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

غامر ميلأ قلوب اخل ّريجني ،كما ميلأ
وفرح ٍ
�إ ّنها حلظات �سعدٍ و�سرو ٍر ٍ
قلب اجلامعة وروحها ،يتلألأ بها ًء و�إ�شرا ًقا وي��زداد 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 جمي ًعا 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 �سعيد ّ
املعظم -حفظه اهلل ورعاه ،و�أ�سبغ عليه
موفور ال�صحة ومتام العافية ،-لقد �أعلى-حفظه اهلل -دعائم العدل
ف�أ�صبحت عمان واحة للأمن والأمان وال�سلم وال�سالم ،كما فجر ينابيع
اً
املعرفة ال�صافية ف��أروت اً
وعقول ،و�أن��ارت �أب�صا ًرا وب�صائر،
حقول
�صروحا لت�سهم يف رفعة هذا الوطن وا�ستدامة
و�أعلت رايات و�شادت
ً
ني يرتفع منار ًة �سامق ًة يف ال�سماء
غرا�س رّ ٌ
�س�ؤدده ،وما هذه اجلامعة �إال ٌ
را�سخة يف هذه الأر�ض ،ين�شر العلم والر�شاد ك�شجر ٍة طيب ٍة ت�ؤتى �أكلها
ك ّل حني ب��إذن ربها م�سهم ًة يف مناء الإن�سان �أعظم ث��روات الوطن.
يف الثالث من يناير عام  2004للميالد� ،صدر ق��رار �إن�شاء جامعة
ن��زوى كم�ؤ�س�س ٍة علمي ٍة �أهلية ذات نفع ع��ام؛ وت�أتي ه��ذه املنا�سبة
ال�سعيدة كمع َلم عام من معامل احتفاء اجلامعة بالذكرى العا�شرة
جت�سد
عام �أكادميي مت ٍ
ّ�صل؛ ِّ
النطالقتها ،الذي متت ّد فعالياته خالل ٍ
فيها اجلامعة ن�شر املعرفة والإ�سهام الفاعل يف �إنتاجها وتوطينها ،كما
تعزّز فيه بيئة �صنع النجاح والإب��داع .و�إ ّنها ملنا�سبة ط ّيبة �أن تتقدّم
اجلامعة بال�شكر والتقدير والثناء العاطر لك ّل من �أ�سهم يف ت�أ�سي�سها
ودعمها بالفكر واجلهد واملال ،وللمجتمع ال ُعماين ب�أ�سره على ثقته
ك�شريك
يف هذه امل� ّؤ�س�سة وللأ�سر ال ُعمان ّية ا ّلتي اختارت هذا ال�صرح
ٍ
مل�ستقبل م�شرقٍ ب�إذن اهلل.
حيوي يف بناء فل ّذات �أكبادهم وتهيئتهم
ٍّ
ٍ
�أعزّائي اخلريجني واخلريجات:
�إن التخرج محط ٌة من محطات العمر الزّاهية ت�شبه محطة يوم امليالد،
ومل ال؟! �إنه ميالد مرحل ٍة جديد ٍة يف حياة ك ّل منا ،كما ت�شبه محطة

ومهارات ومعارف» �إلى م�ستقبل
«قدرات
يوم الزفاف! �إذ هو زفاف
ٍ
ٍ
عامر ب�آفاقه وتطلعاته ،كما هو عام ٌر مبا ميكن �إجنازه وحتقيقه على
ٍ
�صعيد الفرد والوطن� ..إ ّنه بحق عي ٌد ال يتك ّرر يف العمر �إال قليال؛ ي�أتي
تتويجا جلهدٍ د�ؤوب وعطاءٍ متّ�صل ،و�إع�لان بداي ٍة وميالد ملرحلة
ً
ِبر بهمم �صناعها! و�أن ِعم بكم جميع ًا يف م�شوا ٍر يتطلعّ
جديدة� ،أك� رِ ْ
ومبادرات تعزّز م�سرية النماء
�إليه الوطن ..عطا ًء وبنا ًء ،و�أفكا ًرا
ٍ
زاهر ومثمر.
واالزدهار ،ت�ضاهي تطلعكم و�أ�سركم الكرمية
ٍ
مل�ستقبل ٍ
�إن �ك��م ت�ق� ِ�دم��ون على م��رح�ل� ٍة يحتاج فيها ال �ف��رد بجانب معارفه
العلمية ومهاراته الفنية والتخ�ص�صية� ،أن ي�شم ّر عن �ساعد اجلد
و�أن ي�شحذ همته لي�س لتطبيق ذل��ك فح�سب ب��ل للإ�ستفادة من
خربات من �سبقوه مت�سلح ًا بقيم التعاون وح�سن التفاهم والت�سامح
وال�ق�ب��ول امل�ب�ن� ّ�ي على الفكر الإي �ج��اب��ي ال��ذي زرع �ت��ه اجل��ام�ع��ة يف
ك� ٍّ�ل منكم� .إنّ ع��وامل ال�ي��وم االقت�صادية واملعرفية تتّ�سم ب�سرعة
التغي ،وهذا ي�ستلزم منكم القدرة على املواكبة با�ستمرار التع ّلم
رّ
وتطوير ال��ذات ،و�إذك��اء روح املبادرة لال�ستفادة املثلى من الفر�ص
امل�ت��اح��ة ل�ك��م ،ح�ي��ث �إن ال���ص��دف ال ت�خ�� ّ��ص �إال ال�ع�ق��ول امل �ه � ّي ��أة.
القت�صاد قائم على
ما�ض
ٍ
�إن �سوق العمل يتغري بوترية مت�سارعة ،فالعامل ٍ
مما
نوعا وك ًّما ،و�إنّ
جمتمعات املعرفة؛ ّ
�سيتغي معه �سوق فر�ص العمل ً
رّ
وقت م�ضى با�ستمرار التّعلم والت�أهيل
اخلريجني مطالبون �أكرث من �أيِّ ٍ
وتطوير الذات والوعي بهذه املتغريات والإ�سهام الفاعل يف ت�شكيلها
واحلر�ص على اقتنا�ص فر�ص الريادة وجم��االت التوظيف الذاتي.
لقد حر�صت اجلامعة على متكني الطالب من مفاتيح املعرفة والعلوم
خ�صب من املهارات املتعددة والقيم
الالزمة ملجاله ،و�أو�صلته مبع ٍني
ٍ
الفا�ضلة مبا يعيينه على ح�سن التّ�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 ا�ستدامة للتطور واالزده ��ار.
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فاق عددهم هذا العام ت�سعمائة و�ستني خريجا وخريجة..

الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يرعى حفل تخريج ال ُّدفعة ال�ّسابعة للجامعة
�شهدت اجلامعة م�ساء الأح��د (2015 /3 /22م) عهدً ا
جديدً ا من م�سرية التَّمنية الب�شر َّية وبناء الإن�ساء �أعظم ثروات
الوطن ،وذلك بتخريج الدُّفعة ال�سابعة من حملة املاج�ستري
والبكالوريو�س وال� ّدب�ل��وم ،والبالغ عددهم ( )968خريج
وخريجة من كل َّيات اجلامعة الأربع ،وذلك حتت رعاية معايل
ال�سيد بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي –الوزير امل�س�ؤول
ّ
ال�سيد �أ�سعد بن
مو
ال�س
�صاحب
وبح�ضور
الدفاع،-
ؤون
ش�
�
عن
ُّ
َّ
طارق �آل �سعيد –ممثل جاللة ال�سلطان ،رئي�س جمل�س �أمناء
جامعة نزوى ،-وعددٍ من �أ�صحاب املعايل واملك َّرمني �أع�ضاء
ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ُّ
ال�شورى
جمل�س الدَّولة ،و�أ�صحاب َّ
وال��والة ،واملدع ِّوين و�أول�ي��اء �أم��ور اخل ِّريجني واخل ِّريجات.
آيات من ذكر اهلل احلكيم ،تالوة ّ
الطالب
بد�أ احلفل بتالو ٍة ل ٍ
محمد ب��ن �سعود ال�ف��رع��ي ،بعدها �أل�ق��ى رئي�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدُّكتور �أحمد بن خلفان ال َّرواحي كلم ًة قال فيها:
غامر ميلأ قلوب اخل ّريجني،
وفرح ٍ
�إ ّنها حلظات �سعدٍ و�سرو ٍر ٍ
كما ميلأ قلب اجلامعة وروحها ،يتلألأ بها ًء و�إ�شرا ًقا ويزداد
ح�ب��و ًرا و� �س��رو ً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 ن��زوى� ،أن �أرحـّب بكم جمي ًعا 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 �سعيد ّ
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -و�أ�سبغ
عليه مبوفور ال�صحة ومتام العافية ،لقد �أعلى – حفظه اهلل-
دعائم العدل ف�أ�صبحت عمان واحة للأمن والأمان وال�سلم
وال�سالم ،كما فجر ينابيع املعرفة ال�صافية ف��أروت اً
حقول
اً
وعقول ،و�أن��ارت �أب�صا ًرا وب�صائر ،و�أعلت راي��ات و�شادت

�صروحا لت�سهم يف رفعة هذا الوطن وا�ستدامة �س�ؤدده ،وما
ً
ني يرتفع منار ًة �سامق ًة يف ال�سماء
غرا�س
إال
�
اجلامعة
هذه
ٌ رّ ٌ
را�سخة يف هذه الأر�ض ،ين�شر العلم والر�شاد ك�شجر ٍة طيب ٍة
ت�ؤتى �أكلها ك ّل حني ب�إذن ربها م�سهم ًة يف مناء الإن�سان �أعظم
ثروات الوطن .وقال مخاط ًبا اخل ِّريجني واخلريجيات� :إن
التخرج محط ٌة من محطات العمر الزّاهية ت�شبه محطة يوم
امليالد ،ومل ال؟! �إنه ميالد مرحل ٍة جديد ٍة يف حياة ك ّل منا،
ومهارات
«قدرات
كما ت�شبه محطة يوم الزفاف! �إذ هو زفاف
ٍ
ٍ
عامر ب�آفاقه وتطلعاته ،كما هو عام ٌر
ومعارف» �إلى م�ستقبل ٍ
مب��ا ميكن �إجن ��ازه وحتقيقه على �صعيد ال�ف��رد وال��وط��ن..
تتويجا
�إ ّن��ه بحق عي ٌد ال يتك ّرر يف العمر �إال قليال؛ ي��أت��ي ً
جلهدٍ د�ؤوب وعطاءٍ متّ�صل ،و�إع�لان بداي ٍة وميالد ملرحلة
ِبر بهمم �صناعها! و�أن ِعم بكم جميع ًا يف م�شوا ٍر
جديدة� ،أك� رِ ْ
ومبادرات تعزّز
يتط ّلع �إليه الوطن ..عطا ًء وبنا ًء ،و�أفكا ًرا
ٍ
م�سرية النماء واالزدهار ،ت�ضاهي تطلعكم و�أ�سركم الكرمية
زاهر ومثمر .و�شاهد راعي احلفل واحل�ضور فيل ًما
ٍ
مل�ستقبل ٍ
وثائق ًّيا من �إن�ت��اج دائ��رة الإع�ل�ام والتّ�سويق يحكي تاريخ
اجلامعة ومنجزاتها يف ع�شرة �أعوام .بعد ذلك قام معايل
ال�سيد بدر البو�سعيدي –راعي احلفل -بتكرمي املُجيدين
ّ
من اخل ّريجني الذين بلغ عددهم ( )20جميدً ا .وقد �ألقت
اخل ّريجة الزهراء بنت زاهر العربية بالنيابة عن زمالئها
كلمة اخلريجني ،قالت فيها� :إنّ لليلتنا هذه عب ًقا يفوح بهج ًة
الطلبة ّ
وفرحا يف قلوب هذه الكوكبة املت�أ ّلقة من ّ
والطالبات،
ً
ال�سماء بوهجها ،وتر�سم لوح ًة
فهم ال ّنجوم ا ّلتي تت�أ ّلق يف ّ
بال�سحر واجلمال؛ لذا يطيب لنا وي�شـ ّرفنا يف هذا
مزين ًة ّ
اليوم� ،أن نقف بني �أيديكم لنعبرّ لكم عن عظيم ّ
ال�شكر

ال�سعيدة .و�سيحكي التّاريخ عن مالحمكم ه��ذه ،ليقر�أها �أبنا�ؤكم
والتّقدير؛ لت�شريفكم لنا ح�ضور هذه املنا�سبة ّ
لقد م ّرتْ بنا �سنواتٌ من االجتهاد ،كان للج ّد فيها عنوانٌ ،والعامل �أجمع ،وي�ضرب بكم املثل يف التّالحم والإ�صرار.
وللمثابرة �أ�شكا ٌل و�أل ��وان ،احتوانا ه��ذا ال�صرح
ّ
ال�سيد الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
العلمي بعد ذلك قام معايل ّ
الزّاهر يف ج ٍّو ٍ
مفعم بالعطاء وال ّرغبة الأكيدة يف الو�صول ال��دف��اع ب�ت��وزي��ع ال ���َّ�ش �ه��ادات على املجموعة الأول� ��ى من
�إل��ى الهدف واحل�صول على التّم ّيز ،فقد ن�ش�أنا يف هذه اخلريجنيّ ،ثم ا�ستمع احل�ضور �إلى ق�صيدة �شعرية �ألقاها
اجلامعة ،ننهل من معينها ّ
ال�صايف ،ونكت�سب منها العلوم الطالب عبدالعزيز بن عبداهلل املحاربي ،بعدها قام معايل
واملعارف ،و�ستبقى ذكراها العطرة ا ّلتي تذكرنا بابت�سامة
ال�س ّيد بت�سليم �شهادة التخرج للمجموعة ال ّثانية .تبع ذلك
ال� ّل�ق��اء وم�ت��اع��ب االم�ت�ح��ان وف��رح��ة ال � ّن �ج��اح .وخاطبت
ق�صيد ٌة �شعرية لل�شاعر ه�شام بن نا�صر ال�صقري ،ليعود
زمالءها اخلريجني :لقد حان دوركم لت�ضعوا ب�صماتكم،
ال�سيد بدر البو�سعيدي �إلى توزيع ّ
ال�شهادات على
وتعملوا عقولكم وتبادروا بجهودكم يف جميع مناحي التّنمية معايل ّ
والتّطوير ،فعمان بكم �أنتم ،والتّاريخ �إذ يحكي �إنمّ ا يحكي املجموعة ال ّثالثة من اخلريجني .وختم احلفل بتقدمي
ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد –ممثل
عن مالمح �أجدادكم؛ ف�ش ّمروا عن �سواعد اجلد  ،واجعلوا �صاحب ُّ
ال�سلطان ،رئي�س جمل�س �أمناء اجلامعة -هد َّية
عمان منتهى غايتكم ،مخل�صني ال ّنية هلل الواحد ،عاقدين جاللة ُّ
ال�سيد بدر بن �سعود البو�سعيدي راعي احلفل.
العزم من �أجل ال ّنماء والبناء والتّطوير ..ف�أنتم �أه ٌل لذلك ،تذكارية ملعايل ّ

املهنــــــي
خ ِّريجــــو كل ّيــــَة ال�صَّ يدلــــة وال َّتمريــــ�ض يــــ�ؤدُّون ق�ســــم اليميــــــن
ّ

رع��ى الدكتور محمد بن �سليمان الرا�شدي-عميد
املعهد ال�ع��ايل للق�ضاء ب��االن �ت��داب� -صباح الأح��د
امل ��واف ��ق(2015/3/22م) حفل ت�أدية ق�سم اليمني
املهني خل ِّريجي كلية ال�صيدلة والتمري�ض بجامعة
آيات من ِّ
الذكر احلكيم� ،أعقب
ن��زوى .بد�أ احلفل ب� ٍ
ذل��ك كلمة لرئي�س اجل��ام�ع��ة ال � ُّدك �ت��ور �أح �م��د بن
رحب يف بدايتها باحل�ضور،
خلفان ال َّرواحي ،حيث َّ
وق ��ال فيها مخاط ًبا اخل��ري�ج�ين واخل��ري �ج��ات من
ال�صيدلة والتمري�ض� :إن �أداء اليمني املهني
كلية َّ
ل�سائر التخ�ص�صات الطبية ،تقليد د�أب��ت عليه كل
التخ�ص�صات الطبية قبل البدء باملمار�سة الفعلية
ل�ه��ذه امل�ه��ن الإن���س��ان�ي��ة ال��رف�ي�ع��ة ،وال�ت��زم��ت ب��ه كل
املجال�س املعنية بالتخ�ص�صات الطبية؛ ت�أكيدً ا لأهمية
�أداء هذه املهن بروح عالية من االلتزام وامل�س�ؤولية
مبا يليق ب�شرف املهنة وتقدميها ممزوجة بالرحمة
والإخ�لا���ص والتقدير للحياة الإن�سانية .و�أ��ض��اف:
�إن مهن ال��رع��اي��ة الطبية ال�ت��ي �أن �ت��م يف �صميمها
مي�س �سلوك مقدميها ح�ي��اة ال�ن��ا���س و�أرواح��ه��م؛
ل��ذا يلزمكم �أن تعاملوا النا�س على �أعلى درج��ات
االح�ترام وامل�ساواة مقدّرين يف ذلك حرمة النف�س
الب�شرية وواجب �صونها ورعايتها وعدم الإ�ضرار بها.

وق��ال رئي�س اجلامعة� :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 ،ع�لاوة على اختبار
الكفاءة املهنية �أنكم �أه��ل لهذه الثقة ...فبوركت
م�ساعيكم وهنيئا لكم ولأ�سركم الكرمية و�صولكم
لهذا امل�ستوى� ،سائال املولى عز وجل لكم ُح�سن ال�سداد
والتوفيق يف حياتكم ب�شتى �أبعادها ال�شخ�صية واملهنية.
بعد ذلك �ألقت اخلريجة �ضبية بنت بنت فالح بن
خمي�س املرزوق كلمة اخل ِّرجني ،وقالت فيها :ي�سرنا
وي�سعدنا نحن خريجي وخريجات كلية ال�صيدلة
والتمري�ض �أن نقف بني �أيديكم ،ونحن على �أبواب
التخرج ،وح�صاد ِثمار �سنوات درا�سية م�ضت من اجلد
بذكريات �ستبقى عالقة يف قلوب
واالجتهاد ،محمل ًة
ٍ
اجلميع ،كنا  -وال زِلنا� -أ�سرة واحدة ن�ستظل بظالل
نكافح من �أجل
العلم ،ونفرت�ش ب�ساط الأُخو ِة ِ
الوا�سعُ ،
�صرح جامعتنا
رفعة هذا ال�صرح العلمي ال�شامخ ِ -
العزيزة ،جامعة نزوى ،-عاقدين العزم ،وموا�صلني

اجلهد املحفوف بقدرا ِتنا الفتية؛ بناء لهذا الوطن
املعطاء ،وخدمة ملجتمعنا الزاهر ،ووالء لباين نه�ضة
بلدنا احلبيب ،ومعلمنا الأول موالنا جاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورع��اه –.
وقالت مخاطبة الأ�ساتذة و�أولياء الأمور� :أما �أنتم �أيها
الأ�ساتذة الأجالء والآباء والأمهات الكرام  ،فال �شك
�أن لكم ف� ً
ضال ال يدانيه ف�ضل  ،ولكم معروف ًا يعلو على
كل معروف  ،ويكفي �أن �أقول  -و�أنا خاف�ضة اجلناح
– �أننا فخورون بكم فجزاكم اهلل عنا كل خري وجعل
الفردو�س مثابة لكم و�أمن ًا .لقد عربنا معكم �أ�ساتذة
و�أولياء �أمور درب احلياة املليء بالأ�شـواك  ،و لكنكم
ذللتم الأ�شواك فازدهرت ورد ًا تن�سمنا منه الرائحة
الطيبة ،بعرقكم املت�صبب رويتم الغرا�س ف�أنبتت ثمر ًا
طيب ًا �صاحل ًا ،غذيتمونا بالعمل واملعرفة ،غر�ستم فينا
اخلري والأمل ،فماذا ع�سانا �أن نقدم لكم مقابل هذا؟.
ال�صيدلة والتَّمري�ض
وقد �شهد احلفل �أداء خ ِّريجي كلية َّ
لق�سم اليمني املهني �أمام الدكتور راعي احلفل ،وكان
ال�صيدلة والتَّمري�ض
قد تخ َّرج هذا العام يف كلية َّ
وخريجة .من حملة دبلوم يف التمري�ض و( )30من حملة بكالوريو�س التمري�ض .ح�ضر
خريجا
باجلامعة مائة وت�سعة وت�سعون
ً
ً
ال�صحة وعمداء كل َّيات
منهم ( )70طال ًبا وطالبة م��ن حملة بكالوريو�س احلفل عد ٌد من مديري العموم ور�ؤ�ساء الأق�سام بوزارة ِّ
واملوظفني و�أولياء �أمور ُّ
ال�صيدلة و( )33من حملة دبلوم يف ال�صيدلة ،و( )66اجلامعة وامل�س�ؤولني َّ
الطالب وجمع من الطلبة والطالبات.
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توا�صال لفعاليات املو�سم الثقايف احلادي ع�شر..
مركز الإر�شاد الطالبي ينظم((�أنا والآخر))

نفذ مركز الإر� �ش��اد الطالبي بجامعة ن��زوى محا�ضرة بعنوان»�أنا
والآخر» ،وذلك يوم االثنني املوافق(2015/3/16م) قدمتها الدكتورة
هدى �أحمد ال�ضوي ،هدفت �إلى تعريف الطالب بنف�سه �أو ًال ثم كيفية
التعامل معها ،وبعدها التعرف على الآخ��ر؛ ليتم التوا�صل ب�شكل فعال
و�إي�ج��اب��ي .ففي بداية املحا�ضرة طرحت الدكتورة ه��دى العديد من
الأ�سئلة متثلت يف ( :ماذا نعني بعنوان املحا�ضرة ؟ وما �أول فكرة خطرت
لك عندما قر�أت العنوان ؟ و ملاذا قررت احل�ضور؟)وغريها من الأ�سئلة.
ث��م تطرقت يف احل��دي��ث ع��ن الإن���س��ان و�أن ��ه ال ي�ستطيع �أن يتوا�صل
مع نف�سه و الآخ��ر �إال بعد �أن يقوم ب ��إج��راءات ت�شمل الوعي بالذات
وتعني من �أن��ا وم��ا هي �أه��دايف يف احلياة و�أي��ن �أق��ف .و�إدارة ال��ذات
وتعني �إل��ى �أي��ن �أجت ��ه ،وال��وع��ي االجتماعي ال��ذي يعني كيف ت�سري
ع�لاق��ات��ي م��ع نف�سي والآخ���ري���ن ،و�أخ �ي��را �إدارة ال �ع�لاق��ات وه��ي:
ك�ي��ف مي�ك��ن �أن �أدي���ر ه��ذه ال �ع�لاق��ات ب�شكل ٍ م�ن��ا��س��ب يل ول�ل�آخ��ر.
بعد ذلك تطرقت الدكتورة هدى ال�ضوي �إلى ماذا يريد الإن�سان من
الآخر ،وماذا قدم لهم  ،وما ال�شكل الذي يجب �أن تكون عليه عالقته مع
الآخر ،ونبهت على �ضرورة احلفاظ على �أوا�صر الود عند االختالف مع
الآخر ،و�أال يقودنا احلمق يف حلظة غ�ضب �إلى ن�سيان كل �شئ والإ�ساءة
�إلى بع�ضنا البع�ض؛ لأن ذلك يقود �إلى خ�سران �أنف�سنا بخ�سران الآخر.

مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني ينظم دورة تدريبية يف
جمال فطريات الغذاء وت�أثريها على تلف املواد الغذائية

كتبت� :أ�سماء بنت م�صبح اخلايفية
نظم مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني بالتعاون مع معهد التعلم
مدى احلياة دورة تدريبية يف جمال فطريات الغذاء وت�أثريها على تلف املواد
الغذائية ،وذلك يف الفرتة(2015/2/26-22م)؛حيث ت�أتي هذه الدورة �ضمن
الفعال ّيات العلم ّية ا ّلتي يقيمها املركز لتطوير البحث العلمي واالختبارات
التحليلية ،وتدريب الكوادر املحلية الفنية العاملة يف مراكز االبحاث العلمية
واملختربات التحليلية � ،إلى جانب �إك�سابهم مزيدً ا من املعرفة واخلربة يف
هذا املجال .وقد �شملت الدورة التدريبية على جمموعة من املحا�ضرات
النظرية مل��واد التدري�س ،وكذلك على تدريب تطبيقي لتقنيات حت�ضري
العينات وفح�صها با�ستخدام �أجهزة الطيف الكتلي واملجاهر ال�ضوئية.
وق���د �أ�� �ض ��اف امل ��رك ��ز ع� ��ددا م ��ن امل �م��درب�ي�ن امل�خ�ت���ص�ين م ��ن اململكة
امل �ت �ح��دة ل�ل�ق�ي��ام ب ��ال ��دورة ه �م��ا الأ���س��ت��اذ ال��دك �ت��ور ن��اري ����ش م�ي�ج��ان،
وال��دك �ت��ور �آجن ��ل م��دي�ن��ا م��ن ج��ام�ع��ة ك��ران�ف�ي�ل��د� ،إل ��ى ج��ان��ب ال��دك�ت��ور

ع �ل��ي ال �ي��ا� �س��ي -رئ��ي�����س وح � ��دة ال �ط �ي��ف ال �ك �ت �ل��ي مب ��رك ��ز دار�� � ��س.-
و��ش�م�ل��ت ال � ��دورة ع���ددا م��ن امل��ح��اور م�ن�ه��ا ال �ت �ع��رف ع�ل��ى امل�ج�م��وع��ات
الرئي�سية م��ن الفطريات امل���س��ؤول��ة ع��ن التلف يف ال�سال�سل الغذائية
الرئي�سية ،و�إظ �ه��ار ال �ق��درة على دم��ج امل�ع��رف��ة والتفكري حل��ل م�شاكل
ع �ل��م ال �ف �ط��ري��ات يف � �س �ي��اق �سل�سلة �إالم � � ��دادات ال �غ��ذائ �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة،
�إ� �ض��اف��ة �إل ��ى �إي��ج��اد ال��وع��ي للمفاهيم ال�ف�ط��ري��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة وال���س�م��وم
الفطرية وتطبيقها يف احل ��االت املتعلقة ب�سالمة الأغ��ذي��ة وج��ودت�ه��ا.
ولقد ��ش��ارك يف ه��ذه ال ��دورة نخبة م��ن املخت�صني يف جم��ال املختربات
التحليلية ل�ل�أغ��ذي��ة وامل �ي��اه التابعة ل ��وزارة البلديات الإقليمية وم��وارد
امل�ي��اه ،ودي ��وان ال�ب�لاط ال�سلطاين ممثال يف ق�سم املختربات  ،ومخترب
الأح� �ي ��اء ال��دق �ي �ق��ة ب � ��وزارة ال �ت �ج��ارة وال �� �ص �ن��اع��ة ،وق �� �س��م اخل��دم��ات
الطبية ب ��وزارة ال��دف��اع ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى جمموعة م��ن ط�لاب اجلامعة .

حتت عنوان ((تفهيم ال�شريعة لغري املخت�صني بها)) ..م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة
يلقي حما�ضرة �ضمن �سل�سلة م�شارق الفكر
كتبت:ندى بنت را�شد بن �سيف اجلابرية
�ضمن محا�ضرات �سل�سلة «م�شارق الفكر» التي تنظمها اجلامعة
�سنويا ،وتوا�صال لفعاليات مو�سمها الثقايف احلادي ع�شر الذي
ُيحتفل فيه هذا العام مبرور عقدٍ من عمر اجلامعة� ،ألقى ف�ضيلة
ال�شيخ الدكتور كهالن بن نبهان بن عبدالرحمن اخلرو�صي –
لل�سلطنة -ليلة الثالثاء (2015 /3 /17م)
م�ساعد املفتي العام ّ
محا�ضرة بعنوان «تفهيم ال�شريعة لغري املخت�صني بها» .وقد
بد�أت الفعالية بتقد ٍمي لرئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن
خلفان الرواحي ،عرف فيه بف�ضيلة ال�شيخ ومو�ضوع املحا�ضرة.
وا�ستهل ف�ضيلة ّ
ال�شيخ محا�ضرته ببيان �سبب انتقائه لهذا املو�ضوع،
حيث �أ�شار �إلى �أنه اختار هذا املو�ضوع للفت الأنظار لأهميته،
ولت�صحيح مفهوم ال�شريعة الإ�سالمية لغري املخت�صني بها ،حيث
�أو�ضح ف�ضيلة ال�شيخ �أن ذلك ي�أتي بهدف �إجالل ال�شريعة وعلوم

الفقه الإ�سالمي وتقريبها للنا�س ،ومتكني امل�سلم من التب�صر مبا
يقع له وما يح�صل حوله ،و�ضبط منهج التفكري وكذلك التعرف
على كيفية التعامل البناء والهادف مع مختلف �شرائح املجتمع.
كما �أو�ضح ف�ضيلة ال�شيخ اخلرو�صي املفهوم ال�صحيح لل�شريعة
م�ؤكدا على �أنها كل ما �شرعه اهلل للنا�س يف هذا الدين و�أمر
بالعمل به ،ثم تطرق باحلديث عن الفقه ومفهومه و�أنه يحتاج
لعمق يف العلم ملعرفته املعرفة ال�صحيحة ،و�أ�شار خالل ذلك
�إل��ى �أن��واع الأح�ك��ام ال�شرعية مف�صال كل منها وه��ي الأحكام
الثابتة وامل�سكوت عنها والثابتة بن�صو�ص ثابتة قطعية ،وتطرق
كذلك مل�صادر ال�شريعة م��ؤك��دا �أ��ص��ل م�صادرها و�أهمها هو
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ث��م ال�سنة النبوية ث��م الإج �م��اع فالقيا�س ،ثم
�أ��ش��ار ف�ضيلته لل�شبهات وال��ردود ومفهومها وعالقة ال�شريعة
ب��احل �ي��اة م��و� �ض �ح��ا ذل���ك مب �ج �م��وع��ة م ��ن الأم��ث��ل��ة والأدل� � ��ة.
وع� �ل ��ى ه ��ام� �� ��ش امل� �ح ��ا�� �ض ��رة ف� �ت ��ح ف �� �ض �ي �ل��ة ال �� �ش �ي��خ ب ��اب

يرا م��ن اجل�م�ه��ور ،ويف الأخ�ي�ر ت��وج��ه رئي�س
النقا�ش للح�ضور ،حيث �شهد تفاعال ك �ب� ً
اجل��ام�ع��ة الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور �أح �م��د ب��ن خلفان ال��رواح��ي بال�شكر اجل��زي��ل �إل ��ى ف�ضيلة
لل�سلطنة-
ال���ش�ي��خ ال � ّدك �ت��ور ك �ه�لان ب��ن ن�ب�ه��ان اخل��رو� �ص��ي –م�ساعد امل�ف�ت��ي ال �ع��ام ّ
على تف�ضله ب��إل�ق��اء ه��ذه امل�ح��ا��ض��رة القيمة ،و�شكر احل���ض��ور على تفاعلهم الطيب.
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مكتب م�ساعد الرئي�س للعالقات اخلارجية يكرم طالب برنامج �آفاق عاملية
للدرا�سة ال�صيفية2014م

�أق ��ام مكتب م�ساعد الرئي�س للعالقات اخلارجية
بالتعاون مع مركز التميز الطالبي حفل تكرمي للطالب
امل�شاركني يف برنامج �آف��اق عاملية للدرا�سة ال�صيفية
 ،2014وذل��ك حتت رعاية املكرم الدكتور بخيت بن
�أح �م��د ب��ن �سهيل امل �ه��ري -ع�ضو جمل�س ال��دول��ة.-
ب��د�أ احلفل بتالوة �آي من الذكر احلكيم ،تلته كلمة
مكتب م�ساعد الرئي�س للعالقات اخلارجية �ألقتها
الفا�ضلة �سهام بنت خمي�س املعمرية ق��ال��ت فيها:
«دع ًما لر�ؤية جامعة نزوى ور�سالتها املتمثلة يف حتقيق
ال�سمعة العاملية ،والتميز ال��دويل ،و تعليم الطالب
فاعل
ب�شكل وا� �س��ع ،ومتكينهم م��ن الإ��س�ه��ام ب�شكل ٍ
ٍ
يف ت�ق�دّم املجتمع؛ فقد �سعت اجلامعة نحو تن�شيط
العالقات مع امل� ّؤ�س�سات الأك��ادمي� َّي��ة والبحثية �سواء
داخ��ل �سلطنة ُع �م��ان �أو يف املجتمع التعليمي حول
العامل .و�أ�ضافت :و�سع ًيا من اجلامعة لإب��راز نف�سها
ب�صفتها مركزًا للتفاعل مع البيئة املحيطة ،ولي�ست

م� ّؤ�س�س ًة مكتفي ًة ذات � ًّي��ا؛ فقد �أن�ش�أت مكت ًبا مل�ساعد
الرئي�س للعالقات اخلارجية وهو م�س�ؤول عن التوا�صل
ال�ع��ام ،على ال�صعيدين املحلي وال ��دويل .وم��ن هذا
املنطلق �أن���ش��ات اجل��ام�ع��ة ممثلة يف مكتب م�ساعد
الرئي�س للعالقات اخلارجية برناجما درا�سيا �صيفيا
حتت م�سمى برنامج افاق عاملية للدرا�سة ال�صيفية،
وال��ذي �أعطى الطالب الفر�صة للعي�ش والدرا�سة يف
بلد �آخ��ر والتعلم م��ن خ�لال معاي�شة ثقافة مختلفة
و�أ�ساليب تدري�سية مختلفة .ويبتعث الربنامج طالب
وم�شرفني من موظفي جامعة ن��زوى مل�ؤ�س�سة تعليمية
يف اخل��ارج حيث ينهون برنامج �صيفي مكثف ي�صب
يف م�ساقاتهم الدرا�سية .ويتمكن الطالب امل�شاركون
خالل فرتة الدرا�سة من �صقل مهاراتهم الأكادميية
وب�ن��اء ثقتهم ب�أنف�سهم واع�ت�م��اده��م على ذوات �ه��م».
ثم تلى ذلك عر�ض فيلم برنامج �آفاق عاملية للدرا�سة
ال�صيفية 2014م � ،إذ ابتعث ال�برن��ام��ج يف �صيف

عام � 2014أكرث من ( )180طالب وطالبة �إل��ى()12
ج��ام �ع��ة م�خ�ت�ل�ف��ة يف امل �م �ل �ك��ة امل��ت��ح��دة ،وف��رن �� �س��ا،
و�إي��رل��ن��دا و�أمل��ان �ي��ا وال�ن�م���س��ا وك��وري��ا واجل�م�ه��وري��ة
الإ�سالمية الإيرانية واململكة املغربية و دولة ماليزيا.
بعد ذلك قدم الطالب امل�شاركون يف الربنامج عر�ضا
�شرحوا فيه جتربتهم يف الربنامج ،حيث بد�أت املجموعة
املبتعثة �إلى �إيران عر�ض جتربتهم يف الدرا�سة بجامعة
ال�شهيد بهيت�شي الإيرانية والدرا�سة يف فرع اجلامعة
الآخر ب�شمال �إيران ،تلى ذلك عر�ض عن اململكة املغربية
و��ش��رح فيه ال�ط�لاب جتربتهم يف ال��درا��س��ة بجامعة
الأخوين والتي تعترب من �أرقى اجلامعات على م�ستوى
ال�شرق الأو��س��ط ،تبعه عر�ض ملجموعة النم�سا وعن
امل�شاركة هناك والأثر الإيجابي الذي طبعته يف نفو�سهم .
كمـا قدمـت املجموعـة املبتعثـة �إل��ى اململكـة املتحـدة
( �إك �� �س �ف��ورد) ب��ال�ت�ع��اون م��ع وح ��دة ب �ح��وث الأف�ل�اج
باجلامعة و مبنحة مقدمة من املركز الوطني للبحث

امليداين يف جمال حفظ البيئة عر�ضا عن جتربتهم يف
التدرب ب�إك�سفورد ومغامرتهم يف الإ�ستك�شاف والبحث .
بعد ذل��ك ق��دم ع��ر���ض ع��ن ط�لاب ب��رن��ام��ج التبادل
ال �ط�لاب��ي ال��دار� �س�ين يف ج��ام�ع��ة ن���زوى خ�ل�ال ع��ام
 ،2014ث��م ا�ستكمل الطلبة امل�شاركني عرو�ضهم ،
حيث عر�ضت جمموعة �إيرلندا جتربتها يف العي�ش
مع عائلة �إيرلندية والإ�ستفادة الكبرية التي حتققت
م��ن ذل��ك ،وق��دم ع��ر���ض جلمهورية ك��وري��ا مت خالله
عر�ض �أهم ما تعلمته املجموعة هناك كالتعرف على
الثقافة الكورية ومامييزها عن غريها من الثقافات،
�أم� ��ا جم �م��وع��ة امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ف �ق��دم��ت عر�ضها
ح��ول م�شاركتهم ودا��س�ت�ه��م بجامعة ب��رون��ل وال�ت��ي
�ساعدت على تنمية قدراتهم يف اللغة الإجنليزية ..
واخ �ت �ت��م احل �ف��ل ب�ت�ف���ض��ل راع� ��ي امل�ن��ا��س�ب��ة بتكرمي
امل�ساهمني يف �إجن��اح الربنامج من موظفي اجلامعة
 ،ث ��م ت �ك��رمي ال� �ط�ل�اب امل �� �ش��ارك�ين يف ال�برن��ام��ج.

مركــز الإر�شــاد الطالبــي ينظــم ور�شــة تدريبيــة بعنــوان:
(( م�شكالت �إدارة الوقت لدى الطلبة و�أ�ساليب التغلب عليها ))
�ضمن �سل�سلة اخلدمات الإر�شادية التي يقدمها
مركز الإر��ش��اد الطالبي يف اجلامعة ،نفذ املركز
ور�شة تدريبية بعنوان «م�شكالت �إدارة الوقت لدى
الطلبة و�أ�ساليب التغلب عليها « قدمها الدكتور
ح�سام ال��دي��ن ال�سيد – �أ��س�ت��اذ م�ساعد بق�سم
الرتبية والدرا�سات الإن�سانية  -وذلك يوم الأربعاء
امل��واف��ق(2015/3/18م) ،حيث تناول الدكتور يف
بداية الور�شة �أهمية الوقت لدى الطالب اجلامعي؛
�إذ يعد ال��وق��ت م��دي��ر للعملية التعليمية ومي�سر
للتعلم ،ثم تناول �أهمية الوقت للإن�سان ب�شكل عام،
وتطرق �إلى �سمات وخ�صائ�ص الوقت ،كما تطرق

�إل��ى الآي��ات القر�آنية والأح��ادي��ث النبوية والأق��وال
امل�أثورة املحفزة على ا�ستثمار الوقت مبا هو مفيد،
ثم �أ�شار املحا�ضر �إلى �أنواع الوقت الدرا�سي وهي« :
الوقت الكلي املفرت�ض ،والوقت املخ�ص�ص ،والوقت
التعليمي ،والوقت الإبداعي ،والوقت التح�ضريي،
وال ��وق ��ت الإن� �ت ��اج ��ي ،وال ��وق ��ت غ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��ر».
ب�ع��د ذل ��ك حت ��دث ال��دك �ت��ور ح���س��ام ال��دي��ن عن
خ �ط��وات �إدارة ال��وق��ت وال �ت��ي ت�شمل التخطيط
وال �ت �ن �ف �ي��ذ وامل� �ت ��اب� �ع ��ة .ب �ع��ده��ا ت� �ن ��اول امل ��زاي ��ا
املتحققة م��ن �إدارة ال��وق��ت ومت�ث�ل��ت يف �إي �ج��اد
ال� �ت ��وازن ب�ين م�ت�ط�ل�ب��ات احل��ي��اة ،وع���دم ت�شتت

اجل��ه��د ،وال�ترك �ي��ز ع �ل��ى الأه � � ��داف ،وغ�يره��ا.
�إلى جانب ذلك حتدث املحا�ضر عن فوائد ا�ستثمار
الوقت للطالب اجلامعي ودورها يف تر�شيد الوقت
و�إن �ف��اذه فيما يفيد ،و�إن �ق��اذ الطالب م��ن ال�تردد
واحلرية ب�ش�أن ما يقوم به من عمل درا�سي ،ومتكينه
من ممار�سته �أي ن�شاط يف الوقت املخ�ص�ص له،
وكذلك توفري الوقت وحتديد �أوقات �أكرث منا�سبة
لبع�ض املو�ضوعات الدرا�سية ،وبعدها تناول املحا�ضر
م�ضيعات الوقت وا�سرتاجتيات التغلب عليها .وقد
و�صاحب الور�شة تطبيقات عملية نفذت لتمكني
الطالب مما عر�ض من مو�ضوعات ب�شكل �أف�ضل.
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جماعة الت�صوير ال�ضوئي تفتتح معر�ض«عك�س»
م�صحوبا بفعاليات متنوعة

«قهوة» على خ�شبة
م�سرح قاعة ال�شهباء

كتبت :ندى بنت را�شد اجلابرية
�ضمن فعاليات املو�سم الثقايف احل��ادي ع�شر للجامعة نظمت
اجلمعية العمانية للم�سرح يوم الأحد املوافق(2015/3/15م)
م�سرحية ب�ع�ن��وان» قهوة « وذل��ك حت��ت رع��اي��ة ال��دك�ت��ور �صالح
ب��ن من�صور ال��ع��زري -م�ساعد ال��رئ�ي����س ل���ش��ؤن ال �ط�لاب.-
وقد هدفت هذه امل�سرحية �إلى تو�ضيح �أنواع الفن امل�سرحي ،وتقارن
فيما يريده اجلمهور وما يريده النقاد يف طابع كوميدي �ساخر.
وقد مثل فيها �أدوار �شخ�صيات كل من� :سامل الرواحي و�إ�سماعيل
الرواحي ومحمد النيادي ومحمد ال�سعيدي ورام��ي امل�شيخي.
واخ �ت �ت �م��ت امل���س��رح�ي��ة مب �ق��ول��ة �أح���ده���م»ال ت �� �ش��رب��وا قهوتنا
ب��دون �سكر وال ت�شربوها مغرقة بال�سكر �ضعوا فيها �أنتم ما
ينا�سبكم )وه ��ي ر��س��ال��ة ت��دع��و �إل ��ى الو�سطية ب�ين الأم��ري��ن.

كتبت /بثينة بنت خليفة الفهدي.
افتتحت ج�م��اع��ة الت�صوير ال���ض��وئ��ي م ��ؤخ��را
معر�ض» عك�س» لعر�ض مواهب طالب اجلماعة
يف جمال الت�صوير ال�ضوئي ،وك��ان ذلك حتت
رعاية الأ�ستاذ محمود بن �سليمان الرواحي-
مدير دائ��رة العالقات العامة والإع�لام -حيث
ا��ش�ت�م��ل امل �ع��ر���ض ع �ل��ى (� � �)25ص� ��ورة ل�ط�لاب
وموظفي اجلامعة يف ف��روع الت�صوير املتنوعة.
ومت خ�لال االف�ت�ت��اح �إع�ل�ان ال�ف��ائ��زي��ن الثالثة

ب��امل��راك��ز الأول � ��ى يف م���س��اب�ق��ة» ب�ل�ا ك��ام�يرا»
وال �ت��ي �أق��ام�ت�ه��ا اجل�م��اع��ة ق�ب��ل �أ��س�ب��وع�ين من
اف �ت �ت��اح امل �ع��ر���ض ،ويف خ �ت��ام االف �ت �ت��اح ق��دم
رئي�س اجلماعة الفا�ضل في�صل ب��ن �سليمان
ال� ��رواح� ��ي ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ل ��راع ��ي احل �ف��ل.
�صاحب امل�ع��ر���ض �أ��س�ت��ودي��و متكامل ي�ت��اح من
خالله التقاط ال�صور ملن �أراد من زوار املعر�ض،
بالإ�ضافة �إلى توفري خدمة طباعة ال�صور على
خ��ام��ات متنوعة ب��ال�ت�ع��اون م��ع مطبعة « مل�سة

اح�تراف لطباعة ال���ص��ور» .و�أق��ام��ت اجلماعة
بهذه املنا�سبة �أي�ضا ور� �ش��ة» ت�صوير امل��اك��رو»
قدمها ال�ط��ال��ب حمد ب��ن �سعود البو�سعيدي،
تعرف امل�شاركني فيها على �أ�سا�سيات ت�صوير
املاكرو ،و�أهمية الإ�ضاءة والتعرف عليها ،وعوامل
جن��اح �صور امل��اك��رو ،وق��د الق��ت الور�شة �إقباال
كبريا من طالب اجلامعة وخارجها ،كما قدم
الفا�ضل �أ��س��د ب��ن ربيعة الكندي ور��ش��ة �أخ��رى
للجماعة بعنوان «التعديل الرقمي لل�صور».

كلية العلوم والآداب تنظم ور�شة«:الإطار العام لكتابة الر�سائل اجلامعية»

نظم ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية ور�شة خا�صة بطالب املاج�ستري
يف الإر�شاد النف�سي والإدارة الرتبوية حول « الإطار العام لكتابة الر�سائل
اجلامعية» ،وقد هدفت هذه الور�شة �إلى تزويد طالب الدرا�سات العليا
مبعارف وم�ه��ارات �إ�ضافية ت�ساعدهم يف �إع��داد ر�سائلهم ب��دء ًا من
مرحلة �إع��داد املخطط البحثي �إل��ى �إع��داد ر�سالة جاهزة للمناق�شة.

وق��د افتتح الور�شة الدكتور عبد اهلل بن �سيف التوبي -عميد كلية
العلوم والآداب -مرحب ًا بالطالب و�شاكر ًا لهم على ح�ضورهم ،وحثهم
على اال�ستفادة من مثل هذه الور�ش واعد ًا الطالب مبزيد من الور�ش
التدريبية ،كما قدم ال�شكر �إلى الأفا�ضل الأ�ساتذة الدكتورة رنا ال�صمادي
والدكتور محمد النقادي والدكتور غ�سان �سرحان على تنفيذهم الور�شة.

بعد ذلك مت عر�ض جميع عنا�صر الر�سالة اجلامعية مدعمة بالأمثلة،
كما قدمت �أ�س�س االلتزام بقواعد الكتابة العلمية ،وااللتزام باملنهجية
العلمية يف �إج���راء ال��درا� �س��ة وف��ق �أخ�لاق �ي��ات البحث العلمي .ويف
ختام اليوم التدريبي قام رئي�س ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
نيابة ع��ن عميد الكلية بتوزيع ��ش�ه��ادات احل�ضور على امل�شاركني.

البحث العلمي
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مل�ساعدة مر�ضى التقرح القولوين..

باحثـــو «نـزوى» ي�سجلــون �إجنــازاً دوائيــاً جديــداً

كتب/محمد الرزيقي
متكن فريق بحثي من كلية ال�صيدلة
والتمري�ض بجامعة نزوى -وبتمويل من
جمل�س البحث العلمي -من تطوير عقار

الدكتور �أنيل فيليب
الباحث الرئي�سي

الدكتورة عفاف حممد ويل
الباحثة امل�ساعدة بامل�شروع

البودي�سونيد لتقليل الت�أثريات اجلانبية
و�ضمان و�صوله �إلى القولون ب�شكل مخفي
وبجرعات م�سيطر عليها ،بالإ�ضافة �إلى
تطوير دواء مخفي من البودي�سونيد نانو
للحد من الآث��ار اجلانبية للبودي�سونيد
وال���س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل��وق��ع امل���س�ت�ه��دف.
ويتم حت�ضري البودي�سونيد على مرحلتني
بوا�سطة تر�سب النانو ونظام الت�سليم
ال��ذي يتم تكوينه يف كب�سوالت غ�شاء
غ�ير متماثل يف

غ�شاء(.)AMMCs

وج � ��رى ال� �ت� ��أك ��د م ��ن ذل� ��ك ب��وا� �س �ط��ة
م�ط�ي��اف حت��وي��ل ف ��وري ل�ل�أ��ش�ع��ة حتت
احل �م��راء ومقيا�س امل�ط�ي��اف الكتلوي
ومقيا�س مطياف ال��رن�ين املغناطي�سي
ال�ن��ووي بالإ�ضافة �إل��ى مقيا�س املا�سح
التفا�ضلي واملجهر املا�سح الإلكرتوين.
جاء ذلك من خالل درا�سة بحثية ممولة
من جمل�س البحث العلمي بعنوان «تخليق
البودي�سونيد املخفي وتركيبه على �شكل
ج��زي �ئ��ات ال �ن��ان��و يف ك�ب���س��والت غ�شاء
غ�ير متماثل يف غ�شاء

()AMMCs

ال��س�ت�ه��داف ال �ق��ول��ون ب�ق�ي��ادة الباحث
الرئي�سي للم�شروع الدكتور �أنيل فيليب
م ��ن ج��ام �ع��ة ن� ��زوى وال��ف��ري��ق امل �ك��ون
م��ن جم�م��وع��ة م��ن ال�ب��اح�ث�ين املحليني
وب �ع ����ض اال� �س �ت �� �ش��اري�ين م ��ن ج��ام�ع��ة
روب � ��رت ج � ��وردن ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة.

 �أهداف الدرا�سة:وح��ول ال�ه��دف ال�ع��ام م��ن امل���ش��روع قال
الباحث الرئي�سي الدكتور �أنيل فيليب:
�إن البحث يعمل على م�ساعدة املر�ضى
يف ال�سلطنة الذين يعانون من داء التقرح
ال�ق��ول��وين ع��ن ط��ري��ق �إعطائهم جرعة
دوائية فعالة وب�سعر معقول ،م�ضيف ًا �أن
فكرة هذا البحث تعمل على �إن�شاء نظام
تو�صيل دوائ ��ي ف�ع��ال ي�ك��ون يف متناول
املر�ضى امل�صابني بداء التقرح القولوين
(القولون التقرحي) .كما رك��ز البحث
على ا�ستخدام العقار املخفي نانو يف
�إح � ��داث ال �ت ��أث�ير امل �ط �ل��وب يف منطقة
ال �ق��ول��ون امل� ��راد م�ع��اجل�ت�ه��ا ،م��ن �أج��ل
�إب��راز منافع هذا ال��دواء وفعاليته ،كونه
دوءا جديدا ومبتكرا مل ي�سبق اختباره.
و�أ�ضاف الدكتور �أنيل فيليب �أنه لوحظ
�أن هناك م�ؤ�شرا م�ستمرا حلاالت حدوث
داء التهاب الأمعاء يف �أجزاء مختلفة من
ال�ع��امل .لي�س هناك يف ال�سلطنة توثيق
دقيق لهذا املر�ض ،واملعلومات املتوفرة
بهذا اخل�صو�ص م�ستقاة من مواطنني
عمانيني ومقيمني على ح��د ��س��واء ،لذا
فقد �أف��ادت �إح��دى ال��درا��س��ات البحثية
ب�أن ن�سبة حدوث مر�ض التهاب الأمعاء

�سنويا يف ال�سلطنة هي /1.35.100000

 نبذة عامة عن مر�ض القولونتقول الدكتورة عفاف محمد ويل الباحثة
امل�ساعدة بامل�شروع �إن مر�ض التهاب
الأمعاء هو جمموعة من االلتهابات التي
حت��دث يف ال�ق��ول��ون والأم �ع��اء الدقيقة،
والأ� �ش �ك��ال الرئي�سية ل�ه��ذا امل��ر���ض هي
مر�ض كرون �أو التهاب القولون التقرحي
وال �ت��ي تت�صف ب��ح��وادث م �ت �ك��ررة من
�سل�سلة �إ� �ص��اب��ات وال �ت �ه��اب الأغ���ش�ي��ة
املخاطية ،وحاليا ال يوجد عالج محدد
ل �ه��ذا امل ��ر� ��ض ،وال �ع�ل�اج��ات ال��دوائ �ي��ة
امل�ستخدمة تعتمد ع�ل��ى جم�م��وع��ة من
الأدوي ��ة امل�ضادة لاللتهابات واخلالية
م��ن م��رك �ب��ات ال �� �س�تروي��د �إ� �ض��اف��ة �إل��ى
هرمون اجللوكورتيكويد وبع�ض الأدوي��ة
امل�ؤثرة على مناعة اجل�سم مع العالجات
املو�صى بها حاليا ملثل ه��ذه الأم��را���ض.

 �أبرز النتائج:�أظ �ه��رت تركيبة كب�سولة الغ�شاء غري
املتماثل يف غ�شاء ( )AMMCsوجود
منطقة خارجية �سميكة / كثيفة غري
مثقبة (بدون م�سامات) ومنطقة داخلية
م�سامية خفيفة ،وك��ان��ت امل���س��ام ذات
م��دى ن��ان��وي .و�أج��ري��ت درا��س��ات �إط�لاق

الدواء با�ستخدام  23ت�صميما ت�صنيعيا
(ع��ام �ل �ي��ا) ،وج� ��رت درا�� �س ��ة ت ��أث�ي�رات
امل �ت �غ�يرات التكوينية امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وك��ذا
ال�ضغط الأ�سموزي على �إط�لاق ال��دواء.
ومت تطبيق مناذج مركبة مختلفة لغر�ض
فهم �إط�لاق ال��دواء من كب�سولة الـغ�شاء
غري املتماثل يف غ�شاء (.)AMMCs
و�أظ� �ه ��رت ال �ن �ت��ائ��ج �أن ال�ب��ودي���س��ون�ي��د
كانت �ضمن امل��دى النانوي .كما �أي��دت
التو�صيفات �صحة تكون ج��زيء جديد
حتول �إلى البودي�سونيد يف بيئة القولون.
�أم ��ا الإط �ل�اق ف �ك��ان �ضغطا �أ��س�م��وزي��ا
معتمدا ،يف حني كان التحكم نتيجة لوجود
�أورمة خمريية ن�شطة يف الرتكيبات ،وكان
�إط�لاق ال��دواء من الـغ�شاء غري املتماثل
يف كب�سولة غ�شائية ذات رتبة �صفرية
وانت�شار فيكياين (من منطقه الرتكيز
العايل �إلى منطقة الرتكيز املنخف�ض).
وفيما يتعلق ب�أبرز نتائج الدرا�سة يقول
الدكتور �أنيل فيليب �إن حتويل بودي�سونيد
�إلى دواء مخفي بودي�سونيدي يعد �إجنازا
ج��دي��دا �إل��ى ح��د كبري وحت��دي��د �صفات
هذا ال��دواء بكل جناح ،و�أكد �أن محتوى
ال��دواء كان جيدا وبنطاق نانوي ممتاز
وق��د �أظ �ه��ر م�ل��ف الإط �ل�اق يف املخترب
�إط�لاق��ا ذا ترتيب �صفري م��ع انت�شار

ف �ي �ك �ي��اين ،الأم� ��ر ال� ��ذي ��س�م��ح ل �ل��دواء
ب�إعطاء �إطالق م�سيطر عليه مما ي�ساعد
يف احلد من الت�أثريات اجلانبية الناجمة
ع��ن �إع �ط��اء امل��ري ����ض ج��رع��ات عالية.

 منافع تعليمية:�أم��ا م��ن ناحية املنافع التعليمية فبني
د�.أن�ي��ل فيليب �أن��ه ميكن القول �أن هذا
البحث الذي اعتمد على �أحدث املعدات
التي ج��رى �شرا�ؤها بتمويل من جمل�س
البحث العلمي العماين قد �أر�سى منهجا
بحثيا ل��دى باحثي جامعة ن��زوى ،الأم��ر
ال��ذي �ساهم يف عملية تدريب الكوادر
الب�شرية الوطنية بحيث قمنا بتدريب
ثالثة من طلبة الدرا�سات الأولية واثنني
من ال�صيادلة وفنية مخترب واحدة على
مختلف جوانب البحث املتعلقة بنظام
ت�سليم ال��دواء املخفي ،كما مت تدريبهم
على كيفية التعامل مع معدات البحث.
ونحن نعتقد �أن املعرفة واخل�ب�رة التي
ح�صل عليها الباحثون امل�شاركون من
ال�سلطنة �ست�ساعد يف �إر� �س��اء قاعدة
بحثية للأجيال القادمة من املواطنني
ال �ع �م��ان �ي�ين ف �ي �م��ا ي �خ ����ص اجل ��وان ��ب
املختلفة لعلم الكيمياء ال�صيدالنية
وع �ل��م ال �� �ص �ي��دالن �ي��ات وخ �� �ص��و� �ص��ا يف
جم��ال نظام ت�سليم ال��دواء امل�ستهدف.

8
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رّعبوا عن بهجتهم وبالغ �سرورهم يف يوم تتوجيهم..

اجلامعـة ت�ضيـف رق ًمـا جديـ ًدا مـن خمرجاتهـا
�إعداد /مرمي بنت جمعة الكميانية:
يف ليلة به ّية ،وم�ساء زاه��ر محمل
بكل معاين الفخر واالعتزاز ،حفلت
جامعة ن��زوى ي��وم الأح ��د املا�ضي
(2015 /3 /22م) بتخريج كوكبة
ج��دي��دة م��ن خريجيها يف مخلتف
التخ�ص�صات ..ك��ان ي��وم��ا و�ضاء
مبا ج�سده من تتويج جلهود د�ؤوبة
بذلها طالب اجلامعة اخلريجون،
وم� ��ا زال ي �� �ش �م��ر ع �ل��ى خ �ط��اه��ا
ال �ط�لاب امل �ت �ف��وق��ون� ..إن �ه��ا ليلة
ت�ضاف �إل��ى ل�ي��ايل ُع�م��ان البهية،
ليلة وق��ف فيها جيل جامعة نزوى
ال�سابع وقفة �إجالل وثناء مخل�ص
لهذا الوطن املعطاء ق��وال وعمال،
وملجدد �أجماد عمان املظفر ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
ب��ن �سعيد امل�ع�ظ��م – حفظه اهلل
ورع��اه� -شكرا وامتنانا ..ت�سعمائة
وثمانية و�ستون خريجا وخريجة يف
كليات اجلامعة الأربع �أ�ضحوا اليوم
رق�م��ا ج��دي��دا ي���ض��اف �إل ��ى ت�ع��داد
التنمية الب�شرية العمانية ..حيث
�أطف�أوا �شمعتهم الأخرية من �سني
درا�ستهم الأكادميية يف اجلامعة.
وه �ن��ا ت�ت�رك (�إ���ش��راق��ة) ال�ت�ع��اب�ير
وامل�� ���� �ش� ��اع� ��ر ل � �ت �ت�را� � �س� ��ل م��ن
�أ�صحابها ف��ر��س��ان ه��ذا التتويج؛
ت �ع �ب�يرا ع ��ن ف��رح �ت �ه��م وت �ت��وي �ج��ا
لأي�� � � � ��ام اجل� � � ��د واالج� � �ت� � �ه � ��اد.

يوم التتويج..
�إن التخرج حلظة فا�صلة يف حياة اخلريج ،فكيف هو عند اخلريجني وم��اذا يعني
لهم؟! بهذا ال�س�ؤال املعتاد توجهنا �إليهم .تقول اخلريجة ثريا بنت زاهر ال�صوافية
ماج�ستري تربية يف الإر�شاد والتوجيه :-هذا اليوم هو وم�ضة االنطالق ملا هو � ٍآتبحول اهلل تعالى ،يو ٌم مم ّيز تهيج امل�شاعر بو�صفه� ،إ ّنه يوم التتويج ملن اجتهد ونال
االمتياز ،والأهم تز ّودنا بالثقة لننهل من في�ض العلم بال كلل �أو ملل .وتقول اخلريجة
عذراء بنت محمد القرنية-تربية ،حا�سوب� :-إن هذا اليوم هو نتاج عمل د�ؤوب وجهد
جهيد ،وفرحة كفرحة العيد حيث اللقاء بعد الغياب تتخلله التهاين وتبادل التربيكات
بني اخلريجني� ،إ�ضافة �إلى �شعور الفخر والن�شوة بني الأهل واخلالن يف العلم والتعلم
والو�صل �إلى الهدف والغاية؛ محققني �شعار منارة علم ور�شاد� .أ ّما اخلريج �شفيع
�سالم اخلال�سي –نظم معلومات -فيقول� :إ ّنها فرحة عمر وعر�س انتظرته منذ
خم�س �سنوات� ،إنه هدية لكل من وقف �إلى جانبي .وي�شاركه الر�أي اخلريج �صالح بن
�سامل الكندي –تخ�ص�ص محا�سبة -م�ضيفا� :إنه ح�صاد ل�سني الدرا�سة �أينعت ثمارا
طيبة؛ غمرتني بالفخر ولذة النجاح .وتقول اخلريجة علياء بنت بلعرب البطا�شية-
علم العمارة :-يوم التّخ ّرج يعني يل الكثري فهو يوم جني ثمار اجلهد املتوا�صل خالل
�سنوات الدرا�سة ،وهو اخلامتة الذهبية التي تتوج �سنوات الكفاح ،ويف الوقت نف�سه
هو نقطة االنطالق �إلى ف�ضاءات �أرحب يف رحلة البحث والتعلم وموا�صلة طلب العلم
ب�إذن اهلل .ويعترب اخلريج �سعيد بن حمد املحروقي-ماج�ستري،الدرا�سات اللغوية:-
�أعتربه جوهرة من جواهر عقد هذا احلياة التي من اهلل بها علي فاحلمدهلل .ويقول
اخلريج عمر بن نا�صر ال�صبحي -ماج�ستري تربية يف الإدارة التعليمية :-يوم فرح
كبري ،و��س��رور غامر يح�صد فيه طالب العلم ما زرع فلكل جمتهد ن�صيب ،وهو
خطوة للأمام ال�ستكمال درا�سة الدكتوراه ،ويبقى هذا اليوم محفور ًا يف الذاكرة.

�إنطالقة جديدة..
لكل �إن�سان يف حياته هدف وغاية ،والذي ال يعي�ش لهدف يف هذه احلياة �ضل �سعيه

وتقطعت به ال�سبل .وقد ر�صدنا هنا بع�ض �أهداف اخلريجني ملا بعد هذا التتويج؛
حيث اختلفت عبارات كل خريج ،وتباينت كلماتهم يف ذلك� ،إال �أن جميعها يلتقي
على �صعيد واح��د ه��و خدمة ال��وط��ن وبنائه ،وتكملة ال��درا��س��ة والتكوين العلمي
واملعريف لهم .يقول اخلريج �شفيع اخلال�سي :هديف هو �أن �أرتقي بعلمي و�شهادتي.
وتقول ع��ذراء القرنية :بعد �أن �أنهيت درج��ة الدبلوم واليوم درج��ة البكالوريو�س
ف ��إن ه��ديف هو موا�صلة م�شواري الدرا�سي ،وحتقيق �أعلى مراتب العلم فبالعلم
ت�سمو النفو�س وتنه�ض ال��دول وال�شعوب� .أم��ا اخلريج �أحمد بن ع��زان البحري –
ماج�ستري يف الإر�شاد والتوجيه -فيقول :هديف �أن �أكون �إن�سانا ب ّناء �أفيد وطني بهذا
التخ�ص�ص ،و�أحقق ذات��ي و�أخ��دم املجتمع مبا �أمكنني ومما اكت�سبته من علوم.
وكغريه من اخلريجني واخلريجات يف �أهدافهم وطموحاتهم يقول �سعيد املحروقي:
هديف بعد التخرج �أن �أوا�صل تعليمي لنيل �شهادة الدكتوراه ،و�أطمح �أن �أعمل على
ما خطته يداي يف ر�سالة املاج�ستري وتطبيق نتائج البحث الذي قمت به .من جانب
�آخر تقول اخل ّريجة منرية العلوية -تربية لغة �إجنليزية� :-أنا عازمة –ب�إذن اهلل-
على ال�سعي يف �أمرين؛ الأول منهما :تزويد جمتمعي مبهارات جديدة يف جمال اللغة
الإجنليزية� ،أما الثاين فهو العمل على �إن�شاء جيل مبدع قادر على تقدمي الكثري للمجتمع.
يف حني يقول يقول عمر ال�صبحي :هديف توظيف نتائج الدرا�سة لتطوير جمال عملي
للم�ساهمة يف بناء الوطن و�إثرا ًء لذاتي ليكون دافع ًا لال�ستمرار يف ا�ستكمال درا�ستي
العليا الدكتوراه ب�إذن اهلل ،وخطتي �أي�ضا تنمية املهارات التي اكت�سبتها �أثناء قيامي
با�ستكمال درجة املاج�ستري .وتقول علياء البطا�شية :هديف هو �إثبات ذاتي �أوال وقبل
كل �شيء ،ثم �أن �أق��دم ممار�سة حية ملا اكت�سبته من معرفة يف جامعتي احلبيبة.

م�شاهد على رفوف الذكريات

..

ويف م�شهد التخرج الذي بال �شك �سيبقى محفورا يف ذاكرة �أ�صحابه ،دعونا اخلريجني
لأن ي�ستدعوا �شيئا من ذكرياتهم املحفورة �أي�ضا يف وجدانهم عن احلياة اجلامعية،
حيث تقول ثريا ال�صوافية :من املواقف اجلميلة التي حظيت بها يوم تقدمت لطلب
موا�صلة ر�سالة املاج�ستري يف اجلامعة وكان ذلك وقت املقابلة �إذ ح�ضيت ب�إطراء
الأ�ساتذة وثنائهم و�شعرت حينها بالتقدير وال�سرور ومل �أن�س ذلك قط ،وها �أنا
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ّال�صاعـدة �إىل ِتعـداد ال َّتنميـة الب�شريـة العُمانيـة

اليوم �أكرم كطالبة ماج�ستري جميدة ومتفوقة يف درا�ستي  .ويقول
�شفيع اخلال�سي :ما زلت �أتذكر �أحد �أ�ساتذتي حينما زجرين �أمام
الطالب غا�ضبا لت�أخري عن املحا�ضرة ،ف�شعرت حينها ب�إحراج
كبري �أمامهم ،وم��ن ذل��ك اليوم و�أن��ا مل �أت��أخ��ر عن محا�ضراتي
�أبدا� .أ ّما منرية العلوية فتقول :اللحظات امل�ؤثرة كثرية ،ولكل منها
�أثرها اخلا�ص ،ومن املواقف التي ال �أن�ساها تلك اللحظات التي
�أ�ستلم فيها درجات الإمتحان لأرى فيها نتاج تعبي وح�صاد ثمرة
اجلد وما �أجملها من حلظة حني �أك��ون قد عقدت العزم على �أن
�أح�صد �أعلى الدرجات ف��أرى ذلك يتحقق ومبعدل فوقع ما كنت
�أتوقعه فلله ال�شكر على �أن من علي بذلك .وحفر �أحمد البحري يف
ذاكرته ن�صيحة قالها له �أحد �أ�ساتذته �أفادته يف م�سريته التعليمية
ويف حياته ب�شكل عام وهي " :اقر�أ ،اقر�أ ،اقر�أ حتّى تك ّل عيناك".

ر�سالة �شكر..
ويف ر�سالة �شكر للجامعة نبعت من �صدور اخلريجني ،وباح بها ل�سان
اخلريج �صالح الكندي� :إين �أحمد اهلل تعالى على توفيقه بالدرا�سة يف
هذه اجلامعة املباركة ،وقد تزودت بقدر كبري من املعرفة واملهارات
خالل فرتة الدرا�سة امل�ح��دودة ،وما ذلك �إال نتيجة ل�سعي �إدارة
حكيمة و�أ�ساتذة متمكنني مخل�صني ،فوفقهم اهلل �أجمعني .ويقول
�أحمد البحري :جلامعة نزوى �أقول �شك ًرا؛ لفتحك هذا التخ�ص�ص-
الإر� �ش��اد وال�ت��وج�ي��ه -ال��ذي �أن�ق��ذن��ا م��ن التخ�ص�صات امل �ك��ررة،
ولأ�ساتذتي الأجالء �ألف �شكر لوقتهم وجهدهم و�أمانتهم يف �إعطاء
املعلومة والكلمة الطيبة ،و�شكرا لكل من علمني حرفا وزادين ثقة
وخربة يف هذه اجلامعة .وي�شاركهم احلديث �شفيع اخلال�سي قائال:
احلمد هلل وال�شكر له على توفيقه وكرمه �أن وفقنا للدرا�سة يف هذه
اجلامعة الفتية التي �أ�س�ست على مبادئ �أ�صيلة و�أ�س�س وطنية متينة.
فقد وجدنا فيها الأكفاء من الطاقم الأكادميي والعلمي ،الأمر الذي

�شجعنا و�شخذ هممنا على �أن ن�ستغل وجودنا بينهم .والتقينا فيها
بطلبة جنباء و�إخوة �شاركونا هم الدرا�سة وتعرفنا على وجوه جديدة
من ُعمان ،ومن بع�ض الدول اخلليجية ،فلهم كل التّقدير واالحرتام
�سواء يف �سلك تخ�ص�صنا �أو يف �سلك التخ�ص�صات الأخرى .وتقول
عذراء القرنية� :إن كان يل من كلمة يف هذا اليوم ف�إنني �أتوجه بال�شكر
اجلزيل والتقدير واالمتنان جلامعة نزوى رئا�سة و�إدارة و�أ�ساتذة
وطلبة وعاملني فيها على جهودهم املبذولة يف �سبيل توفري البيئة
املنا�سبة واملالئمة وامل�ساعدة للتح�صيل العلمي واالرتقاء املعريف.

ن�صيحة ال ب َّد منها..
ٌ
وقد �أب��ى اخلريجون �إال و�أن يوجهوا ن�صائح غالية �إل��ى �إخوانهم
ال �ط�لاب ال��ذي��ن م��ا زال� ��وا ع�ل��ى م�ق��اع��د ال��درا� �س��ة ،ح�ي��ث تقول
اخلريجة علياء البطا�شية :ن�صيحتي �ﻷ خ��وت��ي الطلبة و�أخ��وات��ي
الطالبات كونوا قدوة يف العمل ومثاال يف الإتقان والإخال�ص لهذا
ال��وط��ن ال�غ��ايل ق�ي��ادة و�شعبا .وي�شاركها ال ��ر�أي �أح�م��د البحري،
م�ضي ًفا :و�أن�صحهم كذلك بالتعلم وال�ق��راءة الدائمني فالرغبة
ال���ص��ادق��ة امل�ترج�م��ة �إل ��ى ع�م��ل ج��اد ه��ي ال �ت��ي تنتج احل�صيلة
الباقية النافعة يف الدنيا والآخ��رة ،وكما قال �أبو م�سلم البهالين:
فاطلبه هلل يفتحه بال ت�ع� ٍ�ب ال حتتجز غري ما ير�ضى به طمعا
�أم��ا منرية العلوية فتقول� :أق��ول لإخ��واين الطالب ام��زج طموحك
العايل باملثابرة واالجتهاد والتن�س ح�سن الظن باهلل لت�صل �إلى
هدفك وحتقق غايتك وحت�صد ثمار كل ذلك .وتقول عذراء القرنية:
�إن العلم والتعلم ال يتوقف بل هو م�ستمر ومتجدد لذلك �إخ��واين
الطالب وا�صلوا تعليمكم و�أثبتوا ذواتكم كلما �سنحت لكم الفر�صة.
هكذا نفث خريجو الدفعة ال�سابعة جلامعة نزوى ما تكنه �صدورهم
من م�شاعر يف ي��وم تتويجهم ،تاركني امل�سرية لتتوا�صل ويكملها
�إخوانهم الطالب لي�سجلوا عهدا جديدا يكتب يف تاريخ عمان.

ملف العدد
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عمداء كل َّيات اجلامعة يوجِّهون حت َّية فخر واعتزاز لأبنائهم خريجي ال ُّدفعة ال�َّسابعة
مر�صع ًة ب�ل�آل��ئ العزَّة
تكت�سي اجلامعة ح� َّل� ًة خ�ضراء َّ
وال�ف�خ��ار يف ي��وم ت �خ � ُّرج �أب�ن��ائ�ه��ا يف �صرحها العلمي،
م�شمرين ع��ن الإخ�لا���ص وال ��والء يف
راف�ع�ين ر�ؤو��س�ه��مِّ ،
خدمة ُعمان وبنائها ،هذه الأر�ض َّ
الطيبة ا َّلتي ما فتئت

تقدِّ م خرياتها وعطاءها لطالبها كا َّفة ،داعي ًة �إ َّياهم
لل�سري ق�د ًُم��ا يف �إع�م��اره��ا م�س َّلحني بالعلم واملعرفة..
ّ
ويف ي��وم اجل��ام�ع��ة امل� ��زدان �أل � ًق��ا ي ��أب��ى اجلميع �إال �أن
يخط كلمة افتخا ٍر وتهنئ ٍة ِّ
َّ
لكل خ� ِّري� ٍ�ج وخ ِّريج ٍة وقفوا

 كلمة عميد كلية العلوم والآداب:يتوجه الدُّكتور عبداهلل بن �سيف التُّوبي –عميد كلية العلوم
بداية َّ
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 كل ّية العلوم والآداب -تهانينا احلا ّرة مبنا�سبة �إكمالهم كا ّف ًة
متط ّلبات التّخ ّرج .فما من ٍّ
�شك يف �أ ّنهم بذلوا جهودًا م�ضني ًة يف �سبيل
حتقيق هذا الهدف الكبري؛ فالإجنازات العظيمة تتط ّلب دائ ًما اجل ّد
واملثابرة� .إ ّننا �سوف ن�شعر بالفخر واالعتزاز عندما نراهم يلحقون
ب�سطت �أياديها البي�ضاء
ال�سلطنة قد
ْ
بركب م�سرية ال ّنه�ضة العمان ّية� .إنّ ّ
يف الإنفاق على تعليمهم ،و�إنّ �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 مز ّودون بالعلم والقيم واملهارات ا ّلتي اكت�سبوها يف
تخ�ص�صاتهم العلم ّية والإن�سان ّية ،ومن ّثم قادرون على �إدخال ر�ؤي ٍة جديد ٍة يف جمال عملهم .ونحن على ثق ٍة ب�أ ّنهم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�سلطنة ورق ّيها.
ّم
د
تق
يف
اء
ن
الب
إ�سهام
ل
ا
من
نون
ك
�سيتم
ر
املتح�ض
ين
إن�سا
ل
ا
لوك
وبال�س
واالبتكار،
إبداع
ل
ا
وبروح
ّ
ّ
و�أ� �ض��اف ال � ُّت��وب��ي� :إ ّن �ن��ا ن ��أم��ل يف �أنّ ال�ع�لاق��ة الط ّيبة ا ّل �ت��ي من� ْ�ت بينهم وب�ين م� ّ
�وظ�ف��ي اجل��ام�ع��ة خالل
��س�ن��وات درا�ستهم تتنامى وت � ْق��وى م��ع م��رور ال � ّزم��ن .و�إنّ اجل��ام�ع��ة �ستظ ّل حري�ص ًة على بقائها نب ًعا
مله ًما ل�ه��م ،وم �� �ص��د ًرا لتقدّمهم وتع ّلمهم امل���س�ت�م� ّر .ويف ال��وق��ت نف�سه �سنظ ّل نتطلع الق�تراح��ات�ه��م
كمركز للتّم ّيز العلمي� .سوف ن�سعد
و�أف �ك��اره��م؛ ع ّلنا ن�ستنري بها بينما اجلامعة مت�ضي نحو غايتها
ٍ
ٌ
دائ � ًم��ا ،نحن بكل ّية ال�ع�ل��وم والآداب ،ب� ��أنْ ن�ستقبلهم ك ّلما �أت�ي�ح� ْ�ت لهم ف��ر��ص�ة ل �ل � ّزي��ارة وال� ّت��وا��ص��ل.
 كلمة عميد كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات:ويقول الدُّكتور �أحمد بن م�سعود الكندي-عميد كل َّية االقت�صاد والإدارة
ونظم املعلومات -مخاط ًبا خ ِّريجي كل َّية االقت�صاد� :إنه ل�شرف عظيم
وف��رح كبري� ،أن نراكم هنا وقد تهللت وجوهكم ووج��وه �أحبتكم مبا
�أنعم اهلل عليكم من �إجناز رفيع مل�سرية علمية حافلة باجلهد وال�صرب
واملثابرة ،تكللت بحمده وف�ضله بنيلكم �أرقى ال�شهادات العلمية ومن
�أعرق اجلامعات العمانية �ستفخرون بها �أجياال بعد �أجيال .ها �أنتم بناتي
و�أبنائي اخلريجني يف يومكم املجيد هذا قد و�صلتم �إلى عالمة فارقة يف
حياتكم وتخطيتم بنجاح التحديات التي جعلت منكم ما �أنتم عليه اليوم.
وبعد هذا اليوم� ،سي�أتي غد م�شرق و�سوف يجلب لكم الكثري من فر�ص العمل التي �ستتمكنون خاللها من �إبراز
املعارف واملهارات التي اكت�سبتموها و طورمتوها خالل درا�ستكم يف كلية االقت�صاد و الإدارة ونظم املعلومات.
ه��ذا وق��د د�أب ��ت الكلية بكل ق��وة وح�م��ا���س وان �ط�لاق � ًا م��ن مهمتها ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى» خ��دم��ة املجتمع من
�ال للطالب ،و �أب�ح��اث ج��دي��رة ذات �صلة باملجتمع ،م��ع خ��دم��ات تربوية
خ�لال ت��أم�ين تعليم و ت��دري��ب ع� ٍ
متميزة للمجتمع يف جم ��االت االق�ت���ص��اد و الإدارة ون�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات»  ،على تن�شئة وت�ط��وي��ر الطالب
ليكونوا ق��ادة امل�ستقبل وم ��دراء ورواد �أع�م��ال جم�ي��دون .كما توا�صل الكلية احل�ف��اظ على معايري ج��ودة
عالية يف التدري�س وذل��ك لتعزيز خ�برات ال�ط�لاب الال�صفية  ،وحت�سني خ��دم��ات وم���ص��ادر املعلومات
والتعلم ،وتوظيف التقانات املتاحة لتعزيز التعلم ،بالإ�ضافة �إل��ى زي��ادة فعالية العمليات التعليمية.
وي�ضيف الكندي :عزيزي اخلريج غدا �ستواجه العامل احلقيقي ،و�ستجد عامل الأعمال وقد حجز مكان ًا عاليا
ورفيعا لك .لذا ،ف�إن تخرجك اليوم من جامعة نزوى لهو عالمة البداية لف�صول رحلة يف عامل النجاح .وعلى
هذا الأ�سا�س ،فلنتذكر جميعا �أن النجاح لي�س حدث ًا عر�ضي ًا بل هو تتويج لتح�ضري وعمل د�ؤوب .ولأنك خري مثال

على �أعتاب التَّخ ُّرج ،حاملني �شهاداتهم معلنني للعامل
جديد ٍّ
لكل منهم ..عمداء كل َّيات
عهد
ٍ
�أجمع عن بداية ٍ
اجلامعة كانت لهم وقف ٌة مع �أبنائهم اخل ِّريجني يف يوم
تخ ُّرجهم ر�صدتها لكم «�إ�شراقة» يف �سطورها القادمة..

لهذا ،ولأنك �آمنت به ،ولأن اجلامعة كانت املنبع واحلا�ضن لذات ال�شعور ،ف�إنك وبال �شك �ستكون �أهال ملالقاة
مختلف التحديات يف م�سرية حياتك .مبارك لكم �أعزائي اخلريجني �صربكم ومتابعتكم و جهودكم احلثيثة التي
�أينعت ثمارها بتخرجكم ،وحتية كبرية لأهلكم ومحبيكم على العمل الطيب الذي قاموا به ومب�ساندتكم الدائمة
للو�صول �إلى ما �أنتم عليه الآن .و�أخريا ،با�سم جميع منت�سبي كلية االقت�صاد و الإدارة ونظم املعلومات من
�أ�ساتذة و�إداريني وطالب� ،أقدم لكم �أطيب الأماين بحياة �شخ�صية ومهنية ناجحة ،وتخرج مبارك �إن �شاء اهلل.
 كلمة عميدة كلية ال�صيدلة والتمري�ض:يف حني تعبرِّ الأ�ستاذة الدُّكتورة نف�سية بنت �شم�س الدِّ ين-
موجهة حديثها
ال�صيدلة والتّمري�ض -عن هذا اليوم البهيج ِّ
عميدة كل ّية ّ
ال�صيدلة والتمري�ض� :أعزائي اخلريجني
للخ ِّريجني من �أبناء كل َّية َّ
نبارك لكم التخرج ..ونحن هنا نحتفل بهذا الإجناز الذي حققتموه.
�إنّ التخرج ح�صا ٌد جلهدكم ومثابرتكم ،وهو –� ً
أي�ضا -بداية مل�شوار
جديد من حياتكم .لقد كان تعليمكم وتدريبكم بجامعة نزوى م�ؤهال
لكم ملواجهة التحديات امل�ستقبلية يف مهنتكم� ،سواء �أكان بان�ضمامكم
�إل��ى وظيفة من الوظائف �أم ب�إكمالكم لدرا�ستكم العليا .و�إن جميع
الأكادمييني واملوظفني بكلية ال�صيدلة والتمري�ض يرحبون بكم يف عاملكم اجلديد ومهنتكم اجلديدة .ونحن
نتمنى �أن يكون الوقت والعمر الذي ق�ضيتموه يف جامعة نزوى مليئا باملعرفة والعلم واملتعة ،وبقية لذكرى خالدة
يف �أذهانكم� .إن اجلهد الذي بذلتموه يف الدرا�سة قد يبدو مرهقا ومكلفا بع�ض ال�شيء ،ولكن تذكروا �أن طلب
العلم م�شوار ال ينتهي ،وهو بحر ال ين�ضب؛ فعليكم النظر �إلى الدرجة العلمية التي ح�صلتم عليها يف اجلامعة
على �أنها تذكرة عبور ,لي�ست حلياة مفعمة بال�سعادة وال�سرور فح�سب ،ولكن –�أي�ضا -لتغيري العامل �إلى الأف�ضل.
وت �ق��ول :كما تعلمون �أن خريجي كلية ال�صيدلة والتمري�ض �سيخدمون يف امل �ج��ال ال�صحي؛
ل �ه��ذا ف�ه��م ممتهنون ل �ه��ذا ال�ع�م��ل و��س�ي�ق��وم��ون ب�ت�ق��دمي رع��اي��ة متميزة ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن يرعونهم.
ف�ك��ون��وا –�أيها اخل��ري �ج��ون -ع�ل��ى ق��در م��ن امل���س��ؤول�ي��ة جت��اه ه� ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص ،وق��دم��وا ل�ه��م اخل��دم��ة
وال��رع��اي��ة ال�ت��ي ي�ستحقونها .وت��ذك��روا دائ �م��ا �أن �ن��ا هنا مل�ساعدتكم ودع�م�ك��م بجميع ال �ط��رق ،فكونوا
متوا�صلني م�ع�ن��ا .م��ع متنياتنا ل�ك��م ال�ت��وف�ي��ق وال �ن �ج��اح .ان�ط�ل�ق��وا واج �ع �ل��وا ج��ام�ع��ة ن ��زوى تفخر بكم.
 كلمة عميد كلية الهند�سة والعمارة:ويختتم الأ�ستاذ الدكتور ح�سني علي �أحمد �آل عبدالقادر -عميد كل َّية
الهند�سة والعمارة -احلديث بتهنئته خل ِّريجي كل َّية الهند�سة والعمارة
قائال لهم� :أهنئكم بتخرجكم يف كلية الهند�سة والعمارة ،متمنيا لكم
دوام النجاح يف عملكم كمهند�سني لبناء املجتمع وتطويره .و�إنني فخور
ب�أن �أبلغكم �أن ما در�ستموه من علوم هند�سيية ومهارات علمية وعملية
و�سلوكيات و�أخالقيات العمل هي �أهم ما مييزكم كمهند�سني متخرجني
م��ن جامعة ن��زوى .كما ي�سعدين �أن �أعلمكم ب�أنكم الآن على �أهبة
اال�ستعداد لالندماج يف مهنتكم كمهند�سني للم�شاركة يف تطوير املجتمع
العماين والرقي به يف كافة املجاالت الهند�سية .وي�ضيف �آل عبدالقادر� :إنكم متثلون كوكبة من املهند�سني
اخلريجني من جامعة نزوى التي حر�صت على تزويدكم بطاقات كبرية و�أفق وا�سع لإيجاد احللول الهند�سية
املثلى مل�شكالت الع�صر ،و�إدارة امل�شاريع الهند�سية املختلفة ،ومواجهة كافة التحديات لبناء عامل �أف�ضل،
وتنمية م�ستدامة يف ال�سلطنة ،ويف كل �أنحاء العامل .و�أخريا �أمتنى لكم مزيدا من التقدم والرقي واالزدهار.

بحر الأفكار
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هبـي ريــاح الفخـــر

كلمة التخ ّرج للدّفعة ال�ّسابعة

�ألقاها اخلريج
عبد العزيز املحاربي

اخلريجة
الزهراء بنت زاهر العربية

لل�شاعر عبدالعزيز الغطريفي

هبـــي ريـاح الفخـــر هبـــي وا�سلمـــي
ولأر�ضنــا نبــــع احل�ضــــارات التــــي
�أر�ض تعالـــــــت بالفخـــــــار لأنهــــــــا
�سلطاننــــــا عــــز املفاخـــــر والربـــى
فرتى الف�صاحة حيث �أ�سفر مبديـا
و�إذا توجـــــــه م�ست�شيـــــــرا �صحبـــــه
وهــــو احلنـــون بكــــل طيــــب دائمـــا
و�إذا ر�أيــت اخلطــب عــــم م�صابــــه
و�إذا ي�سيــــــــل مــــــداده ب�صحيفــــــة
كــــم معــــــوز قـــــد راح يقلـــــب كفــه
�أمـــا العطـــاء فـذاك منـــــك حتلــــــة
�أمـا الرثيـــــا فهـــــي فيـــــــك مزيـــــة
وقفـــــــا بنـــــا حــــــول التعلــــــم �إنــــه
هـا �صــرح نــزوى يف البـــالد منـــارة
�أ�ضحـت منــار العلـم يف عر�صاتــــــه
هــي للمجـــد طلـــوع عهــــد م�شــــرق
هـي �سل�سبيـــل يف رحيـــــق مذاقهــــــا
هـــــــي �صنـــــــع قــابـــــــــو�س الـــــــذي
نــــور الوجــــود و�سيـــد الدنيــــــا بــــه
عــ�ش �سيـدي ذخـر لــــدارك عـــــــزة
ولتهنئــــــوا بحياتكـــــــــم يف رفعــــــــة
ولتقبلـــــوا منــــــــي حتيـــــة �شاكـــــــر

وا�ستب�شــري يف كــــل ربــــع وانعـــم
�سمقــت علــوا فــوق هــام الأجنـــم
مـن فيـ�ض قابــو�س تعـــل وتنتمـــي
مــن ينت�ســب لرعيــل �شهــم �أكــرم
خيــــر الكـــالم و�شاكــــرا للأنعـــم
�أ�صغى احلديث على هدى املتكلم
يلقــــي ال�ســـــالم موجهـــا للمغنـــم
�ألفيتـــه بال�صـــدر يدفــــع والـــــدم
�شرقـــت بــــه �أغـــوار فكـــر مظلـــم
فمــــددت كفــــا حــــار كــــل متيــــم
�أن�ســـت بـــه نب�ضـــات قلــب معـــدم
�أمــــن البـــــالد �شهـــــــادة املتعلــــم
لعظيـم جهدك حاز عايل الأجنم
تزهــــــو بقلـــــب الـــوارف املتعلـــــم
ي�سلـو الفـ�ؤاد لهــا لك�ســـب املغنـــم
يرنــــــــو حيـــــــاة بالهنـــــاء منعــــم
ت�سقـي العطـا�ش بنبعهـا كالزمــزم
�أر�ســـى خطاهـــا باليديــن وبالفـم
تزهـــو عمــــان بثـــوب عــز منعــــم
فبنوركــــم بتنـــا �ســـالح ال�صـــارم
فاللـــه يهـــدي كـــل �شخـ�ص منعم
بن�ضــــال ليـــث حـــاز كـــل املغــــرم
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رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
احلمد هلل ّ
ع�ل��ى �أ� �ش��رف خ�ل��ق اهلل �أج �م �ع�ين� ،س ّيدنا
م �ح �م��دٍ � �-ص �ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م -خري
املع ّلمني واملتع ّلمني ،وعلى �آله و�صحبه ومن
تبعهم ب��إح���س��انٍ � ،إل��ى ي��وم ال � ّدي��ن ،وبعد:
ال ��� ّ�س�لام ع�ل�ي�ك��م ورح��م��ة اهلل وب��رك��ات��ه،
وفرحا
�إنّ لليلتنا ه��ذه عب ًقا يفوح بهج ًة
ً
يف قلوب هذه الكوكبة املت�أ ّلقة من ّ
الطلبة
وال� ّ�ط��ال�ب��ات ،فهم ال� ّن�ج��وم ا ّل�ت��ي ت�ت��أ ّل��ق يف
ال���ّ�س�م��اء ب��وه�ج�ه��ا ،وت��ر��س��م ل��وح � ًة مزين ًة
بال�سحر واجلمال؛ لذا يطيب يل وي�شـ ّرفني
ّ
يف ه���ذا ال� �ي ��وم ،ب��الأ� �ص��ال��ة ع ��ن نف�سي
ون�ي��اب� ًة ع��ن �إخ���واين و�أخ��وات��ي اخلريجني
واخل��ري�ج��ات� ،أن �أق��ف بني �أيديكم لأع�ّب�رّ
لكم عن عظيم ّ
ال�شكر والتّقدير؛ لت�شريفكم
ل �ن��ا ح �� �ض��ور ه���ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ال ���ّ�س �ع �ي��دة.
�أ ّيها احلفل الكرمي! لقد م� ّرتْ بنا �سنواتٌ
م��ن االج �ت �ه��اد ،ك��ان ل�ل�ج� ّد فيها ع �ن��وانٌ،
وللمثابرة �أ��ش�ك��ا ٌل و�أل� ��وان ،اح�ت��وان��ا هذا
مفعم بالعطاء
ال�صرح
ّ
العلمي الزّاهر يف ج ٍّو ٍ
وال ّرغبة الأك�ي��دة يف الو�صول �إل��ى الهدف
واحل �� �ص��ول ع�ل��ى ال� ّت�م� ّي��ز ،ف�ق��د ن���ش��أن��ا يف
ال�صايف،
هذه اجلامعة ،ننهل من معينها ّ
ونكت�سب منها العلوم وامل�ع��ارف ،و�ستبقى

ذك��راه��ا العطرة ا ّل�ت��ي تذكرنا بابت�سامة
ال ّلقاء ومتاعب االمتحان وفرحة ال ّنجاح.
�أ ّي �ه��ا اخل��ري�ج��ون واخل � ّري �ج��ات! لقد حان
دوركم لت�ضعوا ب�صماتكم ،وتعملوا عقولكم
وت � �ب� ��ادروا ب �ج �ه��ودك��م يف ج�م�ي��ع م�ن��اح��ي
ال� ّت�ن�م�ي��ة وال � ّت �ط��وي��ر ،ف�ع�م��ان ب�ك��م �أن �ت��م،
والتّاريخ �إذ يحكي �إنمّ ��ا يحكي عن مالمح
�أج��دادك��م؛ ف�ش ّمروا ع��ن ��س��واع��د اجل��د ،
واجعلوا عمان منتهى غايتكم ،مخل�صني
ال ّنية هلل الواحد ،عاقدين العزم من �أجل
ال� ّن�م��اء وال�ب�ن��اء وال� ّت�ط��وي��ر ..ف��أن�ت��م �أه � ٌل
ل��ذل��ك ،و�سيحكي ال� ّت��اري��خ ع��ن مالحمكم
ه ��ذه ،ل�ي�ق��ر�أه��ا �أب �ن��ا�ؤك��م وال �ع��امل �أج�م��ع،
وي�ضرب بكم املثل يف التّالحم والإ�صرار..
�أيها اجلمع الطيـب! �إنها بال �شك حلظات
م��ن �أج �م��ل اللحظات ال�ت��ي مت��ر يف تاريخ
حياتنا ،تعت�صر قلوبنا فيها ب��الأمل ،لأننا
�سنودع مقاعد مميزة يف حياتنا ،حتمل لنا
حكاية الكفاح الطويلة تلك بني زمالئنا
و�أ�ساتذتنا الكرام ،وننتقل �-إن �شاء اهلل-
�إل��ى مرحلة جديدة يف غد م�شرق ،لنكون
�سفراء اجلامعة نن�شر العلم والر�شاد ونبث
اخلري يف كل �أرجاء املعمورة .وي�س ّرنا يف هذا
إجالل
املقام �أن نهدي هذا الإجناز كتحية � ٍ

و�إكبا ٍر لقائدنا املفدى موالنا ح�ضرة �صاحب
ال�سلطان قابو�س بن �سعيدٍ ّ
املعظم
اجلاللة ّ
ال�سامي
حفظه اهلل ورع��اه ،عرفا ًنا ملقامه ّ
بف�ضله امل���ش�ه��ود يف ب �ن��اء ه��ذه ال �ق��درات
وال �ع �ق��ول ،وا��س�ت���ض�لال�ه��ا ب� ��وارف العلم
واملعرفة ،وعهدً ا جندّده لرفع م�سار ال ّنماء
والتّطوير لعماننا الغالية �سائرين على نهج
جاللته ال ّرا�شد .و�إليكم �أ�ساتذتنا الأفا�ضل
مكان ٌة يف القلب لن يطويها ال ّن�سيان �أب��دً ا،
فـلكم ج ّل تقديرنا ،فنحن ما عرفنا للعلم
اغرتاف من
طري ًقا �إال مبا ي�سـرمتوه لنا من
ٍ
�أنهار املعارف ،و�إليكم العلم وال ّنور يهدى
حرف
ما دمتم قد زرعتم يف قلوبنا �أل��ف ٍ
�شعاعا وللكلمة نو ًرا ..
وكلم ٍة ..دمتم للحرف ً
�إخواين و�أخواتي اخلريجني واخلريجات..
هني ًئا ل�ك��م ق��وة الإرادة ،وه�ن�ي� ًئ��ا لعمان
بكم ،وهني ًئا لأ�سرنا جمي ًعا ه��ذا الإجن��از
و�إل���ى �آف� ��اقٍ �أرح���ب م��ن ال�ع�ط��اء وال � ّت ��أ ّل��ق
وال � ّن �م��اء .م�ت�م� ّن�ين للجميع ال� ّت��وف�ي��ق من
العلي ال�ق��دي��ر ،ول�ك� ّل م��ن ي�سعى �إل��ى
اهلل ّ
م��ا فيه م�صلحة العلم وال� ّت�ع� ّل��م ،ون�س�أله
تعالى �أن تبقى ذك��ران��ا يف ال�صدور عب ًقا
رائ ًعا ينهل من رو�ض عطائكم بك ّل مفيد.
وال���س�لام عليكم ورح�م��ة اهلل وب��رك��ات��ه،،،

ُهنئتـــــم يـــــــا مـــــــــن تخرجتــــــــم
بقلم اخلريجة/ريهام املنذرية

ولأن ل�� � � �ك� � � ��ل جم�� � � �ت�� � � �ه� � � ��دٍ ن � � �� � � �ص � � �ي� � ��ب..
وال ي�ط�ل��ب ال �ع�لا �إال ذوي ال �ه �م��م ال �ع��ال �ي��ة ال��رف �ي �ع��ة..
ولأن خ �ل��ف ُم� ��ر ال��ت��ع��ل��م ..ح� �ل��او ٌة و�� �س� �ع ��اد ٌة دائ� �م� � ٌة
هُ � � � �ن � � � �ئ � � � �ت� � � ��م ي� � � � � � ��ا م� � � � � � ��ن ت � � � �خ� � � ��رج � � � �ت� � � ��م..
هُ �ن�ئ�ت��م ل�ت�ل��ك اجل��ه��ود ال �ت��ي ب��ذل �ت �م��وه��ا ،وت �ل��ك امل�ح��ن
ال� �ت ��ي واج��ه��ت��م��وه��ا ،وت� �ل ��ك ال �� �ص �ع��اب ال� �ت ��ي ب�ف���ض��ل
م ��ن اهلل وب �ع��زمي �ت �ك��م ا� �س �ت �ط �ع �ت��م ال �ت �غ �ل��ب ع �ل �ي �ه��ا..

م�سعاكم اليوم يا �إخوتي و يا �أخواتي قد و�صل �إلى ُمبتغاكم..
ف �ك��ل م ��ا ط�م�ح�ت��م ب���ه ،وك���ل م ��ا ر� �س �م �ت �م��وه م ��ن �أم���اين
و�أح�لام ..جعلها املولى ج ّلت قدرته واقع ًا حي ًا ملمو�س ًا..
وال ن�ن���س��ى �أن ي �ع��ود ال �ف �� �ض��ل �أي�����ض�� ًا �إل� ��ى ع �ي��ون � ًا قد
� �س �ه��رت م ��ن �أج� �ل� �ك ��م ،و�أك � �ف � � ًا ق ��د ُرف� �ع ��ت ب��ال��دع��اء
لأج� �ل� �ك ��م ،وق� �ل ��وب� � ًا ق ��د ن �ب �� �ض��ت ح��ب�� ًا و ���ش��وق�� ًا ل �ك��م..
�آبائكم و�أُمهاتكم� ،إخوتكم و�أخواتكم ،و�أ�صدقائكم ،كل �أ�ؤلئك

كان لهم الف�ضل الذي جعلكم تعي�شون هذه اللحظات الرائعة..
�إخ � � � � ��وت � � � � ��ي اخل � � ��ري� � � �ج� �ي ��ن واخل � � � ��ري� � � � �ج � � � ��ات..
�أه� �ن� �ئ� �ك ��م و�أه� � �ن � ��ئ ن �ف �� �س��ي ح �� �ص �ي �ل��ة م� ��ا زرع � �ن� ��اه
خ � �ل� ��ال ع � � � ��دد م � � ��ن الأع� � � � � � � � ��وام ال � � �ت� � ��ي م � � � ��رت..
و �أب���ارك لكم ه��ذا ال�ن�ج��اح وه��ذا ال �ت �خ��رج،و�أدع��و �إلهي
ال�ق��دي��ر ب� ��أن يجعل �أي��ام �ك��م مل ُئها ال���س�ع��ادة ومحفوف ًة
دائ� �م� � ًا و�أب � � ��د ًا ب��ال �ن �ج��اح��ات امل �� �س �ت �م��رة ب� � ��أذن اهلل..

بوركتم �أيها اخلريجني واخلريجات..
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بحر الأفكار

ذكريات من جامعتي
رمبا جميعنا تعلقنا مبكان �أحببناه ومل يكن �سهل علينا مفارقته،
�أحببناه بال�شكل الذي يجعلنا نبت�سم لأننا ع�شنا فيه بطريقة
جميلة جتعل من ال�صعب ن�سيانه ،ونحزن لأننا مل نعد يف ذلك
املكان لنفعل ما كنا نفعله ،لنعي�ش تلك الأيام التي ع�شناها برفقة
�أنا�س ت�شهد لهم الدنيا ب�أنهم كانوا مثاال على الرفقة احل�سنة !
وب ��ال� �ن� ��� �س� �ب ��ة يل ه� � ��ذا امل� � �ك � ��ان ه � ��و ج ��ام� �ع ��ة ن� � � ��زوى..
املكان الذي ق�ضيت فيه �سنوات طويلة رائعة ،املكان الذي لطاملا
�شعرت ب�أنه منزيل الثاين� ،أنا بطبيعتي �أ�سعد ب�أب�سط الأ�شياء
و�أ�صغرها؛ فمثال كوب �شاي بعد يوم طويل وم�شاهدة الغروب الذي
مل �أ َر �أجمل منه كفيل ب�أن يجعلني �أعي�ش حلظة �ساحرة و خالبة !
املكتبة و كتبها التي ق�ضيت برفقتها ف�ترة كانت من �أف�ضل
�أوقاتي عندما �أعمل كطالبة �إ�سناد حيث كان عملي يقت�ضي
ب�ترت�ي��ب ال�ك�ت��ب ،و�أذك� ��ر ك�ي��ف �أح�ب�ب��ت ه��ذا ال�ع�م��ل فعندما
تكون و�سط ع��دد كبري م��ن الكتب حت�س بقيمة تلك اللحظة
وت ��ود ل��و ت�ستطيع �أن متلك ال��وق��ت ل �ق��راءة ك��ل ك�ت��اب يوجد
يف ه��ذا امل �ك��ان؛ ال�ك�ت��ب ت��ر��ش��دين تعطيني ذل��ك الإح���س��ا���س
ب�أنها حقا �أج�م��ل و�أف���ض��ل م��ن ه��ذا ال�ع��امل املخيف ب�أكمله.
كناد ريا�ضي و
و للم�سرح املفتوح ق�صة �أخرى فهو بالن�سبة لنا ٍ
كمقهى ب�سيط بالطبع لي�س كمقه ًا �إيطايل يطل على قرية ريفية
ولكن جميل لب�ساطته وجميل لأننا ق�ضينا الكثري من الوقت فيه
 .بكينا و �ضحكنا و �أكلنا و ا�ستمعنا لأغ��اين ماجدة الرومي و
مقاطع من علي جنم و الكثري من الأ�صوات الأخ��رى� ،شاهدنا
الغروب معا و ا�ستمتعنا بالأ�ضواء اخلافتة املحاطة بهذا املكان *
عندما دخ�ل��ت اجلامعة ك��ان ه��ديف �أن �أت �خ��رج ب��أ��س��رع وقت
ممكن لكي �أح�صل على وظيفة ولكنني وم��ع اق�ت�راب نهاية
درا�ستي �شعرت ب�أنني �أود �أن �أق�ضي الكثري من الوقت لأدر�س
لي�س فقط يف تخ�ص�صي ولكن يف تخ�ص�صات �أخرى �أميل لها
�أخ � � ��ذت ه� ��ذا ال� �ط� �م ��وح م���ن ه� ��ذه اجل ��ام� �ع ��ة �أن �أدر��� ��س
يف دول �أخ � � � � ��رى �أن �أج � � � � ��رب ج� ��ام � �ع� ��ات �أخ � � � ��رى.
ك��ل زاوي ��ة وك��ل مم��ر ي��ذك��رين ب��ذك��رى مب�شاعر و �أ�شخا�ص
ج�م�ع�ت�ن��ي ب �ه��م ج��ام �ع��ة ن� � ��زوى .ك ��ل ن �� �ش��اط وك� ��ل ج�م��اع��ة
ك �ن��ت ج ��زء ف�ي�ه��ا ع�ل�م�ن��ي ك �ي��ف �أك� ��ون �أك �ث�ر ث �ق��ة بنف�سي و
م� ��اذا ي�ع�ن��ي ال �ع �م��ل اجل �م��اع��ي و ك �ي��ف �أحت �م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة.
بالطبع م��ررت ب��أوق��ات ع�صيبة و التقيت بعدة �أ�شخا�ص يف
ه��ذه اجلامعة لو ك��ان بيدي ملا التقيت بهم وال ا�ضطررت �أن
�أتعامل معهم  .ولكني وبطبيعة احل��ال �أرى ا�ﻷ �شياء اجليدة
واجلميلة و �أت��رك ال�سيئة ولهذا ف ��إين خرجت بنتيجة رائعة
وه��ي �أنني �أحببت جامعة ن��زوى و�أحببت كل حلظة ق�ضيتها
فيها ف�ه��ذه ال���س�ن��وات علمتني ال�ك�ث�ير ال�ك�ث�ير ال ��ذي �أ�صبح
كفيال بجعلي �إن���س��ان��ة نا�ضجة م�ستعدة مل��واج�ه��ة احل �ي��اة.
بقلم اخلريجة� /سليمة بنت �سعيد الرحبي
اللغة االملانية
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كلمة خريجي ال�صيدلة والتمري�ض يف حفل �أداء الق�سم
ال�صيدلة والتَّمري�ض �أن َ
نقف بني
ي�س ُرنا و ُي�سع ُدنا نحنُ خريجي
ِ
وخريجات كل َّية َّ
ُّ
م�ضت من
َّخرج ،وح�صا ِد ِثما ِر
ٍ
�سنوات درا�سي ٍة ْ
يكم اليوم ،ونحنُ على � ِ
�أيدِ ْ
أبواب الت ِ
قلوب اجلميع ،ك َّنا  -وال زِلنا-
اجلدِّ واالجتهاد ،محمل ًة
ٍ
بذكريات �ستبقى عالق ًة يف ِ
العلم ،ونفرت�ش َ
أجل
الوا�سع،
�أ�سر ًة واحد ًة ن�ستظ ُّل
ب�ساط الأُ ُخ َّو ِة ِ
نكافح من � ِ
ِ
ُ
بظالل ِ
العلمي َّ
�صرح جامع ِتنا العزيز ِة ،جامع ِة نزوى ،-عاقدين
ـرح
رفع ِة هذا َّ
ِّ
ال�ش ِ
امخ ِ -
ال�ص ِ
َ
املحفوف بقدرا ِتنا الفت َّي ِة؛ بنا ًء لهذا الوطن املِعطاء ،وخدم ًة
العزم ،وموا�صلني اجلهدَ
َ
ملجتم ِعنا الزَّاهر ،ووال ًء لباين نه�ض ِة بلدِ نا احلبيب ،ومعلمِ نا ال ِأول موالنا جالل ِة
قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه –
ال�سلطان
ِ
َ
ـاذ والأم ُ
�أنـــــتَ املع ِّل ُـم والأ�ست ُ
ـــــل
َ
لك التَّح َّيــاتُ وال ُ
إجالل وال ِع َظ ُم

َ
عمــالق �أم ِتـــــــنا يا �أ ُّيها ال َبــــــط ُل
روحــا مطــ َّهر ًة
يا �صـــان َع املجدِّ يا ً

�أما �أنتم �أيها الأ�ساتذة الأجالء والآباء والأمهات الكرام  ،فال �شك �أن لكم ف� ً
ضال ال يدانيه ف�ضل  ،ولكم معروف ًا يعلو على كل معروف  ،ويكفي
�أن �أقول  -و�أنا خاف�ضة اجلناح – �أننا فخورون بكم فجزاكم اهلل عنا كل خري وجعل الفردو�س مثابة لكم و�أمن ًا.
لقد عربنا معكم �أ�ساتذة و�أولياء �أمور درب احلياة املليء بالأ�شـواك ،ولكنكم ذللتم الأ�شواك فازدهرت ورد ًا تن�سمنا منه الرائحة الطيبة،
وبعرقكم املت�صبب رويتم الغرا�س ف�أنبتت ثمر ًا طيب ًا �صاحل ًا ،غذيتمونا بالعمل واملعرفة ،غر�ستم فينا اخلري والأمل ،فماذا ع�سانا �أن نقدم لكم
مقابل هذا؟
�إن �شاءاهلل �سنقدم لكم �أجمل هدية ت�صبون �إليها جميع ًا النجاح يف معرتك احلياة ،ال�شباب الويف امل�ؤمن الذي �سيعمل من �أجل بناء جمتمعه
ومتا�سكه ،القادر على ال�صمود يف وجه ال�صعاب.
لن نكون �إال �أبناء مخل�صني للر�سالة املقد�سة ،ر�سالة العلم� ،سنكمل امل�سرية و�سننقل التجربة �إلى كل �إن�سان فا�ضل يف هذا الوطن ،و�سن�سري
لن�صـل مع ًا �إلى بر الأمان .
حتي ًة لكم �إخوتي و�أخواتي اخلريجني واخلريجات ،وهني ًئا لكم هذا القطاف ،و�شك ًرا معب ًقا لراعي حف ِلناِّ ،
ولكل من �شاركنا هذا ال�صباح البهيج.
وفَّقَ ُ
قابو�س بن �سعيد َّ
املعظم -
لطان
اهلل اجلمي َع ملا في ِه م�صلح ُة هذا البلدِ املعطا ِء يف ِظ ِّل القياد ِة احلكيم ِة ملوالنا ح�ضر ِة
ال�س ِ
ِ
َ
�صاحب اجلالل ِة ُّ
طريق اخل ِري خطاه...
حفظه اهلل ورعاه و�سدد على ِ
�ألقتها اخلريجة -ظبية بنت فالح بن خمي�س املرزوق

على رفوف الذكريات
م�ضينا و�آفاق الآمال تتفتح �أمام �أعيننا ،ونقاط التحدي ت�صقل من
�أفكارنا بوابات العبور نحو م�ستقبل �أف�ضل ،م�ضينا بعزمية الواثق
بربه ،املتوكل عليه� ،سرنا والطريق عقبات وعقبات ما كادت لتنجلي
�إال ب�إرادة عزيز مقتدر �أعلنها �صراحة يف كتابه ( �إنا ال ن�ضيع �أجر
من �أح�سن عمال ) فتحققت -بعون اهلل� -آمالنا ،وتعاظمت يف
طريق املجد طموحاتنا ،م�شينا يف املجد خطوة خطوة ،وتفا�ؤلنا
هو الرائد ،وها نحن اليوم نتوج ح�صاد �سنني العمر التي ق�ضيناها
يف �أروقة جامعتنا احلبيبة وبني عتباتها ،ها نحن اليوم نقطف من
العزائم ما زرعناه بالأم�س جناحا عذبا ،ف�شكرا لك رباه وحمدا
على نعم �أوليتها ،وف�ضائل ال حت�صى ،ثم �شكرا لك قائد م�سريتنا
الظافرة ،يا من تعلمنا منك �أن املرء بال علم عقل خ��اوي ،و�أنه
بال فكر ال جدوى له� ،شكرا للفا�ضل املكرم رئي�س جامعة نزوى،
وال�شكر مو�صول �أي�ضا للطاقم الإداري والتعليمي باجلامعة� ،شكرا

لتاج ر�أ�سي الذي وقف معي خطوة خطوة يف �سبيل متيزي� ،شكرا
لك �أبتاه ،و�شكرا جلنتي التي ا�ستلهمت منها �أن احلياة تغدو حياة
�أف�ضل حينما نكافح وجنتهد� ،شكرا لأخوتي �أعواين يف و�صويل هنا
اليوم� ،شكرا لك جامعتي احلبيبة التي من منربك هذا عزفت
حلن التفا�ؤل� ،شكرا لكم �أ�ساتذتي ،فمنكم تعلمت التفاين ،ومن
توجيهكم ا�ستلهمت احلكم� ،شكرا للجميع ،ولكل من �أهداين كلمة
�أو توجيه �أو فكر �أو�صلني حيث �أنا اليوم� ،شكرا لكم من الأعماق.
وها �أنا اليوم �أقف هنا �شامخة بف�ضل اهلل ،وبف�ضل وقفاتكم معي
جميعا� ،أهدي لكم تخرجي هذا� ،ساءلة املولى القدير �أن يكلل م�سعاكم
وم�سعاي ملا فيه نفع بالدنا احلبيبة عمان ،ورقيها نحو الأف�ضل دائما.
بقلم اخلريجة  /غالية م�سعود علي املزيدي
التخ�ص�ص /اللغة الإجنليزية والرتجمة

بحر الأفكار
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(((  ...لأنك للأرواح قابو�س ...
َ
القوامي�س
معناك
َزاحمت نح َو
ت
ْ
ُ
رادي�س
جذلى َف َح ْر ُف َك للمعنى َف ُ
***
و ُك َّلما ات ََّ�س َع ْت يف َ�ش ْر ِح ِه لغ ٌة
قايي�س
ْ
�ضاقت و�إنْ َو�س َع ْت فيها ا َمل ُ
***
ما � َ
أوح�ش ال ُع ْم َر! يا �أ�سمى حقائ ِق ِه
تغيبَ ،
أنو�س
�إذا ُ
وفيك ال ُع ْم ُر م� ُ
***
ابات ما �أطلقتُ ُو ْج َهتَها
ال�ص َب ِ
ي�س َّ
ِع ُ
ي�س
�إال َت َو َّخت َْك َ�شو ًقا هذ ِه ال ِع ُ
***
القلب �أغني ٌة
ادي�س هذا ِ
ويف َم َن ِ
َم�سكون ٌة َ
بك َت َّي َ
نادي�س
اك ا َمل ُ
***
حرف َ
وك َّلما َ�ش َّع ٌ
منك يف َ�ش َفتي
واني�س
تَع َّل ْ
قت يف َثناياها ال َف ُ
***
ال�شعر من ُلغ ٍة
وما ارتكبتُ ِلهذا
ِ
«قابو�س»
�إال ت ََ�ص َّد َر يف الأ�شعا ِر
ُ
***
لأنَّ َم َ
عناك نخ ٌل �شام ٌخ َك َر ًما
و�س
و�إنني ِب ُ�ش ُم ِوخ النَّخْ ِل ممَ ْ ُ�س ُ
***
هذي ُعمانُ دعا ٌء خال ٌد َو َي ٌد
الكوابي�س
َّقت وحد ًة فيها
ما َمز ْ
ُ
***
يا قائدً ا ُمله ًما ُم ْذ َر َّ�ش ِحكم َت ُه
أحا�سي�س
أثمرت فينا ال
محب ًة � ْ
ُ
***
آيات نظر ِت ِه
َ�ص َّب احل�ضار َة يف � ِ
نامو�س
آيات
فكان من نظر ِة ال ِ
ُ
***
أيام هاطل ًة
ها َء ْت على ك ِّف ِه ال ُ
َّ�ضاري�س
وذابت بعيني ِه الت
فخ ًرا،
ْ
ُ
***
املجد ها َ�ش َغ ٌف
يا �س ِّيدي يا ُعمانَ ِ
َقدي�س
َي ِن ُّط من جهتي ال ُي�سرى وت ُ
***

«فــــــــــــرح»

)))

تت�ضائل الأيام..

يا �صرب الأر�ض..

وتدنو حلظة الفرح

يا �صرب �أيوب..

مل يبقى �إال القليل ..القليل..

يا �صرب كل العاملني..

وحينها� ..سوف ُتعلنُ �ساعة والدتُه املنتظرة..

مناي
هلم يا �سعدي و يا َ
َ

كم تاقت نف�سي له..
كم �ألهبني �شوق قدومه..

و�إن يكن با�ستطاعتك..
فهرول الأقدام م�سرع ًة نحوي,,

ومت�ضي الأيام والليايل

متى �ستحني حلظة والدته..

ببطئ �شديد..
ٍ

�أمتنى �أن ت�أتي..

وك�أنها تعلم مدى �صربي,,

والنف�س كلها �سعادة ال ي�شوبها �أي حزن

وتريد اختباره..

و�أمل..

...

أر�ض ُه يف ا ُ
أجل َمنْ � ُ
حل ِّب ُمهج ُت ُه
ل ِ
َكري�س
دوما ،و ُمهج ُت ُه لل ِ
ً
أر�ض ت ُ
***
مل َي ِعر ِف َّ
كم َن َف ً�سا
ال�ش ُّك يف �أقوا ِل ْ
و�س
ت�شا َب َه الأم ُر َم�أ ُمو ٌل َوم ْي�ؤُ ُ
***
لأنَّ َقو َل َك ال ي� ٌأ�س وال � َأم ٌل
لمو�س
قطعي َوم ُ
لأنَّ َقو َل َك ٌّ
***
لأنَّ ِفك َر َك تَ�شيي ٌد ببا�صر ٍة
أ�سي�س
َح�صيف ٍة تَ�س ُرب ا َملعنى ،و َت� ُ
***
لأنَّ حكمت ََك ال َغ َّرا َء �شاهد ٌة
و�س
نهج َك يا َ
لأنَّ َ
موالي َمد ُر ُ
***
قلوب ال ُعمان ِّي َني َ
نب�ض دُعا
د ُْم يف ِ
يف ِّ
حرو�س
أر�ض بع ِني ا ِ
كل � ٍ
هلل َم ُ
***
ُم َع ّر ٌ�ش َ
القلب َف ْر َط هوىً
بك هذا ُ
غرو�س
ف�أنتَ يف ُك ِّل �شيءٍ في ِه َم ُ
***
الروح عا�شق ًة
وح َني نا َدت َْك هذي ُ
«قابو�س»
أرواح
ْ
ُ
�ضاءت؛ لأ َّن َك لل ِ
***
لل�شاعر /ه�شام بن نا�صر ال�صقري

13

...

ولكن النف�س ب�شوقها ولهفتها,,
مل ي�سعها �إال الرحيل �إلى..

...

�سوف ُا�سميه «فرح»

عامل اخليال,,

فهو..

فهناك يدفئ ال�شوق ويهدئ

فر ٌح لروحي و للكثري..

خياالت كثرية

بقلم اخلريجة /ريهام املنذرية

...

ت�سافر معها نف�سي..
وك�أن ذلك اليوم حانت حلظته
وك�أنني هناك..
يف تلك اللحظات..
�أعتلي تلك ال�ساحات,,
قدماي نحو الفرح..
تخطو
َ
ونف�سي ميل�ؤها التفائل..
معرب ًة عن بهجتها
ب�إبت�سام ٍة عري�ض ٍة..
وعيو ٌن متلألأ ٍة..

...

ف�أ�صحو من خيايل,,
والليايل..
ت�أبى التعجل..
و متتحن �صربي �أكرث و�أكرث,,

...
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Last semester in School of Nursing…
Younis Saif Al Siyabi.
Student of Nursing.

As far as the
people of
torque comes
wills

yonis9594@gmail.com

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

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

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

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

Review program is a course in nursing major
but it has no credit hours. In this program
students should attend the one month review
consisting of all the subjects taken in their 3
year nursing program. It includes medical
surgical nursing focusing on the different
systems such as respiratory, cardiovascular,
musculoskeletal, neurologic, integumentary,
urinary,
hematology,
gastrointestinal,
immunology, community,
maternity,
pediatric nursing and mental health nursing.
In this month we are all experiencing
pressure because we attend the class from
8am to 1pm continuously with a one hour
break and 2 to 4 pm reviewing skills in the
lab. In this program, we have pretest test
comprising of the different systems. We
are given an hour to take the pretest then
after that the faculty will rationalize every
item for us to understand well the answers.
In review program student should sit for
mid-block and end block exam. In this time
as well students have chance to see all the
teachers, because all of them come to teach
us in this program. In practical section we
practice all procedures that we learned in
nursing and are prepared professionally for
OSCE exam.

To sum it up we would like to take this
opportunity to give thanks to the people
who helped us along this journey. Thank you
to the preceptors, staff nurses and patients
who in any way challenge, help, contribute
and add new experiences to us. To the people
of Nizwa, Ibra and Sumail, a big thank you
is more than enough. To the administration
in Nizwa University the Dean and all the
Professional exam is an examination where
we have Paper I and Pare II comprising of faculty members, thank you for all the
100 questions each. This paper is for two unending support.

Every person inspires to achieve
success in their life. Happy life
cannot be achieved unless we
have achieved everything we
dream of achievements. No one
would be happy only if they
achieve success in their lives.
This is not impossible .Because,
people›s determinations.
Achieving success is not
difficult. Because, you want
it, just look after yourself. Not
looking at friends, because, the
good friends are hard to find,
harder to leave and impossible
to forget .Do not worry when
you go away from your friends
in order to achieve your goals,
and make sure that good friends
are like stars you don’t always
see them, but you know they are
always there. When it hurts to
look back, and yours scared to
look ahead, you can look beside
you and your best friend will be
there for you.
To get on the success, your sing
the good stuff, and you know
that life short. If you don’t look
around once in awhile you guts
it, and if they do not get what
you wish from the first time do
not worry. Finally everything is
okay in the end. If it›s not okay,
then it›s not the end.
Nada Rashid saif Al-gabri.
Business Administration
Nada333.n1@gmail.com
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