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MEC student, Murshid bin Mohammed Al Ajmi
won 3 gold medals and 4 silver medals in the
Arabian Weightlifting Championship that was
held in Egypt by the end of December.

MEC leadership programme continues
The leadership programme, launched in 2017
in coordination with Coventry University
completed another 2-day session on the 28th
and 29th of January 2018. Professor John
Latham, Vice-Chancellor of Coventry
University delivered one of the sessions
where he discussed change management at
Coventry
University.
The
year-long
programme is aimed at raising leadership
skills, critical thinking, problem-solving skills
and many other skills that are required by
21st-century leaders.
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Department of Civil Engineering
organises guest lectures
The Civil Engineering Department at MEC,
organized guest lectures for its students, on
the 2nd of January 2018.
Mr. Indika Sanjeewa, Royal Court Affairs
conducted one lecture which was attended
by the Civil Engineering programme students.
It aimed at giving reasoned advice on
managing the tendering process and
presenting reports.

Department of Civil Engineering
organises workshops for students

A workshop targeting the Civil Engineering
students, was organized by the Department
of Civil Engineering on the 2nd of January 2018
at MEC premises. The workshop was
conducted by Hussain A. M Yahia. It aimed at
helping the students gain knowledge in using
the Constant Comparative Method in the
Analysis of Qualitative Interviews.

The second guest lecture was also conducted
on 2nd January 2018, at MEC premises. It was
presented by the Excellence Technical
Training Institute and attended by Civil
Engineering students. The lecture aimed to
educate and raise student awareness in the
field of analysis and design of a residential
building.

Department of Electronics and
Communication Engineering
organises Talk on Radar Principles
The Department of Electronics and
Communication Engineering organized a
Technical Talk on Radar Principles, on the 26th
of December 2017 at MEC. The talk was
presented by Mr. Mohammed Yousuf Salim
Alkendi, Ground Electronic and IT School
Radar Instructor, Royal Air Force Oman. The
event targeted the level 3 students, enrolled
for the Radar and Satellite Communication
Systems module and faculty from the
department. It aimed at raising the students’
and faculty’s understanding and knowledge
of the basic concepts in the field of radar
principles along with real time examples and
applications.

Poster Presentation organised by the
Department of Electronics and
Communication Engineering

The Department of Electronics and
Communication Engineering organized a
Poster Presentation for the Radar and
Satellite Communication System, Level 3
students on the 16th of January 2018 at MEC
premises.
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The Alumni Office organizes a
workshop titled ‘Choose Your Friend
Carefully’

MEC Winter School 2018, a
memorable experience for Hanyang
University students

MEC received 17 students from Hanyang
University, South Korea, to attend the Winter
School 2018 being organized at MEC from
January 14the to February 8th, 2018. The
programme includes many workshops like
Arabic
language,
English
language,
Programming, Entrepreneurship, Islamic &
Omani Culture and Handicraft classes. The
South Korean students will also be visiting
various touristic and popular places in Oman
like the museums, Nizwa fort, Al Hoota Caves,
Virtual Reality, Innovation factory, Ecology
and Planetarium and Grand Sultan Qaboos
Mosque. In addition, the South Korean
students will conduct Korean Language
classes and Korean Cultural Day.

A workshop titled ‘Choose Your Friend
Carefully’ was organized by the Alumni Office
on the 15th of January 2018. The workshop
which was conducted by a MEC alumni,
Bushra bint Aziz Al Siyabi, targeted the female
students of MEC. It aimed to raise the
students’ awareness of the importance of
choosing supportive friends and how to
create the best surrounding environment.

'You can', a workshop organised by
Alumni Office
The Alumni Office organized a workshop
titled ‘You Can’ on the 15th of January 2018.
The workshop was presented by our alumni
Sheikha bint Abdullah Al Moqbali and
attended by the female students of MEC. It
aimed at raising and enhancing the selfconfidence and personal abilities of students
and decreasing dependency.

PG Studies centre conducts a
workshop on ‘Supporting Omani
Entrepreneurial Spirit’
The Postgraduate Studies Department
organized a workshop on ‘Supporting Omani
Entrepreneurial Spirit’ at the MEC Student
Hub on the 17th of January 2018. The
workshop was conducted by Mr. Abdullah
Hamoud Al Brashdi from the SME
Development Fund.
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TaMECon Competition 2018
announced
The Placement and Entrepreneurship Office
announced the TaMECon Competition 2018
for the best business idea, on the 23rd January
2018. The competition aimed at raising the
entrepreneurial competency, skills and
abilities in the students.

Spring 2018 batch of GFP students
receives orientation programme
MEC conducted an orientation programme for
the new batch of students of Spring 2018, on
the 21st of January 2018. The event aimed to
introduce the college, different services
offered, offices and departments, regulations
and rules and give the students an insight into
their forthcoming educational experience.

The DHOW team
Aysha Al Wahibi
Deepali Bhatnagar
Priya Mathew
Dr. Radhika Narayanan
Ritesh Rajendran
Mohammed Halawa

CAW Staff visit the University of
Nizwa
The Centre for Academic Writing (CAW) staff
visited The Writing Centre at the University of
Nizwa on the 25th of January 2018. The visit
aimed at exchanging the good practices and
experiences between the two institutions.

حصل الطالب مرشد بن محمد العجمي على  3ميداليات ذهبية
عقدت
و 4ميداليات فضية في البطولة العربية لرفع األثقال والتي ُ
في جمهورية مصر العربية بأواخر شهر ديسمبر.

كلية الشرق األوسط تنظم برنامج القيادة
لمو ّ
ظفيها
نظمت كلية الشرق األوسط برنامج القيادة لعد ٍد
ّ
موظفيها ورؤساء األقسام بتاريخ  28و29
من
يناير  ،2018بالمركز الطالبي ،حيث هدف
البرنامج إلى تعزيز القدرات القيادية والريادية
ومهارات التفكير النقدي والتحليلي وح ّل
المشكالت لدى الموظفين.

محاضرة من تنظيم قسم الهندسة المدنية

محاضرات في مجال الهندسة المدنية

تم تنظيم محاضرة من قبل قسم الهندسة المدنية من تقديم
حسين أ .م .يحيى ،بتاريخ  2يناير  ،2018واستهدفت طلبة
برنامج الهندسة المدنية ،حيث هدفت إلى مساعدة الطلبة على
الحصول على المعرفة باستخدام أسلوب المقارنة المستمر
في تحليل الجودة وغيرها.

ن ّ
ظم قسم الهندسة المدنية بكلية الشرق األوسط محاضرة ً من
تقديم إنديكا سانجيوا؛ من شؤون البالط السلطاني ،بتاريخ 2
يناير  ،2018بحضور طلبة برنامج الهندسة المدنية ،وهدفت
المحاضرة إلى شرح كيفية إدارة عمليات المناقصات وتقديم
وإعداد التقارير وغيرها.
كما تم تنظيم محاضرة أخرى من قبل معهد التدريب التقني
المتميز في  2يناير  2018وبحضور طلبة برنامج الهندسة
المدنية ،حيث هدفت المحاضرة إلى زيادة معرفة الطلبة في
مجال تحليل وتصميم المباني السكنية.

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ينظم
محاضرة في أساسيات الرادار

عرض مشاريع طلبة برنامج هندسة اإللكترونيات
واالتصاالت

نظم قسم هندسة اإللكترونيات واتاتصاتات محاررة في سساسيات
الرادار بتاريخ  26ديسمبر  ،2017حيث تم تقديم المحاررة من
قبل محمد يوسف الكندي؛ محارر في مجال اإللكترونيات وتقنية
المعلومات والرادار بسالح الجو السلطاني العماني ،واستهدفت
المحاررة طلبة المستوى الثالث الدارسين للمقررات الدراسية
ّ
وموظفي
التابعة ألنظمة اتصاتات األقمار الصناعية والرادار
القسم ،وهدفت المحاررة إلى زيادة وعي ومعرفة الطلبة
بالمصطلحات األساسية في مجال الرادار ،باإلرافة إلى سمثلة
وتطبيقات واقعية.

نظم قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت عرضًا لمشاريع طلبة
المستوى الثالث في المقرر الدراسي التابع ألنظمة اتصاالت
األقمار الصناعية والرادار ،وذلك بتاريخ  16يناير  ،2018في
الحرم الجامعي للكلية.

الخريجين ينظم ورشة "اختاري صديقتك
مكتب
ّ
بعناية"
تم تنظيم ورشة "اختاري صديقتك بعناية" من قبل مكتب
الخريجين ،وذلك بتاريخ  15يناير  ،2018حيث تم تقديم الورشة
خريجة من كلية الشرق
من قبل بشرى بنت عزيز السيابية؛ ّ
األوسط ،وهدفت الورشة إلى زيادة وعي الطالبات بأهمية اختيار
الصحبة الجيدة واختيار وتكوين البيئة األنسب لدعمهم في مشوار
حياتهم.

كلية الشرق األوسط تستقبل طلبةً كوريين ضمن
برنامج شتاء كلية الشرق األوسط 2018
مكونًا من 17
استقبلت كلية الشرق األوسط وفدًا طالبيًا كوريًا ّ
طالب وطالبة من جامعة هانيانج ،كوريا الجنوبية ،وذلك للمشاركة
في برنامج شتاء كلية الشرق األوسط  ،2018والذي ّ
ينظم في
الفترة من  14يناير وحتى  8فبراير  ،2018ويتضمن البرنامج
عددًا من الورش والمحاضرات في اللغة العربية واللغة
اإلنجليزية ،والبرمجة ،وريادة األعمال ،والحضارة العمانية
واإلسالمية ،ودروس األعمال الحرفيّة ،كما يتضمن البرنامج عددًا
من الرحالت الميدانية لعد ٍد من المناطق العمانية السياحية
المعروفة مثل المتاحف ،وقلعة نزوى ،وكهف الهوتة ،وجامع
السلطان قابوس األكبر وغيرها ،كما سيقوم الطلبة الكوريين بتقديم
محاضرات ودروس في اللغة الكورية ويو ًما ثقافيًا كوريًا.

ورشة "أنت تستطيعين" من تنظيم مكتب
الخريجين
ّ
الخريجين ورشةً بعنوان "أنت تستطيعين" من تقديم
نظم مكتب
ّ
الخريجة شيخة بنت عبدهللا المقبالية ،وذلك بتاريخ  15يناير
ّ
 ،2018حيث هدفت الورشة إلى تحسين الثقة بالنفس ومهارات
اإلعتماد على النفس والقدرات الذاتية لدى الطالبات.

قسم الدراسات العليا ينظم ورشة في ريادة
األعمال
ّ
نظم قسم الدراسات العليا ورشةً بعنوان "دعم روح ريادة األعمال
العمانية" في المركز الطالبي بتاريخ  17يناير  ،2018حيث تم
تقديم الورشة من قبل عبدهللا بن حمود البراشدي من صندوق دعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اإلعالن عن مسابقة ت َمكُّن 2018
أعلن مكتب التوظيف وريادة األعمال عن مسابقة تم ُّكن 2018
ألفضل فكرة ريادة أعمال ،وذلك بتاريخ  23يناير  ،2018وتهدف
ي والمهارات والقدرات الريادية
المسابقة إلى رفع الوعي الرياد ّ
لدى الطلبة.

البرنامج التعريفي للطلبة الجدد في فصل ربيع
2018
نظمت الكلية برنام ًجا تعريفيًا للطلبة الجدد في فصل ربيع ،2018
وذلك بتاريخ  21يناير  ،2018حيث هدف البرنامج إلى تعريف
الطلبة الجدد على مختلف القوانين واإلجراءات واألقسام
والخدمات المتوفرة بالكلية ،وباإلضافة إلى تحفيزهم على اإلنجاز
خالل تجربتهم التعليمية القادمة.

فريق التحرير
عائشة الوهيبي
ديبالي باتناجار
بريا ماثيو
د .راديكا ناراينان
ريتش راجيندران
محمد حالوة

مركز الكتابة األكاديمية يزور جامعة نزوى
ّ
موظفو مركز الكتابة األكاديمية مركز مهارات الكتابة بجامعة
زار
نزوى وذلك بتاريخ  25يناير  ،2018حيث هدفت الزيارة إلى
تبادل الخبرات والتقنيات المتبعة من قبل المركزين في
المؤسستين.

