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اخلّريجني،  قلوب  ميلأ  غامٍر  وفرٍح  و�سروٍر  �سعٍد  حلظات  اإّنها 
حبوًرا  ويزداد  واإ�سراًقا  بهاًء  يتلألأ  وروحها،  اجلامعة  قلب  ميلأ  كما 
ال�سمو  �ساحب  عن  نيابًة  وي�سعدين  اجلميل...  بح�سوركم  و�سروًرا 
جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املوقـّر،  �سعيد  اآل  طارق  بن  اأ�سعد  ال�سيد 
نزوى، اأن اأرحـّب بكم جميًعا يف هذا اللقاء البهيج، كما ي�ّسرفني با�سم 
ح�سرة  ملولي  اخلالد  والثناء  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  اأرفع  اأن  اجلامعة 
الله  -حفظه  املعّظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب 
ال�سافية  املعرفة  ينابيع  فجر  كما  العدل،  دعائم  اأعلى  الذي  ورعاه- 
رايات  واأعلت  وب�سائر،  اأب�ساًرا  واأنارت  وعقوًل،  حقوًل  فاأروت 
و�سادت �سروًحا لت�سهم يف رفعة هذا الوطن وا�ستدامة �سوؤدده، وما 
را�سخة  ال�سماء  يف  �سامقًة  منارًة  يرتفع  نّيٌ  غرا�ٌس  اإل  اجلامعة  هذه 
كّل  اأكلها  توؤتى  طيبٍة  ك�سجرٍة  والر�ساد  العلم  ين�سر  الأر�س،  هذه  يف 

حني باإذن ربها م�سهمًة يف مناء الإن�سان اأعظم ثروات الوطن.

يف الثالث من يناير عام 2004 للميلد، �سدر قرار اإن�ساء جامعة 
املنا�سبة  هذه  وتاأتي  عام؛  نفع  ذات  اأهلية  علميٍة  كموؤ�س�سٍة  نزوى 
العا�سرة  بالذكرى  اجلامعة  احتفاء  معامل  من  عام  كمعَلٍم  ال�سعيدة 
د فيها  لنطلقتها، اّلذي متتّد فعالياته خلل عاٍم اأكادميي مّت�سٍل؛ جت�سِّ
كما  وتوطينها،  اإنتاجها  يف  الفاعل  والإ�سهام  املعرفة  ن�سر  اجلامعة 
تتقّدم  اأن  ملنا�سبة طّيبة  واإّنها  النجاح والإبداع.  بيئة �سنع  فيه  تعّزز 
اجلامعة بال�سكر والتقدير والثناء العاطر لكّل من اأ�سهم يف تاأ�سي�سها 
ثقته  على  باأ�سره  الُعماين  وللمجتمع  واملال،  واجلهد  بالفكر  ودعمها 
يف هذه املوؤ�ّس�سة وللأ�سر الُعمانّية اّلتي اختارت هذا ال�سرح ك�سريٍك 

حيويٍّ يف بناء فلّذات اأكبادهم وتهيئتهم مل�ستقبٍل م�سرٍق باإذن الله.

اأعّزائي اخلريجني واخلريجات:

يوم  حمطة  ت�سبه  الّزاهية  العمر  حمطات  من  حمطٌة  التخرج  اإن 
ت�سبه  كما  منا،  كّل  اإنه ميلد مرحلٍة جديدٍة يف حياة  امليلد، ومل ل؟! 
اإلى  ومعارف«  ومهاراٍت  »قدراٍت  زفاف  هو  اإذ  الزفاف!  يوم  حمطة 
اإجنازه  ميكن  مبا  عامٌر  هو  كما  وتطلعاته،  باآفاقه  عامٍر  م�ستقبل 
وحتقيقه على �سعيد الفرد والوطن.. اإّنه بحق عيٌد ل يتكّرر يف العمر 
بدايٍة  واإعلن  مّت�سل،  وعطاٍء  دوؤوب  جلهٍد  تتويًجا  ياأتي  قليل؛  اإل 
يف  جميعًا  بكم  واأنِعم  �سناعها!  بهمم  اأكِبْ  جديدة،  ملرحلة  وميلد 
تعّزز  ومبادراٍت  واأفكاًرا  وبناًء،  عطاًء  الوطن..  اإليه  يتطّلع  م�سواٍر 
الكرمية مل�ستقبٍل  النماء والزدهار، ت�ساهي تطلعكم واأ�سركم  م�سية 

زاهٍر ومثمر.

معارفه  بجانب  الفرد  فيها  يحتاج  مرحلٍة  على  تقِدمون  اإنكم 
العلمية ومهاراته الفنية والتخ�س�سية، اأن ي�سمّر عن �ساعد اجلد واأن 
من  خبات  من  للإ�ستفادة  بل  فح�سب  ذلك  لتطبيق  لي�س  همته  ي�سحذ 
والقبول  والت�سامح  التفاهم  وح�سن  التعاون  بقيم  مت�سلًحا  �سبقوه 
اإّن  منكم.  كلٍّ  يف  اجلامعة  زرعته  الذي  الإيجابي  الفكر  على  املبنّي 
وهذا  التغّي،  ب�سرعة  تّت�سم  واملعرفية  القت�سادية  اليوم  عوامل 
الذات،  وتطوير  التعّلم  با�ستمرار  املواكبة  على  القدرة  منكم  ي�ستلزم 
لكم، حيث  املتاحة  الفر�س  من  املثلى  لل�ستفادة  املبادرة  روح  واإذكاء 
املخت�سني  من  كثٌي  ويرى  املهّياأة.  العقول  اإل  تخ�ّس  ل  ال�سدف  اإن 
قائم  فالعامل ما�ٍس لقت�ساٍد  العمل يتغي بوتية مت�سارعة،  اأن �سوق 
نوًعا  العمل  فر�س  �سوق  معه  �سيتغّي  مّما  املعرفة؛  جمتمعات  على 
ال�ستمرار  اأو  فيه  للولوج  اللزمة  الّتاأهيل  طبيعة  تتغّي  كما  ا،  وكمًّ
اأيِّ  من  اأكرث  مطالبون  اخلريجني  فاإّن  وعليه  فر�س.  من  يتيحه  فيما 
بهذه  الذات والوعي  الّتعلم والتاأهيل وتطوير  با�ستمرار  وقٍت م�سى 

املتغيات والإ�سهام الفاعل يف ت�سكيلها.

املعرفة  مفاتيح  من  الطالب  متكني  على  اجلامعة  حر�ست  لقد 
والعلوم اللزمة ملجاله، واأو�سلته مبعنٍي خ�سٍب من املهارات املتعددة 
التدبي  ور�ساد  الّت�سّرف  ح�سن  على  يعيينه  مبا  الفا�سلة  والقيم 
اأن  واخلريجات  اخلريجون  اأيها  لأدعوكم  واإّنني  املعاملة،  وح�سن 
لكم  ي�سهد  حي  واقع  اإلى  وترتجموه  اأعينكم  ن�سب  ذلك  ت�سعوا 
للتطور  اإ�ستدامة  العزيز مبا ي�ستحقه منا جميعا من  بالنماء وللوطن 

والزدهار.
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املا�سي  الأحد  يوم  م�ساء  اجلامعة  �سهدت 
م�سية  من  جديًدا  عهًدا  2014م(   /3  /23(
ثروات  اأعظم  الإن�ساء  وبناء  الب�سريَّة  التَّمنية 
حملة  من  الرابعة  فعة  الدُّ بتخريج  وذلك  الوطن، 
والبالغ  والّدبلوم،  والبكالوريو�س  املاج�ستي 
كليَّات  من  وخريجة  خريج   )1102( عددهم 
ال�ّسيد  معايل  رعاية  حتت  وذلك  الأربع،  اجلامعة 
بدر بن حمد حمود البو�سعيدي –اأمني عام  وزارة 
يد  ال�سَّ مو  ال�سُّ �ساحب  وبح�سور  اخلارجّية-، 
اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد –ممثل جللة ال�سلطان، 
من  وعدٍد  نزوى-،  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
ولة،  مني اأع�ساء جمل�س الدَّ اأ�سحاب املعايل واملكرَّ
ورى  ال�سُّ جمل�س  اأع�ساء  عادة  ال�سَّ واأ�سحاب 
يجني  اخلرِّ اأمور  واأولياء  ين  واملدعوِّ والولة، 

يجات. واخلرِّ

بداأ احلفل بتلوٍة لآياٍت من ذكر الله احلكيم، 
تلوة الّطالب عدنان بن نا�سر بن �سعيد العويف، 
كتور اأحمد  بعدها األقى رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدُّ
حلظات  اإّنها  فيها:  قال  كلمًة  واحي  الرَّ خلفان  بن 
اخلّريجني،  قلوب  ميلأ  غامٍر  وفرٍح  و�سروٍر  �سعٍد 
بهاًء  يتلألأ  وروحها،  اجلامعة  قلب  ميلأ  كما 
بح�سوركم  و�سروًرا  حبوًرا  ويزداد  واإ�سراًقا 
ال�سمو  �ساحب  عن  نيابًة  وي�سعدين  اجلميل. 
رئي�س  املوقـّر،  �سعيد  اآل  طارق  بن  اأ�سعد  ال�سيد 
جمل�س اأمناء جامعة نزوى، اأن اأرحـّب بكم جميًعا 
يف هذا اللقاء البهيج، كما ي�ّسرفني با�سم اجلامعة 
اأن اأرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والثناء اخلالد ملولي 

بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  ح�سرة 
اأعلى  الذي  ورعاه-  الله  -حفظه  املعّظم  �سعيد 
ال�سافية  املعرفة  ينابيع  فجر  كما  العدل،  دعائم 
اأب�ساًرا وب�سائر،  فاأروت حقوًل وعقوًل، واأنارت 
رفعة  يف  لت�سهم  �سروًحا  و�سادت  رايات  واأعلت 
�سوؤدده، وما هذه اجلامعة  الوطن وا�ستدامة  هذا 
ال�سماء  يف  �سامقًة  منارًة  يرتفع  نّيٌ  غرا�ٌس  اإل 
والر�ساد  العلم  ين�سر  الأر�س،  هذه  يف  را�سخة 
ربها  باإذن  حني  كّل  اأكلها  توؤتى  طيبٍة  ك�سجرٍة 

م�سهمًة يف مناء الإن�سان اأعظم ثروات الوطن.

اإن  واخلريجيات:  يجني  اخلرِّ خماطًبا  وقال 
ت�سبه  الّزاهية  العمر  حمطات  من  حمطٌة  التخرج 
مرحلٍة  ميلد  اإنه  ل؟!  ومل  امليلد،  يوم  حمطة 
يوم  حمطة  ت�سبه  كما  منا،  كّل  حياة  يف  جديدٍة 
الزفاف! اإذ هو زفاف “قدراٍت ومهاراٍت ومعارف” 
اإلى م�ستقبل عامٍر باآفاقه وتطلعاته، كما هو عامٌر 
الفرد  �سعيد  على  وحتقيقه  اإجنازه  ميكن  مبا 
اإل  العمر  يف  يتكّرر  ل  عيٌد  بحق  اإّنه  والوطن.. 
مّت�سل،  وعطاٍء  دوؤوب  جلهٍد  تتويًجا  ياأتي  قليل؛ 
بهمم  اأكِبْ  جديدة،  ملرحلة  وميلد  بدايٍة  واإعلن 
يتطّلع  م�سواٍر  يف  جميعًا  بكم  واأنِعم  �سناعها! 
ومبادراٍت  واأفكاًرا  وبناًء،  عطاًء  الوطن..  اإليه 
تطلعكم  ت�ساهي  والزدهار،  النماء  م�سية  تعّزز 
اإنكم  ومثمر.  زاهٍر  مل�ستقبٍل  الكرمية  واأ�سركم 
بجانب  الفرد  فيها  يحتاج  مرحلٍة  على  تقِدمون 
والتخ�س�سية،  الفنية  ومهاراته  العلمية  معارفه 
لي�س  هّمته  ي�سحذ  واأن  اجلد،  �ساعد  عن  ي�سمّر  اأن 

خبات  من  لل�ستفادة  بل  فح�سب؛  ذلك  لتطبيق 
من �سبقوه مت�سّلًحا بقيم التعاون وح�سن التفاهم 
الإيجابي  الفكر  على  املبنّي  والقبول  والت�سامح 
قام  ذلك  بعد  منكم.  كلٍّ  يف  اجلامعة  زرعته  الذي 
احلفل-  –راعي  البو�سعيدي  بدر  ال�ّسيد  معايل 
بتكرمي املُجيدين من اخلّريجني الذين بلغ عددهم 

)17( جميًدا.   

بن  خمي�س  بنت  ميثاء  اخلّريجان  األقى  وقد 
ماجد  بن  نا�سر  بن  واأحمد  ال�سكيتية،  حممد 
اخلريجني،  كلمة  زملئهما  عن  بالنيابة  الق�سابي 
قال فيها: اإّن لليلتنا هذه عبًقا يفوح بهجًة وفرًحا يف 
قلوب هذه الكوكبة املتاأّلقة من الّطلبة والّطالبات، 
بوهجها،  ال�ّسماء  يف  تتاأّلق  اّلتي  الّنجوم  فهم 
وتر�سم لوحًة مزينًة بال�ّسحر واجلمال؛ لذا يطيب 
اأيديكم  بني  نقف  اأن  اليوم،  هذا  يف  وي�سـّرفنا  لنا 
لت�سريفكم  والّتقدير؛  ال�ّسكر  عظيم  عن  لكم  لنعّب 
بنا  مّرْت  لقد  ال�ّسعيدة.  املنا�سبة  هذه  ح�سور  لنا 
عنواٌن،  فيها  للجّد  كان  الجتهاد،  من  �سنواٌت 
ال�سرح  هذا  احتوانا  واألوان،  اأ�سكاٌل  وللمثابرة 
والّرغبة  بالعطاء  مفعٍم  جوٍّ  يف  الّزاهر  العلمّي 
على  واحل�سول  الهدف  اإلى  الو�سول  يف  الأكيدة 
من  ننهل  اجلامعة،  هذه  يف  ن�ساأنا  فقد  الّتمّيز، 
ايف، ونكت�سب منها العلوم واملعارف،  معينها ال�سّ
بابت�سامة  تذكرنا  اّلتي  العطرة  ذكراها  و�ستبقى 
الّلقاء ومتاعب المتحان وفرحة الّنجاح. وخاطبا 
لت�سعوا  دوركم  حان  لقد  اخلريجني:  زملءهما 
بجهودكم  وتبادروا  عقولكم  وتعملوا  ب�سماتكم، 

بكم  فعمان  والّتطوير،  الّتنمية  مناحي  جميع  يف 
ملمح  عن  يحكي  اإمّنا  يحكي  اإذ  والّتاريخ  اأنتم، 
واجعلوا   ، اجلد  �سواعد  عن  ف�سّمروا  اأجدادكم؛ 
الواح،  لله  الّنية  خمل�سني  غايتكم،  منتهى  عمان 
عاقدين العزم من اأجل الّنماء  والبناء والّتطوير.. 
اأّيها اجلمع الطيـب! حلظاٌت لي�ست ككّل الّلحظات، 
حينما تتزاحم فيها املاعر وتت�سابك فيها الّتعابي، 
اأزّف  نحن  ها  الفراق.  ودموع  الّتخّرج  ابت�سامات 
اأم�سيناها  �سنواٍت  القليل،  غي  يتبق  ومل  الّرحيل 
اأجمل  ما  عطائكم،  نهر  من  نرتوي  ونحن  معكم، 
العلم  ينابيع  من  ننهل  هنا  ق�سيناه  اّلذي  العمر 
�سماء  حتت  هنا  ا�ستظللناها  املعرفة!  و�سحابات 
يف  و�ستخلد  نن�ساها  لن  لذلك  نزوى..  جامعة 

القلب ذكراها..

وزارة  عام  اأمني  ال�ّسيد  معايل  قام  ذلك  بعد 
اخلريجني،  على  هادات  ال�سَّ بتوزيع  اخلارجّية 
�سيخة  للخريجة  �سعرية  ق�سيدة  التوزيع  وتخلل 
اإنتاج  من  وثائقّي  وفيلم  الفجرّية،  عبدالله  بنت 
اجلامعة  تاريخ  يحكي  والّت�سويق  الإعلم  دائرة 
�سعرية  وق�سيدٌة  اأعوام،  ع�سرة  يف  ومنجزاتها 
البة  الطَّ األقتها  قري  ال�سّ نا�سر  بن  حممود  لل�ساعر 
بتقدمي  احلفل  وختم  الرياميَّة.  نا�سر  بنت  رقية 
�سعيد  اآل  طارق  بن  اأ�سعد  ال�سيد  مو  ال�سُّ �ساحب 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  لطان،  ال�سُّ جللة  –ممثل 
اجلامعة- هديَّة تذكارية ملعايل ال�ّسيد بدر بن حمد 

البو�سعيدي راعي احلفل.

بلغ عددهم هذا العام األًفا ومائة خريٍج وخريجة..

بلوم فعة ال�ّساد�سة للجامعة من حملة املاج�ستري والبكالوريو�س والدُّ اأمني عام وزارة اخلارجّية يرعى حفل تخريج الدُّ

رعى ف�سيلة ال�ّسيخ هلل بن نا�سر بن عبدالله ال�سيابي -رئي�س 
2014م(   /3  /23( الأحد  يوم  �سباح  بنزوى–  البتدائية  املحكمة 
والّتمري�س  يدلة  ال�سّ كلّية  خلّريجي  املهني  اليمني  ق�سم  تاأدية  حفل 
باجلامعة. بداأ احلفل باآياٍت من الّذكر احلكيم، اأعقب ذلك كلمة لرئي�س 
رّحب يف  الّرواحي، حيث  بن خلفان  اأحمد  الّدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
من  واخلريجات  اخلريجني  خماطًبا  فيها  وقال  باحل�سور،  بدايتها 
اأداء اليمني املهني ل�سائر التخ�س�سات  اإن  يدلة والتمري�س:  كلية ال�سّ
الطبية، تقليد داأبت عليه كل التخ�س�سات الطبية قبل البدء باملمار�سة 
الفعلية لهذه املهن الإن�سانية الرفيعة، والتزمت به كل املجال�س املعنية 
عالية  بروح  املهن  هذه  اأداء  لأهمية  تاأكيًدا  الطبية؛  بالتخ�س�سات 
ممزوجة  وتقدميها  املهنة  ب�سرف  يليق  مبا  وامل�سوؤولية  اللتزام  من 
مهن  اإن  واأ�ساف:  الإن�سانية.  للحياة  والتقدير  والإخل�س  بالرحمة 
حياة  مقدميها  �سلوك  مي�س  �سميمها  يف  اأنتم  التي  الطبية  الرعاية 
درجات  اأعلى  على  النا�س  تعاملوا  اأن  يلزمكم  لذا  واأرواحهم؛  النا�س 
وواجب  الب�سرية  النف�س  حرمة  ذلك  يف  مقّدرين  وامل�ساواة  الحرتام 
خماطًبا  اجلامعة  رئي�س  وقال  بها.  الإ�سرار  وعدم  ورعايتها  �سونها 
اخلريجني: اإنني على ثقة وطيدة باأنكم �ستجعلون ذلك ن�سب اأعينكم 
دائما، و�ستعملون على تقدمي اأف�سل ما لديكم يف كل زمان ومكان. مل 
تاألوا اجلامعة جهدا خلل �سنني درا�ستكم من تهيئتكم التهيئة املنا�سبة 

مبا  اأثبتم  ولقد  اليوم،  هذا  بعد  ملا 
اجتزمتوه من تقييم لكل امل�ساقات، 
وما اأكملتموه من متطلبات التخرج 
اختبار  على  علوة  معدلت،  من 
لهذه  اأهل  اأنكم  املهنية  الكفاءة 
اخلريجة  األقت  ذلك  الثقة...بعد 
كلمة  املزروعية  يو�سف  بنت  اأنوار 
ي�سّرين  فيها:  وقالت  اخلّرجني، 

يدلة والتمري�س اأن نقف بني اأيديكم اليوم،  وزملئي خريجي كلّية ال�سّ
والجتهاد،  اجلّد  من  م�سْت  �سنواٍت  ثمار  ح�ساد  اأبواب  على  ونحن 
حمملًة بذكرياٍت �ستظّل عالقًة يف قلوبنا جميًعا؛ حيث كّنا اأ�سرًة واحدًة 
افرت�سنا الإخوة ب�ساًطا وا�ستظللنا بظلل العلم؛ لنكافح من اأجل رفعة 
رح العلمي ال�ّسامخ، �سرح جامعة  بلدنا ورفعة اأنف�سنا ورفعة هذا ال�سّ
نزوى منارة العلم والر�ساد. واأ�سافت: اإّن ثمرة الجتهاد واملثابرة مل 
تكْن نتاًجا ملجهوداٍت فردّية... وما كان هذا النجاح ليتّم لول ف�سل الله 
تعالى علينا، ثّم بف�سل من �ساندنا ووقف اإلى جانبنا طوال هذه الفرتة، 
الأجلء،  واأمهاتنا  اآباوؤنا  مقدمتهم  ويف  بالعرفان  لهم  ندين  والذين 
والّطالبات  الطلب  من  املمّيزة  الكوكبة  بهذه  يفتخروا  اأن  لهم  وحّق 
لأولئك  اإكباًرا  الهامات  نْحني  دعونا  املزروعية:  وقالت  الّطموحني. 

منحونا  الذين  والإعداد،  البناء  م�سوؤولية  عاتقهم  على  حملوا  الذين 
الّتعليمي  الكادر  فِنعم  الكثي،  علمهم  بحر  من  ونهلنا  والّثقة...  العلم 
امتناننا.  وجزيل  �سكرنا  عظيم  الأجلء  اأ�ساتذتنا  مّنا  ولكم  اأنتم! 
والّتمري�س  ال�سيدلة  كلية  وخريجات  خريجي  واأخواتي  ولإخواين 
الّتخرج تغمركم، وتر�سم على �سفاهكم  اأّن الفرحة بهذا  اأقول: اعلموا 

الب�سمة، ومتلأ اأرواحكم باحلبور.

لق�سم  والّتمري�س  يدلة  ال�سّ كلية  خّريجي  اأداء  احلفل  �سهد  وقد 
العام  هذا  وتخّرج  احلفل،  راعي  ال�سيخ  ف�سيلة  اأمام  املهني  اليمني 
خريجني  وثمانية  مائتان  باجلامعة  والّتمري�س  يدلة  ال�سّ كلّية  يف 
وخريجات. منهم )96( طالًبا وطالبة من حملة بكالوريو�س و)112( 

من حملة الدبلوم.

خّريج� ال�ّسيدلة والّتمري�ض ي�ؤّدون ق�سم اليمني املهني
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كتب- عبدالله بن حمّمد البهلين:

اجلامعة  تنّظمها  الفكر" اّلتي  "م�سارق  �سل�سلة  حما�سرات  �سمن 
ُيحتفل  اّلذي  العا�سر  الثقايف  مو�سمها  لفعالّيات  وتوا�سل  ا،  �سنويًّ
ال�ّسيخ  ف�سيلة  األقى  اجلامعة،  عمر  من  عقٍد  مبرور  العام  هذا  فيه 
املفتي  –م�ساعد  الّدكتور كهلن بن نبهان بن عبدالرحمن اخلرو�سي 
بعنوان  حما�سرًة  2014م(   /3  /18( الّثلثاء  ليلة  لل�ّسلطنة-  العام 
"نظرات جديدة يف اإعجاز القراآن الكرمي". وقد بداأت الفعالّية بتقدمٍي 
عّرف  الرواحي،  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  لرئي�س 

ال�ّسيخ ومو�سوع املحا�سرة. فيه بف�سيلة 
لهذا  انتقائه  �سبب  ببيان  حما�سرته  ال�ّسيخ  ف�سيلة  وا�ستهل 
الأنظار  للفت  املو�سوع  هذا  اختار  اأّنه  اإلى  اأ�سار  حيث  املو�سوع، 
الق�سية  هذه  يف  جديد  هو  ما  طرح  اأو  والّتجديد  املو�سوع،  لأهمية 
من  هو  القراآن  اإعجاز  مو�سوع  اإّن  وقال:  القدمية.  اجلديدة 
يتقنها  واأن  فيها،  دوًما  يتاأمل  اأن  للم�سلم  ينبغي  اّلتي  املو�سوعات 
–عّز  الله  بكتاب  ي�سله  ما  كل  من  فيها  ال�ستفادة  على  يحر�س  واأن 
وقد  العزيز.  الكتاب  لهذا  املنزل  باخلالق  ذلك  بعد  ي�سله  ثم  وجّل- 

�سريعٍة  باإطللة  بداأها  حماور،  عدة  اإلى  حما�سرته  اخلرو�سي  ق�سّم 
ال�سرعي  ال�سطلح  يف  الإعجاز  اأّن  فيها  اأو�سح  الإعجاز،  معنى  يف 
تعالى  الله  يي�سره  ما  هي  واملعجزة  باملعجزة،  يّت�سل  القراآن  وعلوم 
على يد من يبعثه بدعوته من ر�سله اإلى خلقه من اأمر خارق للعادة ل 
واأ�ساف  الر�سول.  لدعوى  م�سّدًقا  يكون  الب�سر  طاقات  اإليه  تتو�سل 
من  الب�سر  عليه  يقدر  ل  مما  تكون  اأن  منها  �سروطًا  للمعجزة  اأن 
اأن  اأحد  يقدر  ل  واأن  الّر�سول،  بدعوى  مقرونًة  تكون  واأن  العادات، 
املنزل على عبده حمّمد  الله  القراآن هو وحي  اإّن  ياأتي مبثلها. وقال: 
املعجز املتعّبد بتلوته، فكونه وحًيا من الله  الله عليه و�سلم-  –�سلى 
اإ�سافية  تعالى هو الأ�سل يف القراآن، وكونه معجًزا هو �سفًة اأخرى 
خالدة  باقية  معجزة  القراآن  معجزة  اإّن  ثّم  للقراآن،  ملزمة  اأ�سيلة 

بالدميومة والبقاء.  تت�سف 
بع�س  اإلى  اخلرو�سي  كهلن  الدكتور  ال�ّسيخ  ف�سيلة  واأ�سار 
هذا  اأّن  لإظهار  جاء  اأّنه  منها  معجًزا،  الكرمي  القراآن  كون  من  احلكم 
الكتاب حّق، وهو اأجلى معاين كون القراآن  معجزة )وباحلق اأنزلناه 

وباحلق نزل(، واأّنه يثبت �سدق نبوة �سيدنا حممد –�سلى الله عليه 
لي�س  اإنه  ثّم  وعل-،  –جّل  ربه  عند  من  �سدق  ر�سول  واأنه  و�سلم- 
من  اأحد  �سنع  من  ولي�س  وال�ّسلم-  ال�سلة  –عليه  حممد  عند  من 
وا�ست�سهد  وحده،  وتعالى  �سبحانه  الله  عند  من  هو  واإمنا  الب�سر، 
نزلنا  كنتم يف ريب مما  )واإن  تعالى:  بقوله  احلكم  من  الأوجه  لتلك 
اإن  الله  �سهداءكم من دون  مثله وادعوا  ب�سورة من  فاأتوا  على عبدنا 
ا اأّنه يثبت النبوات ال�ّسابقة،  كنتم �سادقني(، ومن اإعجاز القراآن اأي�سً
واأّنه جاء للعموم وال�سمول )اإن هو اإل ذكر للعاملني(. واأو�سح ف�سيلة 
الأول  ال�سدر  يف  تكن  مل  حادثة  كلمة  هي  الإعجاز  كلمة  اأّن  ال�ّسيخ 
يفوق  بيان  من  العزيز  الكتاب  هذا  يف  ما  عن  تعبٌي  لكنها  للإ�سلم، 
والأدب،  البيان  اأهل  ف�ساحة  على  تزيد  بلغة  ومن  الف�سحاء،  بلغة 
القراآن وبلغته.  بيان  نتحّدث عن  فاإمنا  الإعجاز  نتحّدث عن  فحينما 
وقال: اإّن النظر يف اإعجاز القراآن حّق لكّل امل�سلمني، فكل م�سلم ماأموٌر 
اأن يتدبر اآيات الكتاب العزيز لي�ستجلي منها اأوجه الإعجاز والبيان، 
لكن عليه اأن يوؤّهل نف�سه لكي يتمّكن من بلوغ هذه املرحلة، ول ي�سّح 
اأن يظّل حال امل�سلمني بعيًدا عن اإمعان النظر والتدبر يف اآيات القراآن 
احلكيم، يف حماوالتهم يف ا�ستنباط كل ما فيه من مكنونات وجواهر 
وتعالى-،  –�سبحانه  بالباري  وت�سلهم  الإميان،  اأنف�سهم  يف  حتيي 
هذه  ا�ستجلء  عن  واأنظارهم  امل�سلمني  اأفهام  تتوقف  اأن  ي�سّح  ول 

املعاين واأوجه الإعجاز من كتابهم.
العام  املفتي  م�ساعد  اأجاب  املحا�سرة  من  الثاين  املحور  ويف 
لل�ّسلطنة عن �سوؤال مفاده: هل اإعجاز القراآن هو التحّدي؟ م�سًيا اإلى 
يتنا�سب  فل  بالّتحّدي،  الإعجاز  ال�سعوبة مبكان و�سف هذا  اأّنه من 
اللهم  للعاملني،  هداية  هو  القراآن  اأن  كون  مع  الّلغوي  التحدي  معنى 
القراآن  اإّن  حيث  من  للّتحدي؛  املجازي  املعنى  منه  املراد  كان  اإن 
اإلى واقع  ياأتوا ب�سورة من مثله. وتطّرق ف�سيلته  باأن  الّنا�س  طالب 
اأّن  مو�سًحا  الكرمي،  القراآن  باإعجاز  يت�سل  ما  يف  اليوم  امل�سلمني 
للمعاين  تلّم�سهم  امل�سلمني وكتابهم من حيث  هناك فجوًة كبيًة بني 
وما  الكتاب  هذا  حّب  نفو�سهم  يف  يبعث  وما  الله،  كتاب  يف  الّدفينة 
وتدّبره.  تلوته  من  والإكثار  وجمال�سته  ملزمته  اإلى  يدعوهم 
اإمنا  القراآن  اإعجاز  مو�سوع  اأن  يظنون  الّنا�س  من  كثًيا  اإّن  وقال: 
انق�سى  تاريخي  اأمر  واأنه  فقط،  العلماء والنبغاء  هو من اخت�سا�س 
اأتوا فيه بكل �ساردة  اأوانه ومل يبق منه �سيء؛ لأن العلماء املتقدمني 
وواردة. وهذا الكلم غي �سحيح، وما اأريد للقراآن اأن يكون كذلك ل 
يف هدايته ول ت�سريعه ول اإعجازه؛ ولذلك فاإن �سفة الإعجاز للقراآن 
ذاته.  الكرمي  القراآن  يف  ال�ساأن  هو  كما  بالدميومة  تّت�سف  الكرمي 
ملكاتهم  يعملوا  اأن  وجيل  ع�سر  كل  يف  للم�سلمني  بد  ل  اأنه  واأو�سح 
مكنوناته  وا�ستجلء  العزيز  الكتاب  فهم  يف  علومهم  ي�سخروا  واأن 
وجواهره. ومن بني النظرات اّلتي عر�سها ف�سيلة ال�ّسيخ اأن القراآن 
املعاين،  وجزالة  واجلمل،  والكلمات  احلروف  تاأليف  ح�سن  فيه  جاء 
جانب  اإلى  والّروح،  والعاطفة  العقل  وخماطبة  ال�سوتي،  والتاأثي 
القراآن  )ولقد ي�سرنا  تعالى:  قوله  معنى  �سرح  كما  الّت�سوير.  براعة 

للذكر فهل من مدكر( وتكرارها يف القراآن.
ال�ّسيخ  ف�سيلة  فيه  �سرب  فقد  املحا�سرة  من  الّثالث  املحور  اأّما 
�سورة  يف  تعالى  قوله  منها  القراآن،  اإعجاز  على  اأمثلة  عّدة  الّدكتور 

اإمنا اخلمر واملي�سر والأن�ساب والأزلم  اآمنوا  الذين  املائدة: )يااأيها 
يريد  اإمنا  تفلحون،  لعلكم  فاجتنبوه  ال�سيطان  عمل  من  رج�ٌس 
واملي�سر  اخلمر  يف  والبغ�ساء  العداوة  بينكم  يوقع  اأن  ال�سيطان 
اأن يف  منتهون(، وبنّي  اأنتم  فهل  ال�سلة  الله وعن  ذكر  وي�سدكم عن 
خلل  من  وذلك  له،  دواء  الآية  بّينت  فقد  للإدمان؛  علًجا  الآية  هذه 

املوبوءة  البيئة  من  يخرج  واأن  ال�سحيحة،  ال�ّسليمة  البيئة  توفي 
ال�ّسليمة  البيئة  توفي  �سرورة  اإلى  ت�سي  فالآية  ال�سوء،  وقرناء 
العلج  فيها  التي  القراآنية  الإ�سارات  من  ذلك  غي  اإلى  العلج،  ليتم 
للإدمان، من الذكر وال�سلة وغيها. ثّم عر�س ف�سيلته ملثال اآخر هو 
مبّينًة  جاءت  اإنها  حيث  العاديات،  �سورة  من  الأولى  اخلم�س  الآيات 
اأّن  واأو�سح  �سبًحا(،  )فاملغيات  املواجهة  وحلظة  احلرب،  حلالة 
اأ�سرارها لوجدنا  اإذا تدبرنا معانيها وا�ستجلينا  هذه الآيات اخلم�س 
اأنها خل�سة ملا يتم تدري�سه يف الكليات الع�سكرّية من فنون احلرب. 
اأن  علينا  وكيف  املعجزة  القراآنية  الأمثلة  من  بعدٍد  ال�سيخ  واأفا�س 
القراآن، حيث  اآية يف  اأعظم  الكر�سي  اآية  ذلك  نتاأملها ونتدبرها، ومن 
اإنها تكّونت من ت�سع جمل؛ تتنا�سب فيها كّل جملة مع ما يقابلها من 

جملة يف اآخر الآية.
حول  بتنبيهات  نظراته  كهلن  الّدكتور  ال�ّسيخ  ف�سيلة  وختم 
للقراآن  اإن الإعجاز خا�سية ملزمة  الكرمي، وقال  القراآن  الإعجاز يف 
الكرمي فهو معجز كله، اإل اأن اأوجه الإعجاز موّزعة يف اآياته و�سوره، 
هداية  كتاب  القراآن  واأّن  والبلغة،  البيان  معجزة  جميعا  ولكنه 
اإعجازه،  ا�ستجلء  يف  احلق  للم�سلمني  للإن�سانية  واإر�ساد  ورحمة 
العلم  اأهل  قبل  من  الإعجاز  اأوجه  بيان  يكون  اأن  بد  ل  اأّنه  على  ونبه 
ن�سره،  قبل  املخت�سة  الهيئات  على  يعر�س  اأن  اأو  املوؤهلني  الأكفاء 
وحذر من اأن تعر�س اآيات القراآن للفر�سيات العلمية والنظريات غي 
اأن  قبل  متلو  وهو  وبيانه  القراآن  جمال  تذوق  اأن  واأو�سح  الثابتة، 

ا.  يكون مكتوًبا؛ لأّن القراآن مل ينزل مدّونا بل كان متلوًّ
النقا�س  باب  ال�سيخ  ف�سيلة  فتح  املحا�سرة  هام�س  وعلى 
توّجه  الأخي  ويف  اجلمهور،  من  كبًيا  تفاعل  �سهد  حيث  للح�سور، 
بال�سكر  الّرواحي  خلفان  بن  اأحمد  الّدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س 
– اخلرو�سي  نبهان  بن  كهلن  الّدكتور  ال�ّسيخ  ف�سيلة  اإلى  اجلزيل 
املحا�سرة  هذه  باإلقاء  له  تف�سّ على  لل�ّسلطنة-  العام  املفتي  م�ساعد 

القيمة، و�سكر احل�سور على تفاعلهم الطيب.

حتت عن�ان »نظرات جديدة يف اإعجاز القراآن«.. 
م�ساعد املفتي العام لل�ّسلطنة يلقي حما�رضة �سمن �سل�سلة م�سارق الفكر للجامعة
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كتب- في�سل بن علي اليحيائي:

الّثقايف  املو�سم  فعالّيات  �سمن 
الطلب  �سوؤون  اأمانة  اأقامت  العا�سر، 
2014م(   /3  /17( الإثنني  م�ساء 
وذلك  املفتوح،  بامل�سرح  طلبّية  اأم�سّية 
بتلوٍة  احلفل  بداأ  وقد  الّداخلّية-.  -حمافظ  ال�ّسعدي  حمد  بن  خليفة  الّدكتور  ال�سيخ  �سعادة  رعاية  حتت 
عطرٍة للّذكر احلكيم تلها الّطالب قي�س البو�سعيدي، ثّم األقت رئي�سة املجل�س الّطلبي الّطالبة مينى املنذرّية 

ثّم  والعطاء،  الّريادة  من  �سنوات  ع�سر  مرور  على  اجلامعة  باحتفال  اجلامعة  طلب  �سعادة  عن  فيها  عّبت 
الّطلب  تقدمي  من  للمو�سيقى  فقرة  قّدمت  ذلك  بعد  »اليوله«.  فّن  فقرة  ال�ّسعبّية  للفنون  اجلامعة  فرقة  قّدمت 
�سعرّيًة  ق�سيدًة  الّرا�سبّية  اأماين  الّطالبه  واألقت  اأمبو�سعيدي.  واملنت�سر  امل�سلطي  وماجد  النوبي  اأحمد 

وتبعها الّطالب عامر ال�ّساملي بق�سيدٍة اأخرى.
الطالب  تقدمي  من  »امليدان«  فن  فقرة  ذلك  تل  الّطلبّية،  فالأن�سطة  املجيدين  بتكرمي  راعي احلفل  قام  ثّم 
خالد احلو�سني. بعد ذلك قّدمت جماعة امل�سرح واملو�سيقى م�سرحّيًة بعنوان »البيت ن�سف املجتمع«؛ تناولت 
اأهم الق�سايا اّلتي تخ�ّس البيت الُعماين وحاولت و�سع احللول لها. ويف اخلتام �سّلم املكّرم الّدكتور طالب 

بن عي�سى ال�ساملي -م�ساعد الرئي�س للعلقات اخلارجّية- هديًة تذكارّيًة لراعي احلفل.

اأمانة �س�ؤون الطالب حتيي اأم�سّية طالبّية برعاية حمافظ الّداخلّية

مهدي  حمّمد  الّدكتور  الأ�ستاذ  املا�سي  ال�سهر  اجلامعة  اأ�سافت 
اجلمهورّية  يف  بطهران  به�ستي  ال�ّسهيد  جامعة  -رئي�س  طهران�سي 
الإ�سلمّية الإيرانّية- والوفد اجلامعي املرافق له، وكان يف ا�ستقباله 
رئي�س اجلامعة، حيث  واحي،  الرَّ بن خلفان  اأحمد  كتور  الدُّ الأ�ستاذ 
وتناول  به�ستي.  ال�ّسهيد  جامعة  برئي�س  اجلامعة  رئي�س  رحب 
جامعة  بني  العلميِّ  والتَّوا�سل  الأكادمييِّ  التَّعاون  اأوجه  احلوار 
نزوى وجامعة ال�سهيد به�ستي، و�سبل تو�سيع اآفاق التَّعاون بينها. 
كما عر�س رئي�س اجلامعة ل�سيفه والوفد املرافق له تاريخ اجلامعة 
اجلامعة  لوظائف  موجٍز  تو�سيٍح  جانب  اإلى  وروؤيتها،  ون�ساأتها 

الأ�سا�سيَّة ونظامها الأكادميي، والكليَّات واملراكز التَّابعة لها.
م  ملج�سَّ ا  عر�سً ل�سيوف اجلامعة  الّدكتور  الأ�ستاذ  م  قدَّ ذلك  عقب 
ئي�س، �سرح من خلله هيكلة اجلامعة ومرافقها  احلرم اجلامعي الرَّ
اأخذ  ذلك  بعد  والبناء.  الإن�ساء  مراحل  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سا�سيَّة، 
ٍة يف اأرجاء اجلامعة  رئي�س اجلامعة الوفد الإيراين يف جولٍة تفقُّديَّ
وكليَّاتها واأق�سامها؛ حيث زار الوفد مركز “دار�س” للبحث العلمي 
فيه،  ق�سم  كلٍّ  واأعمال  املركز  اأق�سام  على  لع  واطَّ التِّقني،  والتَّطوير 
البحث  مب�ستوى  النُّهو�س  يف  املركز  دور  على  لع  الطِّ جانب  اإلى 
جامعة  وفد  ل  جتوَّ كما  لطنة.  ال�سَّ يف  التِّقني  والتَّطوير  العلمي 
يدلة  وال�سَّ والآداب،  العلوم  لكليَّات  العلميَّة  املختبات  يف  ال�ّسهيد 

والِعمارة. والهند�سة  والتَّمري�س، 
مكتبة  الإيراين  الوفد  زارها  الَّتي  اجلامعة  مرافق  بني  ومن 

من  حتويه  وما  اأق�سامها  اأهمِّ  على  فيها  لعوا  اطَّ حيث  اجلامعة؛ 
اإلكرتونية-،  اأو  كانت  ورقيَّة   - واأدبيَّة  علميَّة  ومراجع  م�سادر 
حرم  يف  ئي�سة  الرَّ املكتبة  مبنى  عن  ًة  بيانيَّ ملحًة  اإعطاوؤهم  مّت  كما 
مهدي  حمّمد  الّدكتور  الأ�ستاذ  اأبدى  ئي�س. وقد  الرَّ اجلامعة 
اإعجابه  له  املرافق  والوفد  به�ستي-  ال�ّسهيد  جامعة  –رئي�س 
اجلامعة.  يف  تعليميٍّ  ونظاٍم  ٍر  تطوُّ من  �ساهده  مبا  و�سعادته 
م�سعودي  ر�سا  الّدكتور  من  كّل  ال�سيف  الّدكتور  الأ�ستاذ  رافق 
والّدكتور  والّتكنولوجيا-،  العملي  للبحث  الّرئي�س  -نائب 
العلقات  رئي�س  باأعمال  –القائم  معبودي  بوراأحمدي  ح�سني 
البحوث  –عميد  بور  قا�سم  ر�سا  علي  والّدكتور  اخلارجّية-، 

والّنباتات الّطبّية-، والفا�سل علي ر�سا اأتاري.
–رئي�س اجلامعة-  الّرواحي  اأحمد  الّدكتور  الأ�ستاذ  اأّن  يذكر 
املا�سي،  اأكتوبر  �سهر  يف  به�ستي  ال�ّسهيد  جامعة  زار  قد  كان 
واأ�سفرت الّزيارة عن عقد عّدة جل�سات عمل بني اجلانبني، وتوقيع 
لب  والطُّ اخلبات  تبادل  لت�سهيل  اجلامعتني  بني  تفاهٍم  مذكرة 
اأّن  بالّذكر  اجلدير  بينهما.  البحثي  الّتعاون  وتطوير  والأ�ساتذة 
جامعة ال�ّسهيد »به�ستي« تعدُّ من اأف�سل واأرقى اجلامعات الإيرانّية 
بعد جامعة طهران، ولها ثلثة اأفرع متمّيزٍة يف طهران وخارجها، 
تقريًبا  ن�سفهم  وطالبٍة،  طالٍب  األف  ع�سرين  من  اأكرث  بها  ويدر�س 
يف مراحل الّدرا�سات الُعليا، وهي من اجلامعات اّلتي تهتّم كثًيا 

مبجال تدري�س اللُّغة العربّية واآدابها.

رئي�س جامعة ال�ّسهيد به�ستي الإيرانّية 
يزور اجلامعة ويبحث التعاون الأكادميي وتوطيد العالقات

كتب- خمي�س بن �سابر ال�سعدي:

اجلامعة،  يف  والت�سالت"  املعلومات  لتقنية  الأعمال  "رواد  برنامج  نّظم 
"الأفكار  بعنوان  عمل  حلقة  ُعمان،  �سل  ل�سركة  "انطلقة"  برنامج  مع  بالّتعاون 
احللقة  تناولت  امل�سارق.  قاعة  يف  2014م(   /3  /17( الثنني  يوم  وذلك  النية"، 
الّدعم  توفي  اإلى  يهدف  اّلذي  الأعمال،  رّواد  الّتعريف ببنامج "انطلقة" لتطوير 
والتوجيه اللزم لل�سّباب العُمانيّني من رواد الأعمال، وقد ناق�ست احللقة جمموعًة 
اأ�سحاب  و�سفات  الأعمال"،  "رواد  فكر  م�ستوى  رفع  يف  الإبداعّية  الأفكار  من 
اّلتي  القطاعات  واأهّم  الّناجح،  الّتجاري  امل�سروع  بداأ  وكيفّية  الّناجحة،   امل�ساريع 
تطوير  يف  �ست�سهم  اّلتي  ال�ّسلطنة  يف  واملتو�ّسطة  غية  ال�سّ امل�ساريع  من  ت�ستفيد 
القت�ساد الوطني، قّدم احللقة كلٌّ من: رائد دروي�س ويحيى بن عامر ال�ّسعدي من 

فريق "انطلقة". ح�سرها جمموعٌة من موّظفي وطلب اجلامعة.

»رواد الأعمال لتقنيـة 

املعلومات والّت�سالت«

 باجلامعة ينّظم حلقـة 

عمـــــــٍل بعنــــــــوان

»الأفكـــار الّنيـــــّــرة«
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العا�سر  الثقايف  املو�سم  فعالّيات  اإطار  يف 
 /3  /19( الأربعاء  يوم  اجلامعة  اأ�سافت 
للتاأمينات  العامة  الهيئة  فرع  2014م( 
قّدم  حيث  الّداخلية،  مبحافظة  الجتماعية 
التاأمينات  ماهية  عن  توعوية  حما�سرة  الفرع 
اإداريني  من  اجلامعة  ملنت�سبي  الجتماعية 
من  �سل�سلة  �سمن  وذلك  ال�سهباء؛  بقاعة  وطلبة 
الهيئة -متمثلة  التي تقوم بها  اجلهود الإعلمية 
ال�سلطنة-؛  اأنحاء  يف  املُنت�سرة  فروعها  يف 
اأطياف  خمتلف  بني  التاأميني  الوعي  بث  بهدف 
العلمية  ال�سروح  يف  العاملني  وخا�سة  املجتمع 
التي  باحلقوق  وللّتعريف  البلد،  يف  املُتوزعة 
للمواطنني  الجتماعية  التاأمينات  نظام  يكفلها 
اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف  العاملني  الُعمانّيني 
التنامي  ظل  يف  وذلك  بالنظام،  امل�سمولني  من 
والتزايد امل�ستمر لأعداد القوى الوطنية العاملة 
املحا�سرة  بداأت  وقد  احليوي.  القطاع  هذا  يف 
– الهديفي  حمدان  بن  عو�س  الأ�ستاذ  بتقدمي 

م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة لل�سوؤون املالّية.
الفا�سل  قّدمها  التي  املحا�سرة  تناولت  وقد 
الهيئة  فرع  -مدير  العبي  حمد  بن  عبدالله 
الّرئي�س  النظام  عن  تف�سيلية  �سروًحا  بنزوى- 
يقوم  التي  والأ�س�س  الجتماعية،  للتاأمينات 

بني  الجتماعي  التكافل  قيم  حتقيق  يف  عليها 
ال�ستقطاع  ن�سب  وتو�سيح  املجتمع،  اأفراد 
باخلارج  العاملني  الُعمانّيني  نظام  وموا�سفات 
مد  بنظام  التعريف  جانب  اإلى  حكمهم،  يف  ومن 
جمل�س  دول  مواطني  على  التاأمينية  احلماية 
اأي  العاملني خارج دولهم يف  التعاون اخلليجي 
يغطيها  التي  والفروع  املجل�س،  يف  ع�سو  دولة 

التاأميني. النظام 
اإجراءات  اإلى  لقائه  يف  العبي  تطّرق  كما 
الجتماعية  التاأمينات  لدى  املتبعة  الت�سجيل 
على  املرتتبة  واملبالغ  ال�سرتاكات  �سداد  واآلية 
�ساحب العمل وكيفية تقدمي طلب اإنهاء اخلدمة، 
املنافع  عن  مو�ّسع  عر�س  تقدمي  اإلى  بالإ�سافة 
حتت  للمن�سوين  الهيئة  تقدمها  التي  التاأمينية 
كمعا�ش  و�سرفها،  ا�ستحقاقها  و�سروط  مظّلتها 
ومعا�س  القانونية،  ال�سن  ببلوغ  ال�سيخوخة 
عن  الناجتة  الوفاة  ومعا�سات  املبكر،  التقاعد 
الكلي  العجز  ومعا�س  مهني،  وغي  مهني  �سبب 
والفرق  مهني  �سبب  عن  الناجت  اجلزئي  اأو 
)مكافاأة  الواحدة  الدفعة  ذات  واملنافع  بينهم، 
العمل،  عن  النقطاع  وبدل  اخلدمة(  نهاية 
نهاية  كمنحة  تقدميها  و�سروط  االإ�سافية  واملنح 

اخلدمة،

فرع »التاأمينات الجتماعية« بالّداخلية 
يقيم حما�سرة توعوّية ملنت�سبي اجلامعة

كتب الطالب- في�سـل بن عـلي اليحيائـي

العا�سر  الّثقايف  املو�سم  فعالّيات  �سمن 
 /3  /19( الأربعاء  يوم  م�ساء  اأقيمت  للجامعة، 
2014م( اأم�سّيٌة خلّريجي اجلامعة، وذلك حتت 
الأغبي  �سامل  بن  حمد  ال�ّسيخ  �سعادة  رعاية 
بتلوة  الأم�سّية  بداأت  حيث  َنزوى-.  -وايل 
جمال  الفا�سل  تلوة  احلكيم  الّذكر  من  عطرة 

الّريادة  واإجنازات  واأهدافها  اجلامعة  تاريخ  عن  حتّدث  اّلذي  اجلامعة  فيلم  عر�س  مّت  ذلك  بعد  احلب�سي، 
والعطاء. 

الفرد  تكوين  يف  العلم  اأهمّية  على  حّث  متثيليًّا  م�سهًدا  ذلك  بعد  واملو�سيقى  امل�سرح  جماعة  وقدمت 
األقت الطالبة رقية  قري، وبعدها  وحياته، ثّم عر�ست ق�سيدة م�سّورة لل�ّساعر اخلريج ه�سام بن نا�سر ال�سّ
الّريامّية ق�سيدًة عن الأم، تبع ذلك فّن امليدان من تقدمي الّطالب خالد بن م�سعود احلو�سني، كما عر�س فيلًما 
لل�ساعر خريج  األقيت ق�سيدة �سعرّية  ثّم  ال�ّسابقني،  لطلبة اجلامعه  القدمية  ور  ال�سّ تكّون من بع�س  ا  وثائقيًّ
ال�ّسهومي  العدوي وحممود  ذلك جل�سة حوار مب�ّسطة مع اخلريجني حممد  الّنبهاين، تل  اجلامعة احل�سني 
واحل�سني النبهاين. اأدار احلوار الّطالب خالد احلو�سني، ويف اخلتام قام املكّرم الّدكتور طالب بن عي�سى 
�سامل  بن  ال�ّسيخ حمد  ل�سعادة  تذكارّية  بتقدمي هدّية  للعلقات اخلارجّية-  رئي�س اجلامعة  ال�ّساملي -م�ساعد 

بن �سيف الأغبي وايل نزوى.

العربية  للدرا�سات  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز  نظم  للجامعة،  العا�سر  الثقايف  املو�سم  اإطار  يف 
رعاية  وذلك حتت  البهلين،  م�سلم  اأبي  ال�ّساعر  بالعلمة  تعريفّية  اأ�سبوحًة  )16 /3 /2014م(  الأحد  �سباح 
للكّتاب  الُعمانّية  اجلمعية  رئي�س  الُعمانّية،  الأنباء  وكالة  حترير  –رئي�س  العرميي  مبارك  بن  حمّمد  الّدكتور 
اأحمد  للّدكتور حممد بن نا�سر املحروقي -مدير مركز اخلليل بن  الأ�سبوحة بكلمٍة  ابتداأت  والأدباء-، حيث 

الفراهيدي يف اجلامعة-؛ رحب فيها باحل�سور، ثم بداأ بالّتعريف باأبي م�سلم البهلين امللّقب بعامل ال�ّسعراء 
ا  و�ساعر العلماء، واأعطى نبذًة خمت�سرًة عن تاريخه الأدبي والفكري، ثّم دعا احل�سور مل�ساهدة فيلًما وثائقيًّ
البهلين منذ  اأبي م�سلم  ال�سيخ  الأر�س وال�سماء"؛ يحكي حياة  �ساعٌر بحجم  البهلين..  "اأبو م�سلم  بعنوان 
ولدته يف وادي حمرم عام1860م، وتلّقيه العلم ال�سرعي والأدبي، واملعّلمني الذين اأخذ عنهم، وانتقاله اإلى 
زجبار وكتاباته ال�ّسعرّية، والأغرا�س اّلتي كتب فيها اإلى جانب دوره الإعلمي يف ذلك الوقت ومنا�سطه حتى 
للإجابة  املنا�سقة  باب  فتح  تبعه  املعرو�س،  الفيلم  للح�سور حول  ثقافّيٌة  م�سابقٌة  قّدمت  ذلك  بعد  وفاته.  زمن 

الأ�سئلة وال�ستف�سارات.   عن 
والأ�ستاذ  الّطلب-،  ل�سوؤون  الّرئي�س  -م�ساعد  العزري  من�سور  بن  �سالح  الدّكتور  الأ�سبوحة  ح�سر 
حمّمد بن عبدالله العدوي -الرئي�س التنفيذي ل�سندوق جامعة نزوى ال�ستثماري-، وعدد من اأع�ساء الهيئة 

الأكادميية واملوظفني وطلب اجلامعة.

اأخبـــــار

كتبت الطالبة- رقية بنت نا�سر الرياميـة:

-ممثًل  باجلامعة  الطلبي  التميز  مركز  اأقام 
2014م(   /3 الأربعاء )19/  ليلة  ال�سهباء-  بجماعة 
ال�ّسيخ  �سعادة  رعاها  خليجيًة  �سعريًة  اأم�سيًة 
بهال-،  -وايل  احلو�سني  حممد  بن  �سيف  بن  طال ل 
الّطلب  ل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  م�ساعد  وح�سور 

الّدكتور �سالح بن من�سور العزري. 
الّطالبة  األقتها  ترحيبّيٍة  باأبياٍت  الأم�سية  وبداأت 
الأم�سية  اأحيا  وقد  الّرحبية،  �سالح  بنت  عبي 

الديحاين،  تركي  الكويتي  ال�ساعر  من  كلٌّ 
وال�ّساعر الُعماين منذر الفطي�سي، وال�ساعرة 
جار  وال�ساعر  ال�سبيعي،  منية  البحرينّية 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  من  ال�سدي  الله 
وقد عزف ال�سعراء على اأوتار احلروف �سعًرا 
و�سكروا  الأغرا�س،  خمتلف  جميًل  راقًيا 
وقّدموا  املمّيزة،  �سيافتها  على  نزوى  جامعة 
الهمام،  ولقائدها  لل�ّسلطنة  مهداة  اأبياًتا 
اجلمهور  ال�سعري  بح�سورهم  واأمتعوا 
كان  والذي  ب�سغف،  للأم�سية  احلا�سر  الغفي 

يتفاعل مع كل ق�سيدة.
بتوزيع  احلفل  راعي  قام  الأم�سية  ختام  ويف 
قدم  كما  امل�ساركني،  لل�سعراء  التذكارية  الهدايا 
–م�ساعد  العزري  من�سور  بن  �سالح  الدكتور 
ل�سعادة  تذكارية  هديًة  الطلب-  ل�سوؤون  الرئي�س 
لقائنا مع  الأم�سية-. ويف  ال�سيخ وايل بهل -راعي 
واجلمهور  بالأم�سية  اإعجابهم  عن  عبوا  ال�سعراء؛ 
احلا�سر، وكّرروا �سكرهم جلامعة نزوى على ح�سن 

ال�سيافة وال�ستقبال، وحفاوة الرتحيب. 

اأم�سية �سعرية بطعٍم خليجّي احتفاًل مبرور
 ع�سرة اأعوام من الّريادة والعطاء للجامعة

مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للّدرا�سات العربّية ينّظم 
اأ�سبوحًة تعريفّية بال�ّساعر اأبي م�سلم البهالنـــي

اأم�سّية تذكارّية خلريجي
 اجلامعة يف امل��ســــم الثقافـــي العا�ســـر
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بني  والوطنيَّة  املجتمعيَّة  راكة  ال�سَّ اإطار  يف 
للمو�سم  وتوا�سل  اجلامعيَّة،  �سات  واملوؤ�سَّ اجلامعة 
اأمانة  يف  -ممثلًة  اجلامعة  اأ�سافت  العا�سر،  الثقايف 
 /3  /20( اخلمي�س  يوم  �سباح  لب-  الطُّ �سوؤون 
اجلامعة  خريجي  اأمور  اأولياء  من  عدًدا  2014م( 
م�ستقبلي  مة  مقدِّ يف  وكان  التاأ�سي�س.  معهد  وطلب 
واحي  اأحمد بن خلفان الرَّ كتور  ال�سيوف الأ�ستاذ الدُّ
من�سور  بن  �سالح  كتور  والدُّ اجلامعة-،  –رئي�س 
لب-،  الطُّ ل�سوؤون  الرئي�س  –م�ساعد  العزري 
وعمداء  وم�ساعدوه،  الرئي�س  نواب  والأ�ساتذة 
لب  كليَّات اجلامعة، ومديرو مراكز اأمانة �سوؤون الطُّ
باأولياء  اجلامعة  رئي�س  ب  رحَّ حيث  فوها.  وموظَّ
يارة  الأمور يف رحاب اجلامعة. وياأتي تنظيم هذه الزِّ
ه مركز خدمة  “توا�سل” الَّذي يعدُّ من خلل برنامج 

لب باجلامعة. املجتمع باأمانة �سوؤون الطُّ

كر احلكيم، ثمَّ األقى  وا�ستفِتح البنامج بتلوٍة للذِّ
ل�سوؤون  ئي�س  الرَّ –م�ساعد  العزري  �سالح  كتور  الدُّ
بدايتها  يف  ب  رحَّ املنا�سبة؛  بهذه  كلمًة  لب-  الطُّ
تت�سرُف  اليوَم  فيها:  وقال  الأكادمييِّني.  يوف  بال�سُّ
اجلامعة باإ�سافتكم من خلِل برنامج “توا�سل” الَّذي 
اإطاِر  يف  اجلامعة،  يف  لب  الطُّ �سوؤون  اأمانة  تُه  تبنَّ
لة يف  الثة للجامعِة املتمثِّ ِة الثَّ تر�سيِخ الوظيفِة املحوريَّ
الإ�سهام بفعاليٍَّة يف خدمِة املجتمِع واإمنائه، فاجلامعة 
عنها.  للمجتمِع  غنى  ل  ٌة  اأ�سا�سيَّ وُبنيٌة  وطنيٌّ  �سريٌك 
ُر  ولله احلمُد واملنَّة �سعت اجلامعُة –وما زالْت- ت�سخِّ
املجتمع  اإمناِء  �سبيل  يف  ًة  كافَّ راِتها  ومقدِّ اإمكاناِتها 
تقدمِي  يف  يوًما  تبخْل  ومل  اأطيافهم،  ب�ستَّى  واأفراده 
باأنَّها  الوثيِق  لإمياِنها  للجميع؛  وامل�ساندِة  العوِن 
جزٌء ل ينفكُّ عن الوطن، ومناوؤُها من مناِئه. وتاأكيًدا 
خدمة  مركز  بداياتها  منذ  اجلامعة  اأن�ساأت  الفكر  لهذا 

ا وهمزة و�سٍل بني اجلامعة  املجتمع؛ ليكون رافًدا مهمًّ
واملجتمع.

اأحمد  كتور  الدُّ الأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  م  وقدَّ
اجلامعة  عن  تف�سيليًّا  ا  عر�سً واحي  الرَّ خلفان  بن 
وروؤيتها ور�سالتها واأهدافها، وا�سرتاتيجيَّتها، حيث 
نفٍع  ذات  اجلامعة  اأنَّ  يوف  لل�سُّ كتور  الدُّ الأ�ستاذ  د  اأكَّ
لها  واأنَّ  املجتمع،  على  يعود  مردوده  ونفعها  عاّم، 
ة تتمثَّل يف ن�سر املعرفة بالتعليم  ثلث وظائف حموريَّ
بالبحث  وت�سخيها  املعرفة  واإنتاج  والتَّدريب، 
املجتمع من خلل  التِّقني، وخدمة  العلمي والتَّطوير 
نات  مكوِّ لكافَّة  املجتمعيَّة  التَّنمية  يف  الفاعل  الإ�سهام 
املحاور،  من  عدٍد  اإلى  واحي  الرَّ تطرق  كما  املجتمع. 
اجلامعة  واأن  املة  ال�سَّ اجلودة  مو�سوع  ومنها 
خدماتها،  من  والتَّح�سني  التَّطوير  يف  م�ستمرٌة 
متطلِّعًة اإلى اأن حت�سل على العتماد الدَّويل يف جمال 

واأو�سح  الأكادمييَّة.  اجلودة 
عر�سه  خلل  اجلامعة  رئي�س 
طاقاتها  جلَّ  ر  ت�سخِّ اجلامعة  اأنَّ 
اجلامعي  املجتمع  خلدمة 
عام،  ب�سكٍل  الُعماين  واملجتمع 
اأ�سا�سيَّة  بنى  ة  عدَّ خلل  من  وذلك 
املجتمع  خدمة  مركز  بينها  من 
للنَّماء  رافًدا  ليكون  اأن�ساأ  اّلذي 
و�سندوق  الُعماين،  للمجتمع 
الَّذي  )معني(  املتعلِّمني  م�ساندة 
عوبات  �س ليذلِّل العقبات وال�سُّ اأ�سِّ
ا�ستمرار  لهم  لب وي�سمن  الطُّ اأمام  ة  املاديَّة واملعنويَّ
باب  ذلك  بعد  وفتح  اجلامعة.  يف  العلميَّة  م�سيتهم 
يوف لرئي�س  مها ال�سُّ الأ�سئلة وال�ستف�سارات الَّتي قدَّ
اإليه  و�سلت  مبا  حديثهم  يف  واأ�سادوا  اجلامعة، 
ٍر مت�سارٍع وجودة يف التَّعليم، واأنَّ  اجلامعة من تطوُّ
دوا اأنَّه ل بدَّ  اجلامعة تعدُّ فخًرا لُعمان مبنجزاتها، واأكَّ

عم من قبل املجتمع. اأن تلقى الدَّ
بعد ذلك اأُخذ ال�سيوف يف جولٍة ميدانيٍَّة يف اأرجاء 
للمو�سم  امل�ساحب  واملعر�س  ومرافقها،  اجلامعة 
اأمور  اأولياء  اأبدى  وقد  للجامعة.  العا�سر  الثقايف 
بامل�ستوى  واإ�سادتهم  اإعجابهم  والطلب  اخلريجني 
ٍر على  الَّذي و�سلت اإليه جامعة نزوى من رقيٍّ وتطوُّ

كافَّة الأ�سعدة التَّنمويَّة.

اأخبــــار

برنامج »توا�سل« خلدمة املجتمع ي�سيِّف اأولياء اأمور طالب اجلامعة

"جامعة  تتوا�سل فعاليات املو�سم الثقايف العا�سر، اّلذي يحمل �سعار 
نزوى.. ع�سرة اأعواٍم من الّريادة والعطاء"  ليكون يوم الثلثاء )18/ 3/ 
2014م( يوًما مفتوًحا لكّل كلّيات اجلامعة، حيث �سهد هذا اليوم العديد 
من املحا�سرات وحلقات النقا�س وامل�سابقات اّلتي نّظمتها الكلّيات لطلبها 

واأ�ساتذتها. 

كلية العلوم والآداب:
كلّية  عقدت  فقد 
خلل  والآداب  العلوم 
يومها حما�سرًة بعنوان 
"اآفاق وم�ستقبل الّطاقة 
ُعمان"  �سلطنة  يف 
اأحمد  الّدكتور  األقاها 

وحما�سرًة  قابو�س-،  ال�سلطان  جامعة  يف  الفيزياء  الّروا�س–اأ�ستــــــــاذ 
بعنوان  احلياة-  وعلوم  الكيمياء  -ق�سم  معبود  ف�سل  للأ�ستاذ  اأخرى 
الدكتور  الكلّية  Spectroscopy(، بح�سور عميد  الطيفي-  )التحليل 
عبدالله بن �سيف التوبي، كما كانت هناك عرو�س فيديو ومقاطع م�سرحّية 
اإلى جانب العديد من امل�سابقات الرّتفيهّية والّثقافّية، وحوار بني خّريجي 

الكلية والطلب حول الرتجمة بني الواقع والطموح. �ساحب ذلك معر�س 
الرّتبية الفنّية؛ عر�س فيه لوحاٌت من الّن�سيج واخلزفّيات من اأعمال طلب 
وم�ساريع  برامج  فيها  عر�س  اّلتي  العلمّية،  للأق�سام  ومعر�ٌس  الكلية، 
اليوم  املاج�ستي. ويف ختام فعالّيات  اإلى عر�س ر�سائل  اإ�سافة  الطلب، 
الكلّية-  –عميد  التوبي  �سيف  بن  عبدالله  الّدكتور  قام  للكلّية  املفتوح 

بتكرمي امل�ساركني من الطلب والأ�ساتذة يف الفعالّيات.

يدلة والّتمري�س: كلية ال�سّ
البحثّية  امل�ساريع  اأهّم  بعر�س  والتمري�س  ال�سيدلة  كلّية  قامت  فيما 
لهيئة الّتدري�س بالكلية، بالإ�سافة اإلى بع�س م�ساريع الّتخّرج لطلبها، اإلى 

جانب تنظيم ركن اأمناط احلياة 
املختلفة،  والأن�سطة  حية  ال�سّ
املدار�س  طلب  ا�ستهدفت  اّلتي 
وزوار املعر�س يف قاعة احلزم. 
الّزوار  ا�سطحاب  مّت  وبعدها 
خمتبات  على  نظرٍة  لإلقاء 
يدلة والّتمري�س، حيث قام  ال�سّ
الهيئة  اأع�ساء  من  بع�س  هناك 
بتعريف  والطلب  التدري�سية 

الّزوار على املختبات واأهّم الأجهزة والأدوات امل�ستعملة فيها، والّتعريف 
باأهمّية عمل كل من املمر�س وال�سيدلين يف املجتمع.

كلية القت�ساد ونظم املعلومات:
ونّظمت كلّية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات يوًما ابتداأته بحفل 
تلته  الكلية-،  -عميد  الكندي  م�سعود  بن  اأحمد  الّدكتور  رعاه  افتتاح 

فيها  املعلومات-، حتّدث  نظم  ق�سم  كا�ستنيان -من  للدكتور جورج  كلمة 
املجال  فتح  مّت  بعدها  فيها،  املوجودة  الأكادميّية  والبامج  الكلّية  عن 
للحوار واملناق�سة للإجابة عن ا�ستف�سارات الّطلب فيما يتعّلق بالبامج 
العديد  ت�سّمنت  م�سابقة  مالك  م�سطفى  الدكتور  قّدم  كما  الأكادميّية. 
�سركة  من  موظفون  قدم  ثّم  بال�ّسلطنة.  واملتعلقة  املتنوعة  الأ�سئلة  من 
اأبدى  الّتوظيف، وقد  دليل  ا خمت�سًرا عن  املعلومات عر�سً لتقنية  بهوان 
املتعّلقة  الأ�سئلة  من  العديد  بطرح  وقاموا  ذلك،  من  ا�ستفادتهم  الطلب 
ت�سّمنت  للّطلب  م�سابقة  بتنظيم  الكلية  قامت  ذلك  بعد  املو�سوع.  بذات 
الكلية  تن�س  املعلومات. ومل  املتنوعة يف جمال نظم  الأ�سئلة  العديد من 
طلبها اخلّريجني فقد كان لهم ن�سيبهم من هذا اليوم حيث قامت الكلية 
بعد توا�سلها مع طلبها اخلريجني بتنفيذ مقابلٍت وهمّيٍة لهم ليكونوا 
بذلك  تكتف  ومل  وظيفة،  لأّي  تقدمهم  عند  م�ستقبًل  وا�سحٍة  درايٍة  على 
بتكرمي  قامت  بل 
اّلذين  الطلب 
خلل  متّيزوا 
بتوزيع  املقابلت 
والهدايا  ال�سهادات 
كان  حيث  لهم، 
برعاية  الّتكرمي 
بن  طالب  الّدكتور 
– ال�ّساملي  عي�سى 
م�ساعد رئي�س اجلامعة للعلقات اخلارجّية-. ويف نهاية اليوم قام عميد 
اأبدى  حيث  ا�ستف�ساراتهم،  اإلى  وال�ستماع  الطلب  اإلى  بالّتحّدث  الكلية 
يف  ورغبتهم  للكلية  املفتوح  اليوم  فعالّيات  من  ا�ستفادتهم  مدى  الطلب 

تكرار مثل هذا احلدث يف ال�سنوات القادمة.

ي�ٌم مفت�ٌح حافٌل بالفعالّيات 
املمتعة لكلّيات اجلامعة خالل 

امل��سم الّثقايف العا�رض   
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والعتزاز،  الفخر  معاين  بكلِّ  ٍل  حممَّ زاهٍر  وم�ساٍء  ٍة،  بهيَّ ليلٍة  يف 
بتخريج  2014م(   /3  /23( املا�سي  الأحد  يوم  نزوى  جامعة  حفلت 
يوًما  كان  �سات..  التَّخ�سًّ خملتف  يف  يجيها  خرِّ من  جديدٍة  كوكبٍة 
اجلامعة  طلب  بذلها  دوؤوبٍة  جلهوٍد  تتويٍج  من  ده  ج�سَّ مبا  اًء  و�سَّ
اإّنها  قون..  املتفوِّ الطلب  خطاها  على  ر  ي�سمِّ زال  وما  يجون،  اخلرِّ
اإلى ليايل ُعمان البهيَّة، ليلٌة وقف فيها جيل جامعة نزوى  ليلٌة ت�ساف 
وعمًل،  قوًل  املعطاِء  الوطِن  لهذا  خمَل�ٍس  وثناٍء  اإجلٍل  وقفَة  ال�ّساد�س 

قابو�س  لطان  ال�سُّ اجلللة  �ساحب  ح�سرة  املظفَّر  ُعمان  اأجماد  د  وملجدِّ
ومائٌة  األٌف  وامتناًنا...  �سكًرا  ورعاه-  الله  – حفظُه  م  املعظَّ �سعيد  بن 
يجات يف كليَّاِت اجلامعِة الأربِع اأ�سحوا  واثنان من اخلّريجني واخلرِّ
التَّنمية الب�سرية الُعمانية.. حيث  اإلى تعداد  اليوَم رقًما جديًدا ي�ساف 

اأطفاأوا �سمعتهم الأخية من �سنيِّ درا�ستهم الأكادمييَّة يف اجلامعة.
اأ�سحابها  من  لترتا�سل  وامل�ساعر  التَّعابي  )اإ�سراقة(  ترتك  وهنا 
اجلدِّ  ام  لأيَّ وتتويًجا  فرحتهم  عن  تعبًيا  التَّتويج؛  هذا  فر�سان 

والجتهاد.
التقت بهم- مرمي بنت جمعة الكميانية:

الّتتويج.. يوم 
عند  هو  فكيف  يج،  اخلرِّ حياة  يف  فا�سلٌة  حلظٌة  ج  التَّخرُّ اإنَّ 

هنا اإليهم. تقول  وؤال املعتاد توجَّ يجني وماذا يعني لهم؟! بهذا ال�سُّ اخلرِّ

الإر�ساد  يف  تربية  النحوية-ماج�ستي  عبدالله  بنت  مرمي  اخلّريجة 
الله  بحول  اآٍت  هو  ملا  النطلق  وم�سة  هو  اليوم  هذا  والتوجيه-: 
درجة  على  حل�سويل  هيام  وابنتي  اأنا  فيه  اأتخرج  ممّيز  يوٌم  تعالى، 
درجة  على  فرحتي ح�سولها  يعادل  والتوجيه،  الإر�ساد  املاج�ستي يف 
ملن  احل�ساد  يوم  اإّنه  والرتجمة،  الأملانّية  اللغة  يف  البكالوريو�س 
بل  العلم  في�س  لننهل من  بالّثقة  تزّودنا  المتياز، والأهّم  اجتهد ونال 
–ماج�ستي  الرا�سدي  حممد  بن  �سعيد  اخلريج  ويقول  ملل.  اأو  كلل 
اإّن هذا اليوم هو نتاج عمٍل دوؤوٍب وجهٍد جهيٍد،  يف نظم املعلومات-: 
وتبادل  الّتهاين  تتخّلله  الغياب  بعد  الّلقاء  حيث  العيد  كفرحة  وفرحٌة 

اإلى  اإ�سافًة  اخلريجني،  بني  التبيكات 
الأهل  بني  والن�سوة  الفخر  �سعور 
اإلى  والو�سل  والتعلم  العلم  واخللن يف 
منارة  �سعار  حمققني  والغاية؛  الهدف 
�سيف  بن  خليل  اخلريج  اأّما  ور�ساد.  علم 
الأدبي  النقد  يف  -ماج�ستي  احل�سرمي 
تتويٍج  حلظة  اإّنها  فيقول:  احلديث- 
الّدرا�سة  من  �سنوات  جلهود  وانت�ساٍر 
اخلريجة  الّراأي  وت�ساركه  والبحث. 
–تخ�س�س  البلو�سية  عبدالله  بنت  رحمة 

طيبًة؛  ثماًرا  اأينعت  الدرا�سة  ل�سنّي  ح�ساٌد  اإّنه  م�سيفًة:  ال�سيدلة- 
فرٍح  من  قلبي  يف  ما  اأ�سف  اأكاد  ول  النجاح،  ولّذة  بالفخر  غمرتني 
كبٍي، ف�سكرا لأمي واأبي على ما بذلتموه من اأجلي ملثل هذه اللحظات 
يف  –ماج�ستي  البحري  خمي�س  بن  يحيى  اخلريج  ويقول  اجلميلة. 
الإر�ساد والّتوجيه-: يوم الّتخّرج يعني يل الكثي فهو يوم جني ثمار 
اجلهد املتوا�سل خلل �سنوات الّدرا�سة، وهو اليوم املنتظر اّلذي كان 
ويف  الّدرا�سة،  يف  تواجهنا  اّلتي  عوبات  ال�سّ متناهيٍة  باإ�سراقٍة  يبّدد 
البحث  اأرحب يف رحلة  اإلى ف�ساءات  الوقت نف�سه هو نقطة النطلق 

والّتعّلم وموا�سلة طلب العلم باإذن الله. 

اأول امل�سوار خطوة..
لكلِّ اإن�ساٍن يف حياته هدٌف وغاية، والَّذي ل يعي�س لهدٍف يف هذه 
اأهداف  بل. وقد ر�سدنا هنا بع�س  ال�سُّ به  عت  احلياة �سلَّ �سعيه وتقطَّ

يج،  خرِّ كلُّ  عبارات  اختلفت  حيث  التَّتويج؛  هذا  بعد  ملا  يجني  اخلرِّ
يلتقي على �سعيٍد واحٍد هو  اأنَّ جميعها  اإلَّ  ذلك،  كلماتهم يف  وتباينت 
را�سة والتَّكوين العلمي واملعريف لهم.  خدمة الوطن وبنائه، وتكملة الدِّ
اأهداًفا  نكتب  اأن  الإر�ساد  من  تعلمنا  الّنحوّية:  مرمي  يجة  اخلرِّ تقول 
بعيدة  اأو  قريبة  حمّددًة  تكون  واأن  للّتحّقق،  قابلًة  واقعّيًة  وا�سحًة 
واأولدي  عائلتي  خدمة  هو  اإليه  اأ�سعى  اّلذي  القريب  والهدف  املدى. 
الّنف�سي، والهدف  للإر�ساد  اكت�سبته من مفاهيم وا�سحٍة  ومعاريف مبا 
املتجّدد  الغنّي  املجال  هذا  يف  العلم  م�سوار  اأكمل  اأن  البعيد  املدى  ذو 
الّرا�سدي:  �سعيد  اخلريج  ويقول  واملجتمع.  للفرد  مفيٌد  هو  مبا  دائًما 
العلم  مراتب  اأعلى  وحتقيق  الّدرا�سي،  م�سواري  موا�سلة  هو  هديف 
اأكون  اأن  واأمنيتي  وال�سعوب،  الدول  وتنه�س  الّنفو�س  ت�سمو  فبالعلم 
اخلريج  اأّما  العايل.  الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف  الّطلب  يخدم  حما�سًرا 
–ماج�ستي يف الإر�ساد والتوجيه- فيقول:  حمّمد بن ح�سن البلو�سي 
واأخدم  الّتخ�س�س،  بهذا  وطني  اأفيد  بّناء  اإن�ساًنا  اأكون  اأن  هديف 

املجتمع مبا اأمكنني وما اكت�سبته من علوم. 
وطموحاتهم  اأهدافهم  يف  واخلريجات  اخلّريجني  من  وكغيها 
يف  تعليمي  اأوا�سل  اأن  التخرج  بعد  هديف  البلو�سية:  رحمة  تقول 
الّتوا�سل  فيه  لل�سيدلة؛ يتم  ا  اأ�ّس�س مركًزا تعليميًّ اأن  اخلارج، واأطمح 
مع الطلب، ومن خلله نعمل على تنمية املعارف واملعلومات، وكذلك 
اأنا  تطوير جمال العمل. من جانب اآخر يقول اخلّريج يحيى البحري: 
اإلى  ال�سعي  منهما:  الأول  اأمرين؛  يف  ال�ّسعي  على  الله-  –باإذن  عازٌم 
الّتخ�س�س؛  جمال  يف  املتعمقة  والقراءة  الّدكتوراه  درا�سة  موا�سلة 
ما  باأق�سى  جمتمعي  واإفادة  معارفها  وتنمية  نف�سي  تطوير  لأ�ستطيع 

عّبوا عن بهجتهم وبالغ �ســـــــرورهم يف يوم تتوجيهم..

اجلامعة ت�سيف رقمًا جديدًا من خمرجاتها ال�سّــــاعدة اإىل ِتعداد التَّنمية الب�سرية الُعمانّية

خليــــل احل�سرمي
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التخ�س�س-الإر�ساد  هذا  من  اأ�ستطيع 
ما  تطبيق  فهو  الثاين  اأّما  والتوجيه-، 
الإر�ساد  خدمات  تقدمي  خلل  من  در�سته 
من  وكل  اأدّر�سهم  اّلذين  للّطلب  الّنف�سي 
ذلك  ثمرة  مل�سُت  وقد  م�ساعدته،  اأ�ستطيع 

الله. بحمد 

حُتفر  اجلامعة  ذكريات  من  م�ساهد 
على جبني التَّاريخ..

ذاكرة  يف  حمفوًرا  �سيبقى  �سكَّ  بل  الَّذي  ج  التَّخرُّ م�سهٍد  ويف 

يجني لأن ي�ستدعوا �سيًئا من ذكرياتهم املحفورة  اأ�سحابه، دعونا اخلرِّ
ا يف وجدانهم عن احلياة اجلامعيَّة، حيث تقول مرمي الّنحوية:  اأي�سً
دخول  هو  ماج�ستي  كطلبة  بها  حظينا  اّلتي  اجلميلة  املواقف  من 
يف  لنا  وم�ساركته  اجلميلة،  امل�ساءات  اأحد  يف  علينا  اجلامعة  رئي�س 
الّطلب  مع  احلوار  وتبادله  ومعلوماتها،  بنقا�سها  كاملًة  املحا�سرة 
�سدورهم.  داخل  الّت�ساوؤلت  من  الكثي  اأزاح  وذلك  �سفافية،  بكّل 
الكيمياء  اأ�سا�سّيات  اأ�ستاذ  اأتذكر  زلت  ما  البلو�سية:  رحمة  وتقول 
اجلميع،  اأمام  دموعي  فانهمرت  غا�سًبا،  الّطلب  اأمام  زجرين  حينما 
اإلى طالبٍة ناجحٍة؛  الّذكرى طفرًة يف حياتي حتّولت فيها  فكانت تلك 
اأّما  الّدرا�سة.  تفّوقي يف  الف�سل يف  ذلك  وله يف  الأف�سل،  اإلى  اأطمح 
اأثره  منها  ولكلٍّ  كثيٌة،  املوؤّثرة  الّلحظات  فيقول:  البحري  يحيى 
تزاحمت  التي  الّلحظات  تلك  اأن�ساها  ل  اّلتي  املواقف  ومن  اخلا�ّس، 
عن  بالعجز  فيها  و�سعرت  والّدرا�سة،  والأ�سرة  العمل  مطالب  فيها 
الله  ولكن  الن�سحاب،  يف  وفكرُت  الّدرا�سي،  م�سواري  موا�سلة 
ب  ال�سّ على  وحّفزوين  �سّجعوين  واأ�ساتذة  درا�سة  بزملء  حباين 
عوبات، وها اأنا ذا اأقف يف هذا اليوم البهيج  والّتفاوؤل ومواجهة ال�سّ
اأحد  العطرة. وي�سف خليل احل�سرمي  الّذكريات  تلك  كّل  لأ�ستعر�س 
باأّول م�سروٍع  اأنه كلف يوًما  الفارقة، وهو  الّدرا�سة بالّلحظة  مواقف 
الّدرا�سة  له يف درا�سته باجلامعة، حيث جاءت بعد توّقف طويٍل عن 
ذاكرته  يف  البلو�سي  حممد  وحفر  البكالوريو�س.  ل�سهادة  اأخذه  بعد 
حكمًة قالها له اأحد اأ�ساتذته اأفادته يف م�سيته التعليمية ويف حياته 

ب�سكل عام وهي: "ل تعطيني �سمًكا، ولكن علمني كيف اأ�سطاد".

 ر�سالة �سكر..
وباح  يجني،  اخلرِّ �سدور  من  نبعت  للجامعة  �سكٍر  ر�سالة  ويف 

على  تعالى  الله  اأحمد  اإيّن  قائل:  البحري  يحيى  يج  اخلرِّ ل�سان  بها 
نزوى  اأّن جامعة  واأرى  املباركة،  بالّدرا�سة يف هذه اجلامعة  توفيقه 
الّزمني،  املوؤ�ّس�سة  بعمر  يقا�س  ل  العلمّية  املوؤ�ّس�سات  رقّي  اأّن  اأثبتت 
العلمّية وبقّوة خمرجاتها. وقد تزّودت بقدٍر كبٍي  ولكن بالإجنازات 
اإل  ذلك  وما  املحدودة،  الّدرا�سة  فرتة  خلل  واملهارات  املعرفة  من 
الله  واأ�ساتذٍة متمّكنني خمل�سني، فوفقهم  اإدارٍة حكيمٍة  ل�سعي  نتيجة 
لفتحك  �سكًرا؛  اأقول  نزوى  جلامعة  الّنحوية:  مرمي  وتقول  اأجمعني. 
الّتخ�س�سات  من  اأنقذنا  اّلذي  والتوجيه-  الّتخ�س�س-الإر�ساد  هذا 
املكّررة، ولأ�ساتذتي الأجلء األف �سكٍر لوقتهم وجهدهم واأمانتهم يف 
اإعطاء املعلومة والكلمة الطيبة، و�سكًرا لكّل من علمني حرًفا وزادين 
عبدالله  بن  هلل  احلديث  وي�ساركهم  اجلامعة.  هذه  يف  وخبًة  ثقًة 

ال�سيباين- اإر�ساد وتوجيه- قائل: احلمد لله وال�سكر له على توفيقه 
وكرمه اأن وفقنا للّدرا�سة يف هذه اجلامعة الفتية اّلتي اأ�ّس�ست حديًثا 
على مبادئ اأ�سيلٍة واأ�س�ٍس وطنيٍة متينة. فقد وجدنا فيها الأكفاء من 
الّطاقم الأكادميي والعلمي، الأمر اّلذي �سجعنا و�سخذ هممنا على اأن 
�ساركونا  واإخوٍة  جنباء  بطلبٍة  فيها  والتقينا  بينهم.  وجودنا  ن�ستغل 

هم الدرا�سة وتعرفنا على وجوه جديدة 
الّدول  بع�س  ومن  ُعمان،  بلدنا  من 
والحرتام  الّتقدير  كّل  فلهم  اخلليجّية، 
�سلك  يف  اأو  �سنا  تخ�سّ �سلك  يف  �سواء 
من  يل  كان  واإن  الأخرى.  �سات  الّتخ�سّ
كلمة يف هذا اليوم فاإّنني اأتوّجه بال�ّسكر 
جلامعة  والمتنان  والتقدير  اجلزيل 
وطلبًة  واأ�ساتذًة  واإدارًة  رئا�سًة  نزوى 
وعاملني فيها على جهودهم املبذولة يف 
وامللئمة  املنا�سبة  البيئة  توفي  �سبيل 

وامل�ساعدة للتح�سيل العلمي والرتقاء املعريف. 

ن�سيحٌة ل بدَّ منها..
اإلى اإخوانهم  هوا ن�سائح غاليًة  اإل واأن يوجِّ يجون  اأبى اخلرِّ وقد 
يج هلل  را�سة، حيث يقول اخلرِّ لب الَّذين ما زالوا على مقاعد الدِّ الطُّ
كوُنوا  الّطالبات  واأخواتي  الّطلبة  خوتي  لأ ن�سيحتي  ال�ّسيباين: 
الغايل  الوطن  لهذا  والإخل�س  الإتقان  يف  ومثاًل  العمل  يف  قدوًة 
واأن�سحهم  م�سيًفا:  البحري،  يحيى  الّراأي  وي�ساركه  و�سعًبا.  قيادًة 
اإلى عمٍل  ال�سادقة املرتجمة  فالّرغبة  الّدائمني  بالّتعلم والقراءة  كذلك 
والآخرة،  الّدنيا  يف  الّنافعة  الباقية  احل�سيلة  تنتج  اّلتي  هي  جاّد 

وكما قال اأبو م�سلم البهلين:
فاطلبه لله يفتحه بل تعٍب   ل حتتجز غي ما ير�سى به طمعا

يل  قال  كما  الّطلب  لإخواين  اأقول  فتقول:  الّنحوية  مرمي  اأّما 
النف�سي  الإر�ساد  –اأ�ستاذ  هيانة  اأجمد  الّدكتور  اجلليل  اأ�ستاذي 
فالقراءة  عيناك"؛  تكّل  حّتى  اقراأ  اقراأ،  اقراأ،   " نزوى-:  بجامعة 
خبات  من  الإفادة  وتعطيك  ت�سنعك  من  هي  �سة  واملتخ�سّ املنّوعة 

الآخرين.
تكّنه  ما  نزوى  جلامعة  ال�ساد�سة  الّدفعة  يجو  خرِّ نفث  هكذا 
لتتوا�سل  امل�سية  تاركني  تتويجهم،  يوم  يف  م�ساعر  من  �سدورهم 
تاريخ  يف  ُيكتب  جديًدا  عهًدا  لوا  لي�سجِّ لب  الطُّ اإخوانهم  ويكملها 

ُعمان.

ملف العدد

عّبوا عن بهجتهم وبالغ �ســـــــرورهم يف يوم تتوجيهم..

اجلامعة ت�سيف رقمًا جديدًا من خمرجاتها ال�سّــــاعدة اإىل ِتعداد التَّنمية الب�سرية الُعمانّية

هــــلل ال�ّسيباين يحيــــــى  البحـــري
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- كلمة عميد كلية العلوم والآداب:

–عميد كلية  التُّوبي  كتور عبدالله بن �سيف  الدُّ ه  بداية يتوجَّ
يطيب  قائل:  والآداب  العلوم  كليَّة  اأبناء  اإلى  والآداب-  العلوم 
اأ�سرهم  واإلى  واخلريجات  يجني  اخلرِّ اأبنائي  اإلى  اأقّدم  اأْن  يل 
الكرمية -نيابًة عن جميع منت�سبي كلّية العلوم والآداب- تهانينا 
�سكٍّ يف  فما من  الّتخّرج.  كاّفًة متطّلبات  اإكمالهم  احلاّرة مبنا�سبة 
الكبي؛  الهدف  هذا  حتقيق  �سبيل  يف  م�سنيًة  جهوًدا  بذلوا  اأّنهم 
�سوف  اإّننا  واملثابرة.  اجلّد  دائًما  تتطّلب  العظيمة  فالإجنازات 
م�سية  بركب  يلحقون  نراهم  عندما  والعتزاز  بالفخر  ن�سعر 
يف  البي�ساء  اأياديها  ب�سطْت  قد  ال�ّسلطنة  اإّن  العمانّية.  الّنه�سة 
الإنفاق على تعليمهم، واإّن اآباءهم قد تفانوا يف �سبيل حتقيق هذا 
مزّودون  هم  وها  واأهليهم.  لوطنهم  به  يدينون  وما  اجلميل،  هذا  يرّدوا  اأن  الأوان  اآن  فقد  الّنبيل،  الهدف 
اإدخال  ثّم قادرون على  العلمّية والإن�سانّية، ومن  �ساتهم  اكت�سبوها يف تخ�سّ اّلتي  بالعلم والقيم واملهارات 
الإن�سايّن  وبال�ّسلوك  والبتكار،  الإبداع  وبروح  باأّنهم  ثقٍة  على  ونحن  عملهم.  جمال  يف  جديدٍة  روؤيٍة 

ر �سيتمّكنون من الإ�سهام البّناء يف تقّدم ال�ّسلطنة ورقّيها. املتح�سّ
واأ�ساف التُّوبي: اإّننا ناأمل يف اأّن العلقة الطّيبة اّلتي منْت بينهم وبني موّظفي اجلامعة خلل �سنوات 
درا�ستهم تتنامى وتْقوى مع مرور الّزمن. واإّن اجلامعة �ستظّل حري�سًة على بقائها نبًعا ملهًما لهم، وم�سدًرا 
عّلـنا ن�ستني بها بينما  الوقت نف�سه �سنظّل نتطلع لقرتاحاتهم واأفكارهم؛  امل�ستمّر. ويف  لتقّدمهم وتعّلمهم 
باأْن  والآداب،  العلوم  بكلّية  نحن  دائًما،  ن�سعد  �سوف  العلمي.  للّتمّيز  كمركٍز  غايتها  نحو  مت�سي  اجلامعة 

اأتيحْت لهم فر�سٌة للّزيارة والّتوا�سل. ن�ستقبلهم كّلما 

- كلمة عميد كلية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات:

كليَّة  الكندي-عميد  م�سعود  بن  اأحمد  كتور  الدُّ ويقول 
كليَّة  يجي  خرِّ خماطًبا  املعلومات-  ونظم  والإدارة  القت�ساد 
الطلب وتدريبهم  تعليم  للكلّية هي  ئي�سة  الرَّ املهمة  اإّن  القت�ساد: 
الإبداعّية.  والأن�سطة  البحوث  يف  امل�ساركة  على  وحتفيزهم 
وتهدف هذه املهّمة اإلى الّتطوير الإيجابّي  الذي يوؤّثر على ال�ّسوق 
اإلى حتقيق مهارات  بطريقٍة ديناميكّية، وت�سعى الكلّية با�ستمراٍر 
القائم  الإميان  املهنّية، والرّتكيز على  ال�ّسخ�سّية  القيادة، وتنمية 
البتكاري، وتوفي  الّتفكي  قدرات  القيم والأخلق، وتنمية  على 
فر�س الّتعاون مع كبار القيادّيني يف جمالت الأعمال والقت�ساد 
ونظم املعلومات. وترنو كلّية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات 
الّدرا�سّية،  الّتعليم، واإك�ساب الطالب اخلبة خارج الف�سول  اإلى احلفاظ على م�ستًوى عاٍل من اجلودة يف 
عاليٍة،  كفاءٍة  ذوي  قادًة  لي�سبحوا  العمانّيني  الطلبة  وتطوير  واملوارد،  املعلومات  وخدمات  الّتعلم  وتعزيز 
قادرين على ا�ستخدام الّتكنولوجيا. وتتلخ�س القيم الأ�سا�سّية للكلّية يف الّتمّيز واجلودة، واإبراز احلقيقة 

واملعارف واخلدمات وال�سراكة، والّنزاهة، والإخل�س. 
اإّننا فخورون اليوم لروؤية ثمار اجلهود اّلتي تبذلها الكلّية واجلامعة بتخريج كوكبًة  وي�سيف الكندي: 
خال�س  نقّدم  كما  بالتهنئة،  هم  نخ�سّ اّلذين  والّدبلوم  والبكالوريو�س  املاج�ستي  درجات  حاملة  من  جديدةً 
ة  اخلا�سّ والتهنئة  الّنجاح.  طعم  لتذّوق  الّت�سحيات  حتّملوا  اّلذين  وعائلتهم  اأمورهم  اأولياء  اإلى  تهانينا 
الله-  –باإذن  �ست�سهم  واّلتي  اجلّيدة،  الب�سرّية  للموارد  قّيمًة  ا  فر�سً مينح  الذي  البلد  عمان  ل�سلطنة  موجهٌة 

اإّننا يف كلّية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات  يف حتقيق الّرخاء والّرفاهّية ل�سعبها. جلميع اخلّريجني: 
فخورون بكم، ونتمّنى لكم الّنجاح املهني.

- كلمة عميدة كلية ال�سيدلة والتمري�س:

ين- الدِّ �سم�س  بنت  نف�سية  كتورة  الدُّ الأ�ستاذة  تعبِّ  حني  يف 
هة  موجِّ البهيج  اليوم  هذا  عن  والّتمري�س-  يدلة  ال�سّ كلّية  عميدة 
ائي  اأعزَّ والتمري�س:  يدلة  ال�سَّ كليَّة  اأبناء  من  يجني  للخرِّ حديثها 
اخلريجني نبارك لكم الّتخّرج.. ونحن هنا نحتفل بهذا الإجناز اّلذي 
ا-  –اأي�سً وهو  ومثابرتكم،  جلهدكم  ح�ساٌد  الّتخّرج  اإّن  حققتموه. 
بدايٌة مل�سواٍر جديٍد من حياتكم. لقد كان تعليمكم وتدريبكم بجامعة 
�سواٌء  مهنتكم،  يف  امل�ستقبلية  التحديات  ملواجهة  لكم  موؤّهًل  نزوى 
لدرا�ستكم  باإكمالكم  اأم  الوظائف  من  وظيفٍة  اإلى  بان�سمامكم  اأكان 
يدلة والّتمري�س  العليا. واإّن جميع الأكادمييني واملوّظفني بكلّية ال�سّ
يرّحبون بكم يف عاملكم اجلديد ومهنتكم اجلديدة. ونحن نتمّنى اأن 
لذكرى خالدٍة  باملعرفة والعلم واملتعة، وبقّيًة  مليًئا  اّلذي ق�سيتموه يف جامعة نزوى  الوقت والعمر  يكون 
اأّن  تذّكروا  ولكن  ال�ّسيء،  بع�س  ومكلًفا  مرهًقا  يبدو  قد  الّدرا�سة  يف  بذلتموه  اّلذي  اجلهد  اإّن  اأذهانكم.  يف 
طلب العلم م�سواٌر ل ينتهي، وهو بحٌر ل ين�سب؛ فعليكم الّنظر اإلى الدرجة العلمّية اّلتي ح�سلتم عليها يف 
لتغيي  ا-  –اأي�سً ولكن  فح�سب،  وال�ّسرور  بال�ّسعادة  مفعمٍة  حلياٍة  لي�ست  عبور،  تذكرة  اأّنها  على  اجلامعة 

العامل اإلى الأف�سل.
حي؛  ال�سّ املجال  يف  �سيخدمون  والّتمري�س  يدلة  ال�سّ كلّية  خّريجي  اأّن  تعلمون  كما  وتقول:             
– فكونوا  يرعونهم.  اّلذين  للأ�سخا�س  متمّيزٍة  رعايٍة  بتقدمي  و�سيقومون  العمل  لهذا  ممتهنون  فهم  لهذا 
اّلتي  والّرعاية  اخلدمة  لهم  وقّدموا  الأ�سخا�س،  هوؤلء  جتاه  امل�سوؤولّية  من  قدٍر  على  اخلّريجون-  اأّيها 
مع  معنا.  متوا�سلني  فكونوا  الّطرق،  بجميع  ودعمكم  مل�ساعدتكم  هنا  اأّننا  دائًما  وتذّكروا  ي�ستحقونها. 

متنياتنا لكم الّتوفيق والّنجاح. انطلقوا واجعلوا جامعة نزوى تفخر بكم.

- كلمة عميد كلية الهند�سة والعمارة:

عبدالقادر   اآل  اأحمد  علي  ح�سني  كتور  الدُّ الأ�ستاذ  ويختتم 
كليَّة  يجي  خلرِّ بتهنئته  احلديث  والعمارة-  الهند�سة  كليَّة  -عميد 
الهند�سة  كلّية  يف  بتخّرجكم  اأهّنئكم  لهم:  قائل  والعمارة  الهند�سة 
لبناء  كمهند�سني  عملكم  يف  الّنجاح  دوام  لكم  متمنًيا  والعمارة، 
من  در�ستموه  ما  اأّن  اأبّلغكم  باأْن  فخوٌر  واإّنني  وتطويره.  املجتمع 
واأخلقّيات  و�سلوكّياٍت  وعملّيٍة  علمّيٍة  ومهاراٍت  هند�سّيٍة  علوٍم 
نزوى.  جامعة  من  متخّرجني  كمهند�سني  ميّيزكم  ما  اأهّم  هي  العمل 
كما ي�سعدين اأن اأعلمكم باأّنكم الآن على اأهّبة ال�ستعداد للندماج يف 
مهنتكم كمهند�سني للم�ساركة يف تطوير املجتمع العماين والّرقّي به 
متّثلون  اإّنكم  عبدالقادر:  اآل  وي�سيف  الهند�سّية.  املجالت  كاّفة  يف 
وا�سٍع  واأفٍق  كبيٍة  بطاقاٍت  تزويدكم  على  اّلتي حر�ست  نزوى  من جامعة  املهند�سني اخلّريجني  من  كوكبة 
كاّفة  ومواجهة  املختلفة،  الهند�سّية  امل�ساريع  واإدارة  الع�سر،  مل�سكلت  املثلى  الهند�سّية  احللول  لإيجاد 
الّتحّديات لبناء عامٍل اأف�سل، وتنميٍة م�ستدامٍة يف ال�ّسلطنة، ويف كّل اأنحاء العامل. واأخًيا اأمتّنى لكم مزيًدا 

من الّتقّدم والّرقّي والزدهار.

فعة ال�ّساد�ســة هـون حتيَّة �سكـر وتقديـر لأبنائهـم خريجي الدُّ عمــداء كليَّات اجلامعــة يوجِّ
رين عن الإخل�س والولء يف خدمة ُعمان  ج اأبنائها يف �سرحها العلمي، رافعني روؤو�سهم، م�سمِّ ة والفخار يف يوم تخرُّ عًة بلآلئ العزَّ تكت�سي اجلامعة حلًَّة خ�سراء مر�سَّ

م خياتها وعطاءها لطلبها كافَّة، داعيًة اإيَّاهم لل�ّسي قُدًما يف اإعمارها م�سلَّحني بالعلم واملعرفة.. ويف يوم اجلامعة املزدان األًقا  يبة الَّتي ما فتئت تقدِّ وبنائها، هذه الأر�س الطَّ
ج، حاملني �سهاداتهم معلنني للعامل اأجمع عن بداية عهٍد جديٍد لكلٍّ منهم.. عمداء  يجٍة وقفوا على اأعتاب التَّخرُّ يٍج وخرِّ ياأبى اجلميع اإل اأن يخطَّ كلمة افتخاٍر وتهنئٍة لكلِّ خرِّ

جهم ر�سدتها لكم »اإ�سراقة« يف �سطورها القادمة.. يجني يف يوم تخرُّ كليَّات اجلامعة كانت لهم وقفٌة مع اأبنائهم اخلرِّ
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احلمد لله رّب العاملني، وال�سلة وال�سلم على اأ�سرف خلق الله اأجمعني، �سّيدنا 
ومن  و�سحبه  اآله  وعلى  واملتعّلمني،  املعّلمني  خي  و�سلم-  عليه  الله  -�سلى  حممٍد 

تبعهم باإح�ساٍن، اإلى يوم الّدين، وبعد:
ال�ّسلم عليكم ورحمة الله وبركاته، 

اإّن لليلتنا هذه عبًقا يفوح بهجًة وفرًحا يف قلوب هذه الكوكبة املتاأّلقة من الّطلبة 
والّطالبات، فهم الّنجوم اّلتي تتاأّلق يف ال�ّسماء بوهجها، وتر�سم لوحًة مزينًة بال�ّسحر 
عن  ونيابًة  نف�سي  عن  بالأ�سالة  اليوم،  هذا  يف  وي�سـّرفني  يل  يطيب  لذا  واجلمال؛ 
اأيديكم لأعّب لكم عن عظيم  اأقف بني  اأن  اإخواين واأخواتي اخلريجني واخلريجات، 

ال�ّسكر والّتقدير؛ لت�سريفكم لنا ح�سور هذه املنا�سبة ال�ّسعيدة. 
عنواٌن،  فيها  للجّد  كان  الجتهاد،  من  �سنواٌت  بنا  مّرْت  لقد  الكرمي!  احلفل  اأّيها 
وللمثابرة اأ�سكاٌل واألوان، احتوانا هذا ال�سرح العلمّي الّزاهر يف جوٍّ مفعٍم بالعطاء 
يف  ن�ساأنا  فقد  الّتمّيز،  على  واحل�سول  الهدف  اإلى  الو�سول  يف  الأكيدة  والّرغبة 
و�ستبقى  واملعارف،  العلوم  منها  ونكت�سب  ايف،  ال�سّ معينها  من  ننهل  اجلامعة،  هذه 

ذكراها العطرة اّلتي تذكرنا بابت�سامة الّلقاء ومتاعب المتحان وفرحة الّنجاح.
وتعملوا  ب�سماتكم،  لت�سعوا  دوركم  حان  لقد  واخلّريجات!  اخلريجون  اأّيها 
اأنتم،  بكم  فعمان  والّتطوير،  الّتنمية  مناحي  جميع  يف  بجهودكم  وتبادروا  عقولكم 
 ، اجلد  �سواعد  عن  ف�سّمروا  اأجدادكم؛  ملمح  عن  يحكي  اإمّنا  يحكي  اإذ  والّتاريخ 
اأجل  من  العزم  عاقدين  الواح،  لله  الّنية  خمل�سني  غايتكم،  منتهى  عمان  واجعلوا 
هذه،  ملحمكم  عن  الّتاريخ  و�سيحكي  لذلك،  اأهٌل  فاأنتم  والّتطوير..  والبناء  الّنماء  

ليقراأها اأبناوؤكم والعامل اأجمع، وي�سرب بكم املثل يف التّلحم والإ�سرار..
الّتعابي،  فيها  وتتابك  املاعر  فيها  تتزاحم  حينما  الّلحظات،  ككّل  لي�ست  حلظاٌت 
القليل،  غي  يتبق  ومل  الّرحيل  اأزّف  نحن  ها  الفراق.  ودموع  الّتخّرج  ابت�سامات 
اّلذي  العمر  اأجمل  ما  عطائكم،  نهر  من  نرتوي  ونحن  معكم،  اأم�سيناها  �سنواٍت 
�سماء  حتت  هنا  ا�ستظللناها  املعرفة!  و�سحابات  العلم  ينابيع  من  ننهل  هنا  ق�سيناه 
املقام  ذكراها.. وي�سّرنا يف هذا  القلب  نن�ساها و�ستخلد يف  لن  لذلك  جامعة نزوى.. 
�ساحب  ح�سرة  مولنا  املفدى  لقائدنا  واإكباٍر  اإجلٍل  كتحية  الإجناز  هذا  نهدي  اأن 
ال�ّسامي  ملقامه  الله ورعاه، عرفاًنا  املعّظم حفظه  �سعيٍد  بن  قابو�س  ال�ّسلطان  اجلللة 
بف�سله امل�سهود يف بناء هذه القدرات والعقول، وا�ست�سللها بوارف العلم واملعرفة، 
الّنماء والّتطوير لعماننا الغالية �سائرين على نهج جللته  وعهًدا جنّدده لرفع م�سار 
فـلكم  اأبًدا،  الّن�سيان  يطويها  لن  القلب  يف  مكانٌة  الأفا�سل  اأ�ساتذتنا  واإليكم  الّرا�سد. 
جّل تقديرنا، فنحن ما عرفنا للعلم طريًقا اإل مبا ي�سـرمتوه لنا من اغرتاٍف من اأنهار 
املعارف، واإليكم العلم والّنور يهدى ما دمتم قد زرعتم يف قلوبنا األف حرٍف وكلمٍة.. 

دمتم للحرف �سعاًعا وللكلمة نوًرا ..
وهنيًئا  الإرادة،  قوة  لكم  هنيًئا  واخلريجات..  اخلريجني  واأخواتي  اإخواين 
لعمان بكم، وهنيًئا لأ�سرنا جميًعا هذا الإجناز واإلى اآفاٍق اأرحب من العطاء والّتاأّلق 
اإلى ما فيه  القدير، ولكّل من ي�سعى  العلّي  الله  الّتوفيق من  والّنماء. متمّنني للجميع 
ينهل  رائًعا  عبًقا  ال�سدور  ذكرانا يف  تبقى  اأن  تعالى  والّتعّلم، ون�ساأله  العلم  م�سلحة 

من رو�س عطائكم بكّل مفيد.
وال�سلم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 ميثاء بنت خمي�س بن حممد ال�سكيتية
                                                     خريجة لغة اإجنليزّية وترجمة   

كلمـــــة التخـــّرج 
للّدفعة ال�ّساد�سة

لهًبــــــا ي�سهــــــر فـي النف�س املـــللا�سقنــي من خمـرة العــلم ا�ستعال
ينهــــــُج احلـــق وليخ�ســى الظللا�سقنيـــها ليــــــل عمـــٍر طــافـــــــــــــــٍح
ــــــــللعندمـــا ت�سرق فــي القــلــــــــب املُنى لــــن ترى ظــًل ل�سيٍء اأو �سِ
تتحــدى وثبــــــــــــة منـــا املُحــــــــــالهاتهـــا تبعـــــث فـي الـروح املنـــــــى
�سيم احلـــــــــق علـــى رقٍّ تتالــــــــــــىكــــــــــــــل مافيــها ينــــــــادي اأمـــــــــــًل
اأثٌر باحلــــــــــب ي�سجينا جمـــــــــــالكـــــــم لهــــــــذا اليــــوم فــي موقفنـــــا
تنرث احلــــــــب ميينـــا و�سمـــــــــــــالوالأمانــــــــي فــي روؤانـــــا نطقـــــــــت
األقـــًا ير�ســــــــــــــم تيهـــًا واختيـــــــاليتباهـــى منطــــــــق الكــــــــون بهــــــا
يحتفــي بالعــلم والفكــــر احتفـــــاليالهــــــــذا اليـــــــوم فــي جامعتــــــــي
واأثــــــــاب اللـــــــــه من وّفـــى نـــــوالبلـــغ الركـــب نهــــايــــــــــــة �سعيــــــــــِه
لنفـــــو�ٍس تبتنــــــي �سرحــــًا تعالى�سعينـــــا فـي العلــــــــم اأعطــى دافعًا
يهــــــــُب النف�س جمــــــــال وكمـــــــالمن هــدى قابــو�س تبنـــــي عاملــــــــــًا
لعمــــــــــــــان اخليــر اأحقــابًا طـــوالر�ســـــــــم الإ�ســـراق فـــي منهــاجــــــــه
يانًعــــا بالعلــــــــم حت�سبه خيــــــــــالزرع البـــــــــذر فجـــادت ثمــــــــــــــــــــرًا
ثوب عـــزٍّ وهــي تزداد �ســـــــــــــــوؤالواكت�ســـــــت منــه الفيافـــي كلهـــــــــــــا
اأمــــــــًل يوحــي لأجيــــــــــاٍل توالـــــىوانت�ســت من فكــــــــر قابــــــــــو�ٍس لهـا
تدفــع الركـــب خيــــوًل وجمــــــــــــالوم�ســـــــــــــــــت قافلــة العـــلـــــــــم بـــــــه
نا�سًجا بالعــلـــــم من عزم تعالـــــــىوالروؤى ذا اليــوم تبنــي اأمــــــــــــــــًل
ـــدْت للفــكــــــــــــــــر نــوًرا يتـــــــــللمن ُربى جامعتـي نــــــــــــــزوى التــي مهَّ
ـــة العـــلـــــــــم ومنهــاج اخلطــــــــــى ور�ســـاد قائــــم ل لــــــــــــن ُيــــــــــــــــزالقبَّ
غاية ال�ســـوق من احلـــب جبـــــــــــالهــي بـــــــــوٌح لــم يــــــــزل فينـــا لــــــــــُه
وارفع الأيدي دعــــــــــــــــاًء وابتهــــالاأيهــــــــا اخلــريــــــــج فانه�س للعـــــــل

والـروؤى �سارت مع العزم نـــــــــوالواحمد الرحمــــــــــن اأن نلــــت املنـــــــى

اأيها اخلّريج انه�س للُعال

والتمري�س  يدلة  ال�سّ كلّية  خريجي  زملئي  و  ي�سّرين 
�سنواٍت م�سْت من اجلّد  ثمار  اإليكم، وقد ح�سدنا  اأحتدث  اأن 
قلوبنا جميًعا؛  والجتهاد، حمملًة بذكرياٍت �ستظّل عالقًة يف 
وا�ستظللنا  ب�ساًطا  الإخوة  افرت�سنا  واحدًة  اأ�سرًة  كّنا  حيث 
بظلل العلم؛ لنكافح من اأجل رفعة بلدنا ورفعة اأنف�سنا ورفعة 
رح العلمي ال�ّسامخ، �سرح جامعة نزوى منارة العلم  هذا ال�سّ
بتاأدية  الغالية  فرحتنا  لنا  م�ساركتكم  لكم  �ساكرين  والر�ساد. 
بامل�سوؤوليات  مليٍء  عامٍل  اإلى  بانطلقنا  اإيذانا  املهني؛  الق�سم 

عبة. اجلديدة والّتحديات ال�سّ
ملجهوداٍت  نتاًجا  تكْن  مل  واملثابرة  الجتهاد  ثمرة  اإّن 
فردّية... وما كان هذا النجاح ليتّم لول ف�سل الله تعالى علينا، 
الفرتة،  هذه  طوال  جانبنا  اإلى  ووقف  �ساندنا  من  بف�سل  ثّم 
واأمهاتنا  اآباوؤنا  مقدمتهم  ويف  بالعرفان  لهم  ندين  والذين 
من  املمّيزة  الكوكبة  بهذه  يفتخروا  اأن  لهم  وحّق  الأجلء، 
الطلب والّطالبات الّطموحني. ثّم دعونا نْحني الهامات اإكباًرا 
والإعداد،  البناء  م�سوؤولية  عاتقهم  على  حملوا  الذين  لأولئك 
الذين  منحونا العلم والّثقة... ونهلنا من بحر علمهم الكثي... 
الأجلء  اأ�ساتذتنا  مّنا  ولكم  اأنتم...  الّتعليمي  الكادر  فنعم 
عظيم �سكرنا وجزيل امتناننا. ولإخواين واأخواتي خريجي 

وخريجات كلية ال�سيدلة والّتمري�س اأقول: اعلموا اأّن الفرحة 
ومتلأ  الب�سمة،  �سفاهكم  على  وتر�سم  تغمركم،  الّتخرج  بهذا 
يوٌم  هذا  باأّن  اأذّكركم  دعوين  لكن..  باحلبور..  اأرواحكم 
ا ومعرتًكا  �سي�سّطره الّتاريخ يف حياتكم؛ ليكون منعطًفا مهمًّ
اجلهد،  من  املزيد  بذل  اإلى  اأوًل  ونف�سي  منه...فـاأدعوكم  لبّد 

واإتقان عملكم يف امل�ستقبل.
و�سانع  عمان  نه�سة  لباين  نرفعها  وعرفاٍن  �سكٍر  كلمة 
اأجمادها  مولنا ح�سرة �ساحب اجلللة ال�ّسلطان قابو�س بن 
اخلي  طريق  على  و�سدد  ورعاه-  الله  حفظه  املعظم-  �سعيد 
جلميع  اخلال�سة  تهايّن  اأقّدم  اأن  اأوّد  املقام  هذا  ويف  خطاه. 
والتعليمّي  الإدارّي  الكادر  وجلميع  واخلريجات،  اخلريجني 
اأمورنا  كافة، ولأولياء  يدلة والتمري�س واجلامعة  ال�سّ بكلية 
ل  يوًما  اليوم  هذا  بجعل  اأبنائهم  على  حر�سهم  تكّلل  الذين 

ين�سى يف حياتهم ويف تاريخ جامعتنا الأبّية على حدٍّ �سواء.
متوهجًة  �سعلًة  عهدمتونا...  كما  نبقى  اأن  لنعدكم  واإّننا 
هذا  رفعة  يف  جهدا   ندخر  واأل  اللحمدود...  الّطموح  من 
الطيبة  اأر�سه  على  واملقيمني  اأبنائه  وخدمة  الغايل،  الوطن 

على حد �سواء ..
األقتها اخلريجة- اأنوار املزروعّية

كلمة خريجي ال�سيدلة
والتمري�ض يف اأداء الق�سم

اأ. حممود ال�سقري
حما�سر يف ق�سم  الّلغة العربية

بحر الأفكار
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تطيب  بطاعته  وبالعمل  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 
احلياة وتنزل البكات، فاأحمد الله اأول واآخرا، وهو اأهل للحمد وال�سكر 
تعليمية طويلة  رحلة  بعد  التخرج  م�سوار  اإكمال  وفقني يف  اأن  والثناء 
امتدت قرابة ثلث �سنوات يف ربوع هذه اجلامعة الفتية. يف مدينة العلم 

والتاريخ مدينة نزوى.
لقد ع�ست اأجمل حل�سات حياتي يف ربوع هذه اجلامعة؛ واأنا اأنهل 
نف�سه  الوقت  ويف  ممتعة،  الدرا�سة  كانت  لقد  النافع،  العلم  معينها  من 
كل  تكّللت  الله  بف�سل  ولكن  ومثابرة،  واجتهاد  جّد  اإلى  حتتاج  �سعبًة 
اجلهود يف نهاية امل�سوار بالنجاح والتفوق. لقد مّرت علينا تلك ال�سنوات 

ك�سحابة �سيٍف ماطرٍة علينا 
بجميع �سنوف املعرفة، وقد عاي�سُت طوال درا�ستي يف اجلامعة زملء 
اأعزاء كان لهم الف�سل يف ت�سجيعي والوقوف بجانبي يف الدرا�سة؛ مما 
انعك�س ذلك اإيجاًبا على م�ستواي التح�سيلي طوال درا�ستي واحلمد لله. 
تدري�سي  على  تعاقب  اجلامعة  يف  الدرا�سة  ب�سلك  التحاقي  منذ  وكذلك 
كوكبة من الأ�ساتذة الأجلء املخل�سني الذين مل يبخلوا علّي باأي معلومة 
اأردت احل�سول عليها. فكانوا بالفعل م�سعل هداية اأناروا يل طريق العلم 

واملعرفة. 
واأك�سبتني  حياتي،  يف  فارقة  مرحلة  املاج�ستي  دار�سة  كانت  لقد 

ر�سيدي  من  وزادت  موهبتي  و�سقلت  واملعارف،  العلوم  من  الكثي 
واختيار  فيها،  للت�سجيل  باجلامعة  التحقت  عندما  اأنني  وذلك  املعريف. 
�ساعة  وع�سرين  ثمانيًة  اأدر�س  اأن  علّي  كان  النف�سي  الإر�ساد  تخ�س�س 
يف  ال�ستدراكية  املواد  هذه  اإكمال  وبعد  مواد.   9 مبعدل  ا�ستدراكية 
مواد  درا�سة  يف  ذلك  بعد  �سرعُت  بالنجاح  وتكللت  كامل،  وف�سل  �سنٍة 
بالنجاح  تكللت  لله  واحلمد  مواد،  ثمان  عن  عبارة  وهي  التخ�س�س 
والتفوق رغم �سعوبة املواد من ف�سل اإلى ف�سل، وكذلك من حيث التنوع 
اإكمايل مواد التخ�س�س كان علّي  يف الطرح وطبيعة املواد نف�سها. بعد 
المتحان  م�سار  اأو  اجلامعّية  الر�سالة  م�سار  اإّما  امل�سارين،  اأحد  اختيار 
ال�سامل. فاخرتت م�سار المتحان ال�سامل؛ نظًرا ل�سرعته و�سهولة املواد 
در�سُت  وبالفعل  العلمية.  احل�سيلة  وزيادة  بالأ�ساتذة  والحتكاك  فيه 
لله  واحلمد  املواد  جلميع  �ساعة   12 مبعدل  امل�سار  هذا  يف  مواد  خم�س 

انتهت جميعها بالنجاح والتفوق.
الرحلة  هذه  انتهاء  معلًنا  الأخية؛  حمطته  يف  القطار  وقف  وهنا 
اجلميلة اّلتي كانت مفعمًة بكل �سنوف املعرفة، �سائل الله العلي القدير 
وقف  من  لكّل  �سكري  واأكّرر  علمنا.  مبا  وينفعنا  ينفعنا  ما  يعلمنا  اأن 
رئا�سة  راأ�سهم  وعلى  فيها  ال�سعاب  كّل  وذلل  الرحلة،  هذه  يف  بجانبي 
التوفيق  واأمتنى  فيها.  العاملني  وجميع  التدري�سية،  والهيئة  اجلامعة، 
وال�سداد لهذه اجلامعة وال�سي نحو الأمام والتقدم والرفعة وخدمة كل 

باحث ومتعط�س للعلم واملعرفة.

بحر الأفكار

اللحظة هذه وفرحها ون�سارتها...  جميعنا نقت�سُم بهاء 
يوٌم فاِرٌق يف اأعمار طلبنا وعمر هذه الوطن باأ�سره. يوم يزيُل 
عنا اأو�سار م�سية ا�ستحقت جهًدا و�سهًرا وتعًبا، ت�ساركنا فيه 
ونحن مًعا من�سي اإلى هذه اللحظة. يوم يفعمنـا باأنفا�س درب 

العامل الف�سيح الذي ينتظر طلبنا...
�سعيدة اأنا كثية بهذا اليوم/ احلفل املبارك، و�سعادتي 
ت�ساهي  هذه  �سعادتي  لكم:  قلت  اإْن  اأبالغ  ل  عادّية،  لي�ست 
�سعادتي بلحظة تخرجي قبل �سنوات يف املكان نف�سه! لي�س 
لأنني اأريد اأْن اأقول لكم اإنني اإن�سانية كثًيا يف م�ساعري وبي 
من الإيثار ما يدفعني لهذا، اأو اأن م�ساركتي يف تخريج هوؤلء 
الطلب من خلل عملي يف تدري�سهم باتت تفر�س عليَّ هذا 
الفرح من قبيل الواجب... الأمر اأكب من هذا، ثّمة ق�سة هنا 

تفر�س فرحنا جميًعا واحرتامي الكبي الكبي.
مثية  ق�سة  تختبئ  وجه  كل  خلف  ال�سر:  لكم  �ساأك�سف 
وخمتلفة... وقد تكون من بني الق�س�س التي تدفعني للحديث 
عنها يف هذا املقام ق�سة الوجه الذي خلفه تختبئ �سورة اليتم 
العائلّية،  الظروف  وق�سوة  مًعا..  والأب  الأم  فقد  يف  املتمّثل 
ال�سحية وغيها... والقيام بدور الأم يف البيت. ورغم هذا، 
على  الإ�سرار  الآتي:  نحو  �سديد،  باخت�سار  الق�سة،  ت�سي 
اللتحاق باجلامعة، واإمتام درا�سة بكالوريو�س يف تخ�س�س 
ثم  ون�سف،  �سنوات  اأربع  يف  والرتجمة  الإجنليزية  اللغة 

التخرج بتمّيز يف هذا احلفل املبارك.
اأحياًنا باأّنه تتلمذ على الأ�ستاذ  اأْن يفخر  اإْن كان للطالب 
اأو  الدور  هذا  لتبادل  الفر�سة  تكون  اأْن  فاأرجو  الفلين، 
تبديله... لأفخر اأن “اآمنة املعولّية” هذه طالبتي، يف م�ساَقي 

)اللغة العربية1(، و)اللغة العربية2(، وقد كانت مثاًل للطالبة 
يف  انتباهي  لفتت  واملتفائلة...  اخللوقة،  بالعلم،  ال�سغوفة 
البداية بثقافتها العالية، وبفكرها، وبحّبها للقراءة، وطموحها، 
عن  عرفت  لحًقا  الدرا�سي...  وتفوقها  لوقتها،  وتنظيمها 
ل  “اآمنة”؟!  اأنا  كنت  لو  ماذا  نف�سي  وتخيلُت  هذه،  ظروفها 
اأرواحنا  تقّو�س  هكذا،  الأمر  تعرية  يل  وا�سمحوا  اأخفيكم، 
روائح الفقد ب�سورة اأو باأخرى، والأمل، والظروف ال�سحّية 
الذين  هوؤلء  كرٌث  هل  ولكْن  ال�سعبة؛  والعائلية  واملادية 
وال�سي  جانًبا،  الظروف  هذه  جميع  حتويل  با�ستطاعتهم 
بثقٍة نحو حتقيق اأهداف عظيمة واأولها احل�سول على �سهادة 

اأكادميية بتفّوق م�ستحّق؟
اختلًفا،  اأ�سد  ورمبا  “اآمنة”،  جتربة  يف  هو  من  ثّمة 
ولكن هذه الق�سة اأكتبها هنا، لأنني اليوم �سعيدة جًدا، كفرح 
طلبنا؛  جلميِع  ر�سالة  اأكتبه  هنا  فرحي  باأَ�سرها...  اجلامعة 
اليوم،  هذا  لبلوغ  الطريق  يف  زالوا  ما  هم  من  ا  خ�سو�سً
له  التخّرج مل تكن  ة  اليوم على من�سّ باأّن من مي�سي  للإميان 
بالأ�سواك،  مليئة  الطريق  كانت  بل  ورد،  من  فرا�ًسا  الأيام 
حّولها بجهده وطموحه وعمله وحتديه لـ”حلظٍة من النجاح 
والتميز”. هذه ق�سة كفاح وهي دعوة لل�سعي يف طريق العلم، 

بغي تواٍن ول ك�سل.
اأبارك لآمنة، اأبارك جلميع طلبي... ولطلب جامعتنا... 

وللجامعة اأبارك ع�سر �سنوات من العطاء والتميز!

                                                    اأ. �سيخة بنت �سامل البادية
                                                       حما�سرة بق�سم اللغة العربية

ق�سة ت�ستحق الكتابة!
حلظة:

حلظة الّتخرج هي حلظٌة تزدان بالّروعة وال�ّسعور بال�ّسعادة والفرح؛ لأنها تّت�سم بالإجناز 
وحتقيق الّطموح، وهي يف الوقت ذاته بداية لنطلقٍة جديدٍة نحو حياٍة عملّية م�سرقٍة -باإذن 

الله.
طموح:

اأطمح اإلى ا�ستثمار ما تعلّمته خلل هذه الّرحلة الّتعليمّية يف احلياة العملّية، كما اأطمح 
�س الإر�ساد الّنف�سي  اإلى موا�سلة م�سوار الّدرا�سة واحل�سول على درجة الّدكتوراه يف تخ�سّ

-باإذن الله.
�سكر:

حتّية �سكر جلامعة نزوى على �سعيها لبناء جيٍل �ساعٍد يتمّتع بالّريادة يف بناء املجتمع 
والوطن، وناأمل اأن ت�ستمر اجلامعة يف م�سيتها نحو الّريادة والعطاء.

كلمة را�سخة:
هي كلمٌة ل زالت را�سخًة يف نف�سي األقاها علّي اأحد الدكاترة وهو يقول: "الآن. اآن لكم  اأن 
تتحّملوا م�سوؤولّية العلم الذي در�ستموه؛ فكونوا على قدر امل�سوؤولّية". لقد فتحت هذه الكلمة 

اآفاًقا جديدًة يف ذاتي واأعطتني دافًعا لإي�سال هذه الر�سالة للجيل القادم.
حتّية:

جلامعة نزوى وا�سلوا طريقكم نحو الّريادة يف الّتعليم، ولأ�ساتذتي خال�س �سكري لكم 
على ما بذلتموه يف �سبيل ن�سر العلم واملعرفة، ولأ�سرتي كّل التقدير والمتنان على م�ساندتهم 

يل طوال هذه الرحلة التعليمّية.
ن�سيحة:

امل�سوار  هذا  وا�ستثمروا  اجلميلة،  الّلحظات  بهذه  ا�ستمتعوا  الطلب:  لإخواين  اأقول 
الّدرا�سي يف بناء اأنف�سكم وتنمية معارفكم ومواهبكم لتتمّكنوا من بناء جيٍل رائٍد ووطن م�سرق.

 اأحمد بن �سالح البكري
الإر�ساد النف�سي والتوجيه

تغريدات خريج..



13 ملحق إشراقة - العدد 90 -

يف تلك الّدروب املائلة اإلى ال�ّسراب...تعرتيك ن�سوٌة وح�سيٌة تبث يف نف�سك خواطر عابرة... يف تلك الدروب ت�سادفك العرثات 
عرثًة تليها الأخرى.. ينهك عقلك وج�سدك تزاحم املعلومات واأ�سواق الأفكار والعبارات. تظّل حيان فيما �ستبداأ ومن اأين �ستبداأ؟! 

يف  الّتفكي  ويغ�سبك  املعلومات..  م�سادر  تعّدد  نف�سك  وي�ستثي  بكلماٍت،  لك  يتمتمون  واأنا�ٌس  الطرقات،  على  مبعرثٌة  اأوراٌق 
املقرتحات... مت�سي وحيًدا جتول بني زوايا املتطلبات.. يف كّل ليلٍة، وبعد عناٍء طويل وال�ّسي والّتعب والإنهاك وال�سجر.. ت�سع 
راأ�سك على الو�سادة الّناعمة لتم�سي يف دروب الأحلم اليانعة؛ لت�ستفيق على �سوت �سراخ م�سرفك ويالها من كارثة!! عجبا تدّون هنا 
الأ�سئلة الأ�سا�سية ويف الغّد جتد الورقة فارغة! تر�سم خرائط ذهنية فتم�سك بخيوطها لتذهب بعيًدا حيث الألوان والأ�سكال واجلدال 
بني احلروف وهروبها من الر�سوم فتهرول م�سرًعا وراءها؛ طالًبا عودتها لتنه�س، وقد ان�سكب كاأ�س املاء على الورقة فت�ساب بحزن 

واأ�سى �سديدان. 
ويف جداول الرتاكيب تدّون ما جمعته فتبداأ مبعاتبتك: مل كّل هذه الأكوام من املعلومات يف اأح�سائي ويف خطة العمل ت�ساب 
باالإحباط واالأمل مل؟! الأّنك مل تنجز العمل و�سيطول مكوثك يف هذه الدروب املوح�سة، وحتت �سجرة التخطيط ت�سعر باحلنني وال�سوق 
ا  للفراغ والعودة اإليه، ويف املقابلت يجب اأن تكون متاأهًبا للّطرد وحّل اجلدالت وفّك اخل�سومات، واإل �ستجد نف�سك واأوراقك مرميًّ

على الّطرقات، و�ستتلقى من م�سرفيك العديد من العقوبات... كاأنك تخو�س مغامرة دون �سلح اأو رفيق �سلح.
يف كّل م�ساء تلّم �سعث اأوجاعك وتداوي نزيف جروحك؛ فالعمل �ساقٌّ وال�ّسي يف هذه الّدروب طويٌل لبد اأن تقف بعزٍم لتتابع 
ب جميل، ويف ال�سباح الباكر تنه�س بعزٍم  ال�ّسي. لبد اأن ت�سفى فهذه الّدروب حمفوفة بالأخطار. وكم �ستطول بك احلياة؟! اإذن فال�سّ
مل يبق لديك وقت، فاإّما اأن تتابع ال�ّسي اإلى نهاية هذه الدروب الوعرة، واإّما اأن تظّل فيها تقا�سي متاعبها وللأبد.. ومتى �ست�سل؟ واأين 

الّنهاية من هذه الدروب املتقطعة؟ 
ت�سل بعون من الله اإلى م�سنع تنظيم املعلومات، وحالتك يرثى لها فتبداأ بالعمل بقلٍب �سبوٍر، ولكن الأمل موجوٌد، فهذه الآلة قد 
تعّطلت والأخرى �سّفرت معلوماتك الّثمينة، بل كنزك العظيم والأخرى كذلك ل تعمل!! فتبداأ مبعاتبة حّظك وندب حالتك وتنهمر دموع 
الأ�سى اأ�سًفا على حالك. متكث هنالك اأياًما تنتظر الفرج بلهيب املنتظر، وحرارة امل�ستاق فتنتهي زيارتك للم�سنع، واأو�سكت رحلتك 

على النتهاء.. 
تتاأّمل  املظلمة؛  الّدروب  تلك  فيها على  ت�ستلقي  ليلٍة  اآخر  ال�سب جميل... يف  للبكاء  داعي  الكثي ل  ب  ال�سّ القليل لبد من  بقي 
الّنجوم املتاأّججة على �سماء �سجل م�سروعك... باألوانها الّباقة... ت�سعر بحرارة ال�ّسوق اإلى النهاية فقد طال احللم بها ليايل طويلة... 
فت�ستيقظ �سباًحا ون�سوة فِرًحا تختال عيناك...لتخطو خطوًة اأخية، وتخرج من متاهات دروب م�سروع الّتخّرج، واأنت اإن�ساٌن عظيٌم 

�سنعته ظلمات دروب م�سروع الّتخّرج ومعاناتها!

)يف دروب م�سروع التخرج(“عهدي اجلديد” �سحى يوم عهدي...
ملع يف عيني بريق جنمة

حى يف ال�سّ
تناثرت من يَدّي وبل اإدراك الّدمى

حلقت عالًيا بباءة طفولة
با يف الرُّ

لألتقط جنمًة مر�سلًة
من الّدجى

باأننٍي ل ي�سمعه اإل اأذناي
نظرُت من خلفي
اآه..! يا لعبتي

اأما زلت حتنني اإيّل؟!
دعي ثوبي!

واأف�سحي املجال عن دربي!
تناديني" "فنجمتي 
توّقفي...ل مت�سي

فال�ّسبيل اإلى ما تدعني لن يجدي!
فما زلت يف طور البداية

وجنومك �ست�سعدين بها.. فالّنهاية!!
لعبتي...

ا�ستاأذنك بالّرحيل
ف�سحيح اأّن دربي طويل

ولكن...
لبّد من الّتغيي

لبّد من تذّوق الّطعم املرير.. مهما يكن!!
احت�سان هذه الّنجمة

لبّد اأن يحني!!
اأّيتها ال�سغية

ل ت�سمحي لنجمٍة �سامرٍة لعقلك بتدميه
فكم... وكم...!

من مثلك بات للما�سي اأ�سيه
وللحا�سر متوهًما بتجديده

م�سدر قّوة عهدي...
اهتزت الّزهور ب�سوٍت رعيٍد ..منادًيا بالّتغيي والّتجديد

�سوٌت اأطاح بلعبتي على ركبتيها
�سارًخا بـ"كفى"!!

كفى هراًء
فاحلياة كّلها ياأ�ٌس وكلٌل

ولكن لبّد من وجود.. الأمل
لبّد من العزمية والإ�سرار

ولبّد من ح�سم القرار
ن�سوٌة عارمٌة اعرتتني

اأيا روحي لبيك!
فعلى اخلرافات ق�سيِت

فقد كادت الّدمى حتب�سني يف مملكتها للأبد
والنجمة واأنِت وال�سماء وماذا اأعد؟!

اأخرجتموين من هذه الظلمة.. اإلى ف�ساء الدنيا
لأتلم�س الذي يل مكتوب

واأم�سي يف جميع الدروب
لأ�سل اإلى جنمة ال�سحى

التي كانت وما زالت تلزمني يف اأحلمي
فهي كانت جّل اآمايل

لأرى هذا الأمل
هل به اأ�سل اإلى امل�ستقبل؟؟

ريهام بنت حممد املنذرية
ترجمة لغة اإجنليزية

اإدارة  فاعلّية  تقييم  عملّية  تتبلور 
املوارد الب�سرّية يف موؤ�ّس�سات الّتعليم العام، 
منهٍج  على  تقوم  �سة  متخ�سّ وظيفًة  فت�سبح 
اأفراٌد مدّربون بالعتماد على  علميٍّ يقوم به 
اإلى  الو�سول  واأّن  دقيقة،  علمّيٍة  مقايي�س 
الّتقييم  عملّية  عن  ومو�سوعّيٍة  دقيقٍة  نتائج 
املنّظمات  على  الكبي  الأثر  له  �سيكون 
الّتعليمية وا�ستمرارها يف امل�ستقبل؛ ذلك لأّنه 
على  بناًء  ة  ومهمَّ كثيٍة  قراراٍت  بناء  �سيتّم 
والف�سل  والّنقل  الختيار  مثل  الّنتائج  تلك 
والرّتقية واملكافاآت. ولذلك فاإّن حماولة بناء 
الب�سرّية  املوارد  اإدارة  فاعلّية  لقيا�س  اأداٍة 
اأ�سبحت  العام،  الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف 
تاأتي  املنطلق  هذا  ومن  وحيوّيًة،  �سرورّيًة 
اأداٍة  بناء  الّدرا�سة يف حماولتها  اأهمّية هذه 
القّوة والق�سور يف وظائف  لقيا�س جوانب 
اإدارة املوارد الب�سرّية؛ مّما ي�سهم يف تطوير 
ويحّقق  الب�سرّية،  املوارد  اإدارة  ممار�سات 
املوارد  لهذه  الأمثل  ال�ستعمال  الّنهاية  يف 

حدود  ويف  العام.  الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف 
درا�سٍة  توافر  عدم  واّطلعه  الباحث  علم 
لقيا�س  مقّننة  اأداة  تطوير  تناولت  عربّيٍة 
فاعلّية اإدارة املوارد الب�سرّية يف املوؤ�ّس�سات 

الرّتبوّية والّتعليمية. 
ت�سعة  من  الأداة  هذه  تكّونت  وقد 
املوارد  اإدارة  �سيا�سات  هي:  رئي�سٍة  اأبعاٍد 
واأهدافها،  وا�سرتاتيجياتها  الب�سريَّة 
املوارد  باإدارة  املتعّلقة  والّت�سريعات 
العام،  الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف  الب�سرّية 
موؤ�ّس�سات  يف  الب�سرّية  املوارد  وتخطيط 
الب�سريَّة  املوارد  وتدريب  العام،  الّتعليم 
وا�ستقطاب  العام،  الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف 
يف  وتعيينها  وتوظيفها  الب�سرّية  املوارد 
العمل  وحتليل  العام،  الّتعليم  موؤ�ّس�سات 
العام،  الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف  وت�سميمه 
اإدارة  يف  امل�ستعملة  والبجميَّات  والأجهزة 
املوارد الب�سريَّة يف موؤ�ّس�سات الّتعليم العام، 
يف  واملعنويَّة  املاديَّة  واحلوافز  واتب  والرَّ

الأداء  وتقومي  العام،  الّتعليم  موؤ�ّس�سات 
ويف  العام.  التعليم  موؤ�ّس�سات  يف  الوظيفي 
كّل ُبعد جمموعة من املعايي املتعلقة به. يف 
اأن  ميكن  وثباتها  الأداة  �سدق  دللت  �سوء 
املقيا�س  بتطبيق  الرّتبوّية  املوؤ�ّس�سات  تقوم 
الّتعّرف على مواطن القّوة  والإفادة منه يف 
وال�سعف يف اإدارة مواردها الب�سرّية ب�سكٍل 
هذه  حلاجة  نظًرا  اأدائها؛  جتويد  يف  ي�سهم 
ر�سد  تعّرف  يف  تفيدها  لأدوات  املوؤ�ّس�سات 
الق�سور  جوانب  عن  والك�سف  القّوة  نقاط 
اأن  ميكن  اّلتي  الب�سرّية  للموارد  اإدارتها  يف 
متّثل عقبًة يف جناحها وزيادة كفاءتها. كما 
ميكن توظيف هذا املقيا�س يف قيا�س فاعلّية 
اإدارة املوارد الب�سرّية يف موؤ�ّس�سات الّتعليم 

العايل.

 الّدكتور حمّمد �سليمان اجلرايدة
املوارد  اإدارة  فاعلّية  لقيا�س  اأداٍة  تطوير   ،)2012( حمّمد  اجلرايدة،   -
الب�سرّية يف موؤ�ّس�سات الّتعليم العام. جملة العلوم الّتبوّية والّنف�سّية، جامعة 

البحرين، 4)13(،50-44.

تط�ير اأداة لقيا�ض فاعلّية اإدارة
 امل�ارد الب�رضّية يف م�ؤ�ّس�سات الّتعليم العام 

بحر الأفكار

فاطمة بنت �سعيد العلوّية
كليّة ال�سّيدلة والّتمري�س
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Graduates Speech
This night is a special one because it 

spreads fragrant smells of delight and joy 
in the hearts of this glittering constellation 
of students.  They are really stars that 
shine in the sky spreading enlightenment         
and drawing a painting decorated with 
charm and beauty.  I       and on behalf 
of my brothers and sisters who are 
graduating      express our pleasure and 
feeling of honor to stand before you     to 
express our great thanks and appreciation 
for honoring us with your presence on 
this happy occasion.

We have spent years of diligent      , 

hard work ,     in this great institution.  
We spent this time in an atmosphere full 
of devotion, knowledge and firm desire to 
reach our goals and achieve excellence.  
We have grown up in this University, 
deriving from its pure environment and 
acquiring science and knowledge, and 
this memory will remain in our hearts       
reminding us of the fragrance of the 
happy gathering, the hassles of the exams 
and the joy of success.

Dear Graduates, 

It is your turn now to take your part 

and put your minds and efforts in all 
aspects of growth and development.  You 
are Omani     and history tells about the 
remarkable Qualities of your ancestors.  
So, get prepared and be ready to make 
the glory  of Oman your ultimate end.  
Work with sincere intent, and start 
with determination for the process of 
development, construction and progress.  
You are worthy of that, and history will 
tell about your achievements so that 
your children  can read about your 
success    and you will be examples of 
determination and unity.

These are really special moments.  We 
can feel different intertwined expressions 
and feelings where smiles of graduating 
are mixed with tears of parting.  Only little 
time is left.  How beautiful were the years 
we spent with you here drinking from the 

fountains of 
k n o w l e d g e 
and science.  
H o w 
beautiful was 
the time that we spent under the sky of the 
University of Nizwa. .. It is an everlasting 
memory  , and it will remain in our hearts 
forever. 

We are pleased at this juncture to 
dedicate this achievement and express 
our deep gratitude to our beloved leader 
His Majesty Sultan Qaboos bin Said, 
may Allah protect him, in recognition of 
His support in building these capacities 
and minds   and enlightening them with 
science and knowledge.  We promise to 
contribute to the growth and development 
of our beloved Oman under the guidance 
of His Majesty. 

Dear Patron of our ceremony…Thank 
you for sharing with us these happy 
memorable moments  We pray to Allah 
to bless this gathering in our benevolent 
Oman.

Our Professors,

You have a special position in our 

hearts,    and we will never forget your 
efforts in providing us with knowledge 
and Values. You implanted in us letters and 
words.  May Allah bless you and reward 
you more knowledge and enlightenment.  

My Graduate Brothers and Sisters,

I congratulate you on being blessed 
with such strong will,  and I congratulate 
Oman on producing such able graduates, 
I congratulate our families on this 
achievement.  I wish you continuous  
success, and development.

We wish everyone success  , specially  
those who seek the benefits of science 
and learning; and we ask Allah to keep 
these memories in our hearts.

Ahmed Al-Qassabi

When one of your dreams comes true, you 
feel that your heart is filled with pleasure. I felt 
this when I arrived at Heathrow Airport, London, 
UK.

Travelling to the UK was a great experience 
and studying at Brunel University was a golden 
chance for me and all other students.

My teacher helped me a lot and taught me 
many things. His name was Tom and he was 
British. He had a kind smiley face. I really 
liked his way of explanation to understand his 
teaching. He always divided us in small groups, 
and then gave us some games and thoughts to 
compete with each other. He encouraged us to be 
hard working students. He told us the strategies 
for how to present an excellent presentation or 
speech. My teacher came along with us to the 
places that we visited. He treated us likes sisters 
or brothers by advising us to stay at home in the 
evening and that we shouldn’t go outside our 
flats. 

In addition, Tom taught us how to be confident 
in various situations, He said to me some words 
that stuck in my mind and I will never ever forget. 
He said «you are a smart girl and so funny but 
be aware and don’t do crazy things that get you 
into trouble, I am sure you›ll› be a great person 
in the future.»

He gave me a gift because I got the highest 
mark in writing diaries and I was very proud of 
myself.

Whenever I remember the UK, Tom comes to 
my mind directly. I really miss my good teacher 
and London as well, I advise you all to visit this 
great country. I am certain that you will spend 
very precious time there.  

Laila Al Battashi

TOM
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A New Experience in U.S.A

Iast summer, the University of Nizwa took a group of 
students to University of Wisconsin-Oshkosh, which is 
in the United States of America, to study two courses in 
Introduction to Business and Organizational Behavior. 
We spent 6 weeks in Oshkosh,  Wisconsin.

Trips Across U.S.A

Besides studying at the University of Wisconsin 
Oshkosh, we also visited many places. We traveled to 
many places and enjoyed our time. We went to the 1000 
Islands Environment Center, Maribel Caves Country 
Park, Cedarburg Strawberry Festival, and we also went 
to Walmart Company. In Washington D.C, we saw the 
White House and some other museums. Furthermore, 
we went to Mercury Company and we went to the zoo 
to have some fun and see some beautiful animals. We 
were also invited to a feast in one of the mosques and 
to a graduation ceremony.

Our Activities in U.S.A

There were many activities that we did during our 
study in the U.S.A. We set up an exhibition,which 
reflected Omani culture and traditions. Many 
Americans that visited our Omani display were very 
impressed and extremely interested in our wonderful 
country. 

My View of the U.S.A

America is one of the most beautiful and popular 
countries around the world. Many people hope to live 
there or just visit.I realy enjoyed my travel experiences 
to America. America is very different from Oman, and 
I was amazed by its development and the size of the 
very large buildings in the cities. You can see the streets 
full of cars. Furthermore, American people were very 
kind and helpful. The people were very accepting of 
my nationality and treated me with respect. 

Amjaad AL-Hinaai

The Dream That Became 
True in the U.S.A

Madame Tussaud’s is one of 
the places that I never expected 
to see on my trip to London. I 
heard that London has many 
beautiful places and museums. 
However, no one told me about 
a place where I can find some 
waxworks of famous people 
from different countries in the 
world. It was a great opportunity 
to visit this place and what I saw 
there was unbelievable. 

The name of the place was 
not clear enough to me. I was 
wondering why it is named this 
and what the story of it was. 
Then, I read some information 
about it and I knew that the 
name comes from the founder 
of the museum. The museum 
was created by wax sculptor 
Marie Tussaud and after that it 
was formally known as Madame 
Tussaud’s. 

This museum is a major 
tourist attraction in London. 
People from different countries 
visit it and take pictures with the 
waxworks. One of the amazing 
things that I saw there is the train 

that is made to be like taxi cars. 
This train takes visitors to see 
an exhibit of London in the past 
and present. I loved the idea of 
it and it was really surprising. 
Moreover, visitors of Madame 
Tussaud’s can enjoy a short 
4D movie about some cartoon 
characters. 4D is a special kind 
of glasses that people wear 
when they go to watch movies; 
especially at the cinema.

These glasses help people to 
feel real actions of the movies. 
I took some pictures with some 
waxworks such as President 
Obama, David Beckham, Rafael 
Nadal, Tiger Woods and some 
other movie actors like Tom 
Cruise, Brad Pitt and Angelina 
Jolie. 

Overall, Madame Tussaud’s 
is a place that I will never ever 
forget. It will be in my mind 
as one of the most wonderful 
memories. Furthermore, it 
would be a nice idea if we had 
one in our country and I am 
sure that it would be one of the 
famous places here.

Aamir Alzarai
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