




قسم  في  ممثلًة  الطلبة  شؤون  دائرة   شاركت 
لطلبة الصيفي  البرنامج  في  الطالبية   األنشطة 
بدعوة وذلك  الشرقية،  شمال  محافظة   مدارس 
بمحافظة والتعليم  للتربية  العامة  المديرية   من 
 شمال الشرقية. وقد شملت هذه المشاركة تقديم
 4 أوراق عمل،  تضمنت عدًدا من الورش المتنوعة
 في تطوير الذات وتحقيق األهداف والوصول إلى
 ُسّلم النجاح؛ جاءت الورشة األولى  بعنوان “ أسرار
المسبق التخطيط  أسس  إلى  تطرقت  و   النجاح”، 
جاءت حين  في  إليها،  والسعي  األهداف   لتنظيم 
التي  ،“ الموهبة  يلي  ما   “ بعنوان  الثانية   الورشة 
 ركزت بدورها على أهمية تنمية المواهب، واالدراك
وتطوير الفراغ   وقت  وكسب  الفني،   والحس 
واقعية مشاريع  في  وتوظيفها  الطالب   مهارات 

 شارك عدد من األكاديمين بكلية اآلداب والعلوم
مدارس لطلبة  الصيفي  البرنامج  في   اإلنسانية 
العامة المديرية  نضمته  الذي  شمال،   محافظة 
حيث الشرقية؛  شمال  بمحافظة  والتعليم   للتربية 
الراشدي؛ أستاذ مساعد في  قدم الدكتور سعيد 
اإلنسانية والعلوم  اآلداب  بكلية   العلوم إسالمية 
مواهبك تكتشف  كيف   “ بعنوان  تدريبية   ورشة 
بالموهبة، التعريف  -الورشة-  .تناولت   وتنميها” 
النماء في  ودورها  واكتشافها  تنميتها،   وكيفية 
تقديم إلى  إضافة  المجاالت،  بمختلف   واالزدهار 
النصائح وبعض  والتدريبات،  األنشطة  من   عدد 
لدى المواهب  وتطوير  تعزيز  شأنها  من   التي 
عصام الدكتور  قدم  كما  بها،  واالهتمام   الطلبة 
تدريبية ورشة  النفس  علم  قسم  رئيس   اللواتي؛ 
 حول “بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس”، تحدث

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تشارك يف الربنامج الصييف لطلبة مدراس محافظة
شمال الرشقية

بناء في  المرتبطة  المفاهيم  بعض  عن    فيها 
الذات، وتقدير  بالنفس،  الثقة  مثل   الشخصية؛ 
 وغيرها من المفاهيم، كما تناولت الورشة عدًدا
 من المحاور؛ أهمها تأثير المفاهيم النفسية في
بالنفس الثقة  ودور  الطالب،  شخصية   تشكيل 
المهارات إلى  إضافة  المدرسي،  التحصيل   في 
 األساسية في تقوية الشخصية، والثقة بالنفس.
الحجري؛ راشد  الدكتور  قدم  آخر  جانب   من 
عن محاضرة  التربية  أصول  في  مساعد   أستاذ 
فضاًل وأهميتها،  والمواطنة  القيمية   التربية 
العناصر إلى  إضافة  بها،  المرتبطة  المفاهيم   عن 
الرئيسة واألهداف  بها،  المرتبطة   األساسية 
وملتزم وثقافته،  بهويته  معتز  جيل  إعداد   في 
المعرفية المستجدات  ويواكب   بمواطنته، 

 والمتغيرات التقنية.

طلبة األنشطة الطالبية يشا ركون يف امللتىق الصييف لطلبة مدارس محافظة شمال الرشقية

 يكتسب منها دخل مناسب أو تكون وظيفة دائمة
“استخدام موضوع  الثالثة  الورشة  وتناولت   له، 
 مواقع التواصل االجتماعي”، وقد تم التطرق فيها
في واإلبداع  والتسويق  الرقمية  التطورات   إلى 
 المتحوى الفكري الهادف، الذي يساعد على سرعة
قسم وختم  المنصات.  هذه  خالل  من   انتشاره 
عمل بورشة  الرابعة  مشاركته  الطالبية   األنشطة 
 عنوان” الثقة بالنفس “، تناولت عدًدا من المحاور؛
وامتالك  ، والفشل  الخوف  من  التحرر   :  أهمها 
 الشجاعة والرغبة لمواجهة المواقف واألشخاص،
 وأهم تحديات الحياة وطرق التغلب عليها. شارك
380 طالب وطالبة من  في هذه الورش أكثر من 

مختلف مدارس محافظة شمال الشرقية.

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تشارك يف مؤتمر دويل حول التمزي واإلبداع بجامعة عجمان

 دور المنهج التكاملي في تعّلم وتعليم المهارات”
 اللغوية” عنوان الورقة التي شاركت بها الدكتورة
اللغة بقسم  مساعد  أستاذ  المخينية   فاطمة 
في اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية   العربية 
 المؤتمر الدولي اإلفتراضي في نسخته العشرين
 بعنوان  “ التميزالتربوي: تربية الموهوبين، اإلبداع
 واالبتكار في التعليم العالي والتعليم األساسي”
الدولي والمركز  عجمان  جامعة  نظمته   والذي 
 للتربية االبتكارية في ألمانيا. هدفت هذه الدراسة
 إلى استقصاء دور التكامل بين المهارات اللغوية
 في تعلم وتعليم اللغة العربية ودراسة العالقة
 بين المهارات اللغوية وإمكانية توظيف المدخل
إضافة اللغوية  المهارات  تعليم  في   التكاملي 
استخدام تواجه  التي  الصعوبات  دراسة   إلى 
اللغوية. المهارات  تعليم  في  التكاملي   المدخل 
 كما شارك كاًل من الدكتورة أمينة قويدر أستاذ
جوخة والدكتورة  النفس  علم  بقسم   مساعد 
النفسي االرشاد  في  مساعد  أستاذ   الصوافية 
تكنلوجيا في  مساعد  أستاذ  قاسم   والدكتور 

المناهج أستاذ  الصقري؛  محمد  الدكتور   قدم 
 وطرق التدريس المساعد بكلية اآلداب والعلوم
العربية اللغة  برنامج  ضمن  محاضرة   اإلنسانية 
اللغة لطلبة  األمريكية  إنديانا  بجامعة   الصيفي 
“ بعنوان  محاضرة  المتقدم   بالمستوى   العربية 
وذلك العماني”،  للمجتمع  الثقافية   الخصوصية 
موقع المحاضرة  تناولت  زووم.  تطبيق   عبر 
تاريخ عن  ولمحة  مميزاته،  وأهم  عمان   سلطنة 
والعالقات والفكري،  المادي  وتراثها   السلطنة 
 العمانية األمريكية، إضافة إلى تقديم فكرة عن
كما االقتصادية،  ومقوماتها  العمانية،   البيئة 
أهم إلى  المحاضرة  هذه  في  الصقري   تطرق 

ـري يشاـرك يف الربنامج الصييف لطلبة اللغة العربية بجامعة إنديانا األمريكية الصقـــ

 التعليم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدراسة
تنمية في  بعد  عن  التعليم  دور  حول    مشتركة 
تنمية الصعوبات في   التفكير االبداعي ومعرفة 
 المهارات لدى طالب جامعة الشرقية من وجهة
بالذكر أن هذا الجدير  التدريس.   نظر أعضاء هيئة 
 المؤتمر يهدف إلى إبراز التجارب العربية والعالمية
العام التعليم  مراحل  في  واإلبتكار  اإلبداع   في 
 والتعليم العالي وتعزيز التواصل الحضاري إضافة
في المشاركين  الباحثين  بين  الخبرات  تبادل   إلى 

هذا المؤتمر.

بها يمتاز  التي  العمانية  والتقاليد   العادات 
المجتمع العماني.



محارضة حول العالقات األرسية بمـركز مصادر التعلم

“ بعنوان  محاضرة  التعلم  مصادر  مركز   نظم 
قدمها األسرية”  العالقات  في   استشارات 
 الفاضل أحمد الشبيبي استشاري عالقات أسرية
العلوم و  اآلداب  بكلية  إجتماع   ومحاضرعلم 
لالستشارات زلفى  مركز  ومؤسس   اإلنسانية 
كتابه عن  الحديث  المحاضرة  تناولت   األسرية. 
والذي األسرية”  العالقات  في   “استشارات 
 تناول موضوع العالقة الزوجية و أهم التحديات
إضافة الزوجان  تواجه  قد  التي   والمشاكل  
هذه لمعالجة  الحلول  و  المبادئ  بعض   إلى 
مسؤولية موضوع  إلى  تطرق  كما   المشاكل. 
 تربية األبناء   والتي تقع على عاتق اآلباء، مبيننًا
مع التعامل  في  اآلباء  تواجه  التي   الصعوبات 
 األبناء ووسائل التغلب على بعض العوائق التي
ختام األسرة.وفي  استقرار  على  سلبًا  تؤثر   قد 
 المحاضرة والتي شارك فيها عدد من منتسبي
 الجامعة والمجتمع الخارجي تم فتح باب النقاش
 من خالل األسئلة واإلستشارات في هذا المجال
 والرد عليها. الجدير بالذكر أن الهدف من إقامة
المبادرات ضمن  يأتي  المحاضرة   هذه   مثل 

على يحرص  والتي  المتنوعة   المجتمعية 
 تنظيمها مركز مصادر التعلم إضافة إلى تقديم
األسرية العالقات  إدارة  فن  في   اإلستشارات 
والمجتمع الجامعة  منتسبي  وتزويد   والحوار 
للمشاكل والنفسية  االجتماعية   بالحلول 
الرأي إلبداء  الكافية  الفرصة  ومنحهم   األسرية 
 واالستفسار عن كل ما يتعلق بفن التعامل مع

أفراد األسرة.
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بكالوريوس العلوم يف االصحة العامة

والوعي الثقافة  نشر  في  منه  ا   سعيًّ
وتنميته في كافة المجتمع  أفراد   بين 
المجتمع خدمة  مركز  نظم   المجاالت، 
عامة، محاضرة  المستمر   والتعليم 
بعنوان الزووم  برنامج  عبر   وذلك 
الذاتي(؛ التغيير  إدارة   “استراتيجيات 
الصائغ؛ إبراهيم  بن  الناصر  عبد   قدمها 
 مدرب في مجال الموارد البشرية، وخبير
االستراتيجي، التخطيط  مجال   في 
األداء تقييم  مجال  في   وممارس 
عدة المحاضرة  تضمنت   المؤسسي. 
الذاتي، التغيير  مفهوم   : منها   محاور؛ 
وطرق الذاتي،  التغير   ومستويات 
إلى إضافة  الذاتي،  التغيير   وأساليب 
الذاتي. التغيير  في  وخالصات   قواعد 
يقارب ما  المحاضرة  هذه  في   شارك 
الجامعة منتسبي  من  مشترك   350 

 والمجتمع المحلي.

دورة تدريبية بعنوان: استخدام املكتبة االفرتاضية العلمية العمانية مصادر

حول  تدريبية  دورة  التعلم  مصادر  مركز   نظم 
العمانية العلمية  االفتراضية  المكتبة   استخدام 
الفاضلة بسمة الحبسية أمين  )مصادر( قدمتها 
 مكتبة بمركز مصادر التعلم. تناولت الدورة تعريف
 المستفيدين بالمكتبة االفتراضية و أنواع مصادر
 المعلومات وقواعد البيانات المتوفرة بها. كما
واستخدام البحث  آلية  إلى  الحبسية   تطرقت 
بالمكتبة المتوفرة  المختلفة  البحث   طرق 
التسهيالت حول  الضوء  تسليط   إلى   إضافة 
المكتبة صفحات  في  الموجودة   والمميزات 
 وكيفية االستفادة منها وطرق تحميل المصادر

ممثلة اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية   أقامت 
“مجموعة اإلنسانية  والعلوم  اآلداب   بجماعة 
بعنوان تدريبية  إفتراضية  ورشة   التربية” 
الكلية وطالب  لطالبات  الرقمي”   “التصميم 
المتخصصة الحوماني  رحمة  الفاضلة   قدمتها 
 في مجال التصميم. تناولت الورشة العديد من
وكيفية عمل الرقمي،  الرسم  وأهمها:   المحاور 
بالشكل والرسم  التدريس،  استراتيجيات   بعض 
المدربة تطرقت  كما  والمنحنية.   الهندسي 
في المتخصصة  البرامج  إستخدام  كيفية   إلى 
 إستكمال مهام الطلبة مثل برامج أدوبي فالش،

ورشة تدريبية بعنوان التصميم الرقيم جلماعة اآلداب والعلوم اإلنسانية

مناقشة تم  الدورة  ختام   اإللكترونية.وفي 
 استفسارات المستفيدين وحل المشاكل التي

يواجهونها عند الدخول والبحث بالمكتبة.

محارضة عامة تتناول إدارة التغيري :املفهوم واألنواع واإلسرتاتيجيات

وغيرها شوب  سكيتش  جوجل   فوتوشوب، 
  من البرامج.





For the purpose of spreading cul-
ture and awareness among people 
in all fields, the Center of Commu-
nity Service and Continuing Educa-
tion has organized a public lecture 
through Zoom titled ”Strategies of 
Self-Change Management“ deliv-
ered by Mr. Abdel Nasser Al Saa-
ig, a trainer in Human Resources 
and practitioner in the field of In-
stitutional Evaluation. The lecture 
covered a number of topics such 
as the concept of self-change, 
levels of self-change, methods of 
self-change, in addition to rules 
and principles in self-change. The 
lecture was attended by approxi-
mately 350 participants from the 
university and the local communi-
ty.  

A Training Course entitled: Using the Omani Virtual Scientific Library As Sources

A Training Workshop Titled “Digital Design for the Arts and Humanities
 Community”

A Public Lecture Dealing with Change Management: Con-
cept, Types and Strategies

Represented by the Arts and Humanities 
Group - ”Education Group“, the College 
of Arts and Humanities organized a vir-
tual training workshop titled ”Digital De-
sign“ for the college students, which was 
delivered by Mrs. Rahma Al Houmani, a 
design specialist. The workshop dealt 
with various topics such as digital draw-
ing, how some teaching strategies work, 
and drawing in geometric and curved 
shapes. The trainer also explained how 
to use specialized programs to complete 
the students’ tasks such as Adobe Flash, 

Photoshop, Google Sketch Shop and oth-
er programs.

A training course on the use of the Omani Virtual 
Scientific Library )Masder( was organized by the 
Learning Resource Center. The course was deliv-
ered by Mrs. Basma Al Habsiya, a Librarian at the 
Learning Resource Center, where she introduced 
to the library users the virtual library and the types 
of information sources and databases it is com-
prised of.  Mrs. Al Habsiya also spoke about the 
information search mechanism and the use of var-
ious search methods available in the library. She 
also shed some light on how to use facilities and 
features available in the library pages, and ways of 
downloading electronic resources. At the end of the 
session Mr. Al Habsiya answered queries raised by 

the library users and discussed the difficulties they 
face while using the library and searching for sourc-
es. The course was concluded by answering the in-
quiries of library users and discussing the difficul-
ties they face when using the library and searching 
for sources. 

A lecture on Family Relations at the Learning Resource Center
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The Learning Resource Center organ-
ized a lecture titled ”Counseling in Fam-
ily Relations“, presented by Mr. Ahmed 
Al-Shabibi, a family relations Consultant, 
a Lecturer and Sociologist at the College 
of Arts and Humanities, and the founder 
of Zulfa Center for Family Consultations.
The lecture discussed his book titled 
”Counseling in Family Relations“, which 
dealt with the issue of the marital rela-
tionship and the most common challeng-
es and problems that a couple could face, 
in addition to proposing some solutions 
to deal with these problems. The speak-
er also talked about the parents’ respon-
sibility in raising their children address-
ing the difficulties they normally face in 
dealing with them and ways to overcome 
some of the obstacles that could nega-
tively affect the solidity of family. At the 
end of the lecture, which was attended 
by a number of university employees and 
the outside community, time was given 
for questions and answers. 

It is worth noting that the aim of holding such 
lectures comes within the various initiatives 
of the Learning Resource Center towards the 
local community which includes providing 
consultations in managing family relations 
and dialogue, providing university and com-
munity members with social and psychologi-
cal solutions to family problems and allowing 
them to express their opinions and inquire 
about all issues related to the art of dealing 
with family members. 



College of Arts and Humanities Participates in an International Conference on 
Excellence and Creativity Organized by Ajman University

Al-Saqri Participates in the Summer Program for Arabic
 Language Students at Indiana University of America

Within the Arabic Summer Program at Indiana University of 
America for the Students of the Arabic language at the Ad-
vanced Level, Dr. Mohamed Al-Saqri, Assistant Professor of 
Curriculum and Teaching Methods at the College of Arts and 
Humanities, has delivered a lecture titled ”The Cultural Privacy 
of the Omani Society“, through Zoom application. The lecture 
discussed the importance of the location of the Sultanate of 
Oman, an overview of the history of the Sultanate, its material 
and intellectual heritage, and the Omani-American relations, in 
addition to talking about the Omani environment and its eco-
nomic vitals. Al Saqri also shed light on the most important 
customs and traditions of the Omani society. 

College of Arts and Humanities Participates 
in an International Conference on Excellence 
and Creativity Organized by Ajman Universi-
ty
”The Role of the Integrated Curriculum in 
Learning and Teaching Language Skills“ 
is the title of the paper which Dr. Fatima Al 
Mukhaini, Assistant Professor at the Depart-
ment of Arabic Language, College of Arts and 
Humanities presented in the Virtual Inter-
national Conference in its 20th edition. The 
title of the conference was ”Educational Ex-
cellence: Raising the Talented and Creativity 
and Innovation in Higher Education and Ba-
sic Education“ and was organized by Ajman 
University and the International Center of 
Innovative Education in Germany. The paper 
aimed at investigating the role of integra-
tion between language skills in teaching and 
learning of the Arabic language and study-
ing the relationship between language skills 
and the possibility of applying the integrated 
approach in teaching them. It also seeks to 
investigate the challenges facing the use of 
the integrated approach in teaching the lan-
guage skills. Dr. Amina Koueider, Assistant 
Professor in the Department of Psychology, 

Dr. Jokha Al-Sawafia, Assistant Professor 
in Psychological Counseling, and Dr. Qasim, 
Assistant Professor in Educational Technol-
ogy, College of Arts and Humanities, also 
participated in the conference with a joint 
study on the role of distance education in 
developing creative thinking and exploring 
the difficulties of skills development among 
A’ Sharqiyah university students from the 
faculty members’ point of view. 
It is worth mentioning that this conference 
aimed to highlight the Arab and internation-
al experiences in creativity and innovation in 
the various learning stages of general and 
higher education and promote cultural com-
munication, in addition to exchanging expe-
riences between researchers participating 
in this conference.

College of Arts and Humanities Participates in the Summer Program for
 Students of Schools in North Al Sharqiya Governorate

Students of Student Activities Department Participate in the Summer Forum of the Students 
of North Sharqiyah Governorate Schools

With an invitation of the General Directorate of 
Education in North Al Sharqiya Governorate, the 
Student Affairs Department represented by the 
Student Activities Department, participated in the 
summer program for the students of the schools 
of North Al Sharqiya Governorate. 
Four work papers were presented in the forum 
and included a number of various workshops on 
self-development and achieving goals and suc-
cess. The first workshop which was titled ”Secrets 
of Success“, touched upon the basics of prior plan-
ning for goals achievement. The second workshop 
which was titled ”What Follows Talent“, focused on 
developing talents, artistic sense and awareness, 
the use of free time, developing the student’s skills 

and utilizing them in real projects which can be ei-
ther a good source of income for him/her or a per-
manent job. The third workshop dealt with ”Using 
Social Networking Sites“. It discussed digital de-
velopments, marketing and creativity in the pur-
poseful intellectual content, which helps to speed 
up its spread through these platforms. The partic-
ipation was concluded by a workshop with the title 
”Self-Confidence“ and addressed various topics 
such as freedom from fear and failure, having the 
courage and desire to face situations and people 
and the most common challenges faced in life and 
how to overcome them. More than 380 students 
from different schools in North Sharqiyah Gover-
norate participated in these workshops.

Department of Psychology. The workshop 
dealt with some concepts related to build-
ing personality such as self-confidence, 
self-esteem. The workshop also addressed 
a number of important topics such as the 
impact of psychological concepts in shap-
ing the student’s personality, and the role 
of self-confidence in school achievement, 
and the basic skills needed to strengthen 
personality and raise self-confidence. In 
addition, Dr. Rashid Al-Hajri, Assistant Pro-
fessor in Fundamentals of Education deliv-
ered a lecture on ”Citizenship and Valued 
Education and their Importance“, as well 
as the concepts and basic elements asso-
ciated with them and the main objectives 
in establishing a generation that is proud 
of its identity and culture, committed to its 
citizenship, and keen on keeping itself up-
dated with the developments of knowledge 
and technical changes.    

A number of academic staff at the College of 
Arts and Humanities have participated in the 
summer program for the students of North 
Sharqiya Governorate schools which was 
organized by the General Directorate of Edu-
cation in North Sharqiyah Governorate. With-
in the program, a training workshop titled 
”How to Discover and Develop Your Talents“ 
was delivered by Dr. Said Al Rashdi, Assis-
tant Professor of Islamic Sciences at the Col-
lege of Arts and Humanities. The workshop 
introduced the participants to the concept 
of ”talent“ and how it could be discovered 
developed and the role it could play in de-
veloping the life of students in various fields. 
The workshop also provided some practical 
activities and some tips that could enhance 
and develop the students’ talents. Also, a 
training workshop on ”Building Personali-
ty and Improving Self-Confidence“ was de-
livered by Dr. Essam Al Lawati, Head of the 






