah. The work-
shop aimed to raise awareness about arbitration 
as a means of conflict resolution, and what distin-
guishes it from other alternative means of dispute 
settlement. It also dealt with introducing free ar-
bitration, institutional arbitration and arbitration 
centers, its most important characteristics, and the 
nature of the relationship between the arbitration 
center, the litigants, and the arbitration board. In 

addition to the comparison between free and in-
stitutional arbitration scientifically and reviewing 
the cases of free arbitration and institutional ar-
bitration. 221 lawyers and legal researchers from 
14 countries participated in this workshop, in ad-
dition to members of the academic staff and the 
University’s College of Law students.

”The Student-teacher relationship from an ed-
ucational perspective“  is the title of the train-
ing program conducted by Dr Rashid AL Hajri, 
Assistant professor in Education Section of 
the College of Arts and Humanities, which was 
organized by the Human Resources Develop-
ment Department of the Directorate-General 
for Education in Muscat, via Teams. The pro-
gram addressed the human relations between 
the student and the teacher and the role of the 
teacher in strengthening these relationships 
as one of the factors affecting educational 
achievement, which is an important factor in 
achieving mutual respect between the teacher 
and his students.



A’Sharqiyah University in Ibra in North Sharqiyah Gov-
ernorate, celebrated its annual day virtually via Zoom, 
under the patronage of H.E. Dr. Ahmed bin Mohammed 
Al-Saidi, Minister of Health. The ceremony included a 
speech by University Vice Chancellor, Prof. Fouad B. 
Chedid, in which he welcomed the sponsor of the cere-
mony, the participants from members of the State Coun-
cil, Excellencies, heads and members of the Universi-
ty’s Board of Trustees and Directors, the Administrative 
and Academic staff, and the university students. In his 
speech, he said: ”We are happy on this day to seize this 
opportunity to share with you the achievements that 
have been made at the university during the past year, 
the most important of which is the University obtaining 
licenses for ten new programs in various faculties of 
the university in specializations: Veterinary Medicine, 
which is unique to A’Sharqiyah University at the level 
of the Sultanate, Human Nutrition, Medical Laboratories 
Sciences, a Master’s in Food Science, Cybersecurity 
specialization, Information Technology and the Internet, 
and the launch of three new educational specializations 
in the field of mathematics and Arabic language, in ad-
dition to a Master’s in Education in the specializations 
of Psychology, psychological counseling, measurement 
and evaluation, in addition to Chemical Engineering, 
science in quantity Surveying and commercial Man-
agement, which represents a qualitative leap in the 
disciplines offered by the university in terms of its con-
tribution towards the objectives of Oman vision 2040.“
The Vice Chancellor referred in his speech about the 
development in the number of students enrolled at 
the university, which amounted to 4,322 students, in-
cluding 421 students in postgraduate programs in 
the faculties of Business Administration, and Arts and 
Humanities. During his speech, he expressed the role 
played by the e-learning department, the information 
technology department, and the academic staff’s co-
operation to use the Moodle platform in the electron-
ic transformation of distance learning to support the 
educational process in all courses at the University.
He also spoke about the new facilities that have been 
established at the university, including the hostel with-
in the university campus for 448 students and the es-

tablishment of a mosque on campus. Emphasizing on 
the five-year strategic plan 2020-2025, which was de-
veloped to keep pace with the requirements of Oman 
Vision 2040, he outlined its set-up goals that include 
providing competitive academic programs that char-
acterize A’Sharqiyah University, providing learning 
opportunities for students and society, preparing uni-
versity students for the postgraduate work phase, and 
promoting a culture of innovation, and developing a 
set of local, regional, and international partnerships, 
investing in e-learning and continuing to build the uni-
versity’s research capabilities, in addition to the cultur-
al, social and economic contribution to society. At the 
end of his speech, he sincerely thanked H.E. Dr. Ahmed 
bin Mohammed Al-Saidi, Minister of Health for his kind 
sponsorship of the annual University Day ceremony for 
this year and to all the participants in this ceremony.
After that, a visual presentation of the university’s 
achievements during the academic year 2019/2020 
was displayed. Then, His Excellency the Minister of 
Health presented a lecture as part of a series of lec-
tures at A’Sharqiyah University, entitled ”The Impact of 
Corona Pandemic on the Health Sector in the Sultan-
ate,“ in which he reviewed some statistics, numbers 
and data that affect the health sector and the approval 
of some vaccines through the data that confirm its ef-
fectiveness, efficiency, and safety. He stressed that The 
Supreme Committee entrusted with undertaking meas-
ures to tackle developments resulting from Coronavirus 
)COVID-19( pandemic in the Sultanate of Oman, always 
studies all aspects affected by the virus before making 
any decision. The lecture was followed by honoring the 
high-performing university’s employees from the ad-
ministrative and academic staff, and the distinguished 
students in the academic field and student activities.
It is worth noting that the University Day ceremony is 
held annually to celebrate the university’s achieve-
ments for the previous academic year at the aca-
demic, administrative and research level, the stu-
dents ’achievements, as well as to highlight the goals 
which were set up by the university within its strate-
gic plan to strengthen its leadership position as one 
of the most prominent universities in the Sultanate.

The pandemic Corona and its impact on the Sultanate Health Sector

Under the Patronage of His Excellency the Minister  of   Health,A’Sharqiyah 
University Celebrates its Annual Day

ASU invited His Excellency Dr. Ahmed  Mohammed 
Saidi, Minister of Health as a sponsor of  its annual 
day celebration .A’Sharqiyah  University organiz-
es annually a variety of lecture series during which 
prominent and influential community representatives 
are invited .H.E gave a lecture entitled ” The pandemic 
Corona and its impact on the Sultanate Health Sector“ 
As we know, the pandemic Covid-19 affects all over  
world, from which all sectors have suffered human 
and economic losses from this perspective ASU con-
sidered  highlighting this topic  in its annual lecture 
series. HE. AL Saidi started the lecture by thanking 
all sectors and individuals who supported and helped 
overcome all the consequences and challenges faced 
by the Sultanate from the beginning of the pandemic 
till  the moment. HE. Mentioned many statistics and 
facts affecting all sectors during the pandemic He 
specified  the health sector, which stood in the first 
line of defense as an invasive dam and used all its 
human , financial  and spiritual  potential to mitigate 
its effects of the pandemic on citizens and residents 
and appreciate other sectors cooperation to reduce 
the  pandemic effects . During his lecture, Al-Saidi ad-
dressed factors affecting the health sector and oth-

er sectors during the pandemic. He also mentioned 
their effects on the physical, economical, social and 
spiritual status in the Sultanate and how these fac-
tors can directly affect human lives if appropriate 
and timely action is not taken .He  emphasized  the 
need for all citizens and residents to comply with 
the precautionary measures and instructions issued 
by the High supreme committee for Monitoring the 
developments and effects of the Pandemic Corona. 
He expressed his worries  at some of the individual 
actions that have affected the spread of the disease 
among individuals ,how these actions reflect and 
amplify  negative effects on the country and its citi-
zens. He talked about the Sultanate’s plans to curb 
the spread of the pandemic and the Sultanate’s ef-
forts to provide the necessary vaccines to Omanis 
as  he mentioned   Pfizer and Astrazeneca vaccines 
After taking official  approval from the World Health 
Organization. He then mentioned the stages through 
which citizens would be vaccinated according to 
the degree of need. At the end of  the meeting  HE 
gave  some medical advice that would help to min-
imize the effects of virus infection and reduce hyp-
notic cases in private and governmental hospitals .






