




في الشرقية  جامعة  طلبة  من  عدد   شارك 
 الدورة التدريبية: “ على الدرب األخضر “، والتي
 نظمتها دائرة شؤون الطلبة ممثلة في قسم
مؤسسة مع  بالتعاون  الطالبية   األنشطة 
بمسقط. البريطانية  والسفارة  عمان،   تحدي 
 وتهدف هذه الدورة إلى التعرف على التأثيرات
المهنية والمسارات  المناخية   والمتغيرات 
 الخضراء والتنوع البيلوجي واإلقتصادي بالجبل
 األخضر. كما تناولت هذه الدورة مجموعة من
 األنشطة؛ في مجال حل المشكالت، وُعقدت
تتعلق متنوعة  لمواضيع  جماعية   مناقشات 
موهوبين مدربين  بقيادة  وذلك  المناخ،   بتغير 
رحالت مشي ُنّفَذت  بعدها  الجانب،   هذا   في 
من عدد  وزيارة  المحيطة،  البيئة    إلستكشاف 
 الخبراء، والتباحث معهم في آليات  تبني الحلول
الخاصة العمل  أماكن  في  وتنفيذها   الخضراء 
 بهم، كما تم تقديم تجارب شخصية لعدد من

 الشباب المؤثرين في مجال المبادرات الخضراء.

 طلبة جامعة الرشقية يشا ركون يف دورة
 تدريبية بشأن املتغريت املناخية والتنوع
البيلويج واإلقتصادي باجلبل األخرض

العام من   الثاين  للفصل  الجدد  للطلبة  التعرييف   اللقاء 
  الجاميع 2021 / 2022 م

التعريفي اللقاء  الطلبة  شؤون  دائرة  في  ممثلة  الجامعة   نّظمت 
2021 الجامعي  للعام  الثاني  األكاديمي  للفصل  الجدد   للطلبة 
والبرنامج اللغات  بمركز  الرئيسية  بالقاعة  وذلك  م   2022  / 
باألنظمة الجدد  الطلبة  تعريف  إلى  اللقاء  ويهدف   التأسيسي، 
بالخدمات وتعريفهم  الجامعة،  في  بها  المعمول   والقوانين 
 المقدمة، وبالمرافق الخدمية داخل الحرم الجامعي. شمل البرنامج
ِقَبِل من  متنوعة  ولقاءات  محاضرات  وتقديم  تعريفية،   لقاءات 
والبرنامج الطلبة،  شؤون  دائرة  مثل:  الخدمية  الدوائر  من   عدٍد 
ودائرة المالية،  والدائرة  والتسجيل،  القبول  ودائرة   التأسيسي، 
فقد ذلك  إلى  باإلضافة  التعلم،  مصادر  ومركز  المعلومات،   تقنية 
 تم تعريف هؤالء الطلبة بخدمات السكن الداخلي والعيادة والنقل

له. التابعة  والمرافق  الجامعي  بالحرم  والسالمة  األمن  وإجراءات 

التطبيقية العلوم  كلية  عميد  الغنيمي  سعيد  الدكتور   قام 
مساعد أستاذ  أشانكونجو  جاكسون  والدكتور   والّصحية، 
إلى ميدانية  بزيارة  والصحية،  التطبيقية  العلوم  بكلية   أحياء 
شمال بمحافظة  والطائيين  دماء  لوالية  التابع  األبيض   الجبل 
 الشرقية لتجميع عينات من نبات الّزعتر البّري ضمن مشروعهم
 البحثي الممول من قبل مجلس البحث العلمي. وتهدف هذه
الّزعتر ودراسة لنبات  والبيولوجي  النباتي  التحليل  إلى   الدراسة 

الميكروبات. لبعض  مضادًا  الستخدامه  العلمية  اإلمكانية 

دراسة بحثية لنبات الّزعرت الربي

الغنييم يشارك يف ورشة عمل لتحضري املحكمني 
الخارجيني 

عميد الغنيمي  سعيد  الدكتور   شارك 
في والصحية  التطبيقية  العلوم   كلية 
الهيئة نظمتها  والتي  عمل   ورشة 
األكاديمي وضمان لالعتماد   العمانية 
يناير  ٢٦-٢٧ من  الفترة  خالل   الجودة 
الخارجيين. المحكمين  لتحضير   ٢٠٢٢ 
في الورشة  هذه  تهدف   حيث 
معتمدين خارجيين  محكمين   اعداد 
لالعتماد العمانية  الهيئة   لدى 

الجودة. وضمان  األكاديمي 

اآلداب كلية  الناعبية من  بنت سعيد  خالصة  الطالبة   شاركت 
للتصوير الشباب  بينالي  مسابقة  في  اإلنسانية   والعلوم 
ضمن صورها  من  عدد  اختيار  تم  إذ  م.   2021 لـعام   الضوئي 
 صور سلطنة عمان الفائزة بكأس العالم للتصوير الضوئي )لفئة
في الضوئي  للتصوير  الدولي  الشباب  ببينالي  سنة   21  تحت 
 دورته األربعين للمرة الخامسة على التوالي( إلى جانب أعمال
 عدد من الشباب البارزين في المجال. وقد حصلت السلطنة من
 خالل هذه المسابقة على كأسي العالم في بينالي الفياب في
 فئة أقل من 16 سنة بواقع 462 نقطة موزعة على 20 عماًل
21 سنة من  أقل  وفئة  الفئة.  ذات  من  لـ13 مصوًرا   مشارًكا 

بواقع 457 نقطة موزعة على 20 عماًل مشارًكا لـ13 مصوًرا.

الطالبة خالصة الناعبية تشارك يف كأس العالم للتصوير الضويئ

االجتماع املشرتك ملجليس أمناء و إدارة الجامعة

الجامعة للمجلسين في حرم  اجتماع مشترك  تم عقد  ؛  الجامعة  أمناء وإدارة  بين مجلسي  المشترك  التنسيق  إطار   في 
وانجازاتها، الجامعة،  مسيرة  استعراض  أهمها  ومن  والتحديات  المواضيع  من  عدد  مناقشة  خالله  تم  إبراء   بوالية 
وانجازاته الطلبة  دعم  صندوق  سير  استعراض  تم  كما  والمالية.  واالدارية  األكاديمية  الجوانب  في   والتحديات 
بارك وقد  ماديًا.  المعسرين  للطلبة  المقدم  الدعم  لرفع مستوى  المالية؛  موارده  تعزيز  تواجهه وسبل  التي   والتحديات 
الجامعة، حرم  في  حضوريًا   )2020-2021  /  2019-2020  /  2018-2019( للدفعات  التخرج  حفل  إقامة   المجلسين 

الجامعة. بمخرجات  القائم  االهتمام  واقع  تمثل  بصورة  الدفعات،  بهذه  االحتفاء  حفل  إلقامة  الجهود  كافة  وبذل 
 وعلى هامش االجتماع، استضاف مجلس أمناء الجامعة مجلس الجامعة األكاديمي للوقوف على أبرز اإلنجازات والتحديات

 التي تعيق سير العملية التعليمية واإلدارية في الجامعة، بعدها
التي التحديات  لطرح  األكاديمي،  المجلس  المجال ألعضاء   ُفِتَح 
مجلس اجتمع   كما  ومقترحاتهم،  أفكارهم  وبيان   تواجههم 
 األمناء بالمجلس االستشاري الطالبي، وتناقش أعضاء المجلس
التي التحديات  من  عدٍد  في  األمناء  مجلس  مع   االستشاري 
المناسبة الحلول  إيجاد  متوسمين  الجامعة؛  في  الطلبة   تواجه 

للطلبة. النفسي  االستقرار  تحقيق  في  يسهم  بما  لها؛ 



 نّفذت كلية العلوم التطبيقية والّصحية في الفترة من 3-2 فبراير 2022
بالكلّية، حديثًا  التحقوا  ممن  األكاديميين  من  لعدٍد  تعريفيًا  برنامجًا   م 
ثالثة البرنامج  تناول  م،   2022 الربيع  فصل  في  إليها  انضموا   والذين 
 محاور أساسية، وهي: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. وقد
 افتتح البرنامج الدكتور سعيد الغنيمي عميد الكلية بكلمة ترحيبية بهم
 راجيًا لهم التوفيق في مهام عملهم. كما استعرض بعض االحصائيات
 المرتبطة بالكلية مثل: أعداد األكاديميين، والبرامج االكاديمية بالكلية،
محمد الدكتور  قدم  بعدها  بها.    المقيدين  الطلبة  أعداد  إلى   إضافة 
الكلية الفنية في  باللجان  للتعريف  عرضا  فيزياء  أستاذ مساعد   البحري 
 ومنها لجنة خدمة المجتمع ودورها في خدمة المجتمع المحلي، ولجنة
 التعليم، ولجنة البحث العلمي، غيرها من اللجان. كما قّدمت الدكتورة
 ثريا الحارثية أستاذ مساعد كيمياء عرضا عن لجنة التعليم بالكلية وكيفية
 إعداد المقررات الدراسية واستخدام بعض البرامج الكترونية المعمول
 من جانبها قّدمت األستاذة إيمان البويقية ،Logsis بها في الجامعة مثل
وكيفية المودل  استخدام  كيفية  في  توضيحيًا  بيانا  رياضيات   محاضر 
 تفعيله بصورة تساعد األكاديمي في توصيل المحتوى العلمي لطلبته
 وإعداد االمتحانات االفتراضية. وفي اليوم الثاني للبرنامج قّدم الدكتور
االمتحانات بسياسة  تعريفًا  التغذية  علم  رئيس قسم  خان  الدين   نصير 
واالرشاد المشترك  الملف  استخدام  كيفية  وكذلك  الجامعة   في 
 األكاديمي. واختتمت البرنامج الدكتورة ريا البلوشية رئيسة قسم العلوم
 األساسية بعرض نبذة عن لجنة البحوث العلمية وسياستها وآلية النشر

. علمية  منح  على  للحصول  وتقديمها  العلمية  والمؤتمرات  العلمي 

 برنامج تعرييف لألكاديميني امللتحقني حديثًا بكلية العلوم التطبيقية
والّصحية

Induction program was organized by College of  Applied 
and Health Sciences from 2nd till 3rd February2022 for 
academic staff who are newly joined the college in fall 
2022 . The program addressed three main areas: Teach-
ing, scientific research, and community service. The pro-
gram was started by Dr. Saeed Al-Ghanimi, Dean of the 
College, welcoming and wishing them all success in their 
career. He also reviewed some of the statistics that is re-
lated to  the College, such as: Number of academics, ac-
ademic programs at the College, as well as number of 
students enrolled .Dr. Mohammed Al Bahri Assistant Pro-
fessor – physics shared a presentation about  the techni-
cal committees of the College, including the Community 
Service Committee, the Education Committee, the Scien-
tific Research Committee and other committees. Also, Dr. 
Thuraya Al Harthi assistant professor of chemistry had a 
presentation about College Education Committee and how 
to prepare curricula and use some of the University’s elec-
tronic programs like Logsis. Mrs Iman Al Buwaiqi mathe-
matics instructor .presented Explanatory report on how to 
use the moodel and how to activate it in a way that helps 
academics sharing  scientific content to their students 
and prepare virtual exams. The second day of the pro-
gram Nasiruddin Khan Assistant Professor – Head of Food 
Science section had a presentation about An introduction 
to the university’s examination policy as well as how to 
use the  shared  files and academic guidance. At th end 
of the program Dr.Rayya Al Balushi Head of Basic Scienc-
es shared a review about  Scientific Research Committee, 
its policy, scientific publishing mechanism and scientific 
conferences and their submission for scientific grants.

Induction program  for ASU Academic Staff Newly Joined
   College of Applied and Health Sciences



To prepare external arbitrators
Dr. Said Al Ghenaimi  participated un a workshop  To Prepare External Arbitrators

Joint meeting of  Boards of Trustees and Administration

Dr. Said Al Ghenaimi Dean of College of Applied and Health Scienc-
es Participated in  a wakshop that was organized by Omani Aca-
demic Accreditation and Quality Assurance Authority from 26th 
-27th Janaury2022  For the preparation of external arbitrators. 
This workshop is designed to prepare external judges accredited 
by Omani Academic Accreditation and Quality Assurance Authority

Within the framework of joint coordination between the Board of Trustees and administration of 
A’Sharqiyah University A joint meeting of the two councils was held at the campus of the Univer-
sity Ibra, during which a number of topics and challenges were discussed, including the review of 
the University’s progress ,achievements , challenges in academic, administrative and financial as-
pects. Also it was discussed that is   students support fund its  functioning, achievements, challenges 
and ways to enhance the financial resources of the Student Support Fund were also reviewed; to 

raise the level of support for  financially   insolvent 
students. Both boards congratulated conducting  
graduation ceremonies for the following batches
2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021( with  physical 
attendance and to do all effort to reflect  the impor-
tance of the University’s graduates .In conjunction with 
the meeting, the University’s Board of Trustees host-
ed the UAB to identify the most significant challenges 

that are confronting the University’s educational and administrative process. The University’s Board of 
Trustees met with the Student Advisory Council and discussed with the Board of Trustees challenges 
are facing students at the University. Looking forward to find suitable solutions for them; Contributing 
to students’ psychological stability.

ASU students participated in a training 
course “ that was organized by Student 
activities section , students affairs depart-
ment in cooperation with Outward Bound 
Oman and British Embassy . “On green Path“
This course aims to identify the effects, 
climate variables, green career pathways, 
biological diversity and economic diversity 
of the Green Mountain. . The session also 
covered a range of activities; In the area 
of problem-solving, group discussions on 
various topics related to climate change 
were held under the leadership of talented 
trainers on this aspect. Many experts vis-
ited and discussed adopting mechanisms 
and implementing green solutions in their 
workplaces. Also some personal experi-
ences were presented  of young  influenc-
ers who are interested in   green initiatives .

A’Sharqiyah University Students Par-
ticipated in Training Course on Climate 
Variability, Biological and Economic 

Diversity of the Green Mountain

Induction Meeting for New
 students of The Academic Year 2021/2022

 Dr. Said Al Ghenaimi Dean of College of Applied and Health 
Sciences and Dr. Jackson Achankunju Assistant Professor 
in Biology visited the white mountain in “  Dima Wa Taeen“ 
Ash Sharqiyah North Governorate,  for collecting  wild orega-
no plants   within their funded  research project by the Sci-
entific Research Council. This study is about  the plant and 
biological analysis of the oregano plant and the scientific 
possibility of using it as an antibiotic for certain microbes.

Wild Oregano Plants Study 

Students affairs department organized the induc-
tion meeting for the new students of the second aca-
demic semester of the academic year 2021/2022 at 
the main hall of the GFP building . The meeting aims 
to introduce the new students to   regulations , sys-
tems  , the services provided, facilities on campus. 
The program included induction meetings, lectures 
and various meetings by a number of  services de-
partments  such as: Student Affairs, GFP Program, 
Admission and Registration , Finance, Information 
Technology Service and Learning Resource Center. 
In addition, these students were introduced to inter-
nal dorms services, clinic, transportation, security 
and safety procedures at the campus and its facilities

Khalsa Bint Said Al Naabi  a student from College of Arts and 
Humanities   participated in International Youth Photography Pe-
nale , Year 2021 and had been selected among the   Sultanate of 
Oman winning photos  ) the category :  photos under- 21 , World 
Photography Cup , International Youth Photography Penale , Year 
2021 for the fourth time ( together with the work of a number of 
prominent youth in the field. Through this competition, the Sultan-
ate received the World Cup in the Al-Faib Biennale in the category 
of under 16 years by 462 points distributed  on  20 participating 
works for  13 photographers of the same category. Also partic-
ipating in  the category  of less than 21 years old by 457 points 
distributed  over 20 participating works of 13 photographers.

 
ASU Student Khalsa  Al Naabi participated in , World Photography Cup






