دراسة حول واقع تجربة التعلم عن بعـــد باملدارس الحكومية بسلطنة عمان..الوهييب يشـــاـرك يف
املؤتمر العريب للقياس والتقويم بجمهورـيـة مرص العربية
شارك الدكتور إبراهيم الوهيبي أستاذ القياس والتقويم
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في المؤتمر العربي
للقياس والتقويم -قياس األداء التعليمي ونواتج التعلم
في نظام التعليم عن بعد والذي نضمته المؤسسة العربية
للتربية والعلوم واآلداب والمركز العربي للتعليم والتدريب
المهني بجمهورية مصر العربية بدراسة حول واقع تجربة
19بالمدارس الحكومية بسلطنة عمان من وجهة نظر الهيئة
التدريسية :دراسة تقييمية .هدفت هذه الدراسة إلى بحث
واقع تجربة التعلم عن بعد بالمدارس الحكومية بسلطنة
عمان في ظل انتشار جائحة كورونا –كوفيد 19-من وجهة
نظر الهيئة التدريسية .وتكونت عينة الدراسة من 230
معلما ومعلمة تم خاللها تطبيق استبانة لغرض جمع
البيانات وذلك بهدف التحقق من صدقها وثباتها .حيث
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها الحصول على
المستوى الجيد في تجربة التعلم عن بعد في ظل انتشار
جائحة كورونا –كوفيد 19-بالمدارس الحكومية ،مما يؤكد
على أن المنصة التعليمية المستخدمة في التدريس بنظام
التعلم عن بعد كانت مناسبة ومؤدية للغرض المطلوب.

الفاريس يشارك يف امللتىق العليم الوطين:
البحث العليم يف ضوء رؤية عمان 2040
بجامعة نزوى
شارك الدكتور عبد الله الفارسي أستاذ مساعد في األصول
التربوي بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بورقة علمية بعنوان
“ دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل
في ضوء رؤية عمان  “ 2040وذلك في المؤتمر الوطني:
البحث العلمي في ضوء رؤية عمان  2040والذي نضمته
جامعة نزوى .تناولت الورقة مهارات المستقبل في رؤية
عمان  ،2040والمبادرات العالمية حول مهارات المستقبل،

واألطر العالمية لمهارات المستقبل ،واإلطار الوطني
العماني لمهارات المستقبل إضافة إلى متطلبات
تضمين مهارات المستقبل في المنظومة التعليمية
بسلطنة عمان .كما قدم الفارسي في ورقته مجموعة
من التساؤالت في تفعيل وإعداد الطلبة وأنماط
السلوك ودور الحكومة والقطاع الخاص والتربويين
التي تسهم في نجاح الطلبة في المستقبل .وفي
ختام الورقة قدم عدد من التوصيات أهمها :بناء موارد
بشرية تمتلك مهارات المستقبل الالزمة للعمل والحياة
وتطوير المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها
وتخصصاتها ورفع كفاءة الكوادر التعليمية من خالل
المعايير العالمية لالعتماد األكاديمي وتصميم برامج
تدريبية لتنمية مهارات المستقبل لدى طلبة مؤسسات
التعليم العالي بصفة خاصة .شارك في هذا المؤتمر عدد
من المؤسسات التربوية واألكاديمية ،أهمها :جامعة
نزوى ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
وزارة التربية والتعليم ،جامعة السلطان قابوس ،جامعة
صحار ،وجامعة الشرقية ،كما حضرها جمهور كبير
من المختصين واألكاديمين ،والطلبة والباحثين من
مختلف المؤسسات العلمية والبحثية واألكاديمية.

التعريف بربنامج الطب البيطري يف فعالية التوجيه املهين بجنوب الرشقية
بهدف التعريف ببرنامج الطب البيطري بالجامعة ،قدم األستاذ
الدكتور فالح العاني رئيس قسم الطب البيطري بكلية العلوم
التطبيقية والصحية محاضرة عن برنامج الطب البيطري وذلك
خالل مشاركته في الفعالية التي أقامتها مدرسة قتيبة بن مسلم
للتعليم األساسي ( ) 12 – 10ممثلة في أخصائي التوجيه المهني
وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب
الشرقية .وفي بداية المحاضرة قدم العاني نبذة تعريفية عن
الجامعة وكلية العلوم التطبيقية والصحية والبرامج والتخصصات
المطرحة بها .بعدها تحدث عن برنامج الطب البيطري ومدة
الدراسة ومتطلبات وشروط القبول ومجاالت العمل بعد التخرج
لتخصص الطب البيطري.كما أستعرض العاني أهم مرافق
والتجهيزات واألجهزة التعليمية التي يضمها مختبر الطب البيطري
بالجامعة والذي يعد األول من نوعه على مستوى السلطنة.

سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم
املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية
مدرسة قتيبة بن مسلم للتعليم األساس ي ( ) 12 -10

ً
إيمانا منا بأهمية الشراكة املجتمعية بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي
يسرإدارة مدرسة قتيبة بن مسلم للتعليم األساس ي ( )12-10أن تقدم هذه الشهادة إلى:

األستاذ الدكتور/فالح خليل عبد الرزاق العاني
تقد ًيرا لدوره الفعال في إنجاح فعاليات التوجيه املنهي باملدرسة.
أخصائي التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي بالمدرسة

مدير المدرسة

أ /ناصربن جمعة املرهوبي

أ /طارق بن جمعة الراسبي

الدكتور أيمن إسماعيل عضواً يف جلنة الوثائق ونظم املعلومات األرشيفية بجامعة
السلطان قابوس

أختير الدكتور أيمن إسماعيل أستاذ مساعد بقسم
ممثال
الوثائق والمحفوظات بكلية إدارة األعمال
ً
لجامعة الشرقية وعضواً ضمن المجموعة البحثية التي
شكلتها جامعة السلطان قابوس تحت عنوان ( الوثائق
ونظم المعلومات األرشيفية ) ضمن عشرة أعضاء على
مستوى تخصص الوثائق والمحفوظات فى سلطنة
عمان .حيث تقوم هذه المجموعة على تعزيز البحث
العلمى واألدبيات األرشيفية فى إدارة األرشفة والوثائق

ندوة بحثية تبحث إستخدام نظام Moodle
يف التعلم عن بعد أثـنـــاـء جائحة كورونا
لطلبة الجامعة
قدم الدكتور محمد السناني أستاذ مساعد “ قسم التربية”
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ندوة بحثية للهيئة
األكاديمية بالجامعة بعنوان “ اتجاهات طلبة كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية في إستخدام نظام
في التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا” Moodle .موودل
هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات وسلبيات
وإيجابيات التي يواجهها طلبة الكلية حول إستخدام هذا
النظام  .حيث تم تصميم استبانة لعينة الدراسة المكون
من  416طالبا وطالبة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعة الشرقية للعام األكاديمي  .2019/2020أشارت
نتائج هذه الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية عند
في التعلم  Moodleالطلبة حول استخدام نظام موودل
عن بعد ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
سواء من
إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
ً
حيث السنة الدراسية أوالتخصص ،وقد أوصت الدراسة
في تعلم الطلبة واالستفادة  Moodleبتفعيل نظام
منه في عملية التدريس و تقويم تعلم الطلبة بالجامعة.

وتعزيز البحث العلمى فى مجال دراسة وتحليل الوثائق
وتوسيع اإلستفادة منها فى الدراسات التاريخية وإثراء
وحفظ البحوث العلمية المتعلقة بالوثائق اإللكترونية
وإستكشاف ممارسات إدارة الوثائق فى الوحدات
الحكومية ومدى توافقها مع المعايير العالمية كما
أنها تقوم على دراسة التحديات التى تواجه المؤسسات
العمانية فى مجال التحول نحو النظم الجديدة فى
إدارة الوثائق وحفظها إضافة إلى تحليل ومقارنة اإلطار
التنظيمى والتشريعى فى إدارة الوثائق واألرشفة .يذكر
أن هذه المجموعة البحثية ستكون بمثابة لجنة وطنية
تساهم فى اإلرتقاء بالمؤسسات العمانية نحو التحول
الرقمى فى إدارة الوثائق والمحفوظات ،فضال عن
دراسة األطر التنظيمية والتشريعية ومدى موافقتها
للمعايير الدولية العالمية بكافة المؤسسات الحكومية
بسلطنة عمان بغرض التطوير والتنمية المستدامة .

دراسة بحثية حول التعلم عن بعد بني
الطلبة العمانيني أثناء جائحة كورونا
’’كوفيد “ 19

نشر الدكتور عبدالحكيم محمد مدير دائرة التعليم
االلكتروني واستاذ مساعد في قسم نظم المعلومات
بكلية ادارة االعمال دراسة بحثية بعنوان “ التحقيق في
قبول التعلم عن بعد بين الطالب العمانيين :دراسة حالة
من عمان” في مجلة  . Emeraldيهدف هذا البحث إلى
التحقيق في قبول التعلم عن بعد من قبل طالب التعليم
العالي العماني أثناء اإلغالق خالل في هذه الجائحة.

كمحـكــم خاريج .....العــاـين
يشاـرك يف جلنة مناقشة رسالة
الدكـتـوراة يف الطبـ البيطري
بجــاـمعة السلطــاـن قاـبـوس

شارك األستاذ الدكتور فالح العاني
رئيس قسم الطب البيطري بكلية العلوم
التطبيقية والصحية في لجنة التحكيم
كمحكم خارجي في مناقشة رسالة
الدكتوراة للطالبة أمل الخروصي من
جامعة السلطان قابوس والتي جاءت
عنوان رسالتها “ دراسة مدى انتشار
وعوامل داء المثقبيات في اإلبل في
شمال عمان” .شارك في هذه الرسالة
عدد من الدكاترة بجامعة السلطان قابوس
كمحكمين داخليين إضافة إلى محكم
خارجي من المملكة العربية السعودية.

محارضة املؤسسات الرتبوية تربوية لدلكتور
سعيد الراشــــدي تتناول اجلـــوانب الرتبوية
والسلوكية واإلدارـيـــة يف الهجــــرة النبوية
واالستفادة مهنا
شارك الدكتور سعيد الراشدي أستاذ مساعد علوم إسالمية بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية في محاضرة بعنوان “الجوانب التربوية
والسلوكية واإلدارية في الهجرة النبوية ومدى االستفادة منها في
ً
ممثلة في مركز
حقول التعليم” والذي نضمته دائرة الموارد البشرية
التدريب واإلنماء المهني بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة
مسقط وبالتعاون مع جامعة الشرقية .تناولت هذه الورشة العديد
من المحاور منها :مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّ م:
تأسيسها ،أهدافها ،منهجها ،تالمذتها ،ثمرتها والجوانب التربوية
والسلوكية في الهجرة النبوية واالستفادة منها في حقل التعليم
المعاصر إضافة إلى الجوانب اإلدارية في الهجرة النبوية واالستفادة
منها في المؤسسات التربوية .حضر هذه المحاضرة عدد من اعضاء
الهيئة التدريسية ومشرفي األقسام بوزارة التربية والتعليم.

قدم الدكتور عامر الحبسي محاضر بقسم علم النفس التربوي
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ندوة بحثية عن البرنامج
اإلرشادي للمهارات اإلجتماعية .هدفت هذه الدراسة في فحص
فاعلية التدريب على المهارات االجتماعية لدى طالب مرحلة
ما بعد األساسي بسلطنة عمان وذلك من خالل دراسة عينة
تألفت من  30طالبا وطالبة من صفوف الحادي عشر والثاني
عشر من إحدى المدارس الحكومية في محافظتي شمال
وجنوب الشرقية من الحاصلين على أقل العالمات في مقياس
المهارات االجتماعية .وتوصلت نتائج هذه الدراسة بعدد من
التوصيات والمقترحات تم التطرق إليها خالل هذه الندوة.

مسـاـبقة رمضــاـنية يف حفظ وترتيل وتدبر
القرآن الكريم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

ندوة بحثية تبحث إستخدام نظام  Moodleيف التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا لطلبة
الجامعة

قدم الدكتور محمد السناني أستاذ مساعد “ قسم التربية”
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ندوة بحثية للهيئة
األكاديمية بالجامعة بعنوان “ اتجاهات طلبة كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة الشرقية في إستخدام نظام
في التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا” Moodle .موودل
هدفت هذه الدراسة التعرف على اتجاهات وسلبيات
وإيجابيات التي يواجهها طلبة الكلية حول إستخدام هذا
النظام  .حيث تم تصميم استبانة لعينة الدراسة المكون
من  416طالبا وطالبة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعة الشرقية للعام األكاديمي  .2019/2020أشارت
نتائج هذه الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية عند
في التعلم  Moodleالطلبة حول استخدام نظام موودل
عن بعد ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
سواء
إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة
ً

برنامج إرشادي عن املهارات االجتماعية لدى طالب مرحةل ما بعد األسايس بسلطنة
عمان لدلكتور عامر احلبيس

من حيث السنة الدراسية أوالتخصص ،وقد أوصت الدراسة
في تعلم الطلبة واالستفادة  Moodleبتفعيل نظام
منه في عملية التدريس و تقويم تعلم الطلبة بالجامعة.

نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ممثلة في جماعة
مسابقة لتالوة وحفظ
اآلداب والعلوم اإلنسانية
القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك لطلبة الجامعة
تحت إشراف عدد من أعضاء الهيئة األكاديمية بالكلية.
تضمنت المسابقة حفظ وتسميع جزء تبارك وترتيل آيات
من القرآن الكريم تم تحديدها من قبل لجنة المتسابقة.
وتهدف هذه المسابقة إلى حث الطلبة للتمسك بكتاب
ُ
الله تعالى من خالل تعليم وتدبر وحفظ آياته وإجادة ترتيل
القرآن الكريم تجويداً صحيحاً إضافة إلى اكتشاف وتنمية
المواهب الطالبية التي تمتلك أصواتاً حسنة وتوجيهها
واإلرتقاء بها وإبرازها في محافل الجامعة المختلفة.

ندوة عن «العنوان يف الرواية العربية
قـــراءة يف البنية والداللة» ألعضاـء
الهيئة األكاديمية بالكلية لدلكـتور
حممد متويل

قدم الدكتور محمد متولي األستاذ المساعد
َّ
بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ندوة عن «العنوان في الرواية العربية قراءة في
البنية والداللة» ألعضاء الهيئة األكاديمية بالكلية
ناقش خالل هذه الندوة ما ُيعرف في النقد األدبي
مدخل
ً
اليوم
الحديث بـ «العتبات النصية» التي تُ َع ُّد
َ
ُم ِه ًّما للتحليل النقدي لألعمال األدبية و قراءة
العنوان في الرواية المصرية بوصفها أبرز المكونات
السردية وأهم مداخل التحليل مبيناً مفهوم العنوان
وأهميته ووظائفه .كما تحدث عن البنية التركيبية
للعنوان في الرواية مستعرضاً فيها أنماط العالقة
الداللية بين العنوان والمتن الروائي إضافة إلى
الشرح واالستشهاد على هذه المحاور
تقديم
من خالل نماذج متعددة من األعمال الروائية
لعدد كبير من الروائيين المصريين الذين ينتمون
إلى ِح َقب زمنية مختلفة من ُعمر الرواية العربية.

ورشة تتناول “القواعد األساسية لإلعراب” ملعلمات اللغة العربية وطالبات مدرسة الرب للتعليم
األسايس بوالية صور
قدمت الدكتورة فاطمة المخينية أستاذ مساعد بقسم
اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ورشة بعنوان
“كيف نتعلم اإلعراب” لمعلمات اللغة العربية وطالبات
مدرسة البر للتعليم األساسي للصفوف ( )1-8بوالية
صور بمحافظة جنوب الشرقية .تناولت الورشة التعريف
بالقواعد األساسية لإلعراب والتركيز على عالماته وأهميته
ومفهومه ،فضال عن كيفية تعلّ م هذه الظاهرة في التمييز
بين أقسام الكالم والتي تتكون من االسم ،الفعل ،الحرف.
يذكر أن الهدف من إقامة هذه الورشة هو اإلسهام
في فهم الجمل وإعرابها للطالبات والهيئة التدريسية،
وإكسابهن المهارة والقدرة في تحديد نوع الكلمة وإعرابها،
.إضافة إلى تمليكهن المفاتيح العامة لقضية اإلعراب

توجيه الطاقات الشبابية يف عهد الرسول عليه السالمة “لدلكتور سعيد الراشدي يف امللتىق
الرمضاين بصور ”
شارك الدكتور سعيد الراشدي أستاذ مساعد علوم إسالمية الهجرة النبوية وأسماء بنت أبي بكر ( ذات النطاقين).
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في األمسية الختامية
لفعاليات الملتقى الرمضاني العاشر والذي نظمته مدرسة
أبي الشعثاء لتحفيظ القرآن الكريم بوالية صور تحت إشراف
وزارة األوقاف والشؤون الدينية.حيث شارك الراشدي
بمحاضرة جاءت بعنوان “ توجيه الطاقات في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم” إستهدفت جميع شرائح المجتمع.
تناول فيها مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيسها
وتعامله مع طاقات الشباب حسب ميوله ورغباته ومواهبه
إضافة إلى عرض نماذج لمثل هؤالء الشباب مثل :عبدالله
بن مسعود ومصعب بن عمير رضي الله عنهما ،وشباب

الرحمي ورشييف يشاركان يف ملتىق أخصائيي التوجيه املهين اإلفرتايض “ مع ًا ملستقبل مرشق” لطلبة
محافظة الوسطى

ورشة تدريبية يف كشف االنتحال العليم املتعلق بمنصة إدارة التعلم )(Moodle
توظيف في كشف االنتحـــال العلمي ” “Turnitinعنـــــوان
الورشة التي قدمها األستاذ محمد التوبي محاضر تكنولوجيا
التعليم والتعلم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .تناولت
الورشة توضيح أداة كشف االنتحال المتعلقة بمنصة إدارة
وخصائصها في ضبط عملية كشف ) (Moodleالتعلم
التشابهات عند تسليم أعمال الطالب المكتوبة مثل
الواجبات واألنشطة البحثية .كما تم التعريف باألسس التي
تعتمد عليها األداة في كشف تلك التشابهات وكيفية تجنب
بعض المشكالت المتعلقة بتسليم أعمال الطالب والكشف
عن التشابه بشكل آمن وخالي من األخطاء .شارك في هذه

.الورشة عدد من أعضاء الهيئة األكاديمية بالجامعة

محارضة عن “األخطاء الشائعة يف اللغة العربية” بمدرسة لبابة بنت الحارث بجنوب الرشقية
في إطار سعي جامعة الشرقية لخدمة المجتمع  ،والجهود
المبذولة على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها،
بوصفها رمزاً للهوية وعنوان الشخصية العربية .قدم الدكتور
محمد متولي أستاذ مساعد في اللغة العربية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية محاضرة بعنوان «األخطاء الشائعة في
اللغة العربية» ،إستهدفت معلمات اللغة العربية ،وطالبات
الصف الثاني عشر بمدرسة «لبابة بنت الحارث» التابعة
لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية .وقد بدأ
الدكتور متولي المحاضرة بمقدمة عن أهمية الصحة اللغوية
وعناية العرب بها في القديم والحديث .كما تناول نماذج
متنوعة من األخطاء الشائعة في التراكيب والتعابير والمواضع
التي يكثر فيها الخطأ عند الكتابة واإلمالء إضافة إلى عرض
نماذج من األخطاء األسلوبية الناشئة عن الترجمة الحرفية.

شارك الدكتور أحمد الرمحي أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها
والدكتور مصطفى بن محمد شريفي أستاذ مساعد في الدراسات
اإلسالمية بقسم التربية من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فعاليات
الملتقى اإلفتراضي “ معاً لمستقبل مشرق” والذي نضمته مدرسة
الدقم للتعليم األساسي ومدرسة قلعة العلم بمحافظة الوسطى
بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بحافظة الوسطى.
حيث قدم الرمحي محاضرة عن تخصص اللغة العربية وآدابها مجاالته
العلمية وآفاقه المستقبلية تناول فيها عدد من المحاور منها مكانة
اللغة العربية والمجاالت العلمية في اللغة العربية واللوازم المعرفية
والمهارية لخريج تخصص اللغة العربية إضافة إلى اآلفاق المستقبلية
للغة العربية في ميدان العمل.كما قدم شريفي محاضرة بعنوان
“التعليم مستقبلك المشرق” هدفت إلى تعريف طالبات الدبلوم العام
التخصص
وأهم َّـيته ومدى مناسبة هذا
بتخصص «معلِّ م مجال َّأول»
ُّ
ِّ
ُّ
التخصص لطبيعة الطالبات
هذا
مناسبة
ومدى
الطالبات
لطبيعة
ُّ
التخرج في هذا المجال .تجدر اإلشارة
إضافة إلى فرص العمل بعد
ُّ
تقدمها
التي
الخدمات
إطار
في
تأتي
المشاركات
أن مثل هذه
إلى َّ
ِّ
المؤسسات التعليمية.
الشرقية للمجتمع وتفعيل التعاون مع
جامعة
َّ
َّ

ورشة تتناول تطور مجاالت التقنية وعالقهتا باجلرائم اإللكرتونية بكلية القانون
نظمت كلية القانون ورشة بعنوان “التقنية في حياة الناس
بين العشوائية والعدل االجتماعي” قدمها عبدالله البحراني
إعالمي تقني ،متخصص في علوم الكمبيوتر وذلك عبر تطبيق
مايكروسوفت تيمز .وتهدف الورشة إلى نشر الوعي التقني
وأثره في حياة الناس بين العشوائية والعدل االجتماعي .حيث
تناول البحراني في هذه الورشة مستجدات التطور التقني
والفرق بين الخصوصية ومشاركة البيانات في عملية التعامل
مع التطبيقات والخدمات الرقمية ،بعدها تطرق إلى علم
البيانات وعالقته بالذكاء االصطناعي وتقنيات انترنت األشياء،
ثم عرج على تقنيات الجيل الخامس والتطور التقني المتسارع.
كما استعرض المحاضر موضوع الجرائم اإللكترونية وعالقتها
بالتطور الصناعي .شارك في هذه الورشة عدد من األكاديمين
والمحامين والباحثين من داخل السلطنة وخارجها وطلبة الجامعة.

ورشة عمل تستعرض املقومات السياحية والعوامل اإلقتصادية واإلجتماعية بوالية بديه
قدم االستاذ عمر العمري محاضر بقسم المحاسبة والتمويل
بكلية ادارة االعمال ورشة عمل بعنوان “ بدية واجهة سياحية
فلنحافظ عليها”بالتعاون مع بلدية شمال الشرقية -دائرة
الشؤون البلدية وذلك عبر تطبيق زووم .تناولت الورشة عدد
من المحاور وأهمها :تأثير الجانب البيئي على التنمية السياحية
المستدامة وتأثير العوامل االقتصادية على التنمية السياحية
المستدامة وتأثير العوامل االجتماعية على التنمية السياحية
المستدامة إضافة إلى تأثير مشاركة المجتمع المحلي على
التنمية السياحية المستدامة .حضر الورشة أكثر من  30شخصاً
من المجتمع المحلي والمهتمين في مجال السياحة..

رمضان يف ظل الجائحة

وشعائر
وتقاليد
عادت
للمسلمين في شهر رمضان
ٌ
َ
ُ
ُ
دينية ُم َّط ِر َدة َي ْحرصون عليها وال تَ تَ َخلَّ ف ،وهي
تُ ميز هذا الشهر عن كل ما عداه من شهور العام.
لكن المسلمين في جميع أنحاء المعمورة في هذه
السنة استقبلوا رمضان للعام الثاني على التوالي
في ظل جائحة كورونا ،تلك التي تعصف بالعالم من
خالل موجات متتالية من التفشي واالنتشار ،كان
لها أثرها الكبير في المجتمعات وفي طبيعة الحياة
فيها ،وهو األمر الذي اقتضى تغييرا كبيرا كذلك
في طبيعة حياة الناس في شهر رمضان ،فقد حالت
الجائحة دون ممارسة أغلب المسلمين طقوسهم
المعهودة؛ خوفا من التقاط العدوى ،وهو األمر
الذي حرمهم لذة االستمتاع بالشهر الكريم.
فإذا كان شهر رمضان المبارك ُيعرف في أكثر الدول
اإلسالمية ،بأنه شهر الوالئم العائلية ،وتجمع
األهل واألقارب ،وهو الشهر الذي تنتشر فيه موائد
الرحمن ،والخيام الرمضانية ،ويطول السهر ،ويكثر
السحور في الشوارع ،ويتجمع المسلمون بأعداد
كبيرة ،ألداء صالة التراويح والتهجد ،فإن أكثر هذه
العادات االجتماعية والطقوس الدينية لم تجد لها
نصيبا في هذا العام؛ بسبب تفشي الجائحة ،وإن
لجأت بعض األسر ،تخفيفا لوطأة الحظر والتباعد
االجتماعي ،إلى سن تقليد طريف وهو اإلفطار
الجماعي عن بعد؛ لخلق روح رمضانية افتراضية
باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا .كما أن

الصالة قد اقتصرت إقامتها على المنازل ،فنقلت
إليها تلك الروح اإليمانية التي كانت تسري من
قبل في المساجد .وقد أسهم االستمتاع باألجواء
الرمضانية داخل المنزل في استثمار أوقات الفراغ
لخلق التقارب بين أفراد األسرة ،وخلق مزيد من األلفة
والمودة واالهتمامات المشتركة بين أفراد العائلة.
وإذا كان رمضان في هذا العام قد حل وهو يحمل
بذور األلم والمعاناة ،لفقد كثير من األسر في العديد
من الدول اإلسالمية أهال وأحبة لهم بسبب الوباء،
ولمعاناتهم المتفاقمة في تدبير متطلبات الحياة،
بعد أن فقد كثيرون وظائفهم بسبب الجائحة ،في
ظل حالة الكساد التي يعاني منها كثير من الدول
اإلسالمية ،فإن الجائحة لم تَ ْخ ُل من بعض المميزات
في نظر بعض الفئات ،مثل الموظفين والطالب،
فقد شاعت ظاهرة الدوام عن بعد ،تلك التي قللت
كثيرا من معاناة التنقل في الصيام ،فتحقق بذلك
قول الشاعر« :مصائب قوم عند قوم فوائد».
ونسأل الله أن يزيح عنا هذه الجائحة لننعم باألمان،
ونحيا في رمضان القادم حياة طبيعية مستقرة
هانئة.
الدكتور  /محمد متولي
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

A lecture on “ Common Mistakes in the Arabic Language “ at Lubaba Bint Al
Harth School in South Al Sharqiyah
Within the framework of the University’s endeavor
to serve the community, and the efforts made on the
need to preserve and protect the Arabic language,
as a symbol of identity and the title of the Arab personality. Dr. Muhammad Matwali, Assistant Professor of Arabic Language, College of Arts and Humanities, presented a lecture entitled “Common Mistakes
in the Arabic Language”, targeting Arabic language
teachers and twelfth grade students at Lubaba Bint
Al-Harth School of the Directorate of Education in
South Al Sharqiyah Governorate. Dr. Matwali began
the lecture with an introduction to the importance of
linguistic health and the Arabs’ care for it in ancient
and modern times. It also dealt with various examples of common errors in structures and expressions
and the places where errors are frequent when writing and dictation, in addition to displaying examples
of stylistic errors arising from literal translation.
Introduction to the Veterinary Program in Career
Guidance South Al Sharqiyah region

Workshop on Tourism, Economic and Social factors in the Wilayat of Bidiyah
Dr. Omar Al-Omari, a lecturer at the Department of
Accounting and Finance at the College of Business
Administration, presented a workshop entitled “Bidiyah a tourist interface, let us preserve it” in cooperation with the Municipality of North A’Sharqiyah Department of Municipal Affairs, through the Zoom
application. The workshop dealt with a number of
themes, the most important of which are: the impact
of the environmental aspect on sustainable tourism
development, the impact of economic factors on sustainable tourism development, and the impact of social factors on sustainable tourism development, in
addition to the impact of local community participation on sustainable tourism development. The workshop was attended by more than 30 people from the
local community and those interested in the field of
tourism.

A workshop on Development of technical areas and their relationship to Cybercrime
at College of Law
College of law conducted a workshop entitled “Technology in people’s lives between Randomness and
Social justice”, which was presented by Dr. Abdullah
Al Bahrani , a technical media & Computer Science
Specialist, via Microsoft Teams. The workshop aimed
in promoting technical awareness including its impact on people’s lives between randomness and social justice. He also explained technical Developments
updates and the difference between privacy and data
sharing in the process of dealing with digital applications and services. Furthermore, he discussed data
science, its relationship with artificial intelligence, Internet technologies, fifth-generation technologies and
accelerated technical development. The presenter
reviewed the subject of cybercrime and its relationship to industrial development. A number of academics, lawyers ,researchers from inside and outside the
Sultanate, and university students participated in the
workshop. A number of educational and academic
institutions participated in the conference, the most
important were: Nizwa University, Ministry of High-

er Education Scientific Research and Innovation,
Ministry of Education, Sultan Qaboos University,
Sohar University and A’Sharqiyah University, as
well as several Education specialists, academics,
students and researchers from various scientific,
research and academic institutions.

A workshop dealing with the “basic rules of syntax” for Arabic language teachers and students
of Al Bar School for Basic Education in Sur
Dr. Fatima Al-Mukhaini, Assistant Professor, Department of Arabic Language, College of Arts and Humanities, presented a workshop entitled “How to Learn Syntax” for Arabic language teachers and students of Al
Bar School for Basic Education for grades (1-8) in the
Wilayat of Sur, South Sharqiyah Governorate. The workshop dealt with defining the basic rules of inflection
and focusing on its signs, importance and concept, as
well as how to learn this phenomenon in distinguishing
between the parts of speech that consist of noun, verb,
and letter. It is noteworthy that the aim of this workshop is to contribute to the understanding and syntax of

sentences for students and faculty, and to provide
them with the skill and ability to determine the type
of word and its syntax, in addition to giving them the
general keys to the issue of syntax.

Training Workshop on Scientific Plagiarism Detection via (Moodle) Platform
”Turnitin utilization in Scientific Plagiarism Detection” manner. A number of members of the university’s
is the title of the workshop presented by Dr. Mohamed academic staff participated in this workshop.
Al-Tobi, Lecturer of Teaching and Learning Technology at the College of Arts and Humanities. The workshop dealt with the clarification of the plagiarism
detection tool related to the learning management
platform (Moodle) and its characteristics in controlling
the process of detecting similarities when submitting
students’ written work such as assignments and research activities. The basis on which the tool depends
in detecting these similarities and how to avoid some
problems related to the delivery of students’ work and
the detection of similarities in a safe and error-free

“Guiding the youth’s Potentials In the era of the Messenger (PBUH)” by Dr. Saeed
Al-Rashdi in Sur Ramadan Forum
Dr. Saeed Al-Rashdi, Assistant Professor of
Islamic Sciences at the College of Arts and
Humanities, participated in the last day of the
10th Ramadan Forum, which was organized
by Abi Al-Shatha School for the Memorization of the Holy Quran in the Wilayat of Sur,
under the supervision of the Ministry of Endowments and Religious Affairs. Dr. Al-Rashdi presented a lecture entitled “Guiding the
youth’s potentials in the era of the Messenger (PBUH)” targeted all segments of society. It dealt with the School of the Messenger
(PBUH) and its foundation and dealing with
the potentials of young people according to
their inclinations, desires and talents, in addition to presenting examples of such young

people, such as: Abdullah bin Masoud and Musab bin Umair, may Allah be pleased with them,
and the youth of the Prophet’s migration and
Asma bint Abi Bakr (that of the two domains).

Virtual Career Guidance Specialists Forum “Together for a Bright Future” for Al Wusta
Governorate students
Dr. Ahmed Al-Rumhi, Assistant Professor at the
Department of Arabic Language and Literature, and
Dr. Mustafa bin Muhammad Cherifi, Assistant Professor in Islamic Studies, Department of Education,
from the College of Arts and Humanities, participated in the activities of the “Together for a Bright Future” virtual forum, which was organized by Duqm
School for Basic Education and Qalaat Al-Alam
School in Al Wusta Governorate in cooperation with
the General Directorate For Education in the Central
Governorate. Dr. Al-Rumhi presented a lecture on
the specialization of Arabic language and literature,
its scientific fields and future prospects, in which
he addressed a number of themes, including the
status of the Arabic language, scientific fields in the
Arabic language, knowledge and skill supplies for
a graduate of the Arabic language specialization, in
addition to the future prospects of the Arabic language in the field of work. Dr. Cherifi also gave a
lecture entitled “ Education is your bright future.”
It aimed to introduce the general diploma students
to the “first field teacher” specialization, its importance and the suitability of this specialization to the
nature of female students, in addition to job op-

portunities after graduation in this field. It should
be noted that such participation comes within the
framework of the services provided by A’Sharqiyah
University to the community and to enhance the cooperation with educational institutions.

“Educational, Behavioral and Administrative Aspects
of the Prophet’s migration and its benefits in Educational Institutions” Educational Lecture by Dr. Saeed
Al Rashdi

Dr. Saeed Al-Rashidi, Assistant Professor of Islamic Sciences
at the College of Arts and Humanities, presented a lecture entitled “Educational, Behavioral, and Administrative Aspects of the
Prophet’s Migration and its benefits in Educational Institutions,”
which was organized by the Human Resources Department represented by the Training and Professional Development Center at
the General Directorate of Education in the Governorate of Muscat, in coordination with A’Sharqiyah University. This workshop
dealt with many topics, including: The School of the Messenger
(PBUH), its establishment, its objectives, its curriculum, its students, its fruits and the educational and behavioral aspects of the
Prophet’s migration and benefiting from it in the field of contemporary education in addition to the administrative aspects of the
Prophet’s migration and benefiting from it in educational institutions. This lecture was attended by a number of faculty members
and department supervisors at the Ministry of Education..

Professor Falah Alani participation as an external arbitrator
in the doctoral thesis discussion
committee of Veterinary Medicine at SQU

Prof. Dr. Falah Alani, Head of the Department of Veterinary Medicine at the
College of Applied and Health Sciences, participated in the jury as an external arbitrator in discussing the doctoral thesis of student Amal Al-Khursi
from Sultan Qaboos University, whose
thesis was entitled “Studying the prevalence and factors of trypanosomiasis
in camels in northern Oman.” A number of doctors at Sultan Qaboos University participated in this thesis as
internal arbitrators in addition to an
external arbitrator from the Kingdom
of Saudi Arabia.

Research seminar on the use of Moodle in distance learning during the Pandemic for
University Student

Dr. Muhammad Al-Sinani, Assistant Professor, Department of Education, College of Arts and Humanities,
presented a research seminar for the university’s academic staff entitled “Trends of A’Sharqiyah University,
college of Arts and Humanities Students in the use of
the Moodle for distance learning during the Pandemic
Corona.” This study aimed to identify the trends, disadvantages and advantages that college students face
about using this system. Where a questionnaire was
designed for the study sample consisting of 416 male
and female students from the Faculty of Arts and Humanities at A’Sharqiyah University for the academic
year 2019/2020. The results of this study indicated that
there are positive trends among students about the use
of the Moodle system in distance learning, and the results showed that there were no statistically significant
differences between the average responses of the study

sample, whether in terms of the academic year or
specialization. The study recommended the utilization of the Moodle system in students learning and
its usage in the teaching process and the evaluation
of student learning at the university.

Guidance Program on Social Skills among Post-Primary Students in the Sultanate of
Oman by Dr. Amer Al Habsi
Dr. Amer Al-Habsi, a lecturer in the Department of Educational Psychology, College of Arts and Humanities, presented a research symposium on the counseling program
for social skills. This study aimed at examining the effectiveness of social skills training for post-primary students
in the Sultanate of Oman, by studying a sample of 30
male and female students from the eleventh and twelfth
grades from a government school in the North and South
Sharqiyah governorates who obtained low grades in social skills. The results of this study reached a number of
recommendations and suggestions that were addressed
during this symposium.

“The Title in the Arabic Novel ”
A Reading in Structure and Connotation” symposium at the College of Arts
and Humanities

Dr. Muhammad Al Moutouali, Assistant Professor, Department of Arabic Language, Faculty of
Arts and Humanities presented a symposium
on “The Title in the Arabic Novel – A Reading in
Structure and Connotation” to the members of
the college’s academic staff. During this symposium, he discussed what is known in modern
literary criticism as “text thresholds”, which are
today an important entry point for critical analysis of literary works and reading the title in the
Egyptian novel as the most prominent narrative
components and the most important entrances
to analysis, indicating the concept of the title,
its importance and its functions. He also talked
about the compositional structure of the title
in the novel, reviewing in it the patterns of the
semantic relationship between the title and the
narrative text, in addition to providing explanation and citation on these axes through multiple
models of fictional works by a large number of
Egyptian novelists who belong to different eras
in the life of the Arabic novel.

Ramadan competition in memorizing and reciting the Noble Quran at the College of Arts
and Humanities
The College of Arts and Humanities, represented by the Society of Arts and Humanities, organized a competition for reciting and memorizing
the Noble Quran in the holy month of Ramadan
for university students, under the supervision
the college’s academic staff. The competition
included memorizing and reciting a portion of
the “Tabark” and reciting verses from the Noble
Qur’an that were determined by the contestant’s
committee. This competition aims to urge students to adhere to the Quran through teaching,
contemplating and memorizing its verses and
mastering the correct recitation of the Noble
Quran, in addition to discovering and developing student talents who have good voices, guiding, upgrading and highlighting them in various
events of the University.

“Study on the Reality of Distance learning Experience in Governmental Schools in
the Sultanate of Oman”
Dr. Ibrahim Al-Wahaibi, Professor of Measurement
and Evaluation at the Faculty of Arts and Humanities,
participated in the Arab Conference on Measurement and Evaluation - Measuring Educational Performance and Learning Outcomes in the Distance
Education System. This conference was organized
by the Arab Foundation for Education, Science and

ASU’s participation in the National Conference “ Scientific research in the light
of Oman Vision 2040 ”

Dr. Abdullah Al-Farsi, Assistant Professor of Educational Fundamentals at the College of Arts and Humanities,
participated in a scientific paper entitled “The Role of
Educational Institutions in Developing Future Skills in
the Light of Oman Vision 2040” in the National Conference: Scientific Research in the Light of Oman Vision
2040, which was held by the University of Nizwa. The paper dealt with future skills in Oman 2040 vision, global
initiatives on future skills, global frameworks for future
skills, the Omani national framework for future skills, in
addition to the requirements for including future skills
in the educational system in the Sultanate of Oman. Dr.
Al-Farsi also presented in his paper a set of questions
in utilizing and preparing students, behavior patterns,
and the role of the government, the private sector, and
educators that contribute to students’ success in the future. At the conclusion of the paper, a number of recommendations were made, the most important of which
are: building human resources that possess the future
skills necessary for work and life, developing educational institutions at their various levels and specializations,
raising the efficiency of educational cadres through international standards for academic accreditation, and
designing training programs to develop future skills for
students of higher education institutions in particular. A
number of educational and academic institutions participated in this conference, the most important of which
are: the University of Nizwa, the Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation, the Ministry
of Education, Sultan Qaboos University, Sohar University, and A’Sharqiyah University, as well as a large audience of specialists, academics, students and researchers from various scientific institutions. Research and
academic.

Arts and the Arab Center for Vocational Education and Training in the Arab Republic of Egypt,
with a study on the reality of the distance learning experience in the spread of the Corona-Covid
19 pandemic in public schools in the Sultanate of
Oman, from the viewpoint of the teaching staff:
an evaluation study. The study sample consisted
of 230 male and female teachers, during which
a questionnaire was applied for the purpose of
data collection, in order to verify its validity and
reliability. The study reached a number of findings, the most important of which is obtaining a
good level in the distance learning experience in
light of the spread of the Corona - Covid 19 pandemic in public schools, which confirms that the
educational platform used in teaching by the distance learning system was appropriate and conducive to the desired purpose.

Introduction to the veterinary program
in the effectiveness of Career guidance
in South Al Sharqiyah region
With the aim of introducing the veterinary program at the university, Prof. Dr. Falah Alani,
Head of the Veterinary Medicine Department at
the With the aim of introducing the veterinary
program at the university, Prof. Dr. Falah Alani,
Head of the Veterinary Medicine Department at
the College of Applied and Health Sciences, gave
a lecture on the veterinary medicine program
during his participation in the event held by the
Qutaiba Bin Muslim School for Basic Education
(10-12), represented by the Career Guidance
Specialist and in collaboration with The General
Directorate of Education in South Al Sharqiyah
Governorate. At the beginning of the lecture, Dr.
Alani presented an introductory overview of the
university, the College of Applied and Health
Sciences, and the programs and specializations
offered in it. Then he talked about the veterinary
medicine program, the duration of study, the requirements and conditions for admission, and
the fields of work after graduation for the veterinary specialization.
Dr. Alani also reviewed the most important
educational facilities, equipment and devices included in the veterinary laboratory at the
university, which is the first of its kind in the
Sultanate.

Dr. Ayman Ismail is a member of the Committee on Documents and Archival Information
Systems at Sultan Qaboos University

Dr. Ayman Ismail, Assistant Professor, Department
of Records and Archives, College of Business Administration, was chosen as a representative of A’Sharqiyah University and a member of the research
group formed by Sultan Qaboos University under the
title (Documents and Archival Information Systems)
among ten members at the level of documents and
archives specialization in the Sultanate of Oman.
Where this group is based on enhancing scientific
research and archival literature in the management
of archives and documents, enhancing scientific
research in the field of study and analysis of documents, expanding the use of them in historical stud-

Research study on distance learning
among Omani students during the pandemic Corona Virus “ COVID 19”

Dr. Abdul Hakim Muhammad, Director of
the Department of E-Learning and Assistant
Professor in the Department of Information
Systems at the College of Business Administration, published a research study entitled
“Investigating the acceptance of distance
learning among Omani students: a case study
from Oman” in Emerald magazine. This study
summarizes that during the Corona pandemic, students were exposed to great stress
when they were forced to move to distance
learning in a closed environment. This research also aims to investigate the acceptance of distance learning by Omani higher education students during lockdown during this
pandemic. On the other hand, this study is a
quantitative research based on an online survey designed to study participants’ acceptance of distance learning during lockdown in
the Corona “Covid 19” pandemic.

ies, enriching and preserving scientific research related to electronic documents, exploring document
management practices in government units and
their compatibility with international standards. To
study the challenges facing Omani institutions in the
field of transition towards new systems in document
management and preservation, in addition to analyzing and comparing the regulatory and legislative
framework in document management and archiving. It is noteworthy that this research group will
serve as a national committee that contributes to
the advancement of Omani institutions towards digital transformation in the management of documents
and archives, as well as studying the regulatory and
legislative frameworks and their compliance with
global international standards in all government institutions in the Sultanate of Oman for the purpose
of development and sustainable development.

Research seminar on the use of Moodle in
distance learning during the Pandemic for
University Student

Dr. Muhammad Al-Sinani, Assistant Professor, Department of Education, College of Arts and Humanities, presented a research seminar for the university’s academic staff entitled “Trends of A’Sharqiyah
University, college of Arts and Humanities Students
in the use of the Moodle for distance learning during
the Pandemic Corona.” This study aimed to identify
the trends, disadvantages and advantages that college students face about using this system. Where
a questionnaire was designed for the study sample
consisting of 416 male and female students from the
Faculty of Arts and Humanities at A’Sharqiyah University for the academic year 2019/2020. The results
of this study indicated that there are positive trends
among students about the use of the Moodle system in
distance learning, and the results showed that there
were no statistically significant differences between
the average responses of the study sample, whether
in terms of the academic year or specialization. The
study recommended the utilization of the Moodle system in students learning and its usage in the teaching
process and the evaluation of student learning at the
university.

