تكريم الدكتور أمحد اخلرويص يف مؤتمر دويل بالقاهرة
كرمت الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات
الدكتور أحمد الخروصي -أستاذ مساعد ،مناهج
وطرق تدريس الرياضيات“ -بالجائزة التشجيعية
للجمعية” وذلك خالل المؤتمر الدولي الثامن
عشر لها والذي أقيم افتراضياً ُ.يذكَ ُر أن الجائزة
تمنحها الجمعية سنوياً ألحد األساتذة المساعدين
ُ
لقيامه بنشر ثالثة ( )3بحوث
ِ
األعضاء بالجمعية؛
في التخصص ،والنشر في مجلة دولية باللغة
اإلنجليزية ،إضافة إلى نشر كتاباً واحداً على األقل
في ذات التخصص ،ويعد الدكتور الخروصي من
الفاعلين والنشطين في مجال البحث العلمي.

جامعة الرشقية تهني استعداداهتا حلفل تخريج الدفعة الخامسة والسادسة والسابعة من طالهبا
عقدت لجنة الفعاليات بجامعة الشرقية برئاسة الفاضل حمد
بن محمد الحجري نائب الرئيس للموارد والدعم المؤسسي
ورئيس لجنة الفعاليات اجتماعاً مع اللجان المنظمة لالحتفال
لمتابعة آخر مستجدات وتجهيزات حفل تخريج الدفعات:
الخامسة والسادسة والسابعة؛ من طالبها ،والمزمع إقامته
يومي السادس والتاسع من مارس 2022م في موقع الحرم
الجامعي بوالية إبراء .حيث تم خالل هذا اإلجتماع استعراض
آخر المستجدات ومناقشة الجوانب التنظيمية للحفل .الجدير
بالذكر إن اجمالي عدد الخريجين من حملة درجة الدبلوم
والبكالوريوس والماجستير لهذه الدفعات يصل إلى ما يقارب
 2200طالبا وطالبة من مختلف التخصصات التي تضمها
كليات الهندسة ،وإدارة األعمال ،والعلوم التطبيقية
والصحية ،والحقوق ،وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
فعاليات وبرامج تدريبية خلرييج الجامعة يف معسكر “ :وجهتك لسوق العمل”
نظم قسم التوجيه الوظيفي بدائرة شؤون الطلبة خالل الفترة
ّ
من  ٢٧ - ٢٠فبراير ٢٠٢٢م فعاليات معسكر :وجهتك لسوق
العمل .ويأتي هذا المعسكر انطالقاً من مبدأ اهتمام جامعة
الشرقية بالخريجين ،والمتوقع تخرجهم من الجامعة وتهيأتهم
.وإعدادهم اإلعداد األمثل لمواكبة متطلبات سوق العمل
وجهتك لسوق العمل برنامج تدريبي خاص عبارة عن سلسة
معرفية وعملية في إعداد السيرة الذاتية ،وكيفية االستعداد
للمقابالت الشخصية الوظيفية ،واالستعداد الناجح لبيئة
العمل المستقبلية للخريج ،كما تتضمن السلسلة استشارات
.مهنية وكراج للسيرة الذاتية ومقابالت وظيفية تجريبية
ويحرص قسم التوجيه الوظيفي بدائرة شؤون الطلبة على

تحقيق األهداف المرجوة من هذا المعسكر من خالل
تطوير مهارات وقدرات الطلبة المتوقع تخرجهم،
وكذلك الخريجين ،ومساعدتهم على إعداد سيرة ذاتية

قوية منافسة ،وتأهيلهم للمقابالت الوظيفية.

جامعة الرشقية تستضيف فعاليات يوم احلريف العماين ملحافظة شمال الرشقية
ضمن اهتمام جامعة الشرقية بتحقيق الشراكة المجتمعية
وخدمة المجتمع استضافت الجامعة فعاليات ميترو
احتفاال بيوم الحرفي العماني لمحافظة
الحرفي العماني
ً
شمال الشرقية تحت رعاية سعادة الشيخ /علي بن أحمد
الشامسي  -محافظ شمال الشرقية ،وتأتي الفعالية من
تنظيم إدارة هيئة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة،
وتهدف الفعالية لإلحتفاء بالموروث الحرفي العماني،
وإبراز الصناعات الحرفية القديمة ،وعرضها لجيل الشباب،
وحثهم على المحافظة على هذا الموروث وتوريثة لألجيال
القادمة ،إذ تعد الصناعات الحرفية العمانية من أهم
المعالم الحضارية لتراث األجداد ،واإلحتفاء بها يأتي ضمن
.اهتمام السلطنة بهذه الحضارة وابقاءها لألجيال القادمة
وحرصت إدارة المؤسسات المتوسطة والصغيرة
بشمال الشرقية على اختيار جامعة الشرقية إلقامة
هذه الفعالية بها الحتضانها للفئة المستهدفة ،من
طلبة الجامعة ،لتعريفهم بالموروث العماني وتثقيفهم،
بما يتعلق بأشكاله وأنواعه المختلفة والمهن
المصاحبة له ،وغرس قيم المحافظة عليه وتنميته.

املجلس االستشاري الطاليب بجامعة الرشقية يستضيف رئيس الجامعة يف قهوة املجلس
استضاف المجلس االستشاري الطالبي بجامعة الشرقية
البروفيسور /فؤاد شديد  -رئيس الجامعة في قهوة المجلس،
حيث التقى خاللها رئيس الجامعة بالطلبة في حوار مفتوح
لمناقشة أهم القضايا التي قد تعيق الطالب الجامعي من
تحقيق أهدافه األكاديمية والعلمية ،وبعض الجوانب التي قد
تؤثر في استقراره النفسي في بيئة الجامعة ،وقد استفتح
رئيس المجلس االستشاري الطالبي الطالب /محمد بن سلطان
المسروري اللقاء بتوجيه الشكر والثناء لرئيس الجامعة على
تلبيته لدعوة المجلس  ،كما تقدم بالشكر والثناء لزمالئه الطلبة
على حضورهم وحرصهم على تجويد الخدمات األكاديمية
واإلدارية بما يخدم مصلحة الطالب الجامعي في جامعة
الشرقية ،بعدها اثنى رئيس الجامعة على الجهود المبذولة
من قبل المجلس االستشاري الطالبي وسعيهم الحثيث في
مساندة ومساعدة طلبة الجامعة لضمان خلق حياة جامعية
ونفسية مستقرة للطلبة في حرم جامعة الشرقية ،وتفعيل
دورهم كحلقة وصل بين إخوانهم الطلبة ،وإدارة الجامعة
ومختلف الوحدات األخرى ذات العالقة ،أبدى بعدها رئيس
الجامعة استعداد الجامعة وموظفيها في الجانبين اإلداري

واألكاديمي على تذليل كل الصعوبات ،وتوفير كل ما
يحتاجه الطالب لخلق هذا االستقرار .يذكر بأن اللقاء تم
عقده في حديقة الجامعة بدعوة مفتوحة لجميع طلبة
الجامعة دون استثناء في برنامج قهوة المجلس ،والجدير
بالذكر إن هذا البرنامج قد ُو ِج َد لمناقشة ومعالجة القضايا
المتعلقة بالطالب الجامعي وإيجاد الحلول المناسبة لها،
وجعله مشاركاً فاعال في اقتراح الحلول الناجعة لها.

قصة نجاح

قصة نجاح

اختياري لجامعة الشرقية كان من خالل بحثي عن الجامعة ،وتطلعي إلى منهجها التعليمي،
وتميزها في الكادر التعليمي ،ناهيك عن حرمها الجامعي الذي يوفر كل الخدمات للطالب،
لذلك كان توجهي لها من أولى الخيارات.

أن يكون اإلنسان طموحاً أمر يجعله دائما يسعى لتحقيق األفضل ،وهذا
ما حدث معي أنا باسم البهلولي خريج من جامعة الشرقية تخصص إدارة
أعمال ،حالياً أعمل في بالبنك األهلي الرائد في عمان ،كان طموحي
أن أعمل في القطاع المصرفي ،وقد كان الدعم موجوداً من جامعة
الشرقية ،كي أحقق ما أطمح إليه  ،وفي نظري فإن جامعة الشرقية تعد
من أفضل الجامعات الخاصة للتعليم في سلطنة عمان ،إذ أنها نشأت
في وقت يشهد تطورات غير مسبوقة في المجال التعليمي والتقني،
فقد تأسست الجامعة بموجب قرار وزاري في عام  ،٢٠٠٩ويسعدني
.أن ُأشاركك عزيزي القاريء تجربتي المميزة في هذه الجامعة الرائدة
دورها الكبير في تطوير مهارات الطالب
بناء على
ِ
اخترت جامعة الشرقية ً
بالطرق المناسبة ،والذي تجعله مستعداً لاللتحاق بسوق العمل،
حيث إنها تتفرد بكادرها األكاديمي واإلداري ،وكان لهذا األمر الدور
الكبير الذي دفعني إلى اختيارها ألستطيع تحقيق هدفي الذي طالما
طمحت إليه .وكان اختياري لتخصص إدارة األعمال سبباً كافياً لما يشهده
العالم من تقدم معتمداً على اإلدارة واألعمال في ثروات الدول.
ومن ناحية أخرى هو التخصــــــص الذي من خاللــــــــه أستطيــــــــع تحقيق هدف
آخر يمكنني من خالله فتح مشروعي الخاص .وهو ما تدعـــــــو إليــــــه حكومتنا
الحكيمة وتشيد به وتدعمه.
لقد كان لجامعة الشرقية الدور الكبير في تطوير قدراتي العلمية ،وتطوير مهاراتي
العملية ،ووهو ما ساعدني لالنخراط في الوظيفة التي لطالما كنت أطمح إليها
وجعلني أضع هذه الجامعة المرموقة نصب عيني لمتابعة دراستي الحقا.
رسالتي لكل طالب ملتحق بهذا الصرح التعليمي المتفرد بأساليبه ،أن يستغل
الموارد التعليمية المتاحة بالجامعة بشتى الطرق ،وأن يكون ذا أثر في أبحاثها
العلمية ،وأن يسهم في تطوير التعليم في الجامعة على حسب المعايير الدولية.
باسم بن خميس البهلولي
طالب بكلية إدارة األعمال

ما يميز جامعة الشرقية عن غيرها هو امتالكها لطاقم تدريسي عالي الكفاءة ،كما أنها
نوع ،في مختلف تخصصات كليات الجامعة
تمتلك بروتوكول مناسب ،يتسم بالمرونة والتّ ّ
تنمي من مهارات الطالب ،وتعمل
التي
المحفزة،
المتعددة.ولديها الجماعات ،واألنشطة
ّ
ّ
على تكوين إدارة متكاملة تربط بين الطالب وإدارة الجامعة؛ مثال ذلك المجلس االستشاري
الطالبي ،الذي يلعب دوراً كبيراً في الربط بين إدارة الجامعة والطالب ،وذلك ما يبني
الثقة في نفس الطالب ،ويقوي من مهاراته ،ويصقل من مواهبه ،ويسهم في تكوين
لتقدم خدمات
الشخصية المتكاملة للطالب .كما أن بالجامعة مرافق متعددة ،جعلت
ّ
يضم
متعددة للطالب ،من مثل مبنى الخدمات الطالبية ،ومبنى مصادر التعلم ،الذي
ُ
وتسهل عليهم طريق البحث والتعلم.
تفيد مرتاديها،
منصات تعليمية وبحثية متعددة،
ّ
ُ
جميال ،ال يزال صداه يتردد في داخل وجداني،
تلك الجامعة الجميلة تركت في داخلي انطباعاً
ً
ويحدوني إلى العودة إليها مجدداً ؛ لتحقيق هدف جديد.
لم تكن استفادتي من الجامعة التعلّ م فحسب؛ بل كان لها دور في تعزيز مهــــــــاراتي وصقــــــل
مواهبي وبناء شخصيتي ،وبذلك استطعت أن اجتاز المقابالت الشخصية بكــــــــــل سهولة ،مع
كنت أحسبها عقبات ال يمكن كسرها؛ لما أمتلكه من ثقة في النفس،
انتزاعي للمخاوف التي ُ
اما عن العمل فقد ترجمت ما تعلمته في أرض الواقع ،مما سهل علي العمل بشكــــــل سريع،
ودقيق في مجال اإلدارة ،والمحاسبة ،مما جعل بصمتي في العمـــــــل ملفتة بشكـــــــل واضح،
نالت رضا المسؤولين عن عملي وإشادتهم.
كوني خريجاً من جامعة الشرقية.
طموحاتي ال تنتهي أبداً  ،وأحالمي تتجدد مع الزمن ،وهدفي أال أقــــف عند نقطــــــــة واحــــدة،
سوف أواصل طريقي التعليمي خطوة بخطوة حتى أبلغ المراد.
ال تخف أن تبدأ من جديد؛ ألنك في هذه المرة لن تبدأ من نقطة الصفر؛ بل ستبدأ
من نقطة الخبرة .ولمن أراد الوصول إلى القمة وتحقيق أهدافه؛ فعليه اختيار جامعة
الشرقية ،فمعها لن يكون وحيداً  ،سوف تساعده ،بما لديها من كفاءات ،وخبرات،
وإمكانات؛ لبلوغ ما أراد ،وتصنع منه شخصاً قويا ،متسلحاً بالعلم ،والمعرفة ،والمهارة.
وعلى الدارسين فيها استثمار فترة تواجدهم بها ،والحرص على االستفادة ،مما تقدمه من
خدمات علمية ومعرفية ومهارية.
محمود بن عبدالله بن سالم الغماري
خريج جامعة الشرقية بدرجة الدبلوم في إدارة األعمال ٢٠٢٠-٢٠١٥

مقـــــاـل
الهنوض كلما وقعت

دائماً ما يقلق صفاء أذهاننا هو ذلك الشعور تجاه كل فشل وسقوط ،والتفكير في
أننا ال نستطيع بلوغ القمة ..ال نقرر متى سنتعامل معه وهل نستطيع أن نواجهه أم
ال؟! نتمحور في دائرة الفشل وال نستطيع الخروج منها ،نشعر أننا ال نستطيع فعل
الضعف والخوف من المستقبل ،كما نشعر بالذنب حيال ضعفنا.
أي شيء ،ويصيبنا ّ
ّ
العامل النفسي من أهم العوامل التي تضاعف كمية الفشل ،حتى لو لم
يكن فشال جسيماً  ،وكذلك رفض دخول الفكرة لتجربة أخرى ،والتي ينتج من
فشال آخر .والفشل موجود في أدق تفاصيل حياتنا ،ولكن بمعدالت
جرائها
ً
نسبية مختلفة ،يكاد ّأل نشعر بها .ربما يكون أول فشل لنا هو مفترق طرق؛
إذ تتباعد المسافات بين من يستسلم وينهار ،وبين من يقوده هذا الفشل
حدي والنجاح ،فاألمر معقود في كيفية تعاملك بعد السقوط األول،
إلى التّ ّ
ومن أمثلة الفشل التي تولد بعدها إنجاز تاريخي ،يتردد في أذهاننا إلى يومنا
الحاضر هو “توماس أديسون” الذي شق طريق المحاوالت مؤمنا بقدراته
تجربة من أجل النجاح.
في أن يصل إلى ما يرنو إليه بعدما خاض أكثر من ِ ٩٠٠
ال بد من التفكير بشكل إيجابي وتعزيز ّ
الثقة بالنفس وعدم الخوف من خوض
التجارب ،وأيضا في تشجيع النفس؛ لتجنب الوقوع في الفشل مرة أخرى .قيل
في الفشل “ :إنه الفرصة التي تتيح لك البدء من جديد بذكاء أكبر” .فاالعتراف
همة عالية للبدء مرة أخرى ،وعدم تكرار األخطاء في المواقف
بالفشل يخلق ّ
القوية لتحقيق كل
وإرادتك
بتصميمك
النجاح
عينيك
نصب
الجديدة  ،ضع
ّ
ما تريده ؛ فالنهوض بعد السقوط أشبه باإلمداد الكبير بالقوة العظيمة
تفجر طاقاتك ومواهبك؛ للتّ غلب على العوائق والتّ حديات فشلك.
التي
ّ
عبدالمجيد بن عبدالله المعمري
موظف بدائرة العالقات العامة واإلعالم

Honoring Dr. Ahmed Al Khurusi at an International Conference in Cairo
The Egyptian association for Mathematics Education honored Dr. Ahmed
Al-Khrusi Assistant Professor Curricula and Methods of Teaching Mathematics “with the Association’s consolation
prize “during the 18th International Conference, which was held virtually . The
prize is awarded annually by the association to one of its Associate Professors
members and publishing 3 research in
the specialization ,in an English international journal in addition to at least one
book published in the same field..

A ’Sharqiyah University Hosts Omani Craftsman’s Day in North Al Sharqiyah
Governorate

As part of A ’Sharqiyah University interest
in achieving community partnership and
service, hosted “ Oman Craftsman Metro”
in celebration of Oman Craft Day in North Al
Sharqiyah Governorate “ under the patronage of His Excellency Sheikh Ali bin Ahmed
Al Shamsi, Governor of North Al Sharqiyah
. The event was organized by the administration of the Authority for SME Development . The event aims to celebrate Omani
craftsmanship, highlight the ancient craft
industries of the young generation and urge
them to preserve this heritage and inherit it
for future generations.
The Department of Small and Medium Enterprises in North- Al Sharqiyah selected
the university to conduct this event as the
target group is ASU students to introduce
them to the Omani heritage, enrich them
with its different styles ,types and the accompanying professions and instill in them
a love of keeping it .

A ’Sharqiyah University Finishes Preparations of Graduation ceremony for the Fifth, Sixth and
Seventh Batches

A ’Sharqiyah University Events committee conducted
a meeting headed by the chair of the committee Mr.
.Hamed Al Hajri Deputy Vice Chancellor – Resources &
Institutional Support to follow up the graduation ceremony for the Fifth, Sixth and Seventh batches preparations . It would be held on 6th and 9th March 2022 at
ASU campus in Ibra . The meeting reviewed the latest
developments and discussed the organization of the
event. The total number of graduates from the diploma, bachelor and master degree campaign for these
batches are approximately 2,200 students from various
majors including Engineering, Business Administration,
Applied and Health Sciences ,Arts and Humanities and
college of law colleges.

Events and training programmes for university graduates at the “Camp of Your Path
for the Labour Market
The Career Guidance section organized the
events of “your labour market path camp on
February 20-27, 2022 This camp comes as a
result of A’Sharqiyah University’s interest in
graduates who are expected to graduate from
the university, prepare them well to keep up
with the requirements of the labour market.
Your destination for the job market is a special
training program that is a cognitive and practical series in the preparation of the CV and how
to be prepared for job personal interviews and
successful preparation for the future working environment of the graduate. The series
also includes professional consultations and
experimental job interviews.The Career Guid-

ance section ,Students Affairs department is keen
to achieve this camp aims by developing the skills
and abilities of students expected to be graduated
and helping them to prepare a strong and competitive curriculum vitae and qualify them for job
interviews.

A ‘Sharqiyah University Student Advisory Council Gathering with the Vice chancellor
A ‘Sharqiyah University Student Advisory Council hosted Professor Fouad Chedid the vice
chancellor of the university for Coffee gathering , during which the vice chancellor met with
students in an open dialogue to discuss the
most important issues that face the university
student from achieving his academic ,scientific objectives and psychological stability in the
university’s environment. The Student Advisory
Council President the student Mohammed bin
Sultan Al Masrori opened the meeting by thanking the vice chancellor for accepting the Coun-

cil’s invitation and attending the meeting. He also
thanks his colleagues for their attendance and
how they are keen to improve academic and administrative services in the interest of the university
student at A‘Sharqiyah University, The vice chancellor praised the efforts of the Student Advisory
Council and their support to university students for
having a stable university and psychological life on
the campus .In addition to ,activating their role as a
link between their colleagues , the university administration , and various other relevant units. The
vice chancellor then expressed the readiness of the
university administrative ,academic staff in different aspects to overcome all difficulties and provide
everything needed by the student to have such stability. The meeting was held in the university garden
with an open invitation to all students of the University without exception during the coffee gathering
program. The program purposes was to discuss,
address issues related to the university Students
and find appropriate solutions.

Honoring Dr. Ahmed Al Khurusi at an International Conference in
Cairo
A ’Sharqiyah University Finishes Preparations of Graduation
ceremony for the Fifth, Sixth and Seventh Batches
Events and training programmes for university graduates at the
“Camp of Your Path for the Labour Market
A ’Sharqiyah University Hosts Omani Craftsman’s Day
in North Al Sharqiyah Governorate
A ’Sharqiyah University Student Advisory Council
Gathering with the Vice chancellor
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