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نوف السنيدية	 
زينب الجابرية	 

Welcome back to all students registering for 
the second semester.  It was good to see all 
the smiling faces and feel the energy in the 
air on campus.The second semester got off to 
an excellent start with the Staff Day Out on the 18th of 
February at the Radisson Blu Hotel.  It was wonderful to 
see so many staff attend along with their families.  Once 
again, the organising committee did an outstanding job 
to make the event enjoyable for all who attended.

The University and the Ministry of Commerce and Industry 
worked in partnership to arrange an Innovation Forum 
in Muscat on the 6th and 7th of February. The event was 
attended by a large section of the business community 
in Oman as well as international delegates.  This was 
followed by participation in Industry Day on the 9th of 
February where the plan for developing an Advanced 
Manufacturing Research Centre in Sohar was showcased to 
senior government officials and the business community.

The second University Research Conference was a great 
success with a range of excellent presentations and 
workshops. It was heartening to see delegates from other 
colleges and universities in the region attend. Thanks to 
all who arranged the event. 

Finally, I am pleased to report that I signed another 
partnership with the University of Queensland on the 
14th of February.  The University of Queensland has been 
a loyal supporter of the University and we are finding 
new ways to further our relationship.  There are exciting 
possibilities ahead.

ووجوه  حميدة  عودة  الثاني,  الدراسي  الفصل  بداية 
مبتسمة، للطلبة وجو مفعم بالطاقة خالل فترة التسجيل.
أيضا  مميزة  كانت  الفصل  لهذا  ورائعة  ممتازة  بداية 

لموظفي الجامعة وأسرهم في قضاء اليوم المفتوح بفندق راديسون 
بلو بصحار. أكرر شكري للجنة التنظيمية لهذا اليوم والتي بذلت 

جهدا واضحا لتضفي المتعة والفرح على الحضور.

منها  الهامة  األخبار  من  العديد  تشهد  األولى  وشهورها   2017
ملتقى  تقديم  في  والصناعة  التجارة  وزارة  مع  الجامعة  شراكة 
اإلبتكار الصناعي خالل يومي السادس والسابع من فبراير الحالي 
والذي حظي بحضور شريحة كبيرة من مجتمع األعمال من داخل 
وخارج السلطنة وتغطية إعالمية صورت الجامعة بشكل إيجابي، 
فبراير   9 الصناعة  بيوم  أيضا  الجامعة  مشاركة  الملتقى  تبع  وقد 
البحوث على  المتسارعة بمحطة  تم خالل ذلك عرض الخطوات 

مجموعة كبيرة من المسؤولين ومجتمع األعمال.

جدير بالذكر أن مؤتمر الجامعة للبحوث والذي تم عقده في الثامن 
من فبراير حظي بالكثير من النجاح وتقديم عروض وورش عمل 
فعالة عالوة على إستضافة الكثير من ممثلي الجامعات والكليات 
تضمين  خاللها  ننوي  التي  القادمة  للنسخة  كثيرا  سيساهم  والذي 
أوراق عمل ألكاديميين من خارج الجامعة. مثمنين دور المنظمين 

والمساهمين إلنجاح المؤتمر.

وفي النهاية أسعد بمشاركتكم خبر تجديدنا عقد الشراكة والتعاون 
مع جامعة كوينزالند األسترالية في الرابع عشر من فبراير خالل 
زيارة قصيرة. وتعتبر جامعة كوينزالند شريك جيد وداعم لجامعة 
صحار مع التأكيد على توسيع آفاق التعاون ووجود فرص مواتية 

لذلك. 
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مؤتمـر البحـوث 2017 
Research Conference 2017 

Sohar University held its annual research conference on 
February 8th. The conference attracted a high attendance 
with the presentation of papers from within and outside 
the University. 

The Conference began with a welcoming speech by Prof.
Hamza Idris, Pro Vice-Chancellor for Academic Affairs. 
This was followed by Mr. John Baragwanath, Executive 
Director of the Advanced Manufacturing Research 
Centre (AMRC), Sheffield University, UK, who gave a brief 
account on the development of the AMRC over the last 
few years.  He discussed the steps for collaboration with 
Sohar University to establish an AMRC in Sohar.

The conference included panel discussions and meetings 
with the participation of many professionals and 
researchers. In addition, there were a number of papers 
about entrepreneurship, environmental practices in 
industry, postgraduate students’ research, interaction with 
the local community and advanced technology.

البحث العلمي واالبتكار
RESEARCH AND INNOVATION

أقامت جامعة صحار متمثلة في دائرة البحوث والتعاون الصناعي 
مميز  حضور  وسط  فبراير  من  الثامن  في  السنوي  مؤتمرها 

وأوراق عمل متنوعة من داخل وخارج الجامعة.

حمزة  للبروفيسور  وترحيبية  افتتاحية  بكلمة  المؤتمر  أستهل 
الرئيسي  المتحدث  افتتاحية  تبعها  الجامعة  لرئيس  ممثال  إدريس 
جون براجوانث المدير التنفيذي لمحطة البحوث الصناعية بجامعة 
شيفيلد وذلك تأكيدا على الخطوات الجادة والمتسارعة في إنشاء 
نظيرتها  غرار  على  صحار  بجامعة  الصناعية  البحوث  محطة 
بالمملكة المتحدة بما يعنى مساهمة الجامعة في دعم ورفد اإلقتصاد 
العماني ولعب دور محوري من خالل التعاون والشراكة الداخلية 
والخارجية. ثم تبع ذلك عرضين للبروفيسور غسان الكندي مدير 

دائرة البحوث والتعاون الصناعي.

والجلسات  النقاش  حلقات  من  العديد  تضمن  المؤتمر  أن  ويذكر 
وخارج  داخل  من  واألكاديميين  الباحثين  من  العديد  بمشاركة 
والصناعة  األعمال  ريادة  األوراق  هذه  ضمن  الجامعة.ومن 
المجتمعات  مع  التواصل  العليا،  الدراسات  طلبة  بحوث  البيئية، 
الجانب  تثري  بتوصيات  للخروج  وذلك  المتقدمة،  والتكنولوجيا 

البحثي واألكاديمي.
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In collaboration with the Ministry of Commerce and Industry, 
SU participated in organizing the Industrial Innovation Forum 
on February 6th and 7th at the Sheraton Hotel, Muscat.  The 
Opening Ceremony was under the patronage of Her Excellency 
Dr. Rawiya Bint Saood Al-Busaidiya, the Minister of Higher 
Education as well as His Excellency, the Engineer,  Ali Bin 
Masood Al Sunaidy, the Minister of Commerce and Industry. 
Many attendees representing industry and academia attended 
this forum. 

SU was represented by Mr. Jamal Bin Said Al Ajili, Chairman of 
the Board of Governors, Mr. Hasan Bin Ihsan Bin Naseeb Aal-
Naseeb, Chairman of the Board of Directors and Prof. Barry 
Winn, Vice Chancellor.  In his speech, the Minister of Commerce 
and Industry referred to the National Project of ‘TANFEEDH’ 
which calls for diversification of economy. In that regard, he 
appreciated Sohar University steps to establish an Advanced 
Manufacturing Research Centre (AMRC).

On the 1st day, Prof. Barry Winn presented a paper entitled 
‘Bridging the collaboration gap on manufacturing innovation 
among government, academia, and industry’.

On the 2nd day, Prof. Ghassan Al-Kindi, Director of Research and 
Industrial Collaboration  presented a paper entitled ‘AMRC in 
Oman- Sohar University and MOCI Partnership’. 

The participation of many Omani and non-Omani academics 
and industrialists enriched the forum and offered an opportunity 
to exchange knowledge, expertise and experience which 
will definitely have a positive impact on the development of 
industry in Oman.

تنظيـم ملتقـى االبتكـار الصناعـي

وذلك  الصناعي  االبتكار  ملتقى  تنظيم  في  صحار  جامعة  شاركت 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خالل يومي 6 و 7 من فبراير 
مسقط،  بمحافظة  عمان  شيراتون  بفندق  الملتقى  أقيم  وقد   ،2017
وجاء حفل اإلفتتاح تحت رعاية معالي الدكتورة راوية بنت سعود 
البوسعيدية وزيرة التعليم العالي وبحضور معالي المهندس علي بن 
مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. كما حضر الملتقى عدد من 
القطاع الصناعي وأكاديميين  العاملة في  المؤسسات  ممثلي مختلف 

من كليات وجامعات عدة.

ومثل الجامعة في حفل اإلفتتاح رئيس مجلس أمناء الجامعة جمال 
بن سعيد العجيلي ورئيس مجلس اإلدارة حسن بن إحسان بن نصيب 
آل نصيب إضافة إلى رئيس الجامعة وعدد من العاملين بها. وفي 
البرنامج  ان  إلى  أشار  التجارة والصناعة  القاها معالي وزير  كلمة 
الوطني لتعزيز التنويع اإلقتصادي )تنفيذ( قد حدد إنشاء مركز للتميز 
واالبتكار الصناعي في منطقة صحار الصناعية وفق المقترح الذي 

قدمته جامعة صحار وجامعة شيفيلد البريطانية.

جلسات  ثاني  في  الجامعة  رئيس  وين  باري  البروفيسور  قدم  وقد 
الحكومات،  بين  التعاون  فجوة  سد  بعنوان  عمل  ورقة  األول  اليوم 
الصناعي.  االبتكار  يخص  فيما  والصناعية  األكاديمية  واألوساط 
والتعاون  البحوث  دائرة  مدير  الكندي  غسان  البروفيسور  قدم  كما 
الصناعية  البحوث  محطة  بعنوان  عمل  ورقة  بالجامعة  الصناعي 
والصناعة  التجارة  ووزارة  صحار  جامعة  بين  والشراكة  بعمان، 

وذلك في ثاني أيام الملتقى.

داخل  من  والصناعيين  األكاديميين  من  عدد  بالملتقى  شارك  وقد   
اآلراء  لتبادل  فرصة  وأتاح  الملتقى  أثرى  مما  وخارجها  السلطنة 
واألفكار األمر الذي يعود بنتائج إيجابية على تطوير جوانب االبتكار 

الصناعي في السلطنة.

البحث العلمي واالبتكار
RESEARCH AND INNOVATION

The Industrial Innovation Forum
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برنامـج فـي الصحـة والسالمــة المهنيـة
Health and Safety Programme

الموظفون
STAFF

نظمت إدارة الجامعة في الثامن عشر من فبراير اليوم السنوي المفتوح لموظفيها 
في  اليوم  فعاليات  بدأت  بلو صحار. حيث  فندق راديسون  في  وأسرهم وذلك 
لتتناسب  وتنوعت  الفعاليات  توالت  ثم  اإلفطار،  وجبة  بتناول  التاسعة صباحا 
والكرة  القدم  المسابقات مثل كرة  العديد من  أقيمت  الكبار والصغار، وقد  مع 
المائية وشد الحبل والدراجات الشاطئية وغيرها،  الطائرة وركوب الدراجات 
اما مسابقات األطفال فقد أقيمت فعاليات العروض السحرية والرسم على الوجوه 
وركوب الخيل والجمال ونقش الحناء إضافة إلى حضور شخصيات كرتونية 
مما أضفى جو من المرح والمتعة والتسلية. وفي ختام فعاليات اليوم المفتوح تم 

السحب على العديد من الجوائز للحضور كبارا وصغارا.

اليوم المفتوح السنـوي للموظفين  
Annual Staff Day Out

نظم قسم الصحة والسالمة المهنية وبالتعاون مع قسم التطوير 
العمل  وورش  البرامج  من  مجموعة  بالجامعة   الوظيفي 
الجامعة  لموظفي  فبراير   2 وحتى  يناير   23 من  الفترة  في 
في  والتدريبية  التعليمية  لإلستثمارات  العمانية  والشركة 
إلى اإلسعافات  باإلضافة  مجاالت اإلطفاء واالخالء واالنقاذ 
األولية وذلك بهدف تدريب الموظفين على االجراءات األمنية 
الجوانب  البرنامج  وشمل  طارئ  أي  وجود  حال  والصحية 

النظرية والعملية واختبار اآلداء و المستوى الثقافي.

والسالمة  الصحة  قسم  مسؤول  الزدجالي  يحيى  أشاد  وقد 
المهنية بدور الدفاع المدني وتعاونهم المستمر مع الجامعة في 

تقديم هذا النوع من البرامج التوعوية والتدريب.

Staff Development Section in collaboration with Health 
and Safety Section has organized a series of presentations 
and workshops on fire fighting for university staff and the 
Oman Education and Training Investment Company. The 
course covered both theoretical and practical sides as 
well as a performance test and general knowledge quiz.

Yahya Al-Zidjali, Head of Health and Safety, thanked 
Civil Defense Staff for their contribution and continuous 
cooperation in offering such awareness and training 
programmes. 

SU had its annual day out for staff and their families at the Radisson 
Blu Hotel in Sohar on the 18th of February. After breakfast, there 
were lots of fun activities. For adults, there were competitions 
such as football, volleyball, water-cycling, beach-cycling and many 
more.  For the kids, there were magic shows, face-decoration, 
horse and camel riding and henna-decoration as well as cartoon-
clown shows, which the kids loved. At the end of the day, there was 
a prize draw and many gifts were given out to the happy crowd.
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دورة الحاسوب لشرطة عمان 
السلطانية 

تواصال للخدمات المجتمعية التي تقدمها جامعة 
صحار، فقد نظمت الجامعة خالل الفترة من 12 
وحتى 16 فبراير 2017م دورة تدريبية حول 
أساسيات استخدام الحاسب اآللي لعدد من أفراد 
شرطة عمان السلطانية بمحافظة شمال الباطنة.

اآللي  الحاسب  أساسيات  الدورة  تناولت 
األفراد  عدد  وبلغ  أوفيس،  ومايكروسوفت 
مختلف  من  فرد   25 بالدورة  الملتحقين 
إبتسام  األستاذة  الدورة  قدمت  وقد  اإلدارات، 
محاضرتين  الزدجالية  بثينة  واألستاذه  البلوشية 

ببرنامج الجامعة التحضيري. 

In line with SU’s community engagment, 
a training course in computer sciences 
was held for twenty five members of 
the Royal Omani Police (ROP) from the 
Governate of Batinah North.

The course was held from the 12th to the 
16th of February, 2017 and was conducted 
by Ibtisam Al-Blushi and Bothaina Al-
Zedjali, lecturers from the General 
Foundation Programme.

A computer course
 for ROP 

School Competitions in Debating, Rhetoric 
and Eloquence

ختـام مسابقتـي مـدارس شمـال الباطنـة

الخطابة  فن  مسابقتي  ختام  حفل  وين  باري  البروفيسور  رعى 
والتحدث بالفصحى وفن المناظرات الطالبية باسم جامعة صحار 
شمال  بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  المديرية  نظمتها  والتي 
الحالي  الدراسي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل  خالل  الباطنة 

2016/ 2017م برعاية جامعة صحار.

 واستهدفت المسابقتين طالب الصفوف من )5-12( ذكورا وإناثا. 
وقد أقيم الحفل بمبنى السويق بحرم جامعة صحار، واشتمل على 
الجامعة  عن  فيلم  وعرض  الكريم  كالقرآن  الفقرات  من  العديد 
كما  الفائزين،  للطالب  خطابي  وآخر  شعري  إلقاء  إلى  باالضافة 
في  األولى  المراكز  على  الحاصلين  تكريم  الحفل  ختام  في  تم 

المسابقتين.

Prof. Barry Winn, Vice-Chancellor attended the closing  
ceremony of the schools’ competitions for the 2016 – 2017 
academic year, conducted by the Directorate General 
of Education under the patronage and sponsorship of 

Sohar University. Competitions in debating, rhetoric and 
eloquence were held in Al-Suwaiq Building at Sohar 
University, showcasing the talent of male and female 
students from Grades 5 to 12. The ceremony included 
recitals from the Holy Quran and a film about Sohar 
University. At the end of the ceremony, the winners 
received award.

المشاركة المجتمعية 
COMMUNITY ENGAGEMENT
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دولي
INTERNATIONAL

وفـدا تركيـا يـزور الجامعـة
Turkish Delegation visit

استقبلت جامعة صحار خالل فبراير وفدا من جامعة اسطنبول وذلك في 
وذلك  التركية  والجامعات  صحار  جامعة  بين  المستمر  التواصل  إطار 
لإلطالع عن كثب على الجامعة ومرافقها وما تقدمه من برامج وخدمات، 
بغيرها.  للناطقين  العربية  اللغة  تعلم  بدورة  باإللتحاق  لرغبتهم  باإلضافة 
وقد جرى استقبال الوفد الزائر بقاعة االجتماعات الرئيسية بمكتب رئيس 
الجامعة وبعد الترحيب تم تعريفهم بالجامعة وتناول وجبة الغداء، قام بعدها 
الفترة  خالل  الوفد  تعرف  كما  الجامعي.  الحرم  مرافق  في  بجولة  الوفد 

المسائية على أهم معالم والية صحار.

وفي اليوم الثاني والختامي للزيارة زار الوفد صفا دراسيا لطلبة برنامج 
اللغة العربية لغير الناطقين بها وذلك بإحدى القاعات الدراسية بمبنى بركاء 
بالحرم الجامعي، بعدها تم تقديم محاضرة تتضمن شرح عن برنامج اللغة 
العربية لغير الناطقين بها، كما التقى الوفد في ختام الزيارة البروفيسور 
باري وين رئيس الجامعة واألستاذ محمد المقبالي مساعد رئيس الجامعة 
لشؤون الطلبة وتم خالل اللقاء مناقشة التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

In its role as a leading provider of higher education serving 
the educational needs of the community in Oman and the 
GCC region, Sohar University is committed to providing 
professional learning opportunities to international visitors and 
visiting delegations.  It is the University’s strategic partnership 
plan to organize and arrange visits that will increase its profile 
and reputation on a local, national and international level.

Sohar University received international visitors from Istanbul 
University in February 2017, which is one of Sohar University’s 
established partners.

The visit started with greetings to the delegation and was 
followed by a campus tour and general introduction to the 
University. On the agenda were meetings with Prof. Barry Winn,  
Vice Chancellor, several faculties, academic departments 
and  senior administrators as well as an inspection of student 
accommodation. In addition, the visit included a city tour 
and meetings on future collaboration,  especially in the area 
of Arabic for Non-Arabic Speakers.  The aim is to create a 
professional educational environment that values the continuity 
of the interchange between world cultures and addresses the 
increasing demand for studying Arabic worldwide.

تعاون مع الجمعية الكويتية 
لمساعدة الطلبة

Kuwaiti Society for Student 
Support

وسعيا  وإقليميا  محليا  العالي  التعليم  مؤسسات  بين  التعاون  إطار  في 
لتطوير الخدمات الموجهة لطالب جامعة صحار والباحثين واألكاديمين 
مذكرة  الجامعة  وقعت  فقد  والعملية،  العلمية  بالمجاالت  تتعلق  والتي 
مكتبة   – الطلبة  لمساعدة  الكويتية  الجمعية  بين  التعاون  بروتوكول 
أحقية  تمنح طالب جامعة صحار  بموجبها  والتي  اإللكترونية  الكويت 
االستفادة مجانا من خدمات التصفح اإللكتروني والطباعة سواء للكتب 
الجمعية  توفرها  التي  األكاديمية  اإلصدارت  أو  العلمية  الدوريات  أو 

والتي تقدر بأكثر من ) 138 ( ألف محتوى إلكتروني. 

األستاذ  اإللكترونية  الكويت  مكتبة  عن  نيابة  اإلتفاقية  وقع  وقد  هذا 
الفاضل/ طالل عبدالكريم العرب - رئيس مجلس اإلدارة، كما وقعها 
البروفيسور/ باري وين رئيس جامعة صحار  نيابة عن إدارة الجامعة. 
آالف  جانب  إلى  الجامعة  لمكتبة  جديدة  إضافة  اإلتفاقية  هذه  وتعتبر 
األكاديمية  العلمية واإلصدارات  والدوريات  كالكتب  األخرى  المراجع 

التي توفرها المكتبة مجانا للطلبة والباحثين واألكاديمين.

As a part of the University efforts to develop and enhance 
students’ knowledge, SU signed a Memo of Understanding 
under a cooperation protocol with the Kuwaiti Society for 
Student Support.  University students and staff will have 
free access to browse and print books, scientific journals 
and academic publications through the Kuwaiti Electronic 
Library which has more than 138 thousand items.

Mr. Talal Al-Ara, the CEO, signed on behalf of the Kuwaiti 
Society and Prof. Barry Winn, Vice Chancellor signed on 
behalf of the University. Such an agreement is considered 
as an addition to the SU library and has  added value as a 
free service available to students.
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University receives grant from the British Council
SU has been awarded a research grant valued at $ 0.5 
million, one of 8 research grants awarded to GCC countries 
by the British Council under the UK- GCC institutional Links 
Research programme. Of the eight grants, 2 went to Saudia 
Arabia, 2 to the UAE, and one to each of Qatar, Kuwait, 
Bahrain and Oman.  

The project is a partnership between 
Sohar University and the University 
of Sheffield, UK. The project is for 
the development of an innovative 
method for the expansion of 
agriculture that reduces fresh water 
consumption. Prof. Barry Winn, the 
Vice-Chancellor said “This award 
represents another success for the 
University and forges important links 
with a world-leading UK University”.

فازت جامعة صحار مؤخرا بمنحة في مجال البحث العلمي من ضمن 8 
منح بحثية مقدمة لدول الخليج وجامعات عالمية مرموقة من قبل المركز 
الثقافي البريطاني وبرنامج الروابط المؤسسية بين المملكة المتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي. وجاء توزيع المنح كالتالي : منحتين لجامعــتين 

بالمملكــة العربيــة السعوديـة ،  منحـة 
لجامعتين  منحتيــن  لقطــر،  لجامــعة 
منحة   ، المتحدة  العربية  باإلمارات 
لجامعــة بالكــويت ، منــحة لجامعــة 
بالبحرين ، ومنحة لسلطنة عمان فازت 
بها  جامعة صحار بالتعاون مع جامعة 
شيفيلد البريطانية. ويعد مشروع البحث 
األمن  في  الهامة  الموضوعات  من 
في  جديـدة  أساليـب  وابتكـار  الغذائي 
استخدام  ترشيد  مع  الزراعي  التوسع 
المياه والطاقة بما يتوافق مع الظروف 
البيئية بالسلطنة ويخدمها في هذا الشأن 

خالل الفترات القادمة.

منحة بــ ٥00,000 دوالر من بين ٨ منح بحثية لدول الخليج وجامعات عالمية

محلي
LOCAL

المعايـرة مـع الجامعـة األلمانيـة
A benchmarking visit by GUTech

Sohar University received on Monday, 13th February, 2017 a 
visiting delegation from the German University of Technology, 
GUTech. The visit comes in the context of the ongoing 
cooperation between Sohar University and other Academic 
institutions. The delegation included many academic and 
administrative staff from different departments and sections such 
as Human Resources, Finance, Business Development, Branding 
and other departments. 

At the beginning of the meeting, Gweneth Gorman, the quality 
assurance manager, welcomed the delegation and gave a brief 
description of Sohar University: its vision and goals, faculties and 
departments.  For her part, the Director of the Quality Assurance 
at the German University, Dr. Alma Anriquez,  spoke  briefly  about 
her university. Following on, a meeting was held between the 
visiting delegation and their counterparts from Sohar University 
to exchange views and discuss modern approaches to providing 
education services.

من   13 الموافق  اإلثنين  يوم  صباح  صحار  جامعة  استقبلت 
فبراير 2017م وفدا من الجامعة األلمانية للتكنولوجيا وذلك في 
إطار التعاون والتواصل المستمرين بين جامعة صحار وغيرها 
من المؤسسات األكاديمية. وقد مثل وفد الجامعة األلمانية العديد 
من العاملين بها أكاديميين وإداريين ومن دوائر وأقسام مختلفة 
والهوية  األعمال  تطوير  ودائرة  والمالية  البشرية  كالموارد 

وغيرها.

الفاضلة جوينث جورمان مديرة دائرة  اللقاء رحبت  بداية  وفي 
ونشأتها  الجامعة  عن  سريعة  نبذة  وقدمت  بالوفد  الجودة  ضبط 
كما  مختلفة.  وأقسام  ودوائر  كليات  من  تضمه  وما  وتطورها 
قدمت الدكتورة ألما مديرة ضبط الجودة نبذة تعريفية عن الجامعة 
واألقسام  الدوائر  مختلف  بين  لقاء  عقد  تم  ذلك  بعد  األلمانية. 
حيث التقى ممثلو دوائر الجامعة األلمانية مع نظرائهم من جامعة 
صحار لمناقشة طرق العمل واألساليب المستخدمة من الجانبين 

وتبادل الخبرات المختلفة.
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الطلبة
STUDENTS

ندوة اإلتحاد العالمي للمواصالت العامة
صحار  جامعة  من  طالبي  وفد  شارك 
باإلضافة إلى الدكتور راكيش بيلوال القائم 
بأعمال عميد كلية إدارة األعمال في ندوة 
للمواصالت  العالمي  اإلتحاد  واجتماع 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  العامة 
عمان  بمركز  فبراير   12 يوم  وذلك 

للمؤتمرات والمعارض بمسقط. 

شركة  واالجتماع  الندوة  استضافت  وقد 
)مواصالت(  العمانية  الوطنية  النقل 

وبالتعاون مع وزارة النقل واإلتصاالت.

مثل الوفد الطالبي كال من: محمد البلوكي، 
مريم  المعمري،  بشار  اليعقوبي،  ربيع 
الشبلية  وديان  البلوشية،  عايشة  الهنائية، 
بفيديو  شاركو  والذين  الهنائي  ومحمد 

ترويجي للنقل الوطني في سلطنة عمان. 

Under the aegis of the Ministry of Transport 
and Communications (MoTC), the Oman 
National Transport Company,  Mwasalat,  
organized the 7th United International 
Public Transport (UITP) Middle East and 
North Africa (MENA) Assembly at the 
Oman Convention and Exhibition Centre.

It took place on February 12, 2017 to 
promote the public transport sector in 
the Sultanate. Dr. Rakesh Belwal, Acting 
Dean of the Faculty of Business presented 
his study on Cultural Issues and Public 
Transport and took part in the panel 
discussion.

Faculty of Business and Faculty of 
Engineering students Mohammed Al 
Baluki, Rabee Al Yaqobi, Bashar Al 
Mamari, Maryam Al Hinai,  Aisha Al 
Balushi,  Widyan Al Shibli,  Mohammed 
Al Hinai presented a video to promote 
public transport in Oman.  

Mwasalat Event

إنطلق في التاسع عشر من شهر فبراير 2017م، الفصل الدراسي 
الثاني بجامعة صحار للعام األكاديمي 2016/ 2017م، حيث بدأ 
الطالب بتسجيل المواد وضبط جداولهم الدراسية كل بحسب كليته 
وتخصصه وذلك بحسب األنظمة والقوانين المعمول بها بالجامعة 
الدارسين  عدد  ويبلغ  للطالب.  الدراسية  المقررات  تنظم  والتي 
بالجامعة حاليا قرابة الـ 7000 طالبا وطالبة بكليات الجامعة الست 

 .)GFP( إضافة إلى برنامج الجامعة التحضيري

أبرز مستجدات هذا الفصل هو طرح الدراسة المسائية ببرنامجين 
واإللكتروميكانيكية  الميكانيكية  الهندسة  وهما  الهندسة  كلية  في 
والهندسة الكهربائية والحاسب اآللي لتضاف إلى برامج كلية إدارة 

االعمال المتاحة خالل الفترة المسائية منذ عدة سنوات. 
The second semester of the 2016/2017 academic year 
started on the 19th of February. The students registered 
for the courses in accordance with the regulations of 
the university. There are currently approximately 7000 
students in six faculties and the General Foundation 
Programme (GFP).

The most important change that took place this 
semester was the introduction of a number of evening 
courses at the Faculty of Engineering following the 
evening programme offered at the Faculty Business. 
These new courses are Mechanical & Micatronic 
Engineering, Electrical & Computer Engineering.

إنطالق الفصل الدراسي الثاني بالجامعة
Starting of the 2nd Semester
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مقتطفات
SNAP SHOTS


