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التَّحرير:
مريم بنت جمعـــــة الكميانيَّة

إن التخرج محطٌة من محطات العمر الزاهية تشبه محطة يوم 
الزفاف.. إذ هو زفاف »قدراٍت ومهاراٍت ومعارف« إلى مستقبل 
عامٍر بآفاقه وتطلعاته كما هو عامٌر مبا ميكن إجنازه وحتقيقه 
العمَر  يف  يتكرر  ال  عيٌد  بحق  إنه  والوطن..  الفرد  صعيد  على 
إال قليال يأتي تتويجاً جلهٍد دؤوب وعطاٍء متصل وإعالن بداية 
وميالد ملرحلة جديدة، أكبر بهمم صناعها وأنعم بكم جميعاً يف 
ومبادرات  وأفكاراً  وبناءاً،  عطاءاً  الوطن..  إليه  يتطلّع  مشواٍر 
تعزز مسيرة النماء واالزدهار، تضاهي تطلعكم وأسركم الكرمية 

ملستقبٍل زاهٍر ومثمر.
الفرد  فيها  يحتاج  مرحلٍة  على  تقدمون  اخلريجون-  أيها  إنكم- 
يشمّر  أن  والتخصصية،  الفنية  ومهاراته  العلمية  معارفه  بجانب 
عن ساعد اجلد وأن يشحذ همته ليس لتطبيق ذلك فحسب بل 
التعاون وحسن  بقيم  لإلستفادة من خبرات من سبقوه متسلحاً 
الذي  اإليجابي  الفكر  على  املبني  والقبول  والتسامح  التفاهم 

زرعته اجلامعة يف كل منكم.
إن عوالم اليوم االقتصادية واملعرفية تتسم بسرعة التغّير وهذا 
يستلزم منكم القدرة على املواكبة باستمرار التعلّم وتطوير الذات، 
وإذكاء روح املبادرة لالستفادة املثلى من الفرص املتاحة لكم حيث 

أن الصدف ال تخص إال العقول املهيأة.
القتصاٍد  ماٍض  فالعالم  متسارعة،  بوتيرة  يتغير  العمل  سوق  إن 
قائم على املعرفة، تتغير فيه سوق فرص العمل نوعاً وكماً، وان 
التعلم  الستمرار  مضى  وقت  أي  من  أكثر  مطالبون  اخلريجني 
والتأهيل وتطوير الذات والوعي بهذه املتغيرات واإلسهام الفاعل 
ومجاالت  الريادة  فرص  اقتناص  على  واحلرص  تشكيلها  يف 

التوظيف الذاتي.
املعرفة  مفاتيح  من  الطالب  متكني  على  اجلامعة  حرصت  لقد 
املهارات  من  خصب  مبعني  وأوصلته  ملجاله  الالزمة  والعلوم 
املتعددة والقيم الفاضلة مبا يعيينه على حسن التصرف ورشاد 
التدبير وحسن املعاملة وأني ألدعوكم أيها اخلريجون واخلريجات 
يشهد  حي  واقع  إلى  وتترجموه  أعينكم  نصب  ذلك  تضعوا  أن 
لكم بالنماء وللوطن العزيز مبا يستحقه منا جميعا من استدامة 

للتطور واالزدهار.

وإنني يف هذه اللحظات السعيدة املشرقة ببهاء أرواحكم، العامرة 
اهلل  ألدعو  وإني  العطرة،  التهاني  لكم  أزف  والسرور،  بالِسعد 
بالعطاء  حافلة  وأعواما  والسداد  التوفيق  لكم  القدير-  -العلي 

وخدمة الوطن واإلنسانية جمعاء.

كلمة العدد..
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شهدت اجلامعة مساء األحد )27/ 3/ 2016م( 
وبناء  البشرية  التنمية  مسيرة  من  جديدا  عهدا 
بتخريج  وذلك  الوطن،  ثروات  أعظم  اإلنسان 
الدفعة الثامنة من حملة املاجستير والبكالوريوس 
والدبلوم، والبالغ عددهم )876( خريجا وخريجة 
رعاية  حتت  وذلك  األربع،  اجلامعة  كليَّات  من 
معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد املرهون-
السمو  صاحب  املدنية-وبحضور  اخلدمة  وزير 
آل سعيد- ممثل جاللة  طارق  بن  أسعد  السيد 
نزوى-،  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس  السلطان، 
أعضاء  واملكرمني  املعالي  أصحاب  من  وعدٍد 
أعضاء  السعادة  وأصحاب  الدولة،  مجلس 
أمور  وأولياء  واملدعوين  والوالة،  الشورى  مجلس 

اخلريجني واخلريجات.
احلكيم،  اهلل  ذكر  من  آليات  بتالوة  احلفل  بدأ 
كتور أحمد  تبعتها كلمة رئيس اجلامعة األستاذ الدُّ
واحي قال فيها: إّنها حلظات سعٍد  بن خلفان الرَّ
كما  اخلّريجني،  قلوب  ميأل  غامٍر  وفرٍح  وسروٍر 
ميأل قلب اجلامعة وروحها، يتألأل بهاًء وإشراًقا 
اجلميل...  بحضوركم  وسروًرا  حبوًرا  ويزداد 
ويسعدني نيابًة عن صاحب السمو السيد أسعد 
أمناء  مجلس  رئيس  املوقـّر،  سعيد  آل  طارق  بن 
جامعة نزوى، أن أرحـّب بكم جميًعا يف هذا اللقاء 
أرفع  أن  اجلامعة  باسم  يّشرفني  كما  البهيج، 
أسمى آيات الشكر والثناء اخلالد ملوالي حضرة 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  اجلاللة  صاحب 
دعائم  أعلى  الذي  ورعاه-  اهلل  -حفظه  املعّظم 
ينابيع املعرفة الصافية فأروت  العدل، كما فجر 
وأعلت  وبصائر،  أبصاًرا  وأنارت  وعقواًل،  حقواًل 
هذا  رفعة  يف  لتسهم  صروًحا  وشادت  رايات 
إال  اجلامعة  هذه  وما  سؤدده،  واستدامة  الوطن 
غراٌس نّيٌر يرتفع منارًة سامقًة يف السماء راسخة 

كشجرٍة  والرشاد  العلم  ينشر  األرض،  هذه  يف 
ربها مسهمًة يف  بإذن  كّل حني  أكلها  تؤتى  طيبٍة 

مناء اإلنسان أعظم ثروات الوطن.
يجني واخلريجيات: إن التخرج  وقال مخاطًبا اخلرِّ
الّزاهية تشبه محطة  محطٌة من محطات العمر 
يوم امليالد، ولم ال؟! إنه ميالد مرحلٍة جديدٍة يف 
حياة كّل منا، كما تشبه محطة يوم الزفاف! إذ هو 
مستقبل  إلى  ومعارف«  ومهاراٍت  »قدراٍت  زفاف 
بآفاقه وتطلعاته، كما هو عامٌر مبا ميكن  عامٍر 
إجنازه وحتقيقه على صعيد الفرد والوطن.. إّنه 
بحق عيٌد ال يتكّرر يف العمر إال قليال؛ يأتي تتويًجا 
جلهٍد دؤوب وعطاٍء مّتصل، وإعالن بدايٍة وميالد 
بكم  وأنِعم  صناعها!  بهمم  أكِبْر  جديدة،  ملرحلة 
جميعاً يف مشواٍر يتطلّع إليه الوطن.. عطاًء وبناًء، 
وأفكاًرا ومبادراٍت تعّزز مسيرة النماء واالزدهار، 
تضاهي تطلعكم وأسركم الكرمية ملستقبٍل زاهٍر 

ومثمر. 
بعد ذلك قام معالي الشيخ خالد املرهون–راعي 
احلفل- بتكرمي املُجيدين من اخلّريجني الذين بلغ 

عددهم )2٤( مجيًدا.   
الرحبية  صالح  بنت  عبير  اخلريجة  ألقت  وقد 
بالنيابة عن زمالئها كلمة اخلريجني، قالت فيها: 
صفحات  من  صفحة  تفاصيل  نستذكر  الليلة 
واحلرص  األمل  فيها  ارتسم  انطوت،  األعمار 
على بلوغ القمم فكان االجتهاد والبحث والتنقيب 
رفيقا لكل منا ال يكّل وال ميّل.. نستذكر حلظاتنا 
حياة  بعد  باجلامعة  يوم  أول  يف  ونحن  األولى 
املدرسة ونحن نودع أسرنا إلى عوالَم جديدة يف 
طرائقها ومسؤولياتها، امتزج فيها شغف املعرفة 
باجلديد، مبتعة اكتساب املهارات وبناء الشخصية 
الطريق  يف  عديدة  محطاٍت  نستذكر  والتعارف. 
ونحن  اللحظات  تلك  منها  البهيج..   اليوم  لهذا 

نترقب نتائجنا يف االختبارات التأسيسية كالتوفل 
ولنبدأ بعدها التسجيل للمساقات األكادميية، أو 
إعادة الكّرة لتحقيق الشروط، جميلٌة هي حلظات 
اإلجناز، وحتى تلك اللحظات املريرة أحياناً، فقد 
كان اإلخفاق يف مادة أو اختبار يوقد الهّمة ويعيد 

تشكيلنا لإلصرار على بلوغ األهداف.
التي  اإلشراقات  تلك  بحق  جميلة  وأضافت: 
اإلشراقات  تلك  بحق  جميلة  بصائرنا،  أضاءت 
بحق  جميلة  مهارة،  أو  فكر  أمّيَة  محت  التي 
نباًل  وزرعت  التي عدلت سلوكاً  تلك اإلشراقات 

وأخالقاً.
ونحن نودع مرحلة من مراحل حياتنا لنبدأ مرحلة 
خدمة  يف  لإلسهام  أمل  كبير  يحدونا   .. أخرى 
وطننا الغالي ورد اجلميل إليه، نرفع أكف الثناء 
وما  تعد  ال  التي  نعمائه  على  وجل  عز  للمولى 
أكرمنا به من فضل، كما يشرفني باسم خريجي 
وخريجات الدفعة الثامنة جلامعة نزوى أن نرفع 
أسمى آيات الشكر والعرفان لألب القائد املعظم 
بن  قابوس  السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة 
سعيد حفظه اهلل ورعاه على رعايته الكرمية لنا 
وما أتيح لنا من فرص لبناء القدرات وحياة آمنة 

نتطلع فيها وبها ملستقبل زاهر بإذن اهلل.
بعد ذلك قام معالي الشيخ وزير اخلدمة املدنية 
من  األولى  املجموعة  على  هادات  الشَّ بتوزيع 
قصيدة  إلى  احلضور  استمع  ثّم  اخلريجني، 
أحمد  بن  سليمان  اخلريج  ألقاها  شعرية 
الشريقي، بعدها قام معالي الشيخ بتسليم شهادة 
قصيدةٌ  ذلك  تبع  الّثانية.  للمجموعة  التخرج 
الراسبية..  سعيد  بنت  أماني  للشاعرة  شعرية 
توزيع  إلى  املرهون  خالد  الشيخ  معالي  ليعود 
الّثالثة من اخلريجني.  الشهادات على املجموعة 
مو السيد أسعد  وختم احلفل بتقدمي صاحب السُّ

لطان، رئيس  بن طارق آل سعيد -ممثل جاللة السُّ
ملعالي  تذكارية  هديَّة  اجلامعة-  أمناء  مجلس 

الشيخ خالد بن عمر املرهون، راعي احلفل.
وقد صرح معالي الشيخ وزير اخلدمة املدنية على 
تـُبنى  بالعلم  بأنه  التخرج،  حلفل  رعايته  هامش 
وترقى األمم، وأن العناية السامية ملوالنا حضرة 
سعيد  بن  قابوس  السلطان  اجلاللة  صاحب 
املعظم - حفظه اهلل ورعاه- ، قد أولت اهتماما 
خاصا بتطوير قطاع التعليم، حرصاً من جاللته 
- أيده اهلل- على تنمية املورد البشري الذي هو 
معاليه  مضيفا  وغايتها،  الشاملة  التنمية  أساس 
التعليم  لقطاع  السامية  العناية  تلك  بفضل  أنه 
منذ فجر النهضة املباركة، فإن ملؤسسات التعليم 
اجلامعي إسهامات مقدرة يف الدفع بعملية التنمية 
بالبالد، ومن ضمن تلك املؤسسات جامعة نزوى 
التي تـُعد إحدى اجلامعات اخلاصة املرموقة يف 
البالد، وأسهمت منذ بدء تخرج دفعتها األولى يف 
مد سوق العمل العماني مبجموعة من املخرجات 
البناء  و  التنمية  تساهم يف مسيرة  التي  املجيدة 

يف البالد .
نزوى  أبدى معاليه سروره مبشاركة جامعة  وقد 
مقدماً  طالبها،  من  الثامنة  الدفعة  تخرج  حفل 
واإلداري  األكادميي  للطاقم  وتقديره  شكره 
مسيرة  دعم  يف  إسهاماتهم  على  نزوى  بجامعة 
التعليم اجلامعي بالسلطنة، ووجه معاليه التهنئة 
جلميع خريجي هذه الدفعة، متمنياً لهم التوفيق 
والنجاح يف حياتهم، وحاثا إياهم على أهمية بذل 
كافة اجلهود للمساهمة الفاعلة يف مسيرة البناء 
والتنمية واحلفاظ على مكتسبات النهضة املباركة 
صاحب  حضرة  موالنا  دعائمها  أرسى  التي 
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظـــــــــم - 

حفظه اهلل ورعاه-.

فاق عددهم هذا العام ثمانمائة وسبعين خريجا وخريجة..

وزير الخدمة المدنية يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة للجامعة
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يف جتربة هي األولى من نوعها على مستوى اجلامعة 
مركز  نظم  بخريجيها،  عالقتها  تعزيز  أجل  ومن 
بالتعاون  مع اخلريجني  والتواصل  الوظيفي  التوجيه 
مع كلية العلوم واآلداب »امللتقى األول خلريجي التربية 
من  العاشرة  الساعة  متام  يف  انطلق  والذي  الفنية« 
حيث  2016م،  مارس   1٤ املوافق  االثنني  يوم  صباح 
يأتي هذا امللتقى من منطلق رسالة املركز والتي تهدف 
الدائم بني اجلامعة  للتواصل  متينة  بناء جسور  إلى 
من  املجتمع  تنمية  بفاعلية يف  واإلسهام  وخريجيها، 
حيث  وتشجيعهم،  اخلريجني  وتأهيل  تعزيز  خالل 
يعتبر اخلريجني جزء ال يتجزأ من مجتمع اجلامعة، 
مع  والتواصل  الوظيفي  التوجيه  مركز  يسعى  لهذا 
اخلريجني ومنذ تأسيسه إلى بناء عالقات راسخة مع 

خريجي اجلامعة ودفعها إلى أعلى املستويات.
رعى حفل افتتاح امللتقى األستاذة والفنانة التشكيلية 
رقية بنت سالم العبرية- رئيسة قسم املهارات الفردية 
باملديرية العامة للتربية والتعليم مبحافظة الداخلية-، 
وقد تضمن افتتاح املعرض الفني »مرايا تراثية؛ إذ جاء 
هذا املعرض نتاجا ألعمال فنية شاركت بها مجموعة 

خريجات  من 
معــــــــة  جلا ا
تخصص  يف 
بيــــــــــــة  لتر ا
الفنية، كما مت 
إقامة ورشـــــة 
فنيـــــــــة مــــن 

تقدمي خريجة اجلامعة وأستاذة التربية الفنية عواطف 
بنت سعيد الهنائية، وذلك للخريجات باإلضافة إلى 

الطالبات املقيدات باجلامعة يف تخصص التربية.
إلى جانب ذلك مت خالل حفل افتتاح امللتقى تكرمي 
الدكتور  تكرمي  مت  كما  فيه،  املشاركات  اخلريجات 
هاني فاروق -األستاذ املساعد بقسم التربية الفنية- 

على جهوده املقدرة يف سبيل إجناح امللتقى. 
-املكلف  العبري  محسن  األستاذ  قام  اخلتام  ويف 
والتواصل  الوظيفي  التوجيه  مركز  أعمال  بتسيير 
مع اخلريجني- بشكر املشاركني يف امللتقى، وتقدمي 
هدية تذكارية لراعية املناسبة تقديرا لرعايتها لهذه 

املناسبة. 

مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع الخريجين ينظم »الملتقى األول 
لخريجي التربية الفنية«

خدمة  مبركز  ممثلة  نزوى  جامعة  استضافت 
املجتمع مؤخرا فعاليات املرحلة الثانية من برنامج 
)إبداعات  الشبابـــــــــي  لإلبــــداع  األندية  مسابقة 
املرحلة  من  املتأهلني  ضمت  والتي  شبابية(، 
األولى من أندية احملافظة الستة ونادي الوسطى، 
الرياضية  الشؤون  بدائرة  العمل  فريق  أعد  حيث 
مبحافظة الداخلية برنامج مواعيد املرحلة الثانية 
املرحلة  شهدته  الذي  الكبير  النجاح  بعد  وذلك 
بلغت  واسعة  مشاركة  عن  أثمر  والذي  األولى، 
قرابة 1200 مشارك ومشاركة من األندية الستة 

باحملافظة.
الشعر  مسابقة  بإقامة  املسابقات  انطلقت  وقد 

على  املسائية  الفترة  يف  والشعبي  الفصيح 
املشاركون  تنافس  حيث  الشهباء،  قاعة  مسرح 
واملشاركات يف فئتي الشعر على مستوى أندية 
احملافظة بعد أن تأهلوا على مستوى أنديتهم .

 أما مسابقة املسرح فقد أقيمت ملدة ثالثة أيام 
العرض  بدأ  حيث  يوم،  كل  مسرحيتني  بواقع 
عصرا  اخلامسة  الساعة  األول  املسرحي 
السابعة  الساعة  يف  الثاني  املسرحي  والعرض 
والنصف مساء، وقد دشن نادي فنجاء أول العروض 
املسرحية مبسرحية ) العاصفة (، تاله نادي نزوى 
يف اليوم الثاني من الفترة األولى مبسرحية )غيوم 
تنتظر املطر(، فيما عرض نادي البشائر يف الفترة 
الثانية مسرحية )حديث النفس( ويف اليوم الثالث 
مبسرحية  املسرحية  العروض  بُهال  نادي  اختتم 

)حكمة الفأس (.
مستوى  على  التقييم  نتائج  تعلن  وسوف  هذا 
أندية محافظة الداخلية يف الفترة القادمة، وذلك 
مستوى  على  للمنافسة  الفائزة  األندية  لتتأهل 

أندية السلطنة .

رعى املكرم الشيخ زاهر بن عبداهلل بن محمد 
مجلس  وعضو  الدولة،  مجلس  العبري-عضو 
أمناء اجلامعة- حفل تأدية قسم اليمني املهني 
بجامعة  والتمريض  الصيدلة  كلية  خلريجي 
نزوى، وقد بدأ احلفل بآيات من الّذكر احلكيم، 
عبدالعزيز  الدكتور  األستاذ  كلمة  ذلك  أعقب 
للشؤون  الرئيس  الكندي-نائب  يحيى  بن 
األكادميية-، حيث رحب يف بدايتها باحلضور، 
وقال فيها مخاطبا اخلريجني واخلريجات من 
كلية الصيدلة والتمريض: إن أداء اليمني املهني 
لسائر التخصصات الطبية، تقليد دأبت عليه كل 
التخصصات الطبية قبل البدء باملمارسة الفعلية 
كل  به  والتزمت  الرفيعة،  اإلنسانية  املهن  لهذه 
تأكيًدا  الطبية؛  بالتخصصات  املعنية  املجالس 
ألهمية أداء هذه املهن بروح عالية من االلتزام 
وتقدميها  املهنة  بشرف  يليق  مبا  واملسؤولية 
للحياة  والتقدير  واإلخالص  بالرحمة  ممزوجة 
الطبية  الرعاية  مهن  إن  وأضاف:  اإلنسانية. 

مقدميها  سلوك  ميس  صميمها  يف  أنتم  التي 
تعاملوا  أن  يلزمكم  لذا  وأرواحهم؛  الناس  حياة 
واملساواة  االحترام  درجات  أعلى  على  الناس 
مقدرين يف ذلك حرمة النفس البشرية وواجب 

صونها ورعايتها وعدم اإلضرار بها.
بأنكم  وطيدة  ثقة  على  إنني  الكندي:  وقال 
ستجعلون ذلك نصب أعينكم دائما، وستعملون 
على تقدمي أفضل ما لديكم يف كل زمان ومكان. 
لم تألوا اجلامعة جهدا خالل سنني دراستكم من 
تهيئتكم التهيئة املناسبة ملا بعد هذا اليوم، ولقد 
املساقات،  لكل  تقييم  من  اجتزمتوه  مبا  أثبتم 
وما أكملتموه من متطلبات التخرج من معدالت، 
عالوة على اختبار الكفاءة املهنية أنكم أهل لهذه 
الثقة.. فبوركت مساعيكم وهنيئا لكم وألسركم 
املولى  سائال  املستوى،  لهذا  وصولكم  الكرمية 
عز وجل لكم ُحسن السداد والتوفيق يف حياتكم 

بشتى أبعادها الشخصية واملهنية.
راشد  بن  عبدالعزيز  اخلريج  ألقى  ذلك  بعد 

بعد  فيها:  وقال  اخلريجني،  كلمة  اجلهوري 
بذلنا  ما  فيها  وبذلنا  سويا  قضيناها  سنوات 
وأعطينا حتى ارتقينا ها نحن نقف على عتبات 
سنودع  جتمعنا،  واحدة  ومشاعر  التخرج  سلم 
جميعا جامعتنا جامعة نزوى وأخص هنا كليتنا 
اعتادت  رائعة  كلية  والتمريض..  الصيدلة  كلية 
أقدامنا أن تخطوها كل صباح ولكننا لن نحزن 
ألننا نثق بأن القادم أجمل بأذن اهلل, لن نحزن 
كونه حفل وداعنا وتخرجنا يكفينا أن ما مضى 

منه كان جميال رائعا.
من  جلميع  شكرا  احلضور:  مخاطبا  وقال 
علمني حرفا شكرا لعميدة كليتنا، شكرا جلميع 
األساتذة والزمالء الذين أتقنوا أبجدية العطاء 
كما  باحلب،  واحلب  بالعطاء  العطاء  وقاسمونا 
التي  للقلوب  واجلزيل  اخلاص  بالشكر  أتوجه 
استمددنا منها سعادتنا وثقتنا أنهم أهلنا، وهذا 
اليوم ما هو إال هدية بسيطة لشكرهم ويوم لكي 

يفاخروا بنا.

يتنفس  زال  ما  الطموح  ألن  سنمضي  زمالئي 
التميز  لغة  وألن  تنتظر  زالت  ما  أحالمنا  وألن 
منها,  تبدأ  بل  مرحلة  انتهاء  مبجرد  تنتهي  ال 
سنأخذ شهادات تخرجنا بكل فخر ألنها دليل 
خالصة  وألنها  وأعالنا  ميزنا  الذي  عطاءنا 

جهدنا وعزم قلوبنا.
الصيدلة  كلية  خريجي  أداء  احلفل  شهد  وقد 
املكرم  أمام  املهني  اليمني  لقسم  والتمريض 
الشيخ راعي احلفل، وكان قد تخرج هذا العام 
مئتان  باجلامعة  والتمريض  الصيدلة  كلية  يف 
طالبا   )103( منهم  وخريًجة.  خريًجا  وواحد 
و)٤6(  الصيدلة  بكالوريوس  حملة  من  وطالبة 
من حملة دبلوم يف الصيدلة، و)30( من حملة 
دبلوم يف التمريض و)22( من حملة بكالوريوس 
التمريض. حضر احلفل عدد من مديري العموم 
ورؤساء األقسام بوزارة الصحة وعمداء كليات 
أمور  وأولياء  واملوظفني  واملسؤولني  اجلامعة 

الطالب وجمع من الطلبة والطالبات.

خريجو كلية الصيدلة والتمريض يؤدون قسم اليمين المهني
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البشرية  املوارد  إمناء  مركز  ينظم 
خالل الفترة )2/28-2016/٤/6م( 
احلاسب  مجال  يف  تدريبية  دورة 
عشر  خلمسة  وذلك   )  IC3(اآللي

متدربا من موظفي اجلامعة.
بن  سالم  األستاذ  الدورة  ويقدم 
سليمان الوردي – محاضر مبعهد 
التأسيس- حيث تهدف إلى تزويد 
على  العمل  بأساسيات  املشاركني 
على  والعمل  العنكبوتية،  الشبكة 

من  املوظف  يحتاجه  ما  لكل  التطرق  جانب  إلى  اآللي،  احلاسب  يف  العامة  املهارات  تطوير 
تطبيقات احلاسب اآللي يف عمله، وكذلك اإلستخدام األمثل لبرامج املايكروسوفت أوفيس.

مهارات  إمناء  السنوية يف  يأتي ضمن خطته  الدورات  لهذه  املركز  تنظيم  أن  بالذكر  اجلدير 
املوظفني يف مختلف اجلوانب التي تزيد من كفاءتهم يف العمل وحتسن جودة اإلنتاج وتطوره.

أخبــــار

بالتعاون مع كلية الصيدلة والتمريض.. 
مركز إنماء الموارد البشرية ينظم ورشة 

في اإلسعافات األولية

وينظم دورة تدريبية في مجال 
) IC3(الحاسب اآللي

كتب- خليل احلضرمي: 
العربية  اللغة  لتعليم  الضاد  معهد  استقبل 
للناطقني بغيرها وفدا من كلية السلطان قابوس 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها، وقد ضم 
الوفد 35 طالبا وطالبة من مختلف املؤسسات 
التعليمية من بلدان العالم، وتعرف الوفد خالل 
يف  املعهد  يقدمها  التي  اجلهود  على  زيارته 

خدمة اللغة العربية والطالب املنتسبني إليه.
 كما قاموا بجولة تعريفية ملرافق املعهد تعرفوا فيها على أهم األنشطة والبرامج التي يقدمها املعهد لطالبه، كما 
قدم كل من الدكتور غسان الشاطر -مديرمعهد الضاد- واألستاذة كوثر احلارثية -عضو هيئة التدريس، ومنسقة 
للبرامج أكادميية باملعهد- شرحا مفصال عن البرنامج األكادميي والثقايف للمعهد وأهم الدورات التي يقدمها 

املعهد لطالبه املنتسبني إليه.
 وقد أشاد الطلبة الزائرين باجلهود التي يقدمها املعهد خلدمة اللغة العربية وأهمية تعليمها لتساهم يف التقارب 

الثقايف واحلضاري بني الشعوب املختلفة.   

طالب كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها يزور معهد الضاد

كتب- خليل احلضرمي: 
معهد  يقدمها  التي  الندوات  سلسلة  إطار  يف 
بغيرها،  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  الضاد 
كلية  من  األمبوسعيدي  مصطفى  األستاذ  قدم 
اللغة العربية للناطقني  السلطان قابوس لتعليم 
بغيرها محاضرة بعنوان »املؤثرات اخلارجية يف 
فيها  ثانية« حتدث  كلغة  العربية  اللغة  اكتساب 
املؤثر  مفهوم  أهمها:  احملاور  من  مجموعة  عن 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  اخلارجي 

بغيرها، والبرنامج الثقايف يف كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها منوذجا ألحد املؤثرات 
العربي  اللغوي واحملاضرات واخلط  اللغة كالشريك  إلى أهم األنشطة املصاحبة لدراسة  اخلارجية، كما أشار 

وكذلك الرحالت والزيارات واألمسيات الثقافية.
وتخلل احملاضرة عرض مقطع فيديو للبرنامج الثقايف لطلبة من الكلية والذي يصاحب البرنامج األكادميي

)الدينية، واالجتماعية،   العمانية بجميع مفرداتها  العربية واحلضارة  بالثقافة  الطالب  تعريف  إلى  حيث يهدف 
واالقتصادية، والتاريخية(.

 اجلدير بالذكر أن هذه احملاضرة تأتي ضمن سلسلة احملاضرات والندوات التي يقدمها معهد الضاد جلميع 
املهتمني مبجال تدريس اللغة العربية للناطقني بغيرها سواء كانوا أساتذة يف هذا املجال أم طلبة ماجستير تدريس 
املعارف  والعملي ويجدد  املعريف  إثراء اجلانب  أنها تساهم بشكل كبير يف  بغيرها، كما  للناطقني  العربية  اللغة 

بأحدث الدراسات املتعلقة بهذا املجال.

وينظم محاضرة بعنوان »المؤثرات الخارجية في 
اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية«

قسم  من  أساتذة  وأربعة  طالبات  ست   شاركت 
اللغة الفرنسية باجلامعة يف الفعالية التي أقامتها 
ضمن  تأتي  والتي  مسقط،  يف  الفرنسية  السفارة 
دول  مع  الفرنسية  اللغة  بأسبوع  السلطنة  احتفال 

العالم. 
سعادة  الفرنسي  بالسفير  الطالب  التقى  وقد 
الثقافية  امللحقية  ومن  دبرتراند،  روالند  السيد 
الطالبات  استمتعت  وقد  موتل.  كليمنت  السيد 
للغة  الفرنسية حول حبهن  باللغة  بخوض حوارات 
ليصبحن  فرنسا  بالدراسة يف  ورغبتهن  الفرنسية 

معلمات للغة الفرنسية يف ُعمان.

قسم اللغة الفرنسية 
بالجامعة يشارك 

في احتفالية أسبوع 
اللغة الفرنسية مع 

دول العالم

نظم مركز إمناء املوارد البشرية بالتعاون 
مع كلية الصيدلة والتمريض ورشة يف 
بعنوان:«إصابات  األولية  اإلسعافات 
لومار  األستاذة  قدمتها   ، االختناق« 
حيث  بالكلية-  بنوندو-محاضرة 
شملت التعريف بالفئات األكثر تعرضا 
األسباب  ومناقشة  االختناق،  خلطورة 
الهواء بجسم  الشائعة النسداد مجرى 
األسباب،  هذه  معاجلة  وكيفية  غريب 
مجرى  انسداد  أعراض  على  والتعرف 

الهواء الشديد بجسم غريب على ضحية مستجيبة ووصف كيفية التعامل مع ذلك، إلى جانب 
شرح كيفية التعامل مع ضحية االنسداد.

انسداد مجرى  مع ضحية  التعامل  تسلسليا خلطوات  تدريبا  كذلك  الورشة  وقد شملت  هذا 
الهواء بجسم غريب على شخص بالغ وشرح تسلسل خطوات التعامل مع الضحية بعد اإلغاثة.
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تنمية  صندوق  مع  بالتعاون  االبتكار  وتوطني  االستشارية  اخلدمات  مركز  نظم 
للفاضلتني  األعمال  ريادة  ورشة عمل يف مجال  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
عائشة آل عبدالسالم  وبلقيس البلوشية، حيث استهدفت هذه الورشة مجموعة 
من الطالب من مختلف الكليات؛ وذلك بهدف تشجيعهم ودعم وتسهيل أنشطة 
لقدراتهم،  الشخصي  التطوير  بعملية  القيام  من  ومتكينهم  بينهم  األعمال  ريادة 
وإعداد جيل واعي بأهمية ريادة األعمال والتعريف بأهمية املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة يف إنعاش االقتصاد العماني وتوفير فرص العمل للكثير من الشباب.
وضع  وكيفية  مشروع   أي  بدء  لكيفية  عملي  تطبيق  على  الورشة  شملت  وقد 
كل  قامت خاللها  مجموعات  إلى  الطالب  تقسيم  ومت  له،  االقتصادية  اجلدوى 
مجموعة باقتراح جملة من املشاريع التي من املمكن أن تكون ناجحة يف املجتمع العماني والتي تتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم، ثم عرضت 
كل مجموعة املشروع مع وضع تصور له، كماعرضت الورشة مجموعة من الشخصيات العمانية الرائدة يف مجال األعمال والتي بدأت 

مشاريعها من الصفر.

مركز الخدمات االستشارية وتوطين االبتكار ينظم ورشة 
عمل في ريادة األعمال

امللتقى  واإلعالم  الصحافة  جماعة  أقامت 
العام  هذا  حمل  والذي  السادس  اإلعالمي 
وكان   ، االجتماعي«  التواصل  »برامج  عنوان 
منى  األستاذة  الفاضلة  رعاية  حتت  ذلك 
املذيعة  وبحضور  املنذرية  محفوظ  بنت 
خميس  بن  ناصر  واألستاذ  البلوشية  بثينة 

الهاشمي-إعالمي-.
وقد بدأ حفل االفتتاح بآي من الذكر احلكيم، 
بنت  ذكريات  اجلماعة  رئيسة  كلمة  تبعته 
وسائل  عن  فيها  حتدثت  الصاحلية  هاشل 
اإلعالم ودورها يف خالق عالم افتراضي بني 
العام  هذا  ملتقى  أن  إلى  مشيرة  املجتمعات، 
االجتماعي  التواصل  برامج  على  سيركز 
الشباب،  فئة  بني  السيما  الواسع  وانتشارها 

شاكرة اجلميع على تلبية الدعوة.
األغزلية  مرمي  الطالبة  قدمت  ذلك  بعد 
»صحافة  بعنوان  النبطي  الشعر  من  قصيدة 
وأهميته  اإلعالم  دور  إلى  إشارة  يف  وإعالم« 
مفتوح  حوار  تبعها  اإلنسانية،  املجتمعات  يف 

البلوشية،  وبثينة  املنذرية  منى  اإلعالميتني  مع 
االجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار  حول  دار 
الشباب  واجنذاب  الكبير،  ظهورها  وأسباب 
لها ومدى تأثير وسائل اإلعالم بشكل عام على 
باب  فتح  ثم  وسلبا،  إيجابا  اإلجتماعية  احلياة 
احلوار للحضور لطرح أفكارهم وأسئلتهم حول 

ذات املوضوع.
التواصل  برامج  عن  معرض  امللتقى  وصاحب 
واالنستجرام  وتويتر  بوك  الفيس  االجتماعي 
اللتقاط  مبسط  استوديو  ضم  كما  وغيرها، 

الصور.
الرواحي- هذا وقدم األستاذ محمد بن حمود 
لطالب  ورشة  العربية-  اللغة  بقسم  أستاذ 
مت  ثم  الصحفي،  املقال  كتابة  فن  عن  اجلماعة 
الفراهيدي  تدشني كتاب »دار اخلليل بن أحمد 
بن  ملؤلفه جمال  والكتابة«  الشعر  موهبة  لصقل 
خلفان الرواحي، واختتم امللتقى بتكرمي الضيوف 

واملشاركني.

جماعة الصحافة واإلعالم تفتتح الملتقى اإلعالمي السادس

املجالس  ملتقى  يف  الطالبي  االستشاري  املجلس  أعضاء  شارك 
االستشارية الطالبية واملقام بجامعة الشرقية ضمن فعاليات األسبوع 

الثقايف الطالبي الثالث.
وقد ناقش أعضاء املجالس االستشارية الطالبية خالل امللتقى بعض 
التخرج  قبل  اجلامعي  الطالب  بها  مير  التي  والصعوبات  التحديات 
التحديات،  تلك  لكل  األسباب  أهم  ومناقشة  التخرج  بعد  ما  ومرحلة 
التعليم  لوزارة  ورفعها  التوصيات  بكتابة  النقاش  املشاركون  أنهى  وقد 

العالي للنظر فيها.
املجلس  قبل  من  كلمة شكر  وتقدمي  املشاركني  بتكرمي  امللتقى  واختتم 
االستشاري الطالبي بجامعة نزوى للقائمني على إعداد املتلقى والذي 
كلل بالتميز والنجاح، كما قدمت رئيسة املجلس االستشاري الطالبي 
الدعوة ألعضاء املجالس االستشارية من كافة مؤسسات التعليم العالي 
احلكومية واخلاصة لزيارة جامعة نزوى للوقوف على جتربة اجلامعة 
والتي كان لها السبق والريادة يف تبني فكرة املجلس الطالبي لتكون هذه 

الدورة يف نسختها السابعة لهذا العام . 

المجلس االستشاري الطالبي 
يشارك في ملتقى المجالس 

الطالبية بجامعة الشرقية

كتبت- بثينة الفهدية:
التصوير  مجال  يف  فنيتني  ورشتني  الضوئي  التصوير  جماعة  نضمت 
الضوئي األولى كانت بعنوان » إخراج الصورة الفنية« قدمها فنان الفياب 
عارضا  وتكوينها  الصورة  تعريف  إلى  فيها  تطرق  وقد  السيابي،  زهير 
ثم  الضوئي،  التصوير  يخص  فيما  وجتاربه  الفنية  من صوره  مجموعة 
حتدث عن تعديل الصور بإستخدام برنامج الفوتوشوب مع تطبيق عملي 

يف التعديل .
أما الورشة الثانية فكانت بعنوان »حياة الناس« قدمها فنان الفياب هيثم 
الفارسي، حتدث فيها عن أساسيات تصوير حياة الناس والقواعد املهمة 
الواجب مراعاتها يف صور حياة الناس، والفرق بني حياة الناس وحياة 
الشارع والسفر، عارضا بعض مناذج ذلك من تصويره، ثم توجه املشاركني 
يف الورشة مع املصورين إلى سوق نزوى للتطبيق العملي يف تصوير حياة 

الناس مستفيدين من نصائح املصورين ونقدهم البناء. 

جماعة التصوير الضوئي تنظم 
ورشتي عمل في مجال التصوير

اجتماعاً  الطالبي  التميز  مركز  عقد 
الطالبية  اجلماعات  لرؤساء 
ومشرفيهم وذلك برئاسة مدير مركز 
بن  سعود  ستاذ  األ  الطالبي  التميز 
موظفي  وبحضور  الصقري   ناصر 

املركز. 
املواضيع  من  عدداً  االجتماع  وناقش 
اجلماعات  خدمة  شأنها  من  التي 
ومت  القادمة،  املرحلة  الطالبية خالل 
تبادل األفكار حول آلية  تفعيل أدوار 

اجلماعات واخلدمات التي تقدم لها من 
قبل املركز، كما مت التطرق إلى األسابيع 
الثقافية للكليات ودور جماعات األنشطة 

الطالبية فيها. 
يأتي هذا االجتماع ضمن اللقاءات التي 
أجل  من  الطالبي  التميز  مركز  ينفذها 
واملساهمة  الطالبية  اجلماعات  تفعيل 
يف اكتشاف مواهب الطالب والعمل على 
يف  املتميزين  الطالب  مشاركة  تشجيع 

األنشطة الطالبية. 

مركز التميز الطالبي
 يعقد اجتماعا لرؤساء الجماعات الطالبية ومشرفيهم
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الثقايف  األسبوع  فعاليات  ضمن 
قسم  أقام   واآلداب  العلوم  لكلية 
يف  والفيزيائية  الرياضية  العلوم 
إلى  تهدف  التي  فعالياته  الكلية 
واإلرتقاء  املشاركني  مهارات  تنمية 
بالطالب و توسيع مداركهم وصقل 
مواهبهم يف مجال االبتكار واإلبداع. 
مصطفى  الدكتور  الفعالية  رعى 
عبدالعزيز منسي -مساعد العميد 

للدراسات اجلامعية-.
عرضا الفعاليات  تضمنت   وقد 
احلرة البرمجيات  جماعة   ملشروع 
املصدر  FOSS(ومفتوحة 
Group) الدكتور يترأسها   التي 
 محمد عيسى،  ويهدف هذا املشروع

االجتماعات توثيق)أمتتة(   إلى 
وحتويلها اجلامعة  يف  تتم   التي 
الويب على  يعمل  تطبيق   إلى 
والورق واجلهد  الوقت  يوفر   مما 
تقارير استخراج  عملية   ويسهل 
 االجتماعات ومتابعة القرارات، و
 قامت بتقدمي هذا العرض الطالبة
ثم  . الهنائية  راشد  بنت   مناهل 
 قّدم الدكتور وليد بن علي -مدير
الذكية احللول  مبركز   التدريب 
للتكنولوجيا- األملانية   باجلامعة 
نرتدي »عندما  بعنوان  عمل   ورقة 
دور خاللها  من  بنّي   املستقبل« 
األشياء  Internet of أنترنت 
Things )IoT)يف حياتنا اليومية 
 وما حتمله من إيجابيات وسلبيات.
نافع جابر الدكتور  قّدم  ذلك   وبعد 
األملانية باجلامعة  مساعد   -أستاذ 
بعنوان عمل  ورقة   للتكنولوجيا- 
ظاهرها السحابية   »احلوسبة 
ثالثة عمل  ورقة  تلتها   وخفاياها«، 
تكروني يوسف  الدكتور   قّدمها 
العربية باجلامعة  مساعد   -أستاذ 
 املفتوحة- حتت عنوان »مالحظات

لفهم الطريق  والالوعي:   الوعي 
.»البيانات الكبيرة

قدمت  فقد  الفيزياء،  شعبة  أما  
تنمية  إلى  تهدف  التي  فعالياتها 
واالرتقاء  املشاركني  مهارات 
بالطالب و توسيع مداركهم وصقل 
مواهبهم يف مجال االبتكار واإلبداع. 
وقد تضمن البرنامج عرض جلهاز 
باإلضافة  بالصوت،  يعمل  إنذار 
اإلضاءة  وإطفاء  تشغيل  نظام  إلى 
الليلية يف الشوارع، وجهاز لتحسس 
كما   .RF الراديوية  اإلشارات 
قدمت الشعبة متثيل حركة الكواكب 
كما  اجلاذبية.  بفعل  الشمس  حول 
لطلبة  التخرج  بحوث  القسم  نشر 
لوحات  و عرض مجموعة  الفيزياء 

تشرح الظواهر الفلكية. 
محمود  الدكتور  الفعاليات  حضر 
العميد  مساعد  جاسم-  خالد 
والدكتور  العلمي-  البحث  لشؤون 
القسم-،  –رئيس  اجلمل  أحمد 
القسم  طالب  من  ومجموعة 

وأساتذته.

أخبــــار

انطلقت  األبعاد«  وراء  »ما  عنوان  حتت 
جلماعة  الرابع  الهندسي  اليوم  فعاليات 
املعرض  وافتتح  والعمارة،  الهندسة 
الدكتور  األستاذ  لليوم  املصاحب 
-نائب  الكندي  يحيى  بن  عبدالعزيز 

الرئيس للشؤون األكادميية-.
مشاريع  من  عدداً  املعرض  وتضمن 
الهندسة  كلية  أقسام   لطالب  التخرج 
طالب  من  عدداً  و   باجلامعة  والعمارة 
مختلف  من  والعمارة  الهندسة  كليات 
واخلاصة   احلكومية  والكليات  اجلامعات 

بقاعة  املدارس وذلك  من  باختراعات طالب عدداً  والتعليم  التربية  وزارة  إلى مشاركة  باإلضافة 
إلى تعريف الطالب مبا وراء  التجارب الشيقة هدفت  من  احلزم، و عرض خالل املعرض عدداً 
األبعاد يف مجاالت الهندسية املختلفة. كما شارك يف املعرض عدداً من الهيئات واملؤسسات  مثل 

مؤسسة القرية الهندسية، وكذلك مبادرة » أشجار« والتي تقيمها وزارة البيئة والشؤون املناخية.
اخلتامية  األمسية  أقيمت  املساء  ويف  مميزة  ترفيهية  عروض  الرابع  الهندسي  اليوم  شمل  كما 
وكان ضيفها الشاعر علي الغنبوصي، والعرض املسرحي »بدر إال ربع« قدمها طلبة الكلية العلوم 

التطبيقية بنزوى.
ويعد اليوم الهندسي فرصًة لتجسيد العلم الهندسي وصقل املواهب واالبتكارات العمانية وبث روح 

العمل اجلماعي والفريق الواحد لدى أعضاء جماعة الهندسة والعمارة. 

تفاعل طالبي في فعاليات اليوم الهندسي 

الرابع: »ما وراء األبعاد«

ضمن فعاليات األسبوع الثقافي لكلية العلوم 
واآلداب.. قسم العلوم الرياضية والفيزيائية  

ينظم يوما مفتوحا

أقام مركز التميز الطالبي ممثاًل بجماعة املسرح واملوسيقى  باجلامعة 
عرًضا مسرحًيا بعنوان »اإلنتظار« وذلك حتت رعاية  األستاذ سعود بن 

مذخور اجلفيلي -نائب رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية واملالية-.
وقد تخلل العرض املسرحي تكرميا لعدد من الطلبة والطالبات املتميزين 
الفترة  خالل  متقدمة  مراكز  على  واحلاصلني  الطالبية  األنشطة  يف 

املاضية يف املشاركات الداخلية واخلارجية.  

جماعة المسرح والموسيقى تقدم عرضا مسرحيا 
بعنوان »اإلنتظار«

معرض  بزيارة  كفيف  بصمة  جماعة  قامت 
خطة  ضمن  وذلك  للكتاب  الدولي  مسقط 
الزيارة  وتهدف  الطالبية،  اجلماعات  عمل 

واملبادرات  النشر  بدور  الطالب  تعريف  إلى 
املختلفة، واالطالع على أحدث الكتب املطبوعة 
البحوث  مراكز  إلى  باإلضافة  برايل  بطريقة 

واجلمعيات املشاركة باملعرض. 
زيارتهم  خالل  اجلماعة  أعضاء  شارك  وقد 
الوطنية  اللجنة  نظمتها  مسابقة  يف  للمعرض 

للشباب.
التي  الزيارات  إطار  يف  الزيارة  هذه  وجاءت 
جلماعات  الطالبي  التميز  مركز  يسيرها 
النشاط الطالبي ملعرض الكتاب، و الذي  يعد 

أكبر تظاهرة ثقافية تشهدها السلطنة.

جماعة »بصمة كفيف«
 تزور معرض مسقط الدولي للكتاب

أقامت جماعة أصدقاء البيئة ممثلة بفريق«حماة البيئة« 
ذلك  و  الشهباء  بقاعة  األرض  ساعة  مبناسبة  أمسية 
بن  األستاذ سعود  الطالبي  التميز  مركز  مدير  برعاية 

ناصر الصقري، وبحضور موظفي وطالب اجلامعة. 
وقد بدأت األمسية بتالوة عطرة من الذكر احلكيم، ثم 
مت تطبيق إطفاء األنوار يف القاعة خالل دقيقة، ثم قدم 
وماهيتها،  األرض  بساعة  يعرف  مرئياً  عرضاً  الفريق 
البوسعيدية  خالصة  الطالبة  قدمت  املناسبة  وبهذه 

قصيدة شعرية بعنوان« معجزة األرض ».
املسرح  جماعة  مع  بالتعاون  و  األمسية  تضمنت  كما 

اجلمهور  وعي  عكست  كوميدية  مسرحية  واملوسيقى، 
بساعة األرض و أهميتها.ومت توزيع بطاقة تعريفية عن 
ساعةاالرض للجمهور أخذ آرائهم يف ما إذا كانوا مؤيدون 

لساعة األرض أم ال.
للحضور  ثقافية  مبسابقة  األمسية  فعاليات  واختتمت 
حملت أسئلة حول البيئة و مسابقة أخرى ألفضل لوحة 

فنية تعبر عن ساعة األرض.   
اجلدير بالذكر أن اجلامعة حتتفي بساعة األرض كل عام 
لساعة  بإطفاء أضواء يف بعض مرافق اجلامعة  ذلك  و 

كاملة .

جماعة 
أصدقاء البيئة 

تقيم أمسية 
»ساعة األرض«
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إعداد/ مرمي بنت جمعة الكميانية:
يف ليلة بهّية، ومساء زاهر محمل بكل معاني 
األحد  يوم  اجلامعة  احتفلت  واالعتزاز،  الفخر 
املاضي )27/ 3/ 2016م( بتخريج كوكبة جديدة 
من خريجيها يف مختلف التخصصات.. كان يوما 
بذلها  دؤوبة  تتويج جلهود  من  وضاء مبا جسده 
زال يشمر على  وما  طالب اجلامعة اخلريجون، 
تضاف  ليلة  إنها  املتفوقون..  الطالب  خطاها 
جيل  فيها  وقف  ليلة  البهية،  ُعمان  ليالي  إلى 
مخلص  وثناء  إجالل  وقفة  الثامن  نزوى  جامعة 
أمجاد  وملجدد  قوال وعمال،  املعطاء  الوطن  لهذا 
السلطان  اجلاللة  صاحب  حضرة  املظفر  عمان 
ورعاه-  اهلل  حفظه   – املعظم  سعيد  بن  قابوس 
شكرا وامتنانا.. ثمامنائة وستة وسبعون خريجا 
وخريجة يف كليات اجلامعة األربع أضحوا اليوم 
البشرية  التنمية  تعداد  إلى  يضاف  جديدا  رقما 
من  األخيرة  شمعتهم  أطفأوا  حيث  العمانية.. 

سني دراستهم األكادميية يف اجلامعة.
واملشاعر  التعابير  )إشراقة(  تترك  وهنا 
لتتراسل مع أصحابها فرسان هذا التتويج؛ تعبيرا 

عن فرحتهم وتتويجا أليام اجلد واالجتهاد.

حلظة التتويج..
اخلريج،  حياة  يف  فاصلة  حلظة  التخرج  إن 
فكيف هو عند اخلريجني وماذا يعني لهم؟! بهذا 

السؤال املعتاد توجهنا إليهم. يقول اخلريج سعود 
بن حمدان الغافري- صيدلة-: هي حلظة سوف 
متتزج  فيها  األبد،  إلى  ذهني  يف  مطبوعة  تظل 
يف  الدراسة  مقاعد  فراق  بدموع  الفرح  دموع 
تساوي  أهلي  فرحة  اللحظة  هذه  ويف  اجلامعة، 
اليوم.  هذا  إلى  للوصول  بذلته  وتعب  جهد  كل 
اجلهورية- محمد  بنت  اليمامة  اخلريجة  وتقول 
هندسة كيميائية وبتروكيميائية-: تتناثر احلروف 
وتأبى أن تنسج الكلمات يف ترجمة ما يكنه القلب 
من مشاعر.. يوم شامخ يعني لنا الكثير فهو يوم 
الفرح، يوم السعادة، يوم تتويج لسنوات مضت كان 
فضيلة  اخلريجة  أما  عنوانها.  واالجتهاد  اجلد 
حلظة  فتقول:  املشرفية-متريض-  حمود  بنت 
التخرج  فيلم قصير يحكي مسيرة خمس سنوات 
عشناها يف هذا الصرح املنير، حلظة التخرج هي  
نهاية مرحلة أكادميية مفعمة بكل معاني الصبر 
والطموح وهي انطالقة مرحلة جديدة يف خدمة 

الوطن وبناءه.
العبري-ماجستير،  محمد  بن  نبيل  ويعبر 
شك  بال  قائال:  اليوم  هذا  عن  تعليمية-  إدارة 
إن الولوج إلى دهاليز جامعة نزوى املعرفية هي 
العلوم  الكثير من  مكسب عظيم ننهل من خالله 
املسيرة  لتلك  خامتة  اليوم  هذا  ليأتي  واملعارف؛ 
يوم  إنه  املبذولة يف سبيل ذلك،  للجهود  وتتويجا 
الود جلامعة  اإلجناز مبشاعر  فرحة  فيه  متتزج 
نزوى وعطاءها املستمر. ويقول ناصر بن أحمد 
نقطة  هي  أعمال-:  إدارة  ماجستير،  اليحيائي- 

حتول ثانية يف حياتي؛ فباألمس حفل تخرجي من 
البكالوريوس وها هو اليوم الذي أتخرج منه وأنا 
أحمل شهادة املاجستير، وهذا يعني لي النجاح يف 
اجتياز الصعاب مهما كانت وما ذلك إال بتوفيق 
من اهلل –عز وجل-. وتقول اخلريجة مزنة بنت 
علي البوسعيدية-لغة عربية-: يوم الّتخّرج يعني 
املتواصل  اجلهد  ثمار  جني  يوم  فهو  الكثير  لي 
الذهبية  اخلامتة  وهو  الدراسة،  سنوات  خالل 
نفسه هو  الوقت  ويف  الكفاح،  تتوج سنوات  التي 
رحلة  يف  أرحب  فضاءات  إلى  االنطالق  نقطة 

البحث والتعلم ومواصلة طلب العلم بإذن اهلل. 

انطالقة واعدة..
لكل إنسان يف حياته هدف وغاية، والذي ال 
يعيش لهدف يف هذه احلياة ضل سعيه وتقطعت به 
السبل. وقد رصدنا هنا بعض أهداف اخلريجني 
كل  عبارات  اختلفت  حيث  التتويج؛  هذا  بعد  ملا 
خريج، وتباينت كلماتهم يف ذلك، إال أن جميعها 
يلتقي على صعيد واحد هو خدمة الوطن وبنائه، 
لهم.  واملعريف  العلمي  والتكوين  الدراسة  وتكملة 
أن  هو  اجلهورية: هديف  اليمامة  اخلريجة  تقول 
أرتقي بعلمي وشهادتي وأكمل مشواري الدراسي 
لتحقيق األفضل. وتقول فضيلة املشرفية: هديف 
الصحي  القطاع  يف  أعمل  أن  اليوم  هذا  بعد 
الدراسة  مشوار  إكمال  ثم  ثالثة  أو  عامني  مدة 
مجال  يف  الدكتوراه  ثم  املاجستير  شهادة  لنيل 
النبهاني  سعيد  احلديث  ويشاركها  التمريض. 

لدي  فإن  دراستي  إكمال  جانب  إلى  ويضيف: 
خطة يف االلتحاق ببرامج البحث العلمي ألسمو 
مبعاريف وأفتح لعقلي مدارك جديدة. أما ناصر 
اليحيائي فيتحدث عن هدفه التالي قائال: هديف 
بناء  يف  أساهم  كي  فرصة  على  احلصول  هو 
وطني الغالي عمان والسمو به يف مصاف الدول 

املتقدمة.
يف  واخلريجات  اخلريجني  من  وكغيره 
بن  أحمد  اخلريج  يقول  وطموحاتهم  أهدافهم 
تعليمية-:  إدارة  اجلابري-ماجستير  سليمان 
هديف بعد التخرج أن أواصل تعليمي لنيل شهادة 
الدكتوراه، وأطمح أن أعمل على ما خطته يداي 
نتائج البحث الذي  يف رسالة املاجستير وتطبيق 
مزنة  اخلّريجة  تقول  آخر  جانب  من  به.  قمت 
البوسعيدية: أنا عازمة –بإذن اهلل- على السعي 
يف أمرين؛ األول منهما: تزويد مجتمعي مبهارات 
فهو  الثاني  أما  العربية،  اللغة  مجال  يف  جديدة 
تقدمي  على  قادر  مبدع  جيل  إنشاء  على  العمل 

الكثير للمجتمع. 

مشهد حفر يف الذاكرة..
سيبقى  شك  بال  الذي  التخرج  مشهد  ويف 
اخلريجني  دعونا  أصحابه،  ذاكرة  يف  محفورا 
أيضا  ذكرياتهم احملفورة  ألن يستدعوا شيئا من 
تقول  حيث  اجلامعية،  احلياة  عن  وجدانهم  يف 
فضيلة املشرفية: من املواقف اجلميلة يف السنة 

عبّـروا عن بهجتهم وبالغ سرورهم في يوم تتويجهم..

جامعة نزوى تحتفي بتخريج الفوج الثامن من حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم
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التأسيسية كانت لدينا معلمة صارمة جدا وشديدة مع اجلميع، كانت 
تعطينا الكثير من الواجبات والكثير من األنشطة كنت حينها مرعوبة 
واالجتهاد  االنضباط  حب  نفسي  يف  زرعت  لكنها  وخائفة  منها 
مع  املشاهد  تتزاحم  العبري:  نبيل  ويقول  العمل.  يف  واإلخالص 
من  اجلامعة  أروقة  بني  يدور  كان  ما  أبرزها  أن  إال  التتويج  حلظة 
نقاشات وحوارات أضافت الكثير من املعرفة وأخص هنا ما كان يتم 
يف القاعات الدراسية من عروض متتزج بالنقاش وروح الفكاهة يف 
كثيرة،  املؤثرة  اللحظات  الغافري فيقول:  أّما سعود  بعض األحيان. 
ولكل منها أثرها اخلاص، ومن املواقف التي ال أنساها تلك اللحظات 
التي أستلم فيها درجات االمتحان ألرى فيها نتاج تعبي وحصاد ثمرة 

أن  على  العزم  عقدت  قد  أكون  من حلظة حني  أجملها  وما  اجلد 
كنت  ما  فوقع  ومبعدل  يتحقق  ذلك  فأرى  الدرجات  أعلى  أحصد 
أتوقعه فلله الشكر على أن من علي بذلك. ويقول سعيد النبهاني: 
املشهد الذي بقي يف قلبي دائما وكان له األثر الكبير يف اجتهادي 
بالدراسة هو التواضع اجلم الذي حظيت به أثناء تعاملي مع موظفي 

اجلامعة وسمو أخالقهم ورقي تعاملهم الدائم معنا.

 رسالة شكر..
بها  وباح  نبعت من قلوب اخلريجني،  للجامعة  ويف رسالة شكر 
نزوى على  القلب جامعة  من  أحمد اجلابري: شكرا  لسان اخلريج 
اهتمامك البالغ بنا وسعيك الدؤوب للتطور املستمر والرقي، فألنت 
واالزدهار.  التقدم  من  مزيدا  لك  متمنيا  ورشاد،  علم  منارة  فعال 
ويقول سعيد النبهاني: إني أحمد اهلل تعالى على توفيقه بالدراسة 
يف هذه اجلامعة املباركة، وقد تزودت بقدر كبير من املعرفة واملهارات 

خالل فترة الدراسة احملدودة، وما ذلك إال نتيجة لسعي إدارة حكيمة 
وأساتذة متمكنني مخلصني، فوفقهم اهلل أجمعني.

 أما فضيلة املشرفية فتقول: جلامعة نزوى أقول شكًرا؛ نهلت 
ألف  األجالء  وألساتذتي  الكثير،  الشيء  واملعرفة  العلم  ينابيع  من 
شكر لوقتهم وجهدهم وأمانتهم يف إعطاء املعلومة والكلمة الطيبة، 
وشكرا لكل من علمني حرفا وزادني ثقة يف هذه اجلامعة. ويشاركهم 
احلديث نبيل العبري قائال: احلمد هلل والشكر له على توفيقه وكرمه 
أن وفقنا للدراسة يف هذه اجلامعة الفتية التي أسست على مبادئ 
الطاقم  من  األكفاء  فيها  وجدنا  فقد  متينة،  وطنية  وأسس  أصيلة 

األكادميي والعلمي، األمر الذي شجعنا وشحذ هممنا على أن نستغل 
وجودنا بينهم، والتقينا فيها بطلبة جنباء وإخوة شاركونا هم الدراسة، 
فلهم كل الّتقدير واالحترام سواء من كان يف سلك تخصصنا أو يف 
سلك التخصصات األخرى. وتقول اليمامة اجلهورية: إن كان لي من 
كلمة يف هذا اليوم فإنني أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير واالمتنان 
على  فيها  وعاملني  وطلبة  وأساتذة  وإدارة  رئاسة  نزوى  جلامعة 
جهودهم املبذولة يف سبيل توفير البيئة املناسبة واملالئمة واملساعدة 
للتحصيل العلمي واالرتقاء املعريف. وتقول مزنة البوسعيدية: سعدت 
بك كثيرا جامعتي احلبيبة وما أنا إال إحدى احملظوظني بالدراسة 
فيك، فشكرا من القلب أقولها وأبعثها إليك وإلى كل من كان له أثر 

يف جناحنا وترك بصمته يف أرواحنا. 

نصيحة ال بّد منها..
إخوانهم  إلى  غالية  نصائح  يوجهوا  أن  إال  اخلريجون  أبى  وقد 
اخلريج  يقول  الدراسة، حيث  مقاعد  على  زالوا  ما  الذين  الطالب 

سعود الغافري: من خريج إلى طالب مازال على مقاعد الدراسة إني 
ألدعوك إلى بذل جهدك يف نيل املعالي، فالعلم يحتاج إلى الصبر 
مع  حياة  وال  احلياة  مع  يأس  »ال  دائما  وتذكر  واالجتهاد  والتفاؤل 
اليأس« فشمر عن ساعديك تنل أعلى املراتب. ويقول نبيل العبري: 
أنصح الطالب بالتعلم والقراءة الدائمني فالرغبة الصادقة املترجمة 
الدنيا  يف  النافعة  الباقية  احلصيلة  تنتج  التي  هي  جاد  عمل  إلى 

واآلخرة.
امزج  الطالب  إلخواني  أقول  فتقول:  اجلهورية  اليمامة  أما 
طموحك العالي باملثابرة واالجتهاد وال تنس حسن الظن باهلل لتصل 

فضيلة  وتقول  ذلك.  كل  ثمار  وحتصد  غايتك  وحتقق  هدفك  إلى 
املشرفية: إن العلم والتعلم ال يتوقف بل هو مستمر ومتجدد لذلك 
إخواني الطالب واصلوا  تعليمكم وأثبتوا ذواتكم كلما سنحت لكم 

الفرصة.
يف حني يوجه سعيد النبهاني نصيحته للطالب قائال: الوقت.. 
بكل  تعيشوها  بأن  اجلامعة  يف  وأنتم  حلظة  كل  استغلوا  الوقت.. 
بينكم،  تعيش  التي  السامقة  الهامات  من  مستفيدين  تفاصيلها 
حتقيق  نحو  الدرب  لكم  ينير  نورا  املوجودة  اخلبرات  من  متخذين 
أروقة  بني  تقضونها  فحياة  تضيعوه  وال  الوقت  استغلوا  أهدافكم، 
إلى  بكم  عادت  كلما  ذاكرتكم  يف  خالدة  ستبقى  وأركانها  اجلامعة 

الوراء، فاجعلوها ذكرى طيبة تنقلونها ملن بعدكم من األجيال.
هكذا نفث خريجو الدفعة الثامنة جلامعة نزوى ما تكنه صدورهم 
من مشاعر يف يوم تتويجهم، تاركني املسيرة لتتواصل ويكملها إخوانهم 

الطالب ليسجلوا عهدا جديدا يكتب يف تاريخ عمان.



ملحق إشراقة - العدد ١٠٦ -10 تهنئة

- كلمة عميد كلية العلوم واآلداب:

العلوم  كلية  –عميد  التُّوبي  سيف  بن  عبداهلل  كتور  الدُّ ه  يتوجَّ بداية 
إلى  أقّدم  أْن  لي  يطيب  قائال:  واآلداب  العلوم  كليَّة  أبناء  إلى  واآلداب- 
جميع  عن  -نيابًة  الكرمية  أسرهم  وإلى  واخلريجات  يجني  اخلرِّ أبنائي 
كاّفًة  إكمالهم  مبناسبة  احلاّرة  تهانينا  واآلداب-  العلوم  كلّية  منتسبي 
بذلوا جهوًدا مضنيًة يف سبيل  أّنهم  فما من شكٍّ يف  الّتخّرج.  متطلّبات 
اجلّد  دائًما  تتطلّب  العظيمة  فاإلجنازات  الكبير؛  الهدف  هذا  حتقيق 
واملثابرة. إّننا سوف نشعر بالفخر واالعتزاز عندما نراهم يلحقون بركب 
يف  البيضاء  أياديها  بسطْت  قد  الّسلطنة  إّن  العمانّية.  الّنهضة  مسيرة 
اإلنفاق على تعليمهم، وإّن آباءهم قد تفانوا يف سبيل حتقيق هذا الهدف 
مزّودون  وها هم  وأهليهم.  لوطنهم  به  يدينون  وما  اجلميل،  يرّدوا هذا  أن  األوان  آن  فقد  الّنبيل، 
على  قادرون  ثّم  ومن  واإلنسانّية،  العلمّية  تخّصصاتهم  اكتسبوها يف  اّلتي  واملهارات  والقيم  بالعلم 
وبالّسلوك  واالبتكار،  اإلبداع  وبروح  بأّنهم  ثقٍة  على  ونحن  عملهم.  مجال  يف  جديدٍة  رؤيٍة  إدخال 

اإلنسانّي املتحّضر سيتمّكنون من اإلسهام البّناء يف تقّدم الّسلطنة ورقّيها.
وأضاف التُّوبي: إّننا نأمل يف أّن العالقة الطّيبة اّلتي منْت بينهم وبني موّظفي اجلامعة خالل 
سنوات دراستهم تتنامى وتْقوى مع مرور الّزمن. وإّن اجلامعة ستظّل حريصًة على بقائها نبًعا ملهًما 
الوقت نفسه سنظّل نتطلع القتراحاتهم وأفكارهم؛  لتقّدمهم وتعلّمهم املستمّر. ويف  لهم، ومصدًرا 
علّنا نستنير بها بينما اجلامعة متضي نحو غايتها كمركٍز للّتمّيز العلمي. سوف نسعد دائًما، نحن 

بكلّية العلوم واآلداب، بأْن نستقبلهم كلّما أتيحْت لهم فرصٌة للّزيارة والّتواصل.

- كلمة عميد كلية االقتصاد واإلدارة ونظم املعلومات:

االقتصاد  كليَّة  الكندي-عميد  مسعود  بن  أحمد  كتور  الدُّ ويقول 
لشرف  إنه  االقتصاد:  كليَّة  يجي  خرِّ مخاطًبا  املعلومات-  ونظم  واإلدارة 
عظيم وفرح كبير، أن نراكم هنا وقد تهللت وجوهكم ووجوه أحبتكم مبا 
والصبر  باجلهد  حافلة  علمية  ملسيرة  رفيع  إجناز  من  عليكم  اهلل  أنعم 
واملثابرة، تكللت بحمده وفضله بنيلكم أرقى الشهادات العلمية ومن أعرق 
بناتي  أنتم  ها  أجيال.  بعد  أجياال  بها  ستفخرون  العمانية  اجلامعات 
وأبنائي اخلريجني يف يومكم املجيد هذا قد وصلتم إلى عالمة فارقة يف 
حياتكم وتخطيتم بنجاح التحديات التي جعلت منكم ما أنتم عليه اليوم.  
ستتمكنون  التي  العمل  فرص  من  الكثير  لكم  يجلب  وسوف  مشرق  غد  سيأتي  اليوم،  هذا  وبعد 
خاللها من إبراز املعارف واملهارات التي اكتسبتموها و طورمتوها خالل دراستكم يف  كلية االقتصاد 

و اإلدارة ونظم املعلومات.
هذا وقد دأبت الكلية بكل قوة وحماس وانطالقاً من مهمتها التي تنص على »خدمة املجتمع من 
خالل تأمني تعليم و تدريب عاٍل للطالب، و أبحاث جديرة ذات صلة باملجتمع، مع  خدمات تربوية 
الطالب  وتطوير  تنشئة  على   ، املعلومات«  ونظم  اإلدارة  و  االقتصاد  للمجتمع يف مجاالت  متميزة 
ليكونوا قادة املستقبل ومدراء ورواد أعمال مجيدون. كما تواصل الكلية احلفاظ على معايير جودة 
عالية يف التدريس وذلك لتعزيز خبرات الطالب الالصفية ، وحتسني خدمات ومصادر املعلومات 

والتعلم، وتوظيف التقانات املتاحة لتعزيز التعلم، باإلضافة إلى زيادة فعالية العمليات التعليمية.

وقد  األعمال  عالم  وستجد  احلقيقي،  العالم  ستواجه  غدا  اخلريج  عزيزي  الكندي:  ويضيف 
حجز مكاناً عاليا ورفيعا لك. لذا، فإن تخرجك اليوم من جامعة نزوى لهو عالمة البداية لفصول 
النجاح ليس حدثاً عرضياً بل هو  النجاح. وعلى هذا األساس، فلنتذكر جميعا أن  رحلة يف عالم 
املنبع  كانت  به، وألن اجلامعة  آمنت  لهذا، وألنك  لتحضير وعمل دؤوب. وألنك خير مثال  تتويج  

واحلاضن لذات الشعور، فإنك وبال شك ستكون أهال ملالقاة مختلف التحديات يف مسيرة حياتك. 
مبارك لكم أعزائي اخلريجني صبركم ومتابعتكم و جهودكم احلثيثة التي أينعت ثمارها بتخرجكم، 
للوصول  الدائمة  ومبساندتكم  به  قاموا  الذي  الطيب  العمل  على  ومحبيكم  ألهلكم  كبيرة  وحتية 
إلى ما أنتم عليه اآلن. وأخيرا، باسم جميع منتسبي كلية االقتصاد و اإلدارة ونظم املعلومات من 
أساتذة وإداريني وطالب، أقدم لكم أطيب األماني بحياة شخصية ومهنية ناجحة، وتخرج مبارك 

إن شاء اهلل.

- كلمة عميدة كلية الصيدلة والتمريض:

ين-عميدة  الدِّ شمس  بنت  نفسية  كتورة  الدُّ األستاذة  تعبِّر  حني  يف 
حديثها  هة  موجِّ البهيج  اليوم  هذا  عن  والّتمريض-  الّصيدلة  كلّية 
اخلريجني  أعزائي  والتمريض:  يدلة  الصَّ كليَّة  أبناء  من  يجني  للخرِّ
حققتموه.  الذي  اإلجناز  بهذا  نحتفل  هنا  ونحن  التخرج..  لكم  نبارك 
ملشوار  بداية  –أيًضا-  وهو  ومثابرتكم،  جلهدكم  حصاٌد  التخرج  إّن 
مؤهال  نزوى  بجامعة  وتدريبكم  تعليمكم  كان  لقد  حياتكم.  من  جديد 
بانضمامكم  أكان  سواء  مهنتكم،  يف  املستقبلية  التحديات  ملواجهة  لكم 
جميع  وإن  العليا.  لدراستكم  بإكمالكم  أم  الوظائف  من  وظيفة  إلى 
األكادمييني واملوظفني بكلية الصيدلة والتمريض يرحبون بكم يف عاملكم اجلديد ومهنتكم اجلديدة. 
ونحن نتمنى أن يكون الوقت والعمر الذي قضيتموه يف جامعة نزوى مليئا باملعرفة والعلم واملتعة، 
ومكلفا  مرهقا  يبدو  قد  الدراسة  يف  بذلتموه  الذي  اجلهد  إن  أذهانكم.  يف  خالدة  لذكرى  وبقية 
بعض الشيء، ولكن تذكروا أن طلب العلم مشوار ال ينتهي، وهو بحر ال ينضب؛ فعليكم النظر إلى 
الدرجة العلمية التي حصلتم عليها يف اجلامعة على أنها تذكرة عبور, ليست حلياة مفعمة بالسعادة 

والسرور فحسب، ولكن –أيضا- لتغيير العالم إلى األفضل.
           وتقول: كما تعلمون أن خريجي كلية الصيدلة والتمريض سيخدمون يف املجال الصحي؛ 
لهذا فهم ممتهنون لهذا العمل وسيقومون بتقدمي رعاية متميزة لألشخاص الذين يرعونهم. فكونوا 
–أيها اخلريجون- على قدر من املسؤولية جتاه هؤالء األشخاص، وقدموا لهم اخلدمة والرعاية 
متواصلني  فكونوا  الطرق،  بجميع  ودعمكم  ملساعدتكم  هنا  أننا  دائما  وتذكروا  يستحقونها.  التي 

معنا. مع متنياتنا لكم التوفيق والنجاح. انطلقوا واجعلوا جامعة نزوى تفخر بكم.

- كلمة عميد كلية الهندسة والعمارة:

ويختتم األستاذ الدكتور حسني علي أحمد آل عبدالقادر  -عميد 
الهندسة  كليَّة  يجي  خلرِّ بتهنئته  احلديث  والعمارة-  الهندسة  كليَّة 
والعمارة،  الهندسة  كلية  يف  بتخرجكم  أهنئكم  لهم:  قائال  والعمارة 
متمنيا لكم دوام النجاح يف عملكم كمهندسني لبناء املجتمع وتطويره. 
وإنني فخور بأن أبلغكم أن ما درستموه من علوم هندسيية ومهارات 
مييزكم  ما  أهم  هي  العمل  وأخالقيات  وسلوكيات  وعملية  علمية 
أعلمكم  أن  يسعدني  كما  نزوى.  جامعة  من  متخرجني  كمهندسني 
كمهندسني  مهنتكم  يف  لالندماج  االستعداد  أهبة  على  اآلن  بأنكم 
املجاالت  كافة  يف  به  والرقي  العماني  املجتمع  تطوير  يف  للمشاركة 
الهندسية. ويضيف آل عبدالقادر: إنكم متثلون كوكبة من املهندسني 
اخلريجني من جامعة نزوى التي حرصت على تزويدكم بطاقات كبيرة وأفق واسع إليجاد احللول 
التحديات  كافة  ومواجهة  املختلفة،  الهندسية  املشاريع  وإدارة  العصر،  ملشكالت  املثلى  الهندسية 
العالم. وأخيرا أمتنى لكم مزيدا  أنحاء  السلطنة، ويف كل  لبناء عالم أفضل، وتنمية مستدامة يف 

من التقدم والرقي واالزدهار.

عمداء كليات الجامعة يوجهون تحية فخر واعتزاز ألبنائهم خريجي الدفعة الثامنة
تكتسي اجلامعة حلة خضراء مرصعة بآللئ العزة والفخار يف يوم تخرج أبنائها يف صرحها العلمي، رافعني رؤوسهم، مشمرين عن اإلخالص والوالء يف خدمة عمان وبنائها، هذه األرض الطيبة التي 
ما فتئت تقدم خيراتها وعطاءها لطالبها كافة، داعية إياهم للسير قدما يف إعمارها مسلحني بالعلم واملعرفة.. ويف يوم اجلامعة املزدان ألقا يأبى اجلميع إال أن يخط كلمة افتخار وتهنئة لكل خريج 
وخريجة وقفوا على أعتاب التخرج، حاملني شهاداتهم معلنني للعالم أجمع عن بداية عهد جديد لكل منهم.. عمداء كليات اجلامعة كانت لهم وقفٌة مع أبنائهم اخلريجني يف يوم تخرجهم رصدتها لكم 

»إشراقة« يف سطورها القادمة..
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ِتيِهي ُعماُن َورددي سجَع احَلَماْم 
الَم يُِزيُل أًْستَاَر الَظاَلْم َوَدِعي السَّ

ِتيِهي ُعماُن َقصائًدا َمكنُونًَة 
ِبَفِم الَزماِن تَُطوُل ناِحيََة الَغماْم
َكْم داَعبتِْك نَساِئُم اخَليِر الِتي

َمأَلَْت ُربُوَعِك يف هناءٍّ َوابِْتَساْم
هُر يَرُقُص ِمْن صداحك باسما َوالزَّ

َوالِعطُر يَسري عابقا بنََي األَنَاْم
واحلب نحوك.. َكيَف أْهَوى َغيَرِك

ُجِل الُهَماْم ُمِلَكْت ُشُجوِني يِف َهَوى الرَّ
َقابُوُس َصيََّرِك انِْفتَاًحا ِللُْعاَل

أَْفَشى ِبِك الَعدَل الَقِومَي ِإلى الِوئَاْم
َجَعَل املَداِئَن جنة َمْحِميًَّة

ِبَصَدى التَّآلُِف ال يَُصاُر لَُه َكاَلْم
َوَمِدينٌَة باحُلبِّ أَعلَى َشْأنََها

ِهَي بَيَضُة اإِلْساَلِم يِف ُحْكٍم ُمَقاْم
»نَزَوى« َوَما ِللِْعلِم َغيَر َمِعيِنها

ُهوَر تَسامًيا نَحَو األَماْم يَْرِوي الدَّ
َواليَوَم ِنْزَوى أَشَرَقت يِف لَيِلَها

َشمٌس تَشعُّ َفُكلُّ َكوِن يِف ابتسام
َشَعْت بََأوَراٍق تَُقلَُّب تَاَرًة

َوتاُلِعُب األَقاَلَم بيْنَُهَما انِْسَجاْم
ْت ِبَفْصٍل يَحتَِوي ِذْكَرى الُعاَل َشعَّ

أُْستَاُذهُ َفتََح املََداِرَك ِللِْعَظاْم
نَا ْت ِبَجاِمَعٍة ِبَها ُكلُّ الدُّ َشعَّ

َشاَدت ِبُرْؤيَِتَها الَعِظيَمِة َواملََقاْم
ٌة ِهَي َهَكَذا َشْمُس الُعلُوِم ُمِشعَّ
ِكي الوئام ٌة حَتْ َولََها ِبَقلِْبي ِقصَّ

ِج َكيَف أَْقبََل َهَكَذا! يَا لَلتََّخرُّ
َسْرَعاَن َما أُِخَذ احَلِبيُب ِمَن الُهيَاْم

َهْل بَْعَد ُحبِّي أَرتَِضي ُسبَُل النََّوى
ُع بإهتمام ًة أَْمَسْت تَُودِّ يَا ُدرَّ
لَواَل ُعَماُن مَلَا تََرْكُت مرابعا

َماْم َفُعَماُن تَطلُبُنَا لوتعطينا الزِّ
ِإنَّا أَتَينَا َطاِئِعنَي َوَعْزُمنَا

هْ َوَكَذا الَغَماْم َماَء ُعلُوُّ َفاَق السَّ
َج ِمْن ُهنَا يَا أَلَْف بُْشَرى َمْن تََخرَّ
َفُهنَا ُشَعاُع املَْجِد يُْشِعلُُه الِكَراْم

»ِنْزَوى« اْسَعِدي َولْتَْغُمِرينَا َفْرَحًة
اَلْم ِتيِهي ُعَماُن َوَعاِنِقي قمم السَّ

تيهي عمان

احلمدهلل »الذي علم بالقلم ، علم االنسان ما لم يعلم« والصالة 
والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أولى املكارم والشيم.

وبعد ،،،
مساؤكم جناح يحتفي بنجاح حققه كفاح ممزوج باجلد والعزم 
مكلل بالفالح، تغمرنا جميعا نسمات الفرحة ومباهج االنشراح.
انطوت  األعمار  صفحات  من  صفحة  تفاصيل  نستذكر  الليلة 
.. ارتسم فيها األمل واحلرص على بلوغ القمم فكان االجتهاد 

والبحث والتنقيب رفيقا لكل منا ال يكّل وال ميّل ..
نستذكر حلظاتنا األولى ونحن يف أول يوم باجلامعة بعد حياة 
طرائقها  يف  جديدة  عوالَم  إلى  أسرنا  نودع  ونحن  املدرسة 
ومسؤولياتها، امتزج فيها شغف املعرفة باجلديد، مبتعة اكتساب 

املهارات وبناء الشخصية والتعارف.
نستذكر محطاٍت عديدة يف الطريق لهذا اليوم البهيج..

االختبارات  يف  نتائجنا  نترقب  ونحن  اللحظات  تلك  منها 
للمساقات  التسجيل  بعدها  ولنبدأ  كالتوفل  التأسيسية 
األكادميية، أوإعادة الكّرة لتحقيق الشروط، جميلٌة هي حلظات 
اإلجناز، وحتى تلك اللحظات املريرة أحياناً، فقد كان اإلخفاق 
يف مادة أو اختبار يوقد الهّمة ويعيد تشكيلنا لإلصرار على بلوغ 

األهداف.
ومنها حلظات تفّكر مع مقال أو كتاب، أو أستاذ أو زميل قريب 
أو زميل زائر من أقصى األرض .. جميلة بحق تلك اإلشراقات 
التي أضاءت بصائرنا، جميلة بحق تلك اإلشراقات التي محت 

عدلت  التي  اإلشراقات  تلك  بحق  جميلة  مهارة،  أو  فكر  أمّيَة 
سلوكاً وزرعت نباًل وأخالقاً.

 .. أخرى  مرحلة  لنبدأ  حياتنا  مراحل  من  مرحلة  نودع  ونحن 
يحدونا كبير أمل لإلسهام يف خدمة وطننا الغالي ورد اجلميل 
إليه، نرفع أكف الثناء للمولى عز وجل على نعمائه التي ال تعد 
وما أكرمنا به من فضل، كما يشرفني باسم خريجي وخريجات 
الشكر  آيات  أسمى  نرفع  أن  نزوى  جلامعة  الثامنة  الدفعة 
والعرفان لألب القائد املعظم حضرة صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد حفظه اهلل ورعاه على رعايته الكرمية لنا وما 
أتيح لنا من فرص لبناء القدرات وحياة آمنة نتطلع فيها وبها 

ملستقبل زاهر بإذن اهلل.
وأمهاتنا  نهدي هذا اإلجناز آلبائنا  أن  املقام يسعدنا  ويف هذا 
الكرام، شكراً من القلب على تلك الوقفات املمتدة من العطاء 

والتوجيه لنا بال حدود.
وأنتم أساتذتنا الفضالء، يا من حتملتم الكثير لتبصيرنا بآفاق 
الضعف...  حلظات  من  اخلروج  وسبل  القوة  ومفاتيح  النجاح 
شكراً خالداً ال ينسى.. وحتية إجالل جلامعتي، جامعة نزوى، 
لتعمر  متتد  التي  الضياء  من  الينابيع  هذه  ومنك  وفيك  فبك 

األرجاء.
ودامت   ، خير  كل  ولكم  لنا  اهلل  وكتب  وسعادة  هناء  يف  دمتم 
عمان آمنة مطمئنة تزدهر وتنمو بعطائكم وتضحياتكم وكل عام 

واجلميع بخير والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   

كلمة خريجي الدفعة الثامنة

بدأ  سنوات  خمس  قبل 
العلم  منارة  يف  مشواري 
والرشاد » جامعـــــــــة نـزوى« 
دموع  و  دموعي  ذرفت  حينها 
وقت  حان  عندما  والدّي 
الوداع من أجل أن أبدأ مرحلة 
أنسى  ال  حياتي،  من  جديدة 
داخلي«  ويف  اللحظات  تلك 
أمي ُكفي عن البكاء فقلبي ال 

يحتمل ذلك« . 
وأمي  ألبي  فأقول  اليوم  أما 
أن  لكم  ُحق  وأم   أب  لكل  و 
بتخرج  الفرح  دموع  تذرفوا 

أبنائكم ، كافحــــوا وصبـــــــروا 
ثمار  يجنون  اليوم  وهاهم 
بهم  رؤوسكم  لترفعوا  تعبهم 

فخراٌ واعتزازا. 
نحني  هانحن  أم  و  أب  كل  يا 
نقبل  وإجالال  عرفانا  هاماتنا 
ربتت على  التي طاملا  أياديكم 
تشجيعا،  و  حنانا  أكتافنا 
اليوم  مبرآنا  عيونكم  املؤوا 
لنا  وادعوا  فرحنا،  يوم  فهو 
فدعوتكم  والسداد  بالتوفيق 
مستجابة واعلموا أنكم حبات 
وخلف  عيوننا،  ونور  قلوبنا 

إجنازات أبنائكم وبناتكم تقف 
إلى  بنا  هامات عظيمة سعت 

مانحن عليه اليوم.
إشراقات  نودعكم  أن  قبل  و 
وفاء تنبع من داخلنا: جامعتي 
ثوب  كسوِتنا  نزوى  جامعة 
العلم،  األدب قبل أن متنحينا 
واملهارة،  املعرفة  ووهبِتنا 
وفتحتي لنا أبواب املواهب يف 
كدنا  حتى  الطالبي  النشاط 
الطالبية  النوادي  أي  نحتار 

نختار! 
لنا  كنتم  األجالء  أساتذتنا 

شموعاً تٌضئ لنا طريق العلم،  
بأخالقكم،  نبراساُ  لنا  كنتم 
كم خجلنا من أنفسنا بهمتكم 
العالية فشكرا لكم من األفواه 
نختتم  نحن  وها  واحلناجر. 
مراحل  أهـــــــــــم  من  مرحلة 
تبُث  جنعلها  مرحلة  حياتنا.. 
يف  النهضة  إلضاءة  شعاعها 
بالدنا, وطننا قدم إلينا الكثير 
فهيا  الكثير،  منا  وينتظر 
متسلحني  اهلل  بعون  ننطلق 
بالعلم واألمانة لنسهم يف بناء 

مجد وطننا ورفعته. 

الطالبة/عبير بنت صالح الرحبية

أماني الراسبية
طالبة في ماجستير التربية في 

االرشاد والتوجيه

الخريجة/ زينب المطاعنية

إشراقات وفاء
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ثمة أشخاص أحسبهم جنوما المعة متناثرة يف مجتمعنا حني اختاروا ألنفسهم 
أهدافا عظيمة قد يَستهزء بها البعض ويستحيل حصولها الكثيرون، اختاروا 
بأن مثل هذا  يعلمون  أرحب،  آفاقا  وللمستقبل  للعلم طريق أجمل  أن يشقوا 
الهدف صعب واحلصول على الشهادة العلمية يحتاج إلى جد واجتهاد، ولكن 
يف داخلهم شرارة طموح دفعتهم للتقدم، لإلصرار، والتركيز حللمهم البعيد..

يعلمون بأن:
) العلم أوله مر

واثقون أن:
آخره عذب الشراب وصايف املاء سلسال(

بدؤوا والنهاية نصب أعينهم والتفكير يف حلظات التخرج يراودهم فال ريب 
تلك أولى خطواتهم، وسببا يف حملهم اليوم  لشهاداتهم، وال شك أن العلم

)ال يحتويه غير مصطبر.. 
قد ساعدته على التبكير آصال..

مشمر لوذعي عاقل فطن..
له إلى شرفات العلم إرقال(.

حقا فحاملي العلم هم )ورثة األنبياء وسادة املجتمع وجنومه الالمعة وسراجه 
املنير الذي يهدي الناس إلى الصراط املستقيم والدرب السديد(

وملثلهم يستحق التكرمي والتبجيل وشهادات الشكر والتقدير،،
خريج 2016 الطموح:

  ألجلك.. 
أزف عبارات التهاني وأنثر عبق الياسمني وأبثها عبر »إشراقة« لتالمس سعد 

قلبك، وتصافح راحة يديك، فهنيئا لك تخرجك وهنيئا لك الثمن وأي ثمن!!
 فالعلم

)كنٌز ملن أزرى به املال
وحسن حال ملن ساءت به احلاُل(

وكلي أمل أن تواصل املسير يف قادم أيامك للحصول على درجة علمية أرقى، 
وملثلك ال نرضى إال أن تكون له الدرجة العملية األسمى واملكانة األعلى..

فهنيئا مرارا وتكرارا لك اإلجناز ..
والعطاء  التقدم  من  ملزيد  حولك  وملن  لنا  دافعا  فتخرجك   لذواتنا،  ونبارك 

واجلد والكفاح واملضي سعيا لتحقيق الطموحات و األهداف.

لهًبـا يصهـر فـي النفس املـــالال اسقنــي من خمـرة العــلم اشتعاال 

ينهُج احلـــق واليخشــى الظالال اسقنيـــها ليــــــل عمـــٍر طــافٍح  

لن ترى ظــاًل لشيٍء أو ِضـالال عندما تشرق فــي القــلب املُنى  

تتحــدى وثبــــة منـــا احمُلـــاال هاتها تبعث فـي الـروح املنــى  

شيم احلـــق علـــى رقٍّ تتالـــى كل مافيــها ينـــــادي أمــــــــاًل  

أثٌر باحلــــب يشجينا جمــــــاال كــم لهـــذا اليــــوم فــي موقفنا  

تنثر احلــــب ميينـــا وشمــــاال واألمانـــي فــي رؤانا نطقـــت   

ألقـــاً يرســــم تيهـــاً واختيـــاال يتباهـــى منطـق الكـــون بهـــا   

يحتفــي بالعــلم والفكر احتفـاال يالهـــذا اليـــوم فــي جامعتـــي   

وأثـــاب اهلل من وّفـــى نــــواال بلـــغ الركـــب نهــــاية سعيـــِه  

لنفــوٍس تبتنــي صرحاً تعالـــى سعينا فـي العلــم أعطــى دافعاً 

يهــُب النفس جمـــاال وكمــــاال من هــدى قابوس تبنــي عاملـاً  

لعمـــان اخليــر أحقــاباً طـواال رسم اإلشـــراق فـــي منهــاجه  

يانًعــا بالعلـــم حتسبُه خيــــــاال زرع البــذر فجـــادت ثمـــــراً  

ثوب عزٍّ وهــي تزداد ســـؤاال واكتست منــه الفيافـــي كلهـــا  

أماًل يوحــي ألجيـــاٍل توالـــى وانتشــت من فكــر قابوٍس لهـا  

تدفـــــــع الركب منواً واكتماال ومضــت قافلــة العـــلــم بــــه  

ناضًجا بالعــلم من عزم تعالـى والرؤى ذا اليــوم تبنــي أمــاًل  

ـــدْت للفــكـر نــوًرا يتــالال مهَّ من ُربى جامعتـي نزوى التــي  

ورشـــــاد قائــــم ال لن يُــزاال ـــة العـــلم ومنهــاج اخلطـى   قبَّ

غاية الشـــوق من احلـب جباال هــي بــوٌح لــم يزل فينـــا لــُه  

وارفع األيدي دعـــاًء وابتهــاال أيها اخلــريج فانهض للعــــــال  

والرؤى صارت مع العزم نواال واحمد الرحمن أن نلت املنى   
ك..

جل
أل

فرحة خريج

د. محمود بن ناصر الصقري

nadaaljabri94@gmail.com                                                    ندى بنت راشد بن سيف الجابري 
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والتي عبرت كنسيم بحر  املشرقة  األيام املضيئة  بال هذه  ما 
والتفاؤل  واألمل  باحلب  جوانحنا  مأل  نراه،  وال  به  نحس 
جامعتي  وداعا  سأقول  فعال  هل  الرفيع،  اإلنساني  والرباط 

وداعا يا رفاق عمري ودربي وأحبابي وإخوتي وآبائي.
األليم،  الفراق  واقع  يصدقه  ال  وعقلي  يلفني،  احلزن  زال  ال 
بهذه  بأسره  الوطن  بل  وأهلينا  أسرنا  وسعادة  سعادتنا  بقدر 
اللحظات التي وصلنا فيها إلى بر األمان، لنبدأ رحلة احلياة يف 

وطن لم يبخل علينا بشيء..
الشفاه  على  مرسومة  وبسمة  عارمة  وفرحة  متدفق  شعور 

ودموع حارة، ومشاعر تبهج الفؤاد وشعور بالنجاح والتمييز..

 نعم إنها الفرحة احلقيقية..
 ال يستطيع أحد أن يصفها بكلمات وال عبارات، تبقى احلروف 
قلم  وال  التعبير  يحسن  لسان  فال  الهائجة  املشاعر  جلة  يف 

يسعف للوصف..
 فمبارك علينا وعليكم أيها اخلريجون جميعا هذه اللحظات 

السعيدة وهذا اإلجناز الكبير.
هنيئا لنا ما حققنا ومبارك علينا ما أجنزنا..

وسعادة  أهلنا  فرحة  يا  فأجنزنا،  واجتهدنا  فنلنا،  صبرنا 
والدينا، وسرور أصحابنا وأحبابنا، حقا لقد أجنزنا يف مشوارنا 

الدراسي، ورسمنا ابتسامات الفرحة والفخر لهم ولنا.

ها نحن خريجو الفوج الثــامــن نحتفل اليوم، يختلط جناحنا بدموع أم أفنت حياتها يف سبيل راحة أبنائها لتشهد 
هذا اليوم، و بشموخ أب أفنى عمره و شبابه يربي أجياال من أجل هذه اللحظات.

يا لها من خطوات خطوناها و نحن صغارا نحو العلم و التعلم و املجد، كل خطوة كانت كقطرة مطر ندية حتمل 
معها األمل اجلميل، و ترشدنا للطريق السليم، ويف كل يوم مشرق نتوجه معها بطموحاتنا نحو املستقبل الزاهر.

نعم زمالئي وزميالتي، من منكم ال يذكر ماضيه اجلميل خالل مقاعد الدراسة منذ االبتدائية و حتى وصولنا إلى 
هذا الصرح الشامخ، هذا الصرح الذي احتوانا بكل معاني االحتواء األمومي، و الذي كفل لكم كل ما كنتم تبحثون 

وهناك عنه من علم وتعلم، حتى أنكم وجدمت فيه اجلو األسري الرائع، فهناك من كان ميثل األب  واألم، 
من كان مبثابة األخ و األخت.

حقا أنت رائعة »جامعة نزوى« دخلناك بذورا، غرسنا يف ترابك الطيب، 
وخرجنا منك و نحن أزهارا يانعة حتمل أطيب الروائح للبشرية، لنقدم 

ما استقيناه منك من علم وأفكار نيرة ننــير بها دروب احلياة يف شتى ربوع 
عـماننا احلبيبة، يف ظل قائد الشعب، ومعلم األجيال حامي حمى العلم 

السلطان  اجلاللة  موالنـا حضرة صاحب  عمان  وسلطان  الوطن 
قابـوس بن سعيد املعظم - حفظه اهلل و رعاه-.

أما أنتم أيها اآلباء واألمهات، فال شك أن لكم فضال ال يدانيه 
فضل، و يكفيني اليوم أن أقف أمامكم وأقول: »إننـي فخورة بكم، 

احليــاة، و رحم اهلل جزاكم اهلل عنا كل خير و جعل الفردوس مثابة لكم، أطال اهلل يف أعمار من هم على قيـــــد 
كل من رحل من هذه الدنيـا قبل أن يشهد حلظة تتويج فلذة كبده«.

أذكــر..
عندما كنت طفلة صغيرة يحبها اجلميع، عشت بكل سعادة، بكيت كثيرا، أتعبت من هم أكبر مني عمرا، و فجــأة! 
كبرت ألصبح جزء ال يتجزأ من حياتهم، أصبحت أختا كبرى، صديقة مفضلة، وأصبحت على بعد خطوات قصيرة 
املدى عن طموحاتي، أردت أن أصبح األفضـل و لكـن؟ ليست النهاية ما نحلم به و نسجله على دفاترنا، بل هي ما 

كتبه القدر لنا.
لقـد عبرنا معكم معلمني ومعلمات، إداريني وإداريات، آباء وأمهات، درب احلياة اجلميل، غرستم فينا اخلير واألمل، 

ونسأل اهلل القديـر أن يوفقنا و يرشدنا إلى طريق الصواب وأن نكون أبناء عمان املخلصني.

 فيــا بــالدي.. 
مثلما يكبر فيك الشجر الطيب نكبر..
 فاغرسينا فوق أهدابك وردا معطر..

 و احملينا أمال مثل صباح العيد أخضر..
 و اكتبي أسماءنا:

»يعشقون الورد لكــن يعشقون األرض أكثر«.

من هنا بدأنا نرسم ألف وجه للقاء ومن هنا أيضا نرسم ألف وجه للرحيل ال شيء
يف البستان يبقى حني يرحتل الربيع.

بعد سنوات قضيناها سويا وبذلنا فيها ما بذلنا وأعطينا حتى ارتقينا ها نحن نقف 
على عتبات سلم التخرج ومشاعر واحدة جتمعنا.. سنودع جميعا جامعتنا جامعة 
نزوى وأخص هنا كليتنا كلية الصيدلة والتمريض, كلية رائعة اعتادت أقدامنا أن 
تخطوها كل صباح ولكننا لن نحزن ألننا نثق بأن القادم أجمل -بإذن اهلل- لن نحزن 

كونه حفل وداعنا وتخرجنا يكفينا أن ما مضى منه كان جميال رائعا.
شكرا جلميع من علمنا حرفا شكرا لعميدة كليتنا، شكرا جلميع الدكاترة واألساتذة 
والزمالء الذين أتقنوا أبجدية العطاء، وقاسمونا العطاء بالعطاء واحلب باحلب. كما 
أنهم  التي استمددنا منها سعادتنا وثقتنا  للقلوب  بالشكر اخلاص واجلزيل  أتوجه 

أهلنا وهذا اليوم ما هو إال هدية بسيطة لشكرهم كي يفاخروا بنا.
زمالئي سنمضي ألن الطموح ما زال يتنفس وألن أحالمنا ما زالت تنتظر وألن    لغة 
التميز ال تنتهي مبجرد انتهاء مرحلة بل تبدأ منها, سنأخذ شهادات تخرجنا بكل 

فخر ألنها دليل عطاءنا الذي ميزنا وأعالنا وألنها خالصة جهدنا وعزم قلوبنا.
زمالئي وددت أن أذكركم وأنا لست أعرف منكم ولكن شاءت األقدار أن أكون بهذا 

املنبر..
راعوا اهلل يف كل عمل واعلموا أن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال إن يتقنه، اعملوا 
مبا تعلمتموه   وكسبتموه من معرفة وخبرات وارضوا ضمائركم قبل إرضاء الناس, 
جددوا من أنفسكم وطوروها وواكبوا العصر، فاجلديد لن يأتي إليك ما لم تبحث 

عنه, عاملوا الناس بحسن اخللق وراعوا مشاعرهم واحتياجاتهم.

وأخيرا.. إن الوطن يبنى بسواعد أبناءه فكونوا املعول الذي يبني عماننا احلبيبة، 
سائال املولى لكم التوفيق بظهر الغيب أينما كنتم ويف اخلتام:
يفنى الكالم وال يحيط بفضلكم أيحيط ما يفنى مبا ال ينفد.

الصيدلة  خريجي  كلمة 
والتمريض في حفــل 

أداء القسم

)فرحــــــة(

درب النجاح

الخريج/ عبدالعزيز بن راشد الجهوري

الخريجة/ زمزم بنت ودير بن صالح أوالد ودير

الخريجة/ بشرى بنت علي بن سعيد الرواحية
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Dear Graduates ,
Peace, mercy and blessings of Allah 
You are today at an important moment in the process of learning 
where you spent several years in the vicinity of your University in 
pursuit of knowledge in order to achieve an important part of your 
ambitions, and to develop and hone your talents.
This occasion is dear to our hearts and I am pleased today to express 
my deep feelings of happiness that you reached a stage that you 
have been waiting eagerly for several years during your study.  I and 
all staff of the University express our pleasure that your efforts have 
given the fruit by reaching this stage.  You are today graduates who 
are qualified to continue giving in the areas of your work by serving 
our homeland that we love, and that we seek to develop in order 
to have a prominent place among the nations.  Our pride increases 
when you join, God’s willing, the march of Omani Renaissance and 
you become an added value to this safe country.
The University has provided you with every possible means to 
become qualified with a high degree of science, knowledge and 
hope so that you can reflect what you have achieved in your personal 
and professional life.  You will always remain a beacon of goodness 
to your homeland and your parents; you will also prove that you 
are a generation who is capable to continue the development and 
progress process.  At this stage, it is our turn to express our gratitude 
to our dear Homeland, the Sultanate of Oman who was generous 
and spent everything to educate and qualify you to reach this stage.  
And we do not forget also the favor of your parents who spent all 
what they had in order to make you reach this stage.  Their pleasure 
is definitely not less than ours by seeing you achieving for yourselves 
and for them what had been a dream that you had sought to achieve 
before you joined the University.
The doors of the University will remain open to you so that you can 
receive science and knowledge to develop your abilities because 
learning does not end with graduation, but it starts at that moment 
when the University had worked to provide you with methods of 
learning and skills that need continuous refinement and development.
I and on behalf of all staff of the College of Arts and Sciences extend 
my sincere wishes to you and hope to see you in your work place 
across the Sultanate the best representatives of the University›s 
vision and mission .
I also hope to keep the communication links between you and those 
who guided you in the University of Nizwa, which will remain 
always and forever a beacon of science and enlightenment to you 
and those who will come after you.

To: The Graduates of the
 College of Arts and Sciences

CONGRATULATIONS!  

Graduation marks the culmination of your efforts and the 
beginning of new chapters in your lives as you journey on 
to new endeavors. Whether you will continue to further 
your studies or get jobs, we hope your education and 
training at the University of Nizwa have equipped you to 
face the challenges ahead.
We wish you all the very best in your future undertakings. 

Meet the “world” head on and make the College of 
Pharmacy and Nursing, University of Nizwa proud!   

On behalf of Faculty and Staff of the College of Pharmacy 
and Nursing,

To: The Graduates of the 
College of 

Pharmacy and Nursing

The staff of the School of Pharmacy and the School of Nursing 
welcomes you to the respective professions. We hope your learning 
experience at the University of Nizwa has been memorable and 
enriching. Your studying may be over, but please remember that 
learning is a continuing process. Keep updating your knowledge 
and skills. Make yourselves relevant wherever you may be working. 
Help improve your professions and help make the world a better 
place. It may not be an easy task always but never give up. Do not 
be afraid to take challenges, for fear is what will hold you back in 
maximizing your potentials. 

The graduates of the College of Pharmacy and Nursing will be health 
professionals. As health professionals you have responsibilities and 
accountabilities toward the people you care and serve. Give them 
the services they deserved. Hold on to the values of caring and 
compassionate health professionals instilled in you by your mentors 
so you can make a difference.  

Please remember, we will always be here to support you in whatever 
ways we can. Keep in touch we will always be pleased to hear from 
you. 

Professor Dr. Nafsiah Binti Shamsudin
Dean / College of Pharmacy and Nursing

Dr. Abdullah Saif Al Tobi
Dean / College of Arts and Sciences
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Dear Graduating Students,

It is a great honor for us all to see you here, and to witness your shining 
achievement along with your families and friends in this joyful day of yours 
in which your dedication to learning, endless efforts and perseverance got 
you to this proud moment in your life.  You have reached another milestone 
in your life. You have successfully surmounted the challenges that made 
you who you are today.  After today, the next day will offer you a lot of job 
opportunities where you can manifest the knowledge and skills you have 
acquired and developed from the College of Economics, Management and 
Information Systems.
The College with its Mission “to serve society by providing outstanding 
teaching and training of students, significant and relevant research, together 
with excellent educational community service in the fields of Economics, 
Management and Information Systems”, strongly and fervently holds on into 
nurturing and developing young students to be the best leaders, managers, 
entrepreneurs and the like.  It sustains high standards of quality in teaching 
to be able to enhance students’ out-of-classroom experience, improve 
learning/information service and resources, foster the development of 
students by molding them to be local and global leaders, use of technology 
to continuously enhance learning and increase the efficiency of its academic 
processes.
The College offers continuing masters programs in Economics, Business 
Administration and Information Systems. In addition, we also offer six (6) 
bachelor degrees and six (6) diploma programs in Accounting, Business 
Administration, Information Systems, International Trade and Finance, 
Marketing and Tourism and Recreational Management with strong research 
and academic interests to be at par and competitive with colleges and 
universities in the Gulf region and abroad as well. 
It is for this reason that the College believes that it has established a broad 
base in your academic and research capacity where you can sprint to 
higher heights of success.  As you face the real world, the world of work 
assures you a place under the sun.  Your graduation from the University 
of Nizwa marks the beginning of your journey of succeeding chapters in 
your life.  Always remember that success is never an accident and it has to 
be prepared for and made by you.  Fly and soar high notwithstanding the 
challenges you will meet along the way.  You have an edge to be gainfully 
employed here or elsewhere with the University of Nizwa  trademark.
  
Congratulations, Dear graduates, for your perseverance, patience and 
efforts.  I salute the parents as well for a job well done!  

On behalf of the CEMIS family, I wish you all the best in your personal and 
professional success!  Happy Graduation!

To: The Graduates of the College of Economics, 
Management and Information Systems

Dear graduates:

I would like to congratulate you on your graduation 
from the Engineering and Architecture College, 
University of Nizwa, and wish you all the success 
in your engineering profession. 
I am proud to inform you that, all the knowledge, 
skills and professional ethics you have gained 
through your years of study in different fields of 
specialties; Science, Humanities and Engineering, 
at the University of Nizwa, through many years 
of diligence and continuous efforts, all that, is 
what distinguishes you as University of Nizwa 
Graduates. I would like, also, to let you know, that 
you are ready and fully equipped, scientifically 
and ethically, to join the professional and practical 
engineering workforce; to develop society’s needs 
in the Sultanate of Oman, in a sustainable manner. 

The College of Engineering and Architecture has 
provided you with great potentials and broadened 
horizons of capabilities to search and find optimal 
engineering solutions for local and global based 
problems and to face all current and future challenges 
through improved management concepts and well 
implementation ideas of scientific methodologies 
for a better living environment in this world. This 
included all the technical methodologies needed 
for the sustainable development in our beloved 
Sultanate of Oman and around the world, based 
on the latest and most modern concepts and state 
of the art technologies.  

I wish you all the best in your present and future 
endeavors.

To: The Graduates of 
the College

 of Engineering and 
Architecture

Dr. Ahmed Masoud AL Kindi
Dean of College of Economics, Management & Information Systems

Prof. Dr. Hussein Ali Al Abdulqader
Dean of College of Engineering and Architecture
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حفل تخرج الدفعة الثامنة


