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�أ�سرة التحرير:
ال َّتحرير:

م�شرق ب�إذن الله.
حيويٍّ يف بناء فل ّذات �أكبادهم وتهيئتهم مل�ستقبلٍ
ٍ

مرمي بنت جمع ـ ــة الكميان َّية
عبداهلل بن حم َّمد البهالين

�أع ّزائي اخلريجني واخلريجات:
�إن التخرج حمط ٌة من حمطات العمر ال ّزاهية ت�شبه حمطة يوم
امليالد ،ومل ال؟! �إنه ميالد مرحلةٍ جديدةٍ يف حياة ّ
كل منا ،كما ت�شبه
ومهارات ومعارف» �إلى
«قدرات
حمطة يوم الزفاف! �إذ هو زفاف
ٍ
ٍ
عامر ب�آفاقه وتطلعاته ،كما هو عام ٌر مبا ميكن �إجنازه
م�ستقبل
ٍ
ّ
وحتقيقه على �صعيد الفرد والوطن� ..إنه بحق عي ٌد ال يتك ّرر يف العمر
�إال قليال؛ ي�أتي
تتويجا جلهدٍ د�ؤوب وعطاءٍ م ّت�صل ،و�إعالن بدايةٍ
ً
ً
أكب بهمم �صناعها! و�أنعِ م بكم جميعا يف
وميالد ملرحلة جديدة � ،رِ ْ
ومبادرات تع ّزز
م�شوار يتط ّلع �إليه الوطن ..عطا ًء وبناءً ،و�أفكا ًرا
ٍ
ٍ
م�سرية النماء واالزدهار ،ت�ضاهي تطلعكم و�أ�سركم الكرمية مل�ستقبلٍ
زاهر ومثمر.
ٍ

الت�صميم والإخراج الف ّني:

زينب بنت حم َّمد القرنية
غوي:
ال َّتدقيق ال ُّل َّ

عبداهلل بن حم َّمد البهالين
الت�صوير:

�إبراهيم بن �سيف العـ ـ ـ ـ ــزري
في�صل بن �سليمان الرواحي
الطالب :حمد البو�سعي ــدي
الطالب� :سالـ ـ ـ ـ ــم الـ ــرواحي

الربيد االلكرتوينim@unizwa.edu.om :
الهواتف25446468 :
25446317
25446261

فاك�س25446315 :

تعب بال�ضرورة
الآراء واملقاالت املن�شورة ال رّ
عن ر�أي اجلامعة

غامر ميلأ قلوب اخل ّريجني،
وفرح
و�سرور
�إ ّنها حلظات �سعدٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كما ميلأ قلب اجلامعة وروحها ،يتلألأ بها ًء و�إ�شرا ًقا ويزداد حبو ًرا
و�سرو ًرا بح�ضوركم اجلميل ...وي�سعدين نياب ًة عن �صاحب ال�سمو
ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد املوقـّر ،رئي�س جمل�س �أمناء جامعة
نزوى� ،أن �أرحـّب بكم جميعًا يف هذا اللقاء البهيج ،كما ّ
ي�شرفني با�سم
اجلامعة �أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والثناء اخلالد ملوالي ح�ضرة
ّ
املعظم -حفظه الله
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
ورعاه -الذي �أعلى دعائم العدل ،كما فجر ينابيع املعرفة ال�صافية
اً
اً
وعقول ،و�أنارت �أب�صا ًرا وب�صائر ،و�أعلت رايات
حقول
ف�أروت
�صروحا لت�سهم يف رفعة هذا الوطن وا�ستدامة �س�ؤدده ،وما
و�شادت
ً
ني يرتفع منار ًة �سامق ًة يف ال�سماء را�سخة
غرا�س
إال
�
اجلامعة
هذه
ٌ رّ ٌ
يف هذه الأر�ض ،ين�شر العلم والر�شاد ك�شجرةٍ طيبةٍ ت�ؤتى �أكلها ّ
كل
حني ب�إذن ربها م�سهم ًة يف مناء الإن�سان �أعظم ثروات الوطن.
يف الثالث من يناير عام  2004للميالد� ،صدر قرار �إن�شاء جامعة
نزوى كم�ؤ�س�سةٍ علميةٍ �أهلية ذات نفع عام؛ وت�أتي هذه املنا�سبة
ال�سعيدة كمع َل ٍم عام من معامل احتفاء اجلامعة بالذكرى العا�شرة
جت�سد فيها
عام �أكادميي م ّت�صلٍ ؛ ِّ
النطالقتها ،ا ّلذي متت ّد فعالياته خالل ٍ
اجلامعة ن�شر املعرفة والإ�سهام الفاعل يف �إنتاجها وتوطينها ،كما
تع ّزز فيه بيئة �صنع النجاح والإبداع .و�إ ّنها ملنا�سبة ط ّيبة �أن تتقدّم
اجلامعة بال�شكر والتقدير والثناء العاطر ّ
لكل من �أ�سهم يف ت�أ�سي�سها
ودعمها بالفكر واجلهد واملال ،وللمجتمع العُماين ب�أ�سره على ثقته
يف هذه امل� ّؤ�س�سة وللأ�سر العُمان ّية ا ّلتي اختارت هذا ال�صرح ك�شريكٍ

�إنكم تقدِ مون على مرحلةٍ يحتاج فيها الفرد بجانب معارفه
العلمية ومهاراته الفنية والتخ�ص�صية� ،أن ي�شم ّر عن �ساعد اجلد و�أن
ي�شحذ همته لي�س لتطبيق ذلك فح�سب بل للإ�ستفادة من خربات من
مت�سلحا بقيم التعاون وح�سن التفاهم والت�سامح والقبول
�سبقوه
ً
ٍّ
املبني على الفكر الإيجابي الذي زرعته اجلامعة يف كل منكم� .إنّ
ّ
التغي ،وهذا
عوامل اليوم االقت�صادية واملعرفية ت ّت�سم ب�سرعة
رّ
ي�ستلزم منكم القدرة على املواكبة با�ستمرار التع ّلم وتطوير الذات،
و�إذكاء روح املبادرة لال�ستفادة املثلى من الفر�ص املتاحة لكم ،حيث
ري من املخت�صني
�إن ال�صدف ال
ّ
تخ�ص �إال العقول امله ّي�أة .ويرى كث ٌ
ما�ض القت�صا ٍد قائم
�أن �سوق العمل يتغري بوترية مت�سارعة ،فالعامل ٍ
�سيتغي معه �سوق فر�ص العمل نوعً ا
مما
رّ
على جمتمعات املعرفة؛ ّ
تتغي طبيعة ال ّت�أهيل الالزمة للولوج فيه �أو اال�ستمرار
وك ًّما ،كما
رّ
إنّ
فيما يتيحه من فر�ص .وعليه ف� اخلريجني مطالبون �أكرث من �أيِّ
وقت م�ضى با�ستمرار ال ّتعلم والت�أهيل وتطوير الذات والوعي بهذه
ٍ
املتغريات والإ�سهام الفاعل يف ت�شكيلها.
لقد حر�صت اجلامعة على متكني الطالب من مفاتيح املعرفة
خ�صب من املهارات املتعددة
مبعني
والعلوم الالزمة ملجاله ،و�أو�صلته
ٍ
ٍ
ّ
والقيم الفا�ضلة مبا يعيينه على ح�سن الت�ص ّرف ور�شاد التدبري
وح�سن املعاملة ،و�إ ّنني لأدعوكم �أيها اخلريجون واخلريجات �أن
ت�ضعوا ذلك ن�صب �أعينكم وترتجموه �إلى واقع حي ي�شهد لكم
بالنماء وللوطن العزيز مبا ي�ستحقه منا جميعا من �إ�ستدامة للتطور
واالزدهار.

�أخبـــــار
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خريج وخريجة..
بلغ عددهم هذا العام � ًألفا ومائة
ٍ

3

ال�ساد�سة للجامعة من حملة املاج�ستري والبكالوريو�س ُّ
�أمني عام وزارة اخلارج ّية يرعى حفل تخريج ُّ
والدبلوم
الدفعة ّ
�شهدت اجلامعة م�ساء يوم الأحد املا�ضي
(2014 /3 /23م) عهدًا جديدًا من م�سرية
التَّمنية الب�شر َّية وبناء الإن�ساء �أعظم ثروات
الوطن ،وذلك بتخريج ال ُّدفعة الرابعة من حملة
املاج�ستري والبكالوريو�س والدّبلوم ،والبالغ
عددهم ( )1102خريج وخريجة من كل َّيات
ال�سيد
اجلامعة الأربع ،وذلك حتت رعاية معايل ّ
بدر بن حمد حمود البو�سعيدي –�أمني عام وزارة
ال�سيد
ال�سمو َّ
اخلارج ّية ،-وبح�ضور �صاحب ُّ
�أ�سعد بن طارق �آل �سعيد –ممثل جاللة ال�سلطان،
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة نزوى ،-وعد ٍد من
�أ�صحاب املعايل واملك َّرمني �أع�ضاء جمل�س ال َّدولة،
ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ُّ
ال�شورى
و�أ�صحاب َّ
واملدعوين و�أولياء �أمور اخل ِّريجني
والوالة،
ِّ
واخل ِّريجات.
آيات من ذكر الله احلكيم،
بد�أ احلفل بتالوةٍ ل ٍ
تالوة ّ
الطالب عدنان بن نا�صر بن �سعيد العويف،
بعدها �ألقى رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ ال ُّدكتور �أحمد
بن خلفان ال َّرواحي كلم ًة قال فيها� :إ ّنها حلظات
غامر ميلأ قلوب اخل ّريجني،
و�سرور
�سعدٍ
وفرح ٍ
ٍ
ٍ
كما ميلأ قلب اجلامعة وروحها ،يتلألأ بها ًء
و�إ�شرا ًقا ويزداد حبو ًرا و�سرو ًرا بح�ضوركم
اجلميل .وي�سعدين نياب ًة عن �صاحب ال�سمو
ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد املوقـّر ،رئي�س
جمل�س �أمناء جامعة نزوى� ،أن �أرحـّب بكم جميعًا
يف هذا اللقاء البهيج ،كما ّ
ي�شرفني با�سم اجلامعة
�أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والثناء اخلالد ملوالي

ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
ّ
املعظم -حفظه الله ورعاه -الذي �أعلى
�سعيد
دعائم العدل ،كما فجر ينابيع املعرفة ال�صافية
اً
اً
وعقول ،و�أنارت �أب�صا ًرا وب�صائر،
حقول
ف�أروت
�صروحا لت�سهم يف رفعة
و�أعلت رايات و�شادت
ً
هذا الوطن وا�ستدامة �س�ؤدده ،وما هذه اجلامعة
ني يرتفع منار ًة �سامق ًة يف ال�سماء
�إال
غرا�س رّ ٌ
ٌ
را�سخة يف هذه الأر�ض ،ين�شر العلم والر�شاد
ك�شجرةٍ طيبةٍ ت�ؤتى �أكلها ّ
كل حني ب�إذن ربها
م�سهم ًة يف مناء الإن�سان �أعظم ثروات الوطن.
وقال خماطبًا اخل ِّريجني واخلريجيات� :إن
التخرج حمط ٌة من حمطات العمر ال ّزاهية ت�شبه
حمطة يوم امليالد ،ومل ال؟! �إنه ميالد مرحلةٍ
جديدةٍ يف حياة ّ
كل منا ،كما ت�شبه حمطة يوم
ومهارات ومعارف”
“قدرات
الزفاف! �إذ هو زفاف
ٍ
ٍ
عامر ب�آفاقه وتطلعاته ،كما هو عام ٌر
�إلى م�ستقبل ٍ
مبا ميكن �إجنازه وحتقيقه على �صعيد الفرد
والوطن� ..إ ّنه بحق عي ٌد ال يتك ّرر يف العمر �إال
تتويجا جلهدٍ د�ؤوب وعطاءٍ م ّت�صل،
قليال؛ ي�أتي
ً
أكب بهمم
و�إعالن بدايةٍ وميالد ملرحلة جديدة � ،رِ ْ
م�شوار يتطلعّ
�صناعها! و�أنعِ م بكم جميع ًا يف
ٍ
ومبادرات
�إليه الوطن ..عطا ًء وبناءً ،و�أفكا ًرا
ٍ
تع ّزز م�سرية النماء واالزدهار ،ت�ضاهي تطلعكم
زاهر ومثمر� .إنكم
و�أ�سركم الكرمية مل�ستقبلٍ
ٍ
تقدِ مون على مرحلةٍ يحتاج فيها الفرد بجانب
معارفه العلمية ومهاراته الفنية والتخ�ص�صية،
�أن ي�شم ّر عن �ساعد اجلد ،و�أن ي�شحذ ه ّمته لي�س

لتطبيق ذلك فح�سب؛ بل لال�ستفادة من خربات
من �سبقوه مت�س ّل ًحا بقيم التعاون وح�سن التفاهم
املبني على الفكر الإيجابي
والت�سامح والقبول
ّ
الذي زرعته اجلامعة يف ٍّ
كل منكم .بعد ذلك قام
ال�سيد بدر البو�سعيدي –راعي احلفل-
معايل ّ
بتكرمي املُجيدين من اخل ّريجني الذين بلغ عددهم
( )17جميدًا.
وقد �ألقى اخل ّريجان ميثاء بنت خمي�س بن
حممد ال�سكيتية ،و�أحمد بن نا�صر بن ماجد
الق�صابي بالنيابة عن زمالئهما كلمة اخلريجني،
وفرحا يف
قاال فيها� :إنّ لليلتنا هذه عب ًقا يفوح بهج ًة
ً
الطلبة ّ
قلوب هذه الكوكبة املت�أ ّلقة من ّ
والطالبات،
ال�سماء بوهجها،
فهم ال ّنجوم ا ّلتي تت�أ ّلق يف ّ
بال�سحر واجلمال؛ لذا يطيب
وتر�سم لوح ًة مزين ًة ّ
لنا وي�شـ ّرفنا يف هذا اليوم� ،أن نقف بني �أيديكم
لنعب لكم عن عظيم ّ
ال�شكر وال ّتقدير؛ لت�شريفكم
رّ
ال�سعيدة .لقد م ّرتْ بنا
لنا ح�ضور هذه املنا�سبة ّ
�سنواتٌ من االجتهاد ،كان للج ّد فيها عنوانٌ ،
وللمثابرة �أ�شكا ٌل و�ألوان ،احتوانا هذا ال�صرح
مفعم بالعطاء وال ّرغبة
العلمي ال ّزاهر يف جوٍّ
ّ
ٍ
الأكيدة يف الو�صول �إلى الهدف واحل�صول على
ال ّتم ّيز ،فقد ن�ش�أنا يف هذه اجلامعة ،ننهل من
ال�صايف ،ونكت�سب منها العلوم واملعارف،
معينها ّ
و�ستبقى ذكراها العطرة ا ّلتي تذكرنا بابت�سامة
ال ّلقاء ومتاعب االمتحان وفرحة ال ّنجاح .وخاطبا
زمالءهما اخلريجني :لقد حان دوركم لت�ضعوا
ب�صماتكم ،وتعملوا عقولكم وتبادروا بجهودكم

يف جميع مناحي ال ّتنمية وال ّتطوير ،فعمان بكم
�أنتم ،وال ّتاريخ �إذ يحكي �إنمّ ا يحكي عن مالمح
�أجدادكم؛ ف�ش ّمروا عن �سواعد اجلد  ،واجعلوا
عمان منتهى غايتكم ،خمل�صني ال ّنية لله الواح،
عاقدين العزم من �أجل ال ّنماء والبناء وال ّتطوير..
�أ ّيها اجلمع الطيـب! حلظاتٌ لي�ست ّ
ككل ال ّلحظات،
حينما تتزاحم فيها املاعر وتت�شابك فيها ال ّتعابري،
ابت�سامات ال ّتخ ّرج ودموع الفراق .ها نحن � ّ
أزف
�سنوات �أم�ضيناها
ال ّرحيل ومل يتبق غري القليل،
ٍ
معكم ،ونحن نرتوي من نهر عطائكم ،ما �أجمل
العمر ا ّلذي ق�ضيناه هنا ننهل من ينابيع العلم
و�سحابات املعرفة! ا�ستظللناها هنا حتت �سماء
جامعة نزوى ..لذلك لن نن�ساها و�ستخلد يف
القلب ذكراها..
ال�سيد �أمني عام وزارة
بعد ذلك قام معايل ّ
اخلارج ّية بتوزيع َّ
ال�شهادات على اخلريجني،
وتخلل التوزيع ق�صيدة �شعرية للخريجة �شيخة
وثائقي من �إنتاج
بنت عبدالله الفجر ّية ،وفيلم
ّ
دائرة الإعالم وال ّت�سويق يحكي تاريخ اجلامعة
ومنجزاتها يف ع�شرة �أعوام ،وق�صيد ٌة �شعرية
ال�صقري �ألقتها َّ
الطالبة
لل�شاعر حممود بن نا�صر ّ
رقية بنت نا�صر الريام َّية .وختم احلفل بتقدمي
ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد
�صاحب ُّ
ال�سلطان ،رئي�س جمل�س �أمناء
جاللة
–ممثل
ُّ
ال�سيد بدر بن حمد
اجلامعة -هد َّية تذكارية ملعايل ّ
البو�سعيدي راعي احلفل.

ال�صيدلة ّ
والتمري�ض ي�ؤ ّدون ق�سم اليمني املهني
خ ّريجو ّ
رعى ف�ضيلة ّ
ال�شيخ هالل بن نا�صر بن عبدالله ال�سيابي -رئي�س
املحكمة االبتدائية بنزوى– �صباح يوم الأحد (2014 /3 /23م)
ال�صيدلة وال ّتمري�ض
حفل ت�أدية ق�سم اليمني املهني خل ّريجي كل ّية ّ
آيات من ال ّذكر احلكيم� ،أعقب ذلك كلمة لرئي�س
باجلامعة .بد�أ احلفل ب� ٍ
رحب يف
اجلامعة الأ�ستاذ الدّكتور �أحمد بن خلفان ال ّرواحي ،حيث ّ
بدايتها باحل�ضور ،وقال فيها خماطبًا اخلريجني واخلريجات من
ال�صيدلة والتمري�ض� :إن �أداء اليمني املهني ل�سائر التخ�ص�صات
كلية ّ
الطبية ،تقليد د�أبت عليه كل التخ�ص�صات الطبية قبل البدء باملمار�سة
الفعلية لهذه املهن الإن�سانية الرفيعة ،والتزمت به كل املجال�س املعنية
بالتخ�ص�صات الطبية؛ ت�أكيدًا لأهمية �أداء هذه املهن بروح عالية
من االلتزام وامل�س�ؤولية مبا يليق ب�شرف املهنة وتقدميها ممزوجة
بالرحمة والإخال�ص والتقدير للحياة الإن�سانية .و�أ�ضاف� :إن مهن
الرعاية الطبية التي �أنتم يف �صميمها مي�س �سلوك مقدميها حياة
النا�س و�أرواحهم؛ لذا يلزمكم �أن تعاملوا النا�س على �أعلى درجات
االحرتام وامل�ساواة مقدّرين يف ذلك حرمة النف�س الب�شرية وواجب
�صونها ورعايتها وعدم الإ�ضرار بها .وقال رئي�س اجلامعة خماطبًا
اخلريجني� :إنني على ثقة وطيدة ب�أنكم �ستجعلون ذلك ن�صب �أعينكم
دائما ،و�ستعملون على تقدمي �أف�ضل ما لديكم يف كل زمان ومكان .مل
ت�ألوا اجلامعة جهدا خالل �سنني درا�ستكم من تهيئتكم التهيئة املنا�سبة

ملا بعد هذا اليوم ،ولقد �أثبتم مبا
اجتزمتوه من تقييم لكل امل�ساقات،
وما �أكملتموه من متطلبات التخرج
من معدالت ،عالوة على اختبار
الكفاءة املهنية �أنكم �أهل لهذه
الثقة...بعد ذلك �ألقت اخلريجة
�أنوار بنت يو�سف املزروعية كلمة
اخل ّرجني ،وقالت فيها :ي�س ّرين
ال�صيدلة والتمري�ض �أن نقف بني �أيديكم اليوم،
وزمالئي خريجي كل ّية ّ
�سنوات م�ضتْ من اجل ّد واالجتهاد،
ونحن على �أبواب ح�صاد ثمار
ٍ
ّ
�ستظل عالق ًة يف قلوبنا جميعًا؛ حيث ك ّنا �أ�سر ًة واحد ًة
بذكريات
حممل ًة
ٍ
ً
ب�ساطا وا�ستظللنا بظالل العلم؛ لنكافح من �أجل رفعة
افرت�شنا الإخوة
ّ
ال�صرح العلمي ال�شامخ� ،صرح جامعة
بالدنا ورفعة �أنف�سنا ورفعة هذا ّ
نزوى منارة العلم والر�شاد .و�أ�ضافت� :إنّ ثمرة االجتهاد واملثابرة مل
ملجهودات فرد ّية ...وما كان هذا النجاح ليت ّم لوال ف�ضل الله
نتاجا
ٍ
تكنْ ً
تعالى علينا ،ث ّم بف�ضل من �ساندنا ووقف �إلى جانبنا طوال هذه الفرتة،
والذين ندين لهم بالعرفان ويف مقدمتهم �آبا�ؤنا و�أمهاتنا الأجالء،
ّ
وحق لهم �أن يفتخروا بهذه الكوكبة املم ّيزة من الطالب ّ
والطالبات
ّ
نحني الهامات �إكبا ًرا لأولئك
الطموحني .وقالت املزروعية :دعونا ْ

الذين حملوا على عاتقهم م�س�ؤولية البناء والإعداد ،الذين منحونا
العلم وال ّثقة ...ونهلنا من بحر علمهم الكثري ،فنِعم الكادر ال ّتعليمي
�أنتم! ولكم م ّنا �أ�ساتذتنا الأجالء عظيم �شكرنا وجزيل امتناننا.
ولإخواين و�أخواتي خريجي وخريجات كلية ال�صيدلة وال ّتمري�ض
�أقول :اعلموا �أنّ الفرحة بهذا ال ّتخرج تغمركم ،وتر�سم على �شفاهكم
الب�سمة ،ومتلأ �أرواحكم باحلبور.
ال�صيدلة وال ّتمري�ض لق�سم
وقد �شهد احلفل �أداء خ ّريجي كلية ّ
اليمني املهني �أمام ف�ضيلة ال�شيخ راعي احلفل ،وتخ ّرج هذا العام
ال�صيدلة وال ّتمري�ض باجلامعة مائتان وثمانية خريجني
يف كل ّية ّ
وخريجات .منهم ( )96طالبًا وطالبة من حملة بكالوريو�س و()112
من حملة الدبلوم.
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حتت عنوان «نظرات جديدة يف �إعجاز القر�آن»..

م�ساعد املفتي العام لل�سّ لطنة يلقي حما�رضة �ضمن �سل�سلة م�شارق الفكر للجامعة
كتب -عبدالله بن حممّد البهالين:
�ضمن حما�ضرات �سل�سلة "م�شارق الفكر" ا ّلتي ّ
تنظمها اجلامعة
�سنو ًّيا ،وتوا�صال لفعاليّات مو�سمها الثقايف العا�شر ا ّلذي يُحتفل
فيه هذا العام مبرور عقدٍ من عمر اجلامعة� ،ألقى ف�ضيلة ّ
ال�شيخ
الدّكتور كهالن بن نبهان بن عبدالرحمن اخلرو�صي –م�ساعد املفتي
لل�سلطنة -ليلة ال ّثالثاء (2014 /3 /18م) حما�ضر ًة بعنوان
العام ّ
بتقدمي
ّة
ي
الفعال
أت
�
بد
وقد
الكرمي".
آن
�
القر
إعجاز
�
يف
جديدة
"نظرات
ٍ
لرئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي ،ع ّرف
فيه بف�ضيلة ّ
ال�شيخ ومو�ضوع املحا�ضرة.
وا�ستهل ف�ضيلة ّ
ال�شيخ حما�ضرته ببيان �سبب انتقائه لهذا
ّ
املو�ضوع ،حيث �أ�شار �إلى �أنه اختار هذا املو�ضوع للفت الأنظار
لأهمية املو�ضوع ،وال ّتجديد �أو طرح ما هو جديد يف هذه الق�ضية
اجلديدة القدمية .وقالّ � :إن مو�ضوع �إعجاز القر�آن هو من
املو�ضوعات ا ّلتي ينبغي للم�سلم �أن يت�أمل دومًا فيها ،و�أن يتقنها
و�أن يحر�ص على اال�ستفادة فيها من كل ما ي�صله بكتاب الله –ع ّز
ّ
وجل -ثم ي�صله بعد ذلك باخلالق املنزل لهذا الكتاب العزيز .وقد

ق�س ّم اخلرو�صي حما�ضرته �إلى عدة حماور ،بد�أها ب�إطاللة �سريعةٍ
يف معنى الإعجاز� ،أو�ضح فيها � ّأن الإعجاز يف اال�صطالح ال�شرعي
وعلوم القر�آن ي ّت�صل باملعجزة ،واملعجزة هي ما يي�سره الله تعالى
على يد من يبعثه بدعوته من ر�سله �إلى خلقه من �أمر خارق للعادة ال
تتو�صل �إليه طاقات الب�شر يكون م�ص ّد ًقا لدعوى الر�سول .و�أ�ضاف
�أن للمعجزة �شروطًا منها �أن تكون مما ال يقدر عليه الب�شر من
العادات ،و�أن تكون مقرون ًة بدعوى ال ّر�سول ،و�أن ال يقدر �أحد �أن
ي�أتي مبثلها .وقالّ � :إن القر�آن هو وحي الله املنزل على عبده حممّد
–�صلى الله عليه و�سلم -املعجز املتعبّد بتالوته ،فكونه وحيًا من الله
تعالى هو الأ�صل يف القر�آن ،وكونه معج ًزا هو �صف ًة �أخرى �إ�ضافية
�أ�صيلة مالزمة للقر�آن ،ث ّم � ّإن معجزة القر�آن معجزة باقية خالدة
تت�صف بالدميومة والبقاء.
و�أ�شار ف�ضيلة ّ
ال�شيخ الدكتور كهالن اخلرو�صي �إلى بع�ض
احلكم من كون القر�آن الكرمي معج ًزا ،منها �أ ّنه جاء لإظهار � ّأن هذا
الكتاب ّ
حق ،وهو �أجلى معاين كون القر�آن معجزة (وباحلق �أنزلناه

وباحلق نزل) ،و�أ ّنه يثبت �صدق نبوة �سيدنا حممد –�صلى الله عليه
ّ
–جل وعال ،-ث ّم �إنه لي�س
و�سلم -و�أنه ر�سول �صدق من عند ربه
وال�سالم -ولي�س من �صنع �أحد من
من عند حممد –عليه ال�صالة
ّ
الب�شر ،و�إمنا هو من عند الله �سبحانه وتعالى وحده ،وا�ست�شهد
لتلك الأوجه من احلكم بقوله تعالى( :و�إن كنتم يف ريب مما نزلنا
على عبدنا ف�أتوا ب�سورة من مثله وادعوا �شهداءكم من دون الله �إن
كنتم �صادقني) ،ومن �إعجاز القر�آن � ً
ال�سابقة،
أي�ضا �أ ّنه يثبت النبوات ّ
و أ� ّنه جاء للعموم وال�شمول (�إن هو �إال ذكر للعاملني) .و�أو�ضح ف�ضيلة
ّ
ال�شيخ � ّأن كلمة الإعجاز هي كلمة حادثة مل تكن يف ال�صدر الأول
ري عن ما يف هذا الكتاب العزيز من بيان يفوق
للإ�سالم ،لكنها تعب ٌ
بالغة الف�صحاء ،ومن بالغة تزيد على ف�صاحة �أهل البيان والأدب،
فحينما نتحدّث عن الإعجاز ف�إمنا نتحدّث عن بيان القر�آن وبالغته.
وقالّ � :إن النظر يف �إعجاز القر�آن ّ
حق ّ
لكل امل�سلمني ،فكل م�سلم م�أمو ٌر
�أن يتدبر �آيات الكتاب العزيز لي�ستجلي منها �أوجه الإعجاز والبيان،
ي�صح
لكن عليه �أن ي�ؤهّ ل نف�سه لكي يتم ّكن من بلوغ هذه املرحلة ،وال ّ
�أن ّ
يظل حال امل�سلمني بعيدًا عن �إمعان النظر والتدبر يف �آيات القر�آن
احلكيم ،يف حماوالتهم يف ا�ستنباط كل ما فيه من مكنونات وجواهر
حتيي يف �أنف�سهم الإميان ،وت�صلهم بالباري –�سبحانه وتعالى،-
ي�صح �أن تتوقف �أفهام امل�سلمني و�أنظارهم عن ا�ستجالء هذه
وال
ّ
املعاين و�أوجه الإعجاز من كتابهم.
ويف املحور الثاين من املحا�ضرة �أجاب م�ساعد املفتي العام
لل�سلطنة عن �س�ؤال مفاده :هل �إعجاز القر�آن هو التحدّي؟ م�شريًا �إلى
ّ
�أ ّنه من ال�صعوبة مبكان و�صف هذا الإعجاز بال ّتحدّي ،فال يتنا�سب
معنى التحدي ال ّلغوي مع كون �أن القر�آن هو هداية للعاملني ،اللهم
�إن كان املراد منه املعنى املجازي لل ّتحدي؛ من حيث � ّإن القر�آن
طالب ال ّنا�س ب�أن ي�أتوا ب�سورة من مثله .وتط ّرق ف�ضيلته �إلى واقع
امل�سلمني اليوم يف ما يت�صل ب�إعجاز القر�آن الكرمي ،مو�ضحً ا � ّأن
هناك فجو ًة كبري ًة بني امل�سلمني وكتابهم من حيث تلمّ�سهم للمعاين
حب هذا الكتاب وما
الدّفينة يف كتاب الله ،وما يبعث يف نفو�سهم ّ
يدعوهم �إلى مالزمته وجمال�سته والإكثار من تالوته وتدبّره.
وقالّ � :إن كثريًا من ال ّنا�س يظنون �أن مو�ضوع �إعجاز القر�آن �إمنا
هو من اخت�صا�ص العلماء والنبغاء فقط ،و�أنه �أمر تاريخي انق�ضى
�أوانه ومل يبق منه �شيء؛ لأن العلماء املتقدمني �أتوا فيه بكل �شاردة
وواردة .وهذا الكالم غري �صحيح ،وما �أريد للقر�آن �أن يكون كذلك ال
يف هدايته وال ت�شريعه وال �إعجازه؛ ولذلك ف�إن �صفة الإعجاز للقر�آن
الكرمي ت ّت�صف بالدميومة كما هو ال�ش�أن يف القر�آن الكرمي ذاته.
و�أو�ضح �أنه ال بد للم�سلمني يف كل ع�صر وجيل �أن يعملوا ملكاتهم
و�أن ي�سخروا علومهم يف فهم الكتاب العزيز وا�ستجالء مكنوناته
وجواهره .ومن بني النظرات ا ّلتي عر�ضها ف�ضيلة ّ
ال�شيخ �أن القر�آن
جاء فيه ح�سن ت�أليف احلروف والكلمات واجلمل ،وجزالة املعاين،
والت�أثري ال�صوتي ،وخماطبة العقل والعاطفة وال ّروح� ،إلى جانب
براعة ال ّت�صوير .كما �شرح معنى قوله تعالى( :ولقد ي�سرنا القر�آن
للذكر فهل من مدكر) وتكرارها يف القر�آن.
ّ
�أمّا املحور ال ّثالث من املحا�ضرة فقد �ضرب فيه ف�ضيلة ال�شيخ
الدّكتور عدّة �أمثلة على �إعجاز القر�آن ،منها قوله تعالى يف �سورة

املائدة( :يا�أيها الذين �آمنوا �إمنا اخلمر واملي�سر والأن�صاب والأزالم
رج�س من عمل ال�شيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون� ،إمنا يريد
ٌ
ال�شيطان �أن يوقع بينكم العداوة والبغ�ضاء يف اخلمر واملي�سر
وي�صدكم عن ذكر الله وعن ال�صالة فهل �أنتم منتهون) ،وبينّ �أن يف
هذه الآية عالجً ا للإدمان؛ فقد بيّنت الآية دواء له ،وذلك من خالل

ال�سليمة ال�صحيحة ،و�أن يخرج من البيئة املوبوءة
توفري البيئة ّ
ال�سليمة
وقرناء ال�سوء ،فالآية ت�شري �إلى �ضرورة توفري البيئة ّ
ليتم العالج� ،إلى غري ذلك من الإ�شارات القر�آنية التي فيها العالج
للإدمان ،من الذكر وال�صالة وغريها .ث ّم عر�ض ف�ضيلته ملثال �آخر هو
الآيات اخلم�س الأولى من �سورة العاديات ،حيث �إنها جاءت مبيّن ًة
حلالة احلرب ،وحلظة املواجهة (فاملغريات �صبحً ا) ،و�أو�ضح � ّأن
هذه الآيات اخلم�س �إذا تدبرنا معانيها وا�ستجلينا �أ�سرارها لوجدنا
�أنها خال�صة ملا يتم تدري�سه يف الكليات الع�سكريّة من فنون احلرب.
و�أفا�ض ال�شيخ بعد ٍد من الأمثلة القر�آنية املعجزة وكيف علينا �أن
نت�أملها ونتدبرها ،ومن ذلك �آية الكر�سي �أعظم �آية يف القر�آن ،حيث
�إنها تكوّ نت من ت�سع جمل؛ تتنا�سب فيها ّ
كل جملة مع ما يقابلها من
جملة يف �آخر الآية.
وختم ف�ضيلة ّ
ال�شيخ الدّكتور كهالن نظراته بتنبيهات حول
الإعجاز يف القر�آن الكرمي ،وقال �إن الإعجاز خا�صية مالزمة للقر�آن
الكرمي فهو معجز كله� ،إال �أن �أوجه الإعجاز مو ّزعة يف �آياته و�سوره،
ولكنه جميعا معجزة البيان والبالغة ،و� ّأن القر�آن كتاب هداية
ورحمة و�إر�شاد للإن�سانية للم�سلمني احلق يف ا�ستجالء �إعجازه،
ونبه على �أ ّنه ال بد �أن يكون بيان �أوجه الإعجاز من قبل �أهل العلم
الأكفاء امل�ؤهلني �أو �أن يعر�ض على الهيئات املخت�صة قبل ن�شره،
وحذر من �أن تعر�ض �آيات القر�آن للفر�ضيات العلمية والنظريات غري
الثابتة ،و�أو�ضح �أن تذوق جمال القر�آن وبيانه وهو متلو قبل �أن
يكون مكتوبًا؛ ل ّأن القر�آن مل ينزل مدوّ نا بل كان متلوًّ ا.
وعلى هام�ش املحا�ضرة فتح ف�ضيلة ال�شيخ باب النقا�ش
للح�ضور ،حيث �شهد تفاعال كبريًا من اجلمهور ،ويف الأخري توجّ ه
رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدّكتور �أحمد بن خلفان ال ّرواحي بال�شكر
اجلزيل �إلى ف�ضيلة ّ
ال�شيخ الدّكتور كهالن بن نبهان اخلرو�صي –
ّ
لل�سلطنة -على تف�ضله ب�إلقاء هذه املحا�ضرة
م�ساعد املفتي العام ّ
القيمة ،و�شكر احل�ضور على تفاعلهم الطيب.
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رئي�س جامعة ّ
ال�شهيد به�شتي الإيران ّية
يزور اجلامعة ويبحث التعاون الأكادميي وتوطيد العالقات
اجلامعة؛ حيث َّ
اطلعوا فيها على �أه ِّم �أق�سامها وما حتويه من
م�صادر ومراجع علم َّية و�أدب َّية  -ورق َّية كانت �أو �إلكرتونية،-
كما ّ
مت �إعطا�ؤهم ملح ًة بيان َّي ًة عن مبنى املكتبة ال َّرئي�سة يف حرم
اجلامعة ال َّرئي�س .وقد �أبدى الأ�ستاذ الدّكتور حممّد مهدي
–رئي�س جامعة ّ
ال�شهيد به�شتي -والوفد املرافق له �إعجابه
تعليمي يف اجلامعة.
ونظام
و�سعادته مبا �شاهده من تط ُّو ٍر
ٍّ
ٍ
رافق الأ�ستاذ الدّكتور ال�ضيف ّ
كل من الدّكتور ر�ضا م�سعودي
نائب ال ّرئي�س للبحث العملي وال ّتكنولوجيا ،-والدّكتورح�سني بور�أحمدي معبودي –القائم ب�أعمال رئي�س العالقات
اخلارجيّة ،-والدّكتور علي ر�ضا قا�سم بور –عميد البحوث
وال ّنباتات ّ
الطبيّة ،-والفا�ضل علي ر�ضا �أتاري.
يذكر � ّأن الأ�ستاذ الدّكتور �أحمد ال ّرواحي –رئي�س اجلامعة-
كان قد زار جامعة ّ
ال�شهيد به�شتي يف �شهر �أكتوبر املا�ضي،
و�أ�سفرت ال ّزيارة عن عقد عدّة جل�سات عمل بني اجلانبني ،وتوقيع
ُّ
والطالب
تفاهم بني اجلامعتني لت�سهيل تبادل اخلربات
مذكرة
ٍ
ّ
والأ�ساتذة وتطوير ال ّتعاون البحثي بينهما .اجلدير بالذكر � ّأن
جامعة ّ
ال�شهيد «به�شتي» تع ُّد من �أف�ضل و�أرقى اجلامعات الإيرانيّة
بعد جامعة طهران ،ولها ثالثة �أفرع متميّزةٍ يف طهران وخارجها،
طالب وطالبةٍ  ،ن�صفهم تقريبًا
ويدر�س بها �أكرث من ع�شرين �ألف ٍ
يف مراحل الدّرا�سات العُليا ،وهي من اجلامعات ا ّلتي تهت ّم كثريًا
مبجال تدري�س اللُّغة العربيّة و�آدابها.

�أ�ضافت اجلامعة ال�شهر املا�ضي الأ�ستاذ الدّكتور حممّد مهدي
طهران�شي -رئي�س جامعة ّ
ال�شهيد به�شتي بطهران يف اجلمهوريّة
الإ�سالميّة الإيرانيّة -والوفد اجلامعي املرافق له ،وكان يف ا�ستقباله
الأ�ستاذ الدُّكتور �أحمد بن خلفان ال َّرواحي ،رئي�س اجلامعة ،حيث
رحب رئي�س اجلامعة برئي�س جامعة ّ
ال�شهيد به�شتي .وتناول
العلمي بني جامعة
أكادميي وال َّتوا�صل
احلوار �أوجه ال َّتعاون ال
ِّ
ِّ
نزوى وجامعة ال�شهيد به�شتي ،و�سبل تو�سيع �آفاق ال َّتعاون بينها.
كما عر�ض رئي�س اجلامعة ل�ضيفه والوفد املرافق له تاريخ اجلامعة
موجز لوظائف اجلامعة
تو�ضيح
ون�ش�أتها ور�ؤيتها� ،إلى جانب
ٍ
ٍ
الأ�سا�س َّية ونظامها الأكادميي ،والكل َّيات واملراكز ال َّتابعة لها.
عقب ذلك قدَّم الأ�ستاذ الدّكتور ل�ضيوف اجلامعة ً
ملج�سم
عر�ضا َّ
احلرم اجلامعي ال َّرئي�س� ،شرح من خالله هيكلة اجلامعة ومرافقها
الأ�سا�س َّية ،بالإ�ضافة �إلى مراحل الإن�شاء والبناء .بعد ذلك �أخذ
رئي�س اجلامعة الوفد الإيراين يف جولةٍ تف ُّقد َّي ٍة يف �أرجاء اجلامعة
وكل َّياتها و�أق�سامها؛ حيث زار الوفد مركز “دار�س” للبحث العلمي
واطلع على �أق�سام املركز و�أعمال ٍّ
وال َّتطوير ال ِّتقنيَّ ،
كل ق�سم فيه،
�إلى جانب ِّ
االطالع على دور املركز يف ال ُّنهو�ض مب�ستوى البحث
ال�سلطنة .كما جتوَّ ل وفد جامعة
العلمي وال َّتطوير ال ِّتقني يف َّ
ّ
وال�صيدلة
ال�شهيد يف املختربات العلم َّية لكل َّيات العلوم والآداب،
َّ
وال َّتمري�ض ،والهند�سة والعِ مارة.
ومن بني مرافق اجلامعة ا َّلتي زارها الوفد الإيراين مكتبة

�أمانة �ش�ؤون الطالب حتيي �أم�س ّية طالب ّية برعاية حمافظ ال ّداخل ّية

كتب -في�صل بن علي اليحيائي:

�ضمن فعاليّات املو�سم ال ّثقايف
العا�شر� ،أقامت �أمانة �ش�ؤون الطالب
م�ساء الإثنني (2014 /3 /17م)
�أم�سيّة طالبيّة بامل�سرح املفتوح ،وذلك
ال�سعدي -حمافظ الدّاخليّة .-وقد بد�أ احلفل بتالوةٍ
حتت رعاية �سعادة ال�شيخ الدّكتور خليفة بن حمد ّ
الطالبي ّ
الطالب قي�س البو�سعيدي ،ث ّم �ألقت رئي�سة املجل�س ّ
عطرةٍ لل ّذكر احلكيم تالها ّ
الطالبة مينى املنذريّة

«رواد الأعمال لتقنيـة
املعلومات واال ّت�صاالت»
باجلامعة ّ
ينظم حلقـة
عمـــــــل بعنــــــــوان
ٍ
«الأفكـــار ال ّنيـــــّــرة»

عبت فيها عن �سعادة طالب اجلامعة باحتفال اجلامعة على مرور ع�شر �سنوات من ال ّريادة والعطاء ،ث ّم
رّ
قدّمت فرقة اجلامعة للفنون ّ
ال�شعبيّة فقرة فنّ «اليوله» .بعد ذلك قدّمت فقرة للمو�سيقى من تقدمي ّ
الطالب
�أحمد النوبي وماجد امل�صلطي واملنت�صر �أمبو�سعيدي .و�ألقت ّ
الطالبه �أماين ال ّرا�سبيّة ق�صيد ًة �شعر ّي ًة
وتبعها ّ
ال�ساملي بق�صيدةٍ �أخرى.
الطالب عامر ّ
ث ّم قام راعي احلفل بتكرمي املجيدين فالأن�شطة ّ
الطالبيّة ،تال ذلك فقرة فن «امليدان» من تقدمي الطالب
ً
خالد احلو�سني .بعد ذلك قدّمت جماعة امل�سرح واملو�سيقى م�سرح ّية بعنوان «البيت ن�صف املجتمع»؛ تناولت
تخ�ص البيت العُماين وحاولت و�ضع احللول لها .ويف اخلتام �س ّلم املك ّرم الدّكتور طالب
�أهم الق�ضايا ا ّلتي
ّ
ً
ً
بن عي�سى ال�ساملي -م�ساعد الرئي�س للعالقات اخلارجيّة -هدية تذكار ّية لراعي احلفل.

كتب -خمي�س بن �صابر ال�سعدي:
ّ
نظم برنامج "رواد الأعمال لتقنية املعلومات واالت�صاالت" يف اجلامعة،
بال ّتعاون مع برنامج "انطالقة" ل�شركة �شل عُمان ،حلقة عمل بعنوان "الأفكار
النرية" ،وذلك يوم االثنني (2014 /3 /17م) يف قاعة امل�شارق .تناولت احللقة
ال ّتعريف بربنامج "انطالقة" لتطوير روّ اد الأعمال ،ا ّلذي يهدف �إلى توفري الدّعم
والتوجيه الالزم لل�شّباب العُمانيّني من رواد الأعمال ،وقد ناق�شت احللقة جمموع ًة
من الأفكار الإبداعيّة يف رفع م�ستوى فكر "رواد الأعمال" ،و�صفات �أ�صحاب
امل�شاريع ال ّناجحة ،وكيفيّة بد�أ امل�شروع ال ّتجاري ال ّناجح ،و�أه ّم القطاعات ا ّلتي
ال�سلطنة ا ّلتي �ست�سهم يف تطوير
ال�صغرية
ت�ستفيد من امل�شاريع ّ
واملتو�سطة يف ّ
ّ
ال�سعدي من
االقت�صاد الوطني ،قدّم احللقة ك ٌّل من :رائد دروي�ش ويحيى بن عامر ّ
فريق "انطالقة" .ح�ضرها جمموع ٌة من ّ
موظفي وطالب اجلامعة.
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اً
احتفال مبرور
خليجي
بطعم
�أم�سية �شعرية
ٍ
ّ
الريادة والعطاء للجامعة
ع�شرة �أعوام من ّ

كتبت الطالبة -رقية بنت نا�صر الرياميـة:
اً
ممثل�أقام مركز التميز الطالبي باجلامعة
بجماعة ال�شهباء -ليلة الأربعاء (2014 /3 /19م)
�أم�سي ًة �شعري ًة خليجي ًة رعاها �سعادة ّ
ال�شيخ
طﻼل بن �سيف بن حممد احلو�سني -وايل بهال،-
وح�ضور م�ساعد رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون ّ
الطالب
الدّكتور �صالح بن من�صور العزري.
ّ
أبيات ترحيبيّةٍ �ألقتها الطالبة
وبد�أت الأم�سية ب� ٍ
عبري بنت �صالح ال ّرحبية ،وقد �أحيا الأم�سية

ك ٌّل من ال�شاعر الكويتي تركي الديحاين،
ّ
وال�شاعر العُماين منذر الفطي�سي ،وال�شاعرة
البحرينيّة منرية ال�سبيعي ،وال�شاعر جار
الله ال�شدي من اململكة العربية ال�سعودية.
وقد عزف ال�شعراء على �أوتار احلروف �شع ًرا
اً
جميل خمتلف الأغرا�ض ،و�شكروا
راقيًا
جامعة نزوى على �ضيافتها املميّزة ،وقدّموا
لل�سلطنة ولقائدها الهمام،
�أبيا ًتا مهداة ّ
و�أمتعوا بح�ضورهم ال�شعري اجلمهور
الغفري احلا�ضر للأم�سية ب�شغف ،والذي كان
يتفاعل مع كل ق�صيدة.
ويف ختام الأم�سية قام راعي احلفل بتوزيع
الهدايا التذكارية لل�شعراء امل�شاركني ،كما قدم
الدكتور �صالح بن من�صور العزري –م�ساعد
الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب -هدي ًة تذكارية ل�سعادة
ال�شيخ وايل بهال -راعي الأم�سية .-ويف لقائنا مع
ال�شعراء؛ عربوا عن �إعجابهم بالأم�سية واجلمهور
احلا�ضر ،وك ّرروا �شكرهم جلامعة نزوى على ح�سن
ال�ضيافة واال�ستقبال ،وحفاوة الرتحيب.

للدرا�سات العرب ّية ّ
مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي ّ
ينظم
أ�صبوحة تعريف ّية ّ
� ً
بال�شاعر �أبي م�سلم البهالنـــي

بالداخلية
فرع «الت�أمينات االجتماعية»
ّ
توعوية ملنت�سبي اجلامعة
يقيم حما�ضرة
ّ
يف �إطار فعاليّات املو�سم الثقايف العا�شر
�أ�ضافت اجلامعة يوم الأربعاء (/3 /19
2014م) فرع الهيئة العامة للت�أمينات
االجتماعية مبحافظة الدّاخلية ،حيث قدّم
الفرع حما�ضرة توعوية عن ماهية الت�أمينات
االجتماعية ملنت�سبي اجلامعة من �إداريني
وطلبة بقاعة ال�شهباء؛ وذلك �ضمن �سل�سلة من
اجلهود الإعالمية التي تقوم بها الهيئة -متمثلة
يف فروعها املُنت�شرة يف �أنحاء ال�سلطنة-؛
بهدف بث الوعي الت�أميني بني خمتلف �أطياف
املجتمع وخا�صة العاملني يف ال�صروح العلمية
املُتوزعة يف البالد ،ولل ّتعريف باحلقوق التي
يكفلها نظام الت�أمينات االجتماعية للمواطنني
العُمانيّني العاملني يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص
من امل�شمولني بالنظام ،وذلك يف ظل التنامي
والتزايد امل�ستمر لأعداد القوى الوطنية العاملة
يف هذا القطاع احليوي .وقد بد�أت املحا�ضرة
بتقدمي الأ�ستاذ عو�ض بن حمدان الهديفي –
م�ساعد نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون املاليّة.
وقد تناولت املحا�ضرة التي قدّمها الفا�ضل
عبدالله بن حمد العربي -مدير فرع الهيئة
بنزوى� -شروحً ا تف�صيلية عن النظام ال ّرئي�س
للت�أمينات االجتماعية ،والأ�س�س التي يقوم

عليها يف حتقيق قيم التكافل االجتماعي بني
�أفراد املجتمع ،وتو�ضيح ن�سب اال�ستقطاع
وموا�صفات نظام العُمانيّني العاملني باخلارج
ومن يف حكمهم� ،إلى جانب التعريف بنظام مد
احلماية الت�أمينية على مواطني دول جمل�س
التعاون اخلليجي العاملني خارج دولهم يف �أي
دولة ع�ضو يف املجل�س ،والفروع التي يغطيها
النظام الت�أميني.
كما تط ّرق العربي يف لقائه �إلى �إجراءات
الت�سجيل املتبعة لدى الت�أمينات االجتماعية
و�آلية �سداد اال�شرتاكات واملبالغ املرتتبة على
�صاحب العمل وكيفية تقدمي طلب �إنهاء اخلدمة،
مو�سع عن املنافع
بالإ�ضافة �إلى تقدمي عر�ض ّ
الت�أمينية التي تقدمها الهيئة للمن�ضوين حتت
مظ ّلتها و�شروط ا�ستحقاقها و�صرفها ،كمعا�ش
ال�شيخوخة ببلوغ ال�سن القانونية ،ومعا�ش
التقاعد املبكر ،ومعا�شات الوفاة الناجتة عن
�سبب مهني وغري مهني ،ومعا�ش العجز الكلي
�أو اجلزئي الناجت عن �سبب مهني والفرق
بينهم ،واملنافع ذات الدفعة الواحدة (مكاف�أة
نهاية اخلدمة) وبدل االنقطاع عن العمل،
واملنح الإ�ضافية و�شروط تقدميها كمنحة نهاية
اخلدمة،

يف �إطار املو�سم الثقايف العا�شر للجامعة ،نظم مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدرا�سات العربية
�صباح الأحد (2014/ 3/ 16م) �أ�صبوح ًة تعريفيّة بالعالمة ّ
ال�شاعر �أبي م�سلم البهالين ،وذلك حتت رعاية
الدّكتور حممّد بن مبارك العرميي –رئي�س حترير وكالة الأنباء العُمانيّة ،رئي�س اجلمعية العُمانيّة للك ّتاب
والأدباء ،-حيث ابتد�أت الأ�صبوحة بكلمةٍ للدّكتور حممد بن نا�صر املحروقي -مدير مركز اخلليل بن �أحمد

تذكارية خلريجي
أم�سية
ّ
� ّ
اجلامعة يف املو�ســــم الثقافـــي العا�شـــر

الفراهيدي يف اجلامعة-؛ رحب فيها باحل�ضور ،ثم بد�أ بال ّتعريف ب�أبي م�سلم البهالين املل ّقب بعامل ّ
ال�شعراء
و�شاعر العلماء ،و�أعطى نبذ ًة خمت�صر ًة عن تاريخه الأدبي والفكري ،ث ّم دعا احل�ضور مل�شاهدة فيلمًا وثائق ًّيا
بعنوان "�أبو م�سلم البهالين� ..شاع ٌر بحجم الأر�ض وال�سماء"؛ يحكي حياة ال�شيخ �أبي م�سلم البهالين منذ
والدته يف وادي حمرم عام1860م ،وتل ّقيه العلم ال�شرعي والأدبي ،واملع ّلمني الذين �أخذ عنهم ،وانتقاله �إلى
زجبار وكتاباته ّ
ال�شعريّة ،والأغرا�ض ا ّلتي كتب فيها �إلى جانب دوره الإعالمي يف ذلك الوقت ومنا�شطه حتى
زمن وفاته .بعد ذلك قدّمت م�سابق ٌة ثقاف ّي ٌة للح�ضور حول الفيلم املعرو�ض ،تبعه فتح باب املنا�شقة للإجابة
عن الأ�سئلة واال�ستف�سارات.
ح�ضر الأ�صبوحة الدّكتور �صالح بن من�صور العزري -م�ساعد ال ّرئي�س ل�ش�ؤون ّ
الطالب ،-والأ�ستاذ
حممّد بن عبدالله العدوي -الرئي�س التنفيذي ل�صندوق جامعة نزوى اال�ستثماري ،-وعدد من �أع�ضاء الهيئة
الأكادميية واملوظفني وطالب اجلامعة.

�ضمن فعاليّات املو�سم ال ّثقايف العا�شر
للجامعة� ،أقيمت م�ساء يوم الأربعاء (/3 /19
2014م) �أم�س ّي ٌة خل ّريجي اجلامعة ،وذلك حتت
رعاية �سعادة ّ
ال�شيخ حمد بن �سامل الأغربي
وايل َنزوى .-حيث بد�أت الأم�سيّة بتالوةعطرة من ال ّذكر احلكيم تالوة الفا�ضل جمال
احلب�سي ،بعد ذلك ّ
مت عر�ض فيلم اجلامعة ا ّلذي حتدّث عن تاريخ اجلامعة و�أهدافها و�إجنازات ال ّريادة
والعطاء.
وقدمت جماعة امل�سرح واملو�سيقى بعد ذلك م�شهدًا متثيل ًّيا ّ
حث على �أهميّة العلم يف تكوين الفرد
وحياته ،ث ّم عر�ضت ق�صيدة م�صوّ رة ّ
ال�صقري ،وبعدها �ألقت الطالبة رقية
لل�شاعر اخلريج ه�شام بن نا�صر ّ
ّ
ال ّرياميّة ق�صيد ًة عن الأم ،تبع ذلك فنّ امليدان من تقدمي الطالب خالد بن م�سعود احلو�سني ،كما عر�ض فيلمًا
ال�سابقني ،ث ّم �ألقيت ق�صيدة �شعريّة لل�شاعر خريج
وثائق ًّيا تكوّ ن من بع�ض ّ
ال�صور القدمية لطلبة اجلامعه ّ
ّ
مب�سطة مع اخلريجني حممد العدوي وحممود ال�شهومي
اجلامعة احل�سني ال ّنبهاين ،تال ذلك جل�سة حوار ّ
واحل�سني النبهاين� .أدار احلوار ّ
الطالب خالد احلو�سني ،ويف اخلتام قام املك ّرم الدّكتور طالب بن عي�سى
ال�ساملي -م�ساعد رئي�س اجلامعة للعالقات اخلارجيّة -بتقدمي هديّة تذكاريّة ل�سعادة ّ
ال�شيخ حمد بن �سامل
ّ
بن �سيف الأغربي وايل نزوى.

كتب الطالب -في�صـل بن عـلي اليحيائـي

�أخبــــار
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برنامج «توا�صل» خلدمة املجتمع ي�ض ِّيف �أولياء �أمور طالب اجلامعة

يف �إطار َّ
ال�شراكة املجتمع َّية والوطن َّية بني
اجلامعة وامل� َّؤ�س�سات اجلامع َّية ،وتوا�صال للمو�سم
الثقايف العا�شر� ،أ�ضافت اجلامعة -ممثل ًة يف �أمانة
�ش�ؤون ُّ
الطالب� -صباح يوم اخلمي�س (/3 /20
2014م) عددًا من �أولياء �أمور خريجي اجلامعة
وطالب معهد الت�أ�سي�س .وكان يف مقدِّمة م�ستقبلي
ال�ضيوف الأ�ستاذ الدُّكتور �أحمد بن خلفان ال َّرواحي
–رئي�س اجلامعة ،-والدُّكتور �صالح بن من�صور
العزري –م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون ُّ
الطالب،-
والأ�ساتذة نواب الرئي�س وم�ساعدوه ،وعمداء
كل َّيات اجلامعة ،ومديرو مراكز �أمانة �ش�ؤون ُّ
الطالب
َّ
رحب رئي�س اجلامعة ب�أولياء
وموظفوها .حيث َّ
الأمور يف رحاب اجلامعة .وي�أتي تنظيم هذه ال ِّزيارة
من خالل برنامج “توا�صل” ا َّلذي يعدُّه مركز خدمة
املجتمع ب�أمانة �ش�ؤون ُّ
الطالب باجلامعة.

وا�ستفتِح الربنامج بتالوةٍ لل ِّذكر احلكيم ،ث َّم �ألقى
الدُّكتور �صالح العزري –م�ساعد ال َّرئي�س ل�ش�ؤون
ُّ
رحب يف بدايتها
الطالب -كلم ًة بهذه املنا�سبة؛ َّ
ُ
ُّ
تت�شرف
بال�ضيوف الأكادمييِّني .وقال فيها :اليو َم
خالل برنامج “توا�صل” ا َّلذي
اجلامعة ب�إ�ضافتكم من ِ
تب َّنت ُه �أمانة �ش�ؤون ُّ
إطار
الطالب يف اجلامعة ،يف � ِ
تر�سيخ الوظيفةِ املحوريَّةِ ال َّثالثة للجامعةِ املتم ِّثلة يف
ِ
املجتمع و�إمنائه ،فاجلامعة
الإ�سهام بفعال َّي ٍة يف خدمةِ
ِ
للمجتمع عنها.
وطني وبُني ٌة �أ�سا�س َّي ٌة ال غنى
�شري ٌك
ٌّ
ِ
ولله احلم ُد وامل َّنة �سعت اجلامع ُة –وما زالتْ ِّ -
ت�سخ ُر
�إمكاناتِها ومقدِّراتِها كا َّف ًة يف �سبيل �إمناءِ املجتمع
تقدمي
و�أفراده ب�ش َّتى �أطيافهم ،ومل تبخ ْل يومًا يف
ِ
الوثيق ب�أ َّنها
العون وامل�ساندةِ للجميع؛ لإميانِها
ِ
ِ
جز ٌء ال ينف ُّك عن الوطن ،ومنا�ؤُها من منائِه .وت�أكيدًا
لهذا الفكر �أن�ش�أت اجلامعة منذ بداياتها مركز خدمة

و�صل بني اجلامعة
املجتمع؛ ليكون رافدًا مه ًّما وهمزة ٍ
واملجتمع.
وقدَّم رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدُّكتور �أحمد
بن خلفان ال َّرواحي ً
عر�ضا تف�صيل ًّيا عن اجلامعة
ور�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها ،وا�سرتاتيج َّيتها ،حيث
�أ َّكد الأ�ستاذ الدُّكتور ُّ
نفع
لل�ضيوف �أنَّ اجلامعة ذات ٍ
عا ّم ،ونفعها مردوده يعود على املجتمع ،و�أنَّ لها
ثالث وظائف حمور َّية تتم َّثل يف ن�شر املعرفة بالتعليم
وال َّتدريب ،و�إنتاج املعرفة وت�سخريها بالبحث
العلمي وال َّتطوير ال ِّتقني ،وخدمة املجتمع من خالل
الإ�سهام الفاعل يف ال َّتنمية املجتمع َّية لكا َّفة مكوِّ نات
املجتمع .كما تطرق ال َّرواحي �إلى عد ٍد من املحاور،
ومنها مو�ضوع اجلودة َّ
ال�شاملة و�أن اجلامعة
م�ستمر ٌة يف ال َّتطوير وال َّتح�سني من خدماتها،
متط ِّلع ًة �إلى �أن حت�صل على االعتماد الدَّويل يف جمال

بالفعاليات
حافل
مفتوح
يوم
ٌ
ٌ
ٌ
ّ
لكليات اجلامعة خالل
املمتعة
ّ
املو�سم الثّقايف العا�رش

الكلية والطالب حول الرتجمة بني الواقع والطموح� .صاحب ذلك معر�ض
الترّ بية الفنيّة؛ عر�ض فيه لوحاتٌ من ال ّن�سيج واخلزفيّات من �أعمال طالب
ٌ
ومعر�ض للأق�سام العلميّة ،ا ّلتي عر�ض فيها برامج وم�شاريع
الكلية،
الطالب� ،إ�ضافة �إلى عر�ض ر�سائل املاج�ستري .ويف ختام فعاليّات اليوم
املفتوح للكليّة قام الدّكتور عبدالله بن �سيف التوبي –عميد الكليّة-
بتكرمي امل�شاركني من الطالب والأ�ساتذة يف الفعاليّات.

تتوا�صل فعاليات املو�سم الثقايف العا�شر ،ا ّلذي يحمل �شعار "جامعة
أعوام من ال ّريادة والعطاء" ليكون يوم الثالثاء (/3 /18
نزوى ..ع�شرة � ٍ
2014م) يومًا مفتوحً ا ّ
لكل كليّات اجلامعة ،حيث �شهد هذا اليوم العديد
من املحا�ضرات وحلقات النقا�ش وامل�سابقات ا ّلتي ّ
نظمتها الكليّات لطالبها
و�أ�ساتذتها.

ال�صيدلة وال ّتمري�ض:
كلية ّ
فيما قامت كليّة ال�صيدلة والتمري�ض بعر�ض �أه ّم امل�شاريع البحثيّة
لهيئة ال ّتدري�س بالكلية ،بالإ�ضافة �إلى بع�ض م�شاريع ال ّتخ ّرج لطالبها� ،إلى
جانب تنظيم ركن �أمناط احلياة
ال�صحية والأن�شطة املختلفة،
ّ
ا ّلتي ا�ستهدفت طالب املدار�س
وزوار املعر�ض يف قاعة احلزم.
وبعدها ّ
مت ا�صطحاب ال ّزوار
لإلقاء نظرةٍ على خمتربات
ال�صيدلة وال ّتمري�ض ،حيث قام
ّ
هناك بع�ض من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والطالب بتعريف
ّ
ال ّزوار على املختربات و�أه ّم الأجهزة والأدوات امل�ستعملة فيها ،والتعريف
ب�أهميّة عمل كل من املمر�ض وال�صيدالين يف املجتمع.

كلية العلوم والآداب:
فقد عقدت كليّة
العلوم والآداب خالل
يومهاحما�ضر ًةبعنوان
"�آفاق وم�ستقبل ّ
الطاقة
يف �سلطنة عُمان"
�ألقاها الدّكتور �أحمد
ال ّروا�س–�أ�ستـ ـ ـ ــاذ الفيزياء يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،-وحما�ضر ًة
�أخرى للأ�ستاذ ف�ضل معبود -ق�سم الكيمياء وعلوم احلياة -بعنوان
(التحليل الطيفي ،)Spectroscopy -بح�ضور عميد الكليّة الدكتور
عبدالله بن �سيف التوبي ،كما كانت هناك عرو�ض فيديو ومقاطع م�سرحيّة
�إلى جانب العديد من امل�سابقات الترّ فيهيّة وال ّثقافيّة ،وحوار بني خ ّريجي

كلية االقت�صاد ونظم املعلومات:
ّ
ونظمت كليّة االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات يومًا ابتد�أته بحفل
افتتاح رعاه الدّكتور �أحمد بن م�سعود الكندي -عميد الكلية ،-تلته

اجلودة الأكادمي َّية .و�أو�ضح
رئي�س اجلامعة خالل عر�ضه
ِّ
ت�سخر ج َّل طاقاتها
�أنَّ اجلامعة
خلدمة املجتمع اجلامعي
ب�شكل عام،
واملجتمع العُماين
ٍ
وذلك من خالل عدَّة بنى �أ�سا�س َّية
من بينها مركز خدمة املجتمع
ا ّلذي �أن�ش�أ ليكون رافدًا لل َّنماء
للمجتمع العُماين ،و�صندوق
م�ساندة املتع ِّلمني (معني) ا َّلذي
وال�صعوبات
� ِّأ�س�س ليذ ِّلل العقبات ُّ
املاد َّية واملعنو َّية �أمام ُّ
الطالب وي�ضمن لهم ا�ستمرار
م�سريتهم العلم َّية يف اجلامعة .وفتح بعد ذلك باب
الأ�سئلة واال�ستف�سارات ا َّلتي قدَّمها ُّ
ال�ضيوف لرئي�س
اجلامعة ،و�أ�شادوا يف حديثهم مبا و�صلت �إليه
مت�سارع وجودة يف ال َّتعليم ،و�أنَّ
اجلامعة من تط ُّو ٍر
ٍ
اجلامعة تع ُّد فخ ًرا لعُمان مبنجزاتها ،و�أ َّكدوا �أ َّنه ال ب َّد
�أن تلقى الدَّعم من قبل املجتمع.
بعد ذلك �أُخذ ال�ضيوف يف جولةٍ ميدانيَّةٍ يف �أرجاء
اجلامعة ومرافقها ،واملعر�ض امل�صاحب للمو�سم
الثقايف العا�شر للجامعة .وقد �أبدى �أولياء �أمور
اخلريجني والطالب �إعجابهم و�إ�شادتهم بامل�ستوى
رقي وتط ُّو ٍر على
ا َّلذي و�صلت �إليه جامعة نزوى من ٍّ
كا َّفة الأ�صعدة ال َّتنمو َّية.

كلمة للدكتور جورج كا�ستنيان -من ق�سم نظم املعلومات ،-حتدّث فيها
عن الكليّة والربامج الأكادمييّة املوجودة فيها ،بعدها ّ
مت فتح املجال
للحوار واملناق�شة للإجابة عن ا�ستف�سارات ّ
الطالب فيما يتع ّلق بالربامج
الأكادمييّة .كما قدّم الدكتور م�صطفى مالك م�سابقة ت�ضمّنت العديد
بال�سلطنة .ث ّم قدم موظفون من �شركة
من الأ�سئلة املتنوعة واملتعلقة ّ
بهوان لتقنية املعلومات ً
عر�ضا خمت�ص ًرا عن دليل ال ّتوظيف ،وقد �أبدى
ّ
الطالب ا�ستفادتهم من ذلك ،وقاموا بطرح العديد من الأ�سئلة املتعلقة
بذات املو�ضوع .بعد ذلك قامت الكلية بتنظيم م�سابقة ّ
للطالب ت�ضمّنت
العديد من الأ�سئلة املتنوعة يف جمال نظم املعلومات .ومل تن�س الكلية
طالبها اخل ّريجني فقد كان لهم ن�صيبهم من هذا اليوم حيث قامت الكلية
مقابالت وهم ّي ٍة لهم ليكونوا
بعد توا�صلها مع طالبها اخلريجني بتنفيذ
ٍ
على دراي ٍة وا�ضح ٍة م�ستقب ًال عند تقدمهم لأيّ وظيفة ،ومل تكتف بذلك
بل قامت بتكرمي
ا ّلذين
الطالب
خالل
متيّزوا
املقابالت بتوزيع
ال�شهادات والهدايا
لهم ،حيث كان
ال ّتكرمي برعاية
الدّكتور طالب بن
ال�ساملي –
عي�سى ّ
م�ساعد رئي�س اجلامعة للعالقات اخلارجيّة .-ويف نهاية اليوم قام عميد
الكلية بال ّتحدّث �إلى الطالب واال�ستماع �إلى ا�ستف�ساراتهم ،حيث �أبدى
الطالب مدى ا�ستفادتهم من فعاليّات اليوم املفتوح للكلية ورغبتهم يف
تكرار مثل هذا احلدث يف ال�سنوات القادمة.
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عبوا عن بهجتهم وبالغ �ســــــ
رّ

اجلامعة ت�ضيف رقمًا جديدًا من خمرجاتها ال�صّـ

زاهر حم َّم ٍل ِّ
بكل معاين الفخر واالعتزاز،
يف ليلةٍ به َّي ٍة ،وم�ساءٍ
ٍ
حفلت جامعة نزوى يوم الأحد املا�ضي (2014 /3 /23م) بتخريج
خ�ص�صات ..كان يومًا
كوكبةٍ جديدةٍ من خ ِّريجيها يف خملتف ال َّت ًّ
َّ
تتويج جلهو ٍد د�ؤوبةٍ بذلها طالب اجلامعة
ج�سده من
و�ضا ًء مبا َّ
ٍ
اخل ِّريجون ،وما زال ي�شمِّر على خطاها الطالب املتفوِّ قون� ..إ ّنها
ليل ٌة ت�ضاف �إلى ليايل عُمان البه َّية ،ليل ٌة وقف فيها جيل جامعة نزوى
اً
الوطن املعطاءِ اً
وعمل،
قول
إجالل وثناءٍ خم َل ٍ�ص لهذا
ال�ساد�س وقف َة � ٍ
ّ
ِ

ال�سلطان قابو�س
وملجدِّد �أجماد عُمان املظ َّفر ح�ضرة �صاحب اجلاللة ُّ
املعظم – حفظ ُه الله ورعاه� -شك ًرا وامتنا ًناٌ � ...
بن �سعيد َّ
ألف ومائ ٌة
أربع �أ�ضحوا
واثنان من اخل ّريجني واخل ِّريجات يف كل َّي ِ
ات اجلامعةِ ال ِ
اليو َم رقمًا جديدًا ي�ضاف �إلى تعداد ال َّتنمية الب�شرية العُمانية ..حيث
�سني درا�ستهم الأكادمي َّية يف اجلامعة.
�أطف�أوا �شمعتهم الأخرية من ِّ
وهنا ترتك (�إ�شراقة) ال َّتعابري وامل�شاعر لترتا�سل من �أ�صحابها
فر�سان هذا ال َّتتويج؛ تعبريًا عن فرحتهم وتتويجً ا لأ َّيام اجل ِّد
واالجتهاد.
التقت بهم -مرمي بنت جمعة الكميانية:

يوم ال ّتتويج..
�إنَّ ال َّتخ ُّرج حلظ ٌة فا�صل ٌة يف حياة اخل ِّريج ،فكيف هو عند
توجهنا �إليهم .تقول
ال�س�ؤال املعتاد َّ
اخل ِّريجني وماذا يعني لهم؟! بهذا ُّ

اخل ّريجة مرمي بنت عبدالله النحوية-ماج�ستري تربية يف الإر�شاد
والتوجيه :-هذا اليوم هو وم�ضة االنطالق ملا هو � ٍآت بحول الله
تعالى ،يو ٌم مميّز �أتخرج فيه �أنا وابنتي هيام حل�صويل على درجة
املاج�ستري يف الإر�شاد والتوجيه ،يعادل فرحتي ح�صولها على درجة
البكالوريو�س يف اللغة الأملانيّة والرتجمة� ،إ ّنه يوم احل�صاد ملن
اجتهد ونال االمتياز ،والأه ّم تزوّ دنا بال ّثقة لننهل من في�ض العلم بال
كلل �أو ملل .ويقول اخلريج �سعيد بن حممد الرا�شدي –ماج�ستري
ؤوب وجهدٍ جهيدٍ ،
يف نظم املعلوماتّ � :-إن هذا اليوم هو نتاج ٍ
عمل د� ٍ
ّ
وفرح ٌة كفرحة العيد حيث ال ّلقاء بعد الغياب تتخلله ال ّتهاين وتبادل
التربيكات بني اخلريجني� ،إ�ضاف ًة �إلى
�شعور الفخر والن�شوة بني الأهل
واخلالن يف العلم والتعلم والو�صل �إلى
الهدف والغاية؛ حمققني �شعار منارة
علم ور�شاد� .أمّا اخلريج خليل بن �سيف
احل�ضرمي -ماج�ستري يف النقد الأدبي
تتويج
احلديث -فيقول� :إ ّنها حلظة
ٍ
وانت�صار جلهود �سنوات من الدّرا�سة
ٍ
اخلريجة
أي
�
ر
ال
وت�شاركه
والبحث.
ّ
خليـ ــل احل�ضرمي
رحمة بنت عبدالله البلو�شية –تخ�ص�ص
ل�سني الدرا�سة �أينعت ثما ًرا طيب ًة؛
ال�صيدلة -م�ضيف ًة� :إ ّنه ح�صا ٌد
ّ
فرح
غمرتني بالفخر ول ّذة النجاح ،وال �أكاد �أ�صف ما يف قلبي من ٍ
ري ،ف�شكرا لأمي و�أبي على ما بذلتموه من �أجلي ملثل هذه اللحظات
كب ٍ
اجلميلة .ويقول اخلريج يحيى بن خمي�س البحري –ماج�ستري يف
الإر�شاد وال ّتوجيه :-يوم ال ّتخ ّرج يعني يل الكثري فهو يوم جني ثمار
اجلهد املتوا�صل خالل �سنوات الدّرا�سة ،وهو اليوم املنتظر ا ّلذي كان
ال�صعوبات ا ّلتي تواجهنا يف الدّرا�سة ،ويف
يبدّد ب�إ�شراق ٍة متناهيةٍ ّ
الوقت نف�سه هو نقطة االنطالق �إلى ف�ضاءات �أرحب يف رحلة البحث
وال ّتع ّلم وموا�صلة طلب العلم ب�إذن الله.

�أول امل�شوار خطوة..
ِّ
إن�سان يف حياته ٌ
لهدف يف هذه
هدف وغاية ،وا َّلذي ال يعي�ش ٍ
لكل � ٍ
َّ
ال�سبل .وقد ر�صدنا هنا بع�ض �أهداف
احلياة �ض َّل �سعيه
وتقطعت به ُّ

اخل ِّريجني ملا بعد هذا ال َّتتويج؛ حيث اختلفت عبارات ك ُّل خ ِّريج،
وتباينت كلماتهم يف ذلك � ،اَّإل �أنَّ جميعها يلتقي على �صعيدٍ واحدٍ هو
خدمة الوطن وبنائه ،وتكملة الدِّرا�سة وال َّتكوين العلمي واملعريف لهم.
تقول اخل ِّريجة مرمي ال ّنحويّة :تعلمنا من الإر�شاد �أن نكتب �أهدا ًفا
وا�ضح ًة واقع ّي ًة قابل ًة لل ّتح ّقق ،و�أن تكون حمدّد ًة قريبة �أو بعيدة
املدى .والهدف القريب ا ّلذي �أ�سعى �إليه هو خدمة عائلتي و�أوالدي
ومعاريف مبا اكت�سبته من مفاهيم وا�ضح ٍة للإر�شاد ال ّنف�سي ،والهدف
الغني املتجدّد
ذو املدى البعيد �أن �أكمل م�شوار العلم يف هذا املجال
ّ
دائمًا مبا هو مفي ٌد للفرد واملجتمع .ويقول اخلريج �سعيد ال ّرا�شدي:
هديف هو موا�صلة م�شواري الدّرا�سي ،وحتقيق �أعلى مراتب العلم
فبالعلم ت�سمو ال ّنفو�س وتنه�ض الدول وال�شعوب ،و�أمنيتي �أن �أكون
حما�ض ًرا يخدم ّ
الطالب يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العايل� .أمّا اخلريج
حممّد بن ح�سن البلو�شي –ماج�ستري يف الإر�شاد والتوجيه -فيقول:
هديف �أن �أكون �إن�سا ًنا ب ّناء �أفيد وطني بهذا ال ّتخ�ص�ص ،و�أخدم
املجتمع مبا �أمكنني وما اكت�سبته من علوم.
وكغريها من اخل ّريجني واخلريجات يف �أهدافهم وطموحاتهم
تقول رحمة البلو�شية :هديف بعد التخرج �أن �أوا�صل تعليمي يف
اخلارج ،و�أطمح �أن � ّأ�س�س مرك ًزا تعليم ًّيا لل�صيدلة؛ يتم فيه ال ّتوا�صل
مع الطالب ،ومن خالله نعمل على تنمية املعارف واملعلومات ،وكذلك
تطوير جمال العمل .من جانب �آخر يقول اخل ّريج يحيى البحري� :أنا
ال�سعي يف �أمرين؛ الأول منهما :ال�سعي �إلى
عاز ٌم –ب�إذن الله -على ّ
موا�صلة درا�سة الدّكتوراه والقراءة املتعمقة يف جمال ال ّتخ�ص�ص؛
لأ�ستطيع تطوير نف�سي وتنمية معارفها و�إفادة جمتمعي ب�أق�صى ما
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ــرورهم يف يوم تتوجيهم..

ــــاعدة �إىل ِتعداد ال َّتنمية الب�شرية ال ُعمانيّة

ب�شكل عام وهي" :ال تعطيني �سم ًكا ،ولكن علمني كيف �أ�صطاد".

�أ�ستطيع من هذا التخ�ص�ص-الإر�شاد
والتوجيه� ،-أمّا الثاين فهو تطبيق ما
در�سته من خالل تقدمي خدمات الإر�شاد
ال ّنف�سي ّ
للطالب ا ّلذين �أد ّر�سهم وكل من
�أ�ستطيع م�ساعدته ،وقد مل�ستُ ثمرة ذلك
بحمد الله.

م�شاهد من ذكريات اجلامعة تحُ فر
على جبني ال َّتاريخ..

ر�سالة �شكر..

يحيـ ـ ــى البح ــري

ويف م�شهدٍ ال َّتخ ُّرج ا َّلذي بال َّ
�شك �سيبقى حمفو ًرا يف ذاكرة
�أ�صحابه ،دعونا اخل ِّريجني لأن ي�ستدعوا �شي ًئا من ذكرياتهم املحفورة
� ً
أي�ضا يف وجدانهم عن احلياة اجلامع َّية ،حيث تقول مرمي ال ّنحوية:
من املواقف اجلميلة ا ّلتي حظينا بها كطلبة ماج�ستري هو دخول
رئي�س اجلامعة علينا يف �أحد امل�ساءات اجلميلة ،وم�شاركته لنا يف
املحا�ضرة كامل ًة بنقا�شها ومعلوماتها ،وتبادله احلوار مع ّ
الطالب
ّ
بكل �شفافية ،وذلك �أزاح الكثري من ال ّت�سا�ؤالت داخل �صدورهم.
وتقول رحمة البلو�شية :ما زلت �أتذكر �أ�ستاذ �أ�سا�سيّات الكيمياء
حينما زجرين �أمام ّ
الطالب غا�ضبًا ،فانهمرت دموعي �أمام اجلميع،
ً
فكانت تلك ال ّذكرى طفرة يف حياتي حتوّ لت فيها �إلى طالب ٍة ناجحةٍ ؛
�أطمح �إلى الأف�ضل ،وله يف ذلك الف�ضل يف تفوّ قي يف الدّرا�سة� .أمّا
ٍّ
ولكل منها �أثره
يحيى البحري فيقول :ال ّلحظات امل�ؤ ّثرة كثري ٌة،
اخلا�ص ،ومن املواقف ا ّلتي ال �أن�ساها تلك ال ّلحظات التي تزاحمت
ّ
فيها مطالب العمل والأ�سرة والدّرا�سة ،و�شعرت فيها بالعجز عن
موا�صلة م�شواري الدّرا�سي ،وفكرتُ يف االن�سحاب ،ولكن الله
ال�صرب
�شجعوين وح ّفزوين على ّ
حباين بزمالء درا�سة و�أ�ساتذة ّ
ال�صعوبات ،وها �أنا ذا �أقف يف هذا اليوم البهيج
وال ّتفا�ؤل ومواجهة ّ
لأ�ستعر�ض ّ
كل تلك ال ّذكريات العطرة .وي�صف خليل احل�ضرمي �أحد
م�شروع
مواقف الدّرا�سة بال ّلحظة الفارقة ،وهو �أنه كلف يومًا ب�أوّ ل
ٍ
طويل عن الدّرا�سة
له يف درا�سته باجلامعة ،حيث جاءت بعد تو ّقف
ٍ
بعد �أخذه ل�شهادة البكالوريو�س .وحفر حممد البلو�شي يف ذاكرته
حكم ًة قالها له �أحد �أ�ساتذته �أفادته يف م�سريته التعليمية ويف حياته

�شكر للجامعة نبعت من �صدور اخل ِّريجني ،وباح
ويف ر�سالة ٍ
بها ل�سان اخل ِّريج يحيى البحري قائال� :إنيّ �أحمد الله تعالى على
توفيقه بالدّرا�سة يف هذه اجلامعة املباركة ،و�أرى � ّأن جامعة نزوى
رقي امل� ّؤ�س�سات العلميّة ال يقا�س بعمر امل� ّؤ�س�سة ال ّزمني،
�أثبتت � ّأن ّ
ري
ولكن بالإجنازات العلميّة وبقوّ ة خمرجاتها .وقد تزوّ دت ٍ
بقدر كب ٍ
من املعرفة واملهارات خالل فرتة الدّرا�سة املحدودة ،وما ذلك �إال
نتيجة ل�سعي �إدارةٍ حكيم ٍة و�أ�ساتذةٍ متم ّكنني خمل�صني ،فوفقهم الله
�أجمعني .وتقول مرمي ال ّنحوية :جلامعة نزوى �أقول �شك ًرا؛ لفتحك
هذا ال ّتخ�ص�ص-الإر�شاد والتوجيه -ا ّلذي �أنقذنا من ال ّتخ�ص�صات
�شكر لوقتهم وجهدهم و�أمانتهم يف
املك ّررة ،ولأ�ساتذتي الأجالء �ألف ٍ
�إعطاء املعلومة والكلمة الطيبة ،و�شك ًرا ّ
لكل من علمني حر ًفا وزادين
ثق ًة وخرب ًة يف هذه اجلامعة .وي�شاركهم احلديث هالل بن عبدالله

ال�شيباين� -إر�شاد وتوجيه -قائال :احلمد لله وال�شكر له على توفيقه
وكرمه �أن وفقنا للدّرا�سة يف هذه اجلامعة الفتية ا ّلتي � ّأ�س�ست حدي ًثا
أ�س�س وطني ٍة متينة .فقد وجدنا فيها الأكفاء من
على مبادئ �أ�صيلةٍ و� ٍ
ّ
ّ
الطاقم الأكادميي والعلمي ،الأمر الذي �شجعنا و�شخذ هممنا على �أن
ن�ستغل وجودنا بينهم .والتقينا فيها بطلب ٍة جنباء و�إخوةٍ �شاركونا

هم الدرا�سة وتعرفنا على وجوه جديدة
من بلدنا عُمان ،ومن بع�ض الدّول
اخلليجيّة ،فلهم ّ
كل ال ّتقدير واالحرتام
تخ�ص�صنا �أو يف �سلك
�سواء يف �سلك ّ
خ�ص�صات الأخرى .و�إن كان يل من
ال ّت ّ
كلمة يف هذا اليوم ف�إ ّنني �أتوجّ ه ّ
بال�شكر
اجلزيل والتقدير واالمتنان جلامعة
نزوى رئا�س ًة و�إدار ًة و�أ�ساتذ ًة وطلب ًة
هـ ــالل ّ
وعاملني فيها على جهودهم املبذولة يف
ال�شيباين
�سبيل توفري البيئة املنا�سبة واملالئمة
وامل�ساعدة للتح�صيل العلمي واالرتقاء املعريف.

ن�صيح ٌة ال ب َّد منها..

وقد �أبى اخل ِّريجون �إال و�أن يوجِّ هوا ن�صائح غالي ًة �إلى �إخوانهم
ُّ
الطالب ا َّلذين ما زالوا على مقاعد الدِّرا�سة ،حيث يقول اخل ِّريج هالل
ّ
الطلبة و�أخواتي ّ
ال�شيباين :ن�صيحتي �ﻷ خوتي ّ
الطالبات كو ُنوا
اً
ومثال يف الإتقان والإخال�ص لهذا الوطن الغايل
قدو ًة يف العمل
ً
قياد ًة و�شعبًا .وي�شاركه ال ّر�أي يحيى البحري ،م�ضيفا :و�أن�صحهم
عمل
كذلك بال ّتعلم والقراءة الدّائمني فال ّرغبة ال�صادقة املرتجمة �إلى ٍ
جا ّد هي ا ّلتي تنتج احل�صيلة الباقية ال ّنافعة يف الدّنيا والآخرة،
وكما قال �أبو م�سلم البهالين:
تعب ال حتتجز غري ما ير�ضى به طمعا
فاطلبه لله يفتحه بال ٍ
ّ
�أمّا مرمي ال ّنحوية فتقول� :أقول لإخواين الطالب كما قال يل
�أ�ستاذي اجلليل الدّكتور �أجمد هيانة –�أ�ستاذ الإر�شاد النف�سي
بجامعة نزوى " :-اقر�أ ،اقر�أ ،اقر�أ ح ّتى ّ
تكل عيناك"؛ فالقراءة
واملتخ�ص�صة هي من ت�صنعك وتعطيك الإفادة من خربات
املنوّ عة
ّ
الآخرين.
هكذا نفث خ ِّريجو الدّفعة ال�ساد�سة جلامعة نزوى ما تكنهّ
�صدورهم من م�شاعر يف يوم تتويجهم ،تاركني امل�سرية لتتوا�صل
ويكملها �إخوانهم ُّ
لي�سجلوا عهدًا جديدًا يُكتب يف تاريخ
الطالب
ِّ
عُمان.
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يوجهـون حت َّية �شكـر وتقديـر لأبنائهـم خريجي ُّ
عمــداء كل َّيات اجلامعــة ِّ
الدفعة ّ
ال�ساد�ســة
مر�صع ًة بلآلئ الع َّزة والفخار يف يوم تخ ُّرج �أبنائها يف �صرحها العلمي ،رافعني ر�ؤو�سهم ،م�ش ِّمرين عن الإخال�ص والوالء يف خدمة عُمان
تكت�سي اجلامعة ح َّل ًة خ�ضراء َّ
وبنائها ،هذه الأر�ض َّ
لل�سري ق ُدمًا يف �إعمارها م�س َّلحني بالعلم واملعرفة ..ويف يوم اجلامعة املزدان �أل ًقا
الطيبة ا َّلتي ما فتئت تقدِّم خرياتها وعطاءها لطالبها كا َّفة ،داعي ًة �إ َّياهم ّ
يج وخ ِّريج ٍة وقفوا على �أعتاب ال َّتخ ُّرج ،حاملني �شهاداتهم معلنني للعامل �أجمع عن بداية عهدٍ جديدٍ ٍّ
افتخار وتهنئ ٍة ِّ
ي�أبى اجلميع �إال �أن َّ
لكل منهم ..عمداء
يخط كلمة
ٍ
لكل خ ِّر ٍ
كل َّيات اجلامعة كانت لهم وقف ٌة مع �أبنائهم اخل ِّريجني يف يوم تخ ُّرجهم ر�صدتها لكم «�إ�شراقة» يف �سطورها القادمة..
 كلمة عميد كلية العلوم والآداب:يتوجه الدُّكتور عبدالله بن �سيف ال ُّتوبي –عميد كلية
بداية
َّ
العلوم والآداب� -إلى �أبناء كل َّية العلوم والآداب قائال :يطيب
يل �أنْ �أقدّم �إلى �أبنائي اخل ِّريجني واخلريجات و�إلى �أ�سرهم
الكرمية -نياب ًة عن جميع منت�سبي كليّة العلوم والآداب -تهانينا
احلا ّرة مبنا�سبة �إكمالهم كا ّف ًة متط ّلبات ال ّتخ ّرج .فما من ٍّ
�شك يف
�أ ّنهم بذلوا جهودًا م�ضني ًة يف �سبيل حتقيق هذا الهدف الكبري؛
فالإجنازات العظيمة تتط ّلب دائمًا اجل ّد واملثابرة� .إ ّننا �سوف
ن�شعر بالفخر واالعتزاز عندما نراهم يلحقون بركب م�سرية
ال�سلطنة قد ب�سطتْ �أياديها البي�ضاء يف
ال ّنه�ضة العمانيّةّ � .إن ّ
الإنفاق على تعليمهم ،و� ّإن �آباءهم قد تفانوا يف �سبيل حتقيق هذا
الهدف ال ّنبيل ،فقد �آن الأوان �أن يردّوا هذا اجلميل ،وما يدينون به لوطنهم و�أهليهم .وها هم مزوّ دون
تخ�ص�صاتهم العلميّة والإن�سانيّة ،ومن ث ّم قادرون على �إدخال
بالعلم والقيم واملهارات ا ّلتي اكت�سبوها يف ّ
وبال�سلوك الإن�سا ّ
ين
ر�ؤيةٍ جديدةٍ يف جمال عملهم .ونحن على ثقةٍ ب�أ ّنهم وبروح الإبداع واالبتكار،
ّ
ّ
ال�سلطنة ورقيّها.
املتح�ضر �سيتم ّكنون من الإ�سهام الب ّناء يف تقدّم ّ
و�أ�ضاف ال ُّتوبي� :إ ّننا ن�أمل يف � ّأن العالقة الطيّبة ا ّلتي منتْ بينهم وبني ّ
موظفي اجلامعة خالل �سنوات
ّ
�ستظل حري�ص ًة على بقائها نبعًا ملهمًا لهم ،وم�صد ًرا
درا�ستهم تتنامى وت ْقوى مع مرور ال ّزمن .و� ّإن اجلامعة
ّ
ّ
�سنظل نتطلع القرتاحاتهم و�أفكارهم؛ علـنا ن�ستنري بها بينما
لتقدّمهم وتع ّلمهم امل�ستم ّر .ويف الوقت نف�سه
كمركز لل ّتميّز العلمي� .سوف ن�سعد دائمًا ،نحن بكليّة العلوم والآداب ،ب�أنْ
اجلامعة مت�ضي نحو غايتها
ٍ
ن�ستقبلهم ك ّلما �أتيحتْ لهم فر�ص ٌة لل ّزيارة وال ّتوا�صل.

 كلمة عميد كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات:ويقول الدُّكتور �أحمد بن م�سعود الكندي-عميد كل َّية
االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات -خماطبًا خ ِّريجي كل َّية
االقت�صادّ � :إن املهمة ال َّرئي�سة للكليّة هي تعليم الطالب وتدريبهم
وحتفيزهم على امل�شاركة يف البحوث والأن�شطة الإبداعيّة.
ال�سوق
وتهدف هذه املهمّة �إلى ال ّتطوير ال
إيجابي الذي ي�ؤ ّثر على ّ
ّ
با�ستمرار �إلى حتقيق مهارات
ّة
بطريقةٍ ديناميكيّة ،وت�سعى الكلي
ٍ
القيادة ،وتنمية ّ
ال�شخ�صيّة املهنيّة ،والترّ كيز على الإميان القائم
ّ
على القيم والأخالق ،وتنمية قدرات التفكري االبتكاري ،وتوفري
فر�ص ال ّتعاون مع كبار القياديّني يف جماالت الأعمال واالقت�صاد
ونظم املعلومات .وترنو كليّة االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات
عال من اجلودة يف ال ّتعليم ،و�إك�ساب الطالب اخلربة خارج الف�صول الدّرا�سيّة،
�إلى احلفاظ على م�ستوً ى ٍ
وتعزيز ال ّتعلم وخدمات املعلومات واملوارد ،وتطوير الطلبة العمانيّني لي�صبحوا قاد ًة ذوي كفاءةٍ عالي ٍة،
قادرين على ا�ستخدام ال ّتكنولوجيا .وتتلخ�ص القيم الأ�سا�سيّة للكليّة يف ال ّتميّز واجلودة ،و�إبراز احلقيقة
واملعارف واخلدمات وال�شراكة ،وال ّنزاهة ،والإخال�ص.
وي�ضيف الكندي� :إ ّننا فخورون اليوم لر�ؤية ثمار اجلهود ا ّلتي تبذلها الكليّة واجلامعة بتخريج كوكبةً
نخ�صهم بالتهنئة ،كما نقدّم خال�ص
جديدةً من حاملة درجات املاج�ستري والبكالوريو�س والدّبلوم ا ّلذين ّ
اخلا�صة
تهانينا �إلى �أولياء �أمورهم وعائالتهم ا ّلذين حتمّلوا ال ّت�ضحيات لتذوّ ق طعم ال ّنجاح .والتهنئة
ّ
فر�صا قيّم ًة للموارد الب�شريّة اجليّدة ،وا ّلتي �ست�سهم –ب�إذن الله-
موجه ٌة ل�سلطنة عمان البلد الذي مينح ً

يف حتقيق ال ّرخاء وال ّرفاهيّة ل�شعبها .جلميع اخل ّريجني� :إ ّننا يف كليّة االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات
فخورون بكم ،ونتم ّنى لكم ال ّنجاح املهني.

 كلمة عميدة كلية ال�صيدلة والتمري�ض:تعب الأ�ستاذة الدُّكتورة نف�سية بنت �شم�س الدِّين-
يف حني رِّ
ال�صيدلة وال ّتمري�ض -عن هذا اليوم البهيج موجِّ هة
عميدة كليّة ّ
ال�صيدلة والتمري�ض� :أع َّزائي
ة
ي
كل
أبناء
�
من
يجني
حديثها للخ ِّر
َّ
َّ
اخلريجني نبارك لكم ال ّتخ ّرج ..ونحن هنا نحتفل بهذا الإجناز ا ّلذي
حققتموهّ � .إن ال ّتخ ّرج ح�صا ٌد جلهدكم ومثابرتكم ،وهو –� ً
أي�ضا-
مل�شوار جديدٍ من حياتكم .لقد كان تعليمكم وتدريبكم بجامعة
بداي ٌة
ٍ
اً
نزوى م�ؤهّ ل لكم ملواجهة التحديات امل�ستقبلية يف مهنتكم� ،سوا ٌء
�أكان بان�ضمامكم �إلى وظيف ٍة من الوظائف �أم ب�إكمالكم لدرا�ستكم
ّ
ال�صيدلة وال ّتمري�ض
العليا .و� ّإن جميع الأكادمييني
واملوظفني بكليّة ّ
ّ
يرحّ بون بكم يف عاملكم اجلديد ومهنتكم اجلديدة .ونحن نتمنى �أن
يكون الوقت والعمر ا ّلذي ق�ضيتموه يف جامعة نزوى ملي ًئا باملعرفة والعلم واملتعة ،وبق ّي ًة لذكرى خالدةٍ
يف �أذهانكمّ � .إن اجلهد ا ّلذي بذلتموه يف الدّرا�سة قد يبدو مره ًقا ومكل ًفا بع�ض ّ
ال�شيء ،ولكن تذ ّكروا � ّأن
طلب العلم م�شوا ٌر ال ينتهي ،وهو بح ٌر ال ين�ضب؛ فعليكم ال ّنظر �إلى الدرجة العلميّة ا ّلتي ح�صلتم عليها يف
وال�سرور فح�سب ،ولكن –� ً
أي�ضا -لتغيري
بال�سعادة ّ
اجلامعة على �أ ّنها تذكرة عبور ,لي�ست حلياةٍ مفعمةٍ ّ
العامل �إلى الأف�ضل.
ال�صحي؛
ال�صيدلة وال ّتمري�ض �سيخدمون يف املجال ّ
وتقول :كما تعلمون � ّأن خ ّريجي كليّة ّ
لهذا فهم ممتهنون لهذا العمل و�سيقومون بتقدمي رعاي ٍة متميّزةٍ للأ�شخا�ص ا ّلذين يرعونهم .فكونوا –
قدر من امل�س�ؤوليّة جتاه ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وقدّموا لهم اخلدمة وال ّرعاية ا ّلتي
�أيّها اخل ّريجون -على ٍ
ي�ستحقونها .وتذ ّكروا دائمًا �أ ّننا هنا مل�ساعدتكم ودعمكم بجميع ّ
الطرق ،فكونوا متوا�صلني معنا .مع
متنياتنا لكم ال ّتوفيق وال ّنجاح .انطلقوا واجعلوا جامعة نزوى تفخر بكم.

 كلمة عميد كلية الهند�سة والعمارة:ويختتم الأ�ستاذ الدُّكتور ح�سني علي �أحمد �آل عبدالقادر
عميد كل َّية الهند�سة والعمارة -احلديث بتهنئته خل ِّريجي كل َّيةالهند�سة والعمارة قائال لهم� :أه ّنئكم بتخ ّرجكم يف كليّة الهند�سة
والعمارة ،متمنيًا لكم دوام ال ّنجاح يف عملكم كمهند�سني لبناء
املجتمع وتطويره .و�إ ّنني فخو ٌر ب�أنْ �أب ّلغكم � ّأن ما در�ستموه من
ّات و�أخالقيّات
ومهارات علميّةٍ وعمل ّي ٍة و�سلوكي ٍ
ٍ
علوم هند�سيّةٍ
ٍ
العمل هي �أه ّم ما مييّزكم كمهند�سني متخ ّرجني من جامعة نزوى.
كما ي�سعدين �أن �أعلمكم ب�أ ّنكم الآن على �أهبّة اال�ستعداد لالندماج يف
قي به
مهنتكم كمهند�سني للم�شاركة يف تطوير املجتمع العماين وال ّر ّ
يف كا ّفة املجاالت الهند�سيّة .وي�ضيف �آل عبدالقادر� :إ ّنكم مت ّثلون
وا�سع
أفق
كوكبة من املهند�سني اخل ّريجني من جامعة نزوى ا ّلتي حر�صت على تزويدكم
ٍ
بطاقات كبريةٍ و� ٍ
ٍ
لإيجاد احللول الهند�سيّة املثلى مل�شكالت الع�صر ،و�إدارة امل�شاريع الهند�سيّة املختلفة ،ومواجهة كا ّفة
ال�سلطنة ،ويف ّ
كل �أنحاء العامل .و�أخريًا �أمت ّنى لكم مزيدًا
ال ّتحدّيات لبناء عا ٍمل �أف�ضل ،وتنميةٍ م�ستدامةٍ يف ّ
قي واالزدهار.
من ال ّتقدّم وال ّر ّ
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�أيها اخل ّريج انه�ض لل ُعال
التخـــرج
كلمـــــة
ّ
ال�ساد�سة
لل ّدفعة ّ
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق الله �أجمعني� ،سيّدنا
احلمد لله ّ
حممدٍ �-صلى الله عليه و�سلم -خري املع ّلمني واملتع ّلمني ،وعلى �آله و�صحبه ومن
إح�سان� ،إلى يوم الدّين ،وبعد:
تبعهم ب�
ٍ
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ّ
� ّإن لليلتنا هذه عب ًقا يفوح بهج ًة وفرحً ا يف قلوب هذه الكوكبة املت�أ ّلقة من ّ
الطلبة
ّ
بال�سحر
ال�سماء بوهجها ،وتر�سم لوح ًة مزين ًة ّ
والطالبات ،فهم ال ّنجوم ا ّلتي تت�أ ّلق يف ّ
واجلمال؛ لذا يطيب يل وي�شـ ّرفني يف هذا اليوم ،بالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن
أعب لكم عن عظيم
�إخواين و�أخواتي اخلريجني واخلريجات� ،أن �أقف بني �أيديكم ل رّ
ّ
ال�سعيدة.
ال�شكر وال ّتقدير؛ لت�شريفكم لنا ح�ضور هذه املنا�سبة ّ
�أيّها احلفل الكرمي! لقد م ّرتْ بنا �سنواتٌ من االجتهاد ،كان للج ّد فيها عنوانٌ ،
مفعم بالعطاء
وللمثابرة �أ�شكا ٌل و�ألوان ،احتوانا هذا ال�صرح
ّ
العلمي ال ّزاهر يف جوٍّ ٍ
وال ّرغبة الأكيدة يف الو�صول �إلى الهدف واحل�صول على ال ّتميّز ،فقد ن�ش�أنا يف
ال�صايف ،ونكت�سب منها العلوم واملعارف ،و�ستبقى
هذه اجلامعة ،ننهل من معينها ّ
ّ
ّ
ذكراها العطرة ا ّلتي تذكرنا بابت�سامة اللقاء ومتاعب االمتحان وفرحة النجاح.
�أيّها اخلريجون واخل ّريجات! لقد حان دوركم لت�ضعوا ب�صماتكم ،وتعملوا
عقولكم وتبادروا بجهودكم يف جميع مناحي ال ّتنمية وال ّتطوير ،فعمان بكم �أنتم،
وال ّتاريخ �إذ يحكي �إنمّ ا يحكي عن مالمح �أجدادكم؛ ف�شمّروا عن �سواعد اجلد ،
واجعلوا عمان منتهى غايتكم ،خمل�صني ال ّنية لله الواح ،عاقدين العزم من �أجل
ال ّنماء والبناء وال ّتطوير ..ف�أنتم �أه ٌل لذلك ،و�سيحكي ال ّتاريخ عن مالحمكم هذه،
ليقر�أها �أبنا�ؤكم والعامل �أجمع ،وي�ضرب بكم املثل يف التّالحم والإ�صرار..
حلظاتٌ لي�ست ّ
ككل ال ّلحظات ،حينما تتزاحم فيها املاعر وتتابك فيها ال ّتعابري،
ابت�سامات ال ّتخ ّرج ودموع الفراق .ها نحن � ّ
أزف ال ّرحيل ومل يتبق غري القليل،
�سنوات �أم�ضيناها معكم ،ونحن نرتوي من نهر عطائكم ،ما �أجمل العمر ا ّلذي
ٍ
ق�ضيناه هنا ننهل من ينابيع العلم و�سحابات املعرفة! ا�ستظللناها هنا حتت �سماء
جامعة نزوى ..لذلك لن نن�ساها و�ستخلد يف القلب ذكراها ..وي�س ّرنا يف هذا املقام
إكبار لقائدنا املفدى موالنا ح�ضرة �صاحب
�أن نهدي هذا الإجناز كتحية � ٍ
إجالل و� ٍ
ً
ّ
ال�سامي
ملقامه
ا
ن
عرفا
ورعاه،
الله
حفظه
م
املعظ
ال�سلطان قابو�س بن �سعيدٍ
ّ
اجلاللة ّ
بف�ضله امل�شهود يف بناء هذه القدرات والعقول ،وا�ست�ضاللها بوارف العلم واملعرفة،
وعهدًا جندّده لرفع م�سار ال ّنماء وال ّتطوير لعماننا الغالية �سائرين على نهج جاللته
ال ّرا�شد .و�إليكم �أ�ساتذتنا الأفا�ضل مكان ٌة يف القلب لن يطويها ال ّن�سيان �أبدًا ،فـلكم
ّ
اغرتاف من �أنهار
جل تقديرنا ،فنحن ما عرفنا للعلم طري ًقا �إال مبا ي�سـرمتوه لنا من
ٍ
حرف وكلم ٍة..
املعارف ،و�إليكم العلم وال ّنور يهدى ما دمتم قد زرعتم يف قلوبنا �ألف ٍ
دمتم للحرف �شعاعً ا وللكلمة نو ًرا ..
�إخواين و�أخواتي اخلريجني واخلريجات ..هني ًئا لكم قوة الإرادة ،وهنيئاً
آفاق �أرحب من العطاء وال ّت�أ ّلق
لعمان بكم ،وهني ًئا لأ�سرنا جميعًا هذا الإجناز و�إلى � ٍ
ّ
العلي القدير ،ولكل من ي�سعى �إلى ما فيه
وال ّنماء .متم ّنني للجميع ال ّتوفيق من الله
ّ
م�صلحة العلم وال ّتع ّلم ،ون�س�أله تعالى �أن تبقى ذكرانا يف ال�صدور عب ًقا رائعًا ينهل
من رو�ض عطائكم ّ
بكل مفيد.
وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ميثاء بنت خمي�س بن حممد ال�سكيتية
خريجة لغة �إجنليزيّة وترجمة

�أ .حممود ال�صقري
حما�ضر يف ق�سم ال ّلغة العربية

ا�سقنــي من خمـرة العــلم ا�شتعاال
ا�سقني ــها ليـ ـ ــل عم ـ ٍـر طــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـح
عندم ــا ت�شرق فــي الق ـلـ ـ ـ ــب املُنى
هاته ــا تبع ـ ــث فـي الـروح املن ـ ـ ــى
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مافيــها ينـ ـ ـ ــادي �أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال
ك ـ ـ ــم لهـ ـ ـ ــذا اليـ ــوم فــي موقفن ـ ــا
والأمانـ ـ ـ ــي فــي ر�ؤان ـ ــا نطق ـ ـ ـ ــت
يتباه ــى منطـ ـ ـ ــق الكـ ـ ـ ــون بهـ ـ ــا
يالهـ ـ ـ ــذا الي ـ ـ ــوم فــي جامعتـ ـ ـ ــي
بل ــغ الرك ــب نهـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــة �سعيـ ـ ـ ـ ــهِ
�سعين ـ ــا فـي العلـ ـ ـ ــم �أعطــى دافع ًا
من هــدى قابــو�س تبن ـ ــي عامل ـ ـ ـ ـ ـ ًا
ر�س ـ ـ ـ ــم الإ�ش ــراق ف ــي منهــاجـ ـ ـ ــه
زرع الب ـ ـ ـ ــذر فج ــادت ثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ًا
واكت�س ـ ـ ــت منــه الفياف ــي كله ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـو�س لهـا
وانت�شــت من فكـ ـ ـ ــر قابـ ـ ـ ـ ـ ٍ
وم�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت قافلــة العـ ـل ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــه
والر�ؤى ذا اليــوم تبنــي �أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال
من ُربى جامعتـي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوى التــي
ق َّب ــة العـ ـل ـ ـ ـ ــم ومنهــاج اخلطـ ـ ـ ـ ــى
ـوح لــم يـ ـ ـ ــزل فين ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ُه
هــي ب ـ ـ ـ ـ ٌ
�أيهـ ـ ـ ــا اخلــريـ ـ ـ ــج فانه�ض للع ـ ـ ــال
واحمد الرحمـ ـ ـ ـ ــن �أن نلـ ــت املن ـ ـ ــى

له ًبـ ـ ــا ي�صهـ ـ ــر فـي النف�س امل ــالال
ينهـ ـ ــجُ احل ــق واليخ�شــى الظالال
لـ ــن ترى ظ ـ ًال ل�شيءٍ �أو ِ�ضـ ـ ـ ــالال
تتحــدى وثبـ ـ ـ ـ ـ ــة من ــا املُحـ ـ ـ ـ ــاال
�شيم احل ـ ـ ـ ــق عل ــى ٍّ
رق تتالـ ـ ـ ـ ـ ــى
�أث ٌر باحلـ ـ ـ ـ ــب ي�شجينا جم ـ ـ ـ ـ ــاال
تنرث احلـ ـ ـ ــب ميين ــا و�شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاال
�ألقـ ـ ًا ير�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تيهـ ـ ًا واختي ـ ـ ــاال
يحتفــي بالعــلم والفكـ ــر احتف ـ ــاال
و�أثـ ـ ـ ــاب الل ـ ـ ـ ــه من و ّف ــى ن ـ ــواال
ـو�س تبتنـ ـ ــي �صرح ـ ـ ًا تعالى
لنف ـ ـ ٍ
يهـ ـ ـ ــبُ النف�س جمـ ـ ـ ــاال وكم ـ ـ ــاال
لعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اخليــر �أحقــاب ًا ط ــواال
يان ًعـ ــا بالعلـ ـ ـ ــم حت�سبه خيـ ـ ـ ـ ــاال
ثوب عـ ـ ٍّز وهــي تزداد �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤاال
ـال توال ـ ــى
�أم ـ ـ ـ ـ ًال يوحــي لأجيـ ـ ـ ـ ـ ٍ
تدفــع الرك ــب خيـ ــو ًال وجمـ ـ ـ ـ ـ ــاال
نا�ضجً ا بالع ـل ـ ــم من عزم تعال ـ ـ ــى
م َّه ــدتْ للف ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر نــو ًرا يت ـ ـ ـ ــالال
ور�ش ــاد قائـ ــم ال لـ ـ ـ ـ ـ ــن ُيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاال
غاية ال�ش ــوق من احل ــب جب ـ ـ ـ ـ ــاال
وارفع الأيدي دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًء وابتهـ ــاال
والـر�ؤى �صارت مع العزم ن ـ ـ ـ ــواال

كلمة خريجي ال�صيدلة
والتمري�ض يف �أداء الق�سم
ال�صيدلة والتمري�ض
ي�س ّرين و زمالئي خريجي كليّة ّ
�سنوات م�ضتْ من اجل ّد
�أن �أحتدث �إليكم ،وقد ح�صدنا ثمار
ٍ
ً
ّ
�ستظل عالقة يف قلوبنا جميعًا؛
بذكريات
واالجتهاد ،حممل ًة
ٍ
ً
ب�ساطا وا�ستظللنا
حيث ك ّنا �أ�سر ًة واحد ًة افرت�شنا الإخوة
بظالل العلم؛ لنكافح من �أجل رفعة بالدنا ورفعة �أنف�سنا ورفعة
ال�صرح العلمي ّ
ال�شامخ� ،صرح جامعة نزوى منارة العلم
هذا ّ
والر�شاد� .شاكرين لكم م�شاركتكم لنا فرحتنا الغالية بت�أدية
الق�سم املهني؛ �إيذانا بانطالقنا �إلى عا ٍمل مليءٍ بامل�س�ؤوليات
ال�صعبة.
اجلديدة وال ّتحديات ّ
ملجهودات
� ّإن ثمرة االجتهاد واملثابرة مل تكنْ نتاجً ا
ٍ
فرديّة ...وما كان هذا النجاح ليت ّم لوال ف�ضل الله تعالى علينا،
ث ّم بف�ضل من �ساندنا ووقف �إلى جانبنا طوال هذه الفرتة،
والذين ندين لهم بالعرفان ويف مقدمتهم �آبا�ؤنا و�أمهاتنا
ّ
وحق لهم �أن يفتخروا بهذه الكوكبة املميّزة من
الأجالء،
والطالبات ّ
الطالب ّ
نحني الهامات �إكبا ًرا
الطموحني .ث ّم دعونا ْ
لأولئك الذين حملوا على عاتقهم م�س�ؤولية البناء والإعداد،
الذين منحونا العلم وال ّثقة ...ونهلنا من بحر علمهم الكثري...
فنعم الكادر ال ّتعليمي �أنتم ...ولكم م ّنا �أ�ساتذتنا الأجالء
عظيم �شكرنا وجزيل امتناننا .ولإخواين و�أخواتي خريجي

وخريجات كلية ال�صيدلة وال ّتمري�ض �أقول :اعلموا � ّأن الفرحة
بهذا ال ّتخرج تغمركم ،وتر�سم على �شفاهكم الب�سمة ،ومتلأ
�أرواحكم باحلبور ..لكن ..دعوين �أذ ّكركم ب� ّأن هذا يو ٌم
ّ
�سي�سطره ال ّتاريخ يف حياتكم؛ ليكون منعط ًفا مه ًّما ومعرت ًكا
الب ّد منه...فـ�أدعوكم ونف�سي � اً
أول �إلى بذل املزيد من اجلهد،
و�إتقان عملكم يف امل�ستقبل.
وعرفان نرفعها لباين نه�ضة عمان و�صانع
�شكر
ٍ
كلمة ٍ
ال�سلطان قابو�س بن
�أجمادها موالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ّ
�سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه -و�سدد على طريق اخلري
خطاه .ويف هذا املقام �أو ّد �أن �أقدّم تها ّ
ين اخلال�صة جلميع
والتعليمي
اخلريجني واخلريجات ،وجلميع الكادر الإداريّ
ّ
ال�صيدلة والتمري�ض واجلامعة كافة ،ولأولياء �أمورنا
بكلية ّ
ّ
الذين تكلل حر�صهم على �أبنائهم بجعل هذا اليوم يومًا ال
ين�سى يف حياتهم ويف تاريخ جامعتنا الأبيّة على ح ٍّد �سواء.
و�إ ّننا لنعدكم �أن نبقى كما عهدمتونا� ...شعل ًة متوهج ًة
من ّ
الطموح الالحمدود ...و�أال ندخر جهدا يف رفعة هذا
الوطن الغايل ،وخدمة �أبنائه واملقيمني على �أر�ضه الطيبة
على حد �سواء ..
�ألقتها اخلريجة� -أنوار املزروعيّة
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احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وبالعمل بطاعته تطيب
احلياة وتنزل الربكات ،ف�أحمد الله �أوال و�آخرا ،وهو �أهل للحمد وال�شكر
والثناء �أن وفقني يف �إكمال م�شوار التخرج بعد رحلة تعليمية طويلة
امتدت قرابة ثالث �سنوات يف ربوع هذه اجلامعة الفتية .يف مدينة العلم
والتاريخ مدينة نزوى.
لقد ع�شت �أجمل حل�ضات حياتي يف ربوع هذه اجلامعة؛ و�أنا �أنهل
من معينها العلم النافع ،لقد كانت الدرا�سة ممتعة ،ويف الوقت نف�سه
�صعب ًة حتتاج �إلى ج ّد واجتهاد ومثابرة ،ولكن بف�ضل الله تك ّللت كل
اجلهود يف نهاية امل�شوار بالنجاح والتفوق .لقد م ّرت علينا تلك ال�سنوات

�صيف ماطرةٍ علينا
ك�سحابة
ٍ
بجميع �صنوف املعرفة ،وقد عاي�شتُ طوال درا�ستي يف اجلامعة زمالء
�أعزاء كان لهم الف�ضل يف ت�شجيعي والوقوف بجانبي يف الدرا�سة؛ مما
انعك�س ذلك �إيجابًا على م�ستواي التح�صيلي طوال درا�ستي واحلمد لله.
وكذلك منذ التحاقي ب�سلك الدرا�سة يف اجلامعة تعاقب على تدري�سي
علي ب�أي معلومة
كوكبة من الأ�ساتذة الأجالء املخل�صني الذين مل يبخلوا ّ
�أردت احل�صول عليها .فكانوا بالفعل م�شعل هداية �أناروا يل طريق العلم
واملعرفة.
لقد كانت دار�سة املاج�ستري مرحلة فارقة يف حياتي ،و�أك�سبتني

ق�صة ت�ستحق الكتابة!
جميعنا نقت�س ُم بهاء اللحظة هذه وفرحها ون�ضارتها...
فار ٌق يف �أعمار طالبنا وعمر هذه الوطن ب�أ�سره .يوم يزي ُل
يو ٌم ِ
عنا �أو�ضار م�سرية ا�ستحقت جهدًا و�سه ًرا وتعبًا ،ت�شاركنا فيه
ونحن معًا من�ضي �إلى هذه اللحظة .يوم يفعمنـا ب�أنفا�س درب
العامل الف�سيح الذي ينتظر طالبنا...
�سعيدة �أنا كثرية بهذا اليوم /احلفل املبارك ،و�سعادتي
لي�ست عاديّة ،ال �أبالغ �إنْ قلت لكم� :سعادتي هذه ت�ضاهي
�سعادتي بلحظة تخرجي قبل �سنوات يف املكان نف�سه! لي�س
لأنني �أريد �أنْ �أقول لكم �إنني �إن�سانية كثريًا يف م�شاعري وبي
من الإيثار ما يدفعني لهذا� ،أو �أن م�شاركتي يف تخريج ه�ؤالء
علي هذا
الطالب من خالل عملي يف تدري�سهم باتت تفر�ض َّ
الفرح من قبيل الواجب ...الأمر �أكرب من هذا ،ثمّة ق�صة هنا
تفر�ض فرحنا جميعًا واحرتامي الكبري الكبري.
�س�أك�شف لكم ال�سر :خلف كل وجه تختبئ ق�صة مثرية
وخمتلفة ...وقد تكون من بني الق�ص�ص التي تدفعني للحديث
عنها يف هذا املقام ق�صة الوجه الذي خلفه تختبئ �صورة اليتم
املتم ّثل يف فقد الأم والأب معًا ..وق�سوة الظروف العائليّة،
ال�صحية وغريها ...والقيام بدور الأم يف البيت .ورغم هذا،
ت�سري الق�صة ،باخت�صار �شديد ،نحو الآتي :الإ�صرار على
االلتحاق باجلامعة ،و�إمتام درا�سة بكالوريو�س يف تخ�ص�ص
اللغة الإجنليزية والرتجمة يف �أربع �سنوات ون�صف ،ثم
التخرج بتميّز يف هذا احلفل املبارك.
ّ
�إنْ كان للطالب �أنْ يفخر �أحيا ًنا ب�أنه تتلمذ على الأ�ستاذ
الفالين ،ف�أرجو �أنْ تكون الفر�صة لتبادل هذا الدور �أو
تبديله ...لأفخر �أن “�آمنة املعوليّة” هذه طالبتي ،يف م�سا َقي

الكثري من العلوم واملعارف ،و�صقلت موهبتي وزادت من ر�صيدي
املعريف .وذلك �أنني عندما التحقت باجلامعة للت�سجيل فيها ،واختيار
علي �أن �أدر�س ثماني ًة وع�شرين �ساعة
تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي كان ّ
ا�ستدراكية مبعدل  ٩مواد .وبعد �إكمال هذه املواد اال�ستدراكية يف
�سنةٍ وف�صل كامل ،وتكللت بالنجاح �شرعتُ بعد ذلك يف درا�سة مواد
التخ�ص�ص وهي عبارة عن ثمان مواد ،واحلمد لله تكللت بالنجاح
والتفوق رغم �صعوبة املواد من ف�صل �إلى ف�صل ،وكذلك من حيث التنوع
علي
يف الطرح وطبيعة املواد نف�سها .بعد �إكمايل مواد التخ�ص�ص كان ّ
اختيار �أحد امل�سارين� ،إمّا م�سار الر�سالة اجلامعيّة �أو م�سار االمتحان
ال�شامل .فاخرتت م�سار االمتحان ال�شامل؛ نظ ًرا ل�سرعته و�سهولة املواد
فيه واالحتكاك بالأ�ساتذة وزيادة احل�صيلة العلمية .وبالفعل در�ستُ
خم�س مواد يف هذا امل�سار مبعدل � ١٢ساعة جلميع املواد واحلمد لله
انتهت جميعها بالنجاح والتفوق.
وهنا وقف القطار يف حمطته الأخرية؛ معل ًنا انتهاء هذه الرحلة
اجلميلة ا ّلتي كانت مفعم ًة بكل �صنوف املعرفة� ،سائال الله العلي القدير
�أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مبا علمنا .و�أك ّرر �شكري ّ
لكل من وقف
بجانبي يف هذه الرحلة ،وذلل ّ
كل ال�صعاب فيها وعلى ر�أ�سهم رئا�سة
اجلامعة ،والهيئة التدري�سية ،وجميع العاملني فيها .و�أمتنى التوفيق
وال�سداد لهذه اجلامعة وال�سري نحو الأمام والتقدم والرفعة وخدمة كل
باحث ومتعط�ش للعلم واملعرفة.

تغريدات خريج..
(اللغة العربية ،)1و(اللغة العربية ،)2وقد كانت مثا ًال للطالبة
ال�شغوفة بالعلم ،اخللوقة ،واملتفائلة ...لفتت انتباهي يف
البداية بثقافتها العالية ،وبفكرها ،وبحبّها للقراءة ،وطموحها،
وتنظيمها لوقتها ،وتفوقها الدرا�سي ...الح ًقا عرفت عن
ظروفها هذه ،وتخيلتُ نف�سي ماذا لو كنت �أنا “�آمنة”؟! ال
�أخفيكم ،وا�سمحوا يل تعرية الأمر هكذا ،تقوّ�ض �أرواحنا
روائح الفقد ب�صورة �أو ب�أخرى ،والأمل ،والظروف ال�صحيّة
واملادية والعائلية ال�صعبة؛ ولكنْ هل ك ٌ
رث ه�ؤالء الذين
با�ستطاعتهم حتويل جميع هذه الظروف جانبًا ،وال�سري
بثقةٍ نحو حتقيق �أهداف عظيمة و�أولها احل�صول على �شهادة
ّ
م�ستحق؟
�أكادميية بتفوّق
ثمّة من هو يف جتربة “�آمنة” ،ورمبا �أ�شد اختال ًفا،
ولكن هذه الق�صة �أكتبها هنا ،لأنني اليوم �سعيدة جدًا ،كفرح
جلميع طالبنا؛
اجلامعة ب�أَ�سرها ...فرحي هنا �أكتبه ر�سالة
ِ
خ�صو�صا من هم ما زالوا يف الطريق لبلوغ هذا اليوم،
ً
ّ
من�صة التخ ّرج مل تكن له
للإميان ب�أن من مي�شي اليوم على ّ
الأيام ً
فرا�شا من ورد ،بل كانت الطريق مليئة بالأ�شواك،
حوّلها بجهده وطموحه وعمله وحتديه لـ”حلظ ٍة من النجاح
والتميز” .هذه ق�صة كفاح وهي دعوة لل�سعي يف طريق العلم،
توان وال ك�سل.
بغري ٍ
�أبارك لآمنة� ،أبارك جلميع طالبي ...ولطالب جامعتنا...
وللجامعة �أبارك ع�شر �سنوات من العطاء والتميز!
�أ� .شيخة بنت �سامل البادية
حما�ضرة بق�سم اللغة العربية

حلظة:

�أحمد بن �صالح البكري
الإر�شاد النف�سي والتوجيه

حلظة ال ّتخرج هي حلظ ٌة تزدان بال ّروعة ّ
بال�سعادة والفرح؛ لأنها ت ّت�سم بالإجناز
وال�شعور ّ
وحتقيق ّ
الطموح ،وهي يف الوقت ذاته بداية النطالق ٍة جديدةٍ نحو حياةٍ عمليّة م�شرقةٍ -ب�إذن
الله.

طموح:

�أطمح �إلى ا�ستثمار ما تعلمّته خالل هذه ال ّرحلة ال ّتعليميّة يف احلياة العمليّة ،كما �أطمح
تخ�ص�ص الإر�شاد ال ّنف�سي
�إلى موا�صلة م�شوار الدّرا�سة واحل�صول على درجة الدّكتوراه يف ّ
-ب�إذن الله.

�شكر:

جيل �صاعدٍ يتم ّتع بال ّريادة يف بناء املجتمع
حتيّة �شكر جلامعة نزوى على �سعيها لبناء ٍ
والوطن ،ون�أمل �أن ت�ستمر اجلامعة يف م�سريتها نحو ال ّريادة والعطاء.

كلمة را�سخة:

علي �أحد الدكاترة وهو يقول" :الآن� .آن لكم �أن
هي كلم ٌة ال زالت را�سخ ًة يف نف�سي �ألقاها ّ
تتحمّلوا م�س�ؤوليّة العلم الذي در�ستموه؛ فكونوا على قدر امل�س�ؤوليّة" .لقد فتحت هذه الكلمة
�آفا ًقا جديد ًة يف ذاتي و�أعطتني دافعًا لإي�صال هذه الر�سالة للجيل القادم.

حتيّة:

جلامعة نزوى وا�صلوا طريقكم نحو ال ّريادة يف ال ّتعليم ،ولأ�ساتذتي خال�ص �شكري لكم
على ما بذلتموه يف �سبيل ن�شر العلم واملعرفة ،ولأ�سرتي ّ
كل التقدير واالمتنان على م�ساندتهم
يل طوال هذه الرحلة التعليميّة.

ن�صيحة:

�أقول لإخواين الطالب :ا�ستمتعوا بهذه ال ّلحظات اجلميلة ،وا�ستثمروا هذا امل�شوار
جيل رائدٍ ووطن م�شرق.
الدّرا�سي يف بناء �أنف�سكم وتنمية معارفكم ومواهبكم لتتم ّكنوا من بناء ٍ
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“عهدي اجلديد”

�ضحى يوم عهدي...
ملع يف عيني بريق جنمة
يف ّ
ال�ضحى
تناثرت من يدَيّ وبال �إدراك الدّمى
حلقت عاليًا برباءة طفولة
يف ال ُّربا
لألتقط جنم ًة مر�سلةً
من الدّجى
أنني ال ي�سمعه �إال �أذناي
ب� ٍ
نظرتُ من خلفي
�آه !..يا لعبتي
�أما زلت حتنني �إ ّ
يل؟!
دعي ثوبي!
و�أف�سحي املجال عن دربي!
"فنجمتي تناديني"
تو ّقفي...ال مت�ضي
فال�سبيل �إلى ما تدعني لن يجدي!
ّ
فما زلت يف طور البداية
وجنومك �ست�سعدين بها ..فال ّنهاية!!
لعبتي...
ا�ست�أذنك بال ّرحيل
ف�صحيح � ّأن دربي طويل
ولكن...
الب ّد من ال ّتغيري
الب ّد من تذوّ ق ّ
الطعم املرير ..مهما يكن!!
احت�ضان هذه ال ّنجمة
الب ّد �أن يحني!!
�أيّتها ال�صغرية
ال ت�سمحي لنجم ٍة �سامرةٍ لعقلك بتدمريه
فكم ...وكم!...
من مثلك بات للما�ضي �أ�سريه
وللحا�ضر متوهمًا بتجديده
م�صدر قوّ ة عهدي...
ب�صوت رعيدٍ ..مناديًا بال ّتغيري وال ّتجديد
اهتزت ال ّزهور
ٍ
�صوتٌ �أطاح بلعبتي على ركبتيها
ً
�صارخا بـ"كفى"!!
كفى هرا ًء
فاحلياة ك ّلها ي� ٌأ�س وكل ٌل
ولكن الب ّد من وجود ..الأمل
الب ّد من العزمية والإ�صرار
والب ّد من ح�سم القرار
ن�شو ٌة عارم ٌة اعرتتني
�أيا روحي لبيك!
ق�ضيت
فعلى اخلرافات
ِ
فقد كادت الدّمى حتب�سني يف مملكتها للأبد
أنت وال�سماء وماذا �أعد؟!
والنجمة و� ِ
�أخرجتموين من هذه الظلمة� ..إلى ف�ضاء الدنيا
لأتلم�س الذي يل مكتوب
و�أم�ضي يف جميع الدروب
لأ�صل �إلى جنمة ال�ضحى
التي كانت وما زالت تالزمني يف �أحالمي
فهي كانت ّ
جل �آمايل
لأرى هذا الأمل
هل به �أ�صل �إلى امل�ستقبل؟؟
ريهام بنت حممد املنذرية
ترجمة لغة �إجنليزية

(يف دروب م�شروع التخرج)
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فاطمة بنت �سعيد العلويّة
كليّة ال�صّيدلة وال ّتمري�ض

ال�سراب...تعرتيك ن�شو ٌة وح�شي ٌة تبث يف نف�سك خواطر عابرة ...يف تلك الدروب ت�صادفك العرثات
يف تلك الدّروب املائلة �إلى ّ
ّ
عرث ًة تليها الأخرى ..ينهك عقلك وج�سدك تزاحم املعلومات و�أ�سواق الأفكار والعبارات .تظل حريان فيما �ستبد�أ ومن �أين �ستبد�أ؟!
� ٌ
بكلمات ،وي�ستثري نف�سك تعدّد م�صادر املعلومات ..ويغ�ضبك ال ّتفكري يف
أنا�س يتمتمون لك
ٍ
أوراق مبعرث ٌة على الطرقات ،و� ٌ
ّ
ّ
وال�سري والتعب والإنهاك وال�ضجر ..ت�ضع
املقرتحات ...مت�ضي وحيدًا جتول بني زوايا املتطلبات ..يف كل ليل ٍة ،وبعد عناءٍ طويل ّ
ر�أ�سك على الو�سادة ال ّناعمة لتم�ضي يف دروب الأحالم اليانعة؛ لت�ستفيق على �صوت �صراخ م�شرفك ويالها من كارثة!! عجبا تدوّ ن هنا
الأ�سئلة الأ�سا�سية ويف الغ ّد جتد الورقة فارغة! تر�سم خرائط ذهنية فتم�سك بخيوطها لتذهب بعيدًا حيث الألوان والأ�شكال واجلدال
بني احلروف وهروبها من الر�سوم فتهرول م�سرعً ا وراءها؛ طالبًا عودتها لتنه�ض ،وقد ان�سكب ك�أ�س املاء على الورقة فت�صاب بحزن
و�أ�سى �شديدان.
ّ
ويف جداول الرتاكيب تدوّ ن ما جمعته فتبد�أ مبعاتبتك :مل كل هذه الأكوام من املعلومات يف �أح�شائي ويف خطة العمل ت�صاب
بالإحباط والأمل مل؟! لأ ّنك مل تنجز العمل و�سيطول مكوثك يف هذه الدروب املوح�شة ،وحتت �شجرة التخطيط ت�شعر باحلنني وال�شوق
وحل اجلداالت ّ
للطرد ّ
للفراغ والعودة �إليه ،ويف املقابالت يجب �أن تكون مت�أهبًا ّ
وفك اخل�صومات ،و�إال �ستجد نف�سك و�أوراقك مرم ًّيا
على ّ
الطرقات ،و�ستتلقى من م�شرفيك العديد من العقوبات ...ك�أنك تخو�ض مغامرة دون �سالح �أو رفيق �صالح.
يف ّ
كل م�ساء تل ّم �شعث �أوجاعك وتداوي نزيف جروحك؛ فالعمل ٌّ
بعزم لتتابع
�شاق ّ
وال�سري يف هذه الدّروب طوي ٌل البد �أن تقف ٍ
بعزم
ال�سري .البد �أن ت�شفى فهذه الدّروب حمفوفة بالأخطار .وكم �ستطول بك احلياة؟! �إذن ّ
ّ
فال�صرب جميل ،ويف ال�صباح الباكر تنه�ض ٍ
ال�سري �إلى نهاية هذه الدروب الوعرة ،و�إمّا �أن ّ
تظل فيها تقا�سي متاعبها وللأبد ..ومتى �ست�صل؟ و�أين
مل يبق لديك وقت ،ف�إمّا �أن تتابع ّ
ال ّنهاية من هذه الدروب املتقطعة؟
�صبور ،ولكن الأمل موجودٌ ،فهذه الآلة قد
بقلب
ٍ
ت�صل بعون من الله �إلى م�صنع تنظيم املعلومات ،وحالتك يرثى لها فتبد�أ بالعمل ٍ
ّ
تعطلت والأخرى �ش ّفرت معلوماتك ال ّثمينة ،بل كنزك العظيم والأخرى كذلك ال تعمل!! فتبد�أ مبعاتبة ّ
حظك وندب حالتك وتنهمر دموع
ً
الأ�سى �أ�سفا على حالك .متكث هنالك �أيامًا تنتظر الفرج بلهيب املنتظر ،وحرارة امل�شتاق فتنتهي زيارتك للم�صنع ،و�أو�شكت رحلتك
على االنتهاء..
ال�صرب الكثري ال داعي للبكاء ال�صرب جميل ...يف �آخر ليل ٍة ت�ستلقي فيها على تلك الدّروب املظلمة؛ تت�أمّل
بقي القليل البد من ّ
ّ
ال ّنجوم املت�أجّ جة على �سماء �سجل م�شروعك ...ب�ألوانها الربّاقة ...ت�شعر بحرارة ال�شوق �إلى النهاية فقد طال احللم بها ليايل طويلة...
فت�ستيقظ �صباحً ا ون�شوة ِفرحً ا تختال عيناك...لتخطو خطو ًة �أخرية ،وتخرج من متاهات دروب م�شروع ال ّتخ ّرج ،و�أنت �إن�سانٌ عظي ٌم
�صنعته ظلمات دروب م�شروع ال ّتخ ّرج ومعاناتها!

فاعلية �إدارة
تطوير �أداة لقيا�س
ّ
التعليم العام
املوارد
الب�رشية يف م� ّؤ�س�سات ّ
ّ

تتبلور عمليّة تقييم فاعليّة �إدارة
املوارد الب�شريّة يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام،
منهج
فت�صبح وظيف ًة
ّ
متخ�ص�صة تقوم على ٍ
علمي يقوم به �أفرا ٌد مد ّربون باالعتماد على
ٍّ
مقايي�س علم ّي ٍة دقيقة ،و� ّأن الو�صول �إلى
نتائج دقيق ٍة ومو�ضوعيّةٍ عن عمليّة ال ّتقييم
ّ
املنظمات
�سيكون له الأثر الكبري على
ال ّتعليمية وا�ستمرارها يف امل�ستقبل؛ ذلك لأ ّنه
قرارات كثريةٍ ومه َّمة بنا ًء على
�سيت ّم بناء
ٍ
ّ
تلك ال ّنتائج مثل االختيار والنقل والف�صل
والترّ قية واملكاف�آت .ولذلك ف� ّإن حماولة بناء
�أداةٍ لقيا�س فاعليّة �إدارة املوارد الب�شريّة
يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام� ،أ�صبحت
�ضرور ّي ًة وحيو ّي ًة ،ومن هذا املنطلق ت�أتي
�أهميّة هذه الدّرا�سة يف حماولتها بناء �أداةٍ
لقيا�س جوانب القوّ ة والق�صور يف وظائف
�إدارة املوارد الب�شريّة؛ ممّا ي�سهم يف تطوير
ممار�سات �إدارة املوارد الب�شريّة ،ويح ّقق
يف ال ّنهاية اال�ستعمال الأمثل لهذه املوارد

يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام .ويف حدود
علم الباحث ّ
واطالعه عدم توافر درا�س ٍة
عربيّةٍ تناولت تطوير �أداة مق ّننة لقيا�س
فاعليّة �إدارة املوارد الب�شريّة يف امل� ّؤ�س�سات
الترّ بويّة وال ّتعليمية.
وقد تكوّ نت هذه الأداة من ت�سعة
�أبعا ٍد رئي�س ٍة هي� :سيا�سات �إدارة املوارد
الب�شر َّية وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها،
وال ّت�شريعات املتع ّلقة ب�إدارة املوارد
الب�شريّة يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام،
وتخطيط املوارد الب�شريّة يف م� ّؤ�س�سات
ال ّتعليم العام ،وتدريب املوارد الب�شر َّية
يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام ،وا�ستقطاب
املوارد الب�شريّة وتوظيفها وتعيينها يف
م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام ،وحتليل العمل
وت�صميمه يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام،
والأجهزة والربجم َّيات امل�ستعملة يف �إدارة
املوارد الب�شر َّية يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام،
وال َّرواتب واحلوافز املاد َّية واملعنو َّية يف

م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم العام ،وتقومي الأداء
الوظيفي يف م� ّؤ�س�سات التعليم العام .ويف
ّ
كل بُعد جمموعة من املعايري املتعلقة به .يف
�ضوء دالالت �صدق الأداة وثباتها ميكن �أن
تقوم امل� ّؤ�س�سات الترّ بويّة بتطبيق املقيا�س
والإفادة منه يف ال ّتع ّرف على مواطن القوّ ة
ب�شكل
وال�ضعف يف �إدارة مواردها الب�شريّة
ٍ
ي�سهم يف جتويد �أدائها؛ نظ ًرا حلاجة هذه
امل� ّؤ�س�سات لأدوات تفيدها يف تع ّرف ر�صد
نقاط القوّ ة والك�شف عن جوانب الق�صور
يف �إدارتها للموارد الب�شريّة ا ّلتي ميكن �أن
مت ّثل عقب ًة يف جناحها وزيادة كفاءتها .كما
ميكن توظيف هذا املقيا�س يف قيا�س فاعليّة
�إدارة املوارد الب�شريّة يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم
العايل.
الدّكتور حممّد �سليمان اجلرايدة

 اجلرايدة ،حم ّمد ( ،)2012تطوير �أدا ٍة لقيا�س فاعل ّية �إدارة املواردالتبو ّية والنّف�س ّية ،جامعة
الب�شر ّية يف م� ّؤ�س�سات التّعليم العام .جملة العلوم رّ
البحرين.50-44،)13(4 ،
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Graduates Speech
This night is a special one because it
spreads fragrant smells of delight and joy
in the hearts of this glittering constellation
of students. They are really stars that
shine in the sky spreading enlightenment
and drawing a painting decorated with
charm and beauty. I
and on behalf
of my brothers and sisters who are
graduating
express our pleasure and
feeling of honor to stand before you to
express our great thanks and appreciation
for honoring us with your presence on
this happy occasion.

TOM

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

We are pleased at this juncture to
dedicate this achievement and express
our deep gratitude to our beloved leader
His Majesty Sultan Qaboos bin Said,
We have spent years of diligent
, may Allah protect him, in recognition of
His support in building these capacities
hard work ,
in this great institution.
and minds and enlightening them with
We spent this time in an atmosphere full
science and knowledge. We promise to
of devotion, knowledge and firm desire to
contribute to the growth and development
reach our goals and achieve excellence.
of our beloved Oman under the guidance
We have grown up in this University,
of His Majesty.
deriving from its pure environment and
Dear Patron of our ceremony…Thank
acquiring science and knowledge, and
you
for sharing with us these happy
this memory will remain in our hearts
reminding us of the fragrance of the memorable moments We pray to Allah
happy gathering, the hassles of the exams to bless this gathering in our benevolent
Oman.
and the joy of success.
Dear Graduates,

Our Professors,

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

You have a special position in our
hearts,
and we will never forget your
efforts in providing us with knowledge
and Values. You implanted in us letters and
words. May Allah bless you and reward
you more knowledge and enlightenment.
My Graduate Brothers and Sisters,
I congratulate you on being blessed
with such strong will, and I congratulate
Oman on producing such able graduates,
I congratulate our families on this
achievement. I wish you continuous
success, and development.

These are really special moments. We
We wish everyone success , specially
can feel different intertwined expressions those who seek the benefits of science
and feelings where smiles of graduating and learning; and we ask Allah to keep
are mixed with tears of parting. Only little these memories in our hearts.
time is left. How beautiful were the years
we spent with you here drinking from the
Ahmed Al-Qassabi

When

one of your dreams comes true, you
feel that your heart is filled with pleasure. I felt
this when I arrived at Heathrow Airport, London,
UK.
Travelling to the UK was a great experience
and studying at Brunel University was a golden
chance for me and all other students.
My teacher helped me a lot and taught me
many things. His name was Tom and he was
British. He had a kind smiley face. I really
liked his way of explanation to understand his
teaching. He always divided us in small groups,
and then gave us some games and thoughts to
compete with each other. He encouraged us to be
hard working students. He told us the strategies
for how to present an excellent presentation or
speech. My teacher came along with us to the
places that we visited. He treated us likes sisters
or brothers by advising us to stay at home in the
evening and that we shouldn’t go outside our
flats.
In addition, Tom taught us how to be confident
in various situations, He said to me some words
that stuck in my mind and I will never ever forget.
He said «you are a smart girl and so funny but
be aware and don’t do crazy things that get you
into trouble, I am sure you›ll› be a great person
in the future.»
He gave me a gift because I got the highest
mark in writing diaries and I was very proud of
myself.
Whenever I remember the UK, Tom comes to
my mind directly. I really miss my good teacher
and London as well, I advise you all to visit this
great country. I am certain that you will spend
very precious time there.
Laila Al Battashi
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The Dream That Became
True in the U.S.A
A New Experience in U.S.A
Iast summer, the University of Nizwa took a group of
students to University of Wisconsin-Oshkosh, which is
in the United States of America, to study two courses in
Introduction to Business and Organizational Behavior.
We spent 6 weeks in Oshkosh, Wisconsin.
Trips Across U.S.A
Besides studying at the University of Wisconsin
Oshkosh, we also visited many places. We traveled to
many places and enjoyed our time. We went to the 1000
Islands Environment Center, Maribel Caves Country
Park, Cedarburg Strawberry Festival, and we also went
to Walmart Company. In Washington D.C, we saw the
White House and some other museums. Furthermore,
we went to Mercury Company and we went to the zoo
to have some fun and see some beautiful animals. We
were also invited to a feast in one of the mosques and
to a graduation ceremony.
Our Activities in U.S.A
There were many activities that we did during our
study in the U.S.A. We set up an exhibition,which
reflected Omani culture and traditions. Many
Americans that visited our Omani display were very
impressed and extremely interested in our wonderful
country.
My View of the U.S.A
America is one of the most beautiful and popular
countries around the world. Many people hope to live
there or just visit.I realy enjoyed my travel experiences
to America. America is very different from Oman, and
I was amazed by its development and the size of the
very large buildings in the cities. You can see the streets
full of cars. Furthermore, American people were very
kind and helpful. The people were very accepting of
my nationality and treated me with respect.
Amjaad AL-Hinaai

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

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

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

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

Overall, Madame Tussaud’s
is a place that I will never ever
forget. It will be in my mind
as one of the most wonderful
This museum is a major memories. Furthermore, it
tourist attraction in London. would be a nice idea if we had
People from different countries one in our country and I am
visit it and take pictures with the sure that it would be one of the
waxworks. One of the amazing famous places here.
things that I saw there is the train
Aamir Alzarai
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