
 

  

 خريف

2018 
 

 

 

ي 
 
إدارة الوثائق والمحفوظات اعتماد برنامج بكالوريوس العلوم ف

ق األوسط من قبل  CILIP بكلية الشر

ي 
 
ق األوسط شهادة اعتماد برنامج بكالوريوس العلوم ف استلمت كلية الشر

ي مجال 
 
إدارة الوثائق والمحفوظات من قبل المعهد المعتمد للمهنيي   ف

، بالمملكة المتحدة، وذلك بيوم األربعاء (CILIP) المكتبات والمعلومات

 .2019يناير  23الموافق 

 

 

العزرية مع فريقها بالمركز األول   ةفازت الطالبة عائش

ي األسبوع العالمي لريادة األعمال لعام 
 
كأفضل فكرة ف

وع تحت اسم بينك الين، كتطبيق 2018 ي هذا المشر
، ويأت 

للمواصالت النسائية ويسىع لتوفي  وسائل نقل آمنة 

 للنساء. 



  

 

 

2018خريف   

 

 

ي د ةبجائزة أفضل ممثل فازت الطالبة عزيزة المحروقية
ور ثات 

ي مسابقة مشح 
 
.  الشارعف ي ي مهرجان الدن العرت 

 
 ف

 

 

 

 

 

ي 
 
ي ف

ي بجائزة أفضل ممثل دور ثات 
فاز خريجنا قحطان الحسن 

 . ي ي مهرجان الدن العرت 
 
 مسابقة مشح الكبار ف

 

 

 

 

 

 

ي 
 
ي بجائزة أفضل تغطية إعالمية ف فاز الطالب خالد الكعن 

 . ي  مهرجان الدن العرت 

 

 

ي هاكاثون البنك فاز 
 
ق األوسط بالمركز الثالث ف طلبة كلية الشر

ي  ي العرت 
)فئة الكليات(.  2018الوطن   

 

، وفاطمة  حصل طلبتنا وخريجينا أمل الذخرية، وخليفة الريامي

ي 
 
النعمانية، وهتاف البلوشية عىل جوائز فردية وجماعية ف

 . ي
ي الثات 

 ملتق  عمان للتصوير الضوت 

 



  
 
  

 

 

ي الدولي الشتوي برنامج التبا  2019دل الطالب 

ا طالبًيا يتكون من 
ً
ق األوسط وفد طالًبا  20استقبلت كلية الشر

وطالبة من جامعة هانيانج، بالجمهورية الكورية الجنوبية، 

ي الدولي الشتوي  ي برنامج التبادل الطالت 
 
وذلك للمشاركة ف

ة من 2019 ي الفي 
 
اير  21وحن   2019يناير  27، ف ، 2019في 

ي 
 
الحرم الجامىعي للكلية، بواحة المعرفة مسقط، حيث ف

 لشهٍر كامل العديد من األنشطة 
ّ
نامج والذي سيمتد يتضمن الي 

والفعاليات والورش مثل الثقافة العمانية، والفنون، والحرف 

العمانية، واللغة العربية، وورشة الخط، وريادة األعمال، 

ة حالت إل عدواأللعاب العمانية التقليدية، باإلضافة إل ر 

 .مناطق سياحية عمانية

 

2018خريف   

 

 

 

 

كة براق  ع اتفاقية مع شر
ّ
ق األوسط توق كلية الشر

 للتكنولوجيا

 

كة براق  ق األوسط اتفاقية مع شر عت كلية الشر
ّ
وق

ي الحرم الجامىعي 
 
رفة للكلية، بواحة المعللتكنولوجيا، وذلك ف

، حيث حض  2019يناير  21مسقط، بيوم اإلثني   الموافق 

. آر.، عميد  ي ان ج   من الدكتور/ كي 
ًّ
حفل توقيع اإلتفاقية كال

يك والرئيس التنفيذي  الكلية، وباب جان محمد، مؤسس شر

ي 
كة براق للتكنولوجيا، إل جانب عدٍد من موظق  لشر

 .المؤسستي   

 

ّ أفضل لطلبة  ي
: نحو مساٍر وظيف  ي

برنامج اإلرشاد المهن 

 الحوسبة

ق األوسط برنامًجا لإلرشاد  نظم قسم الحوسبة بكلية الشر

ي مختلف برامج 
 
ي لطلبة مشاري    ع الدبلوم والبكالوريوس ف

المهن 

 يناير  10قسم الحوسبة، وذلك بيوم الخميس لموافق 

، بالحرم الجامىعي للكلية، واحة 2019 ي ي المركز الطالت 
 
، ف

نامج الحديث حول العديد  المعرفة مسقط، حيث تضّمن الي 

ي بيئات العمل،  
 
من المواضيع التقنية المهمة واألكير طلًبا ف

كما هدف إل تعزيز المهارات الوظيفية لدى الطلبة 

ي المستقب وتنمية
 
ّ ف ي

 .لقدراتهم عىل بناء مساٍر وظيق 

 



 
  

 

 

ق األوسط الدولي الرابع للبيانات  مؤتمر كلية الشر

 الضخمة والمدن الذكية

 

ق األوسط  الدولي الرابع ها مؤتمر نظمت كلية الشر

ي  الضخمة والمدن الذكيةللبيانات 
 
، 2019يناير  15 ف

، بالحرم الجامىعي للكلية، واحدة  ي ي المركز الطالت 
 
وذلك ف

المعرفة مسقط، بدعٍم من قبل جمعية مهندسي 

ونيات ، (IEEE) الكهرباء واإللكي 

ي عمان، حيث  IEEEلالتصاالت، وفرع IEEE ومجتمع
 
ف

رىع حفل اإلفتتاح الشيخ/ طالل بن سعيد المعمري، 

كة ال تل(، عمانية لالتصاالت )عمانالرئيس التنفيذي للشر

وبحضور عدٍد من الشخصيات المهمة من القطاعي   

وي  هدف إل جمع الباحثي     الحكومي والخاص،

ي مجال تطبيقات 
 
والمهتمي   والمصممي   والمطّورين ف

وتحديثات المدن الذكية والبيانات الضخمة، كما تم 

دولة من حول العالم،  22ورقة بحثية من  124تقديم 

ورقة بحثية من بينها بعد عملية تقييم  44ول تم قب

قة حسب معايي  
ّ
 .IEEE مكث

 

2018خريف   

 

 

 

ي مشاري    ع تكنولوجيا 
 
قسم الحوسبة ينظم فعالية "اإلبتكار ف

 "المعلومات واالتصاالت 

ي 
 
ق األوسط فعالية "اإلبتكار ف نظم قسم الحوسبة بكلية الشر

ي قاعة 
 
 212مشاري    ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"، وذلك ف

 الخوارزمي بالحرم الجامىعي للكلية، 
ي مبن 

 
 3وافق بيوم الخميس المف

ي 2019يناير 
ق 
ّ
، حيث حض  الفعالية طلبة مشاري    ع التخرج، وموظ

 من المشاركي   من مختلف مؤسسات التعليم العالي 
ٌ
الكلية وعدد

بالسلطنة، وهدفت الفعالية إل عرض األفكار والمشاري    ع اإلبتكارية 

ية، لللمشاركي   وخلق بيئة لمشاركة المعرفة وتنمية مهارات طلبة الك

ي مجال 
 
ولتشجيع الطلبة عىل تنمية مهارات البحث العلمي ف

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

 

كات: هل أنت مستعد للمستقبل؟  من الحرم الجامعي للشر

ق األوسط ورشة عمل  ي كلية الشر
 
نظم قسم الدراسات اإلدارية ف

كات" وذلك بيوم اإلثني   الموافق  بعنوان "من الحرم الجامىعي للشر

ي بالكلية، حيث تم تقديم ، 2018ديسمي   31 ي المركز الطالت 
 
ف

ي للتدريب، مسقط، وبحضور عدٍد من  الورشة من قبل مهعد كيمج 

نامج إل تزويد الطلبة  ي الكلية، وهدف الي 
ي وموظق  طلبة وخريج 

كات،  بالمهارات الالزمة والكفاءات األساسية لمواجهة عالم الشر

امعات إل سوق وإعداد الطلبة بما يلزم لإلنتقال من مرحلة الج

العمل، كما تم طرح عدة مواضيع خالل الورشة أهمها المهارات 

الالزمة للتكيف مع التغيي  بعد اإلنتقال من حياة الكلية إل حياة 

كات وسوق العمل  .الشر

 



 
  

2018خريف   

 

 

 

 

ق األوسط تحتفل بتخري    ج دفعتها لعام   2018كلية الشر

ا وخّريجة 1307وترفد سوق العمل ب 
ً
 خّريج

 

ق األوسط بتخري    ج دفعة احتفلت ك من طلبتها  2018لية الشر

ي شهر وذلك 
 
، بالحرم 2018ديسمي   ف ي ي المركز الطالت 

 
، ف

ي ضّمت 
 1307الجامىعي للكلية، واحة المعرفة مسقط، والن 

امج الجامعية وبرامج الدراسات العليا  خّريًجا وخّريجة من الي 

ي مجاالت الهندسة، والعلوم والتكنولوجيا، 
 
ي تطرحها الكلية ف

الن 

ي 
 
 خمس واإلدارة وإدارة األعمال، حيث تم تنظيم التخرج ف

امج والمؤهالت وهي  حفالٍت مختلفة تم تعيينها لمختلف الي 

مؤهل الدبلوم، والدبلوم المتقدم، والبكالوريوس والدراسات 

 .العليا

 

 

م مقىه الخّريجي   الثالث 
ّ
مكتب شؤون الخّريجي   ينظ

 بحضور وضىح البوسعيدية

م مكتب 
ّ
شؤون الخّريجي   مقىه الخّريجي   الثالث وذلك نظ

ي اإلعالم والتسويق 
 
بحضور وضج البوسعيدية؛ أخصائية ف

ة مثل 
ّ
زت الفعالية عىل مجاالت عد

ّ
، حيث رك الرقمي

مساعدة الخّريجي   عىل خلق الفرص الوظيفية ألنفسهم، 

وأهمية استخدام مختلف وسائل وقنوات التواصل 

ص الوظيفية، كما شارك االجتماىعي للحصول عىل الفر 

ي 
ونية الن  الحضور تجاربتهم حول المصادر والمواقع اإللكي 

من شأنها أن تساعد الخّريجي   عىل تطوير وتحسي   مهاراتهم 

 .للحصول عىل فرص تدريبية

 

 

 

ة بعنوان "اإلدارة  قسم الدراسات اإلدارية ينظم محاض 

 "الفلسفة والرؤية العملية -الرشيدة 

م
ّ
  نظ

ً
ة ق األوسط محاض  قسم الدراسات اإلدارية بكلية الشر

ي "الفلسفة والرؤية العملية -اإلدارة الرشيدة " بعنوان
، والن 

مها الفاضل/ نافي   نارايانان؛ المدير اإلداري 
ّ
كة ذ  -قد .م.م شر

ي  الدولية،
 
، وذلك بحضور 2018نوفمي   19سلطنة عمان، ف

ين عضو من هيئة التدريس من قسم  ما يقارب عشر

 .الدراسات اإلدارية

 

 

ي مؤتمر سالش 
 
ق األوسط ف  2018مشاركة طلبة كلية الشر

ي مؤتمر سالش 
 
ق األوسط ف الدولي  2018شارك طلبة كلية الشر

ي 
 
م ف

ّ
ظ
ُ
ة من والذي ن ي الفي 

 
، فنلندا، ف ديسمي   5وحن   4هيلسنكي

، حيث جمع المؤتمر رّواد األعمال، وأصحاب األعمال 2018

ة، والمؤسسات  كات الكبي  ة، والمؤسسات والشر الصغي 

 اإلعالمية، والمستثمرين من حول العالم. 

 



 
  

2018خريف   

 

 

 

 

مان برن
ُ
ي ع

 
ق األوسطبامج قادة ريادة األعمال ف  كلية الشر

ي   نظمت ق األوسط، بالتعاون مع جامعة كوفني  كلية الشر

ي التعليم، برنامًجا حول "قادة 
 
ي لريادة األعمال ف

والمركز الوطن 

 لمدة سنة كاملة من أبريل 
ّ
مان" والذي يمتد

ُ
ي ع

 
ريادة األعمال ف

 أكاديمي تطويرّي 2019وحن  مارس  2018
ٌ
، وهو برنامج

ك بي   المملكة المتحدة والخليج، حيث ت
من  م تمويلهمشي 

ي الخليج، 
 
قبل برنامج اقتصاد المعرفة واإلبتكارات العلمية ف

، وُيدار من قبل ا ي
يطات  ريس تد  تمو لمجلس اإلستشاري الي 

ة من  ي الفي 
 
نامج ف ديسمي   19وحن   17المادة األول من الي 

2018. 

 

 

ق األوسط ي بكلية الشر
 
ي العماب

 احتفالية اليوم الوطن 

ي احتفلت كلية 
 
ي ف

ي العمات 
ق األوسط باليوم الوطن   27الشر

، بالحرم الجامىعي للكلية، حيث تضّمن اإلحتفال 2018نوفمي  

ا من الفعاليات واألنشطة مثل عرض الخيول، والرقصات 
ً
عدد

الشعبية التقليدية، ومسابقة الرسم، وعروض من قبل طلبة 

 المدارس. 

 

 

 

ي للجمعية األمريكية للمهندسي    ي المؤتمر التدرين 
 
مشاركة ف

 الميكانيكيي   

نامج الهندسة شارك الطالب محمد  عبدهللا، طالب بي 

ق األوسط  الميكانيكية ورئيس عضوية طلبة كلية الشر

ي  ي مؤتمر تدرين 
 
، ف للجمعية األمريكية للمهندسي   الميكانيكيي  

ي 
 
 ف

ً
صّمم لتشكيل وتطوير مهارات المشاركي   ليصبحوا قادة

المستقبل، حيث تم تنظيم هذا المؤتمر من قبل الجمعية 

،، أمريكا. األمريكية للمهندسي    ي بيتسي 
 
  الميكانيكيي   ف

 

 

ا طالبًيا 
ً
ق األوسط تستضيف وفد  طي   من فلس كلية الشر

ا طالبًيا من مختلف 
ً
ق األوسط وفد استضافت كلية الشر

ي 
 
نوفمي   13المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وذلك ف

، حيث تم تعريف الوفد بمختلف برامج وخدمات 2018

 الكلية. 

 



 
  

2018خريف   

 

 

 

ق األوسط تنظيم العرض اإلستهالكي   كلية الشر

ة من  ي الفي 
 
ا استهالكًيا ف

ً
ق األوسط معرض  5نظمت كلية الشر

، وذلك كجزٍء من فعاليات أسبوع الكلية 2018نوفمي   7وحن  

ا من األركان 2018لخريف 
ً
لرّواد ، حيث تضّمن المعرض عدد

ة مثل المكتبات، وألعاب الواقع  األعمال واألعمال الصغي 

ها.  ، والعطور، واألطعمة وغي  ي
اض   اإلفي 

 

 

ق األوسط تستضيف طلبة مدرسة اإلبداع  كلية الشر

 العالمية 

ق األوسط طلبة مدرسة اإلبداع العالمية  استضافت كلية الشر

ي 
 
  6وذلك ف

ً
، حيث حض  الطلبة ورشة حياة لتعريفهم بنوفمي 

امج المتوفرة بالكلية، باإلضافة إل  الكلية، والخدمات والي 

جولة حول الحرم الجامىعي للكلية وذلك لتعريف الطلبة 

 بمرافق الكلية. 

 

 

 

ق األوسط تستضيف طلبة مدرسة محمد بن  كلية الشر

 شيخان

ق األوسط طلبة مدرسة محمد بن  استضافت كلية الشر

ي شيخان وذلك 
 
، حيث تم تعريف الطلبة خالل  6ف نوفمي 

زيارتهم بمختلف برامج وخدمات وفعاليات وأنشطة ومرافق 

 الكلية. 

 

 

ق األوسط لخريف   2018أسبوع كلية الشر

ة من  ي الفي 
 
ق األوسط أسبوع الكلية ف وحن   4نظمت كلية الشر

، وذلك بالحرم الجامىعي للكلية، حيث تضّمن 2018نوفمي   8

ا من 
ً
الفعاليات واألنشطة مثل مسابقة الطائرة الورقية، عدد

اهة األكاديمية، وورشة التقييم  ومسابقة الريشة، وورش الي  

، ومسابقة تصميم الشخصيات الكرتونية، وتركيب  ي
الذات 

ها.   الحاسب اآللي ومعالجة المشكالت وغي 

 



 
  

2018خريف   

 

 

 

ق األوسط تنظيم أسبوع الصحة والسالمة  كلية الشر

ة ي الفي 
 
ق األوسط أسبوع الصحة والسالمة ف  نظمت كلية الشر

، وذلك بالحرم الجامىعي 2018أكتوبر  31وحن   29من 

للكلية، حيث هدفت الفعالية إل رفع الوىعي حول ممارسات 

الصحة والسالمة والبيئة بي   أعضاء الكلية، كما تم تنظيم عدٍد 

ع بالدم، وبرنامج توعوي حول مرض  من األنشطة مثل التي 

ها.   الشطان، ومسابقات رياضية وغي 

 

 

 

ق األوسط تنتخُب األعضاء الجدد  للمجلس كلية الشر

ي للعام األكاديمي   2019-2018االستشاري الطالب 

 

ي للعام  تّمت عملية اإلنتخابات للمجلس االستشاري الطالت 

ق األوسط خالل شهر  2019-2018األكاديمي  بكلية الشر

؛ نائب  2018أكتوبر  ي  من الدكتور/ صالح الشعين 
ًّ
بحضور كال

، ورئيس  سم قالعميد للشؤون الخارجية والتواصل المجتمىعي

، واألعضاء   من الموظفي  
ٌ
األنشطة وخدمة المجتمع، وعدد

اع إل إعالن الطالب  17ال ، وانتهت عملية اإلقي  المنتخبي  

ي االستشاري،  ؛ رئيًسا للمجلس الطالت  ي
يق  ناض سالم الشر

؛ نائًبا للرئيس، ومحمد عبدهللا؛ رئيًسا للجنة  ومحمد الفرىعي

ا للجنة الخدمات الشؤون األكاديمية، وعثمان خاليق؛ رئيًس 

الطالبية، وتنيم محمد؛ رئيًسا للجنة األنشطة والمبادرات، كما 

ي كافة  4تضم كل لجنة 
 
أعضاء آخرين لمساعدة رئيس اللجنة ف

 .األعمال والمسؤوليات

 

 
 

 

ي من تنظيم المكتبة   مومركز مصادر التعلبرنامج تدرين 

ق األوسط   استضافت المكتبة ومركز مصادر التعلم بكلية الشر

اكات؛ الحوسبة  ، شر ي مان؛ أمي   مكتبة أكاديمي
كات 

ي، حيث قدمت  ونيات والرياضيات من جامعة كوفني  واإللكي 

ي قاعدة بيانات المكتبة"، 
 
ة ورش حول "البحث المتقدم ف

ّ
عد

ونية جيدة". و "كيفية الحصول عىل مصادر أكادي  مية إلكي 

 

 

 

ب باألعضاء الجدد
ّ
 جمعية الموسيفى والمشح ترح

ق األوسط  نظمت جمعية الموسيق  والمشح بكلية الشر

ي 
 
ا ترحيبًيا ف

ً
شيح أعضاء 2018أكتوبر  22اجتماع ، وذلك لي 

مجلس إدارة الجمعية وتسجيل الطلبة الجدد الراغبي   

 باإلنضمام إل الجمعية. 

 



 
  

2018خريف   

 

 

 

 

ق األوسط تنظيم  جمعية الموسيفى والمشح بكلية الشر

 أمسية موسيقية

ق األوسط  نظمت جمعية الموسيق  والمشح بكلية الشر

ي 
 
، وذلك ف  موسيقية مع الفنان محمود النوفىلي

ً
 24أمسية

 2018أكتوبر 
ٌ
، حيث حض  األمسية عدد ي ن م، بالمركز الطالت 

ي 
الضيوف من مختلف المجاالت باإلضافة إل طلبة وموظق 

اك أعضاء  عات وإشر الكلية، كما هدفت األمسية إل جمع التي 

ي مختلف فعاليات خدمة المجتمع. 
 
 الكلية ف

 

 

 

 2018-2017حفل تكريم الطلبة المجيدين للعام األكاديمي 

ق األوسط  بكلية الشر

 

ق األوسط حفل تكريم الطلبة المجيدين للعام  نظمت كلية الشر

ي 2018-2017األكاديمي 
 
بالمركز  2018أكتوبر  23، وذلك ف

. آر.، عميد الكلية،  ي ان ج  ، بحضور الدكتور/ كي  ي الطالت 

، مساعد العميد  ي ية الشؤون الخارج –والدكتور، صالح الشعين 

، والدكتور/ أنوبام شيفاس اعد تاف، مسوالتواصل المجتمىعي

ي وطلبة الكلية، حيث تم  –العميد 
الشؤون األكاديمية، وموظق 

طالب وموظف خالل الحفل احتفاًء  100تكريم أكير من 

ي مختلف المجاالت األكاديمية وغي  األكاديمية 
 
بإنجازاتهم ف

ي خدمة المجتمع. 
 
 ولمبادراتهم ف

 

 

ونية"تنظيم مسابقة "هيا نصنع دوائر إ  لكتى

ق  ونيات واالتصاالت بكلية الشر نظم قسم هندسة اإللكي 

ونية"،  األوسط مسابقة تحت مسم "هيا نصنع دوائر إلكي 

ي 
 
، حيث هدفت المسابقة إل تعزيز قدرات 2018أكتوبر  17ف

ي مجال اتصال المكونات، كما حض  
 
ومهارات الطلبة ف

ون ي برنامج اإللكي 
 من طلبة وموظق 

ٌ
يات المسابقة عدد

 واالتصاالت. 

 

 

 

ب بطلبتها الجدد للعام 
ّ
ق األوسط ترح اديمي األككلية الشر

2018-2019 

ق األوسط باستقبال طلبتها الجدد لفصل  بدأت كلية الشر

 بيومي 2018خريف 
ّ
ي
، وذلك من خالل تنظيم برنامٍج تعريق 

ي المركز 2018سبتمي   25و 23األحد والثالثاء الموافق؛ 
 
، ف

ي بالحرم الجامىعي للكلية، واحة المعرفة مسقط، بهدف  الطالت 

رسي   بنظام الدراسة الكاملة أو تعريف الطلبة الجدد والدا

الجزئية بالكلية، وقوانينها وإجراءاتها، وأقسامها وأنشطتها 

اكاتها األكاديمية، والحرم والمرافق الجامعية، ومنحهم  وشر

ي نجاح هذه 
 
لمحة حول الحياة الجامعية وما هو دورهم ف

 .المرحلة من حياتهم التعليمية

 



 
 
  
 

 

2018خريف   
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