االحتفال بتخريج الدفعات:
الخامسة والسادسة والسابعة من طالب الجامعة
إحتفلت الجامعة بتخريج عدد من طلبتها في
احتفالين منفصلين .حيث أقامت في إحتفالها
األول بتخريج ( )1085خريجا وخريجة من طلبة
الدفعات الخامسة والسادسة والسابعة من
حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
بكليتي إدارة األعمال والحقوق ،وذلك تحت رعاية
معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير
الصحة  ،وفي حفلها الثاني قامت بتخريج ()1025
خريج وخريجة من حملة الدبلوم والبكالوريوس
والتأهيل التربوي في كل من كلية الهندسة وكلية
العلوم التطبيقية والصحية وكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية وذلك تحت رعــايـــة معالي سلطان
بن سالم الحبسي وزير المالية.حضر اإلحتفالين
عدد من أصحاب السعادة ومدراء عموم و
مدراء المؤسسات الحكومية والخاصة المدعوين
وموظفي الجامعة.

بمشاركة واسعة من الباحثني واألكاديميني من داخل سلطنة عمان وخارجها
انطالق أعمال املؤتمر الدويل األول لجامعة الرشقية يف التعليم والتعلم عن بعد

نظمت الجامعة مؤخراً المؤتمر الدولي األول في
ّ
التّ عليم والتّ علم عن بعد “الفرص والتحديات” وبمشاركة
واسعة من الباحثين واألكاديميين بمؤسسات
التعليم العالي من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال البروفيسور عبدالله بن سيف التوبي مدير مركز
الترجمة والتعريب واالهتمام باللغة العربية باألمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رئيس المؤتمر:
الصلة
تكمن أهمية المؤتمر في مناقشة القضايا ذات ّ
بالتعليم والتعلم عن بعد من حيث الفرص واإلمكانيات
المعتمدة في تقديم خدمة التعليم بهذه اآللية خاصة
في ظل الظروف التي يمر بها العالم كجائحة كورونا
.وذلك بما يتفق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين
وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على التحديات ،والتي
صاحبت هذا النوع من التعليم وعرض سبل معالجتها
باإلضافة إلى استعراض الرؤى المستقبلية للتّ صدي ألي
موضحا بأن المؤتمر وعلى
أزمة يتعرض لها قطاع التعليم،
ً
مدى يومين يقدم ( )53ورقة بحثية في (  ) 6أهداف رئيسة
وفي ()4أربعة محاور أساسية ،المحور األول :بعنوان اآلثار
التربوية والنفسية للتعليم والتعلم عن بعد في مؤسسات
.التعليم العالي في سلطنة عمان /جائحة كورونا نموذجا
أما المحور الثاني :فقد كان بعنوان التجارب المحلية
والدولية في هذا الجانب ،أما المحور الثالث :فقد
تناول مهارات القرن  ،21وجاء المحور الرابع ليناقش
مؤكدا بأن نسبة
التحديات والفرص في تمويل التعليم،
ً
قدم بها
التّ
تم
والتي
القبول للبحوث وأوراق العمل،
ّ
للمؤتمر بلغت ( )84بالمائة ،حكّ مها ( )62محكماً من
.الباحثين واألكاديميين من داخل سلطنة عمان وخارجها
وفي اليوم األول للمؤتمر ،واشتمل البرنامج تقديم ()٣١
ورقة بحثية وعلمية ،أبرزها قراءة تحليلية نقدية لتأثير
جائحة كورونا على التعليم اإللكتروني في مؤسسات
التعليم العالي في سلطنة عمان ،والصحة النفسية
خالل فترة التعليم عن بعد لدى الطلبة ،وتحديات تطبيق
التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في سلطنة
.عمان من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين
رعى افتتاح أعمال المؤتمر سعادة الدكتور بخيت
بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي واالبتكار للتعليم العالي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر أختتم بتقديم (  ، ) ٢٢ورقة
بحثية وعلمية ،ويأتي هذا المؤتمر ضمن اهتمام سلطنة
ُعمان بالتعليم ،وإيالئه أولوية في الرؤية المستقبلية
عمان  ، 2040وحرص جامعة الشرقية على ترجمة
مهما
محورا
أهداف ومرامي هذه الرؤية؛ إذ كان التّ عليم
ً
ً
الدولي
في خططها وبرامجها ،ويمثل هذا المؤتمر ّ
منصة انطالق وأساسا يمكن أن ُيبنَ ى عليه إطالق
ّ
تجارب جديدة في مجاالت التّ علم والتّ عليم ،وذلك من
خالل المحاور المطروحة وما سيناقشه المؤتمر من
تشريعات والعديد من األمور ذات صلة ،والتي تهدف
عملية ومناسبة تضمن الوفاء بحقوق
إلى إيجاد آليات
ّ
المنظومة التعليمية في ظل التعليم عن بعد.

جامعة الرشقية ّ
تنظم فعاليات األسبوع الثقايف الطاليب الثامن
نظمت الجامعة ممثلة في دائرة شؤون الطلبة فعاليات
ّ
األسبوع الثقافي الطالبي الثامن للعام األكاديمي
.2021/2022رعى حفل االفتتاح سعادة السيد سعيد
بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة
والشباب للثقافة .وابتدأت فعاليات األسبوع بكلمة
ألقتها أسماء بنت صالح المحروقية ممثلة الطلبة في
األسبوع الثقافي قالت فيها “ :إيمانً ا من الجامعة
بأهمية األنشطة الطالبية الالمنهجية ،والتي تساعد في
بناء شخصية الطالب الجامعي وصقل مواهبه وقدراته،
واالرتقاء بمهاراته وامكاناته؛ فقد أولت جامعة الشرقية
األنشطة ،على اختالفها ،وتنوعها ،أهمية كبيرة باعتبارها
المكمل للعملية التعليمية؛ إذ تعمل على بناء
الجانب
ّ
شخصية الطالب المتكاملة في كافة الجوانب العلمية
والمعرفية والثقافية والنفسية واالجتماعية ،كما أنها
تصقل المهارات القيادية والشخصية للطالب الجامع”.
وعرضا
ً
وتضمن حفل االفتتاح تقديم أوبريت طالبي
ّ
مرئيا عن فعاليات األسابيع الثقافية الماضية .باإلضافة
ًّ
إلى افتتاح المعرض الفني ،حيث تجول راعي المناسبة
وتعرفوا على طبيعة
والحضور في أركان المعرض
ّ
األنشطة ومشروعات الشركات الطالبية في مختلف
المجاالت .وشملت فعاليات اليوم األول إقامة جلسة
حوارية بعنوان :دور الجامعات في تحقيق مستهدفات
رؤية ُعمان  ،2040باإلضافة إلى تكريم عدد من
تضمنت
المجيدين في األنشطة الطالبية بالجامعة .كما
ّ
فعاليات األسبوع إقامة مجموعة من الفعاليات،
من بينها ملتقى الخطابة باللغة اإلنجليزية ،وملتقى
المجالس االستشارية الطالبية ،إلى جانب العديد
من الفعاليات العملية والمعارض الطالبية المتنوعة.
الجدير بالذكر بأن فعاليات األسبوع الثقافي الطالبي
الثامن بجامعة الشرقية تهدف إلى إبراز المواهب
والمشروعات الطالبية ،وذلك بمشاركة واسعة من
الطلبة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع
المحلي وطلبة مؤسسات التعليم العالي والتعليم
المدرسي في مختلف محافظات سلطنة ُعمان.

الدكتورة ريا البلوشية وفريقها البحيث يشاركون يف مؤتمر دويل للكيمياء
شاركت الدكتورة ريا البلوشية رئيس قسم
العلوم األساسية ،واألستاذ المساعد في
الكيمياء بكلية العلوم التطبيقية العلمي
الذي نظمته الجمعية الملكية للكيمياء خالل
عقد
الفترة من  2-1مارس  2022والذي ُي َ
سنوياً عبر منصة  Twitterللباحثين من جميع
دول العالم للمشاركة بأبحاثهم والتحاور مع
غيرهم من الباحثين في ذات المجال .وجاءت
مشاركة البلوشية في هذا المؤتمر في البحث
في تحضير مواد عضوية فلزّ ية،
العلمي
ودراسة خصائصها الفيزيائية والكيميائية.
يذكر أن هذا البحث شارك فيه فريق بحثي
من جامعة الشرقية ،ومن جامعة السلطان
قابوس ،ومن جامعة حائل بالمملكة العربية
السعودية ونشر مؤخراً في مجالت علمية.

يمشاركة اكرث من  100باحث من داخل وخارج السلطنة . .
ورشة علمية يف مهنجية بناء وتصميم االستبانة يف الدراسات العلمية
نظمت لجنة أخالقيات البحث العلمي والسالمة
الحيوية بالجامعة ورشة بعنوان “ منهجية بناء وتصميم
االستبانة في الدراسات العلمية” قدمها الدكتور
إبراهيم الوهيبي  -أستاذ مساعد في القياس والتقويم
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .تناولت الورشة عدة
محاور من أهمها :أهمية االستبانة وأنوعها ومميزاتها
وعيوبها ,وخطوات بناء االستبانة واألخطاء الشائعة في
بناء االستبانة إضافة إلى تصميم االستبانة اإللكترونية
وإجراءات الصدق والثبات  .شارك في هذه الورشة
أكثر من  100باحث من داخل السلطنة وخارجها وعدد
من طلبة الدراسات العليا والباحثين واألكاديميين.

جامعـــــة الرشقية تشارك يف
مشــــروع للحفــــــاـظ عىل
التـنـوع الـورايث لألرانب الربية
يف سلطنة عمان

ينفذ مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية «موارد»
التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
بالتعاون مع جامعة الشرقية وهيئة البيئة مشروع التوصيف
المظهري والوراثي لألرنب البري في سلطنة عمان .ويهدف
المشروع إلى توصيف وتصنيف األرنب البري ،وسوف يساهم
هذا المشروع في الحفاظ على التنوع الوراثي لألرانب البرية
في سلطنة عمان .وقد تم القيام بثالث زيارات ميدانية
لجمع عينات الدم وأخذ القياسات المظهرية لألرنب البري،
وشملت الزيارات محافظات الوسطى والشرقية وظفار،
حيث تم جمع ( )39عينة دم ،و( )39عينة من شعر و()34
مسحة من الفم ،وذلك من األرانب البرية التي تم الحصول
عليها أثناء هذه الزيارات .وأكد مركز موارد أنه ومن خالل
هذه الزيارات تم أخذ القياسات المظهرية وعددها ()28
قياسا لكل حيوان على حدة من قطيع األرنب البري؛ للوصول
ً
إلى توصيف قطعان األرانب البرية في سلطنة عمان
من حيث الصفات الشكلية والمظهرية ،إذ اشتملت هذه
القياسات على «اللون ،الوزن ،طول الجسم ،طول األذن،
طول األرجل األمامية والخلفية» وغيرها من القياسات.

يتعرفون عىل الربنامج الوطين التدرييب “ :إعداد”
طلبة جامعة الرشقية
ّ
نظمت جامعة الشرقية ممثلة في دائرة البحوث والدراسات
العليا عرضاً تعريفياً بالبرنامج الوطني التدريبي “ إعداد” قدمه
الفاضل حمد الحضرمي مدير التعلم والتعليم الخارجي
بشركة تنمية نفط عمان ومدير البرنامج الوطني التدريبي
“ إعداد “ .ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الطالب من
االنخراط في التعلم التطبيقي وإعدادهم وتسليحهم
بالمهارات المطلوبة لسوق العمل .حيث تضمن العرض
شرحاً عن التخصصات األكاديمية المطلوبة ،والشروط
الواجب توفرها لدى الطالب ،وكذلك آلية التسجيل
لاللتحاق بالبرنامج .كما تناولت الفعالية مشاركة التجربة
عبر فقرة “ رحلتي مع برنامج إعداد “ والتي قامت
طالبات من كلية الهندسة بها ،إذ تحدثن عن تجربتهن
العملية ،وفترة التدريب في هذا البرنامج .الجدير بالذكر
إن جامعة الشرقية تشارك في هذا البرنامج للمرة
الثانية على التوالي ،والذي يستهدف في دورته الثالثة
للعام األكاديمي  2022/2023طلبة الجامعة في كلية
الهندسة ،وكلية العلوم التطبيقية والصحية ،وكلية إدارة
األعمال وكلية الحقوق .حيث تسعى جامعة الشرقية
عبر خطتها االستراتيجية  2020-2025للتّ جويد المستمر
لبرامجها األكاديمية وتدعيمها بالبرامج التدريبية
العملية والتي تساهم في تنمية مهارات طلبة الجامعة

وتهيئتهم لمتطلبات وتحديات سوق العمل .ومما يجد
بالذكر كذلك أن هذا البرنامج يستهدف طلبة وطالبات
مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة عبر تعيينهم في
شركات ومؤسسات تدريبية لمدة عام دراسي كامل قبل
أن يعودوا الستكمال عامهم الدراسي األخير بالجامعة.
حضر هذا العرض األستاذ الدكتور يحيى الوهيبي نائب
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية والبحث العلمي،
وعمداء الكليات و عدد من أعضاء الهيئتين اإلدارية
واألكاديمية إضافة إلى عدد من طلبة وطالبات الجامعة.

طالب كلية احلقوق يف زيارة ملجلس الدولة للتعرف عىل صالحياته
وإختصاصاته

قام عدد من طالب كلية الحقوق بجامعة الشرقية بزيارة لمجلس الدولة للتعرف على
صالحياته واختصاصاته وآليه عمله ،وذلك في إطار البرنامج األكاديمي للكلية لزيارة
المؤسسات التشريعية والبرلمانية في سلطنة عمان ،وتعزيز الثقافة البرلمانية لدى
الطلبة وتعريفهم بجهود المجلس في المجال التشريعي والرقابي باعتباره الجناح اآلخر
لمجلس عمان مع مجلس الشورى .شارك في الزيارة ( )30طالبا من الكلية ،وتضمن
التعرف على األعمال والمهام المنوطة بالمجلس ،والتعرف كذلك وعن
برنامج الزيارة:
ّ
قرب على مجلس عمان ودوره في العمل الوطني ،باإلضافة إلى استعراض األحكام
الخاصة بمجلس الدولة في النظام األساسي للدولة  ،كما تم تعريف طلبة الجامعة
الزائرين بالهيكل التنظيمي للمجلس ،إلى جانب تعريفهم على األنشطة واألعمال
جزءا من
العامة للمجلس ،وفي ختام الزيارة حضر طلبة كلية الحقوق بجامعة الشرقية ً
جلسة المجلس واستمعوا خاللها إلى جانب من النقاشات المطروحة وآلية سيرها.

ورشة للتعريف بأهمية اإلعالن التجاري بفرع الغرفة بإبراء

قدم الدكتور محمد الجامودي أستاذ مساعد في الدراسات اللغوية الحديثة
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ورشة عمل بعنوان “ اإلعالنات المالئمة
لألنشطة التجارية” وذلك بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع شمال الشرقية.
تطرقت الورشة التعريف بأهمية اإلعالن التجاري و الطرق والوسائل
واألساليب المتخصصة والمتجددة التي تبرهن على أهميته إضافة إلى
الجوانب المتعددة التي تدخل في إعداد اإلعالن التجاري وكيفية إنجاحه.كما
قدم المشاركين في هذه الورشة نماذج لبعض اإلعالنات التجارية المحلية
الناجحة واالنطباع السريع لدى المستهلك عن المنتج أو الخدمة والنقاش
حول طرق االعتماد على الطرائق اللغوية والفنية وربط اإلعالن التجاري باإلرث
الحضاري والثقافي للمجتمع .حضر الورشة عدد من أعضاء مجلس إدارة فرع
غرفة تجارة وصناعة عمان وأكثر من  50مشاركاً من أصحاب وصاحبات األعمال
وموظفي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والباحثين عن عمل.

جامعة الرشقية تدشن أول مجةل ُمح َّ
َك َمة يف العلوم الرتبوية واإلنسانية
دشنت جامعة الشرقية ،أول مجلة علمية محكمة دورية العالي في سلطنة عمان ،ومن الدول الخليجية والعربية،
تتكون من
تصدر بشكل دوري نصف سنوي في مجال العلوم باإلضافة إلى اللجنة العلمية للمجلة ،والتي
ّ
التربوية واإلنسانية ،وتعد المجلة إنجازاً علمياً في سبيل عمداء الكليات واألكاديميين في كليات جامعة الشرقية.
النشر العلمي في سلطنة عمان.وقال الدكتور علي بن
حمد الفارسي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجامعة ومدير تحرير المجلة:
إن المجلة والتي تعد باكورة المجالت العلمية المحكمة
َّ
في جامعة الشرقية تسعى إلى تحقيق مكانة مميزة
ومرموقة بين المجالت العلمية المحكمة ،وأن تكون
ضمن القائمة المعتمدة للمجالت المحكمة في قواعد
البيانات العربية والعالمية للنشر ،هذا باإلضافة إلى
سعي المجلة إلى توطين المعرفة التربوية واإلنسانية
في المجتمع ،وتسهيل النشر وفق الضوابط العلمية.
وأشار إلى أن أهداف المجلة ركزت على نشر المعرفة
الجديدة في حقول العلوم التربوية واإلنسانية ،واإلسهام
في تطوير المجتمع العماني من خالل توطين المعرفة
وإشهارها ،باإلضافة إلى خدمة الباحثين في المجاالت
التربوية واإلنسانية وتشجيعهم على البحث من خالل
تحكيم األبحاث وتسهيل النشر ،هذا إلى جانب رفع الرصيد
المعرفي لسلطنة عمان والوطن العربي؛ وذلك من خالل
تراكم األبحاث العلمية المحكمة.وتقع المجلة العلمية
في  180صفحة ،وتضم اللجنة االستشارية للمجلّ ة
نخبة من األكاديميين واألساتذة من مؤسسات التعليم

ورش عملية حول برنامج املنح البحثية املؤسسية
وآلية التقديم لها
قدمت الدكتورة ريا البلوشية رئيس قسم العلوم األساسية
ّ
ورئيسة لجنة البحث العلمي واالبتكار بكلية العلوم التطبيقية
والصحية ورشتان علميتان حول برنامجين من برامج المنح
البحثية المؤسسية ) (BFPوالتي تم تنظيمهما بالتعاون بين
لجنة البحث العلمي واالبتكار ولجنة خدمة المجتمع بالكلية.
وقد تم التّ طرق خالل هذه الورش إلى أهداف البرامج،
وشروط التقديم فيه ،إضافة إلى التوضيح بالتطبيق العملي
لطريقة التقديم للمقترح البحثي في بوابة عمان البحثية
يذكر أن هذه الورش تستهدف طلبة جامعة (RIMS).
الشرقية من طلبة الدراسات العليا وموظفي الجامعة
من الهيئتين اإلدارية واألكاديمية وموظفي المؤسسات
المختلفة من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

التعريف بخدمات مـركز مصادر التعلم
لطلبة الربنامج التأسييس
ً
تعريفية لطلبة البرنامج
محاضرة
ً
نضم مركز مصادر التّ علم
ّ
التأسيسي ،وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى البرنامج
قدمها الفاضل حمد المصلحي أمين مكتبة
التأسيسي ّ
بقسم اإلعارة .تناولت المحاضرة التعريف بالمركز
وأقسامه والخدمات التي يقدمها للمستفيدين ،مثل
اإلعارة ،واالطالع الداخلي ،والخدمة المرجعية ،وتوفير
الخدمة الداعمة للبحث والتّ علم عبر معامل الحاسب
اآللي والطابعات إضافة إلى الفهرس اآللي والخدمات
الذاتية المتاحة فيه .كما قدم المصلحي نبذة عن
المكتبة العلمية االفتراضية العمانية (مصادر) ومصادر
الوصول المفتوح وخدمة تصفح الجرائد المحلية اليومية
من موقع المركز .وفي ختام المحاضرة تم تعريف الطلبة
بالتعليمات التي يجب على الطالب التقيد بها أثناء تواجده
في مركز مصادر التعلم .حضر هذه الورشة عدد من أعضاء
الهيئة التدريسية بمركز اللغه والبرنامج التأسيسي .

A ’Sharqiyah University Students Learn about
the National Training Program with” EIDAD “ Program”
A’ Sharqiyah University, represented by the Department of Research and Graduates Studies, organized
an introductory presentation to the National Training Program “ EIDAD “ by Mr. Hamed Al Hadhrami,
Director of External Learning and Development of
the Petroleum Development Company and Director of the National Training Program . This program
aims to enable students to engage in applied learning, prepare and equip them with the skills required
for the labour market. The presentation included an
explanation of the most demanded academic programs, the conditions to be met by students, as well
as the registration mechanism for enrolment in the
program. The event also had a part of sharing students experience through “My journey with EIDAD
program” in which Engineering college students
spoke about their work experience and the training
period in this program. It is worth mentioning that A
’Sharqiyah University participates in this program
for the second time successively, which at its third
time for the academic year 2022/2023 targets college of Engineering, Applied and Health Sciences,
college of Business and college of Law students.
Through its strategic plan 2020-2025, A ‘Sharqiyah
University seeks to continuously improve its aca-

demic programs and enhance with practical training
programs that contribute to the development of the
skills of university students and prepare them for the
requirements and challenges of the labour market..
It is also noted that this program targets students
of higher education institutions in the Sultanate by
appointing them to training companies and institutions for a full academic year before they return to
complete their last academic year at the university. This presentation was attended by Prof. Yahya
Al-Wahibi Deputy Vice Chancellor – Academic Affairs
and Research, Deans of Colleges , ASU students ,
administrative and academic staff members .

Students of Law College visited Oman Council to learn about its Functions and Responsibilities
A number of students from A ’Sharqiyah University College of Law visited
the State Council to learn about its functions , responsibilities , mechanism
of work, within the framework of the academic program of the college to visit
legislative , parliamentary institutions in the Sultanate of Oman, to enhance
the parliamentary culture of students and introduce them to the Council’s
legislative and oversight efforts as the other side of the Omani Council with
the Shura Council 30 students from the college participated in the visit.
The visit program included: learning about the Council’s work ,tasks, its
role in national work, reviewing State Council provisions in the Statute of
the State, as well as introducing ASU visiting students with the Council’s
organizational structure ,the general activities and work of the Council .At
the end of the visit, College of Law students attended part of the Council’s
session , heard some of the discussions , and the work flow mechanism .

A Workshop on the importance of commercial advertising at Ibra Chamber of Commerce
Dr.Mohammed Al Jamoodi Assistant Professor of Arabic Applied Linguistics or Phonetics ,College of Arts and Humanities presented a workshop entitled ““Adequate Advertising for Business
Activities”, at Oman Chamber of Commerce and Industry north Al Sharqyiah The workshop focused on the importance of commercial advertising , the specialized ,new methods that demonstrate its importance and the multiple aspects involved in the preparation of the commercial advertising and how it works. Participants in this workshop presented models of some successful
local commercial ads , a quick consumer impression of the product or service , discussion on
ways to rely on linguistic ,artistic methods and link the commercial to the cultural heritage of the
community. The workshop was attended by a number of members of the Board of Directors of
the Oman Chamber of Commerce and Industry Branch and more than 50 participants from owners, business owners, employees of government institutions, the private sector and job seekers.

A ’Sharqiyah University Launched First Refereed Journals in Educational
and Human Sciences
A’Sharqyiah University launched The first periodical refereed scientific journal to be published
periodically in the field of educational and human
sciences. The journal is a scientific achievement
for scientific publishing in the Sultanate of Oman.
Dr. Ali bin Hamed Al-Farsi, Head of the Department of Arabic Language and Literature of Arts
and Humanities College and Editor-in-Chief of the
Journal, said that this journal is the first refereed
scientific journal in Sharqiyah University, seeks to
achieve a unique position place among the scientific journals and to be included in the approved list
of the Arab refereed journals in the Arab and International Database for publishing. This is in addition
to the journal’s efforts to localize educational and
human knowledge in society and facilitate publishing in accordance with scientific regulations. He
noted that the objectives of the journal focused on
disseminating new knowledge in the fields of educational and human sciences, contributing to the
development of Omani society by localizing ,publicizing knowledge, as well as serving researchers in
educational ,humanitarian fields and encouraging
them to research through refereeing research and

Introducing the Learning Resource Center
services for students of the GFP Program

The Learning Resources Centre conducted an induction lecture for students of the Foundation Program , at the main hall of GFP building of the Foundation Program building presented by Mr. Hamed
Mubarak Hamed Al Musalhi Assistant Librarian in
the borrowing section . The lecture was about the
Centre’s introduction, departments , services to
beneficiaries, such as borrowing , internal insight,
reference service, provision of support service for
research and learning through computer labs and
printers .In addition to the electronic index and
available self-services . He talked about about the
Omani Virtual Scientific Library (sources), open access sources and daily local newspaper browsing
service from the Center’s website. At the end of
the lecture, students were introduced to the instructions that the student must adhere to while
at the Learning Resources Centre. This workshop
was attended by a number of staff members of
the Language Center and Foundation Program

facilitating publishing. This is in addition to raising
the knowledge balance of the Sultanate of Oman and
the Arab country; Through increasing the refereed
scientific research. The journal is about 180 pages,
the journal s advisory committee includes academics and professors from higher education institutions
in the Sultanate of Oman ,GCC and Arab Countries. In
addition to the journal’s scientific committee, which
consists of deans of colleges ,academics from ASU .

Workshops on the institutional research grant
program and its Application Mechanism
Dr. Rayya Al Balushi Head of Basic Science Department Chair of the Scientific Research and Innovation Committee of Applied and Health Sciences
college , presented two scientific workshops on two
BFPs granted programs organized in collaboration
between the Scientific Research and Innovation
Committee and the college’s Community Service
Committee. During these workshops, programs
objectives , the requirements for submission were
addressed, as well as the practical application of
the research proposal in the Oman research portal
(RIMS). These workshops targeted ASU students
from postgraduate studies , staff of the administrative , academic bodies and various institutions
staff from the Diploma, Bachelor’s and Master’ degree holders .

A ’Sharqiyah University Organized the 8 th Students Cultural week
The department of Student Affairs, organized the
Eighth Student Cultural Week for the academic year
2021/2022. The opening ceremony was sponsored
by H.E. Mr. Said bin Sultan Al-Busaidi, Undersecretary of the Ministry of Culture, Sports and The week
began with a speech delivered by Asma Bint Saleh
Al-mahroqia, representing students in the cultural week, in which she said: “Believing in the importance of extracurricular student activities, which
help to build the student’s personality, develop his
talents abilities, and upgrade his skills ;A’Sharqiyah University shows the importance of different
and diverse activities as a complement to the educational process; It works to build the integral personality of the student in all scientific, cognitive,
cultural, psychological , social aspects and develop
the leadership and personal skills of the undergraduate student. “ The opening ceremony included the
presentation of students Operetta and previous cultural weeks events presentation . In addition to the
opening of the art exhibition, the sponsor of the event
and attendance walked through the corners of the
exhibition, learned about the nature of the activities
and projects of student companies in various fields.
The first day’s events included an interactive session entitled: The Role of Universities in Achieving
the Objectives of the Oman Vision 2040, in addition
to honoring a number outstanding students in the
University’s student activities. The week’s events
included a range of events, including the English
Speeches Forum, the Student Advisory Councils
Meeting, as well as various practical events and student exhibitions. It is worth mentioning that the 8th
Student Cultural Week at A ’Sharqiyah University
aims to highlight talents and student projects, with
the broad participation of students, public and private sector institutions, the community and students
of higher education and school education institutions
in various governorates of the Sultanate of Oman.

Dr. Rayya Al Balushi and her Research Team Participated in The international
Chemistry Conference
Dr. Rayya Al Balushi Head of Basic Science Department and assistant professor in chemistry
at Applied and Health Sciences college in the
international scientific conference that is organized by the royal chemistry assembly from
1-2 March 2022 that is conducted annually via
Twitter channel For researchers from all countries of the world to share their research and
dialogue with other researchers in the same
field. Her participation was about the preparation of metallic organic materials and the study
of their physical and chemical properties. This
research involved a research team from A’
Sharqiyah University, Sultan Qaboos University, and H ail University, Saudi Arabia, and
was recently published in scientific journals

More than 100 researchers from inside and outside the Sultanate participated in
Scientific workshop on methodology for building and designing surveys in scientific studies
The University’s Scientific Research and Biosafety Ethics Committee organized a workshop entitled “Methodology for Building and Designing surveys in Scientific Studies”, presented by
Dr. Ibrahim Al-Wahibi - Assistant Professor in Measurement
and Assessment at Arts and Humanities college . The workshop included several main themes: the importance, type,
features , disadvantages , steps to do it and common errors .Also the design of online surveys procedures of validity and reliability . More than 100 researchers from Oman
and internationally , a number of postgraduate students,
researchers and academics participated in this workshop.

A ’Sharqiyah University participated in a Project to preserve the genetic diversity of Wild Rabbits in the Sultanate of Oman
Oman Animal and Plant Genetic Resources (Mawarid) under the Ministry of Higher Education, Scientific
Research, innovation in Cooperation with A’Sharqiyah University and Environment Authority implemented the appearance and Genetic Characterization Project for Wild Rabbit in Oman. The project
aims to characterize and classify the wild rabbit
and will contribute to preserving the genetic diversity of wild rabbits in the Sultanate of Oman. Three
field visits were undertaken to collect blood samples and to take measurements of the wild rabbit,
including Al Wasta , North A’ Sharqiyah ,Dhofar governorates 39 blood samples, 39 hair samples and
34 mouth swabs were collected from wild rabbits
obtained during these visits.Mawarid Center ensure
that through these visits, the 28 phenomenal measurements measured by each individual animal were
taken from the wild rabbit herd; To conclude the

characterization of wild rabbit herds in the Sultanate of Oman in terms of appearance, these measurements included “color, weight, body length, ear
length, front , back legs” and other measurements.

Graduation ceremony for ASU 5th, 6th and 7th Batches
The university celebrated the graduation of its
students in two separate ceremonies. The first
ceremony was under the patronage of H.E. Dr.
Ahmed bin Mohammed Al-Saidi, minister of
Health about (1085) graduates from 5th, 6th
and 7th, batches holders of diploma, bachelor’s degree and master’s degree in business
administration, and law colleges . The second
ceremony was under the patronage of H.E.
Sultan Salim Said Al Habsi is Oman’s Minister
of Finance aout 1025 graduated from the 5th ,
6th and 7th batches of Diploma , Bachelor and
Education Diploma holders from Engineering
, Applied and Health Science and Arts and
Humanities colleges . North Sharqiyah governor and a number of H.E.s, both chairman for
Board of trustees , directors , its members ,
university staff and invitees from governmental directors attended the ceremonies .

A ’Sharqiyah University Education and Distance Learning Conference Started
with International and Local participation of researchers and academics

The University recently organized the first International Conference on Education and Distance Learning “Opportunities and Challenges”
with the broad participation of researchers and
academics from institutions of higher education within and outside the Sultanate of Oman
Prof.Abdullah Al Toubi Head of Center for Translation, Arabization and Sparking Interest in Arabic in Sultanate of Oman that it is under the
General Secretariat of the Gulf Cooperation
Council ,President of the Conference: The importance of the Conference is to discuss issues related to education and distance learning in terms
of the opportunities and possibilities adopted in
providing education service in this mechanism,
in the circumstances of the world such as the
pandemic coronavirus, in line with the requirements of the 21st century. He noted that the
conference highlighted the challenges that accompanied this type of education and presented
ways of addressing it and reviewing future visions to address any crisis in the education sector...He explained that the conference over two
days presented (53) research papers (6) main
objectives and (4) four main subjects , the first:
The educational and psychological effects of distance education and learning in higher education
institutions in the Sultanate of Oman/Coronavirus pandemic model. The second topic was entitled “Local and International Experiences on this
aspect” , the third theme: “The Skills of the 21st
Century”,the fourth theme discussed the challenges and opportunities in financing education,
stressing that the percentage of acceptance of
research and papers, which were presented to
the Conference was 84 per cent , 62 researchers and academic arbitrators. On the first day

of the conference, the program included the
presentation of 31 research and scientific
papers, most notably a critical analysis of
the impact of the coronavirus pandemic on
e-education in higher education institutions in
the Sultanate of Oman, mental health during
the period of distance education of students,
and the challenges of applying distance education in public schools in the Sultanate of
Oman from the point of view of school principals and teachers. The opening of the conference was sponsored by H.E. Dr. Bakhit bin
Ahmed Al Mahri, Undersecretary of the Ministry of Higher Education, Scientific research.

