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I’m looking forward to the second semester which 
begins with the Staff Day Out on 18th February 
at the Radisson Blu Hotel in Sohar. The organizing 
committee have once again done an outstanding job and we 
should have a great day with colleagues, friends and families. 

The University started as “Sohar College of Applied 
Sciences” in Sohar in 1997. We therefore celebrate 20 years 
of offering higher education in 2017. Establishing a centre to 
deliver higher education requires a major commitment from 
the governors and staff who were hired to start this great 
adventure. 

We will celebrate the founding of the institution in the 
coming weeks and months and look forward to another 
successful 20 years. Thanks to all staff and students for their 
continued commitment to the University – Sohar Success.

باليوم  الثاني  الدراسي  للفصل  إستعدادتها  الجامعة  تختتم 
وأسرهم  واإلدارية   األكاديمية  الهيئة  ألعضاء  المفتوح 

والمزمع إقامته في الــ 18 من فبراير بفندق راديسون بلو بصحار 
لقضاء  المناخ  لتهيئة  المنظمة  اللجنة  نثمن جهود  أن  إال  واليسعنا 
يوم سعيد مع الزمالء والعائالت تمهيدا لفصل أكاديمي جديد مفعم 

بالعطاء والنشاط يبدأ في الــ19 من فبراير ذاته
وال يفوتنا أن ننوه أن جامعة صحار تحتفل حاليا بمرور 20 عاما 
تقديمها  وبداية   1997/1996 األكاديمي  العام  في  تأسيسها  على 
التطبيقية«.  للعلوم  صحار  »كلية  اسم  تحت  الجامعية  للدراسات 
تطلب  الجامعية  الدراسات  لتقديم  تأسيس صرح  أن  المعلوم  ومن 
جهدا وإلتزاما كبيرا من القائمين عليه والعاملين به لخوض غمار 
هذا التحدي. وحري بنا جميعا أن نفخر ونحتفل خالل الفترة المقبلة 
بمرور 20 عاما من اإلنجازات متطلعين إلى عشرين عاما أخرى 
وطالبها  الجامعة  ألسرة  موصول  والتميز.والشكر  النجاح  من 
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All through the previous years, Sohar University has had 
several achievements in the scientific research field and 
has received many local and overseas research grants. 
Equally, the university offered consultancy to so many 
industrial companies and institutions. Participating in 
‘TANFEETH’ National Program elaboration all through 
its stages, was probably the most remarkable research 
and consultancy contribution. This comes as part of 
the university’s commitment to contribute effectively in 
developing the national economy and diversifying the 
sources of income, which considered the main objective 
of the program.

البحوث واإلستشارات أهم ركائز
جامعة صحار

 Research and consultancy:
Basic tenets at SU

البحث العلمي واإلبتكار  
RESEARCH & INNOVATION

حققت الجامعة خالل األعوام الماضية عدد من  اإلنجازات في 
مجال البحث العلمي، وحصلت على العديد من المنح البحثية من 
داخل السلطنة وخارجها، كما قدمت عدد كبير من االستشارات 
الصناعي.  القطاع  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات  لكبرى 
الفترة  الحيوي خالل  المجال  بهذا  المتعلقة  األحداث  أهم  ولعل 
في  )تنفيذ(  الوطني  بالبرنامج  الجامعة  مشاركة  هو  الماضية 
تطوير  في  والمساهمة  بدورها  للقيام  منها  سعيا  مراحله،  كافة 
الهدف  يعتبر  والذي  الدخل  مصادر  وتنويع  الوطني  اإلقتصاد 

الرئيسي لمشروع تنفيذ.

in cooperation with the Ministry of Commerce and 
Industry, Sohar University is preparing to organize 
a forum of innovation on the 6th and 7th of February 
2017. The forum is aimed to put together the 
national and international research institutions with 
the government and industry leaders and institutions 
in order to exchange experiences and ideas about 
innovation and creativity in Oman. A number of 
chief executives, financial managers and technicians 
working in the areas of innovation and development 
are expected to participate in the forum.

الجامعة ووزارة التجارة والصناعة 
تنظمان منتدى اإلبتكار

SU and the MOCI organize 
Innovation Forum

خالل  والصناعة  التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  الجامعة  تستعد 
خالل  إقامته  والمزمع  اإلبتكار  منتدى  لتنظيم  الحالية  األيام 
الجمع  إلى  المنتدى  ويهدف  2017م،  فبراير  و7   6 يومي 
الصناعات  قادة  مع  والدولية  الوطنية  البحثية  المؤسسات  بين 
حول  واألفكار  الخبرات  تبادل  بغرض  الحكومية  والمؤسسات 
في  يشارك  أن  المتوقع  ومن  عمان.  في  واإلبداع  اإلبتكار 
المنتدى عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء الماليين والتقنيين 

واألشخاص العاملين في مجاالت اإلبتكار والتطوير. 
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المشاركة المجتمعية 
COMMUNITY ENGAGEMENT

ورشة عمل لجمعية المرأة العمانية بصحار
Workshop for Omani Women’s Association 

الجامعة  تقيمها  التي  للمجتمع  الداعمة  المستمرة  األنشطة  ضمن 
بصحار  العمانية  المرأة  جمعية  مع  وبالتعاون  الجامعة  نظمت 
ورشة عمل في أساسيات إستخدام الحاسب اآللي لـ ٥0 عضوة 
الحاسب  بمختبرات  الورشة  أقيمت  وقد  الجمعية،  منتسبات  من 
يناير  أيام )من 1٥ وحتى 17  اآللي بحرم الجامعة خالل ثالثة 
2017م( قدمتها شمسه الحوسنية وخولة العبرية من قسم البرنامج 

التحضيري بالجامعة. 
As part of the ongoing activities conducted by Sohar 
University in its engagement with the local community 
and in collaboration with the Omani Women’s 
Association, Sohar University conducted a workshop 
on basic computer use. The workshop was held on 
campus and was attended by 50 members of the 
Women’s Association. The workshop covered three 
days (15, 16, 17 January 2017) of learning activities 
and was conducted by Shamsa Al husni and Kahawla 
Al Abri, lecturers in Information Technology on the 
General Foundation Program. 

يوم  صباح  وين  باري  البروفيسور  الجامعة  رئيس  يرعى 
الثالثاء الموافق 21 من فبراير 2017م، حفل ختام مسابقتي 
الطالبية،  المناظرات  وفن  بالفصحى  والتحدث  الخطابة  فن 
والتي نظمتها المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال 
المسابقتين طلبة  الباطنة وبرعاية جامعة صحار، واستهدفت 

كافة مدارس المنطقة بالصفوف ٥-12 ذكورا وإناثا.

رئيس الجامعة يرعى ختام مسابقتي 
الخطابة والمناظرات

The VC Patronages Debates 
and Rhetoric and Eloquence 

School Competitions

A number of competitions organized by the 
Directorate General of Education of Al- Batinah 
North will be held in a ceremony in the university 
on February 21st, 2017.  The ceremony will be under 
the auspices of Prof, Barry Win, the vice-chancellor 
of the university. The competitions target male and 
female school students from grade 5 to 12, Batinah 
North. 



ينايرالعـدد55الصفحة

الموظفون
STAFF

ورشة عمل بعنوان التوازن 
بين العمل والحياة

بها  يقوم  التي  التطويرية  البرامج  ضمن سلسلة 
شهر  مطلع  القسم  نفذ  الوظيفي،  التطوير  قسم 
العمل  بين  )التوازن  بعنوان  عمل  ورشة  يناير 
القاعة  التي نفذت في  والحياة(، حضر الورشة 
)I0-02( بمبنى مركز مصادر التعلم، عدد كبير 
من العاملين بالجامعة بمختلف الدوائر واألقسام 
تُعنى  عدة  محاور  الورشة  وتناولت  والكليات، 
وتحديد  واإلجهاد  الوقت  وإدارة  الذات  بتطوير 

األولويات والمهام.

A workshop on ‘balancing life and 
work needs’ was organized at the 
beginning of January as part of the Staff 
Professional Development Department 
program. A large number of university 
staff from various departments and 
faculties attended this workshop which 
took place in LRC Building (I0-02).The 
workshop addressed several life and 
professional management issues such 
as self-development, time management, 
stress management as well as  tasks 
prioritization. 

 work-life balance
workshop

Advanced Selecting & 
Interviewing Skills Workshop

ورشة للمدراء حول إختيار الموظف 
المناسب وإجراء المقابالت 

الوظيفي ورشة عمل  التطوير  قسم  في  متمثلة  أقامت جامعة صحار 
حيث  الوظيفية.  المقابالت  وإجراء  المناسب  الموظف  اختيار  حول 
استهدفت الورشة مدراء الدوائر ومسؤولي األقسام اإلدارية بالجامعة 
وذلك خالل يومي 2٥ و 26 يناير 2017 بمبنى مركز مصادر التعلم 
بحرم الجامعة.  ومن أهم المحاور التي تم طرحها: الطرق الحديثة في 
إجراء المقابالت الشخصية وكيفية وضع الدرجات المناسبة لكل سؤال 
يجيب عليه المتقدم لشغل الوظيفة باإلضافة الى التعريف بطريقة قراءة 
لغة الجسد للمتقدم واإليماءات التي يقوم بها أثناء المقابلة، عالوة على 
مهنية  أسئلة  وطرح  الوظيفي  اإلختبار  في  متنوعة  أساليب  إستخدام 

خالل المقابلة تسهم في اختيار أنسب المتقدمين لشغل الوظيفة. 
Staff development department at Sohar University 
organized a workshop on advanced selecting & 
interviewing skills. The workshop targeted departments’ 
managers at the university. The topics discussed in the 
workshop included modern methods in conducting 
personal interviews, assigning appropriate grades for the 
questions answered by the applicants, reading their body 
language, reading the gestures uttered by them during the 
interview and using a variety of methods in testing them for 
the job. The workshop was held on two days Wednesday, 
25 and Thursday 26 January 2017.
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التعليم
LEARNING

ختام الفصل الدراسي األول للعام 
األكاديمي 2016/ 2017م

The Academic year 
2017/2016:  The end of 

the first semester
أنهى طالب الجامعة وطالباتها خالل النصف األول من شهر 
 /2016 االكاديمي  العام  من  االول  الدراسي  الفصل  يناير 
بحسب  النهائية كل  اإلختبارات  أدوا  أن  بعد  وذلك  2017م، 
مرحلته وتخصصه. ويقضون هذه األيام إجازة بين الفصلين 
الدراسيين على أن تستأنف الدراسة خالل شهر فبراير 2017، 
وذلك بعد اإلنتهاء من إجراءات تسجيل المواد وضبط الجداول 
الدراسية. وتستعد الدوائر واألقسام اإلدارية بالجامعة والكليات 

للفصل الدراسي الثاني تمهيدا إلستقبال الطالب من جديد.

All Sohar University students (Foundation and 
Faculties) took the first term final exam during the 
first half of January. They are currently enjoying the 
between-semester holidays before resuming their 
studies in February after registering for the new 
courses and fixing the timetables. The University’s 
administrative departments are getting ready to 
make a good start for the second semester. 

الجامعة تفتح باب التسجيل لبرامج الماجستير 

بدأت الجامعة بإستقبال طلبات الراغبين في استكمال دراساتهم 
 ،  )MSc( الحاسوب  كعلوم  السته  الماجستير  ببرامج  العليا 
 MA( ماجستير آداب تدريس اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها
)MBA(،ماجستير  األعمال  إدارة  ماجستير   ،)TESOL
التربوية،  اإلدارة  ماجستير   ،)MEE( البيئية  الهندسة 
وماجستير المناهج وطرائق التدريس. وذلك للفصل الدراسي 
الثاني والذي يبدأ بفبراير2017 م. الجدير بالذكر أن البرامج 
الجودة  لمعايير  الشامل  التطبيق  بها  يراعى  بالجامعة  المقدمة 
النظرية  بين  البحثية والجمع  الجوانب  تنمية  األكاديمية ووفق 
والتطبيق العملي ببيئات العمل المختلفة باإلضافة إلى توافقها و 

حاجات أسواق العمل المتنوعة.

Sohar University is pleased to announce the start of 
registration for Master of Sciences - Computer Sciences 
(MSc), Master of Arts in Teaching English to Speakers of 
Other Languages (MA TESOL), Master of Environmental 
Engineering (MEE), Business Administration (MBA), 
Education administration and Master of Curriculum & 
Teaching Methods. The second semester starts in February 
2017.
By joining Sohar University, you will have all the support you 
need to fulfil your ambition of furthering your education and 
securing better professional opportunities. Sohar University 
maintains academic quality criteria in all its programmes, 
which are designed to meet the needs of the labor market, 
develop research skills, and combine theory to real practice 
in the various work environment. 

SU opens registration for various master programs
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الطلبة
STUDENTS

كلية الهندسة بطال لدوري 
قدم الجامعة

توج فريق كلية الهندسة بطال لدوري كليات 
في  فوزه  بعد  وذلك  القدم  لكرة  الجامعة 
الترجيحية  الجزاء  بركالت  النهائية  المبارة 
دون  بهدفين  األعمال  إدارة  كلية  فريق  على 
فريق  ملعب  على  اللقاء  أقيم  حيث  مقابل، 
السالم تحت رعاية األستاذ محمد بن عبدهللا 
المقبالي مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة 
الجامعة.  طالب  من  كبير  حضور  وسط 
وكان الدوري قد إنطلق خالل وقت مبكر من 
الفصل الدراسي األول بمشاركة 16 فريقا من 
مختلف كليات الجامعة باإلضافة إلى برنامج 
الطالب  حصل  وقد  التحضيري.  الجامعة 
الدوري  هداف  لقب  على  الصواعي  مروان 

برصيد 18 هدف.

The Faculty of engineering students’ football team was the 
champion of Sohar University Faculties Football Tournament 
which took place in Al-Salam Football Stadium. In the Final match, 
the Faculty of Engineering team bet the Faculty of Business on 
penalties by the score 2 to 1. This tournament was organized 
under the patronage of Mr Mohamed Bin Abdullah Al-Moqbali, 
the Students’ Affairs PVC. The tournament witnessed the presence 
of a big number of Sohar University students.  Sixteen teams from 
various faculties of Sohar University as well as GFP took part in this 
tournament which started at the beginning of the first semester. 
The student Marwan Al-Sawai won the title of the tournament top 
scorer after scoring eighteen goals.

Faculty of Engineering: 
The University Students’ Football 

Tournament Champion

األنشطة  بقسم  ممثلة  الجامعة  تقيمها  الي  الرياضية  األنشطة  ضمن 
اللغوية  الدراسات  كلية  من  الشعيلي  عزان  الطالب  فاز  الطالبية 
بالمركز االول لبطولة تنس الطاولة وذلك بعد أن تغلب في المباراة 
النهائية على زميله الطالب أحمد السعدي من كلية الحاسوب وتقنية 
المعلومات بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ليحصل األخير على 
التي شارك بها حوالي ٥6 طالبا من  البطولة  المركز الوصيف في 

مختلف كليات الجامعة ولعبت بنظام خروج المغلوب.
As part of the University Sports activities program, the 
Students’ Activities Department organized the Table 
Tennis Tournament. The Student Azzan Al Shaiili - from 
the Language Studies Faculty- was the champion in the 
final game after beating the student Ahmad Al-Saadi –
from the Compuer and IT Faculty- .The score was 3 sets to 
1. Actually, Fifty six  students from different faculties took 
part in this tournament which was played on the basis of 
knockout system. 

الشعيلي بطال والسعدي وصيفا لدوري تنس الطاولة
Table Tennis Tournament: Al-shaili Champion and Sl-Saadi 

second
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إنماء
DEVELOPMENT 

استوديو الكتابة خدمة مميزة 
لطالب الجامعة

Studio writing a unique 
service for university 

students
استوديو الكتابة بالجامعة هو أحد المرافق الخدمية التي تتيح 
المراكز  من  سلسلة  ضمن  الكتابية  مهاراتهم  تنمية  للطالب 
الذي  االستوديو  ويقع  واإلستخدامات،  األغراض  المتعددة 
مختلف  من  بالجامعة  الدارسين  الطلبة  لكافة  خدماته  يقدم 
التخصصات في مساحة مفتوحة بالدور الثاني من مبنى مركز 
خدماته  من  اإلستفادة  الراغبين  للطلبة  ويتيح  التعلم  مصادر 
بشكل فردي أو مجموعات صغيرة كذلك يتم اقامة ورش العمل 
محتواها  من  اإلستفادة  للطالب  يمكن  والتي  االستوديو  داخل 

مما يساعدهم على صقل وتطوير مهاراتهم في الكتابة.
Writing Studio is a university service facility that 
allows students to develop their writing skills in a 
series of multi-purpose centers. The studio is located 
in the open area in the second floor of LRC building. 
It provides its services to all the students who study 
at Sohar University from different disciplines. This 
allows students to work individually or in small 
groups. In addition, it hosts workshops to benefit 
the students and help them to enhance and develop 
their writing skills.

Enterprise: The University’s most 
important current objective. 

    Enterprise is one of the four major aims of Sohar University’s 
current strategic priorities. To achieve this aim, the university 
is employing the latest scientific methods and means and by 
trying to keep a balance between the theoretical and practical 
sides. This initiative helped identifying a good number of 
entrepreneurs with high and promising entrepreneurship 
potential. All Sohar University students who are interested in 
developing entrepreneurship skills have the opportunity to 
join the ‘Enterprise Club’. 

الحالية  للمرحلة  األربعة  األهداف  أحد  األعمال  ريادة  تعتبر 
الهدف  هذا  لتحقيق  الجامعة  تسعى  حيث  صحار،  بجامعة 
بإستخدام أحدث األساليب والوسائل العلمية وذلك بالتوازي بين 
شبابية  خامات  وجود  عنه  نتج  ما  والعملي،  النظري  الجانبين 
واعدة في مجال ريادة االعمال، كما يوجد بالجامعة ناديا لريادة 

االعمال ينضم إليه العديد من الطلبة المهتمين بهذا الجانب.

ريادة األعمال أهم أهداف 
المرحلة الحالية
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محلي
LOCAL

Sohar University launched a special application on smart 
phones beginning of the first semester of the current 
academic year 2016/2017. The Application facilitates the 
provision of university services to all students as it allows 
them to reserve university hostels, transportation services 
and other related services. In addition, it publishes news 
related to university students and their activities as well 
as the important announcements regarding both the 
academic side or activities and events. 
The parties concerned are now working 
on developing and improving the 
application it and adding new services 
to it to make it easier for the students to 
get what they want easily.

تطبيق جامعة صحار للهواتف الذكية 

الذكية   الهواتف  بها عبر  تطبيقا خاصا  أطلقت جامعة صحار 
الحالي  األكاديمي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل  مطلع 
2016/ 2017م،  ويهدف التطبيق إلى تسهيل تقديم الخدمات 
حجز  للطلبة  التطبيق  يتيح  حيث  كافة،  للطالب  الجامعية 
يتبعهما من إجراءات، كما  النقل وما  الجامعي وخدمة  السكن 
يستطيع الطالب من خالل التطبيق تقديم الشكاوي والمقترحات 

أيضا  التطبيق  وينشر  يواجهونها.  قد  إشكاليات  أية  حول 
األخبار المتعلقة بالطالب وانشطتهم الجامعية عالوة على 
أو  األكاديمي  بالجانب  المتعلقة  سواء  الهامة  اإلعالنات 
التطبيق على  القائمين على  األنشطة والفعاليات. ويعكف 
تطويره وتحسينه وإضافة خدمات جديدة مما يسهل على 
بسهولة  خدمات  من  يرغب  ما  على  الحصول  الطالب 

ويسر. 

Sohar University launches application 
of smartphones

البرنامج الوطني لمسح الخريجين 2017م
Graduates’ survey 2017

تماشيا مع الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي ممثلة 
الثاني  الوطني  البرنامج  الخريجين، وضمن  مسح  بدائرة 
ومتابعة  الوظيفي  التوجيه  مركز  بدأ  الخريجين  لمسح 
أجل  من  الخريجين  مع  بالتواصل  بالجامعة  الخريجين 
تحديث بياناتهم ومعرفة مستجداتهم وما إذا كانوا قد إنضموا 
إلى سوق العمل ومدى موائمة تخصصاتهم للوظائف التي 
عن  بيانات  على  للحصول  البرنامج  ويسعى  يشغلونها. 
ومرحلة  الجامعية  الدراسة  مرحلة  وهي  مراحل  ثالث 
االنتقال من التعليم العالي إلى سوق العمل ومرحلة العمل.

In line with the efforts exerted by the Ministry of 
Higher Education represented by the graduates’ 
survey department, as part of the Second 
National Program of the alumni survey, the career 
and guidance centre has started contacting the 
university graduates in order to update their data. 
Its aim is to find out whether the graduates have 
joined the labor market and to what extent are 
their jobs in line with their specialties. The program 
is seeking the data about the undergraduate, the 
higher education and the labor market stage             
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