




 جامعة الرشقية تعني األستاذ الدكتور يحىي الوهييب نائًبا لرئيس الجامعة للشؤون األكاديمية
والبحث العليم

أفضل الستقطاب  الجامعة  سعي  إطار   في 
نت األستاذ  الكفاءات العمانية المتميزة، فقد عيَّ
نائًبا الوهيبي  ناصر  بن  منصور  بن  يحيى   الدكتور 
والبحث األكاديمية  للشؤون  الجامعة   لرئيس 
 العلمي. ويأتي هذا االختيار لرفد وتطوير الجانب
 األكاديمي والبحثي في الجامعة بما يحقق رؤيتها
يتماشى  ورسالتها وخططها اإلستراتيجية، وبما 
 مع توجهات السلطنة ورؤية عمان 2040م في
 الجانب العلمي والبحثي . ويمتلك الوهيبي خبرة
 أكاديمية وإدارية ألكثر من ٢٢عاًما، حاز من خاللها

 على العديد من اإلنجازات العلمية والبحثية التي
األكاديمية المناصب  من  العديد  لشغل   أهلته 
بالعديد زاخرة  مسيرة  ضمن  والبحثية   واإلدارية 
للبحث عميًدا  سابًقا  شغل  فقد  اإلنجازات،   من 
 العلمي بجامعة السلطان قابوس ومديًرا لمركز
 أبحاث النفط والغاز ورئيًسا لقسم هندسة البترول
رصيده يزخر  حيث  الجامعة؛  بذات   والكيماويات 
 في مجال البحث العلمي بـ٢٢٩ منشوًرا توزع بين
األكاديمية، والبحوث  العلمية   الكتب والمجالت 
البحثية واللجان  المؤتمرات  من  العديد   وترأس 
العديد على  وحصل  واإلدارية،   واألكاديمية 

المجاالت. ذات  في  المتقدمة  المراكز  من 
 يذكر أن األستاذ الدكتور يحيى الوهيبي حاصــــــــل
 على شهادة البكالوريوس في تخصص هنـــــدسة
 البترول من جامعة السلطان قابوس عـــــام1998
 م ، وشهادة الماجستير تخصص هندسة البتــرول
 بجامعة                                      بالمملكــــــــــــــــــة
 المتحدة في عام 2000م،  ودرجة الدكتـــــــــــــوراة
 من جامعة                                         بالمملكة

المتحدة في هندسة البترول.

تدشني خدمة الدفع اإللكرتوين يف جامعة الرشقية

وتسهيل اإللكترونية،  لخدماتها  الجامعة  سعي  إطار   في 
 إجراءات عملية دفع الرسوم الدراسية وغيرها من المستحقات
اإللكتروني الدفع  تدشين خدمة  تم مؤخًرا  للطلبة،   المالية 
 عن طريق استخدام البطاقة البنكية. وقد قال الفاضل علي
إن تدشين هذه المالية:  دائرة  بأعمال مدير  القائم   المنجي 
 الخدمة سوف يسهل عملية إجراءات الدفع للرسوم الدراسية
بأن وأضاف  وقت،  أي  في  للطالب  المالية   والمستحقات 
التلقائي والتحديث  الذاتية  الخدمة  ستعزز  الخدمة   هذه 
هذه بأن  مؤكًدا  الجامعة،  بطلبة  الخاصة  البيانات   لقاعدة 
 الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير على الطلبة في القيام

بمهمة الدفع دون تحمل عناء الحضور إلى مقر الجامعة.
 Imperial College London

Heriot-Watt University

اإلجتماع املشرتك ملجليس أمناء وإدارة الجامعة يناقش املرحةل التعليمية القادمة

اجتماعهما الشرقية  جامعة  وإدارة  أمناء  مجلسي   عقد 
وذلك م،   2020/2021 األكاديمي  للعام  الثاني   المشترك 
 بمكتب الجامعة بمحافظة مسقط  بحضور السيد / عبدالله
والشيخ/ األمناء  مجلس  رئيس  البوسعيدي؛  حمد   بن 

اإلدارة. مجلس  رئيس  الحارثي؛  سليمان  بن   عبدالله 
على  الجامعة  آخرمستجدات  االجتماع   تناول 
واإلنجازات والمالي  واإلداري  األكاديمي   المستوى 
للتخصصات النوعية  والنقلة  بالجامعة،  تحققت   التي 
تطرحها التي  العليا  الدراسات  وبرامج   والبرامج 
عمان رؤية  أهداف  تحقيق  في  تسهم  والتي   الجامعة، 
للخّطة تنفيًذا  أخرى  أكاديمية  برامج  وتقديم   2040م، 

م.  2020-2025 للجامعة  الخمسية  االستراتيجيَة 

 كما تضمن االجتماع عرض تطورات أعداد الطلبة المقيدين
والبرامج والتخصصات  الخريجين    وأعداد   بالجامعة 
المحلي واإلقليمي، احتياجات السوق  تلبي  التي    الجديدة، 
التعليم لتحديات  الجامعة  ومواجهة  مستجدات  آخر   وبحث 
كورونا جائحة  ظل  في  الناجمة  اآلثار  من  .اإللكتروني 
من  المقدمة  المنح  المجلسان  عرض  آخر  جانب   ومن 
على والتأكيد  العلمية،  للبحوث  العلمي  البحث   مجلس 
في والمساهمة  التعليم،  بقطاع  النهوض  في   دورها 
إلى المجلسان  اطلع  كما  2040م،  عمان  روية   تحقيق 
التي الجامعي  بالحرم  الجديدة  المنشئات  أعمال   تطورات 

تنفيذها. وسرعة  متابعتها  على  ا  وأكدَّ اإلنشاء،  قيد 
 

إنجاز عليم للوهييب يف تفسري قيم مؤرشات الداللة العملية لالختبارات اإلحصائية

 توصل الدكتور إبراهيم الوهيبي؛ األستاذ المساعد في
 القياس والتقويم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية إلى
 إنجاز علمي فريد من نوعه على مستوى األدب العربي
 من خالل الدراسة التي هدفت إلى توضيح أوجه القصور
مؤشرات قيم  لتفسير  كوهين  معايير  في   المختلفة 
في المعايير  أشهر  من  يعد  الذي  العملية،   األهمية 
 تصنيف مؤشر حجم األثر أو الداللة العملية لالختبارات

 اإلحصائية إلى مستويات ) صغير ومتوسط وكبير(، والتي
 تم استخدامها على نطاق واسع في مختلف الدراسات
الزمن من  قرن  نصف  من  أكثر  منذ  واألجنبية   .العربية 
على  الوهيبي  إبراهيم  الدكتور  الباحث  اطلع   حيث 
النظري ودراسة معيار كوهين دراسة متعمقة،  األدب 
تراث مجرد  وأنه  القصور،  يعتريه  المعيار  هذا  بأن   رأى 
دراسة بها  بدأت  التي  بالطريقة  الباحثون   اعتمده 
توضح أسباب  بثمانية  هذا  رأيه  على  ودلل  األثر،   حجم 
مع يتعارض  أنه  ضمنها:  ومن  المعيار،  هذا  دقة   عدم 
الباحث قام  وقد  األخرى.  اإلحصائية  القوانين   بعض 
مؤشرات قيم  لتفسير  وذلك  جديد،  معيار   باقتراح 
اإلحصائية، لالختبارات  العملية  الداللة  أو  األثر   حجم 
قيم لتفسير   )2020( العماني  المعيار   “ عليه   أطلق 
اإلحصائية”، لالختبارات  العملية  الداللة   مؤشرات 
CJES  الذي ُنِشَر في          المجلة القبرصية للعلوم التربوية



التويب يرىع افتتاح دورة تالوة القرآن الكريم الصيفية لطالبات مجال أول يف السنة الثالثة

اآلداب كلية  تنظمها  التي  الصيفية  البرامج   ضمن 
سيف ابن  الدكتورعبدالله  رعى  اإلنسانية،   والعلوم 
افتتاح اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  عميد   التوبي؛ 
مجال لطالبات  الصيفية  الكريم  القرآن  تالوة   دورة 
عدد مع  بالتعاون  جاءت  التي  الثالثة،  السنة  في   أول 
من ومتطوعات  والتعليم  التربية  وزارة  معلمات   من 
الكريم. القرآن  لتالوة  المجيدات  المحلي   المجتمع 
فيها تناول  المناسبة،  لراعي  بكلمة  الدورة  برنامج   بدأ 
قال وقد  الدورة،  هذه  أهمية  مبيًنا  بالحضور   الترحيب 
 بأنها تعد مدخاًل لبعض المواد الدراسية، وبخاصة مواد
 التربية اإلسالمية واللغة العربية، كما أوصى الطالبات
تالوتهن، تحسين  في  الدورة  هذه  من   باالستفادة 
كلمته ختام  وفي  العربية.  للغة  الصحيح   والنطق 
والمشاركين المنظمة،  للجنة  والتقدير  الشكر   قّدم 
والنجاح. التوفيق  كل  لهم  ا  متمنيًّ الدورة،  هذه   في 
نيابة كلمة  شريفي  مصطفى  الدكتور  قّدم  ثم   ومن 
على للحرص  الطالبات  فيها  وجه  التربية،  قسم   عن 
منها واالستفادة  الدورات  هذه  مثل  في   المشاركة 
 واستغالل األوقات فيما ينفعهن من تعليم كتاب الله
أحكام تعلم  إلى  إضافة  متقنا،  وحفظا  صحيحة   تالوة 
لتكون الله  آيات  وتدبر  الصحيحة  والمخارج   التجويد 

 على نهج القرآن بتطبيق أحكامه وتوجيهاته الربانية في
  حياتهن الدنيوية وفي معامالتهن اليومية بين الناس.

ورقة تتناول التجارب العاملية واإلقليمية يف تطبيق التعلم عن بعد يف ملتىق الرتبية بسمائل

 شارك الدكتور قاسم العجمي؛ األستاذ المساعد بتكنولوجيا
الملتقى في  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية   التعليم 
والتعليم للتربية  العامة  المديرية  نفذته  الذي   الرقمي، 
بورقة بسمائل  والتعليم  التربية  إدارة  الداخلية   بمحافظة 
 جاءت بعنوان “ التعليم عن بعد في المجتمع المدرسي بين
ومصطلحات مفاهيم  الورقة  تناولت  والمأمول”.   الواقع 
التعليم عن بعد، ونظرة عالمية ومحلية حول تطبيق  حول 
حول واإلقليمية  العالمية  والتجارب  بعد،  عن   التعليم 
التعليم عن بعد إلى واقع تطبيق   التعليم عن بعد، إضافة 
واجهت التي  والتحديات  كورونا،  جائحة  خالل   بالسلطنة 
عرضت كما  المحلي،  بالمجتمع  بعد  عن  التعليم   تطبيق 
التعليم تجربة  من  المستفادة  الدروس  من  عدًدا   الورقة 
من العديد  إلى  وتطرقت  بالسلطنة،  بعد  عن   والتعلم 

 التوصيات، وذلك لتطوير واقع التعليم عن بعد بالسلطنة.

يف اجتماعهما الثاين:
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وجامعة بارما اإليطالية يقرران استمرار أوجه التعاون  

  املشرتك

في  ممثلة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   عقدت 
منصة عبر  الكلية    عميد  التوبي؛  عبدالله                         الدكتور 
الثاني مع جامعة بارما اإليطالية. ويأتي هذا  اجتماعاها 
 االجتماع في إطار استمرار اتفاقية التعاون المشترك بين
 جامعتي الشرقية وبارما، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات
العلمية، األبحاث  مجال  في  والتعاون   األكاديمية 
شارك وقد  بينهم،  فيما  الطلبة  تبادل  عملية   وتشجيع 
 هذا االجتماع الدكتور محمد الصقري؛ رئيس قسم التربية
 واألستاذ المساعد في مناهج وطرق التدريس، والدكتور

وآدابها. العربية  اللغة  قسم  رئيس  الفارسي؛  علي 

دورة تدريبية لطلبة علم النفس يف تحليل رسوم األطفال واستخداماهتا

 قدمت الدكتورة أمينة  قويدر؛ أستاذ مساعد بقسم علم النفس في كلية اآلداب
 والعلوم اإلنسانية دورة في “ تحليل رسوم األطفال واستخداماتها “ لطلبة برنامج
 اإلرشاد النفسي، وذلك عبر برنامج                                      . هدفت هذه الدورة إلى
 تعريف الطلبة بأهم المقاربات النظرية المفسرة لرسوم األطفال، وأهمية الرسم
 في تشخيص وإرشاد األطفال ذوي الصعوبات، إضافة إلى الكشف عن مواهب
 األطفال العاديين، كما تناولت الدورة عدد من المفاهيم والنظريات المفسرة لرسوم
تطورها ومراحل  الرسوم  هذه  وتحليل  استخدام  على  الطلبة  وتدريب   األطفال، 

والداللة النفسية لها عند األطفال، إضافة إلى تطبيق عدد من التدريبات العملية.

Microsoft Teams 
 محارضة تعريفية عن الربامج والتخصصات اليت تطرحها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

بالرتبية يف محافظة جنوب الرشقية

المؤسسات مع  التفاعل  على  الجامعة  حرص  إطار   في 
الدكتور قدم  معها،  التواصل  وتعزيز  بالسلطنة،   التعليمية 
 يوسف الكاسبي؛ األستاذ المساعد في الحضارة اإلسالمية
عن تعريفية  محاضرة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب   بكلية 
والعلوم اآلداب  كلية  تطرحها  التي  والبرامج   التخصصات 
 اإلنسانية عبر منصة جوجل ميت، وذلك بدعوة من المديرية
 العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، والممثلة
التوجيه المهني . وقد التربوي قسم   في مكتب اإلشراف 
 تناولت المحاضرة التعريف بالبرامج والتخصصات التي تطرحها
 الكلية في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وآلية
عليها يحصل  التي  والخصومات  والمنح  والتسجيل   القبول 
 الطلبة، وعن الخدمات ومرافق الحرم الجامعي. كما تطرق
 الكاسبي إلى إعطاء نبذة تعريفية عن مركز اللغة والبرنامج
التي التدريبية  والبرامج  المجتمع    التأسيسي ومركز خدمة 
والعلوم اآلداب  كلية  أن  بالذكر  الجدير  المركز.   يقدمها 
 اإلنسانية تطرح برامج اإلرشاد النفسي والتربية في الرياضيات

إضافة العربية،  اللغة  في  واآلداب  العربية   واللغة 
التربوي. التأهيل  في  ودبلوم  وثاٍن  أول  مجالي    إلى 



دائرة الشؤون اإلدارية تصدر تعميًما بأهمية
التقيد باإلجراءات االحرتازية لـ كوفيد 19 

كورونا بمرض  المسجلة  األعداد  تزايد  ظل   في 
 كوفيد19- في اآلونة األخيرة بالسلطنة، أصدرت دائرة
 الشؤون اإلدارية تعميًما للتذكير بأهمية الحفاظ على
 سالمة جميع منتسبي الجامعة وجميع الزّوار والتقيد
كورونا؛ فيروس  انتقال  لتفادي  االحترازية   باإلجراءات 
قناع بارتـداء  االلتزام  ضرورة  على  الجميع  دعت   حيث 
لبس مراعاة  و  واألوقات  األماكن  جميع  في   الوجه 
األنف تغطي  بحيث  الصحيحة  بالطريقة  الوجه   قناع 
والتقبيل‘ المصافحة  التحية عن طريق  وتجنب   والفم 
 إضافة إلى تجنـب تبـادل الحاجيات واألدوات الشخصية
األسـطح مالمسـة  وتجنب  األخر،  األشـخاص   مع 
وتجنب األبواب  ومقابض  المصاعد  مثل   العامة؛ 
 االزدحام والمحافظة على مسافة التباعد  في جميع
الجسدي التباعد  بضمان  والتقيد  واألوقات،   األماكن 
والمحافظــة مصعد،  لكل  المخصص  العدد   حسب 
من والتخلص  اليديــن،  وتعقيــم  غسيل  استمرار   على 

قناع الوجه والقفازات في الحاويات المخصصة لها.

بالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  املوارد البرشية تنظم ورشة تدريبية بعنوان 

“السلوك الوظييف يف بيئة العمل”
 من أجل تسليط الضوء على الجوانب اإليجابية في بيئة
 العمل  من خالل طرق ووسائل التحفيز الوظيفي،  ودور
  االنضباط وااللتزام الوظيفي في تنمية األداء الوظيفي،
في النفسية  االدارية  النظريات  استخدام  إلى   إضافة 
 تنمية المهارات والقدرات الفردية للموظفين، نظمت
اآلداب كلية  مع  بالتعاون  البشرية  الموارد   دائرة 
ورشة النفس  قسم  في  ممثلًة  اإلنسانية   والعلوم 
العمل”، بيئة  الوظيفي في  “السلوك  بعنوان    تدريبة 
 قدمها الدكتور عصام اللواتي؛ رئيس قسم علم النفس
 بكلية األداب والعلوم اإلنسانية، تناول فيها عدًدا من
 المحاور؛ أهمها : السلوك اإليجابي واالنضباط وااللتزام
في وأهميتها  المبادرة  إلى  إضافة  العمل؛   بمواعيد 
من عدد  الورشة  هذه  في  شارك  وقد  العمل.   بيئة 

 موظفي الجامعة من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية .

The Department of Administrative Affairs 
Issues a Circular about the Importance of 

Adhering to the Precautionary Measures of 
Covid- 19

The Human Resources Department Organ-
izes a Training Workshop Titled ”Occupa-

tional Behavior at Work Environment“

In collaboration with the College of Arts and 
Humanities, Department of Psychology, the 
Human Resources Department has organized 
a training workshop titled ”Occupational Be-
havior at Work Environment“. The aim of or-
ganizing the workshop was to shed light on the 
positive aspects at work environment through 
the methods of occupational incentives, and 
the role of occupational discipline and com-
mitment in improving job performance. The 
workshop also aimed at developing the indi-
vidual skills and capabilities of employees. 
The workshop was delivered by Dr. Essam Al 
Lawati, Head of the Department of Psychology, 
College of Arts and Humanities, in which he dis-
cussed a number of topics like positive behav-
ior, discipline and adherence to work sched-
ules and the importance of initiatives at work 
environment. The workshop was attended by a 
number of academic and administrative staff.

In the light of the increasing numbers of Covid-19 
registered cases in the Sultanate, the Depart-
ment of Administrative Affairs issued a circular 
stressing on the importance of maintaining the 
safety of all university‘s employees and visitors 
and adhering to all precautionary measures to 
avoid the transmission of Corona virus. It urged 
everyone to wear the face mask at all times 
and places, and to wear it correctly by covering 
nose and mouth, and avoiding greeting by shak-
ing hands. Also, avoiding exchange of person-
al belongings and stuff with other people, and 
avoiding touching public surfaces such as ele-
vators and door handles. In addition to avoid-
ing crowds, maintaining social distancing in all 
places and at all times, keeping physical dis-
tancing in elevators as per the allowed number 
of people in each elevator, continuously wash-
ing and sterilizing hands, and disposing face 
masks and gloves in the designated containers.



Inauguration of the Summer Course Recitation of the Holy Quran for Third Year 
Students, Phase 1

to study and memorize the Holy Qur‘an correct-
ly and learn the correct rules of reciting the Holy 
Qur‘an and contemplating its verses )Ayat( in a way 
that it reflects the approach of the Holy Qur‘an and 
applies its divine rulings and directives in their daily 
practices. Within the summer programs organized 
by the College of Arts and Humanities, Dr. Abdullah 
Saif Al-Toobi, the Dean of the College of Arts and 
Humanities, inaugurated the Summer Course Rec-
itation of the Holy Qur‘an for third year students, 
phase 1. The event was organized in cooperation 
with a number of teachers from the Ministry of Ed-
ucation, and volunteers from the local community 
who are proficient in reciting the Holy Qur‘an.  The 
course program was initiated by a speech deliv-
ered by Dr Al Toobi, who welcomed the audience 
and explained the importance of the course point-
ing out that it is considered as an introduction to 
some modules, especially the modules of Islamic 
education and Arabic language. He also advised 
the students to benefit from this course in improv-

ing their recitation and correct pronunciation of 
the Arabic language.  At the end of his speech, 
he thanked the organizing committee and the 
participants, wishing them success. Then, on be-
half of the Department of Education, Dr. Mustafa 
Sharifi gave a speech, in which he encouraged 
the students to participate in similar cours-
es and benefit from them. He also urged them.

A Paper which Deals with International and Regional Experiences in Applying Distance 
Learning at the Education Forum in Sumail

Dr. Qasim Al Ajmi, Assistant Professor in Educational Technology, Col-
lege of Arts and Humanities has presented a paper at the Digital Forum, 
which was organized by the General Directorate of Education in Al Da-
khiliyah Governorate, Education Department in Samail. The paper which 
is titled ”Distance Education at the School Community: Between Reality 
and Expectation“, dealt with concepts and terminologies about distance 
education and international and local perspectives in the application of 
distance education, international and local experiences in distance ed-
ucation in addition to the reality of applying distance education in the 
Sultanate during the pandemic, and the challenges that it has faced. 
The paper also discussed a number of lessons learned from the experi-
ence of distance education and learning in the Sultanate, and proposed 
several recommendations to develop distance education in Oman.

College of Arts and Humanities and The Italian University of Parma Decide to Continue As-
pects of Joint Cooperation

A meeting on Microsoft Teams Platform with the 
Italian University of Parma has been held by the 
College of Arts and Humanities, represented by 
Dr. Abdullah Al-Tobi, The Dean of the College. 
This is the second meeting to be held between 
the two universities and it comes within the joint 
collaboration between A‘Sharqiyah University 
and the University of Parma with the aim of ex-
changing academic experiences, cooperating in 
the field of scientific research and encouraging 
the student exchange between both universities. 
The meeting was also joined by Dr. Mohamed Al 
Saqri, Head of the Department of Education and 

Assistant Professor in Curriculum and Instruc-
tion Department and Dr. Ali Al Farsi, Head of the 
Department of Arabic Language and Literature.

A Training Course for Psychology Students in Analyzing Children’s Drawings and their Applications

Dr. Amina Quwaidor, Assistant Professor at the De-
partment of Psychology, College of Arts and Human-
ities has delivered a course for the students of the 
Psychological Counseling Program, through Micro-
soft Teams, in ”Analyzing the Children‘s Drawings and 
their Applications“. The course aimed to introduce the 
most common theoretical approaches that explain 
children‘s drawings, and the importance of drawing in 

diagnosing and guiding children with difficulties, in 
addition to discovering the talents of ordinary chil-
dren. The course also dealt with various conceptions 
and theories that explain children‘s drawings and 
focused on training the students to apply and ana-
lyze these drawings and understand their psycho-
logical significance with children. Also, a number of 
practical exercises were applied at the workshop. 

An Introductory Lecture on the Programs and Specializations Offered by the College 
of Arts and Humanities for the Directorate of Education in South Sharqiya

As part of g the university‘s eagerness to rein-
force communication and interaction with the ed-
ucational institutions in the Sultanate, Dr. Yousif 
Al Kasbi, Assistant Professor of Islamic Civiliza-
tion at the College of Arts and Humanities, pre-
sented an introductory lecture on the Programs 
and Specializations offered by the College of Arts 
and Humanities through Google Meet platform. 
This came as a response to an invitation by the 
General Directorate of Education in South Shar-
qiya represented by the Office of Educational Su-
pervision Department of Vocational Guidance. The 
lecture introduced the programs and specializa-
tions offered by the college in the diploma, bach-
elors and masters degrees, the mechanism of 
admission and registration, grants and discounts 
offered to students, and the campus services 
and facilities. Al-Kasbi also gave an introductory 
overview of the Language Center, the Foundation 
Program, the Community Service Center, and the 

training programs offered by the center. It is 
worth mentioning that the College of Arts and 
Humanities offers a psychological counseling 
program and programs in education in math-
ematics, Arabic language, Arabic language 
literature, in addition to Phase 1 and Phase 
2 and Diploma in educational qualification. 



A’Sharqiyah University appoints Prof. Yahya Al-Wahaibi as the Deputy Vice 
Chancellor for Academic Affairs and Research

Launching the Electronic Payment Service at
 A’ Sharqiyah University

For the purpose of improving its electronic servic-
es and easing the payment procedures of the tuition 
fees of the students and their other financials entitle-
ments, a new electronic payment service has recently 
been launched at the university. Mr. Al Manji, Acting Di-
rector of Finance Department, stated that this service 
will reinforce the self-service and the automatic update 
of the students‘ database. He added that this new ser-
vice aims to allow the students to make their payments 
without bearing the trouble of coming to the university.      

As part of the university‘s effort to attract the best 
distinguished Omani competencies, it has appoint-
ed Prof. Yahya bin Mansour bin Nasser Al Wahaibi as 
the Deputy Vice Chancellor for Academic Affairs and 
Research. This appointment reflects the university‘s 
attention in developing the academic and research as-
pects in order to achieve its vision, mission and strate-
gic plans, and in line with the directions of the Sultan-
ate and the vision of Oman 2040 within the scientific 
and research fields. Prof Al Wahaibi has academic, 

research and administrative experiences of over 22 
years which qualified him to hold various positions, 
and in which he has made a number of remarkable 
achievements. He has previously worked as the Dean 
of Scientific Research at Sultan Qaboos University, 
Director of Oil and Gas Research Center, and Head 
of Petroleum and Chemical Engineering Depart-
ment. He has a rich credit in the field of scientific 
research with 229 publications distributed among 
books, scientific journals and academic research. 
He also chaired many conferences, headed various 
research, academic and administrative committees 
and obtained a number rewards in the same fields.  
It is worth mentioning that Prof. Yahya Al-Wahai-
bi holds BA in Petroleum Engineering from Sul-
tan Qaboos University in 1998, MA in Petroleum 
Engineering from Heriot-Watt University in the 
United Kingdom in 2000, and PhD in Petroleum 
Engineering from Imperial College London, UK.

A’ Sharqihya University Discusses the Requirements of the Next Educational Stage

The Boards of Trustees and the Board Manage-
ment of A‘ Sharqiyah University held their second 
joint meeting for the Academic Year 2020/2021. 
The meeting was held at the university‘s office in 
the Governorate of Muscat and was attended by Mr. 
Abdullah bin Hamad Al Busaidi, Chairman of the 
Board of Trustees and Sheikh Abdullah bin Sulei-
man Al-Harthy, Chairman of the Board of Directors.
The meeting discussed the latest developments at 
the university within the academic, administrative 
and financial levels, the achievements of the univer-
sity, and the qualitative shift in the specializations, 
programs and graduate studies programs offered 
by the university, which contribute to achieving the 
goals of Oman‘s Vision 2040. It also discussed the in-
troduction of other academic programs to implement 

the university‘s five-year strategic plan 2020-2025.
The meeting also discussed the increase in the number 
of enrolled students, the number of the university grad-
uates, the new specializations and programs that have 
been introduced in order to meet the needs of the local and 
regional market, and the latest developments of the uni-
versity‘s procedures to meet the challenges of E-learn-
ing emerging from the effects caused by the pandemic.
The two councils presented the grants offered for sci-
entific research by the Scientific Research Council. 
They emphasized on the role of these grants in en-
hancing the education sector and contributing to the 
achievement of Oman‘s Vision 2040. The two coun-
cils also briefed on the work progress of the new fa-
cilities on the university campus, and emphasized on 
following it up and the importance of fast execution.

A Scientific Achievement by Al-Wahaibi in Interpreting the Values of Practical
 Significance Indicators of Statistical Tests

A distinctive scientific achievement has 
been made by Dr. Ibrahim Al-Wahaibi, Assis-
tant Professor of Measurement and Evalu-
ation at the College of Arts and Humanities. 
The achievement was made through a study 
that aimed to explain various deficiencies 
in Cohen‘s index for interpreting the values 
of indicators of practical significance. Co-
hen‘s index is one the most famous indices 
in classifying the impact indicators of the 

scientific significance of Statistical Tests into 
three levels )small, medium, big( and which, 
for more than half a century, have been widely 
applied in various Arabic and foreign studies. 

The researcher who has deeply studied Cohen‘s 
index concluded that this index is not very reliable 
and accurate and merely an old fashioned meth-
od which researchers have adopted by applying 
the same method through which the study of the 
amount of impact was initiated.  He supported 
his argument with eight reasons that explain 
the inaccuracy of the index such as the fact that 
this index contradicts with some other statistical 
rules. However, he proposed a new index which 
he called ”The Omani Index )2020( of Interpreting 
the Values of Practical Significance Indicators of 
Statistical Tests“, which was published in the 
Cypriot Journal of Educational Sciences )CJES(.
 






