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ب -لقاءات معيد اللكية
أ -لكمة معيد اللكية

تعترب لكية العلوم واآلداب يف جامعة نزوى اللكية املثىل ملن يبحث عن برامج حيوية متاكمةل،
ومعرفة فكرية متنامية ،ويه أكرب لكيات اجلامعة ،حيث يفوق عدد طالهبا ألفي طالب ،جلهم يف
املرحةل اجلامعية ،ابإلضافة إىل طالب ادلراسات العليا .الرتكزي األسايس لربامج اللكية ينصب حنو
ترش يد إعْاملِ العقل واملنطق ،مع اختالف الوسائل ،فبعض الربامج ت ُ ْعىن مبثالية وسائلها الفكرية؛
وأخرى هتمت بدقة وسائلها التطبيقية العملية؛ وغاية الربامج يه التكوين العلمي والفكري للطالب
لمتكينه من القيام ابلعديد من األدوار املطلوبة يف عرص التقنية والتعاطي مع متغرياهتا بفاعلية وكفاءة.
التخصصيّة .وتتضمن األقسام األاكدميية
وتسعى اللكيّة منذ تأسيسها لتكون مركزاً لل ّمتزي يف جماالهتا ّ
اآلتية:
قسم اللغة العربيّة
قسم علوم احلياة والكميياء
قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية
قسم العلوم الرايض ّية والفزيايئ ّية
قسم اللغات األجنبيّة
التخصصية،
هذا ولقد ُ ُِجعت هذه األقسام يف لكيّة واحدة تأكيدا عىل أمهيّة التفاعل بني جماالهتا ّ
ودعام لتقليص اله ُّوة بني مثاليّة الفكر وواقعية التطبيق .وتعكس مثل هذه الاسرتاتيجيّة الرغبة
األكيدة لللكيّة يف السري عىل الهنج احلديث ،الهنج اذلي يعىن ابلربامج األاكدمييّة ذات القواعد
التخصصات املتداخةل ،هذا ابإلضافة إىل حرص اللكية عىل التأهيل املناسب لطالهبا
العريضة ،و ّ
ليفلحوا يف مساعهيم الوظيفية ،وقبوهلم دلراسات عليا يف جامعات مرموقة عامليا .واللكيّة دائبة عىل
حتفزي األساتذة اجمليدين؛ ألّنّ ا جادة يف الزتاهما جبودة التدريس .وينشط األساتذة املنتس بون لللكية،
ابإلضافة إىل رسالهتم التعلميية ،يف إنتاج ونرش حبوث علمية عالية اجلودة .ومن املتوقع ْأن يفوز
األساتذة ،خالل العام احلايل ،بعدد من املنح البحثية املقدمة من مؤسسات وطنية تدمع البحوث
ذات اجلودة.
وتلزتم اللك ّية ـ بصفهتا ادلعامة احملوريّة للجامعة ـ بتطوير املعرفة وتطبيقها من خالل:
-

التدريب العميل والتبادل مع اجلامعات املرموقة يف العامل؛
املتطورة؛
الرتكزي عىل الربامج اليت ّتلّب حاجات اجملمتع ّ
األولية وادلراسات العليا؛
ال ّمتزي يف التدريس عىل مس توى ادلراسة اجلامعيّة ّ
الاعامتد عىل خمتربات مزودة بتقنيات حديثة؛
الاس تعانة مبقتنيات مكتبة اجلامعة ومطبوعاهتا الشامةل ومواردها اإللكرتون ّية املتق ّدمة؛
متخصصة داخل اجلامعة لتعزيز التدريس والتعمل؛
الاس تعانة مبراكز ّ
الاس تعانة مبوارد داخلية خمصصة لرتوجي البحوث ذات اجلودة العالية ونرشها؛
الاس تعانة مبوارد داخلية وخارجية دلمع األهجزة والبحوث.

ومل تغفل اللكية دورها يف خدمة اجملمتع من خالل مشاركهتا يف مشاريع اجلامع اخملتلفة اليت
تس هتدف مناء اإلنسان واجملمتع.
جمل
وختاما ،تؤكد اللكيّة الزتاهما الثابت جبودة التدريس والبحث العلمي وخدمة ا متع لتأصيل هم ّمهتا
اخلرجيني امل ّمتزيين اذلين سيسهمون يف تقدّم السلطنة بطرق إجيابيّة وفاعةل.
الراخسة يف إعداد ّ
د .عيىس بن سلامين العامري
معيد لكية العلوم واآلداب ابلواكةل
cas@unizwa.edu.om
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 -1ادلكتور عيىس العامري معيد لكية العلوم واآلداب جيمتع بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية :يف
إطار اجامتعاته ادلورية مع أقسام اللكية املتعددة ،اجمتع ادلكتور عيىس العامري معيد لكية العلوم
واآلداب بأعضاء قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية يوم الثالاثء املوافق  .2019/11/12حيث
بدأ الاجامتع ابلشكر والتقدير لقسم الرتبية رئيساً وأعضاء عىل اجلهود املبذوةل .بعد ذكل انقش
معيد اللكية العديد من القضااي األاكدميية الهامة ،وركز عىل رضورة الاهامتم ابلراكئز األساس ية
للجامعة ويه جودة التدريس ،والبحث العلمي وخدمة اجملمتع .كام تناول يف حديثه رضورة الرتكزي
عىل اإلرشاد األاكدميي ،ودور املرشد يف تقدمي ادلمع للطلبة بشلك عام ،وللطلبة اذلين حتت املالحظة
األاكدميية .ويف ّناية لقاءه حث معيد اللكية امجليع عىل تقدمي أي مقرتحات أو توصيات من شأّنا
الارتقاء ابلعملية األاكدميية ويف اإلرشاد األاكدميي.

ج -احللقات النقاش ية و ورش العمل
 -1نظم قسم اللغة العربية حلقة نقاش ية بتارخي  25سبمترب  2019تناول فهيا اجملمتعون النظر يف
رساةل الطالب وصالحيهتا للتحكمي العلمي ،وقد أفادوا مبجموعة من امللحوظات اإلجرائية املهمة.
واجلدير ابذلكر أن الرساةل يف موضوع األدب احلديث ،ويف موضوع عامين هيدف إىل دراسة اإلنتاج
األديب العامين املعارص بطريقة أاكدميية تتيح للباحث فرصة التعرف عىل آلية التحليل العلمي ،واستامثر
اجلوانب املعرفية وتوظيفها يف البحث العلمي.

 -2ورشة معل بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية حول تقرير  : ADRIنظم قسم الرتبية
وادلراسات اإلنسانية ورشة معل حول كيفية كتابة التقرير الرابعي ( )ADRIيوم اإلثنني املوافق
 .2019/10/28وذكل اس تكام ًال ملتطلبات اجلودة .حيث قدم الورشة األس تاذ ادلكتور محمد
سالمة رئيس جلنة اجلودة ابلقسم تطرق خاللها إىل آلية كتابة التقرير من حيث الهنج املتبع ،وآلية
التنفيذ وتقيمي النتاجئ ،وإدراج التحسينات .ومت عرض تقرير معد مس بقا ً كمنوذج ميكن اتباعه .ومن

اجلدير ذكره بأن هذه الورش جاءت بناء عىل توجهيات انئب رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية
برضورة عقد ورشة تقرير ( )ADRIيف ُجيع األقسام األاكدميية.

د -نشاطات اللكية خارج اجلامعة
 -3قسم علوم احلياة والكميياء بلكية العلوم واآلداب ينفذ ورش يت معل ملراجعة تقارير اجلودة :نفذ
قسم علوم احلياة والكميياء بلكية العلوم واآلداب ورش يت معل ملراجعة تقارير اجلودة لألعوام األاكدميية
من  2013/2012إىل العام األاكدميي  ،2019/2018وذكل حبضور رئيس القسم وعدد
من أعضاء القسم ،وفنيي اخملتربات .تناولت اجللسة األوىل املنعقدة يوم امخليس املايض بتارخي
 2019/11/7حمارضة عامة قدهما ادلكتور س يد جيالين حول معيار التقيمي اذلايت ملؤسسات
التعلمي ( )ADRIوكيفية تطبيقه بصورة فاعةل ،وقد مت التطرق إىل عرض منوذجني لتقارير اجلودة:
تقرير جودة مس تويف البياانت ،وتقرير جودة غري مس تويف البياانت .وقد مت يف الورشة الثانية واليت
نفذت يوم األربعاء املوافق  2019/11/13تطبيق معيل حول كتابة تقارير اجلودة ،حيث توزع
األعضاء إىل مجموعات (من 2إىل )3ملراجعة التقارير وتقيميها .عل ًما أن اكفة التقارير اليت متت مراجعهتا
تتبع املعيار الثاين والثالث من مصفوفة معايري اجلودة ،وتأيت هذه الورش التدريبية تنفيذاً لتوجهيات
انئب الرئيس للشؤون األاكدميية هبدف حتسني جودة التدريس مبا يتناسب مع املعايري العاملية.

 -4لكية العلوم واآلداب تقمي ورشة تدريبية لوحدة الفنون التشكيلية التابعة للمديرية العامة للرتبية
والتعلمي مبحافظة ادلاخلية :أقامت لكية العلوم واآلداب ورشة تدريبية ملنتس ّب وحدة الفنون
التشكيلية التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعلمي مبحافظة ادلاخلية وذكل يوم الثالاثء املوافق
 .2019/11/19حيث اس تضافت اللكية ما يزيد عن  35مرشفا ً ومعلامً ومعلمة من خمتلف
مدارس احملافظة .وقد قدم الورشة ادلكتور هاين فاروق عامرأس تاذ الرتبية الفنية املشارك بقسم
الرتبية وادلراسات اإلنسانية – لكية العلوم واآلداب .تضمنت الورشة التدريبية طرق معاجلة سطح
اإلانء اخلزيف التقليدي بصيغة معارصة غري تقليدية من حذف وإضافة وتفريغ واضافة مالمس عىل
جسم اإلانء اخلزيف .كام مت تدريب املشاركني ابلورشة عىل كيفية صناعة ادلروع وامليداليات اخلزفية
ابس تخدام العنارص الرتاثية يف الزخارف ،وكيفية اس تخدام الرشحية اخلزفية يف التشكيل اخلزيف
ومعاجلهتا ابلبطاانت امللونة.
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 -1لكية العلوم واآلداب تشارك يف املؤمتر ادلويل عن "ادلور ال ُعامين يف خدمة القرآن الكرمي
وعلومه" يف اجلامعة اإلسالمية العاملية ،مالزياي :شاركت جامعة نزوى ممثةل بلكية العلوم واآلداب يف
مؤمتر "ادلور ال ُعامين يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه" واذلي مت انعقاده يف الفرتة -2
2019/10/3م يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف مالزياي ،وبرعاية "ذاكرة عُامن" .وجاءت مشاركهتا
من خالل إسهام قسم اللغة العربية بورقة معل قدهما األس تاذ ادلكتور أمحد عبداملنعم حالو ،أس تاذ
األدب القدمي يف جامعة نزوى بعنوان" :صور من هجود حمافظة ادلاخلية يف تعمل القرآن الكرمي
وحفظه ،الواقع وس بل التطوير" وتضمنت لكمته اإلشارة إىل أن سلطنة عامن وال س امي حمافظة
ادلاخلية اكنت وال زالت ترعى حق كتاب هللا عز وجل مبا يراه املتتبع من إقبال أهلها رجا ًال ونسا ًء
وش با ًاب وأطفا ًال عىل تعمل القرآن وحفظه وجتويده من خالل مدارس الرتبية والتعلمي ،ومدارس وزارة
األوقاف ،ومن خالل املساجد وحلقاهتا املوصوفة ابلكفاءة وادلميومة ،وهذا أمر تشهده ُعامن اكفة،
وهو مما يدفع هبا لتكون يف مقدمة ادلول العربية واإلسالمية يف خدمة ورعاية الرتاث العريب
واإلساليم وال س امي القرآن الكرمي.

 -2لكية العلوم واآلداب تشارك بأربعة أوراق حبثية يف املؤمتر ادلويل السادس للكية الرتبية جبامعة
السلطان قابوس :شاركت لكية العلوم واآلداب ممثةل بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية بأربعة أوراق
حبثية يف املؤمتر ادلويل السادس للكية الرتبية جبامعة السلطان قابوس واذلي اكن بعنوان الرتبية
الفنية والتحدايت املعارصة خالل الفرتة من  9-7أكتوبر  .2019حيث قدم األس تاذ ادلكتور
محمد أمحد سالمة ،أس تاذ التصممي يف جامعة نزوى ورقة حبثية بعنوان" :أثر التكنولوجيا الرمقية عىل
تدريس التصممي" كام قدم ادلكتور خليفة القصايب أس تاذ القياس والتقومي املساعد ورئيس قسم
الرتبية وادلراسات اإلنسانية جبامعة نزوى ورقة حبثية بعنوان" :درجة ممارسة معلمي التعلمي األسايس
أساليب تمنية القمي امجلالية دلى طلبهتم من وهجة نظر مديري املدراس يف سلطنة عُامن" .وأما الورقة
الثالثة فاكنت لدلكتور عبد الفتاح اخلواجة أس تاذ اإلرشاد النفيس املساعد بعنوان" :فاعلية برانمج
إرشاد ُجعي يستند إىل فنيات العالج ابلفن والرمس يف خفض مس توى اخلوف من التقيمي السلّب
دلى عينة من طلبة جامعة نزوى" .وقد قدم الورقة الرابعة ادلكتور هاين فاروق أس تاذ الرتبية الفنية
املشارك واكنت بعنوان" :الرتبية وبناء الشخصية اإلبداعية :أثر ممكالت الشلك الس تكامل املفهوم
البنايئ والتعبريي للخزف املعارص".

 -3لكية العلوم واآلداب تشارك يف برانمج تمنية همارات البحوث اإلجرائية يف اجملمتع املدريس:
شاركت جامعة نزوى ممثةل بلكية العلوم واآلداب بربانمج تمنية همارات البحوث اإلجرائية يف اجملمتع
املدريس اذلي تنظمه وزارة الرتبية والتعلمي يويم الثالاثء واألربعاء  .2019/10/16-15وقد
مثل اجلامعة ادلكتور خليفة القصايب رئيس قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية ،حيث ترأس إحدى
اجللسات املتعلقة مبحور املناجه وطرق التدريس .ومن اجلدير ذكره بأن هناك العديد من خرجيي
برامج املاجس تري اليت يقدهما قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية اكن هلم مشاراكت حبثية ممزية بربانمج
تمنية همارات البحوث اإلجرائية يف اجملمتع املدريس .وقد توزعت مشاراكهتم يف حمور اإلدارة ،واملناجه
وطرق التدريس ،واإلرشاد والتوجيه.

 -4لكية العلوم واآلداب تشارك يف فعاليات اليوم العاملي للصحة النفس ية :شاركت لكية العلوم
واآلداب بفعاليات اليوم العاملي للصحة النفس ية اليت نظمهتا املديرية العامة للرتبية والتعلمي حملافظة
ادلاخلية – قسم التوعية الرتبوية والرعاية الطالبية ،وذكل يوم الثالاثء املوافق 2019/10/15
احتفا ًال ابليوم العاملي للصحة النفس ية .وقد متثلت مشاركة اللكية بورقة معل قدهما ادلكتور عبد
الفتاح اخلواجه أس تاذ اإلرشاد النفيس املساعد بقسم الرتبية وادلراسات الانسانية بعنوان "الصحة
النفس ية والاتزان الانفعايل" واليت تضمنت التعريف ابلصحة النفس ية وأهدافها ومضاميهنا وس بل
الوقاية ،وآليات احملافظة عىل حصة نفس ية يف عامل متغري .ومن اجلدير ذكره بأن الاحتفال ابليوم
العاملي للصحة النفس ية اكن حتت رعاية سعادة وايل سامئل  /الش يخ ماجد احلاريث.
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 -7قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية بلكية العلوم واآلداب يشارك يف معرض األعامل الفنية الصغرية
العارش لعام  :2019شارك قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية بلكية العلوم واآلداب يف معرض
األعامل الفنية الصغرية العارش لعام  2019واذلي نظمته وزارة الرتاث والثقافة بسلطنة ُعامن يف
الفرتة من  22-14أكتوبر  2019واذلي اكن برعاية سعادة حسن بن محمد بن عيل اللوايت
مستشار وزير الرتاث والثقافة لشؤون الرتاث وحبضور سفراء مجموعة من ادلول العربية .حيث
متثلت مشاركة قسم الرتبية يف املعرض من خالل بعض األعامل الفنية من التصممي اجلرافيكىي والرمس
لألس تاذ ادلكتور محمد أمحد سالمة.
 -5لكية العلوم واآلداب تقمي برانجما ً تدريبيا ً لطالبات مدرسة القلعة للتعلمي األسايس :متاش يا ً مع رساةل
جامعة نزوى وتنفيذاً لرؤية اجلامعة املمتثةل ابلقيام بدور فعال يف تطوير اجلوانب العلمية والاجامتعية
والاقتصادية للمجمتع ال ُعامين بصفته جز ًءا من املواطنة الصاحلة .نفَّذت لكية العلوم واآلداب برانجما ً
تدريبيا ً لطالبات مدرسة القلعة للتعلمي األسايس مبحافظة ادلاخلية ق َّدمه ادلكتور أمحد "محمد جالل"
الفواعري أس تاذ الرتبية اخلاصة املشارك بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية وذكل يوم الثالاثء املوافق
 15أكتوبر  .2019حيث تضمن الربانمج التدريّب عدة حماور مهنا :معاجلة األفاكر بطريقة
إبداعية ،التفكري خارج الصندوق ،اختاذ القرار.

 -6لكية العلوم واآلداب جبامعة نزوى تشارك مبعرض األعامل الصغرية اذلي نظمته وزارة الرتاث
والثقافة :شاركت لكية العلوم واآلداب مبعرض األعامل الصغرية يف دورته العارشة واذلي نظمته وزارة
الرتاث والثقافة يوم اإلثنني  2019/10/14بقاعة عرض امجلعية العامنية للفنون التشكيلية التابعة
للبالط السلطاين .وقد مثل اجلامعة يف هذا املعرض ادلكتور هاين فاروق األس تاذ املشارك بلكية
العلوم واآلداب والطالبة شهد املعمري – شعبة الرتبية الفنية .وقد متثلت مشاركة ادلكتور هاين
فاروق بأعامل خزف حنيت يوحض عالقة القوارب ابألسامك يف عالقات تشكيلية خمتلفة .بيامن متثلت
مشاركة الطالبة شهد املعمري بتصوير األلوان املائية اذلي يصور جوانب من الرتاث العمراين.

 -8لكية العلوم واآلداب تشارك يف امللتقى الثاين ألخصايئ اإلرشاد والتوجيه :شارك ادلكتور
عبدالفتاح اخلواجه أس تاذ مساعد – قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية -بلكية العلوم واآلداب ابمللتقى
الثاين ألخصايئ اإلرشاد والتوجيه جبامعة السلطان قابوس وذكل يوم األربعاء املوافق -10-30
 .2019حيث قدم ورقة معل بعنوان :الكشف اذلايت (اإلفصاح عن اذلات) للمرشد عىل
املسرتشدين وعالقته ببعض املتغريات؛ دراسة حتليلية .ومن اجلدير ذكره بأن لكية العلوم واآلداب
ممثةل بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية تضم برانجماً للامجس تري يف اإلرشاد والتوجيه مبساري الشامل
والرساةل .وتس تقبل الطلبة اجلدد يف فصيل اخلريف والربيع من لك عام.

 -9لكية العلوم واآلداب تشارك يف امللتقى الطاليب اإلبداعي  :2019شاركت لكية العلوم واآلداب
يف امللتقى الطاليب اإلبداعي احلادي والعرشين اذلي ينظمه اجمللس العريب لتدريب طالب اجلامعات
العربية حتت عنوان "دور رايدة األعامل واإلبداع العلمي دلى طلبة اجلامعات العربية يف ّنضة
الاقتصاد الوطين" وذكل ابس تضافة امللتقى يف جامعة العني بدوةل اإلمارات العربية املتحدة خالل
الفرتة (2019/10/31-27م) .ومتثلت مشاركة اللكية يف امللتقى بورقة علمية للطالبة رقية
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بنت ُجعة الس يابية وبإرشاف ادلكتور هاين فاروق عامر – قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية بعنوان
"املالمح الزخرفية يف الرتاث العامين واإلفادة منه يف اس تحداث معلقات خزفية معارصة".

 -10لكية العلوم واآلداب تقدم حمارضة يف مركز الوفاء لتأهيل األطفال املعاقني بوالية ازيك :قدّم
العزام احملارض بلكية العلوم واآلداب يف قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية،
الاس تاذ ماجد لكيب ّ
حمارضة يف مركز الوفاء لتأهيل األطفال املعاقني بوالية ازيك حتت عنوان(( :تعديل السلوك والتاكمل
احليس)) وذكل يوم األربعاء .2019/11/13حبضور مجموعة من الاخصائيني والعاملني يف املركز
وعدد من أولياء الامور .حيث تناولت احملارضة العالقة بني تعديل السلوك والتاكمل احليس
ورضورة تفعيل هذه العالقة للوصول اىل نتاجئ إجيابية ،تنعكس عىل أداء األفراد ذوي اإلعاقة .كام
أكّد األس تاذ ماجد اللكيب العزام عىل أمهية تعاون أولياء األمور والعمل عىل تطوير قدراهتم ليكونوا
أعضاء فاعلني يف مثل هذه الربامج واخلدمات.

 -11لكية العلوم واآلداب ممثةل بربانجمي الرتبية الفنية والفنون امجليةل تقمي معرضا ً بعنوان شعبيات
ُعامنية :أقامت لكية العلوم واآلداب معرضاً فنيا ً بعنوان" شعبيات ُعامنية ابللكية العلمية للتصممي
مبسقط وذكل يوم اإلثنني املوافق  .2019/11/25حيث شارك يف املعرض مجموعة من طالبات
الرتبية الفنية وطالبات الفنون امجليةل يف ختصيص تصممي املالبس وصياغة احليل واجملوهرات،
ومبشاركة جامعة الفنون التشكيلية ابجلامعة وذكل بإرشاف ادلكتور هاين فاروق وادلكتور جمدي
خليفة .وقد مت عرض ما يزيد عن  38لوحة فنية تعكس الفنون والرقصات الشعبية العامنية األصيةل،
كام جسدت اللوحات املعروضة جانبا ً من الرتاث العامين املتعلق ابألبواب القدمية ،وما تلبسه املرأة
العامنية من حيل وجموهرات .ومن اجلدير ذكره بأن املعرض سيس متر إىل اترخي .2019/12/5
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 -12طالبات برانمج تصممي وصياغة احليل واجملوهرات بلكية العلوم واآلداب يزرن املعرض ادلويل
للمجوهرات :نظم قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية بلكية العلوم واآلداب زايرة علمية لطالبات
برانمج الفنون امجليةل  -ختصص تصممي وصياغة احليل واجملوهرات ،وذكل يوم األربعاء املوافق
 2019/12/4وذكل بإرشاف ادلكتور جمدي خليفة أس تاذ تصممي وصياغة احليل واجملوهرات
املساعد .حيث مت زايرة املعرض ادلويل للمجوهرات يف مركز عامن للمؤمترات واملعارض مبسقط.
وقد متثلت أهداف الزايرة العلمية ابلتعرف عىل رشاكت صناعة اجملوهرات عىل املس توى احمليل
واإلقلميي والعاملي .واطالع الطلبة عىل أحدث التقنيات املس تخدمة يف تصممي احليل واجملوهرات.
واملشاركة يف بعض الورش املقامة يف املعرض ادلويل للمجوهرات واليت قدهما خنبة من مصممي
اجملوهرات من عدة دول مثل تركيا ولبنان والسعودية وإيطاليا والمنسا.
ولتحقيق أهداف الزايرة العلمية ،مت زايرة سوق اذلهب مبطرح لالطالع عىل املتاجر واألسواق
اليت تبيع أدوات صياغة اجملوهرات ،والتعرف عىل أساليب جتهزي وإعداد مواد اخلام اخلاصة بصياغة
احليل واجملوهرات .ومن اجلدير ذكره بأن هذه الزايرات العلمية تسعى إىل ربط املعارف واملهارات
اليت يتعلمها الطلبة داخل اجلامعة بسوق العمل ،وذكل ملالمسة احتياجات السوق احمليل ومواكبة
التطورات.

 -13لكية العلوم واآلداب تشارك يف امللتقى العلمي الس نوي للباحثني واملبتكرين  :2019شاركت
لكية العلوم واآلداب جبامعة نزوى ابمللتقى العلمي الس نوي للباحثني واملبتكرين للعام 2019
واذلي نظمه جملس البحث العلمي يوم اإلثنني املوافق  16ديسمرب ،برعاية صاحب السمو الس يد
شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جالةل السلطان .وحبضور عدد من أحصاب املعايل ورؤساء
اجلامعات املكرمون .كام حرض امللتقى عدد كبري من املهمتني ابلبحث العلمي والابتاكر واقتصاد
املعرفة .وقد متثلت مشاركة لكية العلوم واآلداب بعرض خمرجات واجنازات مرشوعني حبثيني مكمتلني
مت متويلهام من جملس البحث العلمي ،األول اكن بعنوان ( Genomics
Transcriptomic and Proteomics Mechanisms involved in
)Resin Production from endemic Boswellia sacra Tree
واذلي عرض خمرجاته الباحث الرئيس للمرشوع د .عبد اللطيف خان أس تاذ فزيايء النبات املساعد
يف قسم علوم احلياة والكميياء ومركز دراس .واملرشوع البحيث الثاين اكن بعنوان (تربية املواطنة يف

مؤسسات التعلمي العايل بسلطنة عُامن) واذلي عرض خمرجاته الباحث املتعاون ادلكتور أمحد محمد
جالل الفواعري األس تاذ املشارك بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية .كام شاركت لكية العلوم واآلداب
ممثةل ابدلكتور خليفة القصايب رئيس قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية ابجللسات العلمية اليت مت
عقدها يف امللتقى.

 -14قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية يشارك يف تقيمي املشاريع التطبيقية لطلبة قسم الرتبية الفنية
جبامعة السلطان قابوس :شارك قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية يوم امخليس 2019-12-19
بتقيمي املشاريع التطبيقية التخصصية ادلقيقة من أعامل خزفية وحنتية واليت يقدهما طلبة قسم الرتبية
الفنية يف لكية الرتبية جبامعة السلطان قابوس ،وذكل انطالقا ً من مبدأ التعاون املشرتك بني جامعة
نزوى وجامعة السلطان قابوس .وقد مث ّل قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية يف التقيمي ادلكتور هاين
فاروق عامر أس تاذ الرتبية الفنية بلكية العلوم واآلداب.

 -16برانمج صياغة احليل واجملوهرات ينظم زايرة لرشكة اخلليج للمجوهرات ومعامل حفص األجحار
الكرمية :ىف إطار حرص لكية العلوم واآلداب عىل التواصل مع املؤسسات والرشاكت يف اجملمتع
لإلطالع عىل حاجات سوق العمل ومواكبهتا ،نظم برانمج صياغة احليل واجملوهرات بقسم الرتبية
وادلراسات اإلنسانية زايرة لرشكة اخلليج للمجوهرات ومعامل حفص األجحار الكرمية وذكل للوقوف
عىل أحدث طرق حفص األجحار الكرمية واآلالت املس تخدمة ذلكل ،وحبث س بل التعاون بني
خمتربات الرشكة واجلامعة .وقد قام ابلزايرة ادلكتور جمدي خليفة أس تاذ تصممي وصياغة احليل
واجملوهرات املساعد ،حيث مت خاللها اإلتفاق عىل عقد ورش معل وحمارضات مشرتكة حيارض فهيا
خرباء من الرشكة وأساتذة اجلامعة وذكل حبرم اجلامعة.

ه -نشاطات اللكية داخل اجلامعة

 -15لكية العلوم واآلداب تشارك يف املعرض الس نوي للفنون التشكيلية لعام  : 2019شاركت
لكية العلوم واآلداب ممثةل يف قسم الرتبية وادلراسات الانسانية يف املعرض الس نوي العام للفنون
التشكيلية يف دورته السابعة والعرشون واذلي أقمي يف مقر امجلعية العامنية للفنون التشكيلية التابعة
ملركز السلطان قابوس العايل للثقافة والفنون .حيث بدأت أعامل املعرض يوم األربعاء املوافق
 2019/12/18وسيس متر لغاية األول من يناير لعام  .2020وقد مث ّل اللكية أس تاذ التصممي
ادلكتور محمد أمحد سالمة بلوحتني فنيتني يف جمال التصممي واجلرافيك ،كونه أحد الفنانني التشكيليني
املنتس بني للجمعية العامنية للفنون التشكيلية.
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 -1قسم علوم احلياة والكميياء ابلتعاون مع جامعة التقنية احليوية يقمي فعالية بعنوان :التكنولوجيا
احليوية :شغف ال ينهتيي :نظم قسم علوم احلياة والكميياء ابلتعاون مع جامعة التقنية احليوية معرضا
تعريفيا يوم الثالاثء املوافق(2019/10/14م) الس تقطاب الطلبة للتسجيل يف امجلاعة ،حيث
مض املعرض ركنا تعريفيا ً ابألنشطة اليت متارسها امجلاعة واملقررات العلمية اليت يأخذوّنا مضن هذا
التخصص ،كذكل مض ركنا تعريفيا ابلاكئنات اليت تقوم التقنية احليوية ابس تخداهما يف خوض التجارب
العلمية أو الترشحي ،واكن هناك ركنا للرتفيه والتسلية وعرض فيديو لفعاليات امجلاعة خالل أعواهما
املاضية.

 -2شعبة الرتبية الفنية بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية تس تضيف طالبات مدرسة عائشة بنت
طلحة :اس تضافت شعبة الرتبية الفنية بقسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية طالبات مدرسة عائشة
بنت طلحة وذكل يوم الثالاثء املوافق  22أكتوبر  ،2019وذكل هبدف تعريف الطالبات عىل
ختصص الرتبية الفنية ورشوط القبول فيه ،ابإلضافة إىل تعريفهن مبخرجات الربانمج .وقد قدم
ادلكتور هاين فاروق أس تاذ الرتبية الفنية املشارك عرضاً تقدمييا ً ورشحا ً مفص ًال لطبيعة وخصائص
خامة الطني وطرق تشكيلها اخملتلفة وطرق معاجلة سطح املشغوةل اخلزفية مع عرض لبعض الامنذج
الفخارية واخلزفية.

 -4قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية حيتفل ابلعيد الوطين  :49تزامنا مع احتفاالت السلطنة ابلعيد
الوطين  49اجمليد  ،إحتفل قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية وحبضور رئيس القسم د.خليفة
القصايب هبذة املناس بة الوطنية اخلادلة .اس هتل احلفل بقصيدة شعرية من تأليف د.خليفة القصايب
َّعرب فهيا عن فرحته وبقية أعضاء القسم ابالحتفال هبذه املناس بة الوطنية اجمليدة.

 -3لكية العلوم واآلداب وابلتعاون مع مركز خدمة اجملمتع ينظامن حمارضة بعنوان التاكمل احليس و
اضطراب طيف التوحد :نظمت لكية العلوم واآلداب ابلتعاون مع مركز خدمة اجملمتع وبرعاية األس تاذ
أمحد العزري حمارضة توعوية حول اضطراب طيف التوحد وذكل يوم األربعاء املوافق
 .2019/11/13حيث قدم احملارضة األس تاذ محمد بلغيث أخصايئ العالج الوظيفي بقسم
التأهيل الطّب مبستشفى نزوى .وقد ركزت احملارضة بشلك أسايس عىل التاكمل احليس كأسلوب
عاليج يف تدريب األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد .حيث قدم األس تاذ محمد بلغيث عدة
مناذج معلية للتاكمل احليس ،وعرض جتارب انحجة يف التعامل مع مشالكت األطفال ذوي اضطراب
طيف التوحد .ومن اجلدير ذكره بأن احملارضة اس هتدفت طالبات مساق اإلرشاد والتوجيه املدريس
لتعريفهن ابملشالك السلوكية اليت يعاين مهنا الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد ،وكيف ميكن
التعامل معها .ويف ّناية احملارضة اكنت هناك مشاركة فاعةل من الطالبات من خالل طرح العديد
من األس ئةل والاس تفسارات ،حيث أجاب لك من ادلكتور أمحد الفواعري مدرس املساق واألس تاذ
محمد بلغيث علهيا .وقد مت الاتفاق بأن تكون هناك حمارضات توعوية مماثةل تس هتدف أرس األطفال
ذوي اضطراب طيف التوحد والعاملني معهم.

 -5قسم علوم احلياة والكميياء حيتفل ابلعيد الوطين التاسع واألربعني اجمليد :تزامنا مع احتفاالت
السلطنة ابلعيد الوطين التاسع واألربعني اجمليد ،نظم قسم علوم احلياة والكميياء بقاعة اجامتعات القسم
يوم الثالاثء املوافق  2019/11/26فعالية تضمنت عددا من الفقرات عربت عن امهية املناس بة.
وقد أشاد أساتذة القسم مبا حتقق من منجزات عىل امتداد أرض عامن الطيبة سائلني هللا س بحانه
وتعاىل ان حيفظ ابين عامن جالةل السلطان قابوس بن سعيد املعظم ويدمي عليه الصحة والعافية وأن
حيفظ عامن وشعهبا وأن يعم األمن واألمان يف أرجاء البالد.

 -6لكية العلوم واآلداب حتتفي مبنسقي اللكية السابقني واحلاليني واملديرين اإلداريني :نظمت لكية
العلوم واآلداب حف ًال تكرمييا ً لإلداريني السابقني واحلاليني يف اللكية تقديرا جلهودمه اخمللصة وتفانهيم
بأداء أعامهلم وذكل يوم الاثنني  18نومفرب  2019مبناس بة احتفاالت السلطنة ابلعيد الوطين
التاسع واألربعني اجمليد.وقد أشاد ادلكتور عيىس العامري معيد لكية العلوم واآلداب وادلكتور س يد
عبدهللا جيالين مساعد العميد لدلراسات اجلامعية جبهود اإلداريني ودورمه الفاعل يف اللكية
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معربني عن تقديرمه للجهود املبذوةل يف سبيل اجناح العملية التعلميية والتعلمية .وقد مت تكرمي
اإلداريني السابقني ومه:
 أ.موىس بن محمد الراييم املدير اإلداري السابق. أ.وداد البادي – منسقة مكتب العميد أ.آمنة الغامني  -منسقة مكتب مساعد العميد لدلراسات اجلامعية أ.أسامء الهنايئ منسقة قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية السابق أ.طه الكندي منسق مكتب العميد السابق أ.داوود العامري منسق قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية.كام مت تكرمي اإلدرايني احلاليني ومه-:
 أ.فضيةل اخلياري  -املديرة اإلدارية لللكية. أ.أمحد فؤاد علوان -مسؤول اجلداول أ.مىن التويب  -منسقة مكتب العميد أ.إميان اجلسايس  -منسقة مكتب مساعد العميد لدلراسات اجلامعية منسقي األقسام اكفةويف ّناية احلفل أعرب ادلكتور عيىس العامري معيد اللكية عن سعادته ابنضامم األس تاذة ادلكتورة
شهةل أمري ملكتب العامدة مكساعداً للعميد لدلراسات العليا والبحث العلمي ،وادلكتور سلامين السلميي
مكساعداً للعميد للتدريب وخدمة اجملمتع ،مؤكداً عىل العمل بروح الفريق الواحد للهنوض ابللكية
واإلرتقاء مبس تواها.

 -7قسم اللغة العربية ينظم حمارضة بعنوان :العروض اذليك ،طريقة تيسري تعمل العروض بدون
مصطلحاته وعلهل وزحافاته :رعاية معيد لكية العلوم اآلداب ادلكتور عيىس العامري وحبضور عدد
كبري من الطلبة واملهمتني ابلشعر العريب؛ قدَّم ادلكتور محمد ش يخ الطرحيي -مدير مكتب النرش
وأس تاذ النقد األديب بقسم اللغة العربية -عرضا اترخييا لبداايت العروض العريب وعرض ألمه حماوالت
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تيسري طرائق تدريس العروض من قبل العلامء العرب مرورا جبهود املسترشقني مثل جواير وطريقته
اإلنشادية اليت مل يكتب لها النجاح وهجود د .إبراهمي أنيس ود .شكري عياد ود .مصطفى جامل
ادلين وغريمه .وأشار احملارض إىل أن هجودا حثيثة بذلت منذ تقعيد الفراهيدي للعروض وضبط
أوزان الشعر العريب ابلبحور وادلوائر العروضية مما أثقل ذكل عىل املتعلمني املبتدئني -ودعا العديد
من الباحثني إىل تكل احملاوالت اجلادة للتيسري وحىت حماوةل د .محمد طارق الاكتب اذلي عرض
لنظريته بتعمل البحور من خالل الرايضيات ،ومن أجل تيسري تدريس العروض مبا يسههل عىل
عشاق الشعر وطلبة العمل.
وقد عرض ادلكتور الطرحيي لطريقته اجلديدة يف تعمل حبور الشعر العريب بنغامت احلداء اليت حتدو
هبا قوافل اإلبل اليت اس تنبطها من خالل مرافقته إلحدى قوافل رعي اإلبل يف الصحراء الكربى يف
أثناء تدريسه للعروض جبامعة س هبا الليبية .وحبسب دراس ته وتسجيهل لها – تاكد تكون األكرث
قبوال وقراب من طريقة تعلمي العرب قبل وضع اخلليل لقواعد العروض ،وتصلح للتدريس يف األوساط
العلمية واألاكدميية لكون تدريس العروض س يكون سامعيا وليس صوراي ويف املعمل الصويت ودون
احلاجة ملصطلحات العلل والزحافات وادلوائر العروضية وأشار احملارض بأن ما جاء به العالمة الكبري
اخلليل الفراهيدي سيبقى األساس اذلي انطلقت منه هذه ادلراسة وهذه الطريقة اليت حتاول إعادة
هيبة الشعر العريب إىل جمده القدمي وإرشاقته من خالل سهوةل النغامت اليت جسلها الباحث من
خالل مسريته بقافةل اإلبل برحةل اس تغرقت أربعة أشهر بني مدينة س هبا الليبية والنيجر عرب الصحراء
الكربى مما أاتح هل التعرف عىل أرسار اجنذاب اإلبل وسريها حبسب صوت احلادي ابتساق وانتظام
وعىل وفق حبر شعري للك وقت تقريبا.
ويف ختام الندوة تقدم احملارض ابلشكر لعميد لكية العلوم واآلداب ادلكتور عيىس العامري اذلي
أوىص وأبدى اس تعداد اللكية بتقدمي التسهيالت لتدريس مادة العروض حبسب هذه الطريقة ملا
فهيا من تيسري عىل الطلبة واخزتال الوقت إضافة إىل مساعدهتم يف تصحيح البيت الشعري يف حال
اكن مكسورا .وجتدر اإلشارة إىل أن قسم اللغة العربية ومضن توصيات ندوة العروض العريب اكن
أوىص بتدريس العروض التقنيات احلديثة تيسريا للطلبة والباحثني.

 -8قسم اللغة العربية بلكية العلوم واآلداب ينظم ندوة العروض العر ّيب ،قراءة لسانية-إيقاعية لنظام
اخلليل :افتتح قسم اللّغة العرب ّية أوىل فعالياته العلم ّية لهذا العام األاكدميي  2020/2019بندوة
علم ّية ق ّدمت قراءات نقديّة مع ّمقة حول كتاب "العروض العريب ،قراءة لسانية-إيقاعية لنظام
اخلليل" ملؤلفه ادلكتور إسامعيل الكفري .وهو كتاب تطلع إىل حتقيق هدفني يف آن واحد من خالل
ُجعه بني ميادين علم ّية ثالثة يه :العروض واإليقاع واللسان ّيات يف دراسة العروضّ .أول هذين
العريب ،ومفادها
تكررت عىل ألس نة املهمتني ابلعروض ّ
الهدفني هو وضع حد ّنايئ لشكوى كثريًا ما ّ
لعامين اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،لهذا العروض ميتاز
للغوي الكبري ،ا ّ
ّأن النظام اذلي وضعه العامل ا ّ
ابلتعقيد وصعوبة التحصيل .أ ّما الهدف الثاين فهو تقدمي إجابة علمية ومقنعة عن سؤال اكن وما يزال
موضع اختالف بني كثري ممن حاولوا حديث ًا جتديد ادلرس العروض العر ّيب ،هو :إىل أي نوع من
نربي،
األنواع العروضية الثالثة املعروفة عامليًّا ينمتي العروض العريب؟ أهو عروض مكّي ،أم عروض ّ
أم راييض ،أم مزجي من هذا وذاك؟شارك يف الندوة األس تاذ ادلكتور سعيد بن جامس الزبيدي
بورقة عنواّنا «قراءة عروضيّة يف كتاب "العروض العريب ،قراءة لسانية-إيقاعية لنظام اخلليل"
ملؤلفه ادلكتور إسامعيل الكفري» ،أ ّما األس تاذ ادلكتور عبداجمليد بنجاليل فقدّم ورقة بعنوان «عمل
العروض والبصمة اجلينية للشعر العريب :من خالل كتاب "العروض العريب "... ،ملؤلفه ادلكتور

الغزي وعنواّنا «"العروض العر ّيب
إسامعيل الكفري» ،واكنت الورقة الثالثة من تقدمي ادلكتور محمّد ّ
قراءة لسانيّة – إيقاعية لنظام اخلليل».اختمتت الندوة جبمةل من التوصيات أبرزها :إعادة طباعة
أساسا ملساق العروض ابجلامعة ملا فيه من رصانة
الكتاب مضن إصدارات اجلامعة ،واعامتده مرج ًعا ً
املعززة لألنشطة العلميّة ابجلامعة
علميّة وجدّة يف الطرح .كام أكّدت الندوة أمهيّة تيسري الس بل ّ
األاكدميي.رعى الندوة الفاضل ادلكتور عيىس بن سلامين العامري ،معيد لكيّة
حمورا للعمل
وجعلها ً
ّ
ّ
العلوم واآلداب ابجلامعة ،وذكل حبضور واسع من األساتذة والطالب.

ادلكتور عيىس العامري معيد اللكية وادلكتور خليفة القصايب رئيس القسم بتقدمي هدااي رمزية
لألساتذة واإلداريني اجلدد ومه:
 األس تاذة ادلكتورة رحاب رجب :تصممي مالبس وأزايء. ادلكتور محمد الراييم  :مناجه وطرق تدريس رايضيات. ادلكتور جمدي خليفة :تصممي وصياغة احليل واجملوهرات. ادلكتور أسامة كريشان :مناجه وطرق تدريس علوم. األس تاذة تقوى الغامني :منسقة القسم األس تاذة رقية احملرويق :منسقة القسمكام مت تكرمي ً
الك من رئيس قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية السابق األس تاذ ادلكتور محمد سالمة
واألس تاذ داوود العامري منسق القسم السابق.
و -رسائل املاجس تري و البحث العلمي

 -9لكية العلوم واآلداب تشارك يف رصد ظاهرة كسوف الشمس احللقي :قامت شعبة الفزيايء بلكية
العلوم واآلداب بعملية رصد ظاهرة الكسوف احللقي النادر للشمس اذلي شهدته سامء سلطنة
عامن مع رشوق يوم امخليس  .2019/12/26ويعد الكسوف احللقي إحدى أبرز الظواهر
الطبيعية واليت لن تتكرر يف الزمان نفسه واملاكن نفسه إال بعد عرشات الس نني .واكن الكسوف
احللقي اجلزيئ واحضا حيامن غطى ظل القمر وهو يف طور (الاحدب) اجزاء من الارض (ومهنا
سلطنة عامن) وشاهده كثري من موظفي اجلامعة والطالب مبساعدة النظارات املعدة لهذا الغرض.

 -10قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية حيتفي ابألعضاء اجلدد :قام قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية
ممث ًال ابللجنة اإلجامتعية ابإلحتفاء بأعضاء القسم اجلدد اذلين انضموا إىل الهيئتني التدريس ية واإلدارية
ابلقسم يوم امخليس املوافق  .2019/1/2وبرعاية ادلكتور عيىس سلامين العامري معيد لكية العلوم
واآلداب .حيث أشاد ادلكتور عيىس العامري بدور قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية يف رفد سوق
العمل وخاصة قطاع الرتبية والتعلمي ابلكفاءات العلمية .كام أشاد ادلكتور خليفة القصايب رئيس قسم
الرتبية وادلراسات اإلنسانية مبا مت اجنازه يف قسم الرتبية وادلراسات اإلنسانية خالل الس نوات
املاضية ،وتأكيده عىل أن انضامم خنبة ودماء جديدة للقسم ستسامه يف زايدة الانتاجية والتقدم عىل
املس تويني األاكدميي واإلداري .بعد ذكل قدم ادلكتور عبدالرمحن السفاسفة لكمة شكر ابمس ُجيع
أعضاء القسم للك من معيد اللكية ورئيس القسم عىل هذه اللفتة الطيبة .ويف ّناية احلفل قام
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 -1أعضاء هيئة تدريس من لكية العلوم واآلداب مضن أعىل  %5من املؤلفني اذلين مت الاستشهاد
مبقاالهتم العلمية املنشورة خالل الفرتة من  :2017 – 2012أعلن تقرير معامل التأثري
والاستشهادات املرجعية للمجالت العلمية العربية " ”Arcifأحد مبادرات قاعدة بياانت
"معرفة" لإلنتاج واحملتوى العلمى عن ورود مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يف لكية العلوم واآلداب
جبامعة نزوى مضن أعىل  %5من املؤلفني اذلين مت الاستشهاد مبقاالهتم العلمية من أصل " 13
ألف مؤلف " مهنم د .محمد سلامين اجلرايدة أس تاذ اإلدارة التعلميية املشارك – قسم الرتبية وادلراسات
اإلنسانية .جاء ذكل ىف التقرير الس نوي الرابع للمجالت اذلي أطلقه معامل التأثري والاستشهادات
املرجعية للمجالت العلمية العربية "أرس يف ”ARCIFللعام  2019بعد دراسة ومراجعة
استشهادات املؤلفني املرجعية وذكل من مجموع تقارير معامل "أرس يف" اليت تغطي الفرتة من
 ،2017 – 2012خالل امللتقى العلمي اذلي أقمي ابلتعاون مع اجلامعة األمريكية ببريوت خالل
شهر أكتوبر اجلارى حتت عنوان "مؤرشات اإلنتاج والبحث العلمي العريب والعاملي يف التحوالت
الرمقية للتعلمي اجلامعي العريب".
 -2قسم اللغة العربية جيزي حبث الطالب محمد املزروعي املوسوم بـ" :املرأة يف ديوان الشاعر
العامين سلامين النهباين ،دراسة وصفية حتليليّة يف ضوء احلقول ادلالليّة" :حصل الطالب محمد بن
عيل بن محد املزروعي عىل درجة املاجس تري يف اللغة العربيّة وآداهبا ختصص (ادلراسات اللغوية)
عن حبثه املوسوم بـ "املرأة يف ديوان الشاعر العامين سلامين النهباين ،دراسة وصفية حتليل ّية يف
ضوء احلقول ادلالليّة) إرشاف أ.د محمد كراكّب.
وتشلكت جلنة املناقشة من:
ئيسا.
د .محمود بن حيىي الكندي ،ر ً
مناقشً
داخيل ًًا
ا
د .عيىس بن سعيد احلوقاين،
َ
د .عائشة ادلرمكيّة ،مناقشة خارجيّة
ويتقدم أعضاء قسم اللغة العربيّة ابلهتنئة للطالب محد املزروعي ،ويسألون هللا هل التوفيق يف حياته
العلم ّية والعمل ّية.

 -3جامعة نزوى حتصد املركز األول عىل مس توى السلطنة وفقا ً للتصنيف العاملي Nature
 :Indexأشار التصنيف العاملي ( ) Nature Indexيف موقعه اإللكرتوين إىل اإلجنازات
املمتزية جلامعة نزوى يف جمال البحوث لعام ( ،)2019حيث جاءت جامعة نزوى ابملرتبة األوىل
عىل مس توى السلطنة.
وقد سامه ادلكتور سونيل كومارموراي األس تاذ املشارك يف قسم
العلوم الرايضية والفزيايئية بلكية العلوم واآلداب هبذا اإلجناز
املمتزي من خالل نرشه ألربعة أحباث علمية يف جمالت عاملية
حممكة .وملزيد من التفاصيل ميكن زايرة املوقع اإللكرتوين اآليت:
https://www.natureindex.com/countryoutputs/Oman
https://www.natureindex.com/institutionoutputs/oman/university-ofnizwa/55c19f9d140ba05c598b45b2
إسم المؤسسة
University of Nizwa
1.
Sultan Qaboos University
2.
)(SQU
3.

4.
5.
6.

Ministry of Environment
and Climate Affairs
)(MECA
Petroleum Development
)Oman (PDO
Oman Ministry of Health
German University of
)Technology (GUtech

عدد
األبحاث

نسبة المساهمة

4

1.58

5

1.39

1

0.06

1

0.05

1

0.04

1

0.01

ويف هذه املناس بة تفخر وتمثن جامعة نزوى اجلهد العلمي لدلكتور سونيل كومار موراي DMPS
إلسهاماته البحثية املمتزيةيف هذا اجملال.
 -4مناقشة رساةل ماجس تري بعنوان "التأويل عند الش يخ اخللييل يف كتاب برهان احلق" :حصل
الطالب إبراهمي بن عبدهللا بن سامل آل اثين عىل درجة املاجس تري يف اللغة العرب ّية وآداهبا ختصص
(ادلراسات اللغوية) بتقدير ممتاز عن حبثه املوسوم بـ "التأويل عند الش يخ اخللييل يف كتاب برهان
احلق) إرشاف د.محمود الكندي.
وتشلكت جلنة املناقشة من:
ئيسا.
أ.د.سعيد الزبيدي ،ر ً
مناقشً
داخيل ًًا
ا
احلوقاين،
د .عيىس بن سعيد
َ
د .سامل البوسعيدي ،مناقشا خارجيّا
ويتقدم أعضاء قسم اللغة العرب ّية ابلهتنئة للطالب إبراهمي آل اثين ،ويسألون هللا هل التوفيق يف حياته
العلميّة والعمليّة.
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 -5مناقشة رساةل ماجس تري يف قسم اللغة العربية بعنوان  :احلجاج يف كتب اخلالف النحوي-
موازنة ونقد :حصل الطالب ماجد بن محمد بن سامل الش بيل عىل درجة املاجس تري يف اللغة العربيّة
وآداهبا ختصص (ادلراسات اللغوية) بتقدير ممتاز عن حبثه املوسوم بـ "احلجاج يف كتب اخلالف
النحوي -موازنة ونقد) إرشاف أ.د.سعيد الزبيدي.
وتشلكت جلنة املناقشة من:
ئيسا.
د.إسامعيل الكفري ،ر ً
داخيل ًًا
د .محمود بن حيىي الكندي ،مناقشً ا َ
د .أمحد بن محمد الرحمي ،مناقشا خارجيّا
ويتقدم أعضاء قسم اللغة العربيّة ابلهتنئة للطالب ماجد الش بيل ،ويسألون هللا هل التوفيق يف حياته
العلم ّية والعمل ّية

قائمة مشاريع التخرج لفصل الخريف 2020/2019
قسم التربية
الرقم الشعبة

رقم الطالب

اسم الطالب

المشرف

عنوان المشروع

الدرجة تاريخ المناقشة

1

بسمة بنت عبدهللا أ.د محمد
التربية 18719252
بن حمد المعولي سالمه
الفنية

الوجه البشري كمصدر
لالبتكار للوحات الفنية

A

2

خولة بنت سعيد أ.د محمد
التربية 23821855
مبارك الجرادي سالمه
الفنية

العناصر التشكيلية التراثية
لتصميم الشعار
( شعار جامعة نزوى
نموذجا)

A

3

شمسة ناصر بن أ.د محمد
التربية 14487775
صالح العامري سالمه
الفنية

الوجه البشري كمصدر
لالبتكار للوحات الفنية

A

4

وفاء بنت حمدان أ.د محمد استخدام المفردات الزخرفية
التربية 13998908
سالمه الهندسية االسالمية للطباعة
بن حمد الهنائي
الفنية
اليدوية

A

5

صفاء بنت علي أ.د محمد
التربية 20238093
بن سالم الشرجي سالمه
الفنية

الخيوط و الخامات النسيجية
لإلبداع ملصقات فنية

A

6

المياسة حمد حميد أ.د محمد
التربية 11614771
سالمه
الناصرية
الفنية

االشكال التراثية العمانية
البتكار ملصقات فنية

A

أ.د محمد
سالمه

العناصر التشكيلية التراثية
لتصميم الشعار
( شعار جامعة نزوى
نموذجا)

A

7

بدرية سيف بن
التربية 14249897
عبيد الفارسية
الفنية

30/12/2019

30/12/2019

30/12/2019

30/12/2019

2019/12/30

30/12/2019

30/12/2019

قائمة المشاريع البحثية (الماجستير) لفصل الخريف 2020/2019
قسم التربية
الرقم البرنامج

رقم الطالب

اسم الطالب

خليد بن حمد
 1االرشاد  14100303بن ناصر
و التوجيه
الجنيبي

المشرف

أ.د سامر دور التوجيه المهني في اختيار
المواد الدراسية في الصف
رضوان
العاشر

B

العالقة بين مهارة حل
المشكالت و المرونة النفسية
لدى عينه من مراجعين دائرة
الخدمات االجتماعية بجامعة
السلطان قابوس

A

عزاء بنت
أ.د سامر
 2االرشاد  04155988علي بن صالح
رضوان
و التوجيه
الشملية
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عنوان المشروع

الدرجة تاريخ المناقشة
1/10/2019

11/12/2019

نهلة بنت راشد
 3االرشاد و  08300604بن سيف
التوجيه
الشبيبي

أ.د سامر مراجعة الدراسات و البحوث
رضوان العربية التي تناولت الخجل خالل
الفترة 2019-2000

A

حسن بن سالم
مراجعة لبعض الرسائل الجامعية
أ.د سامر
العربية التي تناولت المرونة
 4االرشاد و  11665912بن ناصر
رضوان
النفسية في بعض جامعات الوطن
التوجيه
الجرداني
العربي

A

استراتيجيات مواجهه الضغوط
د .محمد
المهنية لدى المعلمين االوائل في
الجرايدة مدارس التعليم االساسي في
محافظة الداخلية

A

د .خليفة مهارات الذكاء العاطفي لدى
االرشاد و
5
 7830038محمد بن سيف القصابي مديري مدارس والية صحم في
التوجيه
الشيدية
سلطنة عمان

A

خالد بن بدر
 5االدارة 07580801
البوسعيدي
التعليمية

11/12/2019

30/12/2019

10/1/2020

بدرية بنت

 6االرشاد و 11250124
التوجيه

خلود بنت
يونس بن
خميس
البلوشي

د .خليفة أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها
A
في التنشئة االجتماعية لدى
القصابي
االطفال في مرحلة الطفولة

رقية بنت
الدافعية لإلنجاز وعالقتها
د .خليفة
بالمسؤولية االجتماعية لدى
 7االرشاد و  11987186سليمان بن
القصابي
المرشدات الدينيات بدائرة
التوجيه
محمد الحسينية
االرشاد السنوي بمحافظة مسقط

A

برنامج ارشاد جمعي مقترح في
د.
اسماعيل بن
تنمية المسؤولية االجتماعية لدى
االرشاد و
8
 7613041محمد بن العبد عبدالفتاح مرتكبي الحوادث المرورية في
التوجيه
الهاشمي
الخواجة محافظة شمال الشرقية بسلطنة
عمان

A

القلق االجتماعي وعالقته
د.
باألفكار الالعقالنية في ضوء
عبدالفتاح بعض المتغيرات الديموغرافية
الخواجة لدى متدربي مراكز السياحة
بوالية السيب

A

 9االرشاد و 11767824
التوجيه

سيف بن
فاضل بن
سيف
الحوسني

د.
شاهين بن
 10االرشاد و  9098007محمد بن علي عبدالفتاح
التوجيه
الخواجة
البلوشي
13

استخدام وسائل التواصل
االجتماعي وعالقتها بدافعية
االنجاز االكاديمي لدى طلبة
مرحلة التعليم ما بعد
االساسي 12-11بمدارس
محافظة البريمي

A

29/12/2019

31/12/2019

11/12/2019

9/12/2019

02/12/2019

25/12/2019

القلق االجتماعي وعالقته
د.
صالح بن
بمستوى الطموح لدى طلبة
 11االرشاد و  11523905حميد بن
عبدالفتاح مرحلة التعليم ما بعد االساسي
التوجيه
ناصر الشعيلي الخواجة بمدراس والية بهالء في محافظة
الداخلية

A

د.
عبدهللا بم
التفاؤل وعالقته بالتحصيل
االرشاد و  04339063محمد بن سالم عبدالفتاح الدراس يلدى طلبة مدارس
5
التعليم ما بعد االساسي بمحافظة
التوجيه
الخواجة
البلوشي
شمال الباطنة

12/12/2019 A

د.
فاطمة بنت
 20االرشاد و  09964943خلفان بن علي عبدالفتاح
التوجيه
الحضرمي الخواجة
د.
قاسم بن
 21االرشاد و  04707501مرهون بن عبدالفتاح
التوجيه
قاسم العلوي الخواجة
ماجد بن سالم
بن حميد
 22االرشاد و 4944692
التوجيه
الغافري

د.

محمد خادم
 23االرشاد و  20479244عبدهللا
التوجيه
المدهوشي

د.

جودة الحياة وعالقتها بالتحصيل
الدراسي لدى طلبة مدارس
التعليم ما بعد االساسي 12 -11
بمحافظة مسقط
المساندة االجتماعية وعالقتها
بالتحصيل الدراسي لدى طالب
الصف الحادي عشر في مدارس
والية ينقل بمحافظة الظاهرة في
سلطنة عمان

A

A

أثر ممارسة االنشطة الفنية في
عبدالفتاح تعديل سلوك الطلبة في مدارس
الخواجة
محافظة الظاهرة

A

التفاؤل و التشاؤم وعالقته بجودة
عبدالفتاح الحياة لدى عينة من طالب السنة
الخواجة
التأسيسية بجامعة نزوى

A

استراتيجيات مواجهه الضغوط
عقل بن أحمد د .محمد
المهنية لدى معلمي المدارس
 24االدارة 75332963
الجرايدة
نايف
بن
الخاصة في محافظة مسقط
التعليمية
بسلطنة عمان

A

د.
أمل بنت
الصحة النفسية وعالقتها
االرشاد و  9443375ناصر بن سالم عبدالفتاح بالتحصيل الدراسي لدى طلبة
25
الحلقة الثانية من التعليم األساسي
التوجيه
الخواجة
الراشدية
بوالية ازكي  /سلطنة عمان

A
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12/12/2019

18/12/2019

12/12/2019

1/1/2020

05/12/2019

02/12/2019

21/1/2020

الرقم البرنامج رقم الطالب
1

اإلدارة
التعليمية

2334355

2

اإلدارة
التعليمية

12083291

3

اإلدارة
التعليمية

13392751

االرشاد و
4
التوجيه

09007381

االرشاد و
5
التوجيه

11277055

االرشاد و
6
التوجيه

6483492

االرشاد و
7
التوجيه

2684832

االرشاد و
8
التوجيه

21056339
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قائمة رسائل الماجستير لفصل الخريف 2020/2019
قسم التربية
لجنة
الدرجة
عنوان رسالة الماجستير
اسم الطالب
اإلشراف
واقع اإلشراف التشاركي وعالقته
أحمد بن
د .علي
عبدهللا بن
بفاعلية أداء المعلمين في مدارس B
خميس
التعليم األساسي بسلطنة عمان
سعيد المزيدي
درجة ممارسة اإلشراف التشاركي
لدى المشرفين التربويين بمدارس
موزة بنت
د .علي
محافظة الظاهرة وعالقتها
سالم بن سعيد
B
خميس
بااللتزام الوظيفي من وجهة نظر
الشكيلية
المعلمين
درجة ممارسة مديري المدارس
يحيى بن
د .علي لتعليم األساسي بمحافظة الظاهرة
عبدهللا بن سالم
B
للقيادة التحويلية وعالقتها بالروح
خميس
الحامدي
المعنوية للمعلمين
الصحة النفسية لدى النساء ال ُمسنات
يسرى بنت
د .فتون
عمان B
ناصر بن سالم
في محافظة الداخلية بسلطنة ُ
خرنوب
في ضوء بعض ال ُمتغيرات
الرواحي
دوافع إيذاء الذات وعالقته باألمن
أميمة بنت
د .أحمد النفسي لدى عينه من نزالء مراكز
مالك بن راشد
B
اإلصالح والتأهيل بالسجن
الفواعير
الراسبية
المركزي بسلطنة عمان
االحتراق النفسي وعالقته بجودة
عائشة بنت
الحياة لدى عينة من معلمات
د .أحمد
خميس بن
B
الفواعير مدارس الحلقة األولى في محافظة
سعيد العريمية
مسقط
سمية بنت
درجة انتشار المشكالت السلوكية
حميد بن د .عبدالفتاح
واالنفعالية لدى أطفال الروضة من B
ناصر
الخواجة
وجهة نظر بمحافظة شمال الباطنة
العامرية
أثر برنامج ارشاد جمعي لخفض
فاطمة بنت
الضغط النفسي ألمهات االطفال
د .خليفة
سالم صويلح
A
القصابي المعاقين المراجعات مركز الوفاء
المحرزية
لتأهيل االطفال المعاقين بالمضيبي

تاريخ المناقشة
29/4/2019

30/4/2019

22/10/2020

20/03/2019

21/10/2019

06/11/2019

20/03/2019

22/10/2019

A- CAS, Dean’s Message

Should you think of rich, energetic and promising
destination for improving your abilities, knowledge and
skill, you may consider the College of Arts and Sciences
(CAS) at the University of Nizwa for your tertiary
studies. At CAS students are trained to think deep,
analyze, and judge.

-Focusing on programs that address the needs of its
rapidly progressing communities;
-Excellence in teaching at the undergraduate and
graduate levels;
-State-of- the-art laboratories and classrooms that are
among the best in the Gulf region;
-Library with comprehensive print as well as advanced
electronic resources;

With over 2000 traditional undergraduate and graduate
students enrolled in its programs, the college is the
largest at the University. The primary focus of arts
programs within the college is guided application of
reason towards exploration of the "ideal", whereas,
science programs are geared towards "practical"
application.

-Five specialized centers to enhance teaching and
learning;

Since its establishment, the college has been striving to
become a national academic center of excellence in its
areas of specializations. Currently, it consists of five
departments:

In a nutshell, the college stresses its commitment to the
highest levels of excellence in teaching, research and its
unyielding mission to produce quality graduates who will
impact the progress of the Sultanate in positive and
profound ways.

-Arabic Language
-Biological Sciences and Chemistry
-Education and Cultural Studies
-Mathematical and Physical Sciences
-Foreign Languages
These departments are placed in the same college to
emphasize the importance of interdisciplinary
interaction and to moderate the gap between practical
application and exploration of the ideal. Such strategy
reveals the desire of the college to follow the modern
trend of offering broad-based academic programs that
encourage students to become well-rounded learners.
The College also encourages its distinguished faculty to
be productive and active contributors in their respective
fields. In addition to their duties as educators, faculty are
engaged in a variety of quality research and are expected
to generate considerable fund in research and equipment
grants.
As the pivotal pillar of the university, the college is
committed to advancing and applying knowledge
through:
-Training and exchange programs with prestigious
universities worldwide;

-Resources that help promotion and dissemination of
quality research;
-Equipment and research grants.

Dr. Issa Sulaiman Said Al-Amri
Acting Dean, College of Arts and Sciences
cas@unizwa.edu.om

B- CAS Dean Meetings
1- College of Arts and Sciences Dean Honors Past
and Current College Coordinators and Admin
Directors: Past and current coordinators and admin
directors of the College of Arts and Sciences (CAS) were
honored by the College Dean and College Assistant Dean
for Undergraduate studies in acknowledgment of their
exemplary efforts and dedication. The event was
organized by Dr. Syed Abdullah Gilani, Assistant Dean
for Undergraduate Studies (ADUGS) on Monday 18th of
November 2019, which coincides with the country`s
celebrations of the 49th National Day. Dr. Gilani
extended his thanks to the coordinators and admins and
hailed their efforts. Certificates of appreciation were
handed by Dr. Issa Al Amri, Dean of College of Arts and
Sciences who was invited as the Chief Guest.
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The event started with a welcome speech by Dr. Issa Al
Amri, who appreciated the initiative for such kinds of
events, and stressed that the College and departments
should continue to arrange social or cultural events. He
appreciated the efforts of admin directors and
coordinators of the College. After his speech, Dr. Issa
distributed certificates among the participants.
In his closing remarks, Dr. Gilani said that he has been
working as Assistant Dean for Undergraduate Studies
(ADUGS) since January 2017. When he joined this
office, the team of Dean, Assistant Deans and HoDs
offices helped and supported him at various levels. He
especially thanked Mr. Mousa Al Riyami Ex-Admin
Director CAS, Amna Al Ghanmi Ex-Coordinator
ADUGS office, Widad Al Badi, Dean Office, Asma Al
Hinai Ex-Coordinator DECS, Taha Al Kindi and
Dawoud Al Amri Ex Coordinator DECS for their
support and help. He also thanked Fadihla Al Khayari
Admin Director CAS, Iman Al Gassasi Coordinator
ADUGS, Muna Al Toubi Coordinator Dean office,
Ahmad Fouad Alwan CAS Timetable Officer, and
coordinators of departments for their continuous
support in office tasks. He welcomed Professor Dr.
Shehla also who recently joined as Assistant Dean for
Graduate Studies and Research (ADGSR).
C- CAS External Activates
At the end of the event, Coordinators presented a gift to
Dr. Issa al Amri and Dr. Syed Abdullah Gilani. They also
thanked Dr. Issa Al Amri and Dr. Gilani for arranging the
event. Refreshment was arranged at the end.

1-Four Conferences in European Universities for
the Head of French at UoN. In Fall 2019, Dr
Guillaume Thouroude was invited to France, Spain,
Germany and the UK to deliver four conference research
papers. In the University of Paris-Sorbonne (France) he
talked about travel writing as a literary genre. In the
University of Jaén (Spain), he compared the literary
critique in Europe and in the Arab world, regarding
travel writing. In the University of Regensburg
(Germany), he was invited to explain the differences
between fiction and nonfiction in contemporary travel
writing in French language. These three conferences
were all linked by one theme: travel literature. This topic
was actually the main subject of Dr. Guillaume’s book
titled The Plurality of the Worlds (Sorbonne-Paris
University Press, 2017). The conference organizers have
explicitly referred to this book in their invitation, and the
international impact it had on this research field.
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Another book co-written by Dr. Guillaume has led to
another invitation this fall, but in the United Kingdom
this time, and to be key-note speaker. This book is titled
Chinese Traits/Francophone Lines and was published in
the Press of the University of Montreal.
In Queen’s University Belfast (UK), his keynote paper
was centered on the transcultural creativity, analyzing
the works of Chinese artist living and working in France.

2- College of Arts & Sciences Observes the Solar
Eclipse: The Physics section of the Department of
Mathematical and Physical Sciences, College of Arts and
Sciences participated in observing the annular solar
eclipse that was witnessed in the Sultanate of Oman today
Thursday 26 of December 2019 at sunrise. This event
will repeat itself in the same places at the same time after
tens of years.

D- CAS Internal Activities
1- The French section of the university of Nizwa
organized an open day "French Cultural Day":
The French section of the University of Nizwa organized
an open day on the 10th December 2019. It was aimed
at giving students the opportunity to actively and
purposefully use the French language. The program
included team building activities, liaising with alumni,
student presentations, outdoor classes and songs. There
was heightened interest during the presentation of the
trips to France as well as during interactions. All in all,
the open day was an enriching experience for both the
students and the organizers.

The partial eclipse was visible in Nizwa where the Moon
covered portion of the Sun. The university staff and
students watched the eclipse using the special eclipse
glasses.

3- Department of Foreign Languages gave a
workshop on “How to write your Abstract for
TESOL Arabia 2020”: Department of Foreign
Languages gave a workshop on “How to write your
Abstract for TESOL Arabia 2020”. This workshop equips
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its target audience with the essential skills to draft an
abstract and a summary for the TESOL Arabia 2020
conference. The main differences between the content
of the abstract and the summary are highlighted.
Effective strategies are offered to the audience which in
turn practices writing an abstract in a hands-on session.
This workshop was presented by Dr. Cecile Gabarre.
3- DBSC arranged a lunch gathering to celebrate
the National Day: As a gesture of goodwill, the DBSC
arranged a lunch gathering to celebrate the National Day
last Tuesday, 26th of November. It was a good chance
for all of the department members to express their
happiness of the event, as well as to meet and chat in
order to strengthen the bonds within the spirit of
celebration.

4- The French section of the University of Nizwa
organized an open day "French Cultural Day":
The French section of the University of Nizwa organized
an open day on the 10th December 2019. It was aimed
at giving students the opportunity to actively and
purposefully use the French language. The program
included team building activities, liaising with alumni,
student presentations, outdoor classes and songs. There
was heightened interest during the presentation of the
trips to France as well as during interactions. All in all
the open day was an enriching experience for both the
students and the organizers.

E- Seminars, Workshops and Scientific
Research
1- Based on Nature Index website, the
University of Nizwa achieved the first ranking in
the Sultanate of Oman:
One of the great achievements in
research this year is the recognition
of the University of Nizwa (UoN)
contributions in 2019 Nature Index.
The nature index has released the
information
about
top
10
institutions
in the sultanate of Oman based on Fractional count
(FC) or Share of the research papers which are
published in nature index journals during the period 1
October 2018 to 30 September 2019. Based on
Nature Index website, the University of Nizwa
achieved the first ranking in the Sultanate of Oman.
Only four papers are published in the nature index
journals under the university of Nizwa affiliation and
the total share is 1.58. This share is maximum among
all the universities in the Sultanate of Oman. The
College and University of Nizwa is proud, too, to
acknowledge Dr. Sunil Kumar Maurya’s (DMPS) at
College of Arts & Sciences for his outstanding research
contributions in the Nature index journals.
Please visit the following links for more
details:
1.https://www.natureindex.com/countryoutputs/Oman
2.https://www.natureindex.com/institutionoutputs/oman/university-ofnizwa/55c19f9d140ba05c598b45b2
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Top 10 institutions from Oman
Institution

1. University of Nizwa
2.

3.

4.

Sultan Qaboos University
(SQU)
Ministry of Environment and
Climate Affairs (MECA)
Petroleum Development
Oman (PDO)

5. Oman Ministry of Health
6.

German University of
Technology (GUtech)

Count Share

4

1.58

5

1.39

1

0.06

1

0.05

1

0.04

1

0.01

2- The University of Nizwa continues in the
national media spotlight: The University of Nizwa
has made the headlines, once again in the national media,
through the “Oman Daily Observer,” the nation’s highest
circulation, English language newspaper. Recent articles
published are available via these links:
1.https://www.omanobserver.om/fullpages/?pd=4&pm=11&py=2019
2.https://www.omanobserver.om/oxfordnizwa-varsities-conclude-medical-researchexchange/
3.https://www.omanobserver.om/teachingyoung-teachers-a-privilege-and-anexperience/
4.https://www.omanobserver.om/nizwateachers-song-strikes-chord-with-hundredsof-young-omanis/
5.https://www.omanobserver.om/our-handsare-only-the-instruments-of-our-will/
6.https://www.omanobserver.om/carvingdifferent-pathways/
7.https://www.omanobserver.om/germanfestival-begins-at-nizwa-university-campus/
8.https://www.omanobserver.om/the-questfor-greatness-of-a-poet-from-tehran/

3- Workshop on Impact factor, ResearchGate,
and Scopus: DFL gave a workshop on "Impact factor,
ResearchGate, and Scopus” presented by Dr. Serge
Gabarre. This workshop equips its target audience with
a basic understanding of how impact factors are
calculated for journals, what citation indexes are and how
they work, what is an h-index, and how faculty can
promote their work through various online platforms.
The workshop stresses the connections between these
three elements.

4- DFL gave a workshop on “Qualitative Analysis
with Grounded Theory”: DFL gave a workshop on
“Qualitative Analysis with Grounded Theory” presented
by Dr. Cecile Gabarre. This workshop equips its target
audience with basic skills to understand the fundamentals
of the qualitative paradigm. It presents the main three
schools of Grounded Theory, and the essential steps to
multi-level coding in textual data. Examples of open,
axial and selective coding strategies are presented.

5-Department of Foreign Languages organized
workshop on “Tips for Getting Published: Dr.
Serge Gabarre & Dr. Cecile Gabarre from Department
of Foreign Languages presented workshop on “Tips for
Getting Published”. This workshop equips its target
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audience with two essential skills. First, key tips are
provided to enable researchers to more effectively write
a publishable article. Second, tips are provided to

maximize the chances of being published. These include
targeting the right publication, strategizing citations, and
following the publication process among others.

F- Final Year Graduation Projects
List of Graduation Projects (DMPS) for the Fall 2019-2020 Semester
Seq
1
2

3

Student
Name
Huda Nasser
Computer 9123608
Al Abri
Zahra Zahir
Computer 23090568
Al-Mahrooqi
Section

Student Id

Kareema
Computer 25239847 Rashid AlHatali

4

Computer 11834938

5

Computer 24200642

10455142
6

Math.
4748589

7

Math.

25379245

Samah
Humeid
Hamed AlHudeifi
EMAN
HAMOOD
AHMED AL
ABRI
Ruqia Said
Al Hinai
Aisha
Abdulleh Al
Hamuda
BADRIYA
SULAIMAN
AL SABARI

Advisor
Mr. Naeem
Ali
Mr. Naeem
Ali
Dr. Khizar
Hayat

Project Title
Website: Pompon Beauty
Shop
Prototype of "Zad" is Your
Guide
Designing Education
Children's Video Games to
Improve Mathematical
Skills

Grade

Presentation
Date

B+ 19 /12 /2019
A-

19 /12/2019

A-

22/10 /2019

14 /11/2019

Mr. Naeem
Ali

Children E-Learning
Website

B-

Mr.
Ravindra

Website: Sweet Travel

C+ 23/01/2019

Dr. Abdul
Adheem

Some Aspects of
Differential Equations and
Applications

LINEAR
Mr. Sandeep PROGRAMMING
PROBLEM (L.P.P)

A

14/10/2019

A

14/10/2019

A-

14/10/2019
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8

Math.

9618165

25880776
9

Math.
7548418

10

Math.

15488946

MARYAM
MOHAMME
D
MANSOOR
AL
AGHBARI
AISHA
KHADAM
HAMED AL
UWAISI
SHAIMA
AMUR
MASOUD
AL
SHUAILI
Balaqis
Badar Hilal
Al Shariyani

11

Physics

Khalid
2858775 Mohammed
Al-Anbari

12

Physics

Mahmood
11283762 Hamed AlRaqmi

Dr. Sunil

Dr. Smitha

Prof.
Karamani

A WELL BEHAVED
SOLUTION OF THE
EINSTEIN'S FIELD
EQUATION FOR
COMPACT STAR

A-

14/10/2019

A-

14/10/2019

A-

14/10/2019

A-

14/10/2019

A

24/10/2019

A

24/10/2019

GRAPH COLORING AND
IT'S APPLICATIONS

Gamma and Beta Functions

Synthesis and Structural
Properties Characterization
Dr. Kadhim
of Zinc Substituted Cobalt
Ahmed
Ferrite Via Sol-Gel AutoCombusion Method
ANALYSIS OF DIURNAL
PATTERNS OF AIR
TEMPERATURE AND
RELATIVE HUMIDITY
Dr. Baiju
RANGE BY EQUATIONS
Dayanandan FROM DAILY
CHARACTERISTICS IN
THE SULTANATE OF
OMAN OVER THE
PERIOD 2013-2017
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List of Graduation Projects for the Fall Semester 2019-2020
(DFL)

Seq

Student Name

1

ABEER JUMA RASHID AL
MASHAIKHI

2

ABIR JAMIL HASHIL AL MANII

3

ADAN SULAIMAN SAID AL
GHAFRI

4

AFRAA SALIM ALI AL TALAI

5

AFRAH SAIF ABDULLAH AL
HINAI

6

AHAD ALI NASSER AL
SHURAIQI

7

AHMED SAID NASSER AL
RAWAHI

8

AHOOD AHMED
ABDULKAREEM AL HOTI

9

AHOUD ABDALLAH HAMED AL
JUNAIBI

10

AHOUD ABDULLAH RASHID
AL-FARSI

11

AHOUD HAMED JUMA AL
HINDASI

12

AHOUD YOUSUF SALEH
ALALAWI

13
14

AL GHADIR ABDULLAH SALIM
AL MASROURI
AL GHALIYA HAMED ALI AL
MUSALAMI

Project Title
Students’ motivation in
speaking English in
classroom
Translating of culture
references in news
paper article adapting
catford ‘s translation
shift
the grammatical errors
in students
The linguistic avoidance
of idioms
A case study of what
makes a good teacher
A comparison of the
American and British
Literary Genre in the
19th century
Beliefs of English
Instructors Towards
Using Technology in the
Classroom.

Supervisor

Presentation
Date

Konstantinos
Pitychoutis

Fall 2019-2020

Mohammed AlSharawi

Fall 2019-2020

Magdalena
Formicka-Starzec

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Konstantinos
Pitychoutis

Fall 2019-2020

Soheil Atashian

Fall 2019-2020

Konstantinos
Pitychoutis

Fall 2019-2020

Sayed Bashir
Ahmed

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

Met'eb Alnwairan

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

subtitling

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

William Shakespeare

Abraham Panavelil

Fall 2019-2020

Graduation Project
Pronunciation Problems
of Grade 1-4 Pupils in an
Omani School.
the problems that
students of university of
Nizwa face during of
conveying the
metaphor’s meaning
from English to Arabic
(Shakespeare sonnet 55)
The role of Guidance
and Counselling in
effective teaching and
learning in schools.
The theme of Death in
Emily Dickinson’s select
poems

15

AL THURAIYA KHAMIS SAIF AL
GHAFRI

Dubbing Anime in Venus
Centre/ Markaz Al Zuhra
studio

Ezzeddine Khessibi

Fall 2019-2020

16

AL ZAHRAA SAIF ABDULLAH
AL MAHRIZI

Analysis of Students

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020
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17

ALAFRA KHALFAN SALIM AL
SHUKAILI

18

ALIYA NASSER HAMOOD AL
WARDI

19

AMAL ABDULLAH HAMED AL
HABSI

20

AMAL MOHAMMED SAID AL
GHAILANI

21

AMANI HILAL JUMA AL
SARHANI

22

AMANI KHAMIS NASSER ALHADI

23

AMIRA ALI SAIF AL LAMKI

24

AMNA SAID ALI AL RAWAHI

25

ARWA MOHAMMED SAID AL
SALHI

26

ASHWAQ ABDULLAH KHAMIS
AL HASHIMI

27

ASILA HAMED ALI Al AMRI

28

ASMA SALIM SALEEM AL
MABSALI

29

BADRIYA NASSER ALI AL
MAADI

30

BADRIYA SAID MOHAMMED AL
HOSNI

31

BUSHRA RASHID ABDULLAH
Al-JAMOUDI

32

BUTHAINA HAMED SALIM AL
SHAMSI

33

BUTHAINA SALEH KHAMIS AL
ADAWI

34

BUTHAINA SULAIMAN HABIB
AL RIYAMI

Translating the
conjunction (and)( )وin
Holly Quran
The Challenges and
Strategies of Translating
Proverbs
Analysis of 'The TellTale Heart,' by Edgar
Alan Poe.
How cultural differences
affect language learning
challenges while
subtitling movies as a
way of translation
Symbols and irony in
short story.
The Effect of Motivation
on Basic Education Cycle
Two Grade 5 Students’
Achievements in One
School Located in
Almusuna.
Comparion of American
and British literary
genres of the 19 century
Strategies employed in
translation color terms
(Idioms) among Nizwa
university students
Gender roles in children
Probelms Translating
Arabic Archaisms into
English
Exploring the problems
pertaining translation
Qura
Students engagement in
the classroom
Difficulties facing Omani
Translation students in
translating legal
documents at the
University of Nizwa
the electronic
translationuality
Investigating the Use of
Interactive and
Interactional
Metadiscourse Markers
in Articles in Omani
Newspapers
Medical Translation
problems
Problems in Translating
idioms or fixed
expressions

Wael Majed
Alausud

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

Magdalena
Formicka-Starzec

Fall 2019-2020

Mohammed AlSharawi

Fall 2019-2020

Tammy Monono

Fall 2019-2020

Konstantinos
Pitychoutis

Fall 2019-2020

Mohammed
Forouzani

Fall 2019-2020

Wael Majed
Alausud

Fall 2019-2020

Met'eb Alnwairan

Fall 2019-2020

Ezzeddine Khessibi

Fall 2019-2020

Ezzeddine Khessibi

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Ezzeddine Khessibi

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020
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35

EBTISAM ABDULLAH SALIM AL
BADRI

36

FADOUA SAID KHALAF AL
RAWAHI

37

FATEMA HUMAID RASHID AL
HATMI

38

FATEMA SALEH SAID AL
HARTHI

39

GHADA GHANEM SALMEEN AL
QARAINI

40

FATEMA JASIM OTHMAN AL
BALUSHI

41
42

FATEMA NASSER ABDULLAH
AL MAMARI
FATEMA SALIM BAKHIT AL
JAMRI

43

FATMA SALIM NASSER AL
SIYABI

44

FATMA SUWAID SALIM AL
SHU'EILI

45

HAFSA ABDULLAH HUMAID AL
AAMRI

46

HAJAR ALI KHALFAN AL
MANDHARI

47

HAJAR JUMA KHAMIS AL
ZADJALI

48

HAJAR MOHAMMED DARWISH
AL-SHIHHI

49

HAJIR JUMA SALIM AL SALEHI

50

HAMIDA MOHAMMED HAMOOD
AL RAHBI

51

HANADI SAIF SAID AL QASIMI

52

HANTOUMA SAIF RASHID AL
BADI

The Role of Motivation
in Teaching and
Learning English
Translation of
Quotations from the
Prophet
The negative effects of
using The Mother tongue
in teaching Second
Language in English
course for Basic
Education cycle 1 class 1
in AL.Dahera region
Translation Strategies of
Euphemisms in Oliver
Twist by Charles Dickens
Subtitling Humor.
A linguistic Analysis of
job application letters
in English/Arabic
Compare tow works by
the same author
Languge of advertisment
The differences in
reading activity
between male and
female ESL readers
among University of
Nizwa students
Correct translation
errors in the shops
Strategies employed in
translation news
headlines among
university of nizwa
students
Comparison between
ALJAZEERA News Site
and AL ARABIYA news
Site in the Translation
of the News
machine translation
Translation Strategies in
Translating Drama: "A
Doll
The Use of Mother
Tongue in Teaching a
Foreign Language in
Primary School
Code mixing and code
switching
Error in translating
idiomatic and fixed
expressions
Children literature and
language acquisition

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

Wael Majed
Alausud

Fall 2019-2020

Konstantinos
Pitychoutis

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

Noureldin Abdelaal

Fall 2019-2020

Wael Majed
Alausud

Fall 2019-2020

Abraham Panavelil

Fall 2019-2020

Magdalena
Formicka-Starzec

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

Wael Majed
Alausud

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Sayed Bashir
Ahmed

Fall 2019-2020

Met'eb Alnwairan

Fall 2019-2020
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53

HASANAA KHALIFA KHAMIS AL
HASHEMI

54

HOUDA NASSER SAUD AL
ISMAILI

55

HUDA ABDULLAH JAMIA AL
HAKMANI

56

JALILA SAIF HILAL AL
SHAIBANI

57

JAMANA SALIM SULAIMAN AL
HASHEMI

58

JAWAHER HAMOOD SAID AL
AMRI

59

JAWAHER MOOSA ALI ALSIYABI

60

JIHAN KHAMIS SAIF AL SALAMI

61

JOKHA SALIM ALI AL FARSI

62

JUHAINA SAUD SULAIMAN AL
SULAIMANI

63

JUHEINA ALI HAMED AL
HASINIYA

64

JUMMANA SULAIMAN SALIM
AL HABSI

65

KAWTHER SALIM SAIF AL
SAQRI

66
67
68

KHALID HAMED HAMOOD AL
RAWAHI
LAILA HAMED SAID AL
HARRASI
LAILA SALIM SAIF AL
GHAMMARI

69

MALLAK HAMED HAMOOD
ALDHAHLI

70

MALLAK MALIK KHALIFA AL
MALKI

Games and Plays in
Teaching English to
Young Learners
Cultural expressions in
Arabic Subtitles Of
English Movies
translation errors in
shop sign
Political speeches
translation in Arabic
media outlets
Subtitling of American
movies: strategies and
quality assessment
(Comparison between
Google translate and
Human translation from
the perspective of
university students).
Prove that the Back
Translation is good
method to judge the
quality of the
translation and
translator
Movies-Subtitling, Home
The Phenomenon of
Linguistic Disinformation
in the Translation of
Texts Related to
Palestinian Issue
Investigating mistakes
made by fourth year
students of Translation
in translating Tenses
and Aspects at
University of Nizwa
Discuss a literary period;
definitions and problems
The Relationship
between Multilingualism
ans soical
communication skills
Difficulties in
Translating News
Headlines
Importance of General
Culture in Translation
Methodology of teaching
primary school
problems of translating
political speech
Translation quality
assessment of translated
legal documents in
Oman
Compare two works by
the same author.

Abraham Panavelil

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

Ezzeddine Khessibi

Fall 2019-2020

Mohammed AlSharawi

Fall 2019-2020

Abdulkhaliq
Alazzawie

Fall 2019-2020

Olga Chernyshova

Fall 2019-2020

Abdulkhaliq
Alazzawie

Fall 2019-2020

Mohammed AlSharawi

Fall 2019-2020

Asim Khresheh

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

Mohammed
Forouzani

Fall 2019-2020

Konstantinos
Pitychoutis

Fall 2019-2020

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

Ezzeddine Khessibi

Fall 2019-2020

Abdulkhaliq
Alazzawie
Magdalena
Formicka-Starzec

Fall 2019-2020
Fall 2019-2020

Wael Majed
Alausud

Fall 2019-2020

Abraham Panavelil

Fall 2019-2020
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71

MAROA MOHAMMED MUBARAK
ALNABHANI

72

MARWA MARHOUN HAMED AL
RIYAMI

73

MARYAM HILAL SALIM AL
DARAAI

74

MARYAM MUBARAK ALI AL
HAJRI

75

MARYAM SAID ALI ALSALMI

76

MARYAM SAID HAMED AL
MASHRAFI

77

MARYAM SAIF SALIM AL
HUMAIDI

78

MARYAM SALIM HUMAID AL
SIYABI

79

MARYAM SALIM NASSER AL
RAWAHI

80

MARYAM SAUD SAED AL-HABSI

81

MAYA ZAHIR ALI AL
KHANBASHI

82

MAYASA SULAIMAN MUBARAK
AL KHAWALDI

83

MIYSAa AHMED MOHAMMED
AL MAYASI

84

MUNIRA MOHAMMED HAMED
AL GHAFRI
SHEIKHA AHMED HUMAID AL
SARAKHI

86

NADA HUMAID SALIM AL SAIFI

87

The difficulty of writing skill
in English to post basic
education in Alsharqia region

88

NOUF ABDULLAH JAROOF AL
MASOUDI

89

QUSAI HAMED SAID AL
MASAOUDI

Legal Translation
Difficulties in
Translating Legal
Commercial Contracts
Translation of
metaphors in the Holy
Quran (Surah Al Baqara)
An Analysis of How the
Movie Adaptation of the
Harry Potter Trilogy
Attracts Omani Youth to
Literature..
Pronunciation problem
for Thai students in
English language
Challenges of Teaching
Translation to UON
students
Compare two works by
the same author.
the Century deal in
English and Arabic
media. A comparative
study
English borrowings in
modern Arabic language
The Problems of Arabic
Interference in Learning
English as a Second
Language
translation of
newspaper
The impact of culture in
translation(translating
Omani proverbs)
Motivation in schools
Issues in the translation
of fixed expressions and
idioms
Strategies employed in
interpretation;the case
of Queen Rania’s
speech.
Manipulation in
translation of news
headlines
NADA HUMAID SALIM AL
SAIFI
The difficulty of writing
skill in English to post
basic education in
Alsharqia region
Increasing classroom
interaction through
disccution.
The Effects of
Depression and Anxiety

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

Asim Khresheh

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

Magdalena
Formicka-Starzec

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Tammy Monono

Fall 2019-2020

Noureldin Abdelaal

Fall 2019-2020

Sayed Bashir
Ahmed

Fall 2019-2020

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

Abdulkhaliq
Alazzawie

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Asim Khresheh

Fall 2019-2020

Noureldin Abdelaal

Fall 2019-2020

NADA HUMAID
SALIM AL SAIFI
The difficulty of
writing skill in
English to post
basic education in
Alsharqia region

Fall 2019-2020

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020
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90

RAIYA SAID MASAD AL SHUAILI

91

REEM NASSER MOHAMMED AL
AAMRI

92

REEM SAID HAMED AL
MASHRFI

93

RUQAIYA SULAIMAN
MOHAMMED AL ADAWI

94

SAFIYA KHALFAN KHAMIS AL
ORAIMI

95

SALIMA SAID AAMIR AL
MASHAIKHI
SALMA RASHID KHAMIS AL
GHANBOUSIYA

97

SHIMA ALI KHAMIS AL AAMRI

98

SHIMA HAMOOD ALI AL
HASANI

99

SHUROOQ SAIF ABDULLAH AL
HARRASI

100

SHUWAINA HILAL HAMOOOD
AL SHUKAILI

101

SIHAM ABDULLAH NASSER AL
NADHIRI

on Students Learning
English.
Symbolism in the Old
Man and the Sea
contrastive analysis of
Arabic_English
collocation
analysis of a room of
one
Literature · Study one of
Shakespeare’s plays
(Examples: Othello,
Macbeth, Romeo and
Juliet , Hamlet, King
Lear etc.) as a Tragedy
Education in English
How can anxiety affect
students academic
achievement?
English language
acquisition in schools
literature An Analysis Of
Aesop
translating religious text
and concepts
Prepositions of Place:
Origins and Teaching
Aids Explained.
The challenges of
translating medical
texts
The Problems That
Students Encounter in
Using Affixes

Met'eb Alnwairan

Fall 2019-2020

Mohammed AlSharawi

Fall 2019-2020

Tammy Monono

Fall 2019-2020

Abraham Panavelil

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Asia Dydowicz

Fall 2019-2020

Magdalena
Formicka-Starzec

Fall 2019-2020

Abraham Panavelil

Fall 2019-2020

Awad Shamsedin

Fall 2019-2020

Ray Petersen

Fall 2019-2020

George Hijazin

Fall 2019-2020

Eduardo Lopez

Fall 2019-2020

DFL MA English Viva Voce results and Degree Award
stage
Student

ID

Said Juma Said Al Abri
Haitham Muhsin Al
Dughaishi
Jokha Saed Al
Mahrouqi
Rajaa Rajaa Habib Al
Lawati
Azza al Riyami

4297194

Main
supervisor
TESOL Dr. Chahrazed
Field

14736225 TESOL Dr. Elham
Dr.
Mohammad

Second
supervisor
Dr. Mohammad

Viva
voce
15-Oct

Dr. Chahrazed
Dr. Jaroslaw

7616155

TESOL

5937611

TRANS Dr. Abdulkhaliq Dr. Syed Bashir

11606369 TESOL Dr. Chahrazed

Dr. Serge

B+

Degree
Award
R&R

24-Oct

B+

R&R

27-Oct

A-

R&R

30-Oct

B

R&R

10-Dec

A-

R&R

Grade
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Dr. Cécile Gabarre (Head of DFL Graduate Studies and Research Committee)

Mona Hamed Zaher
AL-Hashmi

A-

TESOL

Dr. Cécile

Dr. Serge

Nasser Salman Salim
Al Mandhari

B+

TESOL

Dr. Elham

Dr. Chahrazed

Buthaina Sultan ALBusaidi

B+

TESOL

Dr. Cécile

Dr. Serge

Ali Mohammed Ali
Alkhufiri

A-

TESOL

Dr. Khalfan

Dr. Cécile

Muslem Khamis
Khalfan Al Sedairi

B

TESOL

Dr. Khalfan

Dr. Cécile

Said Juma Said Al Abri

B+

TESOL

Dr.
Dr. Mohammad
Chahrazed

Haitham Muhsin Al
Dughaishi

B+

TESOL

Dr. Elham

Dr. Chahrazed

Jokha Saed Al
Mahrouqi

A-

TESOL

Dr.
Mohammad

Dr. Jaroslaw

Rajaa Rajaa Habib Al
Lawati

B

TRAN

Dr.
Dr. Syed Bashir
Abdulkhaliq

Azza al Riyami

A-

TESOL

Dr.
Chahrazed

Dr. Serge

Nawal Marhoon Said
Al Ghafri

A-

TESOL

Dr. Cécile

Dr. Chahrazed

Nafisa Ali Issa Al
Ismaili

B

TESOL

Dr.
Chahrazed

Dr. Elham

Authentic Materials and Learners’
Motivation: Exploring EFL Teacher’s
Perceptions
Omani College Students and Instructors’
Perceptions of Students’ Speaking
Difficulties
Exploring the Relationship Between Omani
Teachers’ Beliefs and Practice Regarding
Learner Centeredness
Exploring A Teacher’s Use of WhatsApp in
Grade Nine in An Omani Government
School
The Use of Reflective Learning Journals in
Grade Ten in Omani Government Schools
Teacher cognition about inductive grammar
teaching in lower secondary state schools
in Oman
The Impact of Omani EFL Students’
WhatsApp Use on Their Communicative
Writing
EFL teachers' perceptions and practice of
learner autonomy at Omani secondary
schools
A Comparative Study between Two
Machine Translation Systems: Google
Translate and Systran Translate
Omani Grade 11 Students’ Selection of
Authentic Texts for extensive reading
Exploring Omani grade 1 and 2 EFL
teachers’ practices and perceptions of
continuous assessment
Teachers’ Implementation of Grammar
through Writing: A Case Study of a Higher
Education College in Oman
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