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أرواحكم،  ببهاء  المشرقة  عيدة  السَّ اللحظات  هذه  في 
الخريجين بهجة  قلوُب  تنبض  عد والسرور،  بالسَِّ العامرة 
وتعلو  والخير،  بالخصب  مبشرة  ودياناً  يجري  وحبوراً 
أقواساً قزحية في سماء الوطن، توقد همم العمل وتضئ 
شموس األمل، فيمأل قلب الجامعة وروحها بهاء وإشراقاً، 

وتزداد حبوراً وسروراً.
ويسعدني نيابة عن صاحب الّسمو الّسيد أسعد بن طارق 
أْن  نزوى  أمناء جامعة  الموقـّر، رئيس مجلس  آل سعيد 
أرحـّب بكم جميعا في هذا اللقاء البهيج، كما يّشرفني باسم 
الجامعة أْن أرفع أسمى آيات الشكر والثناء الخالد لموالي 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظـّم 
وتمام  الصحة  وأسبغ عليه موفور  – حفظه هللا ورعاه- 

العافية.
إنَّ جامعة نزوى شجرة طّيبة في أرض مباركة وغراس 
نّير يعلو سامقاً في سماء ُعمان األبّية منذ أن بارك قيامها 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
أعزه هللا والذي ما فتئ يُمدها بتوجيهاته األبوية الراشدة 
باقية  حيٌة  الطيبة  والكلمة  الالمحدود.  السخي  ودعمه 
تبني  وهي  تزول  أن  ديدنها  هذا  لجامعة  وأنى  تموت  ال 
وهدى،  رشداً  باألرواح  وتسمو  القلوب  وتصوغ  العقول 
أنى لها وهي تتجدد كل عام مّرتين، مّرة باستقبال كوكبة 
تزف  عندما  أخرى  ومرة  الحياة،  لصنع  المتعطشين  من 
خريجيها كنهر من عطاء ممتد يسقي األمة حياة وتقدما. 
أّنى لها وهي تؤتي  أكلها كل حين بإذن ربها مسهمة في 
بناء اإلنسان أعظم ثروات الوطن وصّناع تقدمه ونجاحه.
رسوخاً  وبناتها  أبنائها  بعطاءات  األيام  ستزيدها  أجل 
وسمواً ومضاءاً على العهد ووفاء للوطن وقائده المفدى.

• أعزائي الخرّيجين والخرّيجات
وال  للمعارف  تدوير  إعادة  ليست  الجامعّية  الّدراسة  إّن 
اجترار لنتاج اآلخرين وإرث السابقين، وإنما بناء قدرات 
المعارف  تلك  وتسخير  حوله  ما  فهم  من  المتعلم  تمكن 
والمهارات والقيم التي اكتسبها في سبر أغوار ما تقذف 
به الحياة أمامه من تحديات وإشكاالت واستشفاف الرؤى 
إعالن  فالتخرج  لذا  وهدى.  بصيرة  على  لها  والحلول 
تلك  فيه  تزف  العمر  مراحل  من  جديدة  لمرحلة  بداية 
عامر  مستقبل  إلى  والمعارف«  والمهارات  »القدرات 
بآفاقه وتطلعاته كما هو عامر بما يمكن إنجازه وتحقيقه 
يتكرر في  إنه بحق عيٌد ال  الفرد والوطن..  على صعيد 

لجهٍد دؤوب وعطاٍء متصل  تتويجاً  يأتي  العمَر إال قليال 
وإعالن بداية وميالد لمرحلة جديدة، أكبر بهمم صناعها 
الوطن.. عطاًء  إليه  يتطلّع  مشواٍر  في  جميعاً  بكم  وأنعم 
وبناًء، وأفكاراً ومبادرات تعزز مسيرة النماء واالزدهار، 

تضاهي تطلعكم وأسركم الكريمة لمستقبٍل زاهٍر ومثمر.
إنكم ُتقِدمون على مرحلٍة يحتاج فيها الفرد بجانب معارفه 
العلمية ومهاراته الفنية والتخصصية، أن يشمّر عن ساعد 
الجد وأن يشحذ همته ليس لتطبيق ذلك فحسب بل لالستفادة 
من خبرات من سبقوه متسلحاً بقيم التعاون وحسن التفاهم 
والتسامح والقبول المبني على الفكر اإليجابي الذي زرعته 

الجامعة في كل منكم.
إنَّ عوالم اليوم االقتصادية والمعرفية تتسم بسرعة التغّير 
التعلّم  باستمرار  المواكبة  القدرة على  يستلزم منكم  وهذا 
المثلى  لالستفادة  المبادرة  روح  وإذكاء  الذات،  وتطوير 
إال  الصدف ال تخص  أن  لكم حيث  المتاحة  الفرص  من 

العقول المهيأة.
ماٍض  فالعالم  متسارعة،  بوتيرة  يتغير  العمل  سوق  إّن 
القتصاد قائم على المعرفة، تتغير فيه سوق فرص العمل 
أكثر من أي وقت  الخريجين مطالبون  وكماً، وإن  نوعاً 
مضى الستمرار التعلم والتأهيل وتطوير الذات والوعي 
والحرص  تشكيلها  في  الفاعل  واإلسهام  المتغيرات  بهذه 

على اقتناص فرص الريادة ومجاالت التوظيف الذاتي.
مفاتيح  من  الطالب  تمكين  على  الجامعة  حرصت  لقد 
المعرفة والعلوم الالزمة لمجاله وأوصلته بمعين خصب 
من المهارات المتعددة والقيم الفاضلة بما يعيينه على حسن 
المعاملة وأني ألدعوكم  التدبير وحسن  التصرف ورشاد 
أيها الخريجون والخريجات أن تضعوا ذلك نصب أعينكم 
وتترجموه إلى واقع حي يشهد لكم بالنماء وللوطن العزيز 

بما يستحقه منا جميعا من استدامه للتطور واالزدهار.
والخريجات  للخريجين  العطرة  التهاني  أزّف  أذ  إنني 
والسداد  بالتوفيق  لهم  القدير  العلي  هللا  ألدعوا  وأسرهم 
وأعواما حافلة بالعطاء وخدمة الوطن واإلنسانية جمعاء.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وكل عام والجميع بخير،،،
                                   

                              أ.د. أحمد بن خلفان الرواحي
                             رئيس الــجــامــعــة
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شهدت الجامعة مساء األحد )26/ 3/ 2017م( 
وبناء  البشرية  التنمية  عهدا جديدا من مسيرة 
بتخريج  وذلك  الوطن،  ثروات  أعظم  اإلنسان 
والدبلوم  الماجستير  حملة  من  التاسعة  الدفعة 
العالي والبكالوريوس والدبلوم، والبالغ عددهم 
وتسعين  وستة  مئة  وأربع  ألفا   )1496(
األربع،  الجامعة  كليَّات  مْن  وخرّيجة  خرّيجا 
بن  عبدهللا  الشيخ  معالي  رعاية  تحت  وذلك 
األوقاف  السالمي-وزير  عبدهللا  بن  محمد 
والشؤون الدينية-وبحضور عدٍد من أصحاب 
الدولة،  مجلس  أعضاء  والمكّرمين  المعالي 
الشورى  مجلس  أعضاء  السعادة  وأصحاب 
الخريجين  أمور  وأولياء  والمدعوين  والوالة، 

والخريجات.
الحكيم،  ذكر هللا  من  آليات  بتالوة  الحفل  بدأ 
كتور أحمد  تبعتها كلمة رئيس الجامعة األستاذ الدُّ
واحي قال فيها: في هذه اللحظات  بن خلفان الرَّ
العامرة  أرواحكم،  ببهاء  المشرقة  السعيدة 
بالِسعد والسرور، تنبض قلوُب الخريجين بهجة 
وحبوراً يجري ودياناً مبشرة بالخصب والخير، 
وتعلو أقواساً قزحية في سماء الوطن، توقد همم 
العمل وتضئ شموس األمل، فيمأل قلب الجامعة 
وروحها بهاء وإشراقاً، وتزداد حبوراً وسروراً. 
ويسعدني نيابة عن صاحب السمو السيد أسعد 
مجلس  رئيس  الموقـّر،  سعيد  آل  طارق  بن 
أمناء جامعة نزوى أن أرحـّب بكم جميعا في 
هذا اللقاء البهيج، كما يّشرفني باسم الجامعة أن 
أرفع أسمى آيات الشكر والثناء الخالد لموالي 
بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة 

سعيد المعظـّم – حفظه هللا ورعاه- وأسبغ عليه 
موفور الصحة وتمام العافية.

إنَّ  والخريجات:  يجين  الخرِّ مخاطًبا  وقال 
الدراسة الجامعية ليست إعادة تدوير للمعارف 
السابقين،  وإرث  اآلخرين  لنتاج  اجترار  وال 
ما  فهم  من  المتعلم  تمكن  قدرات  بناء  وإنَّما 
حوله وتسخير تلك المعارف والمهارات والقيم 
التي اكتسبها في سبر أغوار ما تقذف به الحياة 
واستشفاف  وإشكاالت  تحديات  من  أمامه 
لذا  وهدى؛  بصيرة  على  لها  والحلول  الرؤى 
فالتخرج إعالن بداية لمرحلة جديدة من مراحل 
والمهارات  »القدرات  تلك  فيه  تزف  العمر 

والمعارف« إلى مستقبل عامر بآفاقه وتطلعاته 
كما هو عامر بما يمكن إنجازه وتحقيقه على 

صعيد الفرد والوطن.
السالمي– عبدهللا  الشيخ  معالي  قام  ذلك  بعد 
راعي الحفل- بتكريم الُمجيدين من الخّريجين 
المنتظمين  الجامعة  طالب  من  والمجيدين 
شهادات  بتوزيع  معاليه  قام  ثم  الدراسة،  في 
المجموعة األولى من الخريجين، بعدها شاهد 
ذلك  تبع  الجامعة.  وثائقيا عن  فيلما  الحضور 
توزيع شهادات المجموعة الثانية من الخريجين.
هالل  بن  عبدهللا  بن  هالل  الخريج  ألقى  وقد 
الخروصي بالنيابة عن زمالئه كلمة الخريجين، 
قال فيها: اليوم نسترجع ذكريات الهيبة والرهبة 
حال التحاقنا بالجامعة؛ ثم ما هي إال أيام حتى 
عروقنا  في  يجري  وبدأ  الوارف  ظلها  أظلنا 
لهذه  وتطلعنا  واألمل،  والعمل  الكفاح  مزيج 
فصارت  نترقبه،  حلماً  كانت  لحظة  اللحظة، 
بنيناه، واقعاً نسعد به  اآلن واقعاً نحياه، واقعاً 
فيه  وصلنا  بجهد  تحقق  الواقع  هذا  ونرضاه. 
وقد  لنتخرج  ومذاكرًة،  انجازاً  بالنهاِر  الليَل 
ما  واألفكار  والمعارف  المهارات  من  امتلكنا 
على  القدرة  ويمنحنا  الحياة،  لمواجهة  يؤهلنا 

صنع مستقبل مشرق لنا ولوطننا.
َبَذلُتم كلَّ  لقد  الخريجين:  وقال مخاطبا إخوانه 
ما في ُوسِعُكم، وحملُتم األماَنة على خيِر وجٍه، 
وأديتم فأحسنتم، وأعطيتم فأنجزتم، ليس هناك 
وليس  الرحمن،  جنة  إال  عطاءكم  يكافئ  ما 
إنها  لكم،  نهديها  اللحظة  هذه  من  أجمل  هناك 
معالي  قام  ذلك  بعد  وتخرجنا.  نجاحنا  لحظة 

الشيخ وزير األوقاف والشؤون الدينية بتوزيع 
الشَّهادات على المجموعة الثالثة من الخريجين، 
ثّم استمع الحضور إلى قصيدة شعرية للشاعر 
الشيخ  معالي  قام  بعدها  الشلي،  بن علي  خالد 
تبع  الرابعة.  للمجموعة  التخرج  بتسليم شهادة 
سليمان  الخريج  ألقاها  شعرية  قصيدةٌ  ذلك 
عبدهللا  الشيخ  معالي  ليعود  الشريقي  أحمد  بن 
السالمي إلى توزيع الشهادات على المجموعة 
معالي  ح  صرَّ وقد  الخريجين.  من  الخامسة 
على  الدينية  والشؤون  األوقاف  وزير  الشيخ 
هامش رعايته لحفل التخرج، بأنَّ كلمات الوفاء  
تضيق عن إعطاء هذا الوطن حق الوفاء، وال 
تعبر الكلمات عن سروره بهذه الثلة من أبناء 
جمعوا  وقد  الميمون،  تخرجهم  يوم  في  عمان 
الصادقة  والوطنية  الكريمة  األخالق  العلم  مع 
والوالء للوطن وقيادته، مضيفا معاليه أن الوطن 
يرتفع مجده بأيدي أبنائه جميعا وبركة نواياهم 
المتقن  وجهدهم  األمين  وعملهم  المخلصة 
بمشاركة  سروره  معاليه  أبدى  وقد  الرصين. 
من  التاسعة  الدفعة  تخرج  حفل  نزوى  جامعة 
طالبها، مقدماً شكره وتقديره للطاقم األكاديمي 
في  إسهاماتهم  على  نزوى  بجامعة  واإلداري 
بالسلطنة، ووجه  الجامعي  التعليم  دعم مسيرة 
معاليه التهنئة لجميع خريجي هذه الدفعة، متمنياً 
إياهم  وحاثا  حياتهم،  في  والنجاح  التوفيق  لهم 
على أهمية بذل كافة الجهود للمساهمة الفاعلة 
في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها 
موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد المعظـــــــــم - حفظه هللا ورعاه-.

فاق عددهم هذا العام ألف وأربعمائة وتسعين خريجا وخريجة.. وزير األوقاف 
والشؤون الدينية يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة للجامعة

رعى فضيلة الشَّيخ الدكتور محمد بن بن راشد بن صالح الغاربي – أستاذ مساعد بكلية التربية، قسم 
العلوم اإلسالمية بجامعة السلطان قابوس- مساء يوم السبت الموافق)2017/3/25م( حفل تأدية قسم 
كر الحكيم،  يدلة والتَّمريض بجامعة نزوى. بدأ الحفل بآياٍت من الذِّ يجي كليَّة الصَّ اليمين المهني لخرِّ
ب في بدايتها  واحي، حيث رحَّ كتور أحمد بن خلفان الرَّ أعقب ذلك كلمة لرئيس الجامعة األستاذ الدُّ
يدلة والتمريض: إن أداء اليمين  بالحضور، وقال فيها مخاطًبا الخريجين والخريجات من كلية الصَّ
المهني لسائر التخصصات الطبية، تقليد دأبت عليه كل التخصصات الطبية قبل البدء بالممارسة 
الفعلية لهذه المهن اإلنسانية الرفيعة، والتزمت به كل المجالس المعنية بالتخصصات الطبية؛ تأكيًدا 
ألهمية أداء هذه المهن بروح عالية من االلتزام والمسؤولية بما يليق بشرف المهنة وتقديمها ممزوجة 
بالرحمة واإلخالص والتقدير للحياة اإلنسانية. وأضاف: إن مهن الرعاية الطبية التي أنتم في صميمها 
يمس سلوك مقدميها حياة الناس وأرواحهم؛ لذا يلزمكم أن تعاملوا الناس على أعلى درجات االحترام 

والمساواة مقّدرين في ذلك حرمة النفس البشرية وواجب صونها ورعايتها وعدم اإلضرار بها.
جين، وقالت فيها: يسرني أَْن أَِقَف بيَن  بعد ذلك ألقت الخريجة نورس بنت عبدهللا الحارثية كلمة الخرِّ
أَيديُكْم في هذا اليوم الُمبارِك باألَصالِة عْن نفِسى وبالنيابِة عن زمالئي ونحن على أبواِب أداَء القسم 
والَتخرَج، وقد حصدنا ثماَر أَعواٍم  مضْت من الِجد واالجتهاِد، ُمَحملًة بذكرياٍت َستْبقى عالِقًة في 
قلوِبنا جميًعا،- ُكنا وما ِزلنا-  في ِرحاِب جامعِة نزوى أسرًة واحدًة نَستِظُل ِبِظالِل العلِم و نكافُح من 
أجِل ِرفعِة ُعَماِنِنا. وأضافت: إننا اليوَم في لحظاٍت حاسمٍة, َتستحَق منا أكثَر من الفرح والسعادة, فما 
أروَع اللقاَء وأصعَب فِراق هذه الجامعة الفتية، حيث ما تزال صورةُ السنِة األولى َتمُر أَماَم أَعُينِنا, 
حتى وجْدنا أنفسَنا اليَوم هاهنا نحتفُل بتخْرجنا من جامعتنا التي طالما ُعَدْت بيتنا الثاني, مسترجعين 

أياما ُتذِكُرَنا بكل فرٍد وُركِن من أركان هذا الصرِح العلمي العريق.
يدلة والتَّمريض لقسم اليمين المهني أمام فضيلة الشيخ راعي  يجي كلية الصَّ وقد شهد الحفل أداء خرِّ
يدلة والتَّمريض بالجامعة مائة وتسعة وأربعون خريًجا  ج هذا العام في كلية الصَّ الحفل، وكان قد تخرَّ
وخريًجة. منهم )70( طالًبا وطالبة من حملة بكالوريوس الصيدلة و)33( من حملة الدبلوم في الصيدلة، 
و)23( من حملة الدبلوم في التمريض و)30( طالبا وطالبة من حملة بكالوريوس التمريض. حضر 
حة وعمداء كليَّات الجامعة والمسؤولين  الحفل عدٌد من مديري العموم ورؤساء األقسام بوزارة الصِّ

الب وجمع من الطلبة والطالبات. فين وأولياء أمور الطُّ والموظَّ

ون قسم اليمين المهنّي مريض يؤدُّ
َّ
يدلة والت ة الصَّ يجو كليَّ خرِّ
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نظمتها  التي  المرورّية  المة  السَّ ندوة  الجامعُة  استضافت 
للمرور  العاّمة  باإلدارة  ممثلة  الّسلطانّية  عمان  شرطة 
بمناسبة أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
أمانة«،  »حياتك  شعار  العام  هذا  حمل  والذي  2017م، 
سالم  بن  حمد  الشيخ  سعادة  رعاية  تحت  النَّدوة  وكانت 

األغبري-والي نزوى-.
محاضرةٌ  تبعته  الحكيم  كر  الذِّ من  بآي  النَّدوة  بدأت  وقد 
الّسعيدي-مدير  حمدان  بن  خميس  المقّدم  قّدمها  مرورّية 
تأتي ضمن  الّندوة  أّن هذه  فيها  بّين  نزوى-  إدارة مرور 
الخليج  الّسلطنة مع شقيقاتها دول  فعالّيات احتفال شرطة 

بهدف  العام  هذا  يأتي  والذي  المرور،  بأسبوع  العربي 
إرسال رسالة إلى المجتمع مفادها عدم الّسرعة عند القيادة 
للحّد من الحوادث المرورّية، وقد أعطى المقّدم نبذة عْن 
الحوادث  مسّببات  تضّمن  والذي  المرور،  أسبوع  شعار 
كالّسرعة الزائدة، واستخدام الهاتف، واإلرهاق، والتجاوز 
الخاطئ، كما تحّدث عْن مجموعة من اإلحصائّيات عن 
بشكل  والّسلطنة  عام،  بشكل  العالم  دول  في  الحوادث 
خاص، وأهّم ماتّم إنجاُزه باسم الّسلطنة في مجال المرور 

على المستوى العربّي والعالمّي.
وقد أشار المقّدم كذلك إلى مجموعة من الحقائق واألرقام 
وإجمالي  القيادة  ورخص  المركبات  بأعداد  المتعلقة 
الحوادث في السلطنة وإجمالي اإلصابات والوفّيات، وبّين 
أنَّ هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الحوادث لعام 2016م 
وذلك نتيجة للجهود المبذولة، التي تقوم بها شرطة المرور 
الّندوات  تنظيم  وشملْت  المرورّية،  التوعية  مجال  في 
المرورّية،   الّسالمة  وقوافل  ومعارض  والمحاضرات، 
الّسالمة  ولجان  ومسابقات  الفّني،  الفحص  ومحّطات 
من  للحّد  المجتمع  توعية  إلى  كلّها  تهدف  و  المرورّية، 
المقّدم  الحوادث المرورّية. وفي ختام المحاضرة عرض 

الحوادث،  مسّببات  عْن  فيديو  مقاطع  الّسعيدي  خميس 
وكيف يمكن أْن تكون سببا في إحداث إصابات كبيرة أو 

وفيات.
ثم  أمانة(،  بعنوان)حياتك  غنائّيا  أوبريتا  م  قُدِّ ذلك  بعد 
قصيدة شعرّية بعنوان)حلم متبخر( مْن تقديم الطالبة أسماء 
مت جماعة المسرح والموسيقى بالجامعة  الجهضمية، وَقدَّ

مشهداً مسرحّيا بعنوان)الّسالمة المرورية(.
دينّية،  الّنعماني محاضرة  بن علي  سالم  الشيخ  م  وقدَّ هذا 
تحّدث فيها عْن خالفة هللا لإلنسان على األرض وتكريمه 
وغاية  هدف  إنسان  لكّل  يكون  أْن  البد  أّنه  وأوضح  له، 
عالة  يكون  فال  وبمجتمعه  بنفسه  ليسمو  لتحقيقها  يسعى 
على اآلخرين، ثم تطّرق إلى الحديث عْن فتاوي الحوادث 
واالختناق المرورّي وأخطاء القيادة وكيف تتبدل الّنعم إلى 

نقم إذا أساء اإلنساُن في استخدامها.
بعض  ذاكرا  الطريق  حقوق  عن  النعماني  تحدث  كذلك 
المواقف التي قد يتعرض لها األفراد مشيرا إلى مجموعة 
الّندوة  ختام  وفي  به.  مّرْت  التي  الواقعّية  القصص  من 
والمنظمة  المشاركة  الجهات  بتكريم  نزوى  والي  تفضل 

للّندوة.

بمناسبِة أسبوع مرور مجلِس التعاون لدول الخليج العربي.. 
 تستضيف ندوة السالمة المرورية )حياتك أمانة(

ُ
الجامعة

أعطيك شعباً  تحت شعار »أعطني مسرحاً 
مثقفا« ، وانطالقا من مبدأ اكتشاف المواهب 
مركُز  أسدَل  وإبراِزها،   الطالبية  التمثيلية 
المسرح  بجماعة  ممثالً  الطالبي  التمّيز 
االرتجال  مسابقة  على  الستار  والموسيقى 

المسرحي األولى. 
وقد شارك في المسابقة 30 طالبا وطالبة من 
و  المسرحي.  التمثيل  مجال  في  الموهوبين 
الختام،  للمشاركة في حفل  تم فوز 8طالب 
فّن  على   المسابقة  في  المشاركة  وتعتمد 
الحركة  المسرحّية، وارتجال  المشاهد  تخّيل 
متميز  وبحضور  المسرحيين.  والحوار 
ومشاركة رائعة من الفنان المبدع عبد الحكيم 

الصالحي بلجنة التحكيم كان تّم إعالن النتائج  
الفاخري  هدى  الطالبة  حصلت  إْذ  النهائية؛ 
أسمهان  والطالبة  األول،  المركز  على 
البلوشي على المركز الثاني، والطالبة الريم 
اليعقوبية على المركز الثالث. و بنهاية الحفل 
الختامي، تحدث الفنان عبد الحكيم الصالحي 
سعادته  عْن  وأعرب  الفني  مشواره  عْن 
وكان  الثانية،  للمرة  نزوى  لجامعة  بزيارته 
زارها عام 2010م، وقدم عرضا مسرحيا 
في الملتقى المسرحي األول بالجامعة بعنوان 
سعادته  عن  أعرب  كما  نفايات«  »مجّرد 
وحثهم  الجامعة  وطالبات  طالب  بمواهب 

على تنمية هذه المواهب المسرحّية. 

تحت شعار »أعطني 
 
ً
 أعطيك شعبا

ً
مسرحا

مثقفا«.. مركز التميز 
الطالبي يختتم فعاليات 

مسابقة االرتجال 
المسرحي األولى

للبيئة  الصديق  البيت  فعالّيات  ضمن 
نزوى  لجامعة   )Eco-House(
في  ومساهمته   ، عمان(  )بستان 
مجلس  ها  أقرَّ التي  الثانية  المسابقة 
من  فريق  قام  فقد  العلمي،  البحث 
أحمد  الدكتور  من  مكون  المجلس 
التميمي  فهد  والمهندس  البوسعيدي 
بزيارة البيت الصديق للبيئة ، واجتمع 
مع فريق العمل المكلف بإدارة وتشغيل 

شهاب  عادل  والمهندس  عبدالقادر  آل  حسين  الدكتور  األستاذ  من  والمكّون  البيت 
م فريق العمل نبذة عن  والمهندس عاطف أبوسليم والفاضل سعود العدوي. وقد قدَّ
ما تمَّ إنجاُزهُ في الفترة الماضية من خالل إضافة ألواح شمسّية جديدة لزيادة الطاقة 
المتولدة، وعمل حساب خاّص للبيت. وكذلك مدى تفاعل المجتمع المحلي من خالل 
عدد الزيارات المنفذة إلى البيت الصديق للبيئة. وقد تّم اإلتفاق خالل اللقاء مع فريق 
مجلس البحث العلمي بأنه سوف يتم تركيب أجهزة قياس جديدة بالتعاون والتنسيق 

مع الكلية التقنية العليا والجامعات األخرى المشاركة في المسابقة.
وقد أشاد فريق مجلس البحث العلمي بالمميزات الفريدة التي يتمتع بها البيت الّصديق 
للبيئة، وأكد ضرورة المشاركة الفاعلة في المسابقة الثانية للبيوت الّصديقة للبيئة في 

سلطنة ُعمان.

  من مجلس البحث العلمي 
ٌ

فريق
 الّصديق للبيئة لجامعة نزوى

َ
يزور البيت
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العربّية  للدراسات  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  مركُز  استضاف 
     )Dr. Wiekert Visser(فيزر فيكرت  الدكتور  واإلنسانّية 

  )Dr. Corien Hoek( والدكتورة كورين هوك
مركز  الباحثان  زار  وقد  األلمانية.  بالجامعة  الّسابقين  الباحثين 
الفراهيدي وقّدم لهما الدكتور محمد المحروقي -مدير المركز- شرحاً 
ونشر  الّندوات  تنظيم  مجالي  في  وإنجازاته  المركز  بمهام  تعريفيا 
الدراسات المتصلة بعمان. ثّم صحبهما -في جولة إلى بعض مراكز 
ونتاج  والعمانية  الطبية  النباتات  وكرسي  دارس  كمركز  الجامعة 

األحياء البحرية ومعهد الّضاد. 
 وقد قّدم الباحثان عرضين عْن تجربتهما العلمّية والعملّية في ُعمان 
كوثر  األستاذة  رحبت  الجلسة  بداية  وفي  الثمانينّيات.  مطلع  منذ 
من  وبالحضور  بالزائرين   - الجلسة  مديرة   – الحارثية  أحمد  بنت 
الحياة  حول  البحثية  تجربتها  كورين  الدكتورة  قدمت  ثمَّ  المهتمين، 
البدوّية في رمال الشرقية والمنطقة المجاورة، وتأثير التطور ونمط 
الحياة الحديثة عليهم. وسردت معلوماٍت وافرًة حول تنّقل البدو من 
البادية إلى الّساحل لصيد االسماك، ونقلها عبر الصحراء إلى المدن 
والقرى المجاورة على ظهور الحيوانات قبل السيارات، واتسع نطاق 
السلطنة،  إلى خارج  ليصل  المنطقة  إلى  السيارات  بعد دخول  النقل 
السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات  خصوصاً 
والعمل  الكفاح  روح  على  يدل  مما  الهاشمّية،  األردنية  والمملكة 

الدؤوب لدى اإلنسان العماني.
في  جماعي حول شجرة)العلعالن(  بحث  إلى  كورين  د.  وأشارت   
الجبل األخضر والمخاطر التي تواجهها. كما عّرفت ببحوثها حول 

السّياحة المستدامة.
 بعد ذلك تحّدث الدكتور فيكرت، الرئيس السابق لبرنامج ماجستير 
العمل  في  تجربته  عن  للتكنلوجيا  األلمانية  بالجامعة  األرض  علوم 
لدى شركة تنمية نفط عمان وغيرها من الشركات مركزاً على تاريخ 
استخراج النفط والغاز ومعّدل االنتاج خالل هذه الفترة. و قّدم شرحاً 
ة في الّسلطنة، وأقدمها تعود  وافياً عن طبقات األرض في أماكَن عدَّ
م عرضاً بالفيديو يوّضح حركة  إلى أكثر من 300 مليون سنة، وقدَّ
تفاعال  الجلسة  شهدت  السلطنة.  موقع  وتغّير  التاريخ  عبر  الصفائح 
من الحضور الذين طرحوا أسئلة ومداخالٍت حول دراسات الّضيفين 
الدكتور عبدهللا بن  قدم  العمل في ُعمان. كما  الثرّية في  وتجربتهما 
بحوث  بوحدة  تعريفاً  األفالج-  بحوث  وحدة  -مدير  الغافري  سيف 

األفالج واألبحاث التي أنجزتها.

مركز الفراهيدّي يستضيف باحثيِن 
هولنديين يحاضران عْن تجربتهما العلمّية 

روالند والعملّية في ُعمان سـعادَة  نزوى  جامعُة  استضافت 
المعتمد  الفرنسّية  الجمهورية  ســفير  دوبيرتراند، 
األستاذ  سعادته  استقبال  في  وكان  السلطنة،  لدى 
الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيُس الجامعة، 
أوجِه  في  الحوار  معه  وتبادل  بِه  رّحب  حيث 
جامعة  بين  العلمي  والتواصل  األكاديمي  التعاون 
آفاق  توسيع  وسبل  الفرنسّية،  والجامعات  نزوى 
التعاون بينها. كما َعَرَض رئيُس الجامعة لسعادة 
الّسفير تاريخ الجامعة ونشأتها ورؤيتها، إلى جانب 
توضيح موجز لوظائف الجامعة األساسّية ونظامها 

األكاديمّي، والكلّيات والمراكز التابعة لها.
روالند  لسعادة  الجامعة  رئيُس  م  َقدَّ ذلك  عقب 
م الحرم الجامعي الرئيس،  دوبيرتراندعرضا لمجسَّ
شرح مْن خالله هيكلة الجامعة ومرافقها األساسية، 
باإلضافة إلى مراحل اإلنشاء والبناء. بعد ذلك أخذ 
تفقدية في  فير في جولة  السَّ الجامعة سعادة  رئيس 
السفيرعددا من  الجامعة؛ حيث زار سعادة  أرجاء 
ومنها  للجامعة  التابعة  والبحثّية  العلميَّة  المراكز 
الطبّية  النباتات  لكرسي  التابع   الحيوانات  مركز 
على  سعادته  واّطلع  البحرّية،  األحياء  ونتائج 
الع على  أعمال المركز وخططِه، إلى جانب االطِّ
العلمّي  البحث  النهوض بمستوى  دور المركز في 
سعادة  تجّول  كما  الّسلطنة.  في  التقنّي  والتطوير 
مركز  في  الجامعة  رئيس  بمعية  الفرنسي  الّسفير 
مهارات الكتابة، ومركز تعزيز مسالك التعلم اللذين 
الجامعي  الطالب  بتأهيل  األولى  بالدرجة  يعنيان 

خالل  والدراسّية  التعلمية  مهاراته  وتعزيز  لغويا 
الّسفير ومرافقوه  وانتقل سعادة  الجامعّية،  مسيرته 
بالجامعة،  التشكيلّية  الفنون  ورشة  زيارة  إلى 
والمقصورة الفنّية؛ حيث أعجب سعادته بإبداعات 

الطالب وإنتاجاتهم الفنية في كال الورشتين. 
للجامعة،  الفرنسي  السفير  سعادة  زيارة  وبمناسبة 
نّظم قسم اللغة الفرنسية أمسّية تضّمنت كلمة ترحيبّية 
بسعادة السفير، وعرَض مشهد مسرحّي مْن تقديم 
م عرٌض عن الكتاب  طالب اللغة الفرنسية، كما قُدِّ
 ،»LATIFA« الفرنسية الترجمة  نادي  ألّفه  الذي 
ثم  الفرنسية،  اللغة  متعلمي  لخدمة  جاء  والذي 
انتشار  عن  فيها  تحدث  كلمة  السفير  سعادة  ألقى 
التي  الطّيبة  والعالقات  ومستقبلها  الفرنسية  اللغة 
بافتتاح  األمسية  واختتمت  بالّسلطنة،  فرنسا  تجمع 
المعرض المصاحب والذي ضمَّ أنشطة القسم وأهّم 

إنجازاتِه وأعماله.

ة  سفير الجمهورية الفرنسيَّ
لطنة يزور جامعة نزوى المعتمد لدى السَّ

دّشن قسم الهندسة الكهربائّية والحاسوب - برنامج تجسير- الخاص بحملة شهادة الدبلوم في تخصص 
الهندسة الكهربائّية لمواصلة مسيرتهم األكاديمية، والحصول على شهادة البكالوريوس في التخصص. و 
تمَّ البدء في برنامج التجسير في الهندسة الكهربائية منذ  منتصف شهر مارس الماضي، حيث يخدم الفئة 
م هذا  البرنامج بالتعاون مع كلية العلوم واآلداب. العاملة في القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز، ويقدَّ
الجدير بالذكر أنَّ برنامج التجسير في الهندسة الكهربائية يفتح أفاقا جديدة لجامعة نزوى مْن خالل  توجيه 
مصادرها وخدمتها للمجتمع المحلي وإعطاء فرص أكاديمية جديدة للراغبين في الحصول على شهادات 

أكاديمية ومعرفة أوسع في مجال تخصص الهندسة الكهربائية. 

كلية الهندسة 
ن 

ّ
والعمارة تدش

برنامج التجسير في 
تخصص الهندسة 

الكهربائّية
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صنعاء العلوية:
ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثالث عشر لهذا العام  

نظمت جماعة االبتكاروالنادي 
العلمي ورشة بعنوان »أنا مبتكر«  للمبتكر العماني 
استهل  حيث  السيابي،  عامر  بن  سالم  بن  هالل 
الورشة بالحديث  عن الفرق بين االختراع واالبتكار 
وما يميز االختراع عن االبتكار. بعدها بدأ بعرض 
الحقيبة  منها  مخترعين  عمانيين  لطالب  مشاريع 

الذكية والبطاقة السحرية.
وفي سؤال طرحه السيابي على الحضور »يا ترى 
من أنا ؟«  الكتشاف ذواتهم بدأ بتزويدهم بجرعات 
إيجابية والدفع بهم نحو التقدم والتميز في اكتشافاتهم 
إختراعاته من  المحاضر بعض  بعد ذلك عرض   .
كما  بتجربتها  الطالب  وقام  إختراعاً   172 بين 
تلك األعمال. وأنهى  أخذ آراءهم في كيفية تطوير 
هللا  )إنَّ  تعالى:  بقوله  ورشته  العماني  المخترع 
اليضيع أجر من أحسن عمال( وحث الطالب على 

التقدم في وجه الصعوبات والتغلب عليها.

جماعة االبتكار والنادي العلمي 
تنظم ورشة » أنا مبتكر«

صنعاء العلوية:
برايل،  لغة  في  تدريبّية  ورشة  الكفيف  إبداع  جماعة  نّظمت 
وكانت من تقديم الطالب أحمد النوبي –أحد الطالب المكفوفين 
في الجامعة- وبدأها بالتعريف بشخصّية برايل مخترع آلة برايل 

للمكفوفين وقصتوكيف كانت بداية اختراع اآللة.
تسهيالً  اآللة  عمل  كيفية  عْن  مبسط  فيلم  عرض  تّم  بعدها 
للمشاركين في الورشة، وقد تخلل ذلك مناقشة  خلفية الحضور 

العلمية عن برايل أو اآللة، ثم اتجه مسار الورشة إلى التطبيق العملّي لكيفية استخدام اآللة، حيث جلس عند كل طاولة 
طالب كفيف ليعلم الطلبة اآلخرين كيفّية االستخدام الصحيح لآللة.

جماعة إبداع الكفيف تنظم ورشة 
تدريبّية في لغة برايل

الثالث عشر نظمت جماعة صّناع  الثقافي  الموسم  فعالّيات  ضمن 
مها المذيع عادل الكاسبي  الريادة  ورشة بعنوان »المذيع الناجح« قدَّ
- مذيع في قناة الوصال - َعَرض فيها ألهم المميزات التي يجب أْن 
يتحلى بها المذيع الناجح، كما تحّدث عْن بعض األخطاء التي قد يقع 
فيها المذيع ، ثم بدأ الكاسبي بعرض بعض المقابالت التي أجراها 

خالل مسيرته اإلذاعية وأهم المالحظات فيها. 
ا إخبارّيا للحضور وبدأ في توجيههم  بعد ذاك عرض المحاضر نّصً
حول مايجب عليهم فعله، وأضاف إلى ذلك بعض التمارين لتحسين 
وت، ثمَّ أنهى الكاسبي ورشته بتقديم التوجيهات والدعم للطالب  الصَّ
يوسف  األستاذ  ختتم   وا  اإلذاعّي،  التقديم  شغَف  فيهم  وجد  الذين 
بن محمد العطار - رئيُس جماعة صّناع الريادة، طالب ماجستير 
مه مْن معلومات تخدم الطالب. وأضاف بأنَّ هذه  إرشاد وتوجيه- الورشة بشكر  المقدم اإلذاعي عادل الكاسبي لما قدَّ
الفعالية نظمت بهدف صقل مواهب الطلبة في أساليب وطرق العرض واإللقاء وتنمية الثقة بالنفس لديهم وتعزيز قدراتهم 
البّناء والمشاركة  الّنقد  المجتمع تتحلى بروح  الفعاليات تصنع شخصّية واعية ومثقفة في  أنَّ مثل هذه  اإلعالمية وأكدَّ 

المجتمعية المثمرة .

اجح«
ّ
م ورشة عن«المذيع الن

ّ
صناع الّريادة تنظ

صنعاء العلوية:
ضمن فعالّيات الموسم الثقافي الثالث 
عشر، اختتمت فعالّيات معرض كلّية 
شعار  تحت  والتمريض،  الصيدلة 
الصغار«  العمانيين  صّحة  »تعزيز 
جماعة  مع  بالتعاون  نظمتها  والتي 
افتتحت  حيث  والتمريض،  الصيدلة 
الدكتورعلي  برعاية  معرضا  الكلية 
العام  المدير  عامرالضاوي-  بن 
الداخلية-  بمحافظة  الصحة  لمديرية 
من  العديد  على  المعرض  شمل  وقد 
لألطفال  خاص  ركن  منها  األركان 
الفحوصات  من  العديد  إجراء  شمل 
لتعزيز الصحة الجسدية للطفل ومنها 
النظر  والوزن وفحص  الطول  قياس 

على  المحافظة  كيفية  الطفل  وتعليم 
وأيضا  وغلسهما،  العينين  نظافة 
 . الشعر  فحص  و  السمع  فحص 
بمدرسة  الخاص  الثاني  القسم  وشمل 
التمريض على لوحات تعليمية تثقيفية 
السلطنة  في  المنتشرة  األمراض  عن 
والضغط  والسكر  القلب  كأمراض 
ودور  منها،  الوقاية  وطرق  وآثارها 
الرياضة  وممارسة  الصحي  الغذاء 
للفرد. والنفسية  الجسدية  الصحة  في 
شمل  فقد  الصيدلة  مدرسة  قسم  أّما 
منها  األركان  من  مجموعة  على 
الخاصة بالتوعية بالمضادات الحيوية 
واستخداماتها وآثارها،  وركن الغذاء 
الصحي، وآثار الصيام، وأهمية وجبة 

لجسم  الماء  أهمية  وكذلك  اإلفطار 
اإلنسان.

من  العديد  المعرض   وصاحب 
الفعاليات التوعوية عن النظافة العامة  

لطالب المدارس، 
نّظمت  كما  الصحّية،  والمسابقات 
الكلّية محاضرة في قاعة الشهباء عْن 
مها طالب مدرسة  »إدارة الضغط« قدَّ
التمريض تخللها العديد من المسابقات 
واأللعاب التي أقيمت لطالب المدارس 
يومها  وفي  المعرض.  في  المشاركة 
برنامج  ضمن  الكلية  نظمت  الثاني 
للمشي  مسابقة  الصحية  الحياة  أنماط 

لطالب الجامعة.

تحت شعار »تعزيز صحة العمانيين 
الصغار«.. كلية الصيدلة والتمريض 
تختتم فعالياتها للموسم الثقافي 

الثالث عشر



7ملحق إشراقة - العدد ١١٣ - أخبــــار

ضمن إطار تدريب الطالب على التحّدث 
باللغة األلمانّية وإدراِجها في الحياة العملّية، 
األستاذة  بإشراف  األلمانية  اللغة  قسم  نظم 
والية  إلى  تعليمّية  رحلة  كاشنكسي  تانيا 
نزوى؛ إْذ ابتدأت الرحلة بالتعريف بمدينة 
التاريخية  معالمها  أهم  ووصف  نزوى 
ل الطلبة في أنحاء  باللغة األلمانية، ثم تجوَّ

قلعة نزوى
بنائها  تاريخ  على  فوا  وتعرَّ الشهباء«   «

ومساحتها وأجزائها الرئيسية.

الّسوق  إلى  الطالب  ه  توجَّ ذلك  بعد   
بدور  الطالبات  إحدى  وقامت  التراثي، 
الدليل الّسياحي وشرحت باللغة األلمانية  
حاليا  السياحي  دورها  و  القلعة  تاريخ 
مركزاً  يعّد  كونه  نزوى  سوق  أهمية  و 
المعالم  أهم  أحد  و  للوالية  مهماً  تجاريا 

السياحية التي يكثر بها السياح.
الطالب  قام  الرحلة  لبرنامج  وختاماً 
عليهم  التعرف  و  األجانب  الّسياح  بلقاء 
األلمانية  اللغة  تحدث  ممارسة  بهدف 

والتدّرب على التحاور مع الّسياح األلمان 
وإرشادهم، تبعه توزيع استبيان للّسياح.

مساق  ضمن  الزيارة  هذه  تأتي  و   
»مهارات التواصل في إدارة األعمال« 
مشاريعهم  تقديم  للطلبة  يتيح  حيث 
الالزمة  المهارات  تطبيق  من  وتمكينهم 
مستوى  زيادة  إلى  باإلضافة  للعرض، 
الثقافية  بالمعالم  ثقافتهم  و  وعيهم 
ترويجها  وكيفية  العمانية  والتاريخية 

للناطقين باللغة األلمانية.

قسم اللغة األلمانّية يزور والية نزوى في رحلة تعليمّية

فوزية الحارثية:
الفريق«،  وبناء  االستراتيجي  »التخطيُط 
هو عنوان الورشة الثانية التي نظمها مركز 
الخريجين  الوظيفي والتواصل مع  التوجيه 
لفصل  التدريبية  للورش  برنامجه  ضمن 
تقديم  من  وكانت  2017/2016م،  الربيع 
-صاحب  الشيدي  راشد  بن  بدر  األستاذ 
مؤسسة مشاريع البدر المنير الحديثة-. وقد 
بدأت الورشة بالحديث عن معنى التخطيط 
االستراتيجي البّناء والفّعال في أي عمل أو 
مشروع ينوي أي شخص القيام به، وأهميَّة 
التخطيط السليم قبل بدء أي مشروع لضمان 
المحاضر  انتقل  بعدها  واستدامته،  نجاحه 
إلى كيفية بناء الفريق وأهم مميزات الفريق 
وما  الناجح  القائد  مميزات  وأهم  الناجح، 
وقدرات  مهارات  من  به  يتحلى  أن  يجب 
إلى بر األمان  قيادة فريق عمل  تمكنه من 
الفريق  المنشودة من  الغاية  إلى  والوصول 
بأعلى النتائج وأقل الخسائر الممكنة، وكذلك 
كيفية توزيع األدوار بين أعضاء الفريق كل 
ث  حسب خبراته وقدارته ومهاراته.  كما تحدَّ
الشيدي خالل الورشة عن النتائج التي من 
المحتمل حدوثها في حالة التخطيط الخاطئ 
للمشروع، وما ينتج عنها من عواقب تؤثر 
الفريق والمؤسسة، وكيفيَّة  أداء عمل  على 
وما  السليم،  بالتخطيط  ذلك  حدوث  تجنب 

العمل  وفريق  والقائد  المؤسسة  على  يجب 
من عمله للنهوض مجدداً في حال تعرض 
مشروعهم للفشل واستغالل ذلك للبدء بفكرٍة 
من  وتجعل  ملموسة  بنتائج  تأتي  أفضل 
الفشل نجاح، إلى جانب ذلك قام المحاضر 
عمل  كيفية  يظهر  عملي  تمرين  بتطبيق 
من  القائد  على  يجب  وما  الواحد  الفريق 
التزامات اتجاه الفريق والتأكد مْن عمل كل 
فرد في الفريق بحسب المهمة المكلّف بها، 
وكيفية الوصول للنتيجة النهائية في أقصر 
المتاحة  الموارد  وباستغالل  ممكن  وقت 
العالية  الجودة  وضمان  السليم،  بالشكل 
الورشة  ختام  وفي  المشروع.  تنفيذ  في 
سليمان  بن  األستاذ حمد  المركز  مدير  م  قدَّ
تعبيراً  للمحاضر  تذكارّية  هديَّة  العزري 
الورشة  هذه  وتقديم  له  المركز  تقدير  عْن 
الحضور،  استحسان  القت  التي  المميزة 
وقد حضر الورشة ما يزيد عن مائة طالب 
وخريج من الجامعة والمؤسسات األخرى، 
ليواصل مركز التوجيه الوظيفي والتواصل 
للفصل  برنامجه  تنفيذ  بذلك  الخريجين  مع 
الطالب  واحتياجات  يتناسب  بما  الحالي 
والخريجين لصقل قدراتهم وإضافة األفكار 
أشخاصاً  منهم  تصنع  التي  والمهارات 
العمل  سوق  غمار  خوض  على  قادرين 

مستقبالً.

مركز التوجيه الوظيفي 
والتواصل مع الخريجين 
ينفذ الورشة الثانية من 
برنامجه التدريبي لربيع 

2017/2016م

 بشرى البريدية:
نظم المجلس االستشاري 
الثامنة  للفترة  الطالبي 
ملتقا طالبيـــا بعنــــوان  
»ملتقــــــــى الحــــــوار 
حيث  األول«،  الطالبي 
افتتــح الملتقـــى رئيــُس 
المجلـس االستشــــــاري 
الطالبــــي الطالــــــــب 

بالمجلس االستشاري وسبب إنشائه وأهم  بالتعريف  يعرب بن إبراهيم المحروقي 
الصالحيات التي تكون مساعدة لطالب الجامعة أكاديميا، كما تحدث عن الخدمات 
واألنشطة والمبادرات التي ينفِّذها المجلس. بعد ذلك قامت لجنة الشؤون األكاديمية 
ممثلة بالطالبين روان بنت خلفان الندابية -رئيسة لجنة الشؤون األكاديمية- والطالب 
خدمة  في  ودورها  باللجنة  بالتعريف  باللجنة-  -عضوا  العطار  محمد  بن  يوسف 
الطالب الجامعي وأهم الصالحيات التي أوكلت إليها لمساعدة الطالب وحل مشاكلهم 
أكاديميا ومن خالل ذلك تلقت اللجنة من الطالب الحاضرين بعض الصعوبات التي 
يواجهونها في حياتهم الدراسية وستقوم اللجنة في وقت الحق برفع هذه الصعوبات 
مت لجنة  مرفقة بمجموعة من التوصيات إلى الجهات المعنية. إلى جانب ذلك قدَّ
البريدية  زهران  بنت  بشرى  الطالبة  األعضاء  مثلها  التي  والمبادرات  األنشطة 
والطالب عبيدة  محمد شتيات وتعريفا بلجنة األنشطة ودورها وأهم األعمال التي 
تقوم بها والمبادرات التي نفذتها في الحرم الجامعي، كما تحدثوا عْن أهّم أسباب 
عزوف الطالب عن المشاركة في الجماعات الطالبّية ومنه قاموا بأخذ آراء الطالب 
واالشكاالت التي تواجههم عند مشاركتهم في أي جماعة وأيضا أفكارهم، وانتهى 
حديث اللجنة عن خدمة )واتس أكتفتيز( وهو البرنامج الذي استعرضه المجلس في 
شهر نوفمبر وفائدته للطالب لمعرفة كّل ما يحدث في الجامعة من فعاليات وغيرها. 
الطالبية  الخدمات  لجنة  برئيسة  ممثلة  الطالبية  الخدمات  لجنة  الملتقى  واختتمت 
رحمة بنت سعيد الصقرية والطالبة نورهان إيهاب -عضوة باللجنة-، وتحّدثن عن 
دور وصالحيات اللجنة بحل كل ما يواجهه الطالب في الجامعة واالستماع لطرح 
الطالب ومشاكلهم والصعوبات التي تواجههم حتى يتسنى للجنة مناقشة النقاط التي 

تم طرحها من قبل الطالب مع الجهات المعنية.

المجلس االستشاري الطالبي ينظم »ملتقى 
الحوار الطالبي األول«
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لحظة التتويج..
حياة  في  فاصلة  لحظة  التخرج  إنَّ 
الخريجين وماذا  فكيف هو عند  الخريج، 
توجهنا  المعتاد  السؤال  بهذا  لهم؟!  يعني 
إليهم. تقول الخريجة خديجة بنت يوسف 
الصبحية- آداب لغة عربية-:لعل هذا اليوم 
يشبه جدا يوم دخولي حرم الجامعة ألول 
مرة فالشعور الذي كان ينتابني من الفرح، 
هو نفسه اليوم في حفل التخرج، واليوم ما 
هو إال بداية حياة جديدة وانطالقة مفتوحة 
إدريس  الخريج  ويقول  الحياة.  عالم  في 
إنجليزية- لغة  الريامي-ترجمة  محمد  بن 
:في هذه اللحظة نستذكر كل لحظة مرت 
نستذكر  الجامعة،  هذه  في  طالب  ونحن 
كل ما حققناه من إنجازات معرفية وبحثية 
اكتسبناها  التي  المهارات  وكل  وثقافية، 
إنها  شخصياتنا..  بناء  في  وساهمت 
الخريجة  أما  واالعتزاز.  الفخر  لحظة 
معلومات-  العلوية-نظم  حمد  بنت  آمنة 
فتقول: التخرج نهار جديد وتغيير إيجابي 
والحمدهلل  وسقوط،  عثرات  بعد  ونهوض 
الذي وفقني للوصول إلى هذه اللحظة التي 
لطالما انتظرها كل خريج بشوق وشغف 

مستقبل  نحو  والطموحات  اآلمال  تعلوه 
أفضل.

الحارثي- حمد  بن  عبدهللا  ويعبر 
اليوم  هذا  عن  تعليمية-  إدارة  ماجستير، 
الكثير  لي  يعني  يوم  هو  شك  بال  قائال: 
في حياتي العلمية والعملية، وهو أحد أهم 
المحطات التي أفخر بها وأفاخر بإنجازها 
تعزيز  أنها  حيث  وأوالدي  أسرتي  أمام 
على  للحصول  فيها  أطمح  أكبر  لخطوة 
ال  جميعا  لهم  أقول  هنا  ومن  الدكتوراه، 
النجاح.  وحلم  الطموح  أمام  يقف  شيء 
العامري-  سيف  بن  إبراهيم  ويقول 
في  ثانية  تحول  نقطة  هي  صيدلة-: 
حياتي؛ فباألمس أدينا قسم اليمين المهني 
واألمانة  بالمسؤولية  شعور  وراودني 
اتجاه الوطن، وها هو اليوم الذي أتخرج 
منه وأنا أشعر بالفخر واالمتنان للجامعة، 
مشاعر مختلطة ال أعلم كيف أعبر عنها 
غامرة  سعادة  في  أنني  أدرك  ولكني 
الخريجة  وتقول  و  النجاح.  حققت  أن 
تقنيات  البلوشية-هندسة  أحمد  بنت  فاطمة 
مجتهد  لكل  والديكور-:  الداخلي  التصميم 
الجهد  ثمار  جني  يوم  هو  واليوم  نصيب 

وهو  الدراسة،  سنوات  خالل  المتواصل 
الخاتمة الذهبية التي تتوج سنوات الكفاح، 
وفي الوقت نفسه هو نقطة االنطالق إلى 
فضاءات أرحب في رحلة البحث والتعلم 

ومواصلة طلب العلم بإذن هللا. 

انطالقة واعدة..
وفي هذه الليلة الزاكية التي تنتشر فيها 
الخريجين  محيا  وتعلوا  المتفائلة  األرواح 
فرحة االنتصار وترقب المستقبل، رصدنا 
بعد هذا  لما  الخريجين  أهداف  هنا بعض 
التتويج؛ حيث اختلفت عبارات كل خريج، 
وتباينت كلماتهم في ذلك، إال أن جميعها 
يلتقي على صعيد واحد هو خدمة الوطن 
العلمي  الدراسة والتكوين  وبنائه، وتكملة 
والمعرفي لهم. تقول الخريجة آمنة العلوية: 
اإلنسان المتفائل ال سقف لطموحه وأهدافه 
الوصول  أراد  هو  إن  حصرها  يمكن  ال 
القول  الحقيقي، ويمكنني  النجاح  قمة  إلى 
الرغبة  في  تكمن  التخرج  بعد  هدفي  بأن 
في استغالل خبرتي الدراسية بما ينفعني 
رغبتي  إلى  إضافة  مجتمعي،  وينفع 
أستطع  لم  التي  مهاراتي  تطوير  في 

ويقول  دراستي.  فترة  خالل  إظهارها 
عبدهللا الحارثي: غايتي بإذن هللا مواصلة 
دراستي لنيل درجة الدكتوراه، وفي نفس 
البحث والتقصي  الوقت المضي قدما في 
عن العلوم التي تخصصت بها وهي لهدف 
المواصلة في العمل الجاد وقيادة مؤسستي 
الصبحية  خديجة  أما  بها.  أعمل  التي 
ذاتي  تطوير  هو  أهدافي  أهم  من  فتقول: 
الوظيفة  على  أحصل  لم  وإن  دائم  بشكل 
التي تناسبني، ثم تطوير من حولي وخدمة 
مجتمعي الذي قدم لي الكثير، المهم أن ال 
أقف عند نقطة معينة. ويشاركها الحديث 
إدريس الريامي ويضيف: االستمرار في 
التعلم والتطور وتكملة الدراسة تكاد تكون 
األقدار  تقودنا  أن  وعسى  منا،  كل  غاية 
للعودة إلى جامعة نزوى كطالب ماجستير 

في المستقبل.

وكغيرها من الخريجين والخريجات 
فاطمة  تقول  وطموحاتهم  أهدافهم  في 
بعلمي  أرتقي  أن  هو  هدفي  البلوشية: 
الدراسي  مشواري  وأكمل  وشهادتي 
العامري  إبراهيم  أما  األفضل.  لتحقيق 
وظيفة  على  الحصول  في  أطمح  فيقول: 

عّبروا عن بهجتهم وبالغ سرورهم في يوم تتويجهم..

جامعة نزوى تحتفي بتخريج الفوج 
التاسع من حملة الماجستير والدبلوم 

العالي والبكالوريوس والدبلوم

في ليلة بهّية، ومساء زاهر محمل بكل معاني الفخر واالعتزاز، احتفلت الجامعة يوم األحد )26/ 3/ 2017م( بتخريج كوكبة جديدة من خريجيها في مختلف التخصصات.. 
كان يوما وّضاًء بما جسده من تتويج لجهود دؤوبة بذلها طالب الجامعة الخريجون، وما زال يشمر على خطاها الطالب المتفوقون.. إنها ليلة تضاف إلى ليالي ُعمان البهية، ليلة 
وقف فيها جيل جامعة نزوى التاسع وقفة إجالل وثناء مخلص لهذا الوطن المعطاء قوال وعمال، ولمجدد أمجاد عمان المظفر حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم – حفظه هللا ورعاه- شكرا وامتنانا.. ألف وأربعمائة وستة وتسعون خريجا وخريجة في كليات الجامعة األربع أضحوا اليوم رقما جديدا يضاف إلى تعداد التنمية البشرية 

العمانية.. حيث أطفأوا شمعتهم األخيرة من سني دراستهم األكاديمية في الجامعة.

وهنا تترك )إشراقة( التعابير والمشاعر لتتراسل مع أصحابها فرسان هذا التتويج؛ تعبيرا عن فرحتهم وتتويجا أليام الجد واالجتهاد.
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تنمي قدراتي وتطورني بما يجعلني فردا 
منتجا يسهم في بناء الوطن ونماءه. 

مشهد نقِش في الذاكرة..
شك  بال  الذي  التخرج  مشهد  وفي 
سيبقى محفورا في ذاكرة أصحابه، دعونا 
الخريجين ألن يستدعوا شيئا من ذكرياتهم 
الحياة  عن  وجدانهم  في  أيضا  المحفورة 
الحارثي:  عبدهللا  يقول  حيث  الجامعية، 
أيامها مشاهد ال تنسى وهي  الجامعة كل 
حياة متجددة أتعلم فيها كل يوم من الجامعة 
الطالب،  وإخواني  الدراسية  وقاعاتها 
هو  ذاكرتي  في  بقي  الذي  المشهد  ولكن 
الحفل  ولحظة  يوم  أول  للدراسة  تسجيلي 
الختامي وما بينهما الكثير. ويقول إدريس 
الريامي: ربما لحظة تقديمي لحفل تخرج 
أجمل  كانت  الماضي  العام  الثامنة  الدفعة 
دراستي  سني  في  عشتها  لحظة  وأكبر 
جديدة  آفاقا  أمامي  فتحت  فقد  الجامعية 
خديجة  أما  جدا.  جميلة  تجربة  وكانت 
الصبحيةفتقول: مما ال أنساه عن الجامعة 
العالمي  اليوم  وحفل  القراءة  صالون  هو 
للغة العربية حيث كان لي دور في إبراز 
الهوية العربية وكل ما يخص التخصص 
فكان هذا دافعا لي ألكون فردا يعمل في 
لن  الذي  –المكان  الكتابة  مهارات  مركز 

أنساه أبدا-.

اللحظات  العلوية:  آمنة  وتقول 
المؤثرة كثيرة، ولكل منها أثرها الخاص، 
ومن المواقف التي ال أنساها تلك اللحظات 
التي استلمت فيها درجات مشروع التخرج 

ألرى فيها نتاج تعبي وحصاد ثمرة الجد 
وما أجملها من لحظة حين أكون قد عقدت 
الدرجات  أعلى  أحصد  أن  على  العزم 
فلله  يرضيني  وبمعدل  يتحقق  ذلك  فأرى 

الشكر على أن من علي بذلك. 

 رسالة شكر..
وفي رسالة شكر للجامعة نبعت من 
قلوب الخريجين، وباح بها لسان الخريجة 
آمنة العلوية: شكرا من القلب جامعة نزوى 
الدؤوب  وسعيك  بنا  البالغ  اهتمامك  على 
منارة  فألنت  والرقي،  المستمر  للتطور 
التقدم  من  مزيدا  لك  متمنية  ورشاد،  علم 
واالزدهار. وتقول خديجة الصبحية: إني 
أحمد هللا تعالى على توفيقه بالدراسة في 
بقدر  المباركة، وقد تزودت  الجامعة  هذه 
فترة  المعرفة والمهارات خالل  كبير من 
نتيجة  إال  ذلك  وما  المحدودة،  الدراسة 
متمكنين  وأساتذة  حكيمة  إدارة  لسعي 

مخلصين، فوفقهم هللا أجمعين.

 أما إدريس الريامي فيقول: لجامعة 
نزوى أقول شكًرا؛ نهلت من ينابيع العلم 
وألساتذتي  الكثير،  الشيء  والمعرفة 
األجالء ألف شكر لوقتهم وجهدهم وأمانتهم 
الطيبة،  والكلمة  المعلومة  إعطاء  في 
وزادني  حرفا  علمني  من  لكل  وشكرا 
الحديث  ويشاركهم  الجامعة.  هذه  في  ثقة 
عبدهللا الحارثي قائال: الحمد هلل والشكر له 
على توفيقه وكرمه أن وفقنا للدراسة في 
هذه الجامعة الفتية التي أسست على مبادئ 
أصيلة وأسس وطنية متينة، فقد وجدنا فيها 

والعلمي،  األكاديمي  الطاقم  من  األكفاء 
األمر الذي شجعنا وشحذ هممنا على أن 
بطلبة  فيها  والتقينا  بينهم،  نستغل وجودنا 
فلهم  الدراسة،  هم  وإخوة شاركونا  نجباء 
في  كان  واالحترام سواء من  الّتقدير  كل 
سلك تخصصنا أو في سلك التخصصات 
األخرى. وتقول فاطمة البلوشية: إن كان 
أتوجه  فإنني  اليوم  هذا  في  كلمة  من  لي 
بالشكر الجزيل والتقدير واالمتنان لجامعة 
وطلبة  وأساتذة  وإدارة  رئاسة  نزوى 
في  المبذولة  فيها على جهودهم  وعاملين 
والمالئمة  المناسبة  البيئة  توفير  سبيل 
واالرتقاء  العلمي  للتحصيل  والمساعدة 
المعرفي. ويقول إبراهيم العامري: سعدت 
بالدراسة كثيرا في جامعتي وما أنا إال أحد 
من  فشكرا  فيها،  بالدراسة  المحظوظين 
من  كل  وإلى  إليك  وأبعثها  أقولها  القلب 
كان له أثر في نجاحنا وترك بصمته في 

أرواحنا. 

نصيحة ال بّد منها..
يوجهوا  أن  إال  الخريجون  أبى  وقد 
الذين  إلى إخوانهم الطالب  نصائح غالية 
ما زالوا على مقاعد الدراسة، حيث يقول 
إلى  خريج  من  الحارثي:  عبدهللا  الخريج 
إني  الدراسة  مقاعد  على  مازال  طالب 
ألدعوك إلى بذل جهدك في نيل المعالي، 
فالعلم يحتاج إلى الصبر والتفاؤل واالجتهاد 
وتذكر دائما »ال يأس مع الحياة وال حياة 
مع اليأس« فشمر عن ساعديك تنل أعلى 
أنصح  الريامي:  إدريس  المراتب. ويقول 
الطالب بالتعلم والقراءة الدائمين فالرغبة 

الصادقة المترجمة إلى عمل جاد هي التي 
الدنيا  في  النافعة  الباقية  الحصيلة  تنتج 

واآلخرة.

أما خديجة الصبحية فتقول: ال تتحطم 
نجاحات  إال  ماهو  فالفشل  فشلت،  إذا 
وتذكر  مستقبلك،  في  ستشهدها  متتالية 
دائما أخبي الطالب أن العزيمة واإلصرار 
سيمكنانك  الذي  الرئيسان  المحركان  هما 
من النجاح والتفوق في هذا الحياة. وتقول 
آمنة العلوية: إن العلم والتعلم ال يتوقف بل 
هو مستمر ومتجدد لذلك إخواني الطالب 
كلما  ذواتكم  وأثبتوا  تعليمكم  واصلوا  
أن  دائما  وتذكروا  الفرصة،  لكم  سنحت 
عثرة واحدة ال تسقطكم! وفقنا هللا وإياكم.

العامري  إبراهيم  يوجه  حين  في 
نصيحته للطالب قائال: استغلوا كل لحظة 
بكل  تعيشوها  بأن  الجامعة  في  وأنتم 
السامقة  الهامات  من  مستفيدين  تفاصيلها 
الخبرات  من  متخذين  بينكم،  تعيش  التي 
الموجودة نورا ينير لكم الدرب نحو تحقيق 
أهدافكم، استغلوا الوقت وال تضيعوه فحياة 
وأركانها  الجامعة  أروقة  بين  تقضونها 
ستبقى خالدة في ذاكرتكم كلما عادت بكم 
إلى الوراء، فاجعلوها ذكرى طيبة تنقلونها 

لمن بعدكم من األجيال.

التاسعة  الدفعة  خريجو  نفث  هكذا 
من  صدورهم  تكنه  ما  نزوى  لجامعة 
مشاعر في يوم تتويجهم، تاركين المسيرة 
لتتواصل ويكملها إخوانهم الطالب ليسجلوا 

عهدا جديدا يكتب في تاريخ عمان.
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في  أبنائها  تخّرج  يوم  في  والفخار  العزة  بآللئ  مرّصعة  حلّة خضراء  الجامعة  تكتسي 
صرحها العلمي، رافعين رؤوسهم، مشّمرين عن اإلخالص والوالء في خدمة ُعمان وبنائها، 
هذه األرض الطيبة التي ما فتئت تقدم خيراتها وعطاءها لطالبها كافة، داعية إياهم للسير قدما 
في إعمارها مسلحين بالعلم والمعرفة.. وفي يوم الجامعة المزدان ألقا يأبى الجميع إال أن يخط 
كلمة افتخار وتهنئة لكل خريج وخريجة وقفوا على أعتاب التخرج، حاملين شهاداتهم معلنين 
للعالم أجمع عن بداية عهد جديد لكل منهم.. عمداء كليات الجامعة كانت لهم وقفٌة مع أبنائهم 

الخريجين في يوم تخرجهم رصدتها لكم »إشراقة« في سطورها القادمة.

عمداء كلّيات الجامعة يوّجهون تحّية فخر واعتزاز ألبنائهم خريجي الدفعة التاسعة

كلمة عميد كلية العلوم واآلداب:
كتور مصطفى عبدالعزيز منسي –المكلف بتسيير أعمال كلية العلوم واآلداب-  ه الدُّ بداية توجَّ
ِة  إلى أبناء كليَّة العلوم واآلداب قائال: إنَّه َلِمْن دواعي ُسروِرنا وفخارنا نحن - أعضاَء الهيئِة التدريسيَّ
ِة بكليِة العلوِم واآلداِب - أْن ُنشارَككم اليوَم أعزاَءنا ِخريِجي وخريجاِت الَفْوِج الثالَث  ِة والفنيَّ واإلداريَّ
ٍة في حياِتكم، هي مرحلُة المشاركِة الفاعلِة  عشَر هذا الُعْرَس الَبهيَج، يوَم انتقالكم لمرحلٍة جديدٍة محوريَّ
للعمِل في شتَّى  لِة  المؤهِّ بالمهاراِت والعلوِم والمعارِف  الوطِن؛ حيُث تسلَّْحُتم في جامعِتكم  بناِء  في 

مجاالِت الحياِة.

لِيَن لِلقياِم بدوِركم المنشوِد في إكماِل مسيَرِة النهضِة  لقد َعِملنا بجهوٍد حثيثٍة صادقٍة لتكونوا مؤهَّ
َبرناَمًجا  وأربعيَن  سبعًة  واآلداِب  العلوِم  ُة  كليَّ احتضنْت  هذا  وفي  السلطنِة.  في  واالْزِدهاِر  والنموِّ 
ِة واإلنجليزيِة  ِعلمّيًا لدرجاِت الدبلوِم، والبكالوريوس، والدراساِت الُعليا، في تخصصات اللغاِت العربيَّ
والطبيعِة،  الحياِة،  وعلوِم  ِة،  التعليميَّ واإلدارِة   ، النفسيِّ واإلرشاِد  والتربيِة،  والفرنسيِة،  واأللمانيِة 
ُب  ِجكم، متمنِّيَن لكم دواَم التوفيِق - ُنرحِّ ُئكم بتخرُّ والكيمياِء، والرياضياِت، والكمبيوتر. ونحن - إْذ نهنِّ
؛ مستهِدِفيَن  ين جسوَر التواُصِل األكاديميِّ والتدريبيِّ والِمهنيِّ بكم دوًما في كلية العلوم واآلداب، مادِّ
ترسيَخ واستدامة التنميِة المعرفيِة، واإلسهاَم في تحقيِق الخيِر والنفِع ألغلى الممتلكاِت وهو إنسان 

الوطِن.  

ه بالشكِر والتقديِر والِعرفاِن لكلِّ  وأضاف منسي: وال يفوتني في يوم فرحتنا بتخرجكم أن أتوجَّ
ِة والمعنويَّة في بناِئكم العلميِّ والثقافيِّ  يَّ ُعضٍو في َخليِة وَجَسِد وطِننا ُعماَن العريِق؛ لمساهمِته المادِّ

. والِقيميِّ

كلمة عميد كلية االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات:
كتور سعيد عيد يونس-المكلف بتسيير أعمال كليَّة االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات-  وقال الدُّ
لتحقيق  المعلُومات  االقتصاد واإلدارة ونظِم  كليَّة  إطاِر سعي  االقتصاد: في  كليَّة  يجي  مخاطًبا خرِّ
وبالمساهمة  والعطاء،  للتميز  متطلعة  كوادر  وتدريب  بتأهيل  المجتمع  تنمية  في  باإلسهام  رسالتها 
المجتمع في مجاالت االقتصاد  العلمي وخدمة مثرية ومؤثرة في نماء  البحث  الفعالة والرائدة في 
صاِت االقتصاِد  واإلدارة ونظم المعلومات عبر برامجها على مستوى الماجستير في كلٍّ من تخصُّ
صاِت  التَّخصُّ بلوم في  والدُّ البكالورُيوس  المعلومات، وعلى مستوى درجَتي  وإدارِة األعماِل ونُظِم 
ْوليَّة والماليَّة، والتَّسويِق، وإدارِة  اليِة: المحاسبِة، وإدارة األعمال، ونظِم المعلومات، والتجارِة الدَّ التَّ
ونُظِم  اإلدارة  و  االقتصاد  مجاالت  جميع  في  البحوث  بمجال  ُة  الكليَّ وتهتمُّ  التَّرفيهيَّة.  المشاريع 
والماليَّة،  والتَّسويق،  ة،  العامَّ ياسة  السِّ وتنمية   ، الكليِّ االقتصاد  إلى سياسات  باإلضافة  المعلومات، 

والمحاَسبة.

الركائز  إلى  استناداً  الرسالة  هذه  تحقيق  على  الكلية  في  اإلداري  و  األكاديمي  الكادر  يعمل 
التي حددتها استراتيجية الكلية  ابتداًء من تعزيز االمتياز األكاديمي؛ وذلك من خالل بناء مؤسسة 
أكاديمية متطورة وغنية بالمصادر تسعى لخدمة، وحفظ، وتطوير إرث وهوية وقيم االمة عن طريق 
أكاديميين وموظفين مؤهلين  اليد، وبحوث من  متناول  الجودة وفي  تعليمية عالية  برامج  استخدام 
لتقديم خريجين مثقفين وذوي خلق، وعلى درجة عالية من المهارة وصوالً إلى الريادة في البحث 
للجامعة  المستمر  التطور  على  الحفاظ  و  للجودة  المتكاملة  لإلدارة  إدارية  ثقافة  تطوير  و  العلمي 
والمجتمع  عبر تنمية مستدامة تغني مصادر الجامعة وتعزز ترابطها مع المجتمع المحلي و مع 
قطاع األعمال و الصناعة. ومن أجل تحقيق هذه األهداف وضعت الكلية نصب عينها الحفاِظ على 
راسيَّة، وتعزيِز التَّعلم  مستًوى عاٍل من الجودِة في التَّعليم، وإكساب الطالب الخبرَة خارج الفصول الدِّ
وخدمات المعلومات والموارد، وتطوير الطلبِة الُعمانيِّين ليصبُحوا قادًة ذوي كفاءة عالية، قادرين 

على استخدام التِّكنولوجَيا و اإلسهام بفاعلية في تطوير بلدهم  العزيز.

ويضيف الدكتور سعيد: وفي هذا اليوم األغر، يوم تخرج دفعة جديدة من طالبنا األعزاء،  
ُة على وجه  يمأل الحبور قلوب جميع العاملين في الكلية وهم يرون  حصاد جهودهم المبذولة بالكليَّ
الماجستير،  بتخريِج )4( طالبا  وطالبة من حاملِي درجِة  والجامعُة بشكل عام وذلك  الخصوص 
و )217( طالًبا وطالبًة من حاملِي درجِة البكالوريوس، و)176( طالًبا وطالبًة من حاملي درجِة 
بلوم، حيث ال يسعنا إال أن نزف لهم خالص تهنئتنا بإنجازهم الكبير، وهذه التهنئة موصولة ألولياِء  الدُّ
ُة موجهٌة لهذا البلد  ِق طعم النَّجاح. والتهنئُة الخاصَّ لُوا التَّضحياِت لتذوُّ أموِرهم وعائالِتهم الَّذين تحمَّ
لمنِح فرًصا قيِّمًة للموارد البشريَّة الجيِّدة، والَّتي ستسهم –بإذن هللا- في  العزيز الذي يسعى دائماً 
نا في كليَّة االقتصاد واإلدارة ونُظم المعلومات  يجين: إنَّ فاهيَّة لشعِبها. لجميِع الخرِّ خاء والرَّ تحقيق الرَّ
فخوُروَن بكم، ونتمنَّى لكم النَّجاح والتوفيق في المرحلة القادمة من حياتكم و بما يحقق طموحاتكم 

و آمالكم إن شاء هللا.

كلمة عميدة كلية الصيدلة والتمريض:
ين-عميدة كلّية الّصيدلة والّتمريض- عن  كتورة نفسية بنت شمس الدِّ في حين عبَّرت األستاذة الدُّ
يدلة والتمريض: أعزائي الخريجين نبارك  يجين من أبناء كليَّة الصَّ هة حديثها للخرِّ هذا اليوم البهيج موجِّ
لكم التخرج.. ونحن هنا نحتفل بهذا اإلنجاز الذي حققتموه. إّن التخرج حصاٌد لجهدكم ومثابرتكم، 
وهو –أيًضا- بداية لمشوار جديد من حياتكم. لقد كان تعليمكم وتدريبكم بجامعة نزوى مؤهال لكم 
لمواجهة التحديات المستقبلية في مهنتكم، سواء أكان بانضمامكم إلى وظيفة من الوظائف أم بإكمالكم 
لدراستكم العليا. وإن جميع األكاديميين والموظفين بكلية الصيدلة والتمريض يرحبون بكم في عالمكم 
الجديد ومهنتكم الجديدة. ونحن نتمنى أن يكون الوقت والعمر الذي قضيتموه في جامعة نزوى مليئا 
بالمعرفة والعلم والمتعة، وبقية لذكرى خالدة في أذهانكم. إن الجهد الذي بذلتموه في الدراسة قد يبدو 
مرهقا ومكلفا بعض الشيء، ولكن تذكروا أن طلب العلم مشوار ال ينتهي، وهو بحر ال ينضب؛ فعليكم 
النظر إلى الدرجة العلمية التي حصلتم عليها في الجامعة على أنها تذكرة عبور, ليست لحياة مفعمة 

بالسعادة والسرور فحسب، ولكن –أيضا- لتغيير العالم إلى األفضل.

           وتقول: كما تعلمون أن خريجي كلية الصيدلة والتمريض سيخدمون في المجال 
الصحي؛ لهذا فهم ممتهنون لهذا العمل وسيقومون بتقديم رعاية متميزة لألشخاص الذين يرعونهم. 
فكونوا –أيها الخريجون- على قدر من المسؤولية تجاه هؤالء األشخاص، وقدموا لهم الخدمة والرعاية 
التي يستحقونها. وتذكروا دائما أننا هنا لمساعدتكم ودعمكم بجميع الطرق، فكونوا متواصلين معنا. 

مع تمنياتنا لكم التوفيق والنجاح. انطلقوا واجعلوا جامعة نزوى تفخر بكم.

كلمة عميد كلية الهندسة والعمارة:
والعمارة-  الهندسة  كليَّة  -عميد  عبدالقادر   آل  أحمد  علي  حسين  الدكتور  األستاذ  ويختتم 
الهندسة  كلية  في  بتخرجكم  أهنئكم  لهم:  قائال  والعمارة  الهندسة  كليَّة  يجي  لخرِّ بتهنئته  الحديث 
والعمارة، متمنيا لكم دوام النجاح في عملكم كمهندسين لبناء المجتمع وتطويره. وإنني فخور بأن 
العمل  أبلغكم أن ما درستموه من علوم هندسيية ومهارات علمية وعملية وسلوكيات وأخالقيات 
هي أهم ما يميزكم كمهندسين متخرجين من جامعة نزوى. كما يسعدني أن أعلمكم بأنكم اآلن على 
أهبة االستعداد لالندماج في مهنتكم كمهندسين للمشاركة في تطوير المجتمع العماني والرقي به 
في كافة المجاالت الهندسية. ويضيف آل عبدالقادر: إنكم تمثلون كوكبة من المهندسين الخريجين 
من جامعة نزوى التي حرصت على تزويدكم بطاقات كبيرة وأفق واسع إليجاد الحلول الهندسية 
المثلى لمشكالت العصر، وإدارة المشاريع الهندسية المختلفة، ومواجهة كافة التحديات لبناء عالم 
التقدم  لكم مزيدا من  أتمنى  وأخيرا  العالم.  أنحاء  السلطنة، وفي كل  في  وتنمية مستدامة  أفضل، 

والرقي واالزدهار.
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األكمالِن  األتماِنِ  والسالم  الصالةُ  ثم  نعمٍة،  كلِّ  تماُم  فاتحُة كل خير،  الحمُد هلل 
آله وأصحابه  أجمعين، وعلى  البشر  علم  الذي  األمين،  النبي  محمٍد  سيدنا  على 
الرحمة  ملؤها  تحية  الديِن،أحييكم  يوم  إلى  بإحساِن  تبعهم  ومن  الميامين،  الغرِّ 
والبركات، تحية ملؤها الخير والسالم، تحية اإلسالم دين العلم والسالم، فالسالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ،،،
اليوم نسترجع ذكريات الهيبة والرهبة حال التحاقنا بالجامعة؛ ثم ما هي إال أيام 
حتى أظلنا ظلها الوارف وبدأ يجري في عروقنا مزيج الكفاج والعمل واألمل، 
وتطلعنا لهذه اللحظة، لحظة كانت حلماً نترقبه، فصارت اآلن واقعاً نحياه، واقعاً 
الليَل بالنهاِر  نسعد به ونرضاه. هذا الواقع تحقق بجهد وصلنا فيه  بنيناه، واقعاً 
انجازاً ومذاكرًة، لنتخرج وقد امتلكنا من المهارات والمعارف واألفكار ما يؤهلنا 

لمواجهة الحياة، ويمنحنا القدرة على صنع مستقبل مشرق لنا ولوطننا.

اآلباء واألمهات األعزاء:
فأحسنتم،  وأديتم  وجٍه،  خيِر  على  األماَنة  وحملُتم  ُوسِعُكم،  في  ما  كلَّ  َبَذلُتم  لقد 
الرحمن، وليس هناك  وأعطيتم فأنجزتم، ليس هناك ما يكافئ عطاءكم إال جنة 
أجمل من هذه اللحظة نهديها لكم، إنها لحظة نجاحنا وتخرجنا، إنها ثمرة تعبكم 
التي نبتت في أرض األمل ورويت بحبات عرق جبينكم وبطيب عمل أيديكم. اليوم 
جاء دورنا لنسهم معكم في رد الجميل ولنحمل معكم راية العطاء الخفاقة، نؤدي 
حق وطٍن غاٍل قدم لنا الكثير والكثير، بوركتم وبوركت جهودكم التي تعهدتموها 
بالرعاية فأثمرت بحمدهللا ما ترون وهنيئاً لكم أمهاتي وآبائي هذا القطاف. وعهداً 
لألب القائد المعظم حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد حفظه هللا 

ورعاه.. سنعلي راية الوطن عزماً وعطاءاً وانتاجاً وتقدما.

الدراسة  لمقاعد  فراق  الفراق،  بألم  مشوبة  بالتخرج  الفرح  مشاعر  اليوم  تختلط 
تَعلُّم  للحظات  فراق  واألصدقاء،  والزمالء  األساتذة  وفراق  الجامعة  وأروقة 
جميلة ال تنسى، أشرقت فيها العقول وأنشرحت اثنائها صدوٌر وقلوٌب، مع فرحة 
عارمة... فرحة إنجاز هدف، وتطلّع لمستقبل أفضل وبدء حياة زاهرة بالعطاء 

والتفاعل البناء واآلمال.
ما  لتسخير  الهمم  أعلى  وألزموا  العمل  فأوقدوا طاقات  بكم،  فاآلمال معقودة  لذا 

تعلمتوه واالستزادة ممن حولكم وطرق أبواب صنع الفرص ال انتظار منحها.
وال يسعني في هذا المقام المتألق بحضوركم إال أن أتقدم بالشكر الجزيل مقروناً 
بعظيم االمتنان لمعالي الشيخ عبدهللا بن محمد بن عبدهللا السالمي الموّقر راعي 

حفلنا الكريم على تفضله بهذه الرعاية.
طارق  بن  أسعد  السيد  السمو  لصاحب  الشكر  أزجي صادق  أن  يفوتني  ال  كما 
آل سعيد الموّقر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العالقات والتعاون الدولي 
والممثل الخاص لجاللة السلطان رئيس مجلس أمناء جامعة نزوى على جهوده 
ورعايته المقدرة للجامعة وطالبها. والشكر موصول ألصحاب المعالي والسعادة 
والفضيلة والمشايخ األجالء والحضور الكريم على مشاركتهم لنا وللجامعة هذا 

الحدث البّهي.
عليكم  والسالم  ورخاء  وتألق  سؤدد  في  ُعمان  ودامت  وبهاء  في رضاء  دمتم   

ورحمة هللا وبركاته 
الخريج هالل بن عبدهللا بن هالل الخروصي

كلمة خريجي الّدفعة التاسعة

سيِدنا  والمرسلِين  الًخلٍق  أشرِف  على  والسالِم  والصالِة  العالمين  رِب  هلِل  الحمٌد 
محمٍد وعلى آلِِه وصحِبِه أجمعين

السالم عليكم جميعا ورحمة هللا وبركاته
َيسٌرنى أَْن أَِقَف بيَن أَيديُكْم فى هذا اليوم الُمبارِك  باألَصالِة عْن نفِسى وبالنيابِة 
عن زمالئي   ونحن على أبواِب أداَء القسم والَتخرَج،  وقد حصدنا ثماَر أَعواٍم  
مضْت من الِجد واالجتهاِد، ُمَحملًة بذكرياٍت َستْبقى عالِقًة في قلوِبنا جميًعا،- ُكنا  
وما ِزلنا-  في ِرحاِب جامعِة نزوى أسرًة واحدًة نَستِظُل ِبِظالِل العلِم و نكافُح من 

أجِل ِرفعِة ُعَماِنِنا.
فى  العلِم  مسيرةُ  حَطْت   وحيَن  بينها  َيَتنّقُل  كثيرةٌ  محطاٌت   ُعمرِه  في  لإلنسان 
جامعة نزوى وفي و ِرحاِبَها، كانت هَذه الَمحَطٌة من أغنى َمَحَطاِت الحياة ، ونقطِة 
والمستقبُل  ُترافقنا،  واألحـــالُم   ، يــحُدونا  األمل  كان     ، مّنا  واحٍد  لَكِل  تحوٍل 
فيها،  الثّرة  العلم  ينابيع  من  لَنغَتِرَف  َوَنهٌم  َشْوُق  ُوكلَُنا  أحالََمَنا،  ُيراود  الزاهر 

ونتزّوُد بالمعرفة والثقافة.
 

    وإننا اليوَم فى لحظاٍت حاسمٍة , َتستحَق منا أكثَر من الفرح والسعادة, فما 
أروَع اللقاَء وأصعَب فِراِق هذه الجامعة الفتية .حيث ما تزال صورةُ السنِة األولى 
َتمُر أَماَم أَعُينِنا, حتى وجْدنا أنفسَنا اليَوم هاهنا نحتفُل بتخْرجنا من جامعتنا التي 
طالما ُعَدْت بيتنا الثاني, مسترجعين أياما ُتذِكُرَنا بكل فرٍد وُركِن من أركان هذا 

الصرِح العلمي العريق.      

أساتذتي األفاضل:
ليكون   ، والتعب  اإلرهاق  من  الَرغم  على  وجوهكم  على  االبتسامَة  لقد رسمتم 
األمُل لنا بالنجاح ، فكنتم الِحضَن الدافَئ الذي احتضَن كُل اآلماِل والطموحاِت، 
والشكر  الُحب  كُل  منا  لكم  نزوى.  بجامعة   – الُمِشيد   العلمي  الصرح  هذا  في 
َمَعَنا من ُجهٍد ِطيلَة هذه األَعواِم  .ولما زرعتمُوه فينا من  واالمتنان لماَ بذَلتموهٌ 

علِم ورغبٍة صادقٍة في البحِث والعمل.
الشكر ايضا  لكل وحدات الجامعة ومراكزها على قياِمها بدورها  الكبير والُمميِز 
واهتماِمها المتواصل بالطالب بوصفة محوَر العمليِة التعليمية والتربويِة وتقديِمها  

كٌل ما َيحتاُجه من خدمات. 
     أما أنتم أُيها اآلباُء واألمهات فال شك أن لكم فضالً ال يدانيه فضٌل ، ولكم 
معروٌف يعلو على كٌل معروف ، ويكفي أن أقول – وأنا خافض الَجناح أني فخوٌر 

بكم فجزاكم هللا عنا كُل خير وجعل الفرْدوَس مثوبًة  لكم   .
      لقد عبرنا معكم أساتذًة وأولياَء أموَر جزءاً من درِب الحياِة المليء بالصعاب، 
و لكنكم ساعدتم على تخِطيها فازدهرت أَوراداً تنسمنا منها الرائحَة الطيبَة، بعرقكم 
الُمتصِبِب َرويُتم الغرَس فأنبتت ثمراً طيباً صالحاً، غذْيتمُونا بالعمل والمعرفة ، 
َغَرْستم فينا الخيَر واألمَل وستكون لنا خير معين للمستقبل ، فماذا عسانا أن نقدم 

لكم مقابَل هذا؟
  إن شاءهللا  لن نكون إال أبناًء مخلصين للرسالة المقدسة ، رسالَة العلم ، ُسُنكمُل 

المسيرَة وسنسيُر لنصـل معاً إلى بَر األمان .
وهللا ولي التوفيق ،،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 الخريجة نورس بنت عبدهللا الحارثية 

كلمة الخريجين  فى حفل أداء القسم 
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أعــِر المسامــَع والقلـوب نـداءا               وهِب المعارف والعلـوم سماءا
مــاء وللــذي               خلق الّضيــاء وبــّدد الظلمــاءا أطلـــق فؤادك للسَّ
قـدِّس عليمــا ال حــدود لعلمـــه               سبحان من وهب العقول شفاءا
مَد اإللــُه بنــوره علمـــا هنــــا               مسَح الجهالـــة بالعلـوم سنـــاءا
يا صرح يا مْن قد بنيـت منـارًة               للعلم، أورثــت اللبيـب صفــاءا
أشرب عقول الحائرين معارفـا                تكسوا الّنفوس محاسنا وذكـاءا
بــك كـم تعلّمنــا كتبنــا مجدنــا                ولكـــم رأينـا الحلــو والـألواءا
نرعى نجوم الليل مشتعلين مْن                فرط انصهــار للعلــوم وفـــاءا
بضع من الّسنوات كانت قصـًة               ضاءت )بنزوى( رفعةو َبهــاءا
المرُء يرقى في المراتب حينما                يعلي من العلم الشريف بنـــاءا
أنا لم أكن أسعى ألجل تخــرج                حتى أكـون كمـن يغـب المــاءا
لكن ألرفع في الثريا موطنـــي                ظمئــا فيهطـل غيمــة و رواءا
فليكتِب التاريــخ في صفحاتـــه               مجدا مضيئــا أنتــَج العظمـــاءا
أعماُن تعجز عن ثنائك أحرفي                فالعذَر إن زل اللســان جــزاءا
والعذَر يا صرحـا لفقــدك إننـي               عجزت جفوني أْن تردَّ بكـــاءا
صلى اإللـه على محمِد َعَد مــا               ولدت قناديــل العلـــوم لــــواءا

مازن بن ثاني بن علي الراشدي

بحر األفكار

قد تمنحنا الدنيا أخا لم تلده أمهاتنا....
وتقديًرا  واحتراًما  حّبًا  طياته  في  القلب  له  يحمل  أبا  تمنحنا  وقد 

لتربيته ولنصحه وإرشاده لنا في بعض من أمور حياتنا...
نعم...

 قد منحتنا الدنيا والًدا قد أفنى من لحظات عمره سنين.
فهو الذي كان المعلم الذي أنهُل العلوم منه...حينما كنت فتاة في 
بداية العشرينيات...وقد كنت أرسم مستقبلي وهو الذي كان العون 

من بعد هللا ووالدّي الكريمين.
أيقال الشكر له في مقال؟!

أم في رواية؟
أم حكاية أم قصة أم ديوان؟!!

عام  منذ  طالبها  في  الجامعة  طبعتها  حكاية  المعلم  ذلك  حكاية 
2004فكان نعم المعلم لنا ولهم.

والتوجيهات  اإلرشادات  صادق...وكل  حق  لنا  وإرشاده  أرشدنا 
نكون طالبا  أجلنا...حتى  من  إال  ماهي  بحقنا  تصدر  كانت  التي 

متفوقين...
ولكي نشعر بالمسؤولية ونتعلم األكثر واألكثر.

دكتورنا أيا أحمد!!!!
ماذا سيسطر قلمي في التاريخ شكرا لك؟!

أم ماذا يا معلمي سينطق اللسان تعبيرا لما قدمته لنا وما تقدمه لنا 
اآلن؟!

وماذا عنا نحن يا والدي؟!!
كيف نرد الجميل لك؟!

في  نسير  باقيين  دمنا  وأبدا...ما  دائما  معكم  سنكون  أننا   نعدك 
دروب العلم سعيا للتفوق والنجاح.

وإنني أعدك أن أكون طالبة متفوقة ليفخر بها والداها ولتفخر بي 
أنت يا والدي.

شكرا لك من فؤادي..
شكرا ألنك كنت وما تزال خير معلم وملهم لي، وخير مرشد نحو 

القمة والتفوق.
شكرا...ألنك صنعت لنا الكثير خالل تلك األعوام التي انقضت.

شكرا لك ألنك أنقذتنا من الجهل وصرت سراًجا نستنير من بحور 
علمكم...

شكرا دكتورنا أحمد بن خلفان الرواحي
رئيس جامعة نزوى

جواهر بنت عبدهللا بن علي الرواحية

أبي الذي لم تلده جدتي

للتخرج رائحة الفرح المشتعلة بزوابع االنتصار، وكأنني أذكر توا كيف انتصرت على ضعفي واحرزت 
درجة التفوق في مقرر الرياضيات، يومها لم أكن أعي غير أن ما علي فعله هو تكريس كّل جهدي ووقتي 
لفهم المقرر كامال، وها أنا اآلن أعيش اللحظة بتفاصيلها، هذه اللحظة التي ال يضاهيها شعور قط،‘ إنها 
أشبه بشعور االنتصار، وكما هو االنتصار ال يأتي بمحض الصدفة ، فإن التخرج ال يتأتى إال بعد بذل 
الجهد المثمر ومحاولة اقتناص الوقت، فالدراسة الجامعية مرحلة من مراحل التجارب في الحياة، وحسبك 
بالتجربة فائدة، فإْن نجحت تجربتك حق لك أن تتوج »خريجا«، وإن لم تنجح عليك أن تعيد الكرة، وال 

يتم النجاح إال ببذل الكثير من الجهد في سباق زمني معدود.
ما تعلمته خالل دراستي الجامعية الكثير، منه ما يكون على هيئة معلومة عابرة قد ال تجد لها مقر في 
ذاكرتنا على األمد الطويل، ومنه ما يضل مخزنا كمعرفة وثقافة لفترة من الزمن، ومنه ما يكون على 
هيئة مهارات مكتسبة، قد تصقلها الممارسة ويميتها اإلبطاء، إنها مرحلة انتقالية مهمة من مراحل حياتنا، 
ننتقل فيها من التعلم إلى الممارسة الحقيقية بفضل ما تم اكتسابه خالل سنوات دراستنا من معارف علمية 
ومهارات عملية، لنصطّف جنبا إلى جنب شباب بالدنا الواعد، نرفع بنيانه، ونسهم في نهضته، ونغرس 
مستقبله، فكلما كان الغرس متقنا محترفا كان المستقبل مثمرا أكثر، ولنتعلم الغرس ال بد أن نستثمر مرحلة 
الدراسة بكّل مميزاتها من خالل االستفادة من الفرص واتخاذ القرارات المناسبة. ها هو الهدف يتحقق 
اليوم، وتظل أهدافنا قيد التحقيق، متطلعين إلى ما هو أبعد من المستوى األكاديمي الذي حصلنا عليه اليوم 
، لنزداد نضجا معرفيا وسلوكيا، ولم يكن ليتحقق هذا التخرج لوال الدعم األكاديمي والخدمي الذي نلناه 
من الجامعة، وأولئك الرائعون الذين  لم يألوا جهدا من الوقوف معنا طيلة مشوارنا الدراسي. وما أبعد 
اليوم عن األمس، األمس الذي حلمت فيه بشهادة علمية في ريادة األعمال واالستثمار، أحصل عليها اليوم 
بعد وابل من المعارف والمهارات العلمية في مجال االقتصاد واألعمال لتفتح لي مجال الريادة الحقيقي، 
ويبقى هذا اليوم بكل تفاصيله ومشاعره الجميلة يرخي جذوره في أعماق ذاكرتنا أغصانا مورقة بالبهجة 

مفعمة بمشاعر التفوق واالنتصار. 

 سالمة بنت محمد الناصرية

انتصــــــار

فليكتب التاريخ
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هذي أياديَك أم هذي أيادينا؟
جاءت تحييك جذلى أم تحيينا؟

كأي موقف فوز فيه متـفق
كنت المهنئ أم كـنا المهنينا

وما تألق هذا المسرح، اتـقدت
به نجـوم تجـليها تجـلينا

ممغـنطين بها من جاذبيتـها
والشيء يكسُر بالحب القوانينا

وقد نظرت فمرَّ الوقت من نفق الدهشات ضوًءا بهذا الليل مفتونا
رأيُت ثـم َيٌد فينا ملـوحـة
وثـم حنجرة كانت تنادينـا

وكان هذا التراب المحض قافية
من الخلود به ترقـى قـوافينا
هنا فيا لهنا! تجتـاح كـوكبٌة
هـدوء أقالمنا بوحـا وتدوينا
تخرجوا ووسام الفخر يطلقهم
بيتا بتفعيلة األفراح مـوزونا

تخرجوا والدموع اآلن قد بدأت
تشـدنا من مآقـينا وتغـرينا

تقول نزوى، يقول العلم قولته
ومن كنزوى وقد جئنا ملـبينا

صفت رخام هواها كلما نبضت
خطى القلوب له اخضرت معانينا

نزوى ويا سحر نزوى! إنها لغة الحياة، زورقُها الممسوُس والمينا
نزوى استدارة كأس اللحن ذات شدا

لفرط ما تنتشـي منها أغـانينا
قلبي زجاجة عطر. كيف أحكمها؟
وقد تسرب منها العطر مجنونا
عطر بنفحة نزوى بل عمان فيا
وتيرة الحب ثـوري واستبيحينا
هنا ويختصر اإلحساس دورته
غيًما بكل معاني الدفء ُيروينا
هي المشاعر حين اشابكت فرحا
جاءت تحييك أم جاءت تحيينا؟

هشام بن ناصر الصقري

هشات .. ((( ِق الدَّ
َ

ف
َ
بساط العلم يفتح بالسالم))) .. نـزوى .. ضوٌء ِمن ن

على قوم لهم شرف المقام
سمو المجد يعرفهم جالال
ويرقى شأنهم فوق الغمام
فكيف بمن ترافقه المعالي

وحياه التقدم لألمام
ويا علما يرفرف في بالدي
عمان العز أرض االنسجام
تفاخر أنك المرفوع حقا
على صرح تحلى بالنظام
بجامعة ونعم االسم نزوى
يروق بحقها  كل احترام
منارة كل علم بل رشاد

لنيل السبق في سبل المرام
عمادات اساتذة شموس

فطاب الوصف فيهم بالكرام
يضيئون المسار لكل شأن
فيشرق بالكمال وبالتمام

ويا باقات ورد الحفل هزي
إلينا العطر من مسك الختام
هنا الخريج في يوم بهي
وأفراح وأنس وابتسام
وخريجات علم وارتقاء
على نغم التناسق والوئام

وشاح السعد يبدو في احتفاء
تهلل في نقاء واهتمام

فبورك موئل التخريج فخرا
وبورك مجدكم مجد العظام
فأنتم مشعال يبدو وضيئا

تراءى ساطعا وسط الزحام
بهمتكم ستعمر كل أرض
ويعشب زهر بيداء الخيام

ونرقى في سنا اإلبداع فخرا
تألق بالمودة والسالم

للطالب : خالد الشلي

د 
سع

 ال
اُح

ش
و

وتتحفز  لدّي،  دافعة  طاقة  وتتوقد  نفسي  تشرئّب  كم 
فاق  لعملهم  وحبهم  إخالصهم  بأناس  ألتقي  وأنا  همتي 
أحببت  مؤسسة  من  أتيت  لقد  والتعبير.  الوصف   حد 
في  والتيسير  التوفيق  نلت  لذا  بجّد؛  فعملت  فيها  العمل 
كل خطوات من رّب العالمين.. وأصبحت أينما أتواجد 
أحمل كّل احترام وتقدير لكل مخلص متفان في عمله ، 
في دراسته وفي كل مسؤولية يقوم بها ، لتكون النتيجة ، 
وطن يسمو ويتقدم ويرتقي باألشخاص وباألخالق. فتحية 
تقدير لتلك المديرة التي كانت تدير مركز القبول الموحد 
قابلتها  التي  ولتلك  مرفوعة،  وهامة  وعزيمة  ثقة  بكل 

قصص  من  قصة  أيضا  كانت  التعلم  مسالك  مركز  في 
البذل والعطاء ، وفي مركز تقنية المعلومات كان هناك 
الحب والعطاء. ما أروعك  أيضا  عنوان أجمل زخرفه 
يا جامعة نزوى ! ففي كّل جانب من جوانبك زرع مثمر 
من العطاء واإلخالص والكفاح لك ومن أجلك لذا يحق 
المخلصين  هؤالء  مع  فانت   ، باالستمرار  تنعم  أن  لك 

المقدرين مسؤولياتهم حق التقدير بخير وعافية.

سالمة بنت جمعة الراشدي

لكّل المخلصين تحية تقدير واحترام
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Congratulation

Graduates of the College of Pharmacy 
& Nursing - CONGRATULATIONS! 

We celebrate your achievements.

Graduation is a highly valued 
occurrence in students’ lives, and 
their loved ones. Graduation marks 
the culmination of your efforts and the 
beginning of new chapters in your lives 
as you journey on to new endeavors. 
Whether you will continue to further 
your studies or get jobs, your education 
and training at the UoN have equipped 
you to face the journey.

As you walk out from the University 
of Nizwa campus with your degrees 
in hand, remember your will, quite 
simply, be the finest new Pharmacy 
and Nursing Graduates on the planet. 

As in all transition moments, it is an 
occasion both to take stock of the past 
and to review the bright future that 
lies ahead of you. The stairs leading to 
your graduation have been long and 
winding pathways, which will prepare 
you to face your future. 

The Faculty and Staff of the School of 
Pharmacy and the School of Nursing 
welcome you to the respective 
professions, and will constantly support 
you. We hope your learning experience 
at the UoN has been memorable 
and enriching. Continue to learn and 
improve your knowledge and skills. 
Think of using your degrees earned at 
the UoN not only as “tickets” to good 
lives but to initiate changes in the world.

The graduates of the College of 

Pharmacy and Nursing will be health 
professionals, and as such you have 
responsibilities and accountabilities 
towards the people you care and 
serve. Give them the services that they 
deserved. 

Please remember, we will always be 
here to support you in whatever ways 
we can. Do keep in touch.  

We wish you all the very best. Go and 
make the UoN proud!   

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

Professor Dr. Nafsiah Binti Shamsudin,

Dean, College of Pharmacy & Nursing

In the name of Allah the Beneficent the 
Merciful

Dear CAS 13th Regiment Graduating 
Students,

It is the great pleasure and the pride 
that drive we, all faculty members 
and administrative and technical staff 
of College of Arts and Sciences, to 
celebrate today’s cheerful event of 
your graduation.  Today is a turning 
pivotal face in your life; being equipped 
with knowledge, skills and values at the 
University of Nizwa you are now ready 
to participate actively in various life 
scopes. 

We have exerted unremitting, genuine 
efforts to have you best qualified to 

carry out your part in continuing the 
march of progress, development and 
prosperity of the Sultanate of Oman. 
In this regard the College of Arts 
and Sciences embraces forty seven 
programs for diploma, bachelor, and 
graduate degrees in various specialties; 
Arabic, English, German, and French 
languages, education, psychological 
counseling, educational administration, 
life sciences, physics, chemistry, 
mathematics, and computer sciences.

As we are celebrating your graduation 
and are wishing you continuous 
success, you are always welcomed 
at the College of Arts and Sciences 
for mutual, intimate connections for 
future academic, vocational and 
professional collaboration.  Thus, we 

together can consolidate and sustain 
the development and production of 
knowledge, and can contribute to 
the well-fair and benefit of the most 
valuable property, the mankind.

Today, while we are delighted of your 
graduation, I cannot miss-out to thank, 
appreciate and gratitude everyone in 
every unit of our nation body who has 
contributed to support you financially 
and morally in constituting  your literary 
and scientific knowledge, vocational 
and professional skills and values.

Dr. Mustafa Abdul-Aziz Mansi

Acting Dean of College of Arts and 
Sciences

College of Arts and Sciences

College of Pharmacy & Nursing
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Dear Graduating Students, 

The College Of Economics, Management 
and  Information Systems endeavors to 
achieve its mission through contributing 
to serve the society by providing 
outstanding teaching and training 
of students, significant and relevant 
research, together with aspiring and 
enriching community service in the 
fields of Economics, Management, 
and Information Systems. This mission 
is manifested in the college programs 
through offering three Masters programs 
in Economics, Business Administration 
and Information Systems in addition 
to nine Bachelor degrees and eight 
Diploma programs in the following majors: 
Accounting, Business Administration, 
Operations Management, Information 
Systems, Web design and Information 
Security, International Trade & 
Finance, Economics and Finance, 
Marketing and Tourism & Recreational 
Management.  It has strong Research 
interests in all areas of Economics, 
Management and information Systems 
in addition to Macroeconomics, Public 
and Development policy, Marketing, 
Finance, and B.A. in Accounting.

The academic  and administrative staff  of 
the college aim at achieving this mission 
based on the core values and principles 

of the college starting from: promoting 
academic excellence, through the 
establishment of an innovative and 
resourceful academic institution serving, 
preserving and advancing the nation’s 
heritage, identity and values via the 
use of a high quality and affordable 
education programs, and research 
with accomplished faculty and staff to 
produce well-educated, highly skilled 
and ethical graduates,  reaching 
to the leadership through research 
and technology, and developing an 
administrative and managerial culture 
of integrated quality management. 
The college nourishes the culture of 
sustainable growth by maintaining 
innovative ideas, concepts and 
approaches that enhance university 
resources and augmenting the College 
cohesion with the local community and 
with the industrial and business sectors.

Further, the College of Economics, 
Business Management and Information 
Systems  seeks  to sustain high standard 
of quality in teaching, enhance 
student’s out-of-classroom experience, 
enhance learning/information services 
and resources, foster the development 
of Omani students and  mold them into 
global leaders and,  use technology to 
continuously enhance learning and to 
increase the efficiency of administrative 

and academic processes.

In this glorious day, the day of graduating 
new constellation of our dear students, 
our hearts are full joy and happiness 
to see the harvest of the College and 
the University efforts. Our efforts are 
crowned by the graduation of (4) 
Master students, (217) Bachelor students 
and (176) Diploma students, to whom 
we present our deepest felicitations. 
Congratulations are extended also 
to their parents who endured the 
sacrifices to savor the delicacy of the 
success.  Most precious congratulations 
should be addressed to Oman, the 
country of blessings and opportunities 
for the additional well trained Human 
Resources who will certainly contribute 
to the prosperity and the wellbeing of 
its people. To all graduates, we in the 
college of Economics, Management& 
Information Systems are proud of you. 
We wish you professional success, 
courage and happiness.  

Dr. Said Eid Younes

Acting Dean of Economics, 
Management & Information System 

    Dear graduates:

I would like to congratulate you on 
your graduation from the Engineering 
and Architecture College, University of 
Nizwa, and wish you all the success in 
your engineering profession. 

I am proud to inform you that, all the 
knowledge, skills and professional ethics 
you have gained through your years of 
study in different fields of specialties; 
Science, Humanities and Engineering, 
at the University of Nizwa, through many 
years of diligence and continuous 
efforts, all that, is what distinguishes 
you as University of Nizwa Graduates. 

I would like, also, to let you know, that 
you are ready and fully equipped, 
scientifically and ethically, to join the 
professional and practical engineering 
workforce; to develop society’s needs in 
the Sultanate of Oman, in a sustainable 
manner. 

The College of Engineering and 
Architecture has provided you with great 
potentials and broadened horizons of 
capabilities to search and find optimal 
engineering solutions for local and 
global based problems and to face all 
current and future challenges through 
improved management concepts and 
well implementation ideas of scientific 

methodologies for a better living 
environment in this world. This included 
all the technical methodologies needed 
for the sustainable development in 
our beloved Sultanate of Oman and 
around the world, based on the latest 
and most modern concepts and state 
of the art technologies.  

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

Prof. Dr. Hussein Ali Al Abdulqader

Dean of College of Engineering and 
Architecture

College Of Economics, Management and Information Systems

To: The Graduates of the College of Engineering and Architecture
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