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املتابعة والتدقيق:
حممد بن علي االإ�سماعيلي

يف هذه اللحظات ال�سعيدة امل�رضقه 

بال�ِسعد  العامرة  اأرواحكم،  ببهاء 

وال�رضور، تنب�س قلوُب اخلريجني بهجة 

تن�رض  رقراقة  وديانًا  تفي�س  وحبوراً 

قزحية  اأقوا�سًا  وتعلو  اخل�سب،  مباهج 

يف �سماء الوطن، توقد همم العمل وت�سئ 

اجلامعة  قلب  فيملأ  االأمل،  �سمو�س 

حبوراً  وتزداد  واإ�رضاقًا،  بهاءاً  وروحها 

و�رضوراً بح�سوركم اجلميل.

ال�سمو  نيابة عن �ساحب  وي�سعدين 

ر، 
رّ
املوقـ �سعيد  اآل  طارق  بن  اأ�سعد  ال�سيد 

نزوى  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

اللقاء  هذا  يف  جميعا  بكم  ب 
رّ
اأرحـ اأن 

اأن  باإ�سم اجلامعة  فني  ي�رضرّ البهيج، كما 

اخلالد  والثناء  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  اأرفع 

ملوالي ح�رضة �ساحب اجلللة ال�سلطان 

اهلل  حفظه   – م 
رّ
املعظـ �سعيد  بن  قابو�س 

ال�سحة  موفور  عليه  واأ�سبغ  ورعاه- 

هذه  به  غمر  ما  على  العافية.  ومتام 

اجلامعة من رعاية وتوجيه ودعم �سخي 

ال حمدود يزيدها دومًا �رضفًا وتاألقًا.

احلفل الكرمي:

االأيام  مع  تزداد  نزوى  جامعة  اإن 

وبناتها  اأبنائها  وعطاءات  اهلل  بف�سل 

منارة  فتتجلى  و�سموخًا،  ر�سوخًا 

بالر�ساد  م�رضقة  للعلم،  بهية  �سامقة 

للوطن  ت�سوغ  االأبية،  عماننا  �سماء  يف 

وقائده املفدى حلن الوفاء كما ترتجمه 

موؤ�رضات االأداء.

فها هي اجلامعة للعام الرابع على 

الثاين  املركز  تتبواأ  احلمد  وهلل  التوايل 

والبحث  م، 
رّ
والتعلـ التعليم  يف  حمليا 

ت�سنيف  يف  املجتمع  وخدمة  العلمي 

وا�سلة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات   QS
وع�رضين  مائة  اأف�سل  �سمن   )71( للفئة 

تبز  فيما  العربي،  الوطن  يف  جامعة 

حمليا  الثاين  املركز  يف  اأي�سا  بحثيا 

متبواأة  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  بعد 

املوؤ�س�سات  اأف�سل   �سمن   )628( املركز 

موؤ�س�سة حول  األف   20 اأ�سل  من  البحثية 

العامل. وتت�سدر القائمة بعطائها املادي 

خلل  من  طلبها  خلدمة  واملعنوي 

�سندوق معني والذي قدرّم حتى تاريخه 

وخدمة  عماين  ريال  مليون   )31.3(

ريال.  مليون   )2.5( من  باأكرث  املجتمع 

طيبة،  كلمة  ما�سية،  العهد  على  انها 

وت�سمو  القلوب  وت�سوغ  العقول  تبني 

بناء  يف  ت�سهم  وهدى،  ر�سداً  باالأرواح 

االن�سان اأعظم ثروات الوطن واأ�س تقدمه 

و�سانع علوه وجناحه.

اأعزائي اخلريجني واخلريجات

على  تقوم  اجلامعية  الدرا�سة  اإن 

من  الب�رضي  املال  راأ�س  مقومات  بناء 

)معارف وخبات ومهارات وقيم(، والتي 

ثروة  االأوىل. وهي  االأمم  ثروة  تعد بحق 

على  والنماء  باحلياة  ناب�سة  متجددة 

ح�سيلة  من  اأمة  اأي  اأفراد  لدى  ما  قدر 

الدرا�سة  فان  وعليه  املقومات.  تلك  يف 

لتمكينهم  مبنت�سبيها  ت�سمو  اجلامعية 

ما  لكل  اأف�سل  لفهم  قدراتهم  بناء  من 

حولهم من موارد وطاقات، وان التمكني 

ياأتي  النماء  �سنع  يف  للخريج  احلقيقي 

عندما يعي الفرد تلك اجلوانب وال يقبل 

ممار�ساتهم  اأو  االآخرين  اأفكار  باجرتار 

واإمنا يتفياأ ظلل ما اكت�سبه من معارف 

اأف�سل  واقع  �سنع  يف  وقيم  ومهارات 

في�سهم يف اخراج م�ستقبل م�رضق ديدنه 

من  جزءا  ال  احلل  من  جزءاً  يكون  اأن 

امل�سكلة.

ملئ  م�ستقبل  على  مقبلون  اإنكم 

على  منها  ن�سيبكم  �سيكون  بالفر�س 

االإيجابي  وتفاعلكم  بها  وعيكم  قدر 

توجيه  وح�سن  لت�سخريها  معها 

يعرتيها  قد  ما  وتذليل  منها،  اال�ستفادة 

»كلمة رئي�س اجلامعة«

اأ.د. اأحمد بن خلفان الرواحي

رئي�س اجلامعة

�ستعي�سون  ريب  بل  اإنكم  حتديات.  من 

بكل  الرابعة  ال�سناعية  الثورة  جتليات 

اأبعادها ومن يدري فقد ترون اخلام�سة 

فل ت�سغلنكم امل�سميات فال�رض احلقيقي 

من  وا�ستفادوا  واأفادوا  اجتازوا  ملن 

اأنهم  ال�سابقة  ال�سناعية  الثورات 

ح�ساد  فاأدركوا  ب�سغف  التعلمرّ  وا�سلوا 

علم  طلب  فكونوا  وعلوا،  رخاَء  ذلك 

للحياة مدى العمر.

اجلامعة على متكني  لقد حر�ست 

والعلوم  املعرفة  مفاتيح  من  الطالب 

اللزمة ملجاله واأو�سلته مبعني خ�سب 

من املهارات املتعددة والقيم الفا�سلة 

الت�رضف  ح�سن  على  يعيينه  مبا 

ور�ساد التدبري وح�سن املعاملة وح�سن 

�سبقوه  من  خبات  من  اال�ستفادة 

التفاهم  وح�سن  التعاون  قيم  باإف�ساء 

الأدعوكم  واأين  والقبول،  والت�سامح 

اأيها اخلريجون واخلريجات اأن ت�سعوا 

ذلك ن�سب اأعينكم وترتجموه اإىل واقع 

العزيز  ي�سهد لكم بالنماء وللوطن  حي 

ا�ستدامة  من  جميعا  منا  ي�ستحقه  مبا 

للتطور واالإزدهار.
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املوافق)2019/3/24م(  االأحد  م�ساء  اجلامعة  احتفلت 

بتخريج الدفعة احلادية ع�رضة من حملة املاج�ستري والدبلوم 

معايل  رعاية  حتت  وذلك  والدبلوم،  والبكالوريو�س  العايل 

املناخية  وال�سوؤون  البيئة  وزير  التوبي،  �سامل  بن  حممد 

ال�سعادة  واأ�سحاب  املعايل  اأ�سحاب  من  عدد  وبح�سور 

واأع�ساء  واملوؤ�س�سات  الدوائر  ومديري  االأجلء  وامل�سايخ 

اخلريجني،  واأهايل  باجلامعة  واالأكادميية  االإدارية  الهيئة 

وخريجة  خريجا   1475 العام  هذا  يف  الدفعة  عدد  بلغ  اإذ 

منهم )234( من حمالة املاج�ستري، و)207( من حملة الدبلوم 

العايل، اأما حملة البكالوريو�س فقد بلغ عددهم)627( وحملة 

الدبلوم)407( خريج وخريجة.

وقد بداأ احلفل باآي من الذكر احلكيم، تبعته كلمة لرئي�س 

هناأ  الرواحي،  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة 

اأبناءه خريجي الدفعة احلادية ع�رضة بهذه املنا�سبة،  فيها 

م�سريا اإىل االإجنازات التي حققتها اجلامعة على ال�سعيدين 

على  الرابع  للعام  اجلامعة  قائل:«  والعلمي،  االأكادميي 

التوايل -وهلل احلمد- تتبواأ املركز الثاين حمليا يف التعليم 

 QS م، والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف ت�سنيف
رّ
والتعلـ

اأف�سل  �سمن   )71( للفئة  وا�سلة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 

مائة وع�رضين جامعة يف الوطن العربي، فيما تبز بحثيا 

اأي�سا يف املركز الثاين حمليا بعد جامعة ال�سلطان قابو�س، 

من  البحثية  املوؤ�س�سات  اأف�سل  �سمن   )628( املركز  متبواأة 

اأ�سل 20 األف موؤ�س�سة حول العامل«.

بلغ عددهم هذا العام 1475 خريجا وخريجة.. اجلامعة ترفد �سوق العمل 

بالفوج احلادي ع�رش من خمرجاتها التعليمية

كتب: حممد االإ�سماعيلي

اأقامت جامعة نزوى �سباح يوم اخلمي�س 2019/3/21م حفل اأداء 

رعاية  وذلك حتت  والتمري�س؛  ال�سيدلة  كلية  الطبي خلريجي  الق�سم 

اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  الها�سمي، وبح�سور  الدكتور عبداهلل بن م�سلم 

بن خلفان الرواحي، رئي�س اجلامعة، وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 

والكادرين االإداري والفني. ويف بداية حفل اأداء الق�سم، بعد تلوة اآيات 

هذه  مبخرجات  اخلا�س  الوثائقي  الفيلم  وعر�س  احلكيم  الذكر  من 

باخلريجني  اجلامعة  رئي�س  الدكتور  االأ�ستاذ  ب  رحرّ ال�رضيفة،  املهنة 

اليمني  اأداء  »اإن  قال:  اإذ  والتمري�س،  ال�سيدلة  كلية  من  واخلريجات 

املهني ل�سائر التخ�س�سات الطبية، تقليد داأبت عليه كل التخ�س�سات 

الرفيعة،  االإن�سانية  املهن  لهذه  الفعلية  باملمار�سة  البدء  قبل  الطبية 

تاأكيدا  الطبية؛  بالتخ�س�سات  املعنية  املجال�س  كل  به  والتزمت 

الأهمية اأداء هذه املهن بروح عالية من االلتزام وامل�سوؤولية مبا يليق 

والتقدير  واالإخل�س  بالرحمة  ممزوجة  وتقدميها  املهنة،  ب�رضف 

للحياة االإن�سانية«. 

ثم األقت اخلريجة اإنعام بنت حميد ال�سعيدية كلمة كلية ال�سيدلة 

نا  ُ »ي�رضرُّ فيها:  وقالت  وزميلتها،  زملئها  عن  نيابة  والتمري�س 

يدلة والتَّمري�س اأن نقَف  وُي�سعُدنا نحُن خريجي وخريجاِت كليَّة ال�سَّ

�سنواٍت  ِثماِر  وح�ساِد  التَّخرِج،  اأبواِب  على  ونحُن  اليوم،  اأيِديكْم  بني 

عالقًة  �ستبقى  بذكرياٍت  حمملًة  واالجتهاد،  اجلدِّ  من  م�سْت  درا�سيٍة 

يف قلوِب اجلميع، كنَّا -وال نِزال- اأ�رضًة واحدًة ن�ستظلرُّ بظلِل العلِم، 

ـرِح  ال�سَّ هذا  رفعِة  اأجِل  من  نكافُح  الوا�ِسع،  ِة  االأُُخوَّ ب�ساَط  ونفرت�س 

امِخ - �رضِح جامعِتنا العزيزِة، جامعِة نزوى«. واأ�سافت   ال�سَّ
ِّ
العلمي

والتدريُب  التعليُم  فكاَن  للب�رض،  بناِئنا  ثماَر  جنِني  »نحُن  ال�سعيدية: 

يفيُد  ما  منُه  اأخذنا  الذي  اِث  والرترُّ للماأثوِر   العودُة  وكانت  واالإعداد، 

زماَننا، واعتبنا منه – اأي�سًا- مبا يخُدُم توجهاِتنا، واإنني �سعيٌد جداً 

لتجاوِب النا�ِس مع هذا الِبناِء البَّ�رضي«. 

الق�سم  باأداء  اخلريجون  واملمر�سات  املمر�سون  قام  ثم 

قام  كذلك  بعدها  الها�سمي،  م�سلم  بن  عبداهلل  الدكتور  بقيادة  الطبي 

ال�سيدالنيون وال�سيدالنيات اخلريجات باأداء الق�سم الطبي. وقد بلغ 

بتاأدية  قاموا  الذين  والتمري�س  ال�سيدلة  كلية  من  اخلريجني  عدد 

الق�سم الطبي 102 �سيدالنيا وممر�سا، 51 من مدر�سة ال�سيدلة، ومثلهم 

من مدر�سة التمري�س.

1٠٢ �سيدالين وممر�س يوؤدون الق�سم الطبي يف جامعة نزوى

اجلامعة  لكليات  التخرج  اإ�سهار  مرا�سم  اأقيمت  ذلك  بعد 

األقاها نيابة عنهم اخلريج بدر  االأربع، تبعته كلمة اخلريجني 

واآدابها-  العربية  اللغة  الرا�سدي - ماج�ستري يف  �سليمان  بن 

زرعكم   
ُ
ثمار  هي  »ها  اخلريجني:  اإخوانه  خماطبا  فيها  قال 

اهلل  بف�سل  اليوَم  تتحقُق  ر�سمتموها  التي  اأحلمكم  اأينعت.  قد 

االأهداِف  اأوَل  اأننا حققنا  ُنعلن لكم  اليوم  ال�سادقة.  ودعواتكم 

يف بناِء الذاِت، ولكننا �سن�ستمُر يف �سحِذ الهمِم من اأجِلكم ومن 

اأجل الوطن. �سكراً لكم من قلوٍب حُتبكم و ُتخل�ُس لكم على كلِّ 

االبت�سامَة  هذه  تتابعوَن  واأنتم  منكم  االآن  تن�سكُب  فرٍح  دمعِة 

املر�سومة على وجوهنا، وكنتم اأنتم من اأعمِق واأجِل اأ�سبابها«.

خمتلف  من  اخلريجني  من  املجيدين  تكرمي  ذلك  تبع   

خريجا   )20( عددهم  البالغ  والتخ�س�سات،  العلمية  الدرجات 

البيئة  وزير  معايل  احلفل-  -راعي  تف�سل  ثم  وخريجة، 

من  االأوىل  للمجموعة  ال�سهادات  بت�سليم  املناخية  وال�سوؤون 

اخلريجني ثم عر�س فيلم اجلامعة الوثائقي، ثم ت�سليم �سهادات 

املجموعة الثانية، والثالثة والرابعة واخلام�سة، تخلل ذلك نقل 

لتعابري اخلريجني وم�ساعرهم يف ثلث ق�سائد �سعرية، االأوىل 

منها بعنوان: »�سيدة املعنى« للخريج خليل اجلابري، والثانية 

بعنوان: »معزوفة فرح« للخريجة زوينة ال�سليمية، اأما الق�سيدة 

وقد  »حلم..  وبعنوان:  الطوقي  حممد  للخريج  فكانت  الثالثة 

حتقق«. واختتم احلفل بتقدمي رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور 

اأحمد الرواحي هدية تذكارية لراعي احلفل معايل وزير البيئة 

وال�سوؤون املناخية.
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مب�ساركة جامعتي نربا�سكا-لينكولن وجورجيا االأمريكتني.. مركز اأبحاث 

اجلينوم  »تقنيات  يف  عمل  ور�سة  باجلامعة،  والطبية  الطبيعية  العلوم  اأبحاث  مركز  افتتح 

من  االخت�سا�س  ذوي  الدوليني  واخلباء  العلماء  من  جمموعة  قدمها  احليوية«،  واملعلوماتية 

جامعتي نبا�سكا-لينكولن وجورجيا بالواليات املتحدة االأمريكية، مدة 4 اأيام ومب�ساركة �سبعة 

واأربعني �سخ�سا من االأكادمييني والباحثني والطلب املخت�سني يف علوم اجلينوم واملعلوماتية 

احليوية، الذين ميثلون اأكرث من ع�رض موؤ�س�سات خمتلفة من ال�سلطنة. وقد ت�سمن برنامج الور�سة 

جمموعة من املحا�رضات النظرية والدرو�س التطبيقية يف جمال تطبيقات اجلينوم واملعلوماتية 

موؤخرا  النا�سئة  املتطورة  التخ�س�سات  من  احليوية  واملعلوماتية  اجلينوم  علوم  وتعد  احليوية، 

يف اأبحاث االأحياء، والطب، والزراعة والتطبيقات املرتبطة بها؛ اإذ تقدم اإجابات قاطعة وو�سيلة 

التي تت�سمن  الكائنات احلية  البيانات يف  االأ�سا�سية واالأمناط املختلفة من  فهم مهمة للأنظمة 

�سل�سل االأحما�س االأمينية والبنى البوتينية.   وتهدف الور�سة اإىل بناء القدرات وتطوير املهارات 

النظرية والعملية عند العلماء والباحثني والطلب يف جمال املعلوماتية احليوية واالأدوات التقنية 

احلية  والكائنات  واحليوانات  للنباتات  اجليني  الت�سل�سل  درا�سات  وحتليل  فهم  يف  امل�ستخدمة 

الدقيقة.  كما ي�سعى املنظمون اإىل تعزيز االت�سال والتوا�سل بني الباحثني املهتمني بهذا املجال، 

وتطوير م�ساريع بحثية م�سرتكة يف امل�ستقبل ت�سهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية التعاون والتكامل بني 

خمتلف املوؤ�س�سات االأكادميية والبحثية يف ال�سلطنة.  

كتب: حممد االإ�سماعيلي 

ح�سد فريق العمل الذي جمع بني الدكتور حممد 

الوطني  الكر�سي  يف  االأكادميي  ال�سعدي،  احلكيم  عبد 

والدكتور  نزوى،  جامعة  يف  واملعادن  املواد  لعلوم 

قابو�س،  ال�سلطان  جامعة  من  جملي  �سبي  فاروق 

جائزة البحوث واالبتكارات يف جمال تقنيات املياه، 

ال�سلطان  ومركز  العلمي  البحث  جمل�س  مها  نظرّ التي 

مركز  يف  بالتعاون،  والعلوم،  للثقافة  العايل  قابو�س 

كان  وقد  والعلوم.  للثقافة  العايل  قابو�س  ال�سلطان 

النانوية  »االأغ�سية  باجلائزة:  الفائز  االبتكار  عنوان 

التحلية  لعمليات  حمليا  املنتجة  الرف�س  فائقة 

من  جديد  نوع  عن  عبارة  وهو  الغ�سائي«؛  بالتقطري 

االأغ�سية التي حتتوي على مواد كربونية نانوية، التي 

من  والتخل�س  املياه  ت�سفية  يف  ا�ستخدامها  ميكن 

الغ�سائي.  التقطري  الذائبة فيها يف منظومات  االأملح 

وتعد هذه املنظومات اأ�سلوبا حديثا لف�سل املاء العذب 

االأغ�سية  واأهم خا�سية يف هذه  امللحي؛  املحلول  عن 

ت�سمح  بينما  ال�سائل من خللها،  املاء  رف�سها ملرور 

مبرور البخار اخلايل من امللح. وقد جنح فريق جامعة 

نزوى يف اإنتاج هذه املواد النانوية من �سعف النخيل 

االأغ�سية  املواد يف  اأدخلت هذه  ثم  زهيدة جدا،  بكلف 

الرقيقة؛ فاأ�سبحت االأغ�سية اأكرث كفاءة يف �سد املاء، 

واأكرث مقاومة للبكترييا. والفرق بني االأغ�سية ال�سائعة 

تعاين  االأوىل  اأن  هو  النانو،  واأغ�سية  املياه  تنقية  يف 

من تر�سب التكل�سات واالن�سدادات والتلف. بينما اأغ�سية 

اأكادميي من جامعة نزوى يح�سد جائزة البحوث 

واالبتكارات يف جمال تقنيات املياه

العلوم الطبيعية والطبية باجلامعة ينّظم ور�سة »تقنيات اجلينوم واملعلوماتية احليوية«

يف زيارة علمية بحتة، زار الدكتور عبداهلل 

بن �سيف الغافري -مدير وحدة بحوث االأفلج- 

منطقة بلو�س�ستان بجمهورية اإيران االإ�سلمية؛ 

وذلك للطلع على نظام االأفلج املوجود يف 

الوحدة  مدير  الدكتور  تلقى  اإذ  املنطقة،  تلك 

دعوة ر�سمية من جامعة �سي�ستان - بلو�س�ستان 

املحا�رضات  من  �سل�سلة  الإلقاء  االإيرانية- 

بتقدمي  الغافري  الدكتور  واألقى  العمل.  وور�س 

مدخل  االأوىل  كانت  علمية،  حما�رضات  ثلث 

هند�سة  يف  والثانية  االأفلج،  درا�سات  اإىل 

مبادئ  عن  الثالثة  يف  حتدث  فيما  االأفلج، 

الزراعة املائية، وكيف تزرع غذاءك يف منزلك 

بدون تربة. ت�سمنت الرحلة زيارة ميدانية لعدد 

فلج  اأهمها:  بلو�س�ستان،  اإقليم  يف  االأفلج  من 

وفلج  ديزاك،  وفلج  ناهوك،  وفلج  مراد،  نخل 

الكبري بني  الت�سابه  اأباد، موؤكدا على  اإ�سماعيل 

ال�سيما  العمانية،  واالأفلج  االإيرانية  القنوات 

يف الرتكيبة الهند�سية واال�ستخدامات الب�رضية، 

للأفلج  املجاورة  الطبيعة  اإىل  باالإ�سافة 

التي ت�سابه اإىل حد كبري القرية العمانية.  كما 

التقى الغافري نائب رئي�س جامعة �سي�ستان-

اأفق  لبحث  وذلك  العلمي؛  للبحث  بلو�س�ستان 

جتربة  من  واال�ستفادة  امل�ستقبلي،  التعاون 

الإقامة  نزوى  بجامعة  االأفلج  بحوث  وحدة 

وحدة خمت�سة يف درا�سات االأفلج اأو ما يعرف 

�لدكتور عبد�هلل �لغافري يزور �أفالج �إقليم بلو�س�ستان، 

ويقدم عدد� من �ملحا�سر�ت يف جامعة �سي�ستان �لإير�نية

مما  ملحوظ؛  ب�سكل  الرت�سبات  تقاوم  النانو 

يجعلها اأطول عمرا من �سواها. وي�سف الدكتور 

جتربتهم  النانو(  يف  )دكتوراة  ال�سعدي  حممد 

منظومة  »�سنعت  بقوله:  امل�رضوع  هذا  يف 

حتلية خمتبية يف جامعة نزوى بالتعاون مع 

املاليزية  مااليا  جامعة  يف  النانو  خمتبات 

وقد  العراق.  يف  اجلامعة  املعارف  وكلية 

اأثبتت هذه املنظومة جناحها، و�سهد على هذا 

النجاح تلك البحوث التي ن�رضها فريق العمل 

اأما عن روؤيتهم  يف جملت عاملية مرموقة«. 

»املرحلة  فيقول:  للم�رضوع،  امل�ستقبلية 

على  بتوجيهه  بداأت  امل�رضوع  لهذا  املتقدم 

املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  عب  �سناعي  نطاق 

وذلك  ال�سلطنة؛  يف  املخت�سة  ال�سناعية 

اال�ستفادة منه  لتحويله ملنتج �سناعي ميكن 

ال�سناعية.  املياه  واإنتاج  حتلية  حمطات  يف 

علما اأن البدء يف اإدخال هذه االأفكار متوا�سل 

املعنيني  مع  نقيمها  اجتماعات  خلل  من 

فامل�رضوع  واآخر؛  حني  بني  املجال  بهذا 

اإنتاج وحدة �سناعية تعمل على  �سيقوم على 

اقت�ساد يف  اإىل  لتوؤدي  املياه؛  اال�ستفادة من 

الطاقة؛ اإذ اأن هذه الوحدات ال�سغرية ت�ستعمل 

يف اأغرا�س متعددة، مثل: وحدات حممولة يف 

ظهر ال�سفن ت�ستعمل الأغرا�س بحرية، ووحدات 

مياه  لتحلية  النائية؛  املناطق  يف  ت�ستعمل 

البحر، والزراعة، واإنتاج مياه ال�رضب«. 

الدكتور  والتقى  القنوات.  با�سم  لديهم  حمليا 

والدرا�سات  الدكتوراه  الغافري عددا من طلبة 

يف  ومت  االأفلج،  مبجال  واملهتمني  العليا 

بن  عبداهلل  الدكتور  اختيار  الزيارة  اأثناء 

�سيف الغافري م�رضفا دوليا على بع�س طلبة 

على  حل�سوله  اإىل  اإ�سافة  هناك،  الدكتوراة 

العمانيني يف درا�سات  للطلبة  للدكتوراه  منح 

االإجنليزية،  باللغة  االآثار  تخ�س�س  االأفلج 

ح�سابات  يف  الحقا  عنها  االإعلن  و�سيتم 

الوحدة عب مواقع التوا�سل االجتماعي.

الدكتور عبداهلل  �سكر  الزيارة  نهاية  ويف 

تعاونهم طوال  املنظمني على ح�سن  الغافري 

ا�ستفاد  اأيام،  ثمانية  امتدت  التي  الزيارة، 

الطرفان واملوؤ�س�ستان يف ك�سب معارف  فيها 

جديدة ت�ساف اإىل �سريتهم العلمية. 
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معهد ال�ساد ينظم فعالية ثقافية تعليمية لطلبة جامعة ديكن االأ�سرتالية

خليل احل�رضمي

�سمن البنامج الثقايف املعد لطلبة جامعة ديكن االأ�سرتالية، 

للناطقني بغريها فعالية  العربية  اللغة  لتعليم  ال�ساد  نظم معهد 

وكيفية  العمانية،  بالثقافة  الطلبة  لتعريف  خ�س�ست  ثقافية 

تناول القهوة العمانية، وارتداء الزي  العماين؛ اإذ تعد هذه الفعالية 

من البامج املكملة للبنامج التدري�سي للطلبة من اأجل التعرف 

وجاءت  العمانية.     والثقافة  والتقاليد  العادات  على  قرب  عن 

فكرة اإقامة هذه الفعاليات ملنح الطالب االأجنبي فر�سة اإ�سافية 

الكت�ساب مهارة املحادثة، اإ�سافة لبنامج ال�رضيك اللغوي الذي 

العمانية  والثقافة  الهوية  على  فيه  يتعرف  اأن  الطالب  ي�ستطيع 

اأحد  القهوة هو  العماين. ويعد تقدمي  الطالب  باحلديث مع نظريه 

اجلوانب االأ�سا�سية واملهمة يف ال�سيافة لدى املجتمعات العربية 

االأفراد من  ويتميز  ب�سكل خا�س،  العماين  ب�سكل عام، واملجتمع 

االجتماعية  املنا�سبات  يف  بتقدميها  املجتمع  �رضائح  خمتلف 

واللقاءات العائلية واملجال�س العامة والبيوت واالأ�سواق وغريها. 

الرتاثية وجمال  االأزياء  بتنوع  التقليدي،  العماين  اللبا�س  وميثل 

يتميز  كما  العماين،  املجتمع  واأ�سالة  عراقة  واأ�سكالها،  األوانها 

املجتمع العماين بالتزامه يف ارتداء الزي الرتاثي، هذا االأمر الذي 

يلحظه الزائر ل�سلطنة عمان.  جدير بالذكر اأن هذه الفعالية تتيح 

عفوية  بطريقة  العمانيني  نظائرهم  مع  احلديث  فر�سة  للطلبة 

احلديث  مهارة  ال ميلكون  الذين  للطلبة  فر�سة  ويخلق  ومب�سطة، 

لديهم  ما  يتحدثوا ويعبوا عن  اأن  بكفاءة  الدرا�سية  الف�سول  يف 

من ت�ساوؤالت تعود بالنفع عليهم يف رفع م�ستواهم التح�سيلي يف 

تعلم اللغة العربية. 

بق�سم  نزوى  اللغوي يف جامعة  التبادل  برنامج  انطلق 

النهدية  هاجر  االأ�ستاذة  اإ�رضاف  حتت  االأجنبية؛  اللغات 

من  داميغيل  فرحات  واالأ�ستاذ  االأملانية،  اللغة  �سعبة  من 

�سبعة  البنامج  ت�سمن  وقد  باأملانيا.  توبينغن  جامعة 

نزوى  جامعة  من  طالبا  وع�رضين  اأربعة  مب�ساركة  لقاءات 

كل  يف  مت  اإذ  بوخوم،  توبينغجن  جامعة  من  طلب  وع�رضة 

اللقاء االأول ا�ستثمر  اأن  لقاء مناق�سة مو�سوع خمتلف، علما 

نزوى  تعريفي عن والية  وتقدمي �رضح  الطلبة،  للتعرف على 

ومدينة بوخوم. 

انطالق برنامج التبادل اللغوي بني 

ق�سم اللغات االأجنبية بجامعة نزوى 

وجامعة توبينغجن بوخوم االأملانية

رحاب احلجرية

واالإعلم  ال�سحافة  جماعة  مت  نظرّ

باجلانب  املتعلقة  الور�س  من  �سل�سلة 

هي:  ور�س،  ثلث  عددها  بلغ  االإعلمي، 

ال�سيناريو«، »ور�سة مرحلة ما  »ور�سة كتابة 

قبل اإنتاج الفيلم«، و»ور�سة اأ�سا�سيات ت�سوير 

البورتريه«.

ال�سيناريو«،  »كتابة  ور�سة  قدرّم  وقد 

اإذاعة  خريج   - اخلرو�سي  اأحمد  االأ�ستاذ 

قابو�س،  ال�سلطان  جامعة  يف  تلفزيون  و 

كيفية  عن  املحاور  من  العديد  ت�سمنت 

واأنواع  حماوره،  واأهم  ال�سيناريو  كتابة 

اأي�سًا عن احلوار اجليد  طرق كتابته، وحتدث 

لل�سيناريو واأهميته.

اأما الور�سة الثانية فكانت عن: »مرحلة 

حمد  االأ�ستاذ  قدمها  الفيلم«،  اإنتاج  قبل  ما 

 Tarish ل�رضكة  م�ساعد  احلجري-موؤ�س�س 

films، حتدث فيها عن كيفية ت�سوير الفيلم 
املمثلني؛  اختيار  وكيفية  له،  واال�ستعداد 

واختيار  االأداء،  جتارب  طريق  من  وذلك 

اأنواع الكامريات امل�ستخدمة يف الفيلم ون�س 

جماعة ال�سحافة واالإعالم تنظم عددا 

من الور�س االإعالمية

املحتوى  فكرة  اأي�سا  وو�سح  ال�سيناريو، 

العمل  مع  التعامل  وكيفية  الب�رضي، 

وكيفية  الت�سوير  ومواقع  امل�ستعجل، 

للأفكار  الذهني  والع�سف  اختيارها، 

وكيفية احل�سول عليها وتطويرها.

اأما الور�سة الثالثة »اأ�سا�سيات ت�سوير 

اأحمد  ر  امل�سورّ قدمها  فقد  البورتريه« 

اأ�سا�سيات  عن  فيها  حتدث  اإذ  الريامي، 

ت�سوير  وكيفية  البورتريه،  ت�سوير 

البورتريه، باالإ�سافة لعمل تطبيقي لذلك.

الور�س  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سحافة  اإك�ساب طلبة جماعة  اإىل  هدفت 

االإعلمية  املجاالت  يف  اخلبة  واالإعلم 

املختلفة.

املجتمع  خدمة  مبركز  ممثلة  نزوى  جامعة  نظمت 

حما�رضة تربوية بعنوان: »اإدارة �سلوكيات االأطفال«؛ وذلك 

العلوم  كلية  عميد   - ال�ساطر  ح�سن  غ�سان  الدكتور  برعاية 

ومعلمي  موظفي  من  عدداً  املحا�رضة  ا�ستهدفت  واالآداب. 

وبع�س  االجتماعية،  والتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارتي 

املوؤ�س�سات احلكومية االأخرى، وجمموعة من اأفراد املجتمع 

اإىل  امل�ساركني  عدد  و�سل  وقد  االأمور،  واأولياء  املحلي 

ال�سلطنة.  حمافظات  خمتلف  من  وم�ساركة  م�سارٍك  مائتي 

العزري  حممد  بن  اأحمد  االأ�ستاذ  قام  املحا�رضة  بداية  يف 

- مدير مركز خدمة املجتمع، بالرتحيب باحل�سور، �ساكراً 

لهم اهتمامهم وم�ساركتهم، موؤكداً على روؤية ونهج اجلامعة 

املتمثل يف االإ�سهام الفاعل لتنمية املجتمع وتعزيز اأوا�رض 

قدم  واأفرده.وقد  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  بني  التعاون 

االإر�ساد  اأ�ستاذ   - اخلواجة  الفتاح  عبد  الدكتور  املحا�رضة 

حما�رضته  يف  تناول  اإذ  واالآداب،  العلوم  بكلية  النف�سي 

ونظريات  وماهيته  بال�سلوك  التعريف  اأهمها:  حماور،  عدة 

ال�سخ�سية التي تو�سح ذلك، وال�سلوك املقبول وال�سلوك غري 

املقبولة  غري  ال�سلوكيات  مع  التعامل  واأ�ساليب  املقبول، 

واإجراءات �سبطها، واخلطوات االأ�سا�سية يف اإدارة �سلوكيات 

االأطفال، مثل: االهتمام والتقدير والتعزيز والرتبية باحلب، 

يف  االأ�ساليب.  من  وغريها  والتجاهل  والنقد  اللوم  وعدم 

�سمن فعاليات املو�سم الثقايف للجامعة، 

وبح�سور مئتي م�سارك وم�ساركة: مركز خدمة املجتمع 

نظم حما�رشة تربوية عن »اإدارة �سلوكيات االأطفال«

للم�ساركني  املجال  فتح  مت  املحا�رضة  نهاية 

ومداخلتهم،  اأ�سئلتهم  لطرح  وامل�ساركات 

نزوى  جلامعة  وتقديرهم  �سكرهم  مقدمني 

التي  القيرّمة  وللقائمني على تنظيم املحا�رضة 

اأن يتم تنظيم  اآملني  اأ�سادوا بها ومبخرجاتها، 

مو�سع  ب�سكل  الرتبوية  املحا�رضات  هذه  مثل 

يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة، اإذ اأكد االأ�ستاذ 

اأحمد العزري - مدير مركز خدمة املجتمع، اأن 

يف  املحا�رضات  هذه  بتنظيم  ترحب  اجلامعة 

متوا�سل،  وب�سكل  ال�سلطنة  حمافظات  خمتلف 

ولن تتوانى يف ت�سخري كل اإمكاناتها وكوادرها 

خلدمة املجتمع واأفراده.
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نظمت كلية العلوم واالآداب يوما مفتوحا لطلبتها؛ وذلك �سمن فعاليات املو�سم الثقايف 

اخلام�س ع�رض.

�سمل اليوم املفتوح معر�سا لور�سة الرتبية الفنية ت�سمنت عر�س لوحات من اإعداد طلبة 

الأعمال  عر�سا  املعر�س  ت�سمن  كما  ورقية،  واأخرى  اخل�سب  باأعواد  وجم�سمات  التخ�س�س، 

طالبات تخ�س�س ت�سميم االأزياء، واآخر ل�سعبة العلوم الفيزيائية والريا�سية والتقنية احليوية، 

كذلك �ساركت مدر�سة رواد امل�ستقبل ثنائية اللغة بركن تعريفي باملدر�سة.

مدار�س  لطلبة  والعلمية  الفنية  الور�س  من  عددا  نظمت  للكلية  املفتوح  اليوم  و�سمن 

بتكرمي  املفتوح  اليوم  واختتم  م�رضحيا،  عر�سا  الفرن�سية  اللغة  �سعبة  وقدمت  املحافظة، 

امل�ساركني واملنظمني.

كلية العلوم واالآداب تنظم يوما مفتوحا لطلبتها

اأمل االإ�سماعيلية

ونظم  واالإدارة  االقت�ساد  كلية  نظمت 

برعاية  لطلبتها؛  مفتوحًا  يومًا  املعلومات 

احلرا�سي،  �سليمان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ 

العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  الرئي�س  نائب 

والعلقات اخلارجية.

عميد  اأروكيا�سامي،  الدكتور  احلفل  افتتح 

املعلومات  ونظم  واالإدارة  االقت�ساد  كلية 

واالإدارة  االقت�ساد  كلية  »اإن  قائًل:  بالوكالة، 

ونظم املعلومات تقوم بتنظيم مثل هذه البامج 

مهارات  وتعزيز  حتفيز  اأجل  من  واالأن�سطة 

وقدراتهم،  مواهبهم  و�سقل  الطلب،  ومعارف 

حمور  يف  وخل�س  املتميز«.  اإبداعاتهم  ودعم 

ومدى  اليوم  �سيت�سمنها  التي  الفعاليات  حديثه 

عمل  ور�سة  تقدمي  مت  بعدها  للطلبة،  اأهميتها 

كما  العلمي،  البحث  جمل�س  طرف  من  للطلبة 

اطلع احل�سور على املل�سقات املتعلقة مب�ساريع 

م�رضوع  وطلبة  االأعمال،  ريادة  مادة  يف  الطلبة 

التخرج يف ق�سم نظم املعلومات، فقد مت ت�سكيل 

مت  التي  امل�ساريع  اأف�سل  لتقييم  خمت�سة  جلنة 

تكرمي اأ�سحابها يف اليوم االآتي.

بالطلبة  الكلية  اهتمام  من  وانطلقًا 

وتهيئتهم  تاأهيلهم  على  وحر�سها  اخلريجني، 

للتاأقلم مع بيئات العمل املختلفة فيما بعد، قامت 

مقابلت  بعمل  طلبتها  مع  توا�سلها  بعد  الكلية 

م�ستقبًل  وا�سحة  دراية  على  ليكونوا  وهمية؛ 

عند تقدمهم الأي وظيفة، اأما يف اليوم التايل فقد 

رعى احلفل االأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز بن يحيى 

ففي  االأكادميية،  لل�سوؤون  الرئي�س  نائب  الكندي، 

البداية قدم عميد الكلية كلمة ب�سيطة خل�س فيها 

اأهمية  ومدى  اليوم،  �سيت�سمنها  التي  الفعاليات 

ل�سقل  االأن�سطة؛  هذا  مثل  يف  الطلبة  م�ساركة 

الكلية  اأن  واأو�سح  قدراتهم،  وتنمية  مواهبهم 

واإك�سابهم  لطلبتها،  الفر�س  لتوفري  دائما  ت�سعى 

امل�سابقات  يف  امل�ساركة  عب  اللزمة  اخلبات 

الثقافية والعرو�س اخلا�سة مبجاالت درا�ستهم، 

مو�سحًا اأن اليوم املفتوح لهذا العام خمتلف، اإذ 

 Voice« الكلية حتت عنوان  تد�سني جملة  �سهد 

of CEMIS« ون�رضة الكلية اخلا�سة، وتت�سمن 
اخلا�سة  واالأن�سطة  الفعاليات  جميع  املجلة 

بعدها  �سنويا،  اإ�سدارها  يتم  و�سوف  بالكلية، 

دعوة  مت  ثم  الكلية،  عن  ب�سيط  فيلم  عر�س  مت 

جمموعة من طلبة م�ساق ريادة االأعمال لعر�س 

تكرمي  يتم  اأن  على  احل�سور،  اأمام  م�ساريعهم 

اأ�سحاب امل�ساريع املتميزة، وفتح املجال لطلبة 

مواهبهم  الإبراز  بالكلية  الطلبية  اجلماعات 

واإبداعاتهم من خلل اأن�سطة ترفيهية متنوعة.

وبعد اأن اأثرت اجلماعات الطلبية اإبداعات 

منت�سبيها من طلبة الكلية، اأقيمت م�سابقة للطلبة 

املتعلقة  املتنوعة  االأ�سئلة  من  العديد  ت�سمنت 

ب�سلطنة عمان، وبتخ�س�سات الكلية وغريها من 

من  جواً  اأ�سافت  بدورها  التي  الثقافية  االأ�سئلة 

احلما�س والرتفيه للمت�سابقني واحل�سور، و�سارك 

فريق3M  مب�ساهد متنوعة من األعاب اخلفة التي 

اليوم  نهاية  ويف  احل�سور،  اإعجاب  على  حازت 

العزري،  من�سور  بن  �سالح  الدكتور  دعوة  مت 

لتقدمي  املجتمع  وخدمة  الطلب  �سوؤون  عميد 

من  امل�ساركني  لل�سيوف  واجلوائز  ال�سهادات 

خارج اجلامعة، ثم للمتميزين يف م�ساريع ريادة 

مب�سابقة  والفائزين  التخرج،  وم�ساريع  االأعمال، 

الطلبة، اإ�سافة اإىل تكرمي الطلبة الذين متيزوا يف 

املقابلت، وتوزيع بع�س الهدايا للح�سور. 

كلية االقت�ساد واالإدارة ونظم املعلومات تنظم يوما مفتوحا لطلبتها

نظمت كلية الهند�سة والعمارة �سمن فعاليات املو�سم الثقايف اخلام�س ع�رض اليوم الهند�سي ال�ساد�س، الذي 

اأقيم حتت رعاية الدكتور اأحمد بن �سعيد البو�سعيدي –مدير البحوث للطاقة املتجددة يف جمل�س البحث العلمي- 

وبح�سور عميد الكلية الدكتور ح�سني عبدالقادر، واأع�ساء الهيئة االأكادميية بالكلية وطلبتها.

وقد ت�سمن اليوم الهند�سي العديد من الفعاليات، منها: ور�سة عمل األقاها الدكتور اأحمد البو�سعيدي عن اآفاق 

الطاقة املتجددة يف ال�سلطنة، وور�سة عمل يف البجميات والت�سميم، واأخرى يف املحاكاة، كما �سهد اليوم تد�سني 

خمتب للحا�سوب من النوع املتقدم لق�سم الت�سميم الداخلي بالكلية، اإىل جانب تنظيم العديد من امل�سابقات الهند�سية 

منها يف اجلرافيك وبناء اجل�رض واالأبراج، وجدارية معمارية.

التكنولوجي  والتطور  يتوافق  طلبيا  م�رضوعا  ع�رض  اأحد  �سم  للم�ساريع،  معر�سا  الهند�سي  اليوم  و�ساحب 

احلديث، ويعر�س اأهم ما تو�سل اإليه الطلبة يف جمال الهند�سة املختلفة.     

كلية الهند�سة والعمارة تنظم اليوم الهند�سي ال�ساد�س
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»اأ�ساليب  التدريبية:  الدورة  الب�رضية  املوارد  اإمناء  مركز  اختتم 

ا�ستهدفت  التي  باالأهداف«،  االإدارة  با�ستخدام  االإداري  العمل  تطوير 

�سبعة ع�رض  بها  �سارك  التدريبية -التي  الدورة  قدم  موظفي اجلامعة. 

ورئي�س  م�سارك  اأ�ستاذ  �سلمة،  حافظ  اأحمد  حممد  الدكتور  موظفا- 

باجلامعة.   واالآداب  العلوم  بكلية  االإن�سانية  والدرا�سات  الرتبية  ق�سم 

التعريف  اأهمها:  املحاور،  من  عددا  التدريبية  الدورة  تناولت  وقد 

مبنهج االإدارة باالأهداف، واأهمية وكيفية ومميزات تطبيقه، باالإ�سافة 

تطبيق  وم�سكلت  الناجح  الهدف  وعوامل  وم�ستوياته،  خل�سائ�سه 

واأمثلة  التدريبية تطبيقات عملية  الدورة  باالأهداف، و�ساحب  االإدارة 

ونقا�سات.

مركز اإمناء املوارد الب�رشية يختتم دورة اأ�ساليب تطوير العمل االإداري

نزوى،  بجامعة  احلياة  مدى  التعلم  معهد  نظم   

باجلامعة،  العامة  العلقات  اإدارة  مع  بالتن�سيق 

وزارة  من  العلمي  البحث  برنامج  ملنت�سبي  زيارة 

الدفاع برئا�سة الرائد خالد النبهاين - امل�رضف على 

الذي ينفذه املعهد يف فندق جمان م�سقط،  البنامج 

بالوزارة؛  الدفاعية  الدرا�سات  مركز  مع  باالتفاق 

وذلك يف احلرم اجلامعي ببكة املوز.

االأ�ستاذ  الزوار  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وكان   

جامعة  رئي�س   - الرواحي  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور 

عن  تعريفًا  لهم  وقدم  بال�سيوف  رحب  اإذ  نزوى، 

اجلامعة وما حتتويه من كليات ومراكز، وتطرق اإىل 

التعريف بروؤية اجلامعة ور�سالتها، كما اأطلعهم على 

البامج االأكادميية التي تدر�س فيها، وركز يف حديثه 

البحث  مبجال  الدوؤوبة  اجلامعة  اهتمامات  على 

العلمي باعتبارها اأولوية خلططها امل�ستقبلية.

م�ستوفيات  حول  النقا�س  باب  فتح  ذلك  بعد 

و�رضوط القبول يف برامج اجلامعة املختلفة. تبع ذلك 

زيارة ال�سيوف لعدد من اأق�سام اجلامعة منها: الور�سة 

الفنية واملختبات، وخمتب الكائنات احلية، ومكتبة 

اجلامعة .

�ساهدوه،  اإعجابهم مبا  ال�سيوف  اأبدى  هذا وقد 

متكاملة  عملية  من  به  وتقوم  االأق�سام  حتتويه  وما 

موؤ�س�سات  اإمداد  اأجل  من  العلمي،  النتاج  هدفها 

املجتمع املختلفة بالكوادر املوؤهلة.

منت�سبو برنامج البحث العلمي بوزارة الدفاع يزورون اجلامعة

االبتكار  وتوطني  اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  �سارك 

ممثل بال�رضكات الطلبية يف ور�سة عمل بعنوان: »مهارات 

م�سقط،  مبحافظة  املعرفة  واحة  يف  وذلك  جوجل«؛  من 

وبتنظيم من موؤ�س�سة اإجناز عمان.

وقد تطرقت الور�سة اإىل احلديث عن و�سائل االإعلنات 

والفرق  »اإنرتنت«،  العاملية  املعلومات  �سبكة  ع�رض  قبل 

بينها وبني و�سائل االإعلنات اليوم، مثل مواقع التوا�سل 

مفاهيم  عن  احلديث  مت  ذلك  بعد  وغريها،  االجتماعي 

واملنتج،  امل�ستهدفة،  الفئة  اأهمها:  االأ�سا�سية،  الت�سويق 

املحا�رض  ا�ستقبل  الور�سة  نهاية  ويف  واملكان.  وال�سعر، 

جمموعة من اأ�سئلة الطلبة احلا�رضين.

مركز اخلدمات اال�ست�سارية 

وتوطني االبتكار ي�سارك 

يف ور�سة 

»مهارات من جوجل«

ا اخلرو�سية: َرَيرّ

فيها  تنورّع  اإن�سادية  اأم�سية  نزوى  بجامعة  االإن�ساد  جماعة  نظمت 

تقدمي الفقرات والبامج االإن�سادية املمتعة.

افِتتحت االأم�سية باآيات من الذكِر احلكيم، ثم عر�س تعريفي للجماعة 

االإن�سادية  الفرقة  قدمت  ذلك  بعد  املختلفة،  اأم�سياتها  يف  قدمته  وما 

باجلماعة ن�سيدا ترحيبيا، واألقت نائبة الرئي�س كلمة تناولت فيها اأبرز ما 

حققته اجلماعة من اإجنازات، وبعدها قدم املن�سد حمد املعمري ق�سيدة 

اإبهار  من  بها  متكن  وال�سلم،  ال�سلة  عليه  املر�سلني،  �سيد  و�سف  يف 

باأف�سح  اأن�سودة  احل�سينية  ميار  اأي�سًا  وقدمت  ال�سجي.  ب�سوته  احل�سور 

الكلمات واأعذب االأحلان  يف ثناء خرِي البية، كما تناولت االأم�سية عر�سًا 

القي�سي والبيت  االإن�ساد والبيت بوك�س من تقدمي املن�سد حممد  يف دمج 

بوك�رض هود البلو�سي.

فيما قدرّمت فرقة )حلن االإبداع( �سيئًا من اإبداعاتها، وكان للطفولة 

فرح  الطفلتان  قدمت  اإذ  االأم�سية،  اأ�ساف متعة خمتلفة يف  ح�سور مميز 

وفجر ا�ستعرا�سًا لن�سيد ي�رضح دور االأب يف حياة املرء. و�سارك االأ�ستاذ 

االأم�سية  وتخللت  اإبداعاتهم،  من  ببع�ٍس  طلبه  واأحد  املفرجي  �سليمان 

م�سابقات ق�سرية.

ويف ختام االأم�سية مت تكرمي امل�ساركني من ِقبل مدير مركز التميرّز 

الطلبي باجلامعة االأ�ستاذ �سعود بن نا�رض ال�سقري.

جماعة االإن�ساد باجلامعة حتيي اأم�سية اإن�سادية
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النفو�س  فيه  وانت�ست  وال�رضور،  الفرحُة  عليه  طغت  بهيج  م�ساء  يف 

املا�سي)2019/3/24م(  االأحد  يوم  اجلامعة  احتفلت  واحلبور،  بال�سعد 

بتخريج كوكبة جديدة من طلبتها يف خمتلف التخ�س�سات، وكم هو جميل 

ذلك امل�ساء الزاهر مبا ج�سده من تتويج جلهود دوؤوبة بذلها اخلريجون، وما 

زال ي�سمر على خطاها الطلب املتفوقون، 1475 خريجا وخريجة اجتهدوا 

�ساعني اإىل طموح عملي يبتغون به بناء �سخ�سياتهم على اأف�سل ما ميكن، 

لهم  يفتح  اآخر  اإىل هدف  ويرنون  ما ح�سدوا،  ثمار  اليوم يجنون  وها هم 

اآفاقا اأو�سع واأرحب..

�سفحاتها؛  يف  لكم  وب�ستطه  اخلريجني،  بوح  اإىل  ا�ستمعت  »اإ�رضاقة« 

لتطلعوا على مكنون ما حتتويه قلوبهم من م�ساعر وانطباعات..

يوم االإجناز، يوم الفخر واالعتزاز..

تقول اخلريجة �سهام بنت حمد احلكمانية-ماج�ستري اإدارة تعليمية-: هذا 

اليوم البهيج هو نقطة حتول فا�سلة يف حياتي وهدف حققته من �سمن االأهداف 

التي و�سعتها، اإنه يوم االإجناز الذي انتظرته منذ فرتة طويلة. ويقول اخلريج بدر 

العمر واأحلها، فبعد  اأيام  اأجمل  اإنه يوم فخر واعتزاز، وهو  الغافري:  بن �سامل 

را�سد  اإليه. وي�ساركه احلديث  اأمتنى وحققت طموحا لطاملا �سعيت  اجلد نلت ما 

العبي –ماج�ستري اإر�ساد وتوجيه- وي�سيف: التخرج فرح ال يو�سف وحلظة ال 

تن�سى وذكريات تبقى عالقة بالذاكرة، حلظة التخرج حلظة لطاملا انتظرناها وها 

نحن نعي�سها اليوم واقعا مبهجا معبا عن اأحا�سي�سنا وما يختلج يف �سدورنا من 

فرح و�سعادة.  

وتقول اخلريجة ي�رضا بنت �سامل الوردية-هند�سة معمارية-: يوم يعني يل 

اليوم  اأنا  املبتغى، وها  اإىل  به  اأ�سل  �سلما  ال�سعاب وجعلتها  اإذ حتديت  الكثري؛ 

الهنائية-ترجمة لغة  اأقف على قمة االإجناز بفخر كبري. وتقول اخلريجة رهام 

اإجنليزية-: يف هذا املوقف ن�ستذكر كل حلظة مرت ونحن طلب يف هذه اجلامعة، 

ن�ستذكر كل ما حققناه من اإجنازات معرفية وبحثية وثقافية، وكل املهارات التي 

اكت�سبناها واأ�سهمت يف بناء �سخ�سياتنا.. اإنها حلظة فخر واعتزاز، حلظة انتهاء 

حلم ليبداأ اآخر جديد. 

كم  تربوي-:  تاأهيل  الريامية-  بنت طالب  عائ�سة  الطالبة  تقول  يف حني 

بحلوها  عمرنا  من  حلظات  لطوي  ال�رضعة..  بهذه  االأيام  مرت  كيف  اأت�ساءل: 

ومرها. ثمرّ ها هو اليوم الذي انتظرناه طويل، نعي�سه اأجمل االأحلم، وليبقى يف 

اأبدا  ذاكراتنا للأبد؛ جم�سدا م�سرية تعليمية يف هذا ال�رضح العلمي الذي �سنبقى 

نكنرُّ له وافر التقدير ملا اأتاحه لنا من فر�س ال تقدر بثمن. 

تتويجـــا للحظــــة االإجنـــاز..

خريجــو الدفعـة احلاديـة ع�ســرة ي�سرت�سلــون فــي و�ســف م�ساعــر التخــرج وفرحــة التفــوق

املتفائل ال �سقف لطموحه

ويف هذه الليلة الزاكية التي تنت�رض فيها االأرواح 

االنت�سار  فرحة  اخلريجني  حميا  وتعلوا  املتفائلة؛ 

اخلريجني  اأهداف  بع�س  ر�سدنا  امل�ستقبل،  وترقب 

ملا بعد هذا التتويج؛ هنا اختلفت تعبريات كل خريج، 

اأن جميعها يلتقي على  اإال  وتباينت كلماتهم يف ذلك، 

�سعيد واحد هو خدمة الوطن وبنائه، وتكملة الدرا�سة 

را�سد  اخلريج  يقول  لهم.  واملعريف  العلمي  والتكوين 

واأهدافه  لطموحه،  �سقف  ال  املتفائل  االإن�سان  العبي: 

ال ميكن ح�رضها اإن هو اأراد الو�سول اإىل قمة النجاح 

احلقيقي، وميكنني القول اإن هديف بعد التخرج هو اأن 

اأوا�سل م�سواري الدرا�سي لنيل �سهادة الدكتوراه باإذن 

اأرتقي  اأن  هديف  الهنائية:  رهام  اخلريجة  وتقول  اهلل. 

بوطني، واأن اأوا�سل تقدمي العلمي وكفاحي للح�سول 

على وظيفة خدمة ملجتمعي، وفوق ذلك فاإنني �ساأ�سعى 

الدورات  اإىل تطوير ذاتي ومهاراتي من خلل ح�سور 

دائما  االأف�سل  تقدمي  من  ميكنني  مبا  العمل  وور�س 

واأبدا. اأما اخلريجة عائ�سة الريامية فتقول: اأهم اأهدايف 

العلمي  م�سواري  وموا�سلة  العليا  الدرا�سات  موا�سلة 

االأكادميي.  االمتياز  درجة  على  ح�سويل  بعد  خا�سة 

وتقول اخلريجة ي�رضا الوردية فتقول: هديف بعد التخرج 

تكمن يف الرغبة يف ا�ستثمار خبتي الدرا�سية والبحث 

عن وظيفة حتتويني وتنمي يفرّ ما تعلمته. ويقول بدر 

الغافري: اإن ما اأطمح اإليه دائما هو اأن اأعمل يف اإحدى 

واأ�ساعد يف  التدري�سية،  واأقدم فيها خبتي  اجلامعات 

بناء �سباب الغد وقادة الوطن الزاهر.

م�سهد حفر يف الذاكرة..

ويف م�سهد التخرج الذي بل �سك �سيبقى حمفورا 

يف ذاكرة اأ�سحابه، التم�سنا من اخلريجني اأن ي�ستدعوا 

�سيئا من ذكرياتهم املحفورة يف وجدانهم عن احلياة 

هو  اأن�ساه  لن  م�سهد  الوردية:  ي�رضا  تقول  اجلامعية، 

حلظة تقدمي م�رضوع التخرج فقد كان يحمل الكثري من 

الرتقب واخلوف يف اآن واحد، فهي اللحظة الفا�سلة بني 

اإىل مقاعد  العودة  اأو  التخرج  اليوم يف  مقعد  جلو�سي 

وال�سعادة  اليوم بني اخلريجني  اأنا  الدرا�سة، واحلمدهلل 

تغمرين.

وتقول عائ�سة الريامية: هناك الكثري من املواقف 

والعب اجلامعية التي ال تن�سى، ولكن بالن�سبة يل كان 

اأهمها التخرج الذي راأيت فيه نتاج تعبي وح�ساد ثمرة 

اجلد وحلظة التكرمي وما اأجملها من حلظة حني اأكون 

فاأرى  الدرجات  اأعلى  اأح�سد  اأن  على  العزم  عقدت  قد 

ذلك يتحقق مبعدل امتياز، فلله ال�سكر على اأن من علي 

اأجمل  اأن  اإىل  اأ�سارت  فقد  احلكمانية  �سهام  اأما  بذلك.  
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تتويجـــا للحظــــة االإجنـــاز..

خريجــو الدفعـة احلاديـة ع�ســرة ي�سرت�سلــون فــي و�ســف م�ساعــر التخــرج وفرحــة التفــوق

ناق�ست  عندما  كانت  ذاكرتها  يف  حمفورة  بقت  التي  اللحظات 

جهد  بعد  االمتياز  تقدير  على  ح�سلت  فقد  املاج�ستري؛  ر�سالة 

امل�رضف  ومتابعة  والر�سائل  الكتب  ومراجعة  البحث  يف  بذلته 

لها. 

اأيامها م�ساهد ال تن�سى،  ويقول را�سد العبي: اجلامعة كل 

اأتعلم فيها كل يوم من اجلامعة وقاعاتها  وهي حياة متجددة 

ذاكرتي  بقي يف  الذي  امل�سهد  ولكن  الطلب،  واإخواين  الدرا�سية 

هو قبويل لدرجة املاج�ستري وما �سعرت به من تفائل و�سعادة 

وحلظة احلفل اخلتامي وما بينهما الكثري.

وقفة ال بد منها..

اخلريجني  قلوب  من  نبعت  للجامعة  �سكر  ر�سالة  ويف 

ون�سيحة موجهة للطلبة على مقاعد الدرا�سة، يقول اخلريج را�سد 

بجانبي  وقفوا  الذين  الأ�ساتذتي  والعرفان  ال�سكر  كل  العبي: 

اجلامعة  هذه  من  املاج�ستري  ر�سالة  حملة  من  اليوم  الأتخرج 

واإنني الأحمد اهلل تعاىل على توفيقه يل بالدرا�سة فيها،  الغراء، 

وقد تزودت بقدر كبري من املعرفة واملهارات يف فرتة الدرا�سة 

واأ�ساتذة  حكيمة  اإدارة  ل�سعي  نتيجة  اإال  ذلك  وما  املحدودة، 

متمكنني خمل�سني، فوفقهم اهلل اأجمعني.

وتقول اخلريجة عائ�سة الريامية: اأن�سح اإخواين الطلبة اأوال 

اأن ي�ستغلوا طاقاتهم الكامنة واإبداعاتهم يف خدمة اجلامعة واأن 

فر�سة  اجلامعة  يف  فوجودهم  امل�ستطاع  قدر  على  يطوروها 

ذهبية لتنمية تلك االإبداعات و�سقلها واإبرازها، واجلامعة ال تاأل 

والتقدير  ال�سكر  كل  خلدمتهم،  االإمكانات  كافة  توفري  يف  جهدا 

جلامعتنا العريقة.

وتقول رهام الهنائية: جلامعتي اأقول: كل التقدير والعرفان 

االأ�ستاذ  بهذا  واأخ�س  للتفوق،  معنوي  عون  من  يل  اأتاحته  ملا 

الدكتور رئي�س اجلامعة الذي ما فتىء ي�سحي الأجل هذا ال�رضح 

�سادقة  دعوة  اأوجه  وزملئي  الطلب  والإخواين  الواعد.  العلمي 

ال�ستثمار �سنني حياتهم اجلامعية لتح�سيل املعارف ولتنمية ما 

اأعلى واأهدافا  اأعينهم ُمثل  لديهم من مواهب واأن يجعلوا ن�سب 

كبرية وحمددة.. فاحلياة ال حتابي، والعمر ال ينتظر.

اليوم  هذا  يف  كلمة  من  يل  كان  اإن  الغافري:  بدر  ويقول 

فاإنني اأتوجه بال�سكر اجلزيل والتقدير واالمتنان جلامعة نزوى 

جهودهم  على  فيها  وعاملني  وطلبة  واأ�ساتذة  واإدارة  رئا�سة 

البيئة املنا�سبة وامللئمة وامل�ساعدة  �سبيل توفري  املبذولة يف 

للتح�سيل العلمي واالرتقاء املعريف. 

يف  خريج  كل  على  �رضيعًة  التخرج  حلظات  مرت  هكذا 

اجلامعة، وكما قال بع�سهم ي�سعب و�سف امل�ساعر واالأحا�سي�س 

التخرج فاإىل جانبها هناك دموع احلزن على  املرتبطة بفرحة 

فراق ال�سحبة وجو الدرا�سة، ولكنها الذكريات تبقى لوحة فنرّية 

جميلة اختزل الطالب فيها �سنني درا�سته، واأيام اجتهاده ليعود 

اإليها كلما حن الفوؤاد. وها نحن اليوم ننا�سد كل خريج اأن يبذل 

اليوم  الغايل عمان، فما ننتظره  ق�سارى جهده يف بناء وطننا 

وتفانيهم  الوطن  اأبناء  بتكاتف  اإال  يتحقق  ال  جليل  �سيء  منهم 

يف العمل.
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حيم
َّ
حمِن الر

َّ
ب�سِم اهلِل الر

وال�سلُة  البكات،  وتنزُل  احلياُة  تطيُب  وبرحمِته  ال�ساحلاِت،  تتمرُّ  بنعمِته  الذي  هلِل  احلمُد 

وال�سلُم على اأ�رضِف املر�سلني، حبيِب اهلِل حممٍد خرِي املعلمني، وعلى اآِله و�سحِبه اأجمعني، اأما بعد:

الدكتور عبداهلل بن م�سلم الها�سمي   - املحرتم

عميد كلية العلوم ال�رضع، راعي حفَلنا 

واحي- رئي�س اجلامعة - املحرتم
َّ
د الر - االأ�ستاذ الدرُّكتور: اأحمد بن خلفان بن حممَّ

البات.. اأُيها احلفُل الكرمي: لَب والطَّ – امل�سايُخ االأجلء.. – االأ�ساتذُة االأعزاء.. – اإخواين الطَّ
عن  اللِّ�ساُن  يعجُز  حتيًة  ز،  التَّميرُّ برائحِة  تفوُح  طيبًة  حتيًة  االأبيِة  جامعتي  ومن  منِّي  اإليكم 

لُم عليكم ورحمُة اهلِل وبركاُته. عْزِفها، ويعجُز الرَياُع عن ترجمِتها، فال�سَّ

اأيِديكْم   بني  نقَف  اأن  والتَّمري�س  يدلة  ال�سَّ كليَّة  وخريجاِت  خريجي  نحُن  وُي�سعُدنا  نا  ُ ي�رضرُّ

واالجتهاد،  اجلدِّ  من  م�سْت  درا�سيٍة  �سنواٍت  ِثماِر   وح�ساِد  التَّخرِج،  اأبواِب  على  ونحُن  اليوم، 

بظلِل  ن�ستظلرُّ  واحدًة  اأ�رضًة  نِزال-  كنَّا -وال  اجلميع،  قلوِب  عالقًة يف  �ستبقى  بذكرياٍت  حمملًة 

امِخ - �رضِح   ال�سَّ
ِّ
ـرِح العلمي ِة الوا�ِسع، نكافُح من اأجِل رفعِة هذا ال�سَّ العلِم، ونفرت�س ب�ساَط االأُُخوَّ

ِة؛  الفتيَّ بقدراِتنا  املحفوَف  اجلهَد  وموا�سلني  العزَم،  عاقدين  نزوى-،  جامعِة  العزيزِة،  جامعِتنا 

ومعلِمنا  احلبيب،  بلِدنا  نه�سِة  لباين  ووالًء  اهر،  الزَّ ملجتمِعنا  وخدمًة  امِلعطاء،  الوطن  لهذا  بناًء 

االأوِل موالنا جللِة ال�سلطاِن قابو�َس بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – الذي قال يف حواِره 

ا باأنَّ العن�رَض الب�سـريَّ هو االأ�سا�ُس يف حتويِل اأحلِمنا اإىل واقٍع يعي�ُسُه  باالأم�س القريب: »اإننا اآمنَّ

ا ِفْعًل على م�سافٍة  نا كنَّ الب�رض، وِمن هَنا كاَن بناُء الب�رِض هو هاج�َس الدولِة العمانيِة، خ�سو�سًا اأنَّ

ة، وقد اأو�سحُت ذلك يف خطِبي الكثريِة، ويف منا�سباٍت عدَّة، وها نحُن جنِني  طويلٍة من املعا�رضَ

اِث الذي اأخذنا  ثماَر بناِئنا للب�رض، فكاَن التعليُم والتدريُب واالإعداد، وكانت العودُة للماأثوِر  والرترُّ

منُه ما يفيُد زماَننا، واعتبنا منه – اأي�سًا- مبا يخُدُم توجهاِتنا، واإنني �سعيٌد جداً لتجاوِب النا�ِس 

مع هذا الِبناِء البَّ�رضي«.

ها احلفُل الكرمُي: اأيرُّ

ارِة  اإنَّ النَّجاَح الذي حققناُه طواَل م�سريِتنا يف اجلامعِة ل�ساهٌد على اجلهوِد العظيمِة واجلبَّ

 بنا اإىل اأ�ْسَمى درجاِت الِعلم، والنرُّهو�ِس بوطننا الَغايل.
ِّ
قي

رُّ
التي اأ�سهمت يف الر

يدلة والتَّمري�س الَّذين  ويف هذا املقاِم ال ي�سُعَنا اإالَّ اأن ن�سكَر اأ�ساتذَتَنا االأجلَء يف كلية ال�سَّ

ها االأ�ساتَذُة- َمْن منحتمونا العلَم والثِّقة،  حملوا على عاتِقِهم م�سوؤوليَة البناِء واالإعداد، فاأنتْم – اأيرُّ

فلكم منَّا عظيَم �سكِرنا، وجزيَل امِتَنانا.

هٌة اإىل كلِّ القائمني على اجلامعِة من اأكادمييني واإداريني، على ما  ٌة موجَّ وكلمُة �سكٍر خا�سَّ

لب.  املنا�سِب لنا – نحن الطرُّ
ِّ
بذلوه من جهٍد يف �سبيِل توفري اجلوِّ الدرا�سي

بنَي  التَّعابري،  فيها  وتت�سابُك  امل�ساعُر،  فيها  تتزاحُم  حينما  اللحظاِت،  كاأيِّ  لي�سْت  حلظاٌت 

ابت�ساماِت التَّخرِج ودموِع الِفراق. حتيًة لكم اإخوتي واأخواتي اخلريجني واخلريجات، وهنيًئا لكم 

هذا القطاف، و�سكًرا معبًقا لراعي حفِلنا، ولكلِّ من �ساركنا هذا ال�سباح البهيج.

َق اهلُل اجلميَع ملا فيِه م�سلحُة هذا البلِد املعطاِء يف ِظلِّ القيادِة احلكيمِة ملوالنا ح�رضِة  وفَّ

م - حفظه اهلل ورعاه و�سدد على طريِق اخلرِي  لطاِن قابو�َس بن �سعيد املعظَّ
رُّ
ال�س �ساحِب اجلللِة 

خطاه...

وال�سلُم عليكم ورحمُة اهلل وبركاته،

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلِل خالَق االإن�سان وواهَبه �سنوَف العلم 

والبيان. وال�سلُة وال�سلم على �سيد الب�رضية 

اأجمعني وخامت االأنبياِء واملر�سلني حممٌد ابن عبداهلل وعلى اآلِه و�سحبِه الطيبنَي الطاهريَن، 

وبعد :

معايل/ حممد بن �سامل بن �سعيد التوبي وزير البيئة وال�سوؤون املناخية -     املوقر

راعي حفَلنا 

اأ�سحاَب املعايل

مني واملكرمات اأع�ساء جمل�س الدولة 
رّ
املكر

اأ�سحاَب ال�سعادِة، اأ�سحاَب الف�سيلِة

امل�سايَخ االأجلء، �سيوَفنا الكرام

هيئاِت اجلامعة

 اخلريجني واخلريجات .. والطلبة والطالبات
َ
اأعزائي

حفَلنا الكرمي  ...  ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،

م�ساوؤكم جمٌد حققُه وعٌد و اأوفى به ُجهٌد،  اإنه م�ساٌء عابٌق باأريج النجاح لُيقِلد الدنيا باأبهى 

�سوَت  لكم  الأنقَل  حتدوين  البهجِة  و  الغبطِة  وم�ساعُر  اليوَم  هنا  اأقُف  اإنني  وو�ساح.  و�ساٍم 

اأوالئَك  العظيمة،  اللحظِة  بهذه  الذين حِلموا  اأوالئك  واخلريجات، �سوُت  اخلريجني  زملئي 

الذين بذلوا جميَع طاقاِتهم منتظريَن ثمرَة �سِبهم بعد تلَك االأياِم الطويلة. نعم، لقد ُقدنا 

�سفينَة االإجناز  بكِل عزميٍة وهمٍة.. ورفعنا �سعاَر  التفاين اإىل اأن تَربعنا اأعلى قمة؛ لنعلَن لكم 

امِلعطاء  الوطن  اأجل هذا  البناِء ون�سمُر عن �سواعدنا من  اإىل حمافِل  اليوَم بداية انطلقتنا 

وقائده امُلفدى حفظه اهلل ورعاه.

زملئي اخلريجني واخلريجات :-

ننظُم اليوَم اإىل قوافِل البناِء يف م�سريِة النه�سة املباركة، و �سنكوُن جميًعا رافداً اآخر للبناء 

يف وطٍن ال يقوم اإال باأبنائه. ما�سوَن يداً بيد بعد اأعواٍم من اجِلد واالجتهاِد يف �سبيِل موا�سلِة 

التنميِة والبناء لوطننا الغايل، خلَف لواء �سلطاننا الفذ قابو�س بن �سعيد حفظه اهلل ورعاه .

اأولياء اأمورنا االأعزاء :-

 زرعكم قد اأينعت. اأحلمكم التي ر�سمتموها تتحقُق اليوَم بف�سل اهلل ودعواتكم 
ُ
ها هي ثمار 

ال�سادقة. اليوم ُنعلن لكم اأننا حققنا اأوَل االأهداِف يف بناِء الذاِت، ولكننا �سن�ستمُر يف �سحِذ 

الهمِم من اأجِلكم ومن اأجل الوطن . �سكراً لكم من قلوٍب حُتبكم و ُتخل�ُس لكم على كلِّ دمعِة 

فرٍح تن�سكُب االآن منكم واأنتم تتابعوَن هذه االبت�سامَة املر�سومة على وجوهنا، وكنتم اأنتم 

من اأعمِق واأجِل اأ�سبابها.  

جامعة نزوى :

باالأم�ِس القريِب كانت اأبجدياتنا االأوىل ُهنا. منارُة علٍم و ر�ساد؛ اأجل، باالأم�س  احتفيِت بنا 

طلبة م�ستجدين، وها اأنِت اليوم حتتفني بنا خريجني يف ليلٍة �ستبقى را�سخًة يف االأذهان . 

�سنوٌن م�سْت و نحُن ننهُل من معينِك الذي ال ين�سب باإ�رضاف اأ�ساتذًة اأكَفاء، مل يبخلوا علينا 

�سكراً   . واإداريني  وفنيني  اأ�ساتذًة  و  اإدارًة  نزوى  �سكراً جلامعة  وعوًنا.  �سنداً  لنا  فكانوا  اأبداً 

بحجم الكون الذي ترتاق�ُس اليوم اأفئدتنا فيه فرًحا وبهجًة ونقاء .

راعي حفَلنا:

�ُسكراً لُكم على م�ساركتكم لنا هذه اللحظاِت اجلميلة، ودمتم خرَي عوٍن و�سنٍد لكل مثابٍر يف 

نع النماِء والنجاح. �سُ

اأعزائي اخلريجني واخلريجات:

ب�رضى لنا هذا االإجناز ، و هنيئًا لنا هذا التميز ، و كل عام واأنتم و عماننا الغالية يف خرٍي 

وهناء ... 

 وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اخلريج: بدر بن �سليمان الرا�سدي

 ماج�ستري يف اللغة العربية واآدابها
 اخلريجة: اإنعام بنت حميد ال�سعيدية

 كلية ال�سيدلة والتمري�ض

كلمة اخلريجني يف 

حفل التخرج كلمة خريجي 

كلية ال�سيدلة والتمري�س
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ال وجه لليل اأخفى احلــــــــــــــــــــــلم وال�سهرا   

ملا اأ�ساأنا املــــــــــــــــــــدى يف خافقيه �رضى

االأفق منده�س االأرجـــــــــــــــــــــــاء لو هم�ست

�سفاهه حركت من �ســـــــــــــــــــــــــــدونا وترا

نكاد نختطف النجمـــــــــــــــــــــــات يف فرح    

من بني غيم غفا اأو بــــــــــــــــــــــــــــارق �سهرا

ن�سيء باالأبجــــــــــــــــــــــــــديات التي �سهرت

حتيطنا بجـــــــــــــــــــــــــــــــــلل اهلل ما اندثر

�سعيا جلـــــــــــــــــــــــــــــــــامعة املعنى نعانقها

يا ن�سوة يف ربــــــــــــــــــــــــــــاها عانقت مطرا

جئنا ن�سوع باإرث اهلل نحمـــــــــــــــــــــــــــــــله  

مقدار ما ذاب فينا احُلـــــــــــــــــــــــب وان�سهرا

جئنا حلا�ســــــــــــــــــــــــــــــــــرة االأزمان �سيدة

املعنى نريق عليها الورد والــــــــــــــــــــــــزهرا

نزوى واأيرّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــوى يرقى ل�سدتها

وقد توارت حيــــــــــــــــــــــــــــــــاء لو راأت ب�رضا 

نقول واحلب يف حمـــــــــــــــــــــــــــــــرابها قدر

ال ريح مت�سح هذا احلـــــــــــــــــــــــــب ما ظهرا

ما اأنِت اإال انعكا�سا �ساد �ســــــــــــــــــــــــورته  

من اخليــــــــــــــــــــــــــــال مليٌك ي�سبه القمرا

قابـــــــــــــــــــــــــــو�س لو الم�سْت ميناه بارقة  

اأف�سى ال�ســــــــــــــــــــــــلم اأمام الغيم وانهمرا

نهـــــــــــــــــــــــــــــــواك �رضا عميقا اأو علنية 

�ِسيرّان حبــــــــــــــــــــــــــــــــك اأف�سا اأو بنا ا�سترتا

واليــــــــــــــــــــــــــــوم تنك�سف الروؤيا بداخلنا

لن�سهد الفرحتني : املجــــــــــــــــــــــــد والظفرا

طوبى ملن �سافح الغيـــــــــــــــــــــــــمات زهوهم 

ومن بنوا �سلرًّما كي يقتــــــــــــــــــــــفوا االأثرا

  �سيدوا باأقلمكم فكــــــــــــــــــــــــــــرا واأخيلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االإن�سان وابتكرا فطاملا فكرّ

ُمزجْت زغاريُد النجـــــــــــــــــاِح وِعطُرها

يف االأْفِق اأبياُت الق�سيــــــــــــــِد ِلُتْثِلجي

درا مَن االأَم�ِس املتيـــــــــــــــِم يف �سًما �سَ

بْي�ساَء تروي ُزرقَة الفجــــــــــــــِر ال�سِجي

زاَن طرُي املجـــــــــــِد فيها وغردت
َ
َكْم 

َمعزوفَة االأم�ِس املطقطقِة الهِجـــــــــــي

وتلأالأْت ُمُزُنَ العيـــــــــــــــــــــــــــوِن �سعادًة

�سغفًا اإىل يوِم الهنــــــــــــــــــــــاَء املبهـجِ 

فاأتيُت اأكتبها ِبحــــــــــــــــــــــــرٍف �سامٍخٍ

تلقى ُقوى ذا العقـــــــــــــِل ُح�سَن امُلنَتِج

ووجوُه كلِّ النــــــــــــــــا�ِس تروي فرحًة

مزدانُة الب�سماِت يف يــــــــــــــــوٍم �سجيِ 

عانقُت كـل اأحبتـي كغمــــــــــــــــــامٍة

بني النجـــــــــــــــــوم لكل حـب اأرجتـي

هـا ــــــــــــــــــــُل كفَّ
ِّ
ي .. اأُعاِنُقها .. اأُقبـ مِّ

اأُ

 م�ساَرُه بتـــــــــــــــــــــــــــدرِج
رّ
خط 

ُ
والدمع 

 واأبي .. ِلنحـــــــــــــوَك قْد اأتيُت م�سلمًا

عهدي الذي قدمتُه بتـــــــــــــــــــــــــاأجِج

ملعلمي .. �سكـــــــــــــــــــراً واألُف حتيـٍة

 قد زهـى بتمــــــــــــــــــــــوجِ 
ٌّ
فلأنَت �سي

 الدنيــــــــــــــــــــا اأتيُت وفـي يـدي
ُ
بوابة 

مفتــــــــــــــــــــــــاَح َعليا م�ستفي�سا اأبلـجِ 

واأتيُت يف �سغفٍ  اأدافُع قـــــــــــــــــــــاربـي

كلَُّرّ العلوِم ببحــــــــــــِر �سوقي فامزجي

اأدعو االإله باأن يوفق مق�ســــــــــــــــــــدي

ويزيُل عني كـــــــــــــــــــــــــل اأمـٍر جللـِج

يا اإخوتي هيا اطلقـــــــــــــــــــــوا معزوفًة

باالأم�س كانت عنـــــــــــــــد حلٍن زجزِج

ً
يا اإخــــــــــــــــــــوتي هيا اطلقوا زغرودة 

لتب�رضوا الدنيـــــــــــــــــــا بيـوِم تخرجـي

هيا افرحي ... وجتمـــــــــلي ... وتاألقي 

يف �رضح نزوى ... للمعــــــــــايل حلقي

خريجنا ... ر�سم الطمــــــــــوح ق�سيدة 

علـــــــــــــــوية ... ت�سع الف�ساء وترتقي

خريجــــــــــــــــــة االأجيال يف حمرابها 

عكفت وطارت للمحــــــــــــــــل االأليق

وزهت بجـــــــــــــــــــامعة تو�سح ح�سنها 

بالفكـــــــــــــر ... يف �سللها املتدفق

ح�سناء يرمقها اجلــــــــــــــــــلل بنظرة 

لكحلها اأو ... جيدها املطـــــــــــــــورّق

�سقت دروب ال�سبــــــــــــــــر يف ترحالها 

رغم ال�سيـــــــــــــــــاع والظلم املطبق

يا فرحة ... تذر القلـــــــــــــوب �سحابة 

فتدفقي اإن �سئت اأن تتــــــــــــــــــــدفقي

جاءت اإلينا حتمــــــــــــــل الب�رضى التي 

غزت الدرُّنى ... يف حلمــــــها املتحقق

اخلري ... والعـــــــلم الر�سني ... وقلعة 

فكـــــــرية �سمخت ... ب�سـحر املنطق

ذاك الطمــــــــوح بيا�سه ... قد �سدنا 

حتى ارمتينا يف خيـــــــــــــــال ... اأزرق

يا ليلًة �سمت جنــــــــــــــــــــــوم �سمائنا 

وتلأالأت ... يف طيـــــــــــفها املتمو�سق

�رضح على قيم االأ�ســــــــــــــــالة نهجه 

وعلى الهدى والعلم والفكــــــر النقي

ين�ساب نهر العلم يف اأفلجــــــــــــــــــــه 

يحيى الف�ســــــــــول بفي�سه املرتقرق

احللم ذاك احلـــــــــــــلم يف وجداننا 

يف ثوب علم طاهــــــــــــــــــــــــر ومنمق

يحيى الطمـــــــــــــــــــــوح بنهجه اآمالنا 

متو�سحني ب�رضع فكــــــــــــــــــر م�رضق

�سيدة املعنى 

للخريج 

خليل اجلابري

معزوفة الفرح

للخريجة

زوينة ال�سليمية

)حلم ... وقد حتقق (

للخريج

حممد الطوقي 
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حلظات ُتخّلد يف �سفحات التاريخ

يقول رب 

»اإَِنرّ  العاملني: 

 * َنِعيٍم  َلِفي  االأَْبَراَر 

 * َينُظُروَن  االأََراِئِك  َعَلى 

 * ِعيِم  الَنرّ َة  َن�رْضَ ُوُجوِهِهْم  يِف  َتْعِرُف 

ُتوٍم * ِخَتاُمُه ِم�ْسٌك َويِف َذِلَك  ْ ِحيٍق خَمرّ
رّ
ُي�ْسَقْوَن ِمن َر

َتَناِف�ُسوَن« �سدق اهلل العظيم. ونحن  َفْلَيَتَناَف�ِس امْلُ

يف هذا العر�س العظيم؛ اإذ نحتفي بختام حياتنا 

اجلامعية يف هذا ال�رضح العلمي الكبري، جامعة 

العربية،  الثقافة  عا�سمة  نزوى  العريقة،  نزوى 

 
َّ
معلمي الف�سل  الأ�سحاب  اأقول  العلماء.  اأر�س 

االأعزاء: �سكرا لكم، لقد علمتمونا، وكنتم االأمناء 

والف�سل،  العلم  اأهل  واأنتم  الغالية.  ر�سالتكم  يف 

عن  باالأ�سالة  واأنا  قلبي.  اأعماق  من  لكم  �سكرا 

اهلل  ندعو  الطلبة،  زملئي  عن  والنيابة  نف�سي 

العلي القدير اأن تظل جامعة نزوى العريقة منارًة 

ُت�سيء طريق العلم اآناء الليل واأطرف النهار، تعلم 

وتبث النور على مدى االأزمان، ونرفع اأ�سمى اآيات 

احلب والوالء لباين نه�سة عمان، ح�رضة �ساحب 

اجلللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم راعي 

العلم والعلماء، الذي اأطلقها كلمة مدوية: »�سنعلم 

اأبناءنا ولو حتت ظلل ال�سجر«.  ن�ساأل اهلل اأن ميد 

يف عمره، واأن ميتعه بال�سحة والعافية .. راعيا 

للعلم والعلماء، و�سمام االأمن واالأمان لهذا البلد 

املعطاء ..  ويف اخلتام، نعاهد اهلل اأن نكون اأمناء 

يف عملناـ حري�سني على تقدمي اأف�سل ما عندنا.. 

�رضفا وعزا الأوطاننا.

 اخلريجة: ن�رهان مهدي دياب
ق�سم هند�سة العمارة

 من ظالل ال�سجر اإلى
منارات التقّدم

عليكم  اهلل  ورحمة  لقلوبكم  �سلٌم 

اأحلًما  طيرّاته  وم�ساٌء يحمل يف  جميعًا... 

قت، واأمنياٍت يف الواقع جتلرّت، ونفو�سًا  حتقرّ

تكا�سلت!  ما  طموحها  وعن  تتوانى،  مل 

االإطللة  ذات  الثمينة،  اللحظات  هي  ها 

وال  ف�ساحة،  تنطقها  ال  التي  اجلميلة، 

توجزها بلغة، تنري ال�سماء كقمر �ساطع؛  

الفرح  حلظات  اإنها  عليها..   ومي�سه  �سلط 

والبهجة، حلظات التتويج، حلظات ح�ساد 

التخرج  حلظات  اإنها  الكفاح،  �سنني  تعب 

املنتظر..! 

اإنه اليوم املوعود لكل جمتهد موجود، 

واإخل�سكم  ملجهودكم  هذه  اللحظات 

التي  والكفاح  اجلد  �سنوات  واإن  �سهود، 

لنا  جترعنا مرارتها انتظاراً ملرورها، وحتمرّ

التعب، ونا�سلنا دون كلل  للو�سول اإليها، 

وقع  يف  عظيمة  ثمينة  ليلة  منها  جعلت 

اكتفاء،  دون  للعطاء  لنا  وحافزاً  نفو�سنا، 

اإليه،  ن�سبو  ما  لكل  توقف  دون  وال�سعي 

ُعماننا  اأجل  من  والنفي�س  الغايل  وبذل 

احلبيبة، التي �سخرت لنا ال�سبل، وو�سعتنا  

العلم،  كنوز  على  لنح�سل  عينيها  ن�سب 

يف  التي  املعرفة  �سغارها  تلقن  اأم  مثل 

قدمًا  ال�سري  على  عازمون  واإننا  جعبتها، 

الوطن،  لهذا  ُبناًة  �سبقونا؛  من  نهج  على 

نرّاع  احل�سارة، يف ظل  اأ�سحاب الهمم، و�سُ

القيادة احلكيمة،  والروؤية الثاقبة ملوالنا 

قابو�س  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  ح�رضة 

بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه و�سدد 

اخلريجون  اأيها  خطاه.  احلق  طريق  اإىل 

واخلريجات : ونحن االآن نقف على من�سة 

التتويج، ال نن�سى ف�سل هذا املكان، الذي 

ق�سينا فيه اأوقاتا بحلوها ومرها، وتعلمنا 

اأروقته ما ينفعنا وُيعيننا يف احلياة،  يف 

هنا يف جامعة نزوى، نفخر بلذة االإجناز، 

ونعتز بالرواية التي بداأت اأحداثها بدًء من 

فنائها، وانتهاًء باأحداث  هذه  الليلة، التي 

من  واإنه  امتيازا.  خامتتها  غلف  �سن�سع 

نن�سى  اأالرّ  نطمح؛  ملا  ن�سل  حني  واجبنا 

اأ�سحاب الف�سل من بعد اهلل تعاىل علينا؛ 

اأنرّ نقول �سكراً  اأنرّ نعلم يقينًا  فـكان لزامًا 

تليق؛ وكان من حقهم اأنرّ يجدوا من الثناء 

جامعة  ف�سكراً  ي�ستحقون..  ما  وال�سكر 

نزوى، ال�رضح العظيم الذي علمنا الكثري، 

مبطر  املحملة  للمزن  ال�سكر  كل  �سكراً..  

القائمني  اأولئك  اأكرمتنا،  التي  املعرفة 

اأكادمييني وفنيني  على هذه اجلامعة من 

واإداريني وكل فرد فيها.

وختامًا/

اخلريجني  وبا�سم  با�سمي   

االمتنان  اآيات  اأ�سمى  نرفع  واخلريجات، 

والعرفان ملعلمنا االأول، باين وطننا الغايل 

قابو�س  ال�سلطان  ح�رضة �ساحب اجلللة 

بن �سعيد املعظم على ما يوليه 

بالعلم  اهتمام  عظيم  من 

�سائلني  واملتعلمني. 

اأن  القدير  العلي 

ذخراً  يحفظه 

 ، ن لُعما

ه  د ميد و

ر  فو مبو

ل�سحة  ا

  ، فية لعا ا و

تبقى  واأن 

واأهلها   عمان 

ظًة  حمفو

الرحمن،  بعناية 

خطابي   واأمت 

والتبيكات  بالتهاين 

الإخواين اخلريجني واخلريجات، 

بالعطاء  مفعمة  حياة  ولهم  يل  راجيًة  

من  ن�سيبًا  لُعماننا  جنعل  واأنرّ  واالإجناز، 

هذا  اأن  لنتذكر  و  وعطائنا..  طموحاتنا 

 
رّ
�سبابي جهٍد  كلرّ  يحتاج  احلبيب  الوطن 

ُيحقق  اأن  اهلل  وع�سى  جداً..  عاليًا  ليتقدم 

لكم ما ترجون، واأن يكلل حياتكم باخلري 

والعطاء..

ة و�سعادٍة  دمتم بهمرّ

اخلريجة: روابي العزرية

ُبناُة هذا ال�طن
يف  ي�رضي  فخر  تتويج،  حلظاُت  م�ساوؤكم 

يف  خملدة  لتبقى  النجاح  اأريج  َعبُق  داخلنا، 

بكل  االإجناز  جبل  �سعدنا  لقد  التاريخ.  �سفحات 

قمة،  اأعلى  تربعنا  اأن  اإىل  ت�سلقنا  وهمة،  عزمية 

والبناء  النماء  اإىل  انطلقتنا  بداية  اليوم  لنعلن 

الوطن  هذا  اأجل  من  �سواعدنا  ون�سمر  والتطوير، 

ُنِتم معًا  اأن  اأروَع   اخلريجني، ما 
َ
املعطاء. زملِئي

يف هذه الليلِة ف�سًل من ف�سول م�سريِة بناٍء َقومي، 

فتكوَن قد �سكَلْت م�رضوَع اأجمِل كتاٍب مل�سريِة عطاٍء 

عظيم، لي�س كتابًا واحداً، بل مكتبًة زاخرًة ُيزيُنها 

األٌف واأربُعمائُة كتاٍب، يلخ�ُس َحكاَيا 

اأ�سا�ُسها  م�سرتكٍة،  ر�سالٍة 

جُمتَمِعيرّة،  ِريادٌة 

وتطور  تقدم  وِغرا�ُسها  �سبابية،  �سناعٌة  وِمرا�ُسها 

ثمار  نقطف  اليوم  نحن  ها  اهلل.  باإذن  لوطننا 

ح�سادنا لنن�سم اإىل زملئنا ال�سابقني يف ميادين 

ال�رضح  لهذا  ينتمي  من  كل  �ساكرين  التعمري، 

ليغمروننا  جهودهم  بذلوا  الذين  العريق،  العلمي 

الوافرة  بالعلوم  ويزودوننا  واملعرفة،  بالعلم 

اأنف�سنا  عاهدنا  وقد  العمل.  �سوق  يف  تعيننا  التي 

م�سرية  يف  امل�ساركة  اأجل  من  جنتهد  اأن  اهلل  اأمام 

التنمية، واأن نبذل ق�سارى جهدنا من اأجل حتقيق 

والتطور  التقدم  من  املزيد  يكفل  مبا  طموحاتنا، 

حتقيق  يف  جميعا  اهلل  وفقنا  الغالية،  لعماننا 

م�سعانا، و�سدد على طريِق اخلرِي خطانا، يف َكَنِف 

القيادة احلكيمة ملوالنا املعظم حفظه اهلل ورعاه.

اخلريجة: مرمي عبداهلل الريامية

كلية الهند�سة والعمارة
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 مركز التميز العلمي
 للدرا�سات والبح�ث

العلمية
واجلهد  لل�سب  ولي�س  النور،  يولد  املعاناة  رحم  من  قيل:  قدميا 

احلثيث اإال بارقة اأمل متطر غيثًا فتزهر به االأغ�سان وتثمر، وعلى هذا 

جامعة  يف  هن  تخرجرّ بعد  مثابرات  فتيات  ب�سع  �سارت  الكوين  الن�سق 

الر�سني من منابعه  العلم  االأكادميية، ونهلهنرّ  الدرجات  نزوى باأعلى 

النقية، واكت�سابهن اخلبة الوافرة يف التعامل مع البحوث العلمية التي 

اأجرينها حتت اإ�رضاف نخبٍة من االأ�ساتذة االأكادميني املو�سومني ب�سعة 

العلم وطول الباع.

ويقتحمن  امل�سري،  يوا�سلن  اأن  الفتيات  هوؤالء  بال  على  خطر 

العقبات، وي�سعني يف اإفادة زملئهم اجلامعيني واملجتمع العلمي فيما 

ومن  والتعلم،  العلم  جنبات  يف  ق�سينها  التي  ال�سنني  طوال  ا�ستفدنه 

العلمية«،  والبحوث  للدرا�سات  العلمي  التميز  »مركز  فكرة  جاءت  هنا 

�رضكة طلبية �سمن دائرة برنامج رواد االأعمال التابع ملركز اخلدمات 

اال�ست�سارية وتوطني االبتكار، الذي يخدم جميع املنت�سبني اإىل ال�سلك 

اإذ لهذا املركز اليافع خدمات مميزة يتعط�س لها املجتمع  االأكادميي، 

ومن  مماثلة،  عمانية  علمية  مراكز  وجود  لندرة  العماين  االأكادميي 

البيانات  اإدخال  االإلكرتونية،  اال�ستبانات  ت�سميم  اخلدمات:  هذه 

اال�ستطلعية واالأ�سا�سية، حتليل البيانات الو�سفية )ال�سدق والثبات(، 

ا�ستخراج نتائج الدرا�سات، توفري الدرا�سات العربية واالأجنبية، الرتجمة 

�سبط  الر�سالة،  هيكلة  اإعداد  اللغوي،  التدقيق  واالإجنليزية،  للعربية 

البحوث والر�سائل وتن�سيقها ح�سب نظام APA، توفري الكتب العلمية 

اأخرى. ويقع املركز يف  مع خدمة تو�سيلها، وخدمات علمية وبحثية 

املبنى )2(- الطابق الثاين، املكتب )3(. 

االأو�ساط  بني  طيبة  واأ�سداء  وا�سعا  قبوال  املركز  القى  وقد 

العلمية   والر�سائل  البحوث  ع�رضات  من  ذلك  على  اأدلرّ  وال  االأكادميية، 

التي وردت اإىل املركز بغيَة اال�ستفادة من خدماته يف �ستى املجاالت 

والتخ�س�سات، مثل: االإر�ساد والتوجيه النف�سي، واللغة العربية، واللغة 

ونظم  التعليمية،  واالإدارة  االأعمال،  واإدارة  والهند�سة،  االإجنليزية 

املعلومات.

ق لهذا اخلري كله، ثم جلامعة نزوى  والف�سل هلل تعاىل وكرمه اأن وفرّ

ف�سٌل جليل؛ اإْذ احت�سنت بني حناياها هذا املركز الذي اأقامه اأبناوؤها 

يجيها، فوافر ال�سكر لها على دعمها وم�ساندتها ملثل 
رّ
املتميزون من خر

هذا املبادرات الرائعة التي تعود بالنفع العظيم على املجتمع واالأفراد.

لطاملا  حلظة  التخرج،  من�سة  على  اأقف  اليوم  اأنا  ها 

ت�سكل  قد  وظروف  وجهد  تعب  بعد  بها،  وحلمت  انتظرتها 

ب�سهولة  تخطيتها  جامعتي  ثم  اهلل  بف�سل  ولكن  عائقا، 

كانت   - نزوى  جامعة  يف  ق�سيتها  �سنوات  بعد  كبرية. 

والتجارب  بالدرا�سة  امتزجت  التي  تلك  �سنواتي-  اأجمل 

هي  م�ساركاتي  اأهم  اإحدى  فكانت  الطلبية،  االأن�سطة  مع 

ان�سمامي للمجل�س اال�ست�ساري الطلبي منذ 2015م وحتى 

حياتي  مراحل  اأهم  اإىل  الو�سول  من  متكنت  منها  2018م، 

واأق�سامها،  باجلامعة  الكبرية  معرفتي  وهي  اجلامعية، 

وكيف ميكنني تطبيق ما هو من�سو�س يف مهام املجل�س 

اال�ست�ساري الطلبي، وتعاملي الكبري مع طلبة اجلامعة.

ومب�ساركاتي يف الور�س والدورات التدريبية، وتنظيم 

املنا�سبات واملوؤمترات يف اجلامعة، اكت�سبت منها خبات 

ومهارات عديدة، اأهمها القيادة واالإدارة. انتمائي للجامعة 

تعزز ب�سكل كبري عن ال�سابق بعد التخرج، وال زلت اكت�سب 

اخلبة فيها حتى االآن، نعم تخرجت بتخ�س�س بكالوريو�س 

هند�سة احلا�سوب، هذا التخ�س�س الذي اأجد ميويل ورغباتي 

اأروع الكلمات واأجمل ال�سن�ات

ب�سرى الربيدية
خريجة بكال�ري��ض هند�سة احلا�س�ب

ازدادت  باجلامعة  العديدة  جتاربي  بعد  ولكن  فيه، 

ال�سكر  فكل  االأيام،  مرور  مع  كثريا  االإدارية  ميويل 

الرواحي- �سليمان  بن  حممود  الفا�سل/  الأ�ستاذي 

رحمه اهلل- الذي �ساعدين يف تخطي الكثري، واكت�ساب 

الكثري وال�سكر جلامعة نزوى.

» هنـــــا ويخت�ســــــر االإح�ســـــــا�ض دورتـــــــه

غيمـــــــــا بكـــــل معانـــــي الـــدفء يروينــــا

هـــــي امل�ساعــــر حيـــن ا�سابكـــت فرحـــــــا 

جـــــاءت حتييـــــك اأم جـــــــاءت حتيينـــــــا؟«
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اأجرى احلوار:

حممد بن علي الإ�سماعيلي – مكتب الن�رش

لكل خريج ق�سة ت�ستحق اأن ُتروى، هذا احلدث الذي 

يعي�س معه الإن�سان مرة واحدة طبيعٌي اأن ُيعطى زخما 

اأكرب عن غريه من �سائر الأحداث. ومّلا كانت املنا�سبة 

نزوى،  احلادية ع�رشة يف جامعة  الدفعة  تخريج  هي 

ارتاأت )اإ�رشاقة( الرجوع اإىل ما تقدم من ذكريات يف مثل 

هذا املقام؛ ل�ستكمال ال�سورة من طريق ربط املا�سي 

الأوىل يف جامعة  الدفعة  اإنه حفل تخريج  باحلا�رش. 

نزوى يف عام 2008م، م�سى عليه ما يزيد على عقٍد من 

الزمن، كان -ول يزال- اإ�سافة نوعية يف ذاكرة الوطن، 

ومثال للحظة م�سيئٍة يف تاريخه.

يف هذا املو�سوع كان لنا لقاٌء مع الأ�ستاذ/ حمدان 

بن حممد الوح�سي، اأول خريج يف تاريخ جامعة نزوى؛ 

اإجراء  فكرة  راودتنا  2004م.  عام  يف  تاأ�س�ست  اأن  منذ 

تكاد  والذكريات  الأفكار  فيه  وجدت  الذي  احلوار  هذا 

مالحمها ُتبعث من جديد يف ِخ�سَم الطموح والتحدي 

الذي يتم�ّسك بتالبيبه فوج اجلامعة الذاهب اإىل �سوق 

العمل.

�س1/ عرّفنا بنف�سك اأكرث؟

يف  حاليا  اأعمل  الوح�سي،  حمد  بن  حممد  بن  حمدان 

وزارة الرتبية والتعليم )م�رضف تقومي اأداء مدر�سي(، حا�سل 

قابو�س  ال�سلطان  جامعة  من  البكالوريو�س  درجة  على 

عام 1997م، وحا�سل على درجة املاج�ستري بدرجة امتياز 

التحقت  2008م.  عام  نزوى  جامعة  من  ال�رضف  مرتبة  مع 

اإدارة  تخ�س�س  املاج�ستري  لدرا�سة  العريقة  اجلامعة  بهذه 

تعليمية يف عام 2006م، وكان يل ال�رضف اأن اأكون من اأوائل 

خمرجات اجلامعة؛ اإذ در�ست على اأيدي اأ�ساتذة اأفا�سل من 

�ساركني  وقد  العربي،  الوطن  م�ستوى  على  الكوادر  خرية 

زملء اأكفاء يف رحلة احل�سول على درجة املاج�ستري. تلك 

كوادر  فيها  �ساندتنا  اجلميلة،  بذكرياتها  مرت  ال�سنوات 

 حـــ�ار مـــع اأول خريـــج فــي جامعـــة نـــــزوى .. وذكرياتـه
الرا�سخـة مـع رئيـ�ض اجلامعـة

در�ست يف جامعة نزوى على اأيدي اأ�ساتذة اأفا�سل من خرية 
الك�ادر على م�ست�ى ال�طن العربي.

عمانية �سابة تعمل يف اإدارة اجلامعة، كانوا لنا خري معني يف 

تخطي العقبات.

ال�سهادة  وت�سلمك  التخرّج  حلظات  لنا  �سف  �س2/ 

اجلامعية باعتبارك اأول خريج يف هذه اجلامعة العريقة؟

�سعور ال  ج ال ميكن و�سفها بكلمات، فهو 
رّ
التخر حلظات 

يدركه اإال كل خريج وقف على من�سة التتويج حا�سدا جمهود 

تعب  معها  ينتهي  حلظات  هي  واملثابرة.  ال�سهر  من  �سنوات 

�سنني، ما زلت اأتذكر تلك اللحظة بتفا�سيلها الدقيقة؛ الفرحة 

العارمة لكوين اأول خريج يف هذه ال�رضح العلمي الكبري، ويف 

ال�سيد  ال�سمو  �ساحب  وم�سافحة  ال�سلم  �رضف  نف�سه  الوقت 

�سهاب بن طارق اآل �سعيد اأحد موؤ�س�سي جامعة نزوى.

�س3/ يف نظرك، ما اأهم الفروقات التي حلقت البيئة 

اجلامعية يف جامعة نزوى بني جيلكم والأجيال احلالية؟

جامعة نزوى منارة ذات روؤية وا�سحة، ر�سمت �سيا�ستها 

منذ بداية تاأ�سي�سها؛ لبناء جيل واٍع يت�سلح بالعلم واملعرفة، 

العلم، فكانت  ممهدة الأبناء عمان الطريق للنطلق يف طلب 

اأول جامعة اأهلية تطرح برنامج املاج�ستري. وعلى مر االأعوام 

طورّرت هذه اجلامعة العريقة يف براجمها الدرا�سية املطروحة، 

واأعداد الطلبة امللتحقني بها، ويف مرافقها املوؤهلة، وخدماتها 

املتعليمن  قبلة  فاأ�سبحت  واملجتمعية؛  واملهنية  التعليمية 

والباحثني، وحمط ثقة اجلهات املعنية بالتعليم واأولياء اأمور 

الطلبة؛ ومن ذلك نلم�س مق�سد اجلامعة يف التجديد والتطوير 

العلوم  وتقدم  االأجيال  لتعاقب  مراعاة  عام؛  بعد  عاما 

 حـــ�ار مـــع اأول خريـــج فــي جامعـــة نـــــزوى .. وذكرياتـه
الرا�سخـة مـع رئيـ�ض اجلامعـة
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واملعارف.

يف  الأوىل  الدفعة  خريجي  �سمن  من  اأنت  �س4/ 

جامعة نزوى عام 2008م. قربنا اأكرث من اأجواء الدرا�سة 

فيها اآنذاك؟ وكيف جاء اختيارك للدرا�سة بها؟ 

الدفعة االأوىل  الدرا�سة بالن�سبة لنا نحن خريجي  اأجواء 

التعاون  روح  ي�سودها  كان  2008/2007م،  االأكادميي  للعام 

واملحبة املتبادلة مع الكادرين التدري�سي واالإداري باجلامعة؛ 

م االأ�ستاذ الدكتور 
رّ
اإذ ح�سينا باهتمام خا�س من �سعادة املكر

اأحمد بن خلفان الرواحي – رئي�س اجلامعة، كان باب مكتبه 

بع�س  واجهتنا  نعم  عهدناه،  كما  زال  وما  دائما  مفتوحا 

لتذليلها،  االإجرائية، ولكن اخلبة كانت حا�رضة  ال�سعوبات 

 ال�سنون �رضيعا. حظينا ب�رضف اختيار هذه اجلامعة التي 
رّ
لتمر

اأف�سل  من  باعتبارها  التاريخية؛  نزوى  مدينة  ا�سم  حتمل 

لتتبواأ مراتب عليا  االآن ت�سعد  �سلطنة عمان، وهي  جامعات 

يف التعليم اجلامعي والبحث العلمي حمليا ودوليا.

ذلك  يف  متوت  ل  ذكريات  هنالك  بالتاأكيد  �س5/ 

امل�سوار.. حدثنا عنها!

من املواقف الرا�سخة يف اأثناء درا�ستنا بجامعة نزوى، 

التي تدل على املهنية العالية للأ�ستاذ الدكتور الرتبوي اأحمد 

لنا  درا�سي  ف�سل  اأول  يف  اأنه  اجلامعة-  -رئي�س  الرواحي 

ا�ستكى بع�س الطلبة من اأ�سلوب تدري�س اأحد االأ�ساتذة امل�سهود 

لهم باخلبة والكفاءة على �سعيد اجلامعات العربية؛ فح�رض 

الدكتور اأحمد يف اأثناء املحا�رضة، وطلب من املحا�رض بكل 

معرفة  له  ليت�سنى  املحا�رضة؛  قاعة  مغادرة  ولياقة  اأدب 

يف  وممتعا  ومقنعا  بنرّاء  معنا  حواره  فكان  وحلرّها،  ال�سكوى 

مقرر  وجود  عدم  يف  تتمثل  ال�سكوى  كانت  اإذ  الوقت،  نف�س 

تنظر  باتت  اجلامعة  اإن  بقوله  لنا  فاأو�سح  للمادة،  درا�سي 

اإلينا باحثني ولي�س جمرد طلبة، ففي مرحلة الدرا�سات العليا 

ال يجب اأن يحدرّ املتعلرّم مقرر، واإمنا يجب عليه بذاته التو�سع 

والبحث يف امل�سادر واملراجع عن املعلومات، وفعل اأدركنا 

املقررات،  اأخذ  يف  التقدم  يف  �رضعنا  عندما  حني  بعد  ذلك 

وبداأنا يف كتابة ر�سالة البحث.

كذلك واجهنا يف مرحلة الدرا�سة العديد من ال�سعوبات، 

لذلك  ونزوى؛  الظاهرة  حمافظتي  بني  امل�سافة  ُبعد  منها 

ا�سطررنا لعدم العودة اإىل الديار يف اأغلب االأيام. كذلك عدم 

ف�سل  يف  املقررات  اأخذ  يف  نكثف  جعلنا  العمل  عن  التفرغ 

ال�سيف. كما اأتذكر مادة االإح�ساء، هذا املقرر ال�سعب، خا�سة 

ُجل  منا  اأخذ  منهم،  واحد  واأنا  االأدبي  الق�سم  دار�سي  على 

الوقت يف املذاكرة واملراجعة، وتكثيف التمارين واال�ستعداد 

للمتحانات، بيد اأنني -وبف�سل اهلل- ح�سلت فيها على درجة 

امتياز؛ وذلك بتوفيق اهلل ثم م�ساندة زملئي يف التخ�س�س.

ومن الذكريات اجلميلة التي اأحتفظ بها، حينما �سادف 

يوم تخرجي والدة ابنتي دمية.. كانت حلظات رائعة وذكريات 

ما زالت عالقة يف الذهن.

�س6/ كونك اأول خريج ُينادى ا�سمه لل�سعود ملن�سة 

التتويج يف تاريخ جامعة نزوى. كيف تعاملت مع هذا 

املوقف حينها؟ وهل �سّكل لك هذا الأمر فارقا؟

نعم بالفعل كنت اأول خريج يف جامعة نزوى يتم مناداة 

والغبطة  الفخر  من  مزيج  على  ي�ستمل  موقف  ذلك  ا�سمه، 

وال�رضور، ما زلت اأفتخر به واأذكره الأبنائي بني الفينة واالأخرى؛ 

خ�ست  الأنني  فارقا  يل  ل  �سكرّ الو�سام  هذا  على  فح�سويل 

غري  الدرا�سة  هذه  غمار 

متفرغ، كنت اأعمل طوال 

واألتحق  االأ�سبوع  اأيام 

للدرا�سة  باجلامعة 

كان  االأ�سبوع،  نهاية 

حتديا كبريا ولكن حلظة 

التخرج تن�سيك ما قبلها 

يف  اأرى  اأن  اأمتنى   ..

برنامج  العاجل  القريب 

درجة الدكتوراه حا�رضا 

يف جامعة نزوى.

�س7/اأهم القرارات 

يف  اتخذتها  التي 

حياتك على ال�سعيدين 

واملهني؟  العلمي 

وماذا تقول لهذه الكوكبة اجلديدة من اخلريجني؟

اإذ  االإقدام على درا�سة املاج�ستري؛  اتخذته هو  قرار  اأهم 

واخلبات  املهارات  من  العديد  الكت�ساب  الباب  لنا  فتح  اأنه 

ومار�ست  االإداري،  االإ�رضاف  مبجال  التحقت  فبعده  االإدارية، 

العديد من املهام التدريبية يف جمال عملي، وبداأت يف تطبيق 

املعارف التي اكت�سبتها من برنامج املاج�ستري، مثل: مهارات 

اخلريجني  الإخواين  واأقول  العرو�س وغريها.  وتقدمي  البحث، 

القدير،  العلي  اهلل  وفقكم  فنلتم  �سبمت  التخرج،  لكم  مبارك 

جماله،  يف  كٌل  تعلمتموه  ما  طبرّقوا  العلم،  طلب  يف  ا�ستمروا 

كم االأول. اجعلوا رفعة الوطن همرّ

العمل والدرا�سة يف اآٍن واحد �سّكل لنا حتديا وحافزا كبريا

كنت اأول خريج يف جامعة 
نزوى يتم مناداة ا�سمه، ذلك 
م�قف ي�ستمل على مزيج من 

الفخر والغبطة وال�سرور، 
ما زلت اأفتخر به واأذكره 

الأبنائي.
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