
ديسمبرالعـدد1٤الصفحة

ISSUE.4 - DECEMBER 2016العدد ٤ - ديسمبر 2016



ديسمبر2الصفحة العـدد٤ ديسمبر

واإلخراج  التصميم 
أمينة الشيزاوية 	 

نوف السنيدية	 

الطلبة   

إمناء

محلي

دولي 

مقتطفات

VC VOICE

RESEARCH & INNOVATION

COMMUNITY ENGAGEMENT

STAFF

LEARNING

STUDENTS 

DEVELOPMENT 

LOCAL

INTERNATIONAL

SNAP SHOTS 

كلمة الرئيس

البحث العلمي واإلبتكار 

املشاركة اجملتمعية 

املوظفون 

التعليم 

العـدد في هـذا 
In this issue

We have had a busy year in 2016 finishing with 
a magnificent graduation ceremony on 15th 

December. This was the largest ceremony ever 
held at the University with almost 1300 students 
receiving awards. Thank you to all staff and students involved 
in preparing for the event.  

We hosted the panel visit by OAAA in the first week of 
December. The panel met many members of staff, students 
and governors. The organization by staff in the Quality Office 
was exemplary and helped us present the institution in the 
very best light. We will have to wait until April or May 2017 
to get the report. The hard work of all involved is very much 
appreciated.

We enter the new year planning to implement the Tanfeedh 
recommendations and hope to be active in Advanced 
Manufacture and Design for Casts, Moulds and Dies in 
September 2017. This is a great development for the 
University and will help raise our profile. It will also have an 
impact in Sohar and provide new opportunities for young 
Omanis in the coming years. 

There is much to celebrate. In 2017 we need to build upon 
past efforts and work to raise the stature of the University. 
The University can look forward with great optimism to the 
new year.

• Khaled Al Rushdi 

• Anwaar Al Qasmi

• Roger Ledsham  

• Amina Al Shizawi
• Nawf Al-Senaidi

إختتمت  بالفعاليات واالنجازات  كان 2016م عاما غنيا 
في منتصف ديسمبر بحفل تخريج الفوج الــ 15 والذي 
يعد من أكبر حفالت التخريج التي شهدتها الجامعة منذ 

إنطالقها حيث شهد تخريج ما يقارب الــ 1300 خريج وخريجة 
دور  ونثمن  نشكر  أن  هنا  يفوتنا  وال  التخصصات  مختلف  من 
الفعاليات أيضا وخالل  أبرز  لهذه االحتفالية. ولعل من  المنظمين 
األسبوع األول من ديسمبرذاته، إستضافة الجامعة للجنة االعتماد 
المؤسسي من قبل الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي والتي إلتقت 
بدورها بالعديد من الموظفين والخريجين والطلبة وشرائح مختلفة 
وجميعهم أثروا هذه الزيارة ورسموا صورة مشرقة للجامعة أمام 
اللجنة والشكر موصول لدائرة ضبط الجودة وجهود جميع الشرائح 
عن  الصادر  التقرير  خالل  من  ذلك  يكلل  أن  متمنين  واألطراف 

الهيئة في أبريل أو مايو القادمين.
لمتطلبات  واإلعداد  التخطيط  بصدد  ونحن  2017م  علينا  ويطل 
وتوصيات برنامج تنفيذ ورغبتنا األكيدة في قطع شوط واضح في 
محطة البحوث وموضوع القوالب والنماذج قبل سبتمبر القادم. مع 
الوضع في االعتبار أن مشاركة الجامعة في تنفيذ تعد خطوة سانحة 
البحوث  مجاالت  في  الجامعة  إسم  وإبراز  التطوير  صعيد  على 
خالل  عمان  ألبناء  عمل  فرص  توفير  إلى  إضافة  واالستشارات 
السنوات القادمة ومع هذه الخطوات الحثيثة يحذونا التفاؤل في ذيع 
البناء واإلضافة  الجامعة محليا وإقليميا وعالميا واستمرار  صيت 

على الجهود والخطوات السابقة.
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SU, represented by the Research and Industrial 
Collaboration Centre, is delighted to participate in 
the Tanfeedh programme which is part of the 9th Five-
Year Development Plan and aims to enhance Oman’s 
economic diversification. The university has also 
participated in the open days’ exhibition which was held 
in the Oman Convention and Exhibition Centre from 28th 
-30th November, 2016 to share the outcomes of Tanfeedh 
Labs with the public. The Tanfeedh programme has many 
future steps which will be communicated accordingly.

جامعة صحار تشارك في برنامج )تنفيذ(
 SU has participated in five
year planning of Tanfeedh

البحث العلمي واإلبتكار  
RESEARCH & INNOVATION

إستكماال لدور الجامعة والمساهمة في تطوير إقتصـاد عمـان 
شاركت الجامعة ممثلة في مركز البحوث والتعـاون الصنـاعي 
في الخطة الخمسية للبرنامج الوطني )تنفيذ(  وعلى هامش ذلك 
شاركت الجـامعة أيضا في معرض المشـاركة المجتمعية خالل 
الفـتـرة من 28 وحـتى 30 من نوفمبــر 2016 بمـركز عمـان 
للمؤتمرات والمعارض. علما بأن البرنامج يتضمن الكثيـر مـن 

الخطوات التي سيتم تغطيتها تباعا.

SU students participate in the 
58th youth forum in UK

طلبة من الجامعة يشاركون في منتدى 
لندن العلمي للشباب الثامن والخمسين
شارك الطالب مؤيد الحراصي والطالب راشد البادي من تخصص 
العلمي  لندن  منتدى  في  واإللكتروميكانيكية  الميكانيكية  الهندسة 
المشاركات  المشاركة ضمن  هذه  تأتي  للسلطنة،  كممثلين  للشباب 
سنويا  الحدث  هذا  يقام  حيث  العلمي،  البحث  لمجلس  الخارجية 
أنحاء  مختلف  من  العلمية  اإلنجازات  أصحاب  استقطاب  بهدف 
العالم وتوفير بيئة تبادل خبرات بين الشباب حول التطبيقات العلمية 
الحديثة. تضمن الملتقى العديد من المحاضرات وعرض لتجارب 
العمل  ورش  جانب  إلى  العلوم،  مجال  في  العلماء  من  مجموعة 
للمواقع  الميدانية  والزيارات  العلمية  النقاش  وحلقات  والمؤتمرات 

الصناعية والجهات المهتمة بالبحث العلمي في بريطانيا.

Moayd AL Harrasi and Rashid Al Badi, Mechatronics 
Engineering students, represented the Sultanate of 
Oman in London scientific forum for young people. 
Taking part in this Forum comes as part of the external 
contributions of the Scientific Research Council . This 
event is held annually to attract employer’s scientific 
achievements around the world and offer them a 
platform to share experiences and ideas about the 
latest scientific applications. Many Lectures and 
presentations conducted by some scientists about 
their scientific research works were delivered in this 
forum and many other workshops, conferences, panel 
discussions and scientific field visits to industrial sites 
and British Scientific Research Groups were conducted 
as well.
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المشاركة المجتمعية 
COMMUNITY ENGAGEMENT

الجامعة ترعى مسابقتي الخطابة والتحدث بالفصحى
Sohar University sponsers schools’ competitions

مسابقتي  الجامعة  ترعى  اإلجتماعية  مسؤوليتها  إطار  في 
بالتنسيق  بالفصحى  والتحدث  الخطابة  وفن  الطالبية  المناظرات 
شمال  بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  المديرية  مع  والتعاون 
مصادر  مركز  قاعات  إحدى  في  المسابقة  تنظم  حيث  الباطنة، 
التعلم بحرم الجامعة وتشهد منافسات قوية تعكس المستوى المتقدم 

الذي يتمتع به طالب المدارس المشاركة.
As part of its social responsibilities, Sohar University  
in coordination and collaboration with the General 
Directorate of Education in North Batinah Governorate, 
held the Student’s Debates and Rhetoric and Eloquence 
Competitions during the past few days in one of 
the Learning Resource Centre on campus halls. The 
competitions were highly competitive and  reflected 
the advanced level of the participants who came from 
different schools in the region.

صحار  جامعة  نظمت  المجتمع  خدمة  خطوات  من  كخطوة 
ممثلة في دائرة التواصل والعالقات الخارجية وبالتعاون مع 
لطلبة  العمل  وورش  المحاضرات  من  عدد  الجامعة  كليات 
عدد من المدارس الحكومية والخاصة وذلك بمجاالت مختلفه 
تالمس حاجة الطالب وتساهم في تطويرهم وصقل معارفهم. 

محاضرات وورش عمل للمدارس
Lectures & Workshops 
conducted to schools

As part of promoting its services to the community, 
Sohar University represented by its Communication 
& External Relations Dept. in collaboration with 
faculties organized a number of workshops and 
lectures to schools covering various academic 
fields tightly related to their learning and skills 
development.
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محاضرات وورش عمل للمدارس

الموظفون
STAFF

جـامعة صحـار تضم عنـاصـر
جديدة إلى طاقمها األكاديمي 
الحالي  الفصل  خالل  صحار  جامعة  قامت 
كلياتها  بمختلف  االكاديميين  من  عدد  بتوظيف 
الذين  االكاديميين  عدد  وصل  حيث  الست. 
االكاديمي  العام  خالل  لضمهم  الجامعة  تسعى 
إنضمو  قد   13 منهم   17 الـ  يقارب  ما  الحالي 
فعليا مع بداية الفصل الحالي جميعهم من حملة 
أستاذ  بين  األكاديمية  رتبهم  وتتفاوت  الدكتوراه 
دكتور وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر 
بينما سينضم اآلخرون تباعا حسب اإلجراءات 

المعمول بها بالجامعة والجهات المعنية.

Guided by the agreed regulations and 
procedures of both ministry of manpower 
and ministry of higher education and 
aiming to attract a growing number of 
recruits into the academic workforce 
over the current academic year into its six 
faculties, Sohar University has identified 
the need for 20 new recruits and 11 of 
whom have already been selected and 
employed. It is worth mentioning that 
in order to provide a long-term solution 
for building a capable, competent and 
world-leading academic workforce, the 
university consistently target to employ 
quality academic staff most of whom are 
PhD holders needed to resource the six 
faculties. 

 Sohar University recruits
new academic staff

Health and safety activities
مناشط الصحة والسالمة

إخالء  خطط  والسالمة  الصحة  قسم  في  متمثلة  جامعة صحار  تنفذ 
تحقيق  بهدف  وذلك  المختلفة  الجامعة  لمباني  والموظفين  للطالب 
السالمة للعاملين والدارسين في حال نشوب حرائق أو حدوث حاالت 
طارئة داخل الحرم الجامعي كما تقدم دورات وورش مختلفة لتوعية 

األفراد بالتصرف الصحيح في الحاالت الطارئة.

Sohar University’s Department of Health and Safety has 
finalised a Building Evacuation Plan. It will be made available 
to students and University staff of all levels, the aim being 
to establish emergency response protocols to suit any type 
of emergency that might occur on the University campus. It 
should be noted that the Department of Health and Safety 
offers courses and workshops in emergency planning and 
response procedures. Interested persons should, in the first 
instance, contact the Department for further information. 
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التعليم
LEARNING

جامعة صحار تحتفي باللغة العربية
Sohar University celebrates 
the «Arabic Language Day»

مع  بالتعاون  صحار  بجامعة  واآلداب  التربية  كلية  احتفلت 
جماعة العوتبي األدبية وعلى مدار ثالثة أيام باليوم العالمي 
الثامن عشر من ديسمبر من كلِّ  للغة العربية الذي يصادف 
عام. وقد إشتمل البرنامج على العديد من الفعاليات المتنوعة 
حيث تم افتتاح األعمال المصاحبة لالحتفال بهذا اليوم برعاية 
البرنامج  اشتمل  كما  وين.  باري  البروفسور  الجامعة  رئيس 
جانب  إلى  العربي،  والخط  الفصيح  الشعر  مسابقة  إطالق 

افتتاح معرض استمر لثالثة أيام.

On the 18th of December, the Faculty of Education 
and Arts at Sohar University, in collaboration with 
Al Otabi, celebrated the International Day of the 
Arabic Language. The Day’s program of celebrations 
commenced with an Opening Ceremony, held 
under the patronage of the Vice-Chancellor of 
Sohar University, Professor Barry Winn. Activities and 
events included competitions in Arabic poetry and 
calligraphy and a book exhibition.

Sohar University offers Evening studies in Engineering
الجامعة تفتح باب الدراسة المسائية في الهندسة للراغبين

استكماال للتعاطي مع توقعات ومتطلبات المجتمع كلية الهندسة 
في  مساء    8-4 من  مسائية  دراسات  تقدم  صحار  بجامعة 
تخصصين مختلفين هما:1- الهندسة الكهربائية والحاسب اآللي
للموظفين  وذلك  واإللكتروميكانيكية,  الميكانيكية  الهندسة   -2
الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس فى الهندسة. 
القادم  الدراسى  الفصل  بداية  من  البرامج  هذه  الكلية  تطرح 
فبراير 2017 م ويمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل 
من خالل زيارة الكلية أو زيارة موقع الجامعة اإللكتروني أو 
محول   26850100 هاتف  على  الكلية  منسقة  مع  التواصل 

237 - البريد اإللكتروني:
amalawi@soharuni.edu.om 

To cope with the market demand and based on 
the availability of flexible learning solutions, Sohar 
university represented by the faculty of Engineering 
will offer opportunities to employees from a variety of 
backgrounds who wish to pursue personal and career 
development goals by completing their bachelor 
degree in Engineering through evening classes from 
4-8 pm in two engineering specializations: electrical & 
computer Engineering and mechanical & mechatronic 
engineering. This offering will start from the second 
semester, February 2017. For further details, applicants 
can visit the faculty or the university website or contact 
the secretary of the faculty on 26850100, Ext 237 - 
e-mail us on: amalawi@soharuni.edu.om



ديسمبرالعـدد7٤الصفحة

الطلبة
STUDENTS

جامعة صحار تحتفل بتخريج أكبر أفواجها
احتفلت جامعة صحار في الـ 15 من ديسمبر 2016 بتخريج 
الفوج الـ 15 من طالبها، وذلك تحت رعاية معالي درويش 
المالية  الشؤون  عن  المسؤول  الوزير  البلوشي  إسماعيل  بن 
وبحضور رئيس مجلس إدارة الجامعة ورئيس مجلس األمناء 
وأعضاء المجلسين، إضافة إلى عدد من المدعوين أصحاب 
الباطنه وأوولياء  السعادة والمكرمون وأعيان محافظة شمال 

األمور.
وقد أقيم الحفل أمام مبنى مركز مصادر التعلم بالحرم الجامعي 
بصحار وبلغ عدد الخريجين  1298 خريج وخريجة موزعين 
على كليات الجامعة الست ومن مختلف البرامج والتخصصات. 
 80 الماجستير  درجة  على  الحاصلين  الخريجين  عدد  وبلغ 
خريج وخريجة، كما بلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة 
البكالوريوس 425  خريج وخريجة وبلغ عدد خريجي الدبلوم 
المتقدم والدبلوم 619 خريجا وخريجة كما بلغ عدد الخريجين 
الحاصلين على دبلوم التأهيل التربوي 174 خريجا وخريجة.
وقد بدأ الحفل بتالوة من القرآن الكريم للطالب: محمد بن حمد 
بن علي الهنداسي. بعد ذلك ألقى البروفيسور باري وين رئيس 
الجامعة كلمة بهذه المناسبة، كما ألقى الخريج أحمد بن سعيد 
األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  الحاصل  البريكي 

كلمة الخريجين نيابة عن زمالئه وزميالته.
بعد ذلك ردد خريجو الفوج الخامس عشر نشيد الخريج الذي 
أنتجته الجامعة ودشنته ألول مرة خالل الحفل ليبقى للخريجين 
أوائل  بتكريم  الحفل  راعي  معالي  قام  بعدها  عام.  بعد  عاما 
الخريجين الحاصلين على أعلى معدل، ثم قام معاليه بتوزيع 
الشهادات على الخريجين. كما تخلل الحفل إستراحة قصيرة 
بعنوان  وطنية  أغنية  الكيومي  عبدالحميد  الفنان  خاللها  قدم 
جمال  الفاضل  قدم  الحفل  ختام  وفي  وطن(.  يا  نحبك  )كلنا 
بن سعيد العجيلي رئيس مجلس أمناء الجامعة هدية تذكارية 

لراعي الحفل.

Sohar University has celebrated the graduation of the 
15th batch on Thursday Dec 15th under the patronage 
of His Excellency Darwish bin Ismail al Balushi, Minister 
Responsible for Financial Affairs. The ceremony which 
was held in front of the LRC Building attended by the 
Chairman of the Board of Governors (Chancellor), 
the Chairman of the Board of Directors, members of 
both boards, officials, guests, and graduates’ parents. 
About 1,298  students have graduated this year from 
various disciplines and degrees including Master’s 
degree (80), Bachelor degree (425), Advanced 
Diploma and Diploma (619) and Education Diploma 
(174). The event began with the singing of the national 
anthem and recitation of verses from the Holy Quran. 
Then, Professor Barry Winn, the Vice Chancellor, 
gave his speech. He congratulated the graduates 
for their academic success and achievements and 
advised them to “get ready for the next stage”. Next, 
a speech was delivered by a representative of the 
graduates, expressing their happiness and gratitude 
to the university and all those who had helped them 
to achieve their academic success. Finally, certificates 
were handed to all the graduates.

 SU celebrated the graduation
of its largest batch
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الطلبة
STUDENTS

حصدت جامعة صحار ممثلة في نادي مناظرات الجامعة ، المركز 
األول في البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات والكليات التي نظمتها 
بجامعة  ديسمبر 2016  من 7-6  الفترة  في  للشباب  الوطنية  اللجنة 
البريمي. حيث تألف فريق جامعة صحار من: مازن الغشري مدربا 
،خصيبة المقبالية ،بشاير العدوانية، زهراء اللواتية والشيماء التوبية.

Sohar University Debating Club won the first place in the 
National  Universities and Colleges Championship Debates 
which was organized by the National Youth committee 
from 6 to 7 December 2016 at al Buraimi University. Sohar 
University Debates Club team 5 members are: Mazen Al-
Gashri (coach), khasiba AL-Muqbali, Bashaier Al-Adawani 
,Zahra Al-lawati, and AlShaimaa Al-Tupi

جامعة صحار تتصدر بطولة المناظرات الجامعية
Sohar University won the Debates Competition

”المجـلس االستشـاري الطـالبي” حلقـة وصـل وشـريــك
“Student Council”  a student voice & partner  

إحدى  بالجامعة  الطالبي  االستشاري  المجلس  يعد 
التجارب الناجحة التي فتحت قنوات تواصل وحوار 
في  سباقة  الجامعة  وكانت  وطالبها،  الجامعة  بين 
هذا المجال حيث تعد أول مؤسسة تعليمية بالسلطنة 
تخوض هذه التجربة وتتيح لطالبها الفرصة إلختيار 
كلجنة  عدة  لجان  اليوم  المجلس  ويضم  يمثلهم،  من 
واللجنة  الخدمات  ولجنة  والمبادرات  األنشطه 

األكاديمية.

The Student Council at Sohar University is one of our more recent 
successes. The Council has opened channels of communication 
between the University  - its general, departmental and academic 
management - and the students.In establishing of the Student 
Council, Sohar University has become the first institute of higher 
education in Oman to advance serious and genuine representation 
to its student body. Ours is an institutional step forward of which 
we are all rightly proud and it is one that demonstrates our firm 
commitment to our students and to the quality of educational 
experience to be discovered at Sohar University.
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إنماء
DEVELOPMENT 

مختبر بـرايل سينس أحـد
المرافـق الحديثة بالجامعة
Braille Sense laboratory 

as a new additional value

تضم الجامعة مختبرا يعتبر من المختبرات الحديثة على مستوى 
بأجهزة  تجهيزه  تم  الذي  سينس(  )برايل  مختبر  وهو  السلطنة 
البصر،  للمكفوفين وضعاف  بمثابة حاسوب  البرايل سينس وهو 
تمكنهم مزاياه العالية من إنجاز مهمات متنوعة لمواكبة إحتياجاتهم 
المختلفة في البيئة الدراسية، حيث تضم الجامعة عدد من الطلبة 

المكفوفين الذين يدرسون برنامج اللغة العربية وآدابها. 

Towards inclusive education and to serve its special 
educational needs students, Sohar University provides 
one of the best modern and efficient Braille Sense 
laboratory facilities in Oman designed for deaf-blind 
users in order to help them with their study knowing 
that the university has got a number of blind students 
studying Arabic language and literature programme.

Student ‘s Services Development
Sohar University assigns a devoted facility in its Learning 
Resources Centre building to student recreation and 
socialization. It acts as the community centre of the university 
students. It offers a variety of activities, services, and facilities 
like, Writing Studio, the Moot Court, Learning Support 
Majlis, Postgraduate Centre and Entreprise Centre.

 ، للطالب  مثالية  تعليمية  بيئة  التعليم وتوفير  أهمية  إلى  استنادا 
قامت جامعة صحار بتجهيز مراكز خدمية متعددة لطالبها مثل 
ريادة  التعلم، مركز  دعم  ، مجلس  المحكمة   ، الكتابة  استوديو 
في  جميعها  تتوزع  والتي  العليا،  الدراسات  ومركز  األعمال، 

مبنى مركز مصادر التعلم.

مراكز خدمية طالبية جديدة 
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In December 2016, Sohar University hosted the panel from 
the Oman General Authority for Academic Accreditation 
(OAAA) by which services and operations of the university 
and its programs have been evaluated to determine if 
applicable standards are met so that accredited status is 
granted.. A great ISA document has been produced and 
plenty of evidence to support and stand by everything 
mentioned in that report was maintained successfully. The 
Panel left Sohar University and thanked SU team for their 
warm welcome and hospitality over the 4 days with best 
wishes for a successful and positive outcome.

محلي
LOCAL

الجـامـعـة تشارك السلـطـنة اإلحـتـفـاالت
بـالعـيــد الـوطنـي الــ 46 المــجــيــد
The university shares Oman’s 
joys of its 46th National Day

المجيد   46 الـ  الوطني  بالعيد  السلطنة  إحتفاالت  ضمن 
عبر طالب الجامعة وموظفوها عن أفراحهم بهذه المناسبة 
الغالية حيث نظم الطالب إحتفاالت في كلياتهم، كما أقيم 
حفال طالبيا يوم 22 نوفمبر بقاعة شناص، و إستضافت 
نظمته  غنائيا  نوفمبر حفال  يوم 30  مساء  أيضا  الجامعة 
جمعية هواة العود بعنوان )ليالي عمان( أحياها نخبة من 

المطربين العمانيين. 

Sharing the whole country in celebrating the 
National Day which is a special time in Oman, 
Sohar University conducted various events and 
activities on campus. To give example, there 
was a student and staff gathering on the 22nd of 
November 2016 at Shinas Hall. Moreover, there 
was a big celebration entitled (Oman Nights) at 
the university amphitheater on Wednesday 30th 

of November 2016 in collaboration with The Oud 
Hobbyist Association in which a lot of well-known 
Omani singers were hosted and participated.

الهيئة العمانية لإلعتماد األكاديمي تنهي زيارتها  للجامعة

شهر  من  األولى  األيام  خالل  الجامعة  استضافت 
األكاديمي  لإلعتماد  العمانية  الهيئة   2016 ديسمبر 
حيث  فترة،  منذ  لها  المخطط  الزيارة  إطار  في  وذلك 
جيد  بشكل  الزيارة  لهذه  إستعدت  قد  الجامعة  كانت 
وأكملت كافت متطلباتها، وأدت اللجنة الزائرة مهامها 
من  مهامها  الجامعة  وسهلت  محدد  زمني  إطار  وفق 

خالل توفير كافة المتطلبات واإلحتياجات الالزمة.

OAAA visited Sohar University
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دولي
INTERNATIONAL

 قامت الجامعة ممثلة بدائرة التواصل والعالقات الخارجية وفي 
المدرسة  إلى  بزيارة  السلطنة  مدارس  زيارات  برنامج  إطار 
البنجالديشية بصحار، وقامت الدكتورة شيريديفي من كلية إدارة 
بعنوان  المدرسة  لطلبة  عمل  ورشة  بتقديم  بالجامعة  االعمال 
)تأثير التعليم بين األجيال(، وقد تناورلت الورشة عدة محاور 

أبرزت دور وتأثير التعليم من جيل إلى آخر.

As a part of community Engagement, Communication 
& External Relations Department in cooperation with 
Faculty of Buisness  presented  workshops to the 
students, staff & parents of Bangladesh School, Sohar 
entitled “The Intergenerational Efforts of Education” in 
which it focused on the role of education on generations.

Workshop for the Bangladesh School in Sohar
الجامعة تقدم ورشة عمل لطالب المدرسة البنجالديشية

مركز اللغـات يسـتقبـل
 دفعة طالبية جديدة من 

الصين

New Chinese Students at 
the University’s Centre 

for Continuing Education

دفعة  الماضية  األسابيع  الجامعة خالل  إستقبلت 
جديدة من الطلبة الدوليين من جمهورية الصين 
العربية  اللغة  برنامج  لدراسة  وذلك  الشعبية 
وذلك  بالجامعة  اللغات  بمركز  بغيرها  للناطقين 
إستمرارا للدفعات السابقة التي استقبلها المركز 
الصين،  ومنها  العالم  حول  مختلفة  بلدان  من 

وتركيا ونيجيريا ودول أخرى كثيرة.

Sohar University was delighted to welcome 
yet another group of students from the 
People’s Republic of China. The students have 
come to Oman – and to Sohar University in 
particular – to study on our Language Centre’s 
Arabic  Language Programme for Non-Native 
Speakers. Each year, Sohar University welcomes 
students from around the world, making our 
Centre a truly international experience for all 
who attend. 
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مقتطفات
SNAP SHOTS


