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مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

اإّنها حلظات �سعٍد و�سروٍر وفرٍح غامٍر ميلأ قلوب اخلّريجني، كما ميلأ 
و�سروًرا  حبوًرا  وي��زداد  واإ�سراًقا  بهاًء  يتلألأ  وروحها،  اجلامعة  قلب 
بح�سوركم اجلميل.. وي�سعدين نيابًة عن �ساحب ال�سمو ال�سيد اأ�سعد 
بن طارق اآل �سعيد املوق�ّر، رئي�س جمل�س اأمناء جامعة نزوى، اأن اأرح�ّب 
اأن  اجلامعة  با�سم  ي�ّسرفني  كما  البهيج،  اللقاء  هذا  يف  جميًعا  بكم 
اأرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والثناء اخلالد ملولي ح�سرة �ساحب اجلللة 
عليه  واأ�سبغ  ورعاه،  اهلل  -حفظه  املعّظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان 
موفور ال�سحة ومتام العافية-، لقد اأعلى-حفظه اهلل- دعائم العدل 
فاأ�سبحت عمان واحة للأمن والأمان وال�سلم وال�سلم، كما فجر ينابيع 
وب�سائر،  اأب�ساًرا  واأن��ارت  وعقوًل،  حقوًل  ف��اأروت  ال�سافية  املعرفة 
واأعلت رايات و�سادت �سروًحا لت�سهم يف رفعة هذا الوطن وا�ستدامة 
�سوؤدده، وما هذه اجلامعة اإل غرا�ٌس نّيٌ يرتفع منارًة �سامقًة يف ال�سماء 
را�سخة يف هذه الأر�س، ين�سر العلم والر�ساد ك�سجرٍة طيبٍة توؤتى اأكلها 
الوطن. ث��روات  اأعظم  الإن�سان  م�سهمًة يف مناء  ربها  ب��اإذن  كّل حني 

جامعة  اإن�ساء  ق��رار  �سدر  للميلد،   2004 عام  يناير  من  الثالث  يف 
املنا�سبة  ه��ذه  وتاأتي  ع��ام؛  نفع  ذات  اأهلية  علميٍة  كموؤ�س�سٍة  ن��زوى 
العا�سرة  بالذكرى  اجلامعة  احتفاء  معامل  من  عام  كمعَلم  ال�سعيدة 
د  اأكادميي مّت�سٍل؛ جت�سِّ لنطلقتها، الذي متتّد فعالياته خلل عاٍم 
فيها اجلامعة ن�سر املعرفة والإ�سهام الفاعل يف اإنتاجها وتوطينها، كما 
تتقّدم  اأن  ملنا�سبة طّيبة  واإّنها  والإب��داع.  النجاح  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 
باإذن اهلل. م�سرٍق  مل�ستقبٍل  وتهيئتهم  اأكبادهم  فلّذات  بناء  حيويٍّ يف 

اأعّزائي اخلريجني واخلريجات:
اإن التخرج محطٌة من محطات العمر الّزاهية ت�سبه محطة يوم امليلد، 
ومل ل؟! اإنه ميلد مرحلٍة جديدٍة يف حياة كّل منا، كما ت�سبه محطة 

اإلى م�ستقبل  اإذ هو زفاف »قدراٍت ومهاراٍت ومعارف«  الزفاف!  يوم 
عامٍر باآفاقه وتطلعاته، كما هو عامٌر مبا ميكن اإجنازه وحتقيقه على 
�سعيد الفرد والوطن.. اإّنه بحق عيٌد ل يتكّرر يف العمر اإل قليل؛ ياأتي 
ملرحلة  وميلد  بدايٍة  واإع��لن  مّت�سل،  وعطاٍء  دوؤوب  جلهٍد  تتويًجا 
يتطّلع  م�سواٍر  يف  جميعًا  بكم  واأنِعم  �سناعها!  بهمم  اأك��ِرْ  جديدة، 
النماء  م�سية  تعّزز  ومبادراٍت  واأفكاًرا  وبناًء،  عطاًء  الوطن..  اإليه 
والزدهار، ت�ساهي تطلعكم واأ�سركم الكرمية مل�ستقبٍل زاهٍر ومثمر.
معارفه  بجانب  ال��ف��رد  فيها  يحتاج  م��رح��ل��ٍة  على  ت��ق��ِدم��ون  اإن��ك��م 
اجلد  �ساعد  عن  ي�سمّر  اأن  والتخ�س�سية،  الفنية  ومهاراته  العلمية 
من  للإ�ستفادة  ب��ل  فح�سب  ذل��ك  لتطبيق  لي�س  همته  ي�سحذ  واأن 
والت�سامح  التفاهم  وح�سن  التعاون  بقيم  مت�سلحًا  �سبقوه  خرات من 
ال���ذي زرع��ت��ه اجل��ام��ع��ة يف  امل��ب��ن��ّي على الفكر الإي��ج��اب��ي  وال��ق��ب��ول 
ب�سرعة  تّت�سم  واملعرفية  القت�سادية  ال��ي��وم  ع��وامل  اإّن  منكم.  ك��لٍّ 
التعّلم  با�ستمرار  املواكبة  على  القدرة  منكم  ي�ستلزم  وهذا  التغّي، 
الفر�س  من  املثلى  لل�ستفادة  املبادرة  روح  واإذك��اء  ال��ذات،  وتطوير 
ال��ع��ق��ول امل��ه��ّي��اأة. اإل  ت��خ�����سّ  ال�����س��دف ل  اإن  ل��ك��م، ح��ي��ث  امل��ت��اح��ة 
اإن �سوق العمل يتغي بوتية مت�سارعة، فالعامل ما�ٍس لقت�ساٍد قائم على 
ا، واإّن  جمتمعات املعرفة؛ مّما �سيتغّي معه �سوق فر�س العمل نوًعا وكمًّ
اخلريجني مطالبون اأكرث من اأيِّ وقٍت م�سى با�ستمرار الّتعلم والتاأهيل 
ت�سكيلها  الفاعل يف  والإ�سهام  املتغيات  بهذه  والوعي  الذات  وتطوير 
الذاتي. التوظيف  وجم��الت  الريادة  فر�س  اقتنا�س  على  واحلر�س 
لقد حر�ست اجلامعة على متكني الطالب من مفاتيح املعرفة والعلوم 
اللزمة ملجاله، واأو�سلته مبعنٍي خ�سٍب من املهارات املتعددة والقيم 
وح�سن  التدبي  ور�ساد  الّت�سّرف  ح�سن  على  يعيينه  مبا  الفا�سلة 
املعاملة، واإّنني لأدعوكم اأيها اخلريجون واخلريجات اأن ت�سعوا ذلك 
وللوطن  بالنماء  لكم  ي�سهد  حي  واقع  اإلى  وترتجموه  اأعينكم  ن�سب 
والزده���ار. للتطور  ا�ستدامة  من  جميعا  منا  ي�ستحقه  مبا  العزيز 

اأ.د. اأحمد بن خلفان الرواحي 
رئي�س اجلامعة
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عهًدا  2015م(   /3  /22( الأح��د  م�ساء  اجلامعة  �سهدت    
ة وبناء الإن�ساء اأعظم ثروات  جديًدا من م�سية التَّمنية الب�سريَّ
فعة ال�سابعة من حملة املاج�ستي  الوطن، وذلك بتخريج الدُّ
خريج   )968( عددهم  والبالغ  وال��ّدب��ل��وم،  والبكالوريو�س 
وخريجة من كليَّات اجلامعة الأربع، وذلك حتت رعاية معايل 
ال�ّسيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي –الوزير امل�سوؤول 
يد اأ�سعد بن  مو ال�سَّ عن �سوؤون الدفاع-، وبح�سور �ساحب ال�سُّ
طارق اآل �سعيد –ممثل جللة ال�سلطان، رئي�س جمل�س اأمناء 
مني اأع�ساء  جامعة نزوى-، وعدٍد من اأ�سحاب املعايل واملكرَّ
ورى  ال�سُّ جمل�س  اأع�ساء  عادة  ال�سَّ واأ�سحاب  ولة،  الدَّ جمل�س 
يجات. واخلرِّ يجني  اخلرِّ اأم��ور  واأول��ي��اء  ين  واملدعوِّ وال��ولة، 
بداأ احلفل بتلوٍة لآياٍت من ذكر اهلل احلكيم، تلوة الّطالب 
اجلامعة  رئي�س  األ��ق��ى  بعدها  ال��ف��رع��ي،  �سعود  ب��ن  محمد 
فيها:  قال  كلمًة  واحي  الرَّ خلفان  بن  اأحمد  كتور  الدُّ الأ�ستاذ 
اإّنها حلظات �سعٍد و�سروٍر وفرٍح غامٍر ميلأ قلوب اخلّريجني، 
كما ميلأ قلب اجلامعة وروحها، يتلألأ بهاًء واإ�سراًقا ويزداد 
عن  نيابًة  وي�سعدين  اجلميل.  بح�سوركم  و���س��روًرا  ح��ب��وًرا 
�ساحب ال�سمو ال�سيد اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد املوق�ّر، رئي�س 
هذا  يف  جميًعا  بكم  اأرح�ّب  اأن  ن��زوى،  جامعة  اأمناء  جمل�س 
اأ�سمى  اأرفع  اأن  اجلامعة  با�سم  ي�ّسرفني  كما  البهيج،  اللقاء 
اجلللة  �ساحب  ح�سرة  ملولي  اخلالد  والثناء  ال�سكر  اآيات 
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعّظم -حفظه اهلل ورعاه- واأ�سبغ 
عليه مبوفور ال�سحة ومتام العافية، لقد اأعلى – حفظه اهلل- 
وال�سلم  والأمان  للأمن  واحة  فاأ�سبحت عمان  العدل  دعائم 
حقوًل  ف��اأروت  ال�سافية  املعرفة  ينابيع  فجر  كما  وال�سلم، 
و�سادت  راي��ات  واأعلت  وب�سائر،  اأب�ساًرا  واأن��ارت  وعقوًل، 

الوطن وا�ستدامة �سوؤدده، وما  لت�سهم يف رفعة هذا  �سروًحا 
هذه اجلامعة اإل غرا�ٌس نّيٌ يرتفع منارًة �سامقًة يف ال�سماء 
را�سخة يف هذه الأر�س، ين�سر العلم والر�ساد ك�سجرٍة طيبٍة 
توؤتى اأكلها كّل حني باإذن ربها م�سهمًة يف مناء الإن�سان اأعظم 
اإن  واخلريجيات:  يجني  اخلرِّ مخاطًبا  وقال  الوطن.  ثروات 
التخرج محطٌة من محطات العمر الّزاهية ت�سبه محطة يوم 
اإنه ميلد مرحلٍة جديدٍة يف حياة كّل منا،  امليلد، ومل ل؟! 
كما ت�سبه محطة يوم الزفاف! اإذ هو زفاف »قدراٍت ومهاراٍت 
ومعارف« اإلى م�ستقبل عامٍر باآفاقه وتطلعاته، كما هو عامٌر 
وال��وط��ن..  ال��ف��رد  �سعيد  على  وحتقيقه  اإجن���ازه  ميكن  مب��ا 
تتويًجا  ي��اأت��ي  قليل؛  اإل  العمر  يف  يتكّرر  ل  عيٌد  بحق  اإّن���ه 
ملرحلة  وميلد  بدايٍة  واإع��لن  مّت�سل،  وعطاٍء  دوؤوب  جلهٍد 
م�سواٍر  يف  جميعًا  بكم  واأنِعم  �سناعها!  بهمم  اأك��ِرْ  جديدة، 
تعّزز  ومبادراٍت  واأفكاًرا  وبناًء،  عطاًء  الوطن..  اإليه  يتطّلع 
م�سية النماء والزدهار، ت�ساهي تطلعكم واأ�سركم الكرمية 
مل�ستقبٍل زاهٍر ومثمر.  و�ساهد راعي احلفل واحل�سور فيلًما 
تاريخ  يحكي  والّت�سويق  الإع���لم  دائ��رة  اإن��ت��اج  من  وثائقيًّا 
قام معايل  بعد ذلك  اأعوام.  ومنجزاتها يف ع�سرة  اجلامعة 
املُجيدين  بتكرمي  احلفل-  –راعي  البو�سعيدي  بدر  ال�ّسيد 
األقت  وقد  بلغ عددهم )20( جميًدا.  الذين  من اخلّريجني 
زملئها  عن  بالنيابة  العرية  زاهر  بنت  الزهراء  اخلّريجة 
كلمة اخلريجني، قالت فيها: اإّن لليلتنا هذه عبًقا يفوح بهجًة 
وفرًحا يف قلوب هذه الكوكبة املتاأّلقة من الّطلبة والّطالبات، 
لوحًة  وتر�سم  بوهجها،  ال�ّسماء  يف  تتاأّلق  اّلتي  الّنجوم  فهم 
هذا  يف  وي�س�ّرفنا  لنا  يطيب  لذا  واجلمال؛  بال�ّسحر  مزينًة 
ال�ّسكر  عظيم  عن  لكم  لنعّر  اأيديكم  بني  نقف  اأن  اليوم، 

فاق عددهم هذا العام ت�ضعمائة و�ضتني خريجا وخريجة..

فعة ال�ّضابعة للجامعة ال�زير امل�ض�ؤول عن �ض�ؤون الدفاع يرعى حفل تخريج الدُّ

الرا�سدي-عميد  �سليمان  بن  محمد  الدكتور  رع��ى 
الأح��د  �سباح  ب��الن��ت��داب-  للق�ساء  ال��ع��ايل  املعهد 
اليمني  ق�سم  تاأدية  حفل  امل���واف���ق)2015/3/22م( 
بجامعة  والتمري�س  ال�سيدلة  كلية  يجي  خلرِّ املهني 
اأعقب  احلكيم،  كر  الذِّ من  باآياٍت  احلفل  بداأ  ن��زوى. 
بن  اأح��م��د  ك��ت��ور  ال��دُّ اجل��ام��ع��ة  لرئي�س  كلمة  ذل���ك 
باحل�سور،  بدايتها  يف  ب  رحَّ حيث  واحي،  الرَّ خلفان 
من  واخل��ري��ج��ات  اخل��ري��ج��ني  مخاطًبا  فيها  وق���ال 
املهني  اليمني  اأداء  اإن  والتمري�س:  يدلة  ال�سَّ كلية 
كل  عليه  داأب��ت  تقليد  الطبية،  التخ�س�سات  ل�سائر 
الفعلية  باملمار�سة  البدء  قبل  الطبية  التخ�س�سات 
ل��ه��ذه امل��ه��ن الإن�����س��ان��ي��ة ال��رف��ي��ع��ة، وال��ت��زم��ت ب��ه كل 
املجال�س املعنية بالتخ�س�سات الطبية؛ تاأكيًدا لأهمية 
وامل�سوؤولية  اللتزام  من  عالية  بروح  املهن  هذه  اأداء 
بالرحمة  ممزوجة  وتقدميها  املهنة  ب�سرف  يليق  مبا 
واأ���س��اف:  الإن�سانية.  للحياة  والتقدير  والإخ��ل���س 
�سميمها  يف  اأن��ت��م  ال��ت��ي  الطبية  ال��رع��اي��ة  مهن  اإن 
واأرواح���ه���م؛  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  مقدميها  �سلوك  مي�س 
درج��ات  اأعلى  على  النا�س  تعاملوا  اأن  يلزمكم  ل��ذا 
النف�س  حرمة  ذلك  يف  مقّدرين  وامل�ساواة  الح��رتام 
الب�سرية وواجب �سونها ورعايتها وعدم الإ�سرار بها.

باأنكم  وطيدة  ثقة  على  اإنني  اجلامعة:  رئي�س  وق��ال 
�ستجعلون ذلك ن�سب اأعينكم دائما، و�ستعملون على 
تقدمي اأف�سل ما لديكم يف كل زمان ومكان. مل تاألوا 
تهيئتكم  من  درا�ستكم  �سنني  خلل  جهدا  اجلامعة 
مبا  اأثبتم  ولقد  اليوم،  هذا  بعد  ملا  املنا�سبة  التهيئة 
اجتزمتوه من تقييم لكل امل�ساقات، وما اأكملتموه من 
اختبار  على  ع��لوة  معدلت،  من  التخرج  متطلبات 
فبوركت  الثقة...  لهذه  اأه��ل  اأنكم  املهنية  الكفاءة 
و�سولكم  الكرمية  ولأ�سركم  لكم  وهنيئا  م�ساعيكم 
لهذا امل�ستوى، �سائل املولى عز وجل لكم ُح�سن ال�سداد 
والتوفيق يف حياتكم ب�ستى اأبعادها ال�سخ�سية واملهنية.
بن  فالح  بنت  بنت  �سبية  اخلريجة  األقت  ذلك  بعد 
ي�سرنا  فيها:  وقالت  جني،  اخلرِّ كلمة  املرزوق  خمي�س 
ال�سيدلة  كلية  وخريجات  خريجي  نحن  وي�سعدنا 
اأبواب  على  ونحن  اأيديكم،  بني  نقف  اأن  والتمري�س 
التخرج، وح�ساد ِثمار �سنوات درا�سية م�ست من اجلد 
قلوب  عالقة يف  �ستبقى  بذكرياٍت  والجتهاد، محملًة 
اجلميع، كنا - ول ِزلنا- اأ�سرة واحدة ن�ستظل بظلل 
العلم، ونفرت�س ب�ساط الأُخوِة الوا�ِسع، نكافُح من اأجل 
جامعتنا  �سرِح   - ال�سامخ  العلمي  ال�سرح  هذا  رفعة 
العزم، وموا�سلني  العزيزة، جامعة نزوى-، عاقدين 

الوطن  لهذا  بناء  الفتية؛  بقدراِتنا  املحفوف  اجلهد 
املعطاء، وخدمة ملجتمعنا الزاهر، وولء لباين نه�سة 
بلدنا احلبيب، ومعلمنا الأول مولنا جللة ال�سلطان 
 .– ورع��اه  اهلل  حفظه   – املعظم  �سعيد  بن  قابو�س 
وقالت مخاطبة الأ�ساتذة واأولياء الأمور: اأما اأنتم اأيها 
الأ�ساتذة الأجلء والآباء والأمهات الكرام ، فل �سك 
اأن لكم ف�سًل ل يدانيه ف�سل ، ولكم معروفًا يعلو على 
كل معروف ، ويكفي اأن اأقول - واأنا خاف�سة اجلناح 
– اأننا فخورون بكم فجزاكم اهلل عنا كل خي وجعل 
الفردو�س مثابة لكم واأمنًا. لقد عرنا معكم اأ�ساتذة 
واأولياء اأمور درب احلياة املليء بالأ�س�واك ، و لكنكم 
ذللتم الأ�سواك فازدهرت وردًا تن�سمنا منه الرائحة 
الطيبة، بعرقكم املت�سبب رويتم الغرا�س فاأنبتت ثمرًا 
طيبًا �ساحلًا، غذيتمونا بالعمل واملعرفة، غر�ستم فينا 
اخلي والأمل، فماذا ع�سانا اأن نقدم لكم مقابل هذا؟.

يدلة والتَّمري�س  يجي كلية ال�سَّ وقد �سهد احلفل اأداء خرِّ
لق�سم اليمني املهني اأمام الدكتور راعي احلفل، وكان 
والتَّمري�س  يدلة  ال�سَّ كلية  يف  العام  هذا  ج  تخرَّ قد 
وخريًجة.  خريًجا  وت�سعون  وت�سعة  مائة  باجلامعة 
بكالوريو�س  حملة  م��ن  وطالبة  طالًبا   )70( منهم 
ال�سيدلة و)33( من حملة دبلوم يف ال�سيدلة، و)66( 

ون ق�ضــــم اليميــــــن املهنــــــّي يدلــــة والتَّمريــــ�ض يــــ�ؤدُّ خرِّيجــــ� كلّيــــَة ال�ضَّ

ال�ّسعيدة.  املنا�سبة  هذه  ح�سور  لنا  لت�سريفكم  والّتقدير؛ 
لقد مّرْت بنا �سنواٌت من الجتهاد، كان للجّد فيها عنواٌن، 
العلمّي  ال�سرح  ه��ذا  احتوانا  واأل���وان،  اأ�سكاٌل  وللمثابرة 
الّزاهر يف جوٍّ مفعٍم بالعطاء والّرغبة الأكيدة يف الو�سول 
هذه  يف  ن�ساأنا  فقد  الّتمّيز،  على  واحل�سول  الهدف  اإل��ى 
العلوم  ايف، ونكت�سب منها  اجلامعة، ننهل من معينها ال�سّ
واملعارف، و�ستبقى ذكراها العطرة اّلتي تذكرنا بابت�سامة 
ال��ّل��ق��اء وم��ت��اع��ب الم��ت��ح��ان وف��رح��ة ال��ّن��ج��اح. وخاطبت 
لت�سعوا ب�سماتكم،  لقد حان دوركم  زملءها اخلريجني: 
وتعملوا عقولكم وتبادروا بجهودكم يف جميع مناحي الّتنمية 
والّتطوير، فعمان بكم اأنتم، والّتاريخ اإذ يحكي اإمّنا يحكي 
عن ملمح اأجدادكم؛ ف�سّمروا عن �سواعد اجلد ، واجعلوا 
عمان منتهى غايتكم، مخل�سني الّنية هلل الواحد، عاقدين 
العزم من اأجل الّنماء  والبناء والّتطوير.. فاأنتم اأهٌل لذلك، 

اأبناوؤكم  ليقراأها  ه��ذه،  ملحمكم  عن  الّتاريخ  و�سيحكي 
والإ�سرار. الّتلحم  يف  املثل  بكم  وي�سرب  اأجمع،  والعامل 
ال�سوؤون  عن  امل�سوؤول  الوزير  ال�ّسيد  معايل  قام  ذلك  بعد 
من  الأول����ى  املجموعة  على  ��ه��ادات  ال�����سَّ ب��ت��وزي��ع  ال��دف��اع 
اخلريجني، ثّم ا�ستمع احل�سور اإلى ق�سيدة �سعرية األقاها 
الطالب عبدالعزيز بن عبداهلل املحاربي، بعدها قام معايل 
ال�سّيد بت�سليم �سهادة التخرج للمجموعة الّثانية. تبع ذلك 
ليعود  ال�سقري،  نا�سر  لل�ساعر ه�سام بن  �سعرية  ق�سيدٌة 
على  ال�ّسهادات  توزيع  اإلى  البو�سعيدي  بدر  ال�ّسيد  معايل 
بتقدمي  احلفل  وختم  اخلريجني.  من  الّثالثة  املجموعة 
–ممثل  �سعيد  اآل  طارق  بن  اأ�سعد  ال�سيد  مو  ال�سُّ �ساحب 
هديَّة  اجلامعة-  اأمناء  جمل�س  رئي�س  لطان،  ال�سُّ جللة 
تذكارية ملعايل ال�ّسيد بدر بن �سعود البو�سعيدي راعي احلفل.

ح�سر  التمري�س.  بكالوريو�س  حملة  من  و)30(  التمري�س  يف  دبلوم  حملة  من 
حة وعمداء كليَّات  احلفل عدٌد من مديري العموم وروؤ�ساء الأق�سام بوزارة ال�سِّ
لب وجمع من الطلبة والطالبات. فني واأولياء اأمور الطُّ اجلامعة وامل�سوؤولني واملوظَّ
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كتبت: اأ�سماء بنت م�سبح اخلايفية
نظم مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني بالتعاون مع معهد التعلم 
مدى احلياة  دورة تدريبية يف جمال فطريات الغذاء وتاأثيها على تلف املواد 
الغذائية، وذلك يف الفرتة)22-2015/2/26م(؛حيث تاأتي هذه الدورة �سمن 
والختبارات  العلمي  البحث  لتطوير  املركز  يقيمها  اّلتي  العلمّية  الفعالّيات 
التحليلية، وتدريب الكوادر املحلية الفنية العاملة يف مراكز البحاث العلمية 
واملخترات التحليلية  ، اإلى جانب اإك�سابهم مزيًدا من املعرفة واخلرة يف 
املحا�سرات  من  جمموعة  على  التدريبية  الدورة  �سملت  وقد  املجال.   هذا 
حت�سي  لتقنيات  تطبيقي  تدريب  على  وكذلك  التدري�س،  مل��واد  النظرية 
ال�سوئية.  واملجاهر  الكتلي  الطيف  اأجهزة  با�ستخدام  وفح�سها  العينات 
وق����د اأ����س���اف امل���رك���ز ع����ددا م���ن امل���م���درب���ني امل��خ��ت�����س��ني م���ن اململكة 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ق��ي��ام ب���ال���دورة ه��م��ا الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ن��اري�����س م��ي��ج��ان، 
وال��دك��ت��ور اآجن����ل م��دي��ن��ا م��ن ج��ام��ع��ة ك��ران��ف��ي��ل��د، اإل����ى ج��ان��ب ال��دك��ت��ور 

ع��ل��ي ال��ي��ا���س��ي -رئ���ي�������س وح�����دة ال��ط��ي��ف ال��ك��ت��ل��ي مب���رك���ز دار�������س-.
و���س��م��ل��ت ال�����دورة ع����ددا م��ن امل���ح���اور م��ن��ه��ا ال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ات 
الغذائية  ال�سل�سل  يف  التلف  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  الفطريات  م��ن  الرئي�سية 
م�ساكل  حل��ل  والتفكي  امل��ع��رف��ة  دم��ج  على  ال��ق��درة  واإظ��ه��ار  الرئي�سية، 
ال��ك��ام��ل��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  اإلم�������دادات  �سل�سلة  ���س��ي��اق  يف  ال��ف��ط��ري��ات  ع��ل��م 
وال�����س��م��وم  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ف��ط��ري��ة  للمفاهيم  ال��وع��ي  اإي���ج���اد  اإل����ى  اإ���س��اف��ة 
وج��ودت��ه��ا. الأغ��ذي��ة  ب�سلمة  املتعلقة  احل���الت  يف  وتطبيقها  الفطرية 

املخترات  جم��ال  يف  املخت�سني  م��ن  نخبة  ال���دورة  ه��ذه  يف  ���س��ارك  ولقد 
وم��وارد  الإقليمية  البلديات  ل���وزارة  التابعة  وامل��ي��اه  ل��لأغ��ذي��ة  التحليلية 
ومختر   ، املخترات  ق�سم  يف  ممثل  ال�سلطاين  ال��ب��لط  ودي���وان  امل��ي��اه، 
الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة ب������وزارة ال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة، وق�����س��م اخل��دم��ات 
. اجلامعة  ط��لب  م��ن  جمموعة  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دف��اع  ب���وزارة  الطبية 

مركز دار�ض للبحث العلمي والتط�ير التقني ينظم دورة تدريبية يف 

جمال فطريات الغذاء وتاأثريها على تلف امل�اد الغذائية

ت�ا�ضال لفعاليات امل��ضم الثقايف احلادي ع�ضر.. 

مركز الإر�ضاد الطالبي ينظم))اأنا والآخر((

بعنوان«اأنا  محا�سرة  ن��زوى  بجامعة  الطلبي  الإر���س��اد  مركز  نفذ     
الدكتورة  قدمتها  املوافق)2015/3/16م(  الثنني  يوم  وذلك  والآخر«، 
كيفية  ثم  اأوًل  بنف�سه  الطالب  تعريف  اإلى  هدفت  ال�سوي،  اأحمد  هدى 
فعال  ب�سكل  التوا�سل  ليتم  الآخ��ر؛  على  التعرف  وبعدها  معها،  التعامل 
من  العديد  ه��دى  الدكتورة  طرحت  املحا�سرة  بداية  ففي  واإي��ج��اب��ي. 
الأ�سئلة متثلت يف: ) ماذا نعني بعنوان املحا�سرة ؟ وما اأول فكرة خطرت 
لك عندما قراأت العنوان ؟ و ملاذا قررت احل�سور؟(وغيها من الأ�سئلة.

يتوا�سل  اأن  ي�ستطيع  ل  واأن���ه  الإن�����س��ان  ع��ن  احل��دي��ث  يف  تطرقت  ث��م 
بالذات  الوعي  ت�سمل  ب��اإج��راءات  يقوم  اأن  بعد  اإل  الآخ��ر  و  نف�سه  مع 
ال��ذات  واإدارة  اأق��ف.   واأي��ن  اأه��دايف يف احلياة  اأن��ا وم��ا هي  وتعني من 
ت�سي  كيف  يعني  ال���ذي  الجتماعي  وال��وع��ي  اأجت���ه،  اأي���ن  اإل���ى  وتعني 
وه��ي:  ال��ع��لق��ات  اإدارة  واأخ�����يا  والآخ����ري����ن،  نف�سي  م��ع  ع��لق��ات��ي 
ول��لآخ��ر. م��ن��ا���س��ب يل  ب�سكلٍ  ال��ع��لق��ات  ه���ذه  اأدي����ر  اأن  ك��ي��ف مي��ك��ن 

    بعد ذلك تطرقت الدكتورة هدى ال�سوي اإلى ماذا يريد الإن�سان من 
الآخر، وماذا قدم لهم ، وما ال�سكل الذي يجب اأن تكون عليه علقته مع 
الآخر، ونبهت على �سرورة احلفاظ على اأوا�سر الود عند الختلف مع 
الآخر، واأل يقودنا احلمق يف حلظة غ�سب اإلى ن�سيان كل �سئ والإ�ساءة 
اإلى بع�سنا البع�س؛ لأن ذلك يقود اإلى خ�سران اأنف�سنا بخ�سران الآخر.

حتت عن�ان ))تفهيم ال�ضريعة لغري املخت�ضني بها((.. م�ضاعد املفتي العام لل�ضلطنة 

يلقي حما�ضرة �ضمن �ضل�ضلة م�ضارق الفكر

كتبت:ندى بنت را�سد بن �سيف اجلابرية

�سمن محا�سرات �سل�سلة »م�سارق الفكر« التي تنظمها اجلامعة 
الذي  ع�سر  احلادي  الثقايف  مو�سمها  لفعاليات  وتوا�سل  �سنويا، 
ُيحتفل فيه هذا العام مبرور عقٍد من عمر اجلامعة، األقى ف�سيلة 
– اخلرو�سي  عبدالرحمن  بن  نبهان  بن  كهلن  الدكتور  ال�سيخ 

م�ساعد املفتي العام لل�ّسلطنة- ليلة الثلثاء )17/ 3/ 2015م( 
وقد  بها«.  املخت�سني  لغي  ال�سريعة  »تفهيم  بعنوان  محا�سرة 
بداأت الفعالية بتقدمٍي لرئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن 
ال�سيخ ومو�سوع املحا�سرة. الرواحي، عرف فيه بف�سيلة  خلفان 

وا�ستهل ف�سيلة ال�ّسيخ محا�سرته ببيان �سبب انتقائه لهذا املو�سوع، 
لأهميته،  الأنظار  للفت  املو�سوع  هذا  اختار  اأنه  اإلى  اأ�سار  حيث 
ولت�سحيح مفهوم ال�سريعة الإ�سلمية لغي املخت�سني بها، حيث 
اأو�سح ف�سيلة ال�سيخ اأن ذلك ياأتي بهدف اإجلل ال�سريعة وعلوم 

الفقه الإ�سلمي وتقريبها للنا�س، ومتكني امل�سلم من التب�سر مبا 
يقع له وما يح�سل حوله، و�سبط منهج التفكي وكذلك التعرف 
املجتمع. والهادف مع مختلف �سرائح  البناء  التعامل  على كيفية 

لل�سريعة  ال�سحيح  املفهوم  اخلرو�سي  ال�سيخ  ف�سيلة  اأو�سح  كما 
واأمر  الدين  هذا  يف  للنا�س  اهلل  �سرعه  ما  كل  اأنها  على  موؤكدا 
يحتاج  واأنه  ومفهومه  الفقه  عن  باحلديث  تطرق  ثم  به،  بالعمل 
ذلك  خلل  واأ�سار  ال�سحيحة،  املعرفة  ملعرفته  العلم  يف  لعمق 
الأحكام  وه��ي  منها  كل  مف�سل  ال�سرعية  الأح��ك��ام  اأن���واع  اإل��ى 
وتطرق  قطعية،  ثابتة  بن�سو�س  والثابتة  عنها  وامل�سكوت  الثابتة 
هو  واأهمها  م�سادرها  اأ���س��ل  م��وؤك��دا  ال�سريعة  مل�سادر  كذلك 
ثم  فالقيا�س،  الإج��م��اع  ث��م  النبوية  ال�سنة  ث��م  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
ال�سريعة  وعلقة  ومفهومها  وال���ردود  لل�سبهات  ف�سيلته  اأ���س��ار 
ب��احل��ي��اة م��و���س��ح��ا ذل����ك مب��ج��م��وع��ة م���ن الأم���ث���ل���ة والأدل������ة.

وع���ل���ى ه���ام�������س امل���ح���ا����س���رة ف���ت���ح ف�����س��ي��ل��ة ال�������س���ي���خ ب���اب 

رئي�س  ت��وج��ه  الأخ���ي  ويف  اجل��م��ه��ور،  م��ن  ك��ب��ًيا  تفاعل  �سهد  حيث  للح�سور،  النقا�س 
ف�سيلة  اإل���ى  اجل��زي��ل  بال�سكر  ال��رواح��ي  خلفان  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ت��اذ  اجل��ام��ع��ة 
لل�ّسلطنة-  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي  –م�ساعد  اخل��رو���س��ي  ن��ب��ه��ان  ب��ن  ك��ه��لن  ال��ّدك��ت��ور  ال�����س��ي��خ 
الطيب.    تفاعلهم  على  احل�����س��ور  و�سكر  القيمة،  امل��ح��ا���س��رة  ه��ذه  ب��اإل��ق��اء  تف�سله  على 
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اخلارجية  للعلقات  الرئي�س  م�ساعد  مكتب  اأق���ام 
بالتعاون مع مركز التميز الطلبي حفل تكرمي للطلب 
ال�سيفية  للدرا�سة  عاملية  اآف��اق  برنامج  يف  امل�ساركني 
بن  بخيت  الدكتور  املكرم  رعاية  حتت  وذل��ك   ،2014
ال��دول��ة-. جمل�س  -ع�سو  امل��ه��ري  �سهيل  ب��ن  اأح��م��د 

كلمة   تلته  احلكيم،  الذكر  من  اآي  بتلوة  احلفل  ب��داأ 
األقتها  اخلارجية  للعلقات  الرئي�س  م�ساعد  مكتب 
فيها:  ق��ال��ت  املعمرية  خمي�س  بنت  �سهام  الفا�سلة 
»دعًما لروؤية جامعة نزوى ور�سالتها املتمثلة يف حتقيق 
الطلب  تعليم  و  ال���دويل،  والتميز  العاملية،  ال�سمعة 
فاعٍل  ب�سكل  الإ���س��ه��ام  م��ن  ومتكينهم  وا���س��ع،  ب�سكٍل 
تن�سيط  نحو  اجلامعة  �سعت  فقد  املجتمع؛  ت��ق��ّدم  يف 
�سواء  والبحثية  ��ة  الأك��ادمي��َيّ املوؤ�ّس�سات  مع  العلقات 
حول  التعليمي  املجتمع  يف  اأو  ُع��م��ان  �سلطنة  داخ���ل 
نف�سها  لإب��راز  اجلامعة  من  و�سعًيا  واأ�سافت:  العامل. 
ولي�ست  املحيطة،  البيئة  مع  للتفاعل  مركًزا  ب�سفتها 

مل�ساعد  مكتًبا  اأن�ساأت  فقد  ��ا؛  ذات��ًيّ مكتفيًة  موؤ�ّس�سًة 
الرئي�س للعلقات اخلارجية وهو م�سوؤول عن التوا�سل 
هذا  وم��ن  وال���دويل.  املحلي  ال�سعيدين  على  ال��ع��ام، 
م�ساعد  مكتب  يف  ممثلة  اجل��ام��ع��ة  اأن�����س��ات  املنطلق 
�سيفيا  درا�سيا  برناجما  اخلارجية  للعلقات  الرئي�س 
ال�سيفية،  للدرا�سة  عاملية  افاق  برنامج  م�سمى  حتت 
يف  والدرا�سة  للعي�س  الفر�سة  الطلب  اأعطى  وال��ذي 
مختلفة  ثقافة  معاي�سة  خ��لل  م��ن  والتعلم  اآخ��ر  بلد 
طلب  الرنامج  ويبتعث  مختلفة.  تدري�سية  واأ�ساليب 
تعليمية  ملوؤ�س�سة  ن��زوى  جامعة  موظفي  من  وم�سرفني 
ي�سب  مكثف  �سيفي  برنامج  ينهون  حيث  اخل��ارج  يف 
امل�ساركون  الطلب  ويتمكن  الدرا�سية.  م�ساقاتهم  يف 
الأكادميية  مهاراتهم  �سقل  من  الدرا�سة  فرتة  خلل 
ذوات��ه��م«. على  واع��ت��م��اده��م  باأنف�سهم  ثقتهم  وب��ن��اء 

للدرا�سة  اآفاق عاملية  تلى ذلك عر�س فيلم برنامج  ثم 
�سيف  يف   ال��رن��ام��ج  ابتعث  اإذ   ، 2014م  ال�سيفية 

اإل��ى)12( وطالبة  طالب   )180( من  اأكرث   2014 عام 
ج��ام��ع��ة م��خ��ت��ل��ف��ة يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة، وف��رن�����س��ا، 
واإي���رل���ن���دا واأمل��ان��ي��ا وال��ن��م�����س��ا وك���وري���ا واجل��م��ه��وري��ة 
ماليزيا. دولة  و  املغربية  واململكة  الإيرانية  الإ�سلمية 
امل�ساركون يف الرنامج عر�سا  بعد ذلك قدم الطلب 
�سرحوا فيه جتربتهم يف الرنامج، حيث بداأت املجموعة 
املبتعثة اإلى اإيران عر�س جتربتهم يف الدرا�سة بجامعة 
اجلامعة  فرع  يف  والدرا�سة  الإيرانية  بهيت�سي  ال�سهيد 
الآخر ب�سمال اإيران، تلى ذلك عر�س عن اململكة املغربية 
بجامعة  ال��درا���س��ة  يف  جتربتهم  ال��ط��لب  فيه  و���س��رح 
اأرقى اجلامعات على م�ستوى  الأخوين والتي تعتر من 
وعن  النم�سا  ملجموعة  عر�س  تبعه  الأو���س��ط،  ال�سرق 
امل�ساركة هناك والأثر الإيجابي الذي طبعته يف نفو�سهم .
املتح�دة  اململك�ة  اإل��ى  املبتعث�ة  املجموع�ة  قدم�ت  كم�ا 
) اإك�����س��ف��ورد( ب��ال��ت��ع��اون م��ع وح���دة ب��ح��وث الأف���لج 
للبحث  الوطني  املركز  من  مقدمة  مبنحة  و  باجلامعة 

امليداين يف جمال حفظ البيئة عر�سا عن جتربتهم يف 
التدرب باإك�سفورد ومغامرتهم يف الإ�ستك�ساف والبحث .

التبادل  ب��رن��ام��ج  ع��ن ط��لب  ع��ر���س  ق��دم  ذل��ك  بعد 
ال��ط��لب��ي ال��دار���س��ني يف ج��ام��ع��ة ن����زوى خ���لل ع��ام 
 ، عرو�سهم  امل�ساركني  الطلبة  ا�ستكمل  ث��م   ،2014
العي�س  يف  جتربتها  اإيرلندا  جمموعة  عر�ست  حيث 
حتققت  التي  الكبية  والإ�ستفادة  اإيرلندية  عائلة  مع 
ك��وري��ا مت خلله  ع��ر���س جلمهورية  وق���دم  ذل���ك،  م��ن 
على  كالتعرف  هناك  املجموعة  تعلمته  ما  اأهم  عر�س 
الثقافات،  من  غيها  عن  ومامييزها  الكورية  الثقافة 
ف��ق��دم��ت عر�سها  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اأم����ا جم��م��وع��ة 
وال��ت��ي  ب��رون��ل  بجامعة  ودا���س��ت��ه��م  م�ساركتهم  ح���ول 
.. الإجنليزية  اللغة  يف  قدراتهم  تنمية  على  �ساعدت 

امل��ن��ا���س��ب��ة بتكرمي  ب��ت��ف�����س��ل راع����ي  واخ��ت��ت��م احل��ف��ل 
اجلامعة  موظفي  من  الرنامج  اإجن��اح  يف  امل�ساهمني 
ال��رن��ام��ج.  ال���ط���لب امل�����س��ارك��ني يف  ت���ك���رمي  ث���م   ،

مكتب م�ضاعد الرئي�ض للعالقات اخلارجية يكرم طالب برنامج اآفاق عاملية 

للدرا�ضة ال�ضيفية2014م

مركــز الإر�ضــاد الطالبــي ينظــم ور�ضــة تدريبيــة بعنــ�ان: 

)) م�ضكالت اإدارة ال�قت لدى الطلبة واأ�ضاليب التغلب عليها ((

    �سمن �سل�سلة اخلدمات الإر�سادية التي يقدمها 
املركز  نفذ  اجلامعة،  يف  الطلبي  الإر���س��اد  مركز 
الوقت لدى  اإدارة  ور�سة تدريبية بعنوان »م�سكلت 
الدكتور  قدمها   « عليها  التغلب  واأ�ساليب  الطلبة 
بق�سم  م�ساعد  اأ���س��ت��اذ   – ال�سيد  ال��دي��ن  ح�سام 
الرتبية والدرا�سات الإن�سانية - وذلك يوم الأربعاء 
الدكتور يف  تناول  امل��واف��ق)2015/3/18م(، حيث 
بداية الور�سة اأهمية الوقت لدى الطالب اجلامعي؛ 
ومي�سر  التعليمية  للعملية  م��دي��ر  ال��وق��ت  يعد  اإذ 
للتعلم، ثم تناول اأهمية الوقت للإن�سان ب�سكل عام، 
تطرق  كما  الوقت،  وخ�سائ�س  �سمات  اإلى  وتطرق 

والأق��وال  النبوية  والأح��ادي��ث  القراآنية  الآي��ات  اإل��ى 
املاأثورة املحفزة على ا�ستثمار الوقت مبا هو مفيد، 
ثم اأ�سار املحا�سر اإلى اأنواع الوقت الدرا�سي وهي: » 
الوقت الكلي املفرت�س، والوقت املخ�س�س، والوقت 
التح�سيي،  والوقت  الإبداعي،  والوقت  التعليمي، 
وال���وق���ت الإن���ت���اج���ي، وال���وق���ت غ���ي امل��ب��ا���س��ر«.

 ب��ع��د ذل���ك حت���دث ال��دك��ت��ور ح�����س��ام ال��دي��ن عن 
التخطيط  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��وق��ت  اإدارة  خ��ط��وات 
وال��ت��ن��ف��ي��ذ وامل���ت���اب���ع���ة. ب��ع��ده��ا ت���ن���اول امل���زاي���ا 
اإي��ج��اد  يف  ومت��ث��ل��ت  ال��وق��ت  اإدارة  م��ن  املتحققة 
ال���ت���وازن ب��ني م��ت��ط��ل��ب��ات احل���ي���اة، وع����دم ت�ستت 

اجل���ه���د، وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى الأه�������داف، وغ��يه��ا.
اإلى جانب ذلك حتدث املحا�سر عن فوائد ا�ستثمار 
الوقت  تر�سيد  يف  ودورها  اجلامعي  للطالب  الوقت 
ال��رتدد  م��ن  الطالب  واإن��ق��اذ  يفيد،  فيما  واإن��ف��اذه 
واحلية ب�ساأن ما يقوم به من عمل درا�سي، ومتكينه 
له،  املخ�س�س  الوقت  يف  ن�ساط  اأي  ممار�سته  من 
منا�سبة  اأكرث  اأوقات  وحتديد  الوقت  توفي  وكذلك 
لبع�س املو�سوعات الدرا�سية، وبعدها تناول املحا�سر 
وقد  عليها.  التغلب  وا�سرتاجتيات  الوقت  م�سيعات 
لتمكني  نفذت  عملية  تطبيقات  الور�سة  و�ساحب 
اأف�سل.  ب�سكل  الطلب مما عر�س من مو�سوعات 
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كتبت: ندى بنت را�سد اجلابرية 

نظمت  للجامعة  ع�سر   احل��ادي  الثقايف  املو�سم  فعاليات  �سمن 
املوافق)2015/3/15م( الأحد  يوم  للم�سرح   العمانية  اجلمعية 

�سالح  ال��دك��ت��ور  رع��اي��ة  حت��ت  وذل��ك   « قهوة  ب��ع��ن��وان«  م�سرحية 
ال��ط��لب-. ل�����س��وؤن  ال��رئ��ي�����س  م�ساعد  ال���ع���زري-  من�سور  ب��ن 

وقد هدفت  هذه امل�سرحية اإلى تو�سيح اأنواع الفن امل�سرحي، وتقارن 
فيما يريده اجلمهور وما يريده النقاد يف طابع كوميدي �ساخر. 
وقد مثل فيها اأدوار �سخ�سيات كل من: �سامل الرواحي واإ�سماعيل 
امل�سيخي.  ورام��ي  ال�سعيدي  ومحمد  النيادي  ومحمد  الرواحي 
قهوتنا  ت�����س��رب��وا  اأح����ده����م«ل  امل�����س��رح��ي��ة مب��ق��ول��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
ما  اأنتم  فيها  �سعوا  بال�سكر  مغرقة  ت�سربوها  ول  �سكر  ب��دون 
الأم��ري��ن.  ب��ني  الو�سطية  اإل���ى  ت��دع��و  ر���س��ال��ة  (وه���ي  ينا�سبكم 

»قه�ة« على خ�ضبة 

م�ضرح قاعة ال�ضهباء

كتبت/ بثينة بنت خليفة الفهدي. 
م��وؤخ��را  ال�����س��وئ��ي  الت�سوير  ج��م��اع��ة  افتتحت 
اجلماعة  طلب  مواهب  لعر�س  عك�س«  معر�س« 
حتت  ذلك  وك��ان  ال�سوئي،   الت�سوير  جمال  يف 
الرواحي-  �سليمان  بن  محمود  الأ�ستاذ  رعاية 
والإع��لم-  حيث  العامة  العلقات  دائ��رة  مدير 
ا���س��ت��م��ل امل��ع��ر���س ع��ل��ى )25(�����س����ورة ل��ط��لب 
املتنوعة. الت�سوير  ف��روع  يف  اجلامعة  وموظفي 

الثلثة  ال��ف��ائ��زي��ن  اإع���لن  الف��ت��ت��اح  ومت خ��لل 

ب��امل��راك��ز الأول������ى يف م�����س��اب��ق��ة« ب���ل ك��ام��يا« 
وال��ت��ي اأق��ام��ت��ه��ا اجل��م��اع��ة ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ني من 
اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���س، ويف خ��ت��ام الف��ت��ت��اح ق��دم 
�سليمان  ب��ن  في�سل  الفا�سل  اجلماعة  رئي�س 
ال����رواح����ي ه���دي���ة ت���ذك���اري���ة ل���راع���ي احل��ف��ل.
من  ي��ت��اح  متكامل  اأ���س��ت��ودي��و  امل��ع��ر���س  �ساحب 
خلله التقاط ال�سور ملن اأراد من زوار املعر�س، 
على  ال�سور  طباعة  خدمة  توفي  اإلى  بالإ�سافة 
مل�سة   « مطبعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  متنوعة  خ��ام��ات 

واأق��ام��ت اجلماعة  ال�����س��ور«.   لطباعة  اح��رتاف 
امل��اك��رو«  ت�سوير  ور���س��ة«  اأي�سا  املنا�سبة  بهذه 
البو�سعيدي،  �سعود  ب��ن  حمد  ال��ط��ال��ب  قدمها 
ت�سوير  اأ�سا�سيات  على  فيها  امل�ساركني  تعرف 
املاكرو، واأهمية الإ�ساءة والتعرف عليها، وعوامل 
اإقبال  الور�سة  لق��ت  وق��د  امل��اك��رو،  �سور  جن��اح 
قدم  كما  وخارجها،  اجلامعة  طلب  من  كبيا 
اأخ��رى  ور���س��ة  الكندي  ربيعة  ب��ن  اأ���س��د  الفا�سل 
لل�سور«. الرقمي  »التعديل  بعنوان  للجماعة 

جماعة الت�ض�ير ال�ض�ئي تفتتح معر�ض»عك�ض« 

م�ضح�با بفعاليات متن�عة

نظم ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية ور�سة خا�سة بطلب املاج�ستي 
يف الإر�ساد النف�سي والإدارة الرتبوية حول » الإطار العام لكتابة الر�سائل 
اجلامعية«، وقد هدفت هذه الور�سة اإلى تزويد طلب الدرا�سات العليا 
من  ب��دءًا  ر�سائلهم  اإع���داد  يف  ت�ساعدهم  اإ�سافية  وم��ه��ارات  مبعارف 
للمناق�سة. جاهزة  ر�سالة  اإع��داد  اإل��ى  البحثي  املخطط  اإع��داد  مرحلة 

كلية  عميد  التوبي-  �سيف  بن  اهلل  عبد  الدكتور  الور�سة  افتتح  وق��د 
العلوم والآداب- مرحبًا بالطلب و�ساكرًا لهم على ح�سورهم، وحثهم 
الور�س  الطلب مبزيد من  واعدًا  الور�س  ال�ستفادة من مثل هذه  على 
التدريبية، كما قدم ال�سكر اإلى الأفا�سل الأ�ساتذة الدكتورة رنا ال�سمادي 
والدكتور محمد النقادي والدكتور غ�سان �سرحان على تنفيذهم الور�سة.  

بالأمثلة،  الر�سالة اجلامعية مدعمة  بعد ذلك مت عر�س جميع عنا�سر 
باملنهجية  العلمية، واللتزام  الكتابة  اللتزام بقواعد  اأ�س�س  كما قدمت 
ويف  العلمي.  البحث  اأخ��لق��ي��ات  وف��ق  ال��درا���س��ة  اإج����راء  يف  العلمية 
الإن�سانية  والدرا�سات  الرتبية  ق�سم  رئي�س  قام  التدريبي  اليوم  ختام 
امل�ساركني. على  احل�سور  ���س��ه��ادات  بتوزيع  الكلية  عميد  ع��ن  نيابة 

كلية العل�م والآداب تنظم ور�ضة:»الإطار العام لكتابة الر�ضائل اجلامعية«
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كتب/محمد الرزيقي

ال�سيدلة  كلية  من  بحثي   فريق  متكن 

من  -وبتمويل  نزوى  بجامعة  والتمري�س 

جمل�س البحث العلمي- من تطوير عقار 

اجلانبية  التاأثيات  لتقليل  البودي�سونيد 

و�سمان و�سوله اإلى القولون ب�سكل مخفي 

وبجرعات م�سيطر عليها، بالإ�سافة اإلى 

تطوير دواء مخفي من البودي�سونيد نانو 

للبودي�سونيد  اجلانبية  الآث��ار  من  للحد 

وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��وق��ع امل�����س��ت��ه��دف.

ويتم حت�سي البودي�سونيد على مرحلتني 

الت�سليم  ونظام  النانو  تر�سب  بوا�سطة 

غ�ساء  كب�سولت  يف  تكوينه  يتم  ال���ذي 

 .)AMMCs(غ�ساء يف  متماثل  غ��ي 

وج�����رى ال���ت���اأك���د م���ن ذل����ك ب��وا���س��ط��ة 

م��ط��ي��اف حت��وي��ل ف���وري ل��لأ���س��ع��ة حتت 

الكتلوي  امل��ط��ي��اف  ومقيا�س  احل��م��راء 

املغناطي�سي  ال��رن��ني  مطياف  ومقيا�س 

املا�سح  مقيا�س  اإل��ى  بالإ�سافة  ال��ن��ووي 

الإلكرتوين.  املا�سح  واملجهر  التفا�سلي 

جاء ذلك من خلل درا�سة بحثية ممولة 

من جمل�س البحث العلمي بعنوان »تخليق 

�سكل  على  وتركيبه  املخفي  البودي�سونيد 

غ�ساء  ك��ب�����س��ولت  يف  ال��ن��ان��و  ج��زي��ئ��ات 

 )AMMCs( غ�ساء  يف  متماثل  غ��ي 

الباحث  ب��ق��ي��ادة  ال��ق��ول��ون  ل���س��ت��ه��داف 

فيليب  اأنيل  الدكتور  للم�سروع  الرئي�سي 

م���ن ج��ام��ع��ة ن�����زوى وال���ف���ري���ق امل��ك��ون 

املحليني  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  م��ن جم��م��وع��ة 

وب��ع�����س ال���س��ت�����س��اري��ني م���ن ج��ام��ع��ة 

روب�����رت ج�����وردن ب��امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة.

- اأهداف الدرا�ضة:

وح���ول ال��ه��دف ال��ع��ام م��ن امل�����س��روع قال 
فيليب:  اأنيل  الدكتور  الرئي�سي  الباحث 
املر�سى  م�ساعدة  على  يعمل  البحث  اإن 
يف ال�سلطنة الذين يعانون من داء التقرح 
جرعة  اإعطائهم  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ق��ول��وين 
اأن  م�سيفًا  معقول،  وب�سعر  فعالة  دوائية 
فكرة هذا البحث تعمل على اإن�ساء نظام 
متناول  يف  ي��ك��ون  ف��ع��ال  دوائ���ي  تو�سيل 
القولوين  التقرح  بداء  امل�سابني  املر�سى 
البحث  رك��ز  كما  التقرحي(.  )القولون 
يف  نانو   املخفي  العقار  ا�ستخدام  على 
منطقة  يف  امل��ط��ل��وب  ال��ت��اأث��ي  اإح�����داث 
ال��ق��ول��ون امل����راد م��ع��اجل��ت��ه��ا، م��ن اأج��ل 
كونه  وفعاليته،  ال��دواء  منافع هذا  اإب��راز 
اختباره. ي�سبق  مل  ومبتكرا  جديدا  دوءا 

لوحظ  اأنه  فيليب  اأنيل  الدكتور  واأ�ساف 
اأن هناك موؤ�سرا م�ستمرا حلالت حدوث 
داء التهاب الأمعاء يف اأجزاء مختلفة من 
توثيق  ال�سلطنة  يف  هناك  لي�س  ال��ع��امل. 
املتوفرة  واملعلومات  املر�س،  لهذا  دقيق 
مواطنني  من  م�ستقاة  اخل�سو�س  بهذا 
لذا  ���س��واء،  ح��د  على  ومقيمني  عمانيني 
البحثية  ال��درا���س��ات  اإح��دى  اأف���ادت  فقد 
الأمعاء  التهاب  مر�س  حدوث  ن�سبة  باأن 

�سنويا يف ال�سلطنة هي 1.35/  100000.

- نبذة عامة عن مر�ض الق�ل�ن

تقول الدكتورة عفاف محمد ويل الباحثة 
التهاب  مر�س  اإن  بامل�سروع  امل�ساعدة 
الأمعاء هو جمموعة من اللتهابات التي 
الدقيقة،  والأم��ع��اء  ال��ق��ول��ون  يف  حت��دث 
هي  امل��ر���س  ل��ه��ذا  الرئي�سية  والأ���س��ك��ال 
مر�س كرون اأو التهاب القولون التقرحي 
من  م��ت��ك��ررة  ب���ح���وادث  تت�سف  وال��ت��ي 
الأغ�����س��ي��ة  وال��ت��ه��اب  اإ���س��اب��ات  �سل�سلة 
محدد  علج  يوجد  ل  وحاليا  املخاطية، 
ل��ه��ذا امل���ر����س، وال���ع���لج���ات ال��دوائ��ي��ة 
من  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  تعتمد  امل�ستخدمة 
واخلالية  لللتهابات  امل�سادة  الأدوي���ة 
م��ن م��رك��ب��ات ال�����س��رتوي��د اإ���س��اف��ة اإل��ى 
الأدوي��ة  وبع�س  اجللوكورتيكويد  هرمون 
املوؤثرة على مناعة اجل�سم مع العلجات 
الأم��را���س. ه��ذه  ملثل  حاليا  بها  املو�سى 

- اأبرز النتائج:

غي  الغ�ساء  كب�سولة  تركيبة  اأظ��ه��رت 
وجود   )AMMCs( غ�ساء  يف  املتماثل 
غي  كثيفة     / �سميكة  خارجية  منطقة 
مثقبة )بدون م�سامات( ومنطقة داخلية 
ذات  امل�����س��ام  وك��ان��ت  خفيفة،  م�سامية 
م��دى ن��ان��وي. واأج��ري��ت درا���س��ات اإط��لق 

ت�سنيعيا  ت�سميما   23 با�ستخدام  الدواء 
)ع��ام��ل��ي��ا(، وج����رت درا����س���ة ت���اأث���يات 
وك��ذا  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  التكوينية  امل��ت��غ��يات 
ال��دواء.  اإط��لق  على  الأ�سموزي  ال�سغط 
ومت تطبيق مناذج مركبة مختلفة لغر�س 
ال�غ�ساء  كب�سولة  ال��دواء من  اإط��لق  فهم 
 .)AMMCs( غ�ساء  يف  املتماثل  غي 
ال��ب��ودي�����س��ون��ي��د  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
اأي��دت  كما  النانوي.  امل��دى  �سمن  كانت 
جديد  ج��زيء  تكون  �سحة  التو�سيفات 
القولون.  بيئة  البودي�سونيد يف  اإلى  حتول 
اأ���س��م��وزي��ا  �سغطا  ف��ك��ان  الإط����لق  اأم���ا 
معتمدا، يف حني كان التحكم نتيجة لوجود 
اأورمة خميية ن�سطة يف الرتكيبات، وكان 
املتماثل  ال�غ�ساء غي  من  ال��دواء  اإط��لق 
�سفرية  رتبة  ذات  غ�سائية  كب�سولة  يف 
الرتكيز  منطقه  )من  فيكياين  وانت�سار 
املنخف�س(. الرتكيز  منطقة  اإلى  العايل 

يقول  الدرا�سة  نتائج  باأبرز  يتعلق  وفيما 
الدكتور اأنيل فيليب اإن حتويل بودي�سونيد 
اإلى دواء مخفي بودي�سونيدي يعد اإجنازا 
اإل���ى ح��د كبي وحت��دي��د �سفات  ج��دي��دا 
اأن محتوى  واأكد  ال��دواء بكل جناح،  هذا 
ممتاز  نانوي  وبنطاق  جيدا  كان  ال��دواء 
الإط����لق يف املختر  م��ل��ف  اأظ��ه��ر  وق���د 
انت�سار  م��ع  �سفري  ترتيب  ذا  اإط��لق��ا 

ف��ي��ك��ي��اين، الأم�����ر ال����ذي ���س��م��ح ل��ل��دواء 
باإعطاء اإطلق م�سيطر عليه مما ي�ساعد 
يف احلد من التاأثيات اجلانبية الناجمة 
امل��ري�����س ج��رع��ات عالية. اإع��ط��اء  ع��ن 

- منافع تعليمية:

فبني  التعليمية  املنافع  ناحية  م��ن  اأم���ا 
هذا  اأن  القول  ميكن  اأن��ه  فيليب  د.اأن��ي��ل 
املعدات  اأحدث  على  اعتمد  الذي  البحث 
جمل�س  من  بتمويل  �سراوؤها  ج��رى  التي 
اأر�سى منهجا  العماين قد  العلمي  البحث 
الأم��ر  ن��زوى،  جامعة  باحثي  ل��دى  بحثيا 
الكوادر  تدريب  عملية  يف  �ساهم  ال��ذي 
بتدريب  قمنا  بحيث  الوطنية  الب�سرية 
ثلثة من طلبة الدرا�سات الأولية واثنني 
على  واحدة  مختر  وفنية  ال�سيادلة  من 
بنظام  املتعلقة  البحث  جوانب  مختلف 
تدريبهم  مت  كما  املخفي،  ال��دواء  ت�سليم 
البحث.  معدات  مع  التعامل  كيفية  على 
التي  واخل���رة  املعرفة  اأن  نعتقد  ونحن 
من  امل�ساركون  الباحثون  عليها  ح�سل 
قاعدة  اإر���س��اء  يف  �ست�ساعد  ال�سلطنة 
املواطنني  من  القادمة  للأجيال  بحثية 
ال��ع��م��ان��ي��ني ف��ي��م��ا ي��خ�����س اجل���وان���ب 
ال�سيدلنية  الكيمياء  لعلم  املختلفة 
وع��ل��م ال�����س��ي��دلن��ي��ات وخ�����س��و���س��ا يف 
امل�ستهدف. ال��دواء  ت�سليم  نظام  جم��ال 

الدكت�رة عفاف حممد ويل

الباحثة امل�ضاعدة بامل�ضروع 

الدكت�ر اأنيل فيليب

الباحث الرئي�ضي

مل�ضاعدة مر�ضى التقرح الق�ل�ين..

باحثـــ� »نـزوى« ي�ضجلــ�ن اإجنــازاً دوائيــاً جديــداً
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ي�م التت�يج..

يعني  وم��اذا  اخلريجني  عند  هو  فكيف  اخلريج،  حياة  يف  فا�سلة  حلظة  التخرج  اإن 
اإليهم. تقول اخلريجة ثريا بنت زاهر ال�سوافية  ال�سوؤال املعتاد توجهنا  لهم؟! بهذا 
اآٍت  هو  ملا  النطلق  وم�سة  هو  اليوم  والتوجيه-: هذا  الإر�ساد  تربية يف  -ماج�ستي 
التتويج ملن اجتهد ونال  اإّنه يوم  بحول اهلل تعالى، يوٌم ممّيز تهيج امل�ساعر بو�سفه، 
المتياز، والأهم تزّودنا بالثقة لننهل من في�س العلم بل كلل اأو ملل. وتقول اخلريجة 
عذراء بنت محمد القرنية-تربية، حا�سوب-: اإن هذا اليوم هو نتاج عمل دوؤوب وجهد 
جهيد، وفرحة كفرحة العيد حيث اللقاء بعد الغياب تتخلله التهاين وتبادل التريكات 
بني اخلريجني، اإ�سافة اإلى �سعور الفخر والن�سوة بني الأهل واخللن يف العلم والتعلم 
�سفيع  اخلريج  اأّما  ور�ساد.  علم  منارة  �سعار  محققني  والغاية؛  الهدف  اإلى  والو�سل 
منذ  انتظرته  وعر�س  عمر  فرحة  اإّنها  فيقول:  معلومات-  –نظم  اخلل�سي  �سلم 
خم�س �سنوات، اإنه هدية لكل من وقف اإلى جانبي. وي�ساركه الراأي اخلريج �سالح بن 
�سامل الكندي –تخ�س�س محا�سبة- م�سيفا: اإنه ح�ساد ل�سني الدرا�سة اأينعت ثمارا 
طيبة؛ غمرتني بالفخر ولذة النجاح. وتقول اخلريجة علياء بنت بلعرب البطا�سية-

علم العمارة-: يوم الّتخّرج يعني يل الكثي فهو يوم جني ثمار اجلهد املتوا�سل خلل 
التي تتوج �سنوات الكفاح، ويف الوقت نف�سه  �سنوات الدرا�سة، وهو اخلامتة الذهبية 
هو نقطة النطلق اإلى ف�ساءات اأرحب يف رحلة البحث والتعلم وموا�سلة طلب العلم 
باإذن اهلل. ويعتر اخلريج �سعيد بن حمد املحروقي-ماج�ستي،الدرا�سات اللغوية-: 
اأعتره جوهرة من جواهر عقد هذا احلياة التي من اهلل بها علي فاحلمدهلل. ويقول 
يوم فرح  التعليمية-:  الإدارة  تربية يف  ال�سبحي -ماج�ستي  نا�سر  اخلريج عمر بن 
وهو  ن�سيب،  جمتهد  فلكل  زرع  ما  العلم  طالب  فيه  يح�سد  غامر  و���س��رور  كبي، 
الذاكرة. يف  محفورًا  اليوم  هذا  ويبقى  الدكتوراه،  درا�سة  ل�ستكمال  للأمام  خطوة 

اإنطالقة جديدة..

اإن�سان يف حياته هدف وغاية، والذي ل يعي�س لهدف يف هذه احلياة �سل �سعيه  لكل 

التتويج؛  هذا  بعد  ملا  اأهداف اخلريجني  بع�س  هنا  ر�سدنا  وقد  ال�سبل.  به  وتقطعت 
يلتقي  جميعها  اأن  اإل  ذلك،  يف  كلماتهم  وتباينت  خريج،  كل  عبارات  اختلفت  حيث 
العلمي  والتكوين  ال��درا���س��ة  وتكملة  وبنائه،  ال��وط��ن  خدمة  ه��و  واح��د  �سعيد  على 
و�سهادتي.  بعلمي  اأرتقي  اأن  هو  �سفيع اخلل�سي: هديف  يقول اخلريج  لهم.  واملعريف 
البكالوريو�س  درج��ة  واليوم  الدبلوم  درج��ة  اأنهيت  اأن  بعد  القرنية:  ع��ذراء  وتقول 
فبالعلم  العلم  مراتب  اأعلى  وحتقيق  الدرا�سي،  م�سواري  موا�سلة  هو  ه��ديف  ف��اإن 
– البحري  ع��زان  بن  اأحمد  اخلريج  اأم��ا  وال�سعوب.  ال��دول  وتنه�س  النفو�س  ت�سمو 

ماج�ستي يف الإر�ساد والتوجيه- فيقول: هديف اأن اأكون اإن�سانا بّناء اأفيد وطني بهذا 
علوم.  من  اكت�سبته  ومما  اأمكنني  مبا  املجتمع  واأخ��دم  ذات��ي  واأحقق  التخ�س�س،  
اأهدافهم وطموحاتهم يقول �سعيد املحروقي:  وكغيه من اخلريجني واخلريجات يف 
على  اأعمل  اأن  واأطمح  الدكتوراه،  �سهادة  لنيل  تعليمي  اأوا�سل  اأن  التخرج  بعد  هديف 
ما خطته يداي يف ر�سالة املاج�ستي وتطبيق نتائج البحث الذي قمت به. من جانب 
–باإذن اهلل-  عازمة  اأنا  اإجنليزية-:  لغة  تربية  العلوية-  تقول اخلّريجة منية  اآخر 
على ال�سعي يف اأمرين؛ الأول منهما: تزويد جمتمعي مبهارات جديدة يف جمال اللغة 
الإجنليزية، اأما الثاين فهو العمل على اإن�ساء جيل مبدع قادر على تقدمي الكثي للمجتمع. 
يف حني يقول يقول عمر ال�سبحي: هديف توظيف نتائج الدرا�سة لتطوير جمال عملي 
للم�ساهمة يف بناء الوطن واإثراًء لذاتي ليكون دافعًا لل�ستمرار يف ا�ستكمال درا�ستي 
العليا الدكتوراه باإذن اهلل، وخطتي اأي�سا تنمية املهارات التي اكت�سبتها اأثناء قيامي 
با�ستكمال درجة املاج�ستي. وتقول علياء البطا�سية: هديف هو اإثبات ذاتي اأول وقبل 
احلبيبة.  جامعتي  يف  معرفة  من  اكت�سبته  ملا  حية  ممار�سة  اأق��دم  اأن  ثم  �سيء،  كل 

م�ضاهد على  رف�ف الذكريات..

ويف م�سهد التخرج الذي بل �سك �سيبقى محفورا يف ذاكرة اأ�سحابه، دعونا اخلريجني 
لأن ي�ستدعوا �سيئا من ذكرياتهم املحفورة اأي�سا يف وجدانهم عن احلياة اجلامعية، 
حيث تقول ثريا ال�سوافية: من املواقف اجلميلة التي حظيت بها يوم تقدمت لطلب 
باإطراء  ح�سيت  اإذ  املقابلة  وقت  ذلك  وكان  اجلامعة  يف  املاج�ستي  ر�سالة  موا�سلة 
اأنا  وها  قط،  ذلك  اأن�س  ومل  وال�سرور  بالتقدير  حينها  و�سعرت  وثنائهم  الأ�ساتذة 

ملف العدد

اإعداد/ مرمي بنت جمعة الكميانية:

محمل  زاه��ر  وم�ساء  بهّية،  ليلة  يف 
بكل معاين الفخر والعتزاز، حفلت 
املا�سي  الأح���د  ي��وم  ن���زوى  جامعة 
كوكبة  بتخريج  )22/ 3/ 2015م( 
مخلتف  يف  خريجيها  م��ن  ج��دي��دة 
و�ساء  ي��وم��ا  ك��ان  التخ�س�سات.. 
دوؤوبة  جلهود  تتويج  من  ج�سده  مبا 
اخلريجون،  اجلامعة  طلب  بذلها 
خ��ط��اه��ا  ع��ل��ى  ي�����س��م��ر  زال  وم����ا 
ليلة  اإن��ه��ا  امل��ت��ف��وق��ون..  ال��ط��لب 
البهية،  ُع��م��ان  ل��ي��ايل  اإل���ى  ت�ساف 
نزوى  جامعة  جيل  فيها  وق��ف  ليلة 
مخل�س  وثناء  اإجلل  وقفة  ال�سابع 
وعمل،  ق��ول  املعطاء  الوطن  لهذا 
وملجدد اأجماد عمان املظفر ح�سرة 
قابو�س  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب 
اهلل  حفظه   – امل��ع��ظ��م  �سعيد  ب��ن 
ت�سعمائة  وامتنانا..  �سكرا  ورع��اه- 
وثمانية و�ستون خريجا وخريجة يف 
كليات اجلامعة الأربع اأ�سحوا اليوم 
رق��م��ا ج��دي��دا ي�����س��اف اإل���ى ت��ع��داد 
حيث  العمانية..  الب�سرية  التنمية 
�سني  من  الأخية  �سمعتهم  اأطفاأوا 
اجلامعة. يف  الأكادميية  درا�ستهم 
ــة( ال��ت��ع��اب��ي  ــراق ــض وه��ن��ا ت���رتك )اإ�
وامل�����������س�����اع�����ر ل����ت����رتا�����س����ل م��ن 
التتويج؛  ه��ذا  ف��ر���س��ان  اأ�سحابها 
ت��ع��ب��يا ع���ن ف��رح��ت��ه��م وت��ت��وي��ج��ا 
لأي������������ام اجل��������د والج������ت������ه������اد.

عّبوا عن بهجتهم وبالغ �ضرورهم يف ي�م تت�جيهم..

اجلامعـة ت�ضيـف رقًمـا جديـًدا مـن خمرجاتهـا ال�ّضاعـدة اإىل ِتعـداد التَّنميـة الب�ضريـة الُعمانيـة
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عّبوا عن بهجتهم وبالغ �ضرورهم يف ي�م تت�جيهم..

اجلامعـة ت�ضيـف رقًمـا جديـًدا مـن خمرجاتهـا ال�ّضاعـدة اإىل ِتعـداد التَّنميـة الب�ضريـة الُعمانيـة

. ويقول  اأكرم كطالبة ماج�ستي جميدة ومتفوقة يف درا�ستي  اليوم 
�سفيع اخلل�سي: ما زلت اأتذكر اأحد اأ�ساتذتي حينما زجرين اأمام 
باإحراج  حينها  ف�سعرت  املحا�سرة،  عن  لتاأخري  غا�سبا  الطلب 
محا�سراتي  عن  اأت��اأخ��ر  مل  واأن��ا  اليوم  ذل��ك  وم��ن  اأمامهم،   كبي 
اأبدا. اأّما منية العلوية فتقول: اللحظات املوؤثرة كثية، ولكل منها 
التي  اللحظات  تلك  اأن�ساها  ل  التي  املواقف  ومن  اخلا�س،  اأثرها 
ثمرة  وح�ساد  تعبي  نتاج  فيها  لأرى  الإمتحان  درجات  فيها  اأ�ستلم 
اأن  على  العزم  عقدت  قد  اأك��ون  حني  حلظة  من  اأجملها  وما  اجلد 
كنت  ما  فوقع  ومبعدل  يتحقق  ذلك  ف��اأرى  الدرجات  اأعلى  اأح�سد 
اأتوقعه فلله ال�سكر على اأن من علي بذلك. وحفر اأحمد البحري يف 
ذاكرته ن�سيحة قالها له اأحد اأ�ساتذته اأفادته يف م�سيته التعليمية 
" اقراأ، اقراأ، اقراأ حّتى تكّل عيناك". ويف حياته ب�سكل عام وهي: 

ر�ضالة �ضكر..

ويف ر�سالة �سكر للجامعة نبعت من �سدور اخلريجني، وباح بها ل�سان 
اخلريج �سالح الكندي: اإين اأحمد اهلل تعالى على توفيقه بالدرا�سة يف 
هذه اجلامعة املباركة، وقد تزودت بقدر كبي من املعرفة واملهارات 
اإدارة  ل�سعي  نتيجة  اإل  ذلك  وما  امل��ح��دودة،  الدرا�سة  فرتة  خلل 
ويقول  اأجمعني.  اهلل  فوفقهم  مخل�سني،  متمكنني  واأ�ساتذة  حكيمة 
اأحمد البحري: جلامعة نزوى اأقول �سكًرا؛ لفتحك هذا التخ�س�س-
امل��ك��ررة،  التخ�س�سات  م��ن  اأن��ق��ذن��ا  ال���ذي  وال��ت��وج��ي��ه-  الإر����س���اد 
ولأ�ساتذتي الأجلء األف �سكر لوقتهم وجهدهم واأمانتهم يف اإعطاء 
ثقة  وزادين  لكل من علمني حرفا  و�سكرا  الطيبة،  والكلمة  املعلومة 
وخرة يف هذه اجلامعة. وي�ساركهم احلديث �سفيع اخلل�سي قائل: 
احلمد هلل وال�سكر له على توفيقه وكرمه اأن وفقنا للدرا�سة يف هذه 
اجلامعة الفتية التي اأ�س�ست على مبادئ اأ�سيلة واأ�س�س وطنية متينة. 
فقد وجدنا فيها الأكفاء من الطاقم الأكادميي والعلمي، الأمر الذي 

والتقينا فيها  بينهم.  ن�ستغل وجودنا  اأن  �سجعنا و�سخذ هممنا على 
بطلبة جنباء واإخوة �ساركونا هم الدرا�سة وتعرفنا على وجوه جديدة 
من ُعمان، ومن بع�س الدول اخلليجية، فلهم كل الّتقدير والحرتام 
�سواء يف �سلك تخ�س�سنا اأو يف �سلك التخ�س�سات الأخرى.  وتقول 
عذراء القرنية: اإن كان يل من كلمة يف هذا اليوم فاإنني اأتوجه بال�سكر 
واأ�ساتذة  واإدارة  رئا�سة  نزوى  جلامعة  والمتنان  والتقدير  اجلزيل 
البيئة  توفي  �سبيل  يف  املبذولة  جهودهم  على  فيها  وعاملني  وطلبة 
املعريف.  والرتقاء  العلمي  للتح�سيل  وامل�ساعدة  وامللئمة  املنا�سبة 

ن�ضيحٌة ل بدَّ منها..

اإخوانهم  اإل��ى  غالية  ن�سائح  يوجهوا  واأن  اإل  اخلريجون  اأب��ى  وقد 
ال��ط��لب ال��ذي��ن م��ا زال����وا ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��درا���س��ة، ح��ي��ث تقول 
واأخ��وات��ي  الطلبة  خ��وت��ي  لأ ن�سيحتي  البطا�سية:  علياء  اخلريجة 
لهذا  والإخل�س  الإتقان  يف  ومثال  العمل  يف  قدوة  كونوا  الطالبات 
البحري،  اأح��م��د  ال���راأي  وي�ساركها  و�سعبا.  ق��ي��ادة  ال��غ��ايل  ال��وط��ن 
فالرغبة  الدائمني  وال��ق��راءة  بالتعلم  كذلك  واأن�سحهم  م�سيًفا: 
تنتج احل�سيلة  ال��ت��ي  ه��ي  ج���اد  ع��م��ل  اإل���ى  امل��رتج��م��ة  ال�����س��ادق��ة 
البهلين: م�سلم  اأبو  قال  وكما  والآخ��رة،  الدنيا  النافعة يف  الباقية 
طمعا به  ير�سى  ما  غي  حتتجز  ل  ت��ع��ٍب    بل  يفتحه  هلل  فاطلبه 

ام��زج طموحك  الطلب  لإخ��واين  اأق��ول  فتقول:  العلوية  اأم��ا منية 
اإلى  لت�سل  باهلل  الظن  ح�سن  ولتن�س  والجتهاد  باملثابرة  العايل 
هدفك وحتقق غايتك وحت�سد ثمار كل ذلك. وتقول عذراء القرنية: 
اإخ��واين  لذلك  ومتجدد  م�ستمر  هو  بل  يتوقف  ل  والتعلم  العلم  اإن 
الطلب وا�سلوا  تعليمكم واأثبتوا ذواتكم كلما �سنحت لكم الفر�سة.

هكذا نفث خريجو الدفعة ال�سابعة جلامعة نزوى ما تكنه �سدورهم 
ويكملها  لتتوا�سل  امل�سية  تاركني  تتويجهم،  ي��وم  يف  م�ساعر  من 
عمان. تاريخ  يف  يكتب  جديدا  عهدا  لي�سجلوا  الطلب  اإخوانهم 
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ة  العزَّ ب��لآل��ئ  عًة  مر�سَّ خ�سراء  ح��لَّ��ًة  اجلامعة  تكت�سي 
العلمي،  �سرحها  يف  اأب��ن��ائ��ه��ا  ج  ت��خ��رُّ ي��وم  يف  وال��ف��خ��ار 
رين ع��ن الإخ��ل���س وال���ولء يف  راف��ع��ني روؤو���س��ه��م، م�سمِّ
فتئت  ما  الَّتي  يبة  الطَّ الأر�س  هذه  وبنائها،  ُعمان  خدمة 

اإيَّاهم  داعيًة  ة،  كافَّ لطلبها  وعطاءها  خياتها  م  تقدِّ
واملعرفة..  بالعلم  م�سلَّحني  اإع��م��اره��ا  يف  ق��ُدًم��ا  لل�ّسي 
اأن  اإل  اجلميع  ي��اأب��ى  األ��ًق��ا  امل����زدان  اجل��ام��ع��ة  ي��وم  ويف 
وقفوا  يجٍة  وخرِّ ي��ٍج  خ��رِّ لكلِّ  وتهنئٍة  افتخاٍر  كلمة  يخطَّ 

للعامل  معلنني  �سهاداتهم  حاملني  ج،  التَّخرُّ اأعتاب  على 
كليَّات  عمداء  منهم..  لكلٍّ  جديٍد  عهٍد  بداية  عن  اأجمع 
يوم  يف  يجني  اخلرِّ اأبنائهم  مع  وقفٌة  لهم  كانت  اجلامعة 
القادمة.. �سطورها  »اإ�سراقة« يف  لكم  ر�سدتها  جهم  تخرُّ

ابعة فعة ال�ضَّ ه�ن حتيَّة فخر واعتزاز لأبنائهم خريجي الدُّ عمداء كليَّات اجلامعة ي�جِّ

- كلمة عميد كلية العلوم والآداب:
العلوم  كلية  –عميد  التُّوبي  �سيف  بن  عبداهلل  كتور  الدُّ ه  يتوجَّ بداية 
والآداب- اإلى اأبناء كليَّة العلوم والآداب قائل: يطيب يل اأْن اأقّدم اإلى 
يجني واخلريجات واإلى اأ�سرهم الكرمية -نيابًة عن جميع  اأبنائي اخلرِّ
كاّفًة  اإكمالهم  تهانينا احلاّرة مبنا�سبة  والآداب-  العلوم  كلّية  منت�سبي 
متطّلبات الّتخّرج. فما من �سكٍّ يف اأّنهم بذلوا جهوًدا م�سنيًة يف �سبيل 
اجلّد  دائًما  تتطّلب  العظيمة  فالإجنازات  الكبي؛  الهدف  حتقيق هذا 
يلحقون  نراهم  عندما  والعتزاز  بالفخر  ن�سعر  �سوف  اإّننا  واملثابرة. 
بركب م�سية الّنه�سة العمانّية. اإّن ال�ّسلطنة قد ب�سطْت اأياديها البي�ساء 

يف الإنفاق على تعليمهم، واإّن اآباءهم قد تفانوا يف �سبيل حتقيق هذا الهدف الّنبيل، فقد اآن الأوان اأن يرّدوا 
اكت�سبوها يف  اّلتي  واملهارات  والقيم  بالعلم  واأهليهم. وها هم مزّودون  لوطنهم  به  يدينون  هذا اجلميل، وما 
�ساتهم العلمّية والإن�سانّية، ومن ثّم قادرون على اإدخال روؤيٍة جديدٍة يف جمال عملهم. ونحن على ثقٍة باأّنهم  تخ�سّ
ر �سيتمّكنون من الإ�سهام البّناء يف تقّدم ال�ّسلطنة ورقّيها. وبروح الإبداع والبتكار، وبال�ّسلوك الإن�سايّن املتح�سّ
اجل��ام��ع��ة خلل  م��وّظ��ف��ي  وب��ني  بينهم  من��ْت  اّل��ت��ي  الطّيبة  ال��ع��لق��ة  اأّن  ن��اأم��ل يف  اإّن��ن��ا  ال��تُّ��وب��ي:  واأ���س��اف 
نبًعا  بقائها  على  حري�سًة  �ستظّل  اجل��ام��ع��ة  واإّن  ال��ّزم��ن.  م���رور  م��ع  وت��ْق��وى  تتنامى  درا�ستهم  ���س��ن��وات 
لق��رتاح��ات��ه��م  نتطلع  �سنظّل  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  امل�����س��ت��م��ّر.  وتعّلمهم  لتقّدمهم  وم�����س��دًرا  ل��ه��م،  ملهًما 
ن�سعد  �سوف  العلمي.  للّتمّيز  كمركٍز  غايتها  نحو  مت�سي  اجلامعة  بينما  بها  ن�ستني  عّلنا  واأف��ك��اره��م؛ 
وال��ّت��وا���س��ل. ل��ل��ّزي��ارة  ف��ر���س��ٌة  لهم  اأت��ي��ح��ْت  كّلما  ن�ستقبلهم  ب���اأْن  والآداب،  ال��ع��ل��وم  بكلّية  نحن  دائ��ًم��ا، 

- كلمة عميد كلية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات:
كتور اأحمد بن م�سعود الكندي-عميد كليَّة القت�ساد والإدارة  ويقول الدُّ
اإنه ل�سرف عظيم  يجي كليَّة القت�ساد:  ونظم املعلومات- مخاطًبا خرِّ
مبا  اأحبتكم  ووج��وه  وجوهكم  تهللت  وقد  هنا  نراكم  اأن  كبي،  وف��رح 
اأنعم اهلل عليكم من اإجناز رفيع مل�سية علمية حافلة باجلهد وال�سر 
ومن  العلمية  ال�سهادات  اأرقى  بنيلكم  وف�سله  بحمده  تكللت  واملثابرة، 
اأعرق اجلامعات العمانية �ستفخرون بها اأجيال بعد اأجيال. ها اأنتم بناتي 
واأبنائي اخلريجني يف يومكم املجيد هذا قد و�سلتم اإلى علمة فارقة يف 
حياتكم وتخطيتم بنجاح التحديات التي جعلت منكم ما اأنتم عليه اليوم.  

وبعد هذا اليوم، �سياأتي غد م�سرق و�سوف يجلب لكم الكثي من فر�س العمل التي �ستتمكنون خللها من اإبراز 
املعارف واملهارات التي اكت�سبتموها و طورمتوها خلل درا�ستكم يف  كلية القت�ساد و الإدارة ونظم املعلومات.

من  املجتمع  خ��دم��ة  ع��ل��ى«  تن�س  ال��ت��ي  مهمتها  م��ن  وان��ط��لق��ًا  وح��م��ا���س  ق��وة  بكل  الكلية  داأب���ت  وق��د  ه��ذا 
تربوية  خ��دم��ات  م��ع   باملجتمع،  �سلة  ذات  ج��دي��رة  اأب��ح��اث  و  للطلب،  ع��اٍل  ت��دري��ب  و  تعليم  ت��اأم��ني  خ��لل 
الطلب  وت��ط��وي��ر  تن�سئة  على   ، امل��ع��ل��وم��ات«  ون��ظ��م  الإدارة  و  الق��ت�����س��اد  جم���الت  يف  للمجتمع  متميزة 
ج��ودة  معايي  على  احل��ف��اظ  الكلية  توا�سل  كما  جم��ي��دون.  اأع��م��ال  ورواد  وم���دراء  امل�ستقبل  ق��ادة  ليكونوا 
املعلومات  وم�����س��ادر  خ��دم��ات  وحت�سني   ، الل�سفية  ال��ط��لب  خ��رات  لتعزيز  وذل��ك  التدري�س  يف  عالية 
التعليمية. العمليات  فعالية  زي���ادة  اإل��ى  بالإ�سافة  التعلم،  لتعزيز  املتاحة  التقانات  وتوظيف  والتعلم، 
وي�سيف الكندي: عزيزي اخلريج غدا �ستواجه العامل احلقيقي، و�ستجد عامل الأعمال وقد حجز مكانًا عاليا 
ورفيعا لك. لذا، فاإن تخرجك اليوم من جامعة نزوى لهو علمة البداية لف�سول رحلة يف عامل النجاح. وعلى 
هذا الأ�سا�س، فلنتذكر جميعا اأن النجاح لي�س حدثًا عر�سيًا بل هو تتويج  لتح�سي وعمل دوؤوب. ولأنك خي مثال 

لهذا، ولأنك اآمنت به، ولأن اجلامعة كانت املنبع واحلا�سن لذات ال�سعور، فاإنك وبل �سك �ستكون اأهل مللقاة 
مختلف التحديات يف م�سية حياتك. مبارك لكم اأعزائي اخلريجني �سركم ومتابعتكم و جهودكم احلثيثة التي 
اأينعت ثمارها بتخرجكم، وحتية كبية لأهلكم ومحبيكم على العمل الطيب الذي قاموا به ومب�ساندتكم الدائمة 
املعلومات من  ونظم  الإدارة  و  القت�ساد  كلية  منت�سبي  با�سم جميع  واأخيا،  الآن.  عليه  اأنتم  ما  اإلى  للو�سول 
اأ�ساتذة واإداريني وطلب، اأقدم لكم اأطيب الأماين بحياة �سخ�سية ومهنية ناجحة، وتخرج مبارك اإن �ساء اهلل.

- كلمة عميدة كلية ال�سيدلة والتمري�س:
ين- الدِّ �سم�س  بنت  نف�سية  كتورة  الدُّ الأ�ستاذة  تعرِّ              يف حني 
هة حديثها  يدلة والّتمري�س- عن هذا اليوم البهيج موجِّ عميدة كلّية ال�سّ
اخلريجني  اأعزائي  والتمري�س:  يدلة  ال�سَّ ة  كليَّ اأبناء  من  يجني  للخرِّ
حققتموه.  الذي  الإجناز  بهذا  نحتفل  هنا  ونحن  التخرج..  لكم  نبارك 
مل�سوار  بداية  ا-  –اأي�سً وهو  ومثابرتكم،  جلهدكم  ح�ساٌد  التخرج  اإّن 
موؤهل  نزوى  بجامعة  وتدريبكم  تعليمكم  كان  لقد  حياتكم.  من  جديد 
بان�سمامكم  اأكان  امل�ستقبلية يف مهنتكم، �سواء  التحديات  لكم ملواجهة 
جميع  واإن  العليا.  لدرا�ستكم  باإكمالكم  اأم  الوظائف  من  وظيفة  اإل��ى 

الأكادمييني واملوظفني بكلية ال�سيدلة والتمري�س يرحبون بكم يف عاملكم اجلديد ومهنتكم اجلديدة. ونحن 
نتمنى اأن يكون الوقت والعمر الذي ق�سيتموه يف جامعة نزوى مليئا باملعرفة والعلم واملتعة، وبقية لذكرى خالدة 
يف اأذهانكم. اإن اجلهد الذي بذلتموه يف الدرا�سة قد يبدو مرهقا ومكلفا بع�س ال�سيء، ولكن تذكروا اأن طلب 
العلم م�سوار ل ينتهي، وهو بحر ل ين�سب؛ فعليكم النظر اإلى الدرجة العلمية التي ح�سلتم عليها يف اجلامعة 
على اأنها تذكرة عبور، لي�ست حلياة مفعمة بال�سعادة وال�سرور فح�سب، ولكن –اأي�سا- لتغيي العامل اإلى الأف�سل.

ال�سحي؛  امل��ج��ال  يف  �سيخدمون  والتمري�س  ال�سيدلة  كلية  خريجي  اأن  تعلمون  كما  وت��ق��ول:             
يرعونهم.  ال��ذي��ن  ل��لأ���س��خ��ا���س  متميزة  رع��اي��ة  ب��ت��ق��دمي  و���س��ي��ق��وم��ون  ال��ع��م��ل  ل��ه��ذا  ممتهنون  ف��ه��م  ل��ه��ذا 
ف��ك��ون��وا –اأيها اخل��ري��ج��ون- ع��ل��ى ق���در م��ن امل�����س��وؤول��ي��ة جت���اه ه����وؤلء الأ���س��خ��ا���س، وق��دم��وا ل��ه��م اخل��دم��ة 
فكونوا  ال��ط��رق،  بجميع  ودع��م��ك��م  مل�ساعدتكم  هنا  اأن��ن��ا  دائ��م��ا  وت��ذك��روا  ي�ستحقونها.  ال��ت��ي  وال��رع��اي��ة 
بكم. تفخر  ن���زوى  ج��ام��ع��ة  واج��ع��ل��وا  ان��ط��ل��ق��وا  وال��ن��ج��اح.  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ك��م  متنياتنا  م��ع  م��ع��ن��ا.  متوا�سلني 

- كلمة عميد كلية الهند�سة والعمارة:
اآل عبدالقادر  -عميد كليَّة  اأحمد  ويختتم الأ�ستاذ الدكتور ح�سني علي 
والعمارة  الهند�سة  ة  كليَّ يجي  بتهنئته خلرِّ والعمارة- احلديث  الهند�سة 
لكم  متمنيا  والعمارة،  الهند�سة  كلية  بتخرجكم يف  اأهنئكم  لهم:  قائل 
دوام النجاح يف عملكم كمهند�سني لبناء املجتمع وتطويره. واإنني فخور 
باأن اأبلغكم اأن ما در�ستموه من علوم هند�سيية ومهارات علمية وعملية 
و�سلوكيات واأخلقيات العمل هي اأهم ما مييزكم كمهند�سني متخرجني 
اأهبة  على  الآن  باأنكم  اأعلمكم  اأن  ي�سعدين  كما  ن���زوى.  جامعة  م��ن 
ال�ستعداد للندماج يف مهنتكم كمهند�سني للم�ساركة يف تطوير املجتمع 

املهند�سني  من  كوكبة  متثلون  اإنكم  عبدالقادر:  اآل  وي�سيف  الهند�سية.  املجالت  كافة  يف  به  والرقي  العماين 
اخلريجني من جامعة نزوى التي حر�ست على تزويدكم بطاقات كبية واأفق وا�سع لإيجاد احللول الهند�سية 
اأف�سل،  عامل  لبناء  التحديات  كافة  ومواجهة  املختلفة،  الهند�سية  امل�ساريع  واإدارة  الع�سر،  مل�سكلت  املثلى 
وتنمية م�ستدامة يف ال�سلطنة، ويف كل اأنحاء العامل. واأخيا اأمتنى لكم مزيدا من التقدم والرقي والزدهار.
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هب���ي ري�اح الفخ���ر هب���ي وا�سلم���ي
ولأر�سن��ا نب����ع احل�س����ارات الت����ي
اأر�س تعال�������ت بالفخ�������ار لأنه��������ا
�سلطانن������ا ع����ز املفاخ�����ر والرب���ى
فرتى الف�ساحة حيث اأ�سفر مبدي�ا
واإذا توج�������ه م�ست�سي�������را �سحب�����ه
وه����و احلن���ون بك����ل طي����ب دائم���ا
واإذا راأي��ت اخلط��ب ع����م م�ساب����ه
واإذا ي�سي��������ل م������داده ب�سحيف������ة
ك����م مع������وز ق�����د راح يقل�����ب كف��ه
اأم���ا العط���اء ف�ذاك من�����ك حتل������ة
اأم�ا الرثي�����ا فه�����ي في�������ك مزي�����ة
وقف�������ا بن�����ا ح������ول التعل������م اإن����ه
ه�ا �س��رح ن��زوى يف الب���لد من���ارة
اأ�سح�ت من��ار العل�م يف عر�سات������ه
ه��ي للمج���د طل���وع عه����د م�س����رق
ه�ي �سل�سبي���ل يف رحي�����ق مذاقه������ا
ه�������ي �سن�������ع ق��اب���������و�س ال�������ذي
ن����ور الوج����ود و�سي���د الدني������ا ب����ه
ع���س �سي�دي ذخ�ر ل����دارك ع�������زة
ولتهنئ������وا بحياتك���������م يف رفع��������ة
ولتقبل�����وا من��������ي حتي�����ة �ساك�������ر

هبـي ريــاح الفخـــر

وا�ستب�س��ري يف ك����ل رب����ع وانع���م
�سمق��ت عل��وا ف��وق ه��ام الأجن���م
م�ن في��س قاب��و�س تع���ل وتنتم���ي
م��ن ينت�س��ب لرعي��ل �سه��م اأك��رم
خي����ر الك���لم و�ساك����را للأنع���م
اأ�سغى احلديث على هدى املتكلم
يلق����ي ال�س�����لم موجه���ا للمغن���م
األفيت���ه بال�س���در يدف����ع وال�����دم
�سرق���ت ب����ه اأغ���وار فك���ر مظل���م
فم����ددت كف����ا ح����ار ك����ل متي����م
اأن�س���ت ب���ه نب�س���ات قل��ب مع���دم
اأم����ن الب�����لد �سه�������ادة املتعل����م
لعظي�م جهدك حاز عايل الأجنم
تزه������و بقل�����ب ال���وارف املتعل�����م
ي�سل�و الف�وؤاد له��ا لك�س���ب املغن���م
يرن��������و حي�������اة بالهن�����اء منع����م
ت�سق�ي العط�ا�س بنبعه�ا كالزم��زم
اأر�س���ى خطاه���ا باليدي��ن وبالف�م
تزه���و عم����ان بث���وب ع��ز منع����م
فبنورك����م بتن���ا �س���لح ال�س���ارم
فالل���ه يه���دي ك���ل �سخ��س منعم
بن�س����ال لي���ث ح���از ك���ل املغ����رم

األقاها اخلريج

عبد العزيز املحاربي

لل�شاعر عبدالعزيز الغطريفي

ن���������������س�������ي�������ب.. جم���������ت���������ه���������ٍد  ل���������ك���������ل  ولأن 

ال��رف��ي��ع��ة.. ال��ع��ال��ي��ة  ال��ه��م��م  ذوي  اإل  ال��ع��ل  ي��ط��ل��ب  ول 
دائ���م���ٌة و����س���ع���ادٌة  ح������لوٌة  ال���ت���ع���ل���م..  ُم����ر  خ��ل��ف  ولأن 
ُه��������ن��������ئ��������ت��������م ي��������������ا م��������������ن ت��������خ��������رج��������ت��������م..

ُه��ن��ئ��ت��م ل��ت��ل��ك اجل���ه���ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��م��وه��ا، وت��ل��ك امل��ح��ن 
ال���ت���ي واج���ه���ت���م���وه���ا، وت���ل���ك ال�������س���ع���اب ال���ت���ي ب��ف�����س��ل 
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا.. ا���س��ت��ط��ع��ت��م  وب��ع��زمي��ت��ك��م  م����ن اهلل 

م�سعاكم اليوم يا اإخوتي و يا اأخواتي قد و�سل اإلى ُمبتغاكم..
ف��ك��ل م���ا ط��م��ح��ت��م ب����ه، وك����ل م���ا ر���س��م��ت��م��وه م���ن اأم����اين 
ملمو�سًا.. حيًا  واقعًا  قدرته  جّلت  املولى  جعلها  واأح��لم.. 

قد  ع��ي��ون��ًا  اإل�����ى  اأي�������س���ًا  ال��ف�����س��ل  ي���ع���ود  اأن  ن��ن�����س��ى  ول 
����س���ه���رت م����ن اأج���ل���ك���م، واأك�����ف�����ًا ق����د ُرف����ع����ت ب���ال���دع���اء 
لأج���ل���ك���م، وق���ل���وب���ًا ق���د ن��ب�����س��ت ح���ب���ًا و ����س���وق���ًا ل��ك��م..

اآبائكم واأُمهاتكم، اإخوتكم واأخواتكم، واأ�سدقائكم، كل اأوؤلئك 

كان لهم الف�سل الذي جعلكم تعي�سون هذه اللحظات الرائعة..

اإخ�����������وت�����������ي اخل��������ري��������ج��������ني واخل����������ري����������ج����������ات..
اأه���ن���ئ���ك���م واأه�����ن�����ئ ن���ف�������س���ي ح�����س��ي��ل��ة م�����ا زرع����ن����اه 
خ���������لل ع���������دد م�������ن الأع������������������وام ال������ت������ي م���������رت..

اإلهي  ال��ت��خ��رج،واأدع��و  ال��ن��ج��اح وه���ذا  اأب����ارك لكم ه��ذا  و 
ومحفوفًة  ال�����س��ع��ادة  ملُئها  اأي��ام��ك��م  يجعل  ب���اأن  ال��ق��دي��ر 
ب������اأذن اهلل.. ب��ال��ن��ج��اح��ات امل�����س��ت��م��رة  دائ����م����ًا واأب�������دًا 

ُهنئتـــــم يـــــــا مـــــــــن تخرجتــــــــم

وال�سلم  وال�سلة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد 
�سّيدنا  اأج��م��ع��ني،  اهلل  خ��ل��ق  اأ���س��رف  ع��ل��ى 
م��ح��م��ٍد -���س��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م- خي 
ومن  و�سحبه  اآله  وعلى  واملتعّلمني،  املعّلمني 
وبعد: ال��ّدي��ن،  ي��وم  اإل��ى  ب��اإح�����س��اٍن،  تبعهم 
��لم ع��ل��ي��ك��م ورح���م���ة اهلل وب��رك��ات��ه،  ال�����سّ
وفرًحا  بهجًة  يفوح  عبًقا  ه��ذه  لليلتنا  اإّن 
الّطلبة  من  املتاأّلقة  الكوكبة  هذه  قلوب  يف 
وال��ّط��ال��ب��ات، فهم ال��ّن��ج��وم اّل��ت��ي ت��ت��اأّل��ق يف 
ل��وح��ًة مزينًة  وت��ر���س��م  ب��وه��ج��ه��ا،  ال�����ّس��م��اء 
بال�ّسحر واجلمال؛ لذا يطيب يل وي�س�ّرفني 
نف�سي  ع���ن  ب���الأ����س���ال���ة  ال���ي���وم،  ه����ذا  يف 
اإخ����واين واأخ���وات���ي اخلريجني  ون��ي��اب��ًة ع��ن 
لأع��ّر  اأيديكم  بني  اأق��ف  اأن  واخل��ري��ج��ات، 
لكم عن عظيم ال�ّسكر والّتقدير؛ لت�سريفكم 
��ع��ي��دة.  ل��ن��ا ح�����س��ور ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ال�����سّ
�سنواٌت  بنا  م��ّرْت  لقد  الكرمي!  احلفل  اأّيها 
ل��ل��ج��ّد فيها ع��ن��واٌن،  م��ن الج��ت��ه��اد، ك���ان 
هذا  اح��ت��وان��ا  واأل����وان،  اأ���س��ك��اٌل  وللمثابرة 
ال�سرح العلمّي الّزاهر يف جوٍّ مفعٍم بالعطاء 
الهدف  اإل��ى  الو�سول  يف  الأك��ي��دة  والّرغبة 
واحل�����س��ول ع��ل��ى ال��ّت��م��ّي��ز، ف��ق��د ن�����س��اأن��ا يف 
ايف،  ال�سّ معينها  من  ننهل  اجلامعة،  هذه 
و�ستبقى  وامل��ع��ارف،  العلوم  منها  ونكت�سب 

بابت�سامة  تذكرنا  اّل��ت��ي  العطرة  ذك��راه��ا 
الّنجاح. وفرحة  المتحان  ومتاعب  الّلقاء 

لقد حان  اأّي��ه��ا اخل��ري��ج��ون واخل��ّري��ج��ات! 
وتعملوا عقولكم  لت�سعوا ب�سماتكم،  دوركم 
وت����ب����ادروا ب��ج��ه��ودك��م يف ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي 
ال��ّت��ن��م��ي��ة وال��ّت��ط��وي��ر، ف��ع��م��ان ب��ك��م اأن��ت��م، 
ملمح  عن  يحكي  اإمّن��ا  يحكي  اإذ  والّتاريخ 
 ، اجل��د  ���س��واع��د  ع��ن  ف�سّمروا  اأج���دادك���م؛ 
مخل�سني  غايتكم،  منتهى  عمان  واجعلوا 
اأجل  من  العزم  عاقدين  الواحد،  هلل  الّنية 
ال��ّن��م��اء  وال��ب��ن��اء وال��ّت��ط��وي��ر.. ف��اأن��ت��م اأه��ٌل 
ملحمكم  ع��ن  ال��ّت��اري��خ  و�سيحكي  ل��ذل��ك، 
ه���ذه، ل��ي��ق��راأه��ا اأب��ن��اوؤك��م وال��ع��امل اأج��م��ع، 
والإ�سرار.. الّتلحم  يف  املثل  بكم  وي�سرب 
حلظات  �سك  بل  اإنها  الطي�ب!  اجلمع  اأيها 
تاريخ  يف  مت��ر  ال��ت��ي  اللحظات  اأج��م��ل  م��ن 
لأننا  ب���الأمل،  فيها  قلوبنا  تعت�سر  حياتنا، 
�سنودع مقاعد مميزة يف حياتنا، حتمل لنا 
زملئنا  بني  تلك   الطويلة  الكفاح  حكاية 
اهلل-  �ساء  -اإن  وننتقل  الكرام،  واأ�ساتذتنا 
لنكون  م�سرق،  غد  يف  جديدة  مرحلة  اإل��ى 
العلم والر�ساد ونبث  �سفراء اجلامعة نن�سر 
اخلي يف كل اأرجاء املعمورة. وي�سّرنا يف هذا 
اإجلٍل  اأن نهدي هذا الإجناز كتحية  املقام 

واإكباٍر لقائدنا املفدى مولنا ح�سرة �ساحب 
املعّظم  �سعيٍد  بن  قابو�س  ال�ّسلطان  اجلللة 
ال�ّسامي  ملقامه  عرفاًنا  ورع��اه،  اهلل  حفظه 
ال��ق��درات  ه���ذه  ب��ن��اء  يف  امل�����س��ه��ود  بف�سله 
العلم  ب�����وارف  وا���س��ت�����س��لل��ه��ا  وال���ع���ق���ول، 
الّنماء  م�سار  لرفع  جنّدده  وعهًدا  واملعرفة، 
نهج  �سائرين على  الغالية  لعماننا  والّتطوير 
الأفا�سل  اأ�ساتذتنا  واإليكم  الّرا�سد.  جللته 
اأب��ًدا،  الّن�سيان  يطويها  لن  القلب  يف  مكانٌة 
للعلم  عرفنا  ما  فنحن  تقديرنا،  جّل  ف�لكم 
طريًقا اإل مبا ي�س�رمتوه لنا من اغرتاٍف من 
يهدى  والّنور  العلم  واإليكم  املعارف،  اأنهار 
حرٍف  األ��ف  قلوبنا  يف  زرعتم  قد  دمتم  ما 
وكلمٍة.. دمتم للحرف �سعاًعا وللكلمة نوًرا ..
واخلريجات..  اخلريجني  واأخواتي  اإخواين 
لعمان  وه��ن��ي��ًئ��ا  الإرادة،  ق���وة  ل��ك��م  هنيًئا 
الإجن��از  ه��ذا  جميًعا  لأ�سرنا  وهنيًئا  بكم، 
واإل����ى اآف����اٍق اأرح����ب م��ن ال��ع��ط��اء وال��ّت��اأّل��ق 
من  ال��ّت��وف��ي��ق  للجميع  م��ت��م��ّن��ني  وال��ّن��م��اء. 
اإل��ى  ي�سعى  م��ن  ول��ك��ّل  ال��ق��دي��ر،  العلّي  اهلل 
ون�ساأله  وال��ّت��ع��ّل��م،  العلم  م�سلحة  فيه  م��ا 
عبًقا  ال�سدور  يف  ذك��ران��ا  تبقى  اأن  تعالى 
مفيد. بكّل  عطائكم  رو�س  من  ينهل  رائًعا 
وب��رك��ات��ه،،، اهلل  ورح��م��ة  عليكم  وال�����س��لم 

كلمة التخّرج للّدفعة ال�ّضابعة

اخلريجة

الزهراء بنت زاهر العربية

بقلم اخلريجة/ريهام املنذرية

بوركتم اأيها اخلريجني واخلريجات..
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رمبا جميعنا تعلقنا مبكان اأحببناه ومل يكن �سهل علينا مفارقته، 
بطريقة  فيه  ع�سنا  لأننا  نبت�سم  يجعلنا  الذي  بال�سكل  اأحببناه 
جميلة جتعل من ال�سعب ن�سيانه، ونحزن لأننا مل نعد يف ذلك 
املكان لنفعل ما كنا نفعله، لنعي�س تلك الأيام التي ع�سناها برفقة 
اأنا�س ت�سهد لهم الدنيا باأنهم كانوا مثال على الرفقة احل�سنة ! 
ن��������زوى.. وب���ال���ن�������س���ب���ة يل ه�������ذا امل�����ك�����ان ه�����و ج����ام����ع����ة 

  املكان الذي ق�سيت فيه �سنوات طويلة رائعة، املكان الذي لطاملا 
الأ�سياء  باأب�سط  اأ�سعد  بطبيعتي  اأنا  الثاين،  منزيل  باأنه  �سعرت 
واأ�سغرها؛ فمثل كوب �ساي بعد يوم طويل وم�ساهدة الغروب الذي 
مل اأَر اأجمل منه كفيل باأن يجعلني اأعي�س حلظة �ساحرة و خلبة !
اأف�سل  من  كانت  ف��رتة  برفقتها  ق�سيت  التي  كتبها  و  املكتبة 
يقت�سي  عملي  كان  حيث  اإ�سناد  كطالبة  اأعمل  عندما  اأوقاتي 
ب��رتت��ي��ب ال��ك��ت��ب، واأذك����ر ك��ي��ف اأح��ب��ب��ت ه���ذا ال��ع��م��ل فعندما 
اللحظة  تلك  بقيمة  حت�س  الكتب  م��ن  كبي  ع��دد  و�سط  تكون 
يوجد  ك��ت��اب  ك��ل  ل��ق��راءة  ال��وق��ت  متلك  اأن  ت�ستطيع  ل��و  وت���ود 
الإح�����س��ا���س  ت��ر���س��دين تعطيني ذل���ك  ال��ك��ت��ب  امل��ك��ان؛  يف ه���ذا 
باأكمله. املخيف  ال��ع��امل  ه��ذا  م��ن  واأف�����س��ل  اأج��م��ل  حقا  باأنها 

و  لنا كناٍد ريا�سي  بالن�سبة  اأخرى فهو  املفتوح ق�سة  للم�سرح  و 
كمقهى ب�سيط بالطبع لي�س كمقهًا اإيطايل يطل على قرية ريفية 
ولكن جميل لب�ساطته وجميل لأننا ق�سينا الكثي من الوقت فيه 
و  الرومي  ماجدة  لأغ��اين  ا�ستمعنا  و  اأكلنا  و  �سحكنا  و  بكينا   .
الأخ��رى، �ساهدنا  الأ�سوات  الكثي من  و  مقاطع من علي جنم 
الغروب معا و ا�ستمتعنا بالأ�سواء اخلافتة املحاطة بهذا املكان * 
وقت  ب��اأ���س��رع  اأت��خ��رج  اأن  ه��ديف  ك��ان  اجلامعة  دخ��ل��ت  عندما 
نهاية  اق���رتاب  وم��ع  ولكنني  وظيفة  على  اأح�سل  لكي  ممكن 
لأدر�س  الوقت  من  الكثي  اأق�سي  اأن  اأود  باأنني  �سعرت  درا�ستي 
لها  اأميل  اأخرى  ولكن يف تخ�س�سات  لي�س فقط يف تخ�س�سي 
اأدر�������س  اأن  ال���ط���م���وح م����ن ه�����ذه اجل���ام���ع���ة  اأخ�������ذت ه�����ذا 
اأخ���������رى.  ج�����ام�����ع�����ات  اأج�����������رب  اأن  اأخ�����������رى  دول  يف 
اأ�سخا�س  و  مب�ساعر  ب��ذك��رى  ي��ذك��رين  مم��ر  وك���ل  زاوي����ة  ك��ل 
ج��م��ع��ت��ن��ي ب��ه��م ج��ام��ع��ة ن������زوى. ك���ل ن�����س��اط وك����ل ج��م��اع��ة 
ث��ق��ة بنف�سي و  اأك����رث  اأك�����ون  ك��ن��ت ج���زء ف��ي��ه��ا ع��ل��م��ن��ي ك��ي��ف 
م����اذا ي��ع��ن��ي ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي و ك��ي��ف اأحت���م���ل امل�����س��وؤول��ي��ة.

يف  اأ�سخا�س  بعدة  التقيت  و  ع�سيبة  ب��اأوق��ات  م��ررت  بالطبع 
اأن  ا�سطررت  ول  بهم  التقيت  ملا  بيدي  ك��ان  لو  اجلامعة  ه��ذه 
اجليدة  �سياء  الأ اأرى  احل��ال  وبطبيعة  ولكني   . معهم  اأتعامل 
رائعة  بنتيجة  خرجت  ف��اإين  ولهذا  ال�سيئة  اأت��رك  و  واجلميلة 
ق�سيتها  حلظة  كل  واأحببت  ن��زوى  جامعة  اأحببت  اأنني  وه��ي 
اأ�سبح  ال���ذي  ال��ك��ث��ي  ال��ك��ث��ي  علمتني  ال�����س��ن��وات  ف��ه��ذه  فيها 
احل��ي��اة. مل��واج��ه��ة  م�ستعدة  نا�سجة  اإن�����س��ان��ة  بجعلي  كفيل 

                        بقلم اخلريجة/ �سليمة بنت �سعيد الرحبي 
                                        اللغة الملانية 

ذكريات من جامعتي
بني  نقَف  اأن  والتَّمري�س  يدلة  ال�سَّ ة  كليَّ وخريجاِت  خريجي  نحُن  وُي�سعُدنا  ُرنا  ي�سُّ
ِثماِر �سنواٍت درا�سيٍة م�سْت من  التَّخرِج، وح�ساِد  اأبواِب  اأيِديكْم  اليوم، ونحُن على 
ِزلنا-  ا - ول  كنَّ قلوِب اجلميع،  �ستبقى عالقًة يف  اجلدِّ والجتهاد، محملًة بذكرياٍت 
اأجِل  نكافُح من  الوا�ِسع،  ِة  الأُُخوَّ ب�ساَط  العلِم، ونفرت�س  ن�ستظلُّ بظلِل  واحدًة  اأ�سرًة 
امِخ - �سرِح جامعِتنا العزيزِة، جامعِة نزوى-، عاقدين  �رِح العلميِّ ال�سَّ رفعِة هذا ال�سَّ
ِة؛ بناًء لهذا الوطن امِلعطاء، وخدمًة  العزَم، وموا�سلني اجلهَد املحفوَف بقدراِتنا الفتيَّ
جللِة  مولنا  الأوِل  ومعلِمنا  احلبيب،  بلِدنا  نه�سِة  لباين  وولًء  اهر،  الزَّ ملجتمِعنا 

ال�سلطاِن قابو�َس بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – 

   عم��لَق اأمِت�������نا يا اأيُّها الَب������طلُ      اأن�����َت املعلِّ�ُم والأ�ست�اُذ والأم�����ُل
��اُت والإجلُل والِعَظُم رًة       لَك التَّحيَّ   يا �س���انَع املجدِّ يا روًح��ا مط��هَّ

        اأما اأنتم اأيها الأ�ساتذة الأجلء والآباء والأمهات الكرام ، فل �سك اأن لكم ف�سًل ل يدانيه ف�سل ، ولكم معروفًا يعلو على كل معروف ، ويكفي 
اأن اأقول - واأنا خاف�سة اجلناح – اأننا فخورون بكم فجزاكم اهلل عنا كل خي وجعل الفردو�س مثابة لكم واأمنًا.

        لقد عرنا معكم اأ�ساتذة واأولياء اأمور درب احلياة املليء بالأ�س�واك، ولكنكم ذللتم الأ�سواك فازدهرت وردًا تن�سمنا منه الرائحة الطيبة، 
وبعرقكم املت�سبب رويتم الغرا�س فاأنبتت ثمرًا طيبًا �ساحلًا، غذيتمونا بالعمل واملعرفة، غر�ستم فينا اخلي والأمل، فماذا ع�سانا اأن نقدم لكم 

مقابل هذا؟
      اإن �ساءاهلل �سنقدم لكم اأجمل هدية ت�سبون اإليها جميعًا النجاح يف معرتك احلياة، ال�سباب الويف املوؤمن الذي �سيعمل من اأجل بناء جمتمعه 

ومتا�سكه، القادر على ال�سمود يف وجه ال�سعاب.
      لن نكون اإل اأبناء مخل�سني للر�سالة املقد�سة، ر�سالة العلم، �سنكمل امل�سية و�سننقل التجربة اإلى كل اإن�سان فا�سل يف هذا الوطن، و�سن�سي 

لن�س�ل معًا اإلى بر الأمان .
حتيًة لكم اإخوتي واأخواتي اخلريجني واخلريجات، وهنيًئا لكم هذا القطاف، و�سكًرا معبًقا لراعي حفِلنا، ولكلِّ من �ساركنا هذا ال�سباح البهيج.

م -  لطاِن قابو�َس بن �سعيد املعظَّ َق اهلُل اجلميَع ملا فيِه م�سلحُة هذا البلِد املعطاِء يف ِظلِّ القيادِة احلكيمِة ملولنا ح�سرِة �ساحِب اجلللِة ال�سُّ وفَّ
حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريِق اخلِي خطاه...

األقتها اخلريجة-  ظبية بنت فالح بن خمي�س املرزوق

كلمة خريجي ال�ضيدلة والتمري�ض يف حفل اأداء الق�ضم

م�سينا واآفاق الآمال تتفتح اأمام اأعيننا، ونقاط التحدي ت�سقل من 
اأفكارنا بوابات العبور نحو م�ستقبل اأف�سل، م�سينا بعزمية الواثق 
بربه، املتوكل عليه، �سرنا والطريق عقبات وعقبات ما كادت لتنجلي 
اإل باإرادة عزيز مقتدر اأعلنها �سراحة يف كتابه ) اإنا ل ن�سيع اأجر 
يف  وتعاظمت  اآمالنا،  اهلل-  -بعون  فتحققت   ) عمل  اأح�سن  من 
وتفاوؤلنا  خطوة،  خطوة  املجد  يف  م�سينا  طموحاتنا،  املجد  طريق 
هو الرائد، وها نحن اليوم نتوج ح�ساد �سنني العمر التي ق�سيناها 
يف اأروقة جامعتنا احلبيبة وبني عتباتها، ها نحن اليوم نقطف من 
العزائم ما زرعناه بالأم�س جناحا عذبا، ف�سكرا لك رباه وحمدا 
على نعم اأوليتها، وف�سائل ل حت�سى، ثم �سكرا لك قائد م�سيتنا 
واأنه  خ��اوي،  عقل  علم  بل  املرء  اأن  منك  تعلمنا  من  يا  الظافرة، 
نزوى،  رئي�س جامعة  املكرم  للفا�سل  �سكرا  له،  فكر ل جدوى  بل 
وال�سكر مو�سول اأي�سا للطاقم الإداري والتعليمي باجلامعة، �سكرا 

لتاج راأ�سي الذي وقف معي خطوة خطوة يف �سبيل متيزي، �سكرا 
لك اأبتاه، و�سكرا جلنتي التي ا�ستلهمت منها اأن احلياة تغدو حياة 
اأف�سل حينما نكافح وجنتهد، �سكرا لأخوتي اأعواين يف و�سويل هنا 
عزفت  هذا  منرك  من  التي  احلبيبة  جامعتي  لك  �سكرا  اليوم، 
ومن  التفاين،  تعلمت  فمنكم  اأ�ساتذتي،  لكم  �سكرا  التفاوؤل،  حلن 
توجيهكم ا�ستلهمت احلكم، �سكرا للجميع، ولكل من اأهداين كلمة 
اأو توجيه اأو فكر اأو�سلني حيث اأنا اليوم، �سكرا لكم من الأعماق.
 وها اأنا اليوم اأقف هنا �سامخة بف�سل اهلل، وبف�سل وقفاتكم معي 
جميعا، اأهدي لكم تخرجي هذا، �ساءلة املولى القدير اأن يكلل م�سعاكم 
 وم�سعاي ملا فيه نفع بلدنا احلبيبة عمان، ورقيها نحو الأف�سل دائما.

بقلم اخلريجة / غالية م�سعود علي املزيدي 
التخ�س�س/ اللغة الإجنليزية والرتجمة

على رف�ف الذكريات 
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َتزاحمْت نحَو معناَك القوامي�ُس
جذلى َفَحْرُفَك للمعنى َفرادي�ُس

***

�َسَعْت يف �َسْرِحِه لغٌة وُكلَّما اتَّ
�ساقْت واإْن َو�سَعْت فيها امَلقايي�ُس

***

ما اأوح�َس الُعْمَر! يا اأ�سمى حقائِقِه
اإذا تغيُب، وفيَك الُعْمُر ماأنو�ُس

***

َباباِت ما اأطلقُت ُوْجَهَتها ِعي�ُس ال�سَّ
ْتَك �َسوًقا هذِه الِعي�ُس اإل َتَوخَّ

***

ويف َمَنادي�ِس هذا القلِب اأغنيٌة
اَك امَلنادي�ُس َم�سكونٌة بَك َتيَّ

***

وكلَّما �َسعَّ حرٌف منَك يف �َسَفتي
َتعلَّقْت يف َثناياها الَفواني�ُس

***

وما ارتكبُت ِلهذا ال�سعِر من ُلغٍة
َر يف الأ�سعاِر »قابو�ُس« دَّ اإل َت�سَ

***

لأنَّ َمعناَك نخٌل �سامٌخ َكَرًما
�ُسو�ُس ْخِل مَمْ واإنني ِب�ُسُموِخ النَّ

***

هذي ُعماُن دعاٌء خالٌد َوَيٌد
قْت وحدًة فيها الكوابي�ُس ما َمزَّ

***

يا قائًدا ُملهًما ُمْذ َر�سَّ ِحكمَتُه
محبًة اأثمرْت فينا الأحا�سي�ُس

***

بَّ احل�سارَة يف اآياِت نظرِتِه �سَ
فكان من نظرِة الآياِت نامو�ُس

***

ِه الأياُم هاطلًة هاَءْت على كفِّ
فخًرا، وذابْت بعينيِه التَّ�ساري�ُس

***

يا �سيِّدي يا ُعماَن املجِد ها �َسَغٌف
َيِنطُّ من جهتي الُي�سرى وَتقدي�ُس

***

))) ... لأنك لالأرواح قاب��ض ... (((

ُه يف احُلبِّ ُمهجُتُه لأجِل َمْن اأر�سُ
دوًما، وُمهجُتُه للأر�ِس َتكري�ُس

***

كُّ يف اأقواِلكْم َنَف�ًسا مل َيعِرِف ال�سَّ
ت�ساَبَه الأمُر َماأُموٌل وَمْيوؤُو�ُس

***

لأنَّ َقوَلَك ل ياأ�ٌس ول اأَمٌل
لأنَّ َقوَلَك قطعيٌّ وَملمو�ُس

***

لأنَّ ِفكَرَك َت�سييٌد ببا�سرٍة
َح�سيفٍة َت�سُر امَلعنى، وَتاأ�سي�ُس

***

اَء �ساهدٌة لأنَّ حكمَتَك الَغرَّ
لأنَّ نهَجَك يا مولَي َمدُرو�ُس

***

نَي نب�َس ُدعا ُدْم يف قلوِب الُعمانيِّ
يف كلِّ اأر�ٍس بعنِي اهلِل َمحرو�ُس

***

ُمَعّر�ٌس بَك هذا القلُب َفْرَط هوًى
فاأنَت يف ُكلِّ �سيٍء فيِه َمغرو�ُس

***

وحنَي ناَدْتَك هذي الروُح عا�سقًة
�ساءْت؛ لأنََّك للأرواِح »قابو�ُس«

***

لل�ساعر/ ه�سام بن نا�سر ال�سقري

تت�سائل الأيام..

وتدنو حلظة الفرح

مل يبقى اإل القليل.. القليل..

وحينها.. �سوف ُتعلُن �ساعة ولدُته املنتظرة..

كم تاقت نف�سي له..

كم األهبني �سوق قدومه..

...

ومت�سي الأيام والليايل 

ببطٍئ �سديد..

وكاأنها تعلم مدى �سري،،

وتريد اختباره..

ولكن النف�س ب�سوقها ولهفتها،،

مل ي�سعها اإل الرحيل اإلى..

عامل اخليال،،

فهناك يدفئ ال�سوق ويهدئ

...

خيالت كثية

ت�سافر معها نف�سي..

وكاأن ذلك اليوم حانت حلظته

وكاأنني هناك..

يف تلك اللحظات..

اأعتلي تلك ال�ساحات،،

تخطو قدماَي نحو الفرح..

ونف�سي ميلوؤها التفائل..

معرًة عن بهجتها

باإبت�سامٍة عري�سٍة..

وعيوٌن متلألأٍة..

...

فاأ�سحو من خيايل،،

والليايل..

تاأبى التعجل..

و متتحن �سري اأكرث واأكرث،،

...

»فــــــــــــرح« 

يا �سر الأر�س..

يا �سر اأيوب..

يا �سر كل العاملني..

هلَم يا �سعدي و يا مناَي

واإن يكن با�ستطاعتك..

فهرول الأقدام م�سرعًة نحوي،،

...

متى �ستحني حلظة ولدته..

اأمتنى اأن تاأتي..

والنف�س كلها �سعادة ل ي�سوبها اأي حزن 

واأمل..

...

�سوف ُا�سميه »فرح«

فهو..

فرٌح لروحي و للكثي..

بقلم اخلريجة/ ريهام املنذرية
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Last semester in School of Nursing…

In this article I would like to share three 
amazing things students of nursing do during 
the last semester of their nursing program in 
Nizwa University.

These three things include a comprehensive 
review program, a challenging professional 
examination and a full of learning experience 
internship program.

Review program is a course in nursing major 
but it has no credit hours. In this program 
students should attend the one month review 
consisting of all the subjects taken in their 3 
year nursing program. It includes medical 
surgical nursing focusing on the different 
systems such as respiratory, cardiovascular, 
musculoskeletal, neurologic, integumentary, 
urinary, hematology, gastrointestinal, 
immunology, community,  maternity, 
pediatric nursing and mental health nursing.

In this month we are all experiencing 
pressure because we attend the class from 
8am to 1pm continuously with a one hour 
break and 2 to 4 pm reviewing skills in the 
lab. In this program, we have pretest test 
comprising of the different systems. We 
are given an hour to take the pretest then 
after that the faculty will rationalize every 
item for us to understand well the answers. 
In review program student should sit for 
mid-block and end block exam. In this time 
as well students have chance to see all the 
teachers, because all of them come to teach 
us in this program. In practical section we 
practice all procedures that we learned in 
nursing and are prepared professionally for 
OSCE exam. 

Professional exam is an examination where 
we have Paper I and Pare II comprising of 
100 questions each. This paper is for two 

hours to complete. Nursing students need 
to do a lot of work and review to pass the 
professional exam as a last major subject 
and a requirement for graduation.

Internship is a practical training wherein 
we will apply what we have learned in the 
university. The knowledge and different 
theories will be applied in the different 
hospitals. We are given the chance to have 
our internship programs in hospitals under 
Ministry of health. The preceptors assigned 
for us are from the different hospitals to 
ensure that accurate and high standard 
skills will be shared to us. The preceptors 
are responsible for teaching, guiding and 
evaluating us. There are three hospitals 
where in students have their training which 
are Nizwa Hospital, Ibra hospital, and 
Sumail hospital. To those who are willing 
to have their training in the international 
internship program, they are also privileged 
to have their internship program in National 
Heart Institute Malaysia. Interns work 
in the three different shifts like morning, 
afternoon and night. The whole internship 
program is mostly training but without any 
compensation or salary.

To sum it up we would like to take this 
opportunity to give thanks to the people 
who helped us along this journey. Thank you 
to the preceptors, staff nurses and patients 
who in any way challenge, help, contribute 
and add new experiences to us. To the people 
of Nizwa, Ibra and Sumail, a big thank you 
is more than enough. To the administration 
in Nizwa University the Dean and all the 
faculty members, thank you for all the 
unending support.

As far as the 
people of 

torque comes 
wills

Every person inspires to achieve 
success in their life. Happy life 
cannot be achieved unless we 
have achieved everything we 
dream of achievements. No one 
would be happy only if they 
achieve success in their lives. 
This is not impossible .Because, 
people›s determinations.

Achieving success is not 
difficult. Because, you want 
it, just look after yourself. Not 
looking at friends, because, the 
good friends are hard to find, 
harder to leave and impossible 
to forget .Do not worry when 
you go away from your friends 
in order to achieve your goals, 
and make sure that good friends 
are like stars you don’t always 
see them, but you know they are 
always there. When it hurts to 
look back, and yours scared to 
look ahead, you can look beside 
you and your best friend will be 
there for you.

To get on the success, your sing 
the good stuff, and you know 
that life short. If you don’t look 
around once in awhile you guts 
it, and if they do not get what 
you wish from the first time do 
not worry. Finally everything is 
okay in the end. If it›s not okay, 
then it›s not the end.

Nada Rashid saif Al-gabri.

Business Administration 

Nada333.n1@gmail.com

Younis Saif Al Siyabi.

Student of Nursing.

yonis9594@gmail.com
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