
 

  

MEC graduate, Raya Al Abri, won the first prize 

in the Shot put and Javelin competitions that 

were held during the Second Oman Athletics 

Forum for the Disabled at the Sultan Qaboos 

Sports Complex, Boshar. 

 

The International Office organizes 

Korean Day 2018 

The International Office organized the 

Korean Day as part of the MEC Winter 

School on Wednesday, 7th February, 2018 

at the MEC Student Hub. The event 

showcased Korean culture and traditions 

such as traditional dances, and Korean 

food stalls.  
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Department of Civil Engineering organizes 

‘Meet and Greet’ event 

The Department of Civil Engineering organized 

the ‘Meet and Greet’ event for Fall 2017 on 

Thursday, 8 February 2018 at the MEC Student 

Hub. The event was attended by eminent guests 

including industry experts from various 

organizations like the Royal Court, Haya Water, 

Department of Projects at Sultan Qaboos 

University, Engineering Innovation Design and 

Consultancy and Engineering Health & Safety – 

Larsen & Toubro (Oman) LLC. Diploma and 

Bachelors level students and academic staff also 

participated in the event. The event brought 

together academics and industry experts for 

networking, exchanging ideas, and identifying 

areas of collaboration. 

Department of Electronics and 

Communication Engineering organizes the 

Electronics Project Exhibition – Fall 2017 

Department of Electronics and Communication 

Engineering organized the Electronics Project 

Exhibition - Fall 2017 on the 7th of February 2018 

at the Student Hub. The event was attended by 

the Diploma and Bachelor's projects' students 

and MEC's staff. It provided a platform for the 

students to showcase their projects and 

encourage them to hone their technical talents 

and communications skills. 

 

In addition, MEC participated in the As Seeb 

International School Exhibition, Muscat on 

Sunday, the 18th of February 2018. The 

participation increased the institution’s brand 

awareness, programmes, and services amongst 

the students. 

MEC participates in the Pakistani School 

Career Expo 2018 and As Seeb International 

School exhibition 

MEC participated in the Pakistani School Career 

Advisory Exhibition held at the Pakistani School, 

Muscat on 18 February, 2018. The participation 

raised the MEC brand awareness amongst the 

students and provided the required career 

guidance for the students. 
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MEC organizes ‘Day out with the Dean’ for 

the Academic Year 2017-2018 

MEC organized a Day out with the Dean event on 

the 10 February, 2018 at Al Sawadi beach, North 

Al Batinah region. The event was attended by Dr. 

Kiran G. R., the Dean, top management members, 

MEC staff, and students. It included many 

activities and competitions in different sports and 

educational fields. The event aimed to provide 

opportunities for students and staff to interact in 

an informal environment. MEC organizes the ‘Day 

out with the Dean’ event once every academic 

year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton Competition (Doubles) for MEC 

staff concludes 

The Activities Office organized a Badminton 

Competition (doubles) for MEC staff on 21 

February, 2018 at the Sports Hall, MEC Student 

Hub. Eight teams consisting of 16 staff competed 

in the competition. Ameer and Mohammed Arif 

were the winning team and Gladwin George and 

Mohammed Rashid were the runner up team. 

 

 

 

 

 

 

 

MEC celebrates Teacher’s Day 

MEC celebrated Teacher’s Day at the MEC Plaza 

on Sunday, 25 February, 2018. MEC staff actively 

participated in the event. It included different fun 

activities and wound up with a group photo 

session.  

Badminton practice for MEC Female staff 

The Activities Office organized Badminton 

Practice for MEC female staff on Thursday, 22 

February 2018 at the Sports Hall, Student Hub. 
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Spring 2018 batch of students attend 

Orientation Programme  

MEC conducted an Orientation Programme for 

the new batch of students of Spring 2018, on 

26 and 27 February. The event gave the 

students a brief preview of the educational 

experience and campus life at MEC by 

introducing them to the different services 

offered by offices and departments, the rules 

and regulations of the college, and the various 

extra-curricular activities organized on 

campus. 

 

The DHOW team 
 

Aysha Al Wahibi 
Deepali Bhatnagar 

Priya Mathew 
Dr. Radhika Narayanan 

Ritesh Rajendran 
Mohammed Halawa 

 
 

MEC Winter School 2018 experience 

concludes 

MEC hosted a student delegation consisting of 17 

students from Hanyang University, South Korea in 

the period from 14 January to 8 February as part 

of MEC Winter School 2018. The International 

Office concluded the 2018 session of MEC Winter 

School by organizing a farewell party on 8 

February, 2018 at the Student Hub. The event 

was attended by Dr. Kiran G. R., the Dean, Dr. 

Saleh Al Shaaibi, Associate Dean – External 

Relations and Community Outreach, MEC staff 

and students, and the Korean student delegation.  



 

  

ية عىل  ي مسابقة دحصلت الخّريجة راية العبر
 
فع المركز األول ف

ي 
 
ة والمركز األول ف

ّ
ي ملتقى  الجل

 
مسابقة رمي الرمح، وذلك ف

ي أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة، والذي ُعمان ال
ثان 

قيم
ُ
.  أ ي بوشر

 
ي مجمع السلطان قابوس ف

 
 ف

ي الكوري 
 
المكتب الدولي ينظم اليوم الثقاف

2018 

 

ي  ن
ي الكوري، والذي يأنى

 
م المكتب الدولي اليوم الثقاف

ّ
ظ

ي 
 
ق األوسط، وذلك ف كجزء من برنامج شتاء كلية الشر

اير  7لموافق يوم األربعاء ا ، 2018فبر ي ي المركز الطالنر
 
، ف

وهدفت الفعالية إل عرض الثقافة الكورية وتراثها مثل 

اضة الكراتيه، واألطعمة الرقصات التقليدية، وري

 الكورية. 

اير  فبر



 

 
  

 

ونيات واالتص قسم م معرض االت يهندسة اإللكبر
ّ
نظ

ونيات لفصل خريف   2017مشاري    ع اإللكبر

ونيات واالتصاالت معرض ن م قسم هندسة اإللكبى
ّ
ظ

ونيات لفصل خريف  ، وذلك بتاري    خ 2017مشاري    ع اإللكبى

اير  7 ، حيث حض  المعرض  2018فبر ي ي المركز الطالنر
 
ف

ي برنامج هندس طلبة مشاري    ع الدبلوم والبكالوريوس
 
ة ف

ونيات واالتصاالت  ي الكلية،  اإللكبى
ق 
ّ
 من موظ

ٌ
 هدفو وعدد

المعرض إل خلق منّصة للطلبة لعرض مشاريعهم 

وتشجيعهم عىل إظهار وتطوير مهاراتهم التقنية ومهارات 

 التواصل. 

 

 

 ملتقر الهندسة المدنيةسم الهندسة المدنية ينظم ق

م قسم الهندسة المدنية ملتقى الهندسة المدنية لفصل ن
ّ
ظ

اير  8، وذلك بيوم الخميس الموافق 2017خريف  فبر

، بحضور عدٍد من الشخصيات 2018 ي ي المركز الطالنر
 
، ف

ة مؤسسات حكومية
ّ
اء من عد وخاصة مثل  المهمة والخبر

، ومياة حياة، وقسم المشاري    ع  ي
شؤون البالط السلطان 

التصميم الهندسي لإلبداع بجامعة السلطان قابوس، و 

ي الرسن 
 
واالستشارات، وقسم صحة وسالمة الهندسة ف

 من طلبة درجة 
ٌ
ي الملتقى عدد

 
مان(، كما شارك ف

ُ
وتوربو )ع

الكادر وريوس، باإلضافة إل عدٍد من الدبلوم والبكال

 إل جمع األكاديميي   األكاديمي بالكلية، 
وهدف الملتقى

ي مجال الهندسة المدنية من أجل التواصل 
 
والمختّصي   ف

وتبادل المعرفة واألفكار ومن أجل بناء سبل التعاون بي   

 .  المشاركي  

 
 

ي معرض التوجيه 
 
ق األوسط تشارك ف كلية الشر

ي 
ومعرض مدرسة بالمدرسة الباكستانية  2018 الوظيق 

 السيب العالمية

 

ي ش
ي معرض التوجيه الوظيق 

 
 2018اركت الكلية ف

ي بالمدرسة الب
 
اير  18اكستانية، مسقط، ف ، 2018فبر

قوهدفت المشارك  ة إل رفع الوعي فيما يتعلق بكلية الشر

ي الالزم للطلبة. األوسط وتوفب  التوج
 يه الوظيق 

 

ي معرض مدرسة السيب العالمية
 
 ،كما شاركت الكلية ف

اير  18الموافق  بيوم األحد  مسقط، ، وذلك 2018فبر

ق األوسط بي    امج وخدمات كلية الشر لرفع الوعي ببر

 الطلبة. 

 

 

 

اير فبر
٢٠١٨ 



اير فبر
٢٠١٨ 

 

 

م رحلة العميد للعام األكاديمي 
ّ
ق األوسط تنظ كلية الشر

2017-2018 

ق األوسط رحلة العميد بتاري    خ ن مت كلية الشر
ّ
اير  10ظ فبر

ي شاطئ السوادي بشمال الباطنة، حيث حض  2018
 
، ف

ي آر؛ عميد الكلية، و  ان جر  من الرحلة الدكتور/ كب 
ٌ
عدد

ي وطلبة الكلية، 
ق 
ّ
وتضّمنت الرحلة أعضاء اإلدارة، وموظ

ي مختلف المجا
 
ا من الفعاليات والمسابقات ف

ً
الت عدد

الرياضية والثقافية، وهدفت إل خلق بيئة تواصل بي   طلبة 

م الكلية 
ّ
ي الكلية، كما تنظ

ق 
ّ
ي كل عوموظ

 
اٍم رحلة العميد ف

 .  أكاديمي

 

 

ي الكلية )الثنائية( اختتام مسابقة الريشة
ق 
ّ
 لموظ

ي ظم من
ق 
ّ
كتب األنشطة مسابقة الريشة )الثنائية( لموظ

اير  21الكلية بتاري    خ  ي القاعة الرياضية بالمركز 2018فبر
 
، ف

، حيث شاركت  ي ي  16من  تتكّونفرق  8الطالنر
 
ف ف

ّ
موظ

 من أمب  ومحمد عارف بالمركز األول، المسابقة، 
ًّ
وفاز كال

 . ي
 وجالدوين جورج ومحمد راشد بالمركز الثان 

 

 

ق األوسط تحتفل بيوم المعلم  كلية الشر

ي البالزا، وذلك بيوم األحد ا
 
حتفلت الكلية بيوم المعلم ف

اير  25الموافق  ي وطلبة الكلية، ، 2018فبر
ق 
ّ
بحضور موظ

فيهية  ا من األنشطة والمسابقات البى
ً
وتضّمن الحفل عدد

 واختتم بالتقاط صوٍر جماعية. 

 

فات الكلية
ّ
 تدريبات الريشة لموظ

فات الكلية بيوم ن
ّ
م مكتب األنشطة تدريبات الريشة لموظ

ّ
ظ

اير  22الخميس الموافق  ي القاعة الرياضية 2018فبر
 
، ف

 . ي  بالمركز الطالنر



  
 

 

 فريق التحرير
 

ي يعائشة الوه  بر

 ديبالي باتناجار

 بريا ماثيو

 د. راديكا ناراينان

 ريتش راجيندران

 محمد حالوة

 
 

ق األوسطبرنامج اختتام فعاليات   2018 شتاء كلية الشر

بًيا يتكّون من ا
ّ
ا طال

ً
ق األوسط وفد  17ستقبلت كلية الشر

ة  ي الفبى
 
طالًبا وطالبة من جامعة هانيانج، كوريا الجنوبية، ف

اير  8يناير وحبى  14من  كجزء من برنامج شتاء كلية   فبر

ق األوسط  تمت فعاليات 2018الشر
ُ
نامج بتنظي، واخت م البر

اير  8بيوم الخميس الموافق حفل وداع  ي المركز 2018فبر
 
، ف

ي آر؛  ان جر  من الدكتور/ كب 
ًّ
، حيث حض  الحفل كال ي الطالنر

؛ مساعد العميد  ي  –عميد الكلية، والدكتور/ صالح الشعيبر

ي للعالقات 
ق 
ّ
 من موظ

ٌ
، وعدد الخارجية والتواصل المجتمعي

ي  الكلية، والوفد وطلبة   الكوري.  الطالنر

ا تعريفًيا للطلبة الجدد 
ً
م برنامج

ّ
ق األوسط تنظ كلية الشر

ي فصل ربيع 
 
 2018ف

ي فصل ربيع ن
 
مت الكلية برنامًجا تعريفًيا للطلبة الجدد ف

ّ
ظ

نامج إل  27و 26، بتاري    خ 2018 اير، حيث هدف البر فبر

ة األقسام األكاديميالتجربة الجامعية، و تعريف الطلبة ب

امج والخدمات، واإلجراءات  ، واإلدارية، والبر والقواني  

ها.   واألنشطة الطالبية وغب 

اير فبر
٢٠١٨ 


