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والفخــِر  الســروِر  َبواعــِث  ِمــْن  إنَّ 
العالــي  التعليــِم  وزارِة  لمنتســبي 
ْســَتاِق كافــًة ، تخريــَج  ْرِبَيــِة ِبالرُّ ــِة التَّ يَّ وُكلِّ
الخريجيــن  أبناِئنــا  مــن  الكوكبــِة  هــذه 
األيــاِم  هــذه  فــي  الخريجــات،  وبناِتنــا 
احتفــاالِت  مــَع  الُمَتَزاِمَنــِة  المباركــِة 
الســابع  الوطنــي  بالعيــِد  الســلطنِة 
القيــادِة  تحــَت  المجيــِد،  واألربعيــَن 
صاحــِب  حضــرِة  لموالنــا  الســاميِة 
الجاللــِة الســلطاِن قابــوس بــن ســعيد 

ُه َوَرَعاُه. المعظم َحِفَظُه اللَّ
وســروًرا  ِابتهاًجــا  اليــوَم  َنــا  كلُّ َنْأِتــي 
ْســَتاِق  ْرِبَيــِة ِبالرُّ ــِة التَّ يَّ ِبتخريــِج طلبــِة ُكلِّ
ِإعداُدهــم  َجــاَء   2017. وقــد  دفعــِة 
ــٍة  ــِة بجهــوٍد حثيث وتأهيُلهــم فــي الكلي
نظريــٍة  علميــٍة  لبرامــَج  وفقــًا 
وتطبيقيــٍة، ليكونــوا مؤهليــَن للقيــاِم 
البنــاِء  مســيرِة  فــي  بواجِبهــم 
المجــاالِت  تنميــِة  فــي  والمشــاركِة 
المختلفــِة، والتزامــًا أكاديميــًا مشــرفًا 
واألخالقيــِة  العلميــِة  بالمســؤوليِة 
يكونــوا  حتــى  الغاليــِة،  ُعمــاَن  ُتجــاه 
وواثقيــَن  وإبــداٍع،  علــٍم  َمشــاعَل 
بعلِمهــم وقدراِتهــم ومهاراِتهــم فــي 

المجاالِت المختلفِة.
الخريجــات،  بناتــي  الخريجيــن،  أبنائــي 
اليــوَم،  إليــه  وصلتــم  َمــا  َلُكــْم  هنيئــا 
التخــرِج،  ثــوَب  تتوشــحوَن  وأنتــم 
فاجعلــوا تخرَجكــم َهــذا ميثــاَق عهــٍد 
والتعلــِم،  العمــِل  لمواصلــِة 
والمشــاركِة فــي قطــاِر التنميــِة أينمــا 
وأن  الوطــِن،  هــذا  ربــوِع  فــي  كانــت 
يســطُع  للنهضــِة  مشــاعَل  تكونــوا 

المختلفــِة،  القطاعــاِت  علــى  نوُرهــا 
وآماِلكــم.  تطلعاِتكــم  ولتحققــوا 
ومثابرِتُكــم  واجتهاِدُكــم  فبعزيمِتُكــم 
قــي،  والرُّ التقــدِم  آفــاُق  ستشــرُق 
العلميــَة  مســيرَتُكم  فاجعلــوا 
حافلــًة  متجــددًة  مســيرًة  والعمليــَة 
بالبنــاِء والعطــاِء.. انطلقــوا إلــى دروِب 
واإليمــاِن  بالعلــِم  معززيــن  النجــاِح 
وتتجســد  اآلمــاُل  تتحقــُق  فبهمــا 
فخــَر  كْنتــم  ُكــْم  أنَّ وتذكــروا  الــرؤى، 
هــذه الكليــِة كمــا كانــت فخــرًا لكــم . 

َد خطاكم. ُه وَسدَّ وفقكم اللَّ
ــَه بالشــكِر للعامليــَن  فــي الختــام نتوجَّ
بــوزارِة التعليــِم العالــي علــى المتابعــِة 
والراعيــِة المســتمرِة، والشــكُر موصــوٌل 
هيئــاٍت  مــن  بالكليــِة  للعامليــَن 
أكاديميــٍة وأكاديميــٍة مســاندٍة وإداريــٍة 
علــى جهوِدهــم المخلصــِة الرائعــِة فــي 
مــن  المبــارِك  الفــوِج  هــذا  تشــكيِل 
الخريجيــَن والخريجــاِت، فلهــم منــا كلُّ 

التحيِة والتقديِر.

من أجلكم نعمل
وزارة التعليم العالي 
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 التصميم و اإلخراج الفني 

أسرة التحرير
اإلشراف العام

التدقيق اللغ�ي

المحررون

د.أحمد بن حميد البادري
رئيس اللجنة الرئيسة لحفل التخرج

عميد الكلية 

رجاء بنت سالم الكلبانية 
مصممة رقمية 

أ. عارف بن علي البلوشي
علــي  بنــت  رائــدة  الطالبــة   

الشهومية 
الطالب جهاد بن عادل الرديني

د.بدر بن سالم القطيطي 

أ.علي بن عبدالله الفارسي
ومتابعــة  اإلعــالم  لجنــة  رئيــس 

برنامج الحفل 

برنامــج  ومتابعــة  اإلعــالم  لجنــة   
الحفل 



لإلنســان فــي عمــره محطــات  كثيــرة 
ومكرهــا  مــرة  راغبــا  بينهــا  يتنقــل 
عصــا  بنــا  حّطــت  وحيــن  أخــرى. 
الرســتاق  كليــة  ثــرى  علــى  الترحــال 
وفــي رحابهــا، كانــت هــذه المحطــة 
مــن أغنــى محطــات الحيــاة ، ونقطــة 
تحــول لــكل واحــد منــا، كان األمــل 
ترافقنــا،  واألحــالم   ، يــــحدونا 
أحالمنــا،  يــراود  الزاهــر  والمســتقبل 
مــن  لننهــل  ونهــم  شــوق  وكلنــا 
ونتــزود  فيهــا،  الثــّرة  العلــم  ينابيــع 
بالمعرفــة والثقافــة والحيــاة منهــا. 
فالعلــم حياة،فــف والثقافــة حيــاة، 
والرســتاق حياة. فألســاتذتنا - أرادوا 

منا أن نكون رقما صعبا في 

كل  لهــم   منــا   - الحيــاة  معادلــة  
الحــب والشــكر واالمتنــان لمــا بذلــوه 
هــذه  طيلــة  جهــد  مــن  معنــا 
مــن  فينــا  زرعــوه  .ولمــا  الســنوات 
فــي  صادقــة  ورغبــة  ،ودأب  علــم 
البحــث والعمــل. وكل الشــكر ألمــي 
وأبــي و زوجــي وأخوتــي لتشــجيعهم 

لي ومساندتهم ماديا ومعنويا

هنيئا لكم
 خريجــي 2016/2017م وبــارك اللــه 

مسعاكم
أن  المناســبة   بهــذه  لكــم  يحــق 
تفاخــر بكــم عماننــا الحبيبــة فــي هــذا 
لجهودكــم  تكريمــا  المميــز  اليــوم 
التــي  وانجازاتكــم  وكفاحكــم 
ســنوات  طــوال  حققتموهــا 
جميعــا  لكــم  هنيئــا  دراســتكم، 
الســكن  طالبــات  بالتهنئــة  وأخــص 
مســعاكن  اللــه  بــارك  الداخلــي.. 

وإلى األمام دوما

طالبنا األعزاء.. أنتم فرٌح ال ينتهي
هــو  اإلنســان  يملكــه  مــا  أجمــل 
فرحتــه بثمــرة جهــده وتعبــه، ذلــك 
كســب  اللذيــذ،  والشــقاء  التعــب 
دروبهــا  فــي  والســعي  المعرفــة 
المختلفــة، فــي صعودهــا ونزولهــا، 
بدايــة  وانســيابها،  وعورتهــا  فــي 
بتحــدي  المعالــي  إلــى  الــدرب 
جديــد  جيــل  أنتــم  وهــا  الصعــاب، 
تفخــر بكــم ُعمــان جميعهــا فــي هــذا 
ســواعدكم  بجاهزيــة  اليــوم، 
للمســاهمة فــي بنــاء هــذا الوطــن 

الغالي.

 تحتفــل كليــة التربيــة بالرســتاق اليــوم 
اإلثنيــن الموافق13نوفمبــر 2017 م 
بتخريــج طلبــة دفعــة عــام 2017 م ، 
وذلــك تحــت رعايــة ســعادة ســعود بــن 
التربيــة  وزارة  وكيــل  البلوشــي  ســالم 
والتعليــم للتخطيــط التربــوي وتنميــة 
ســعادة  وحضــور   ، البشــرية  المــوارد 
الدكتــور عبداللــه بــن محمــد الصارمــي 
وكيــل وزارة التعليــم العالــي ، وحــذور 
الشــخصيات  كبــار  مــن  عــدد 
والمســؤولين فــي المحافظــة ، فضــال 
 ، األكاديميــة  الهيئــة  أعضــاء  عــن 
واإلداريــة  المســاندة  واألكاديميــة 
الخريجيــن  أمــور  وأوليــاء   ، بالكليــة 
والخريجــات الذيــن يشــاركون أبناءهــم 
فرحــة التخــرج. علمــا أن عــدد الخريجيــن 
 ، وطالبــة  طالــب   (295) والخريجــات 
منهم (273) خريجا وخريجة من حملة 
برامــج  فــي  البكالوريــوس  شــهادة 
إعــداد معلــم اللغــة اإلنجليزيــة ، وإدارة 
وتقنيــة   ، الدوليــة  األعمــال 
المعلومات ، و (22) خريجا وخريجة من 
إدارة  تخصــص  فــي  الدبلــوم  حملــة 
األعمــال الدوليــة وتقنيــة المعلومــات 
فــي  بدورهــم  والذيــن سيســهمون   ،
فــي  العزيــز  الوطــن  هــذا  خدمــة 

مختلف ميادين العمل.
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تربية  الرستاق تحتفل 
بتخريج 295 خريج وخريجة 

من دفعة 2017 م

وصلنا إلى تلك النقطة
صدى 
التخرج

هالل بن حمد الب�سعيدي
المدقق الداخلي

ثريا بنت حميد الغافرية
مشرفة سكن داخلي

بيان بنت أحمد الراشدية
إدارة اعمال دولية/محاسبة

من هنا نبعث تهنئة



فإننــا  اإلنجــازات  عــن  نتحــدث  عندمــا 
التــي  نجاحاتهــم  بعــض  نتذكــر  بذلــك 
كانــت جــزًءا مــن الجانــب الجامعــي فــي 
الوقــوف  تســتحق  التــي  حياتهــم 
عندهــا، هنــا تتحــدث مــروة الخروصيــة 
انجــازات -وللــه  لتقــول: لقــد حققــت 
الحمــد- خــالل حياتــي الجامعيــة وهــي 
فــي  األول  المركــز  علــى  حصولــي 
مســتوى  علــى  التصويــر  مجــال 
مســابقة  فــي  التطبيقيــة  الكليــات 
المركــز  وعلــى  الطالبــي،  اإلبــداع 
الثانــي كأفضــل مشــروع تابــع لنــادي 
الثانــي  المركــز  عــن  فضــال  النمــاء 
اإلنجليزيــة  باللغــة  متحدثــة  كأفضــل 

في مسابقة السوبرنوفا.

هــا هــم قــد أنهــوا إحــدى صفحــات حياتهــم الدراســية ليكونــوا جــزًءا آخــر مــن طاقــة المجتمــع النشــطة ويســاهموا فــي نمــوه، جميلــة 
هــي تلــك اللحظــات واألجمــل كلماتهــم الصاعــدة والمشــاعر المترجمــة فــي ســطور، ذلــك الشــعور الــذي ضحــوا مــن اجلــه الكثيــر، مــن 
أجــل ذاك الشــعور اســتمروا فــي درب الصبــر والعمــل الــدؤوب والعمــل المتواصــل مــن أجــل تحقيــق هدفهــم. هــا هــم اليــوم يقفــون 

أمام حلمهم ليعيشوا تلك اللحظات التي لطالما حلموا بها.

عبداللــه  حدثنــا  آخــر  جانــب  مــن 
الخروصــي عــن إنجازاتــه قائــال: هنــاك 
التحاقــي  منــذ  حققتهــا  عــدة  أمــور 
بالمرحلــة الجامعيــة التــي مــن شــأنها 
أن أعلتنــي شــانا وزادت مرتبتــي شــرفا 
التحاقــي  كان  بدايتهــا  النــاس.  بيــن 
أعطانــي  الــذي  الجامعيــة  بالحيــاة 
هــذه  كــون  والمســؤولية  القــوة 
إلــى قــوة الشــخصية  المرحلــة تحتــاج 
لتحمــل المســؤولية الملقــاة، وكذلــك 
مســابقات  فــي  مراكــز  تحقيقــي 
الشــعرية  كالمســابقات  مختلفــة 

واإللقاء.

البــد مــن وجــود عقبــات فــي كل رحلــه 
ولكنهــا ليســت بتلــك الصعوبــه فلــكل 
التــي  الصعوبــات  مــا  حــل.  صعــب 
واجهتهــم فــي هــذا المشــوار؟ وكيــف 
حســن  يجيــب  هنــا  عليهــا؟  تغلبــوا 
البيئــة  تغيــر  "إن  قائــال:  الســالمي 
الصعوبــات  بدايــة  كانــت  الدراســية 
لــدي كمــا أنــي فقــد الســيطره علــى 
مــا  ســرعان  ولكنــي  وقتــي  تنظيــم 
الوقــت  بتنظيــم  ذلــك  تفاديــت 

والتكيف مع البيئة الدراسية .
وشــاركه عبداللــه البهالنــي فــي الــرأي 
التــي  الصعوبــات  "أكبــر  بقولــه: 
واجهتهــا كانــت الموازنــه بيــن الدراســة 
بتنظيــم  ولكــن  األخــرى  واألعمــال 
هــذه  حــلَّ  وجــدت  قــد  الوقــت 

الصعوبة".

بهمم النجاح ، خريج� الرستاق يرسم�ن المستقبل

تحت ض�ء النجاح 

بين عقبات الرحلة
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فــي  أثــر  الطالبيــة  لألنشــطة  كان   
فعلــت  فمــاذا  الطالــب  شــخصية 
لهــؤالء  الطالبيــة  األنشــطة 
الخروصيــة  مــروى  تجيــب  الخريجيــن؟ 
قائلــة: "أســهمت األنشــطة الطالبيــة 
فــي كشــف ميولــي ومواهبــي، كمــا 
ســاهمت فــي تنميــة مهــارات االتصــال 
كيفيــة  علــى  التدريــب  خــالل  مــن 
احتــرام  وضــرورة  الــرأي  عــن  التعبيــر 
األنشــطة  عــززت  كمــا  اآلخــر،  الــرأي 
والثقــة  االســتقالل  عنــدي  الطالبيــة 
وتحمــل  النفــس  علــى  واالعتمــاد 

المسؤولية".
وتجيــب حنــان المعشــرية حيــث قالــت 
:"أثــرت األنشــطة الطالبيــة فــيَّ كثيــرا؛ 
شــخصيتي  قــوة  مــن  زادت  فقــد 
والعملــي  العلمــي  الجانــب  وأثــارت 
إيجابيــة  نقطــة  حياتــي، وأعدهــا  فــي 

حيث انخرطت في أنشطة عدة".

المحــور  الجامعــي  الطالــب  يعــد 
األساســي فــي المنظومــة التعليميــة 
منهــا  عــدة،  جوانــب  تظــم  التــي 
التخصــص الــذي قــد يؤثــر فــي حيــاة 

الطالب.

أخــرى  مســتقبيلة  رؤيــة  خريــج  لــكل 
هــذا  وحــول  تحقيقهــا.  إلــى  يســعى 
المعشــرية  حنــان  تشــاركنا  الموضــوع 

قائلة:

"لقــد بــدأت بالفعــل فــي تنفيــذ أحــد 
آمالــي وهــو فتــح مشــروع فــي مجــال 
ــر وأســعى إلــى تحقيــق النجــاح  التصوي

فيه وتطويره".
كانــت لســامية الحوســنية رؤيــة أخــرى 
قائلــة:" بعــد حصولــي علــى الوظيفــة 
أود افتتــاح مشــروعي الخــاص الــذي 
وتطويــره  وخبراتــي  ميولــي  يضــم 
والنهــوض بــه، كذلــك -إن اتيحــت لــي 
الفرصــة- ســأواصل مســيرتي العلميــة 
للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي 

تخصصي".

الخروصــي  عبداللــه  رأي  كان 
والمتمثــل  التخصــص  قائال:"بالنســبة 
فــي تخصــص التربيــة كونــي ســأصبح 
معلــم لغــة انجليزيــة فقــد كنــت مــن 
محبــي هــذه اللغــة منــذ أيــام دراســتي 
تنميــة  واســتطعت  المدرســية 
بهــذا  وااللتحــاق  فيهــا  مهاراتــي 
معرفــة  زادنــي  والــذي  التخصــص 
اللغــة  بهــذه  المتعلقــة  بالمفاهيــم 
علــى  حصلــت  فقــد  الحمــد-  -وللــه 

وظيفة متعلقة بمجال دراستي".

بين جنبات الكلية 

الخريج�ن في رؤية 
مستقبلية

جانب اخر من الحياة
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رائدة علي الشه�مية



أقــَف  أن  عــاٍل  وشــرٌف  غــاٍل  يــوٌم 
أماَمكــم فــي هــذا المحفــِل المبــارِك 
كلمــَة  مســاِمِعُكم  علــى  أللقــَي 
عــن  نيابــًة  والخريجــاِت  الخريجيــن 
المشــاعَر،  أترجــُم  وأخواتــي،  إخوانــي 
وأنقــُل الشــكَر لــكلِّ َمــن َوَقــَف َمَعَنــا 
َأَعاَنَنــا  الدراســيِة  حياِتنــا  مشــواِر  فــي 
َوآواَنــا  ِبَأْقَواِلــِه،  َوَرَعاَنــا  بأفعاِلــِه، 
آيــاُت  ولكــم  لهــم  َوَحَناِنــه،  ِبَعْطِفــه 

الشكِر والتقديِر.

ــْكِر  الشُّ آَيــاِت  لهــم  أرفــُع  وابســِمكم 
ْقِديِر. َوالتَّ

  
أيــاِم  أجمــِل  ِمــن  الدراســِة  أيــاَم  ِإنَّ   
العمــِر، نهْلنــا ِفَيهــا العلــَم والمعرفــَة، 
َوَهــا ِهــَي الســنواُت َمَضــْت، واأليــاُم 
ْت وانقَضــْت، لننطلــَق للعمــِل فــي  َمــرَّ
والمياديــِن  المتباينــِة  المجــاالِت 
المتنوعــِة، ِســالُحنا - َبْعــَد توفيــِق اللــِه 
التــي  المهــاراُت  ُتنــا  َوِعدَّ العلــُم،   -
الدراســِة،،  ســنواِت  ِخــالَل  اكتســبناها 
تقوُدنــا فــي َذلــَك محبــُة الوطــِن التــي 
الســلطاِن  جاللــُة  فينــا  َزَرَعَهــا  َزَرَعَهــا 
قابــوُس بــُن ســعيٍد المعظــُم َحَفَظــُه 

اللُه َوَرَعاُه، 

بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم
ِبســِم اللــِه نســيُر، وبفضِلــه نتأمــُل، وعليــه نتــوكُل، وبكرِمــِه وبركاِتــِه ورعايِتــه 
ــِن  ــُر والصالُح،والصــالُة والســالُم علــى محمــِد ب يتحقــُق النجــاُح، ويْحُصــُل الخي
عبــِد اللــِه ســيِد البشــِر، فهــو آخــُر النبييــَن عصــرا، وأعالهــم منزلــًة َوَقــْدرا، وصــالُة 

نا وسالُمه على أصحاِبه، وآله. ربِّ

 الــذي َجَعــَل الجميــع ُيـــْخِرُج طاقاِتـــِه، 
ــاَل  ويشــمُر عــِن ســواعِد الجــِد، حيــَن َق
حفَظــُه اللــُه: " الوطــُن بحاجــٍة إلــى ُكلِّ 
ــَواعِد ِمــن َأَجــِل ُمَواَصلــِة َمَســيرِة  السَّ

َخاِء". ْسِتْقَراِر َوالرَّ َماِء، َواْالِ ِم َوالنَّ َقدُّ التَّ

ها الحضوُر  أيُّ
َها الحفُاللكريْم ... أيُّ

  
ــِة  يَّ ُكلِّ فــي  التعليميــَة  العمليــَة  إن 
َوْفــَق  ِتســيُر  ْســَتاق  ِبالرُّ ْرِبَيــِة  التَّ
الطالــَب  تجعــُل   تكامليــٍة  منظومــٍة 
ومحــوَر  َالتنميــِة،   غايــة  الجامعــيَّ 
التطويــِر العلمــي، ِلـــَهَذا َنـــَهَجْت ِوَزاَرُة 
أهميــَة  يؤكــُد  نهًجــا  الَعالــي  ْعِليــِم  التَّ
والعملــي  العلمــي  ِالطالــِب  تأهيــل 
التعليــِم  مناهــِج  َأْرَقــى  ِوْفــَق 
فــي  ِمنهــا  رغبــًة  ــا؛  ِعْلِميًّ اْلُمْعَتَمــَدِة 
تحقيــِق سياســٍة رائــدٍة تتبناهــا حكومــُة 
الســلطنِة، تتمثــُل فــي تنميــِة وتطويــر 
ُمواكبــًة  َوَجْعِلَهــا  البشــريِة  المــوارِد 

عجلَة التقدِم والتطويِر.

حفَلنا الكريم

كِر  ُر كلماِت الشُّ نحتار كيَف ُنِسطِّ

َمــا ِاْبَتَعْدَنــا  ِتــي ُشــكًرا َلــِك  ُكلَّ يَّ  َلُكــم،  ُكلِّ
َقْلًبــا  ِإِليِك،وَنـــْحِمُل  ــا  ُحبًّ َنُعــود  َعْنــِك، 
َمُشــوًقا إليــِك، َوَأْنَســى فــي ســماك 
ــِك ِصَعاًبــا  ُدُروًبــا ِطــَواًال، َوأنفــُض بحبِّ
َأَماِمــي، وأمضــي بشــوٍق منــِك إليــِك، 
بروحــي  َلَدْيــِك،  ــي  نِّ ِألَ َفِقيــٌر  َوَمْدِحــي 
َوَقْلِبــي َأُعــوُد ِإَلْيــِك، َوَأْنــِت ُمَناَيــا، ِإَلْيــِك 

َثَناِئي.

التدريســيِة،  الهيئــاِت  ألعضــاِء  شــكرا 
واإلداريــِة،  المســاندِة  واألكاديميــِة 
والشــكُر موصــوٌل إلــى وزارِة التعليــِم 
إلــى  َجاِهــَدًة  َتْســَعى  التــي  العالــي 
المناســِب،  التعليــِم  َمنــاِخ  توفيــٍر 
والشــكُر ألوليــاِء أموِرَنــا الذيــن أَحاُطونــا 
برعايِتهــم وأدعيِتهــم، فكانــت بجهــوِد 
مــن  الرائعــُة  الكوكبــُة  هــذه  الجميــِع 
فلهــؤالِء  والخريجــاِت،  الخريجيــن 
شــكرا  صــادٍق:  بلســاٍن  نقــوُل  جميعــا 

لكم.

الجاللــِة  صاحــِب  عمــاَن  لبانــي 
ســعيد  بــن  قابــوس  الســلطاِن 

المعظم، نقول: شكرا 
 لهــذا الرجــِل العظيــِم ولهــذا الوطــِن 
ِ العهــَد فــي مواصلــة  الغالــي نجــدُد 

التقدِم والرقي.
فيــُذرى  الســلطاِن  وجاللــُة  عــاٍم  كلُّ 

العلياء.

كلُّ عاٍم وعماُن في هناء ورخاء.
كلُّ عاٍم والجميُع في سناء وضياء.

والسالُم عليكم ورحمُة اللِه وبركاُتُه 

5

كلمة 
الخريجين
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...Graduation is
حتى 
نلتقي

د. أن�ر بن خميس الشيادي
مساعد العميد للشؤون األكاديمية المساندة
نائب رئيس اللجنة الرئسة لحفل التخرج

.Reynaldo GachoSegumpan, Ph.D., D.Comm

Department of Business Administration

Rustaq College of Education

Graduation unfolds again,

Joy, pride, and excitement overflow,

Laughter bursts like soothing rain,

Dreams renewed for a brighter tomorrow.

Graduation is...

Expressing gratitude;

Deconstructing solitude;

Bracing for servitude. 

Graduation is...

Not just a celebration of achievement;

Not just a time to wear smiles of fulfilment;

Not just happiness in a canvass of accomplishment.

Graduation is...

Not to be boastful of honors and awards,

Not to be scornful if others did not try hard, 

Not to be pessimistic but to leap forward.

Graduation is...

Acknowledging sacrifice and heroism;

Of parents and leaders for their altruism;

Of teachers and friends devoid of egoism.

Graduation is...

Thanking the Most Benevolent;

That dreams were not bent;

That hopes did not fail and faint.

Graduation is not an end,

Of academic twists and bends,

It rather promises a beginning,

Of life akin to gorgeous Spring.

Graduation is the day of reckoning,

A season of harvest full of meaning,

Embrace whatever the world may bring,

Praise the Most Merciful for everything.

عيد التخرج
يعــد يــوم التخــرح جــزءا مهمــا فــي قائمــة 
وزارة  دأبــت  التــي  الســنوية  الفعاليــات 
التعليــم العالــي ممثلــة فــي كليــات العلــوم 
علــى  بالرســتاق  التربيــة  وكليــة  التطبيقيــة 
مناســبة  وهــي  ســنوي،  بشــكل  تنظيمهــا 
والخريجــات  الخريجــون  ينتظرهــا  عظيمــة 
وأوليــاء أمورهــم وجميــع مــن عمــل معهــم 
واألكاديمــي  األكاديمــي  الــكادر  مــن 
والــذي  الكليــة،  فــي  واإلداري  المســاند 
يأتــي تتويجــا لــكل الجهــود الــذي بذلــت لبنــاء 
مــع  تماشــيا  الجامعــي  الطالــب  شــخصية 
الرؤيــة الحكيمــة والفلســفة الراقيــة للتعليــم 
العــام  هــذا  الســلطنة...وفي  فــي  العالــي 
جــاءت إســتعدادات الكليــة مبكــرا لإلعــداد 
 2017 لعــام  الكليــة  طلبــة  تخريــج  لحفــل 
م, فقــد شــكلت اللجــان المعنيــة باإلعــداد 
والتنظيــم لحفــل التخــرج وعملــت جاهــدة، 
فــي ضــوء خطــة واضحــة ومتابعــة مســتمرة 
للوقــوف علــى كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد 
فــي إخــراج هــذا اليــوم فــي حلتــه األكاديميــة 
فاعــل  دور  الخريجيــن  لهــؤالء  كان  البهيــة. 
وبصمــة جميلــة التنســى، فقــد اســتطاعوا 
التميــز حيــث جمعــوا بيــن  النجــاح األكاديمــي 
األنشــطة  فــي  المتميــزة  ومشــاركاتهم 
الكليــة  داخــل  الطالبيــة  والفعاليــات 
لهــم  نتقــدم  المناســبة  وبهــذه  وخارجهــا، 
بالتهنئــة العطــرة علــى هــذا اإلنجــاز متمنيــن 
بالتوفيــق  مليئــا  مشــرقا  مســتقبال  لهــم 
والنجــاح والتميــز ونرجــو منهــم أن يكونــوا 
التربيــة  لكليــة  كمــا عهدناهــم خيــر ســفراء 
بالرســتاق ولعمــان كافــة فــي كل المحافــل 

المحلية والدولية.  
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ص�رة 

َسِعْدَنا َقْبَل َأْن َنْبَدأ

َل َأْن َنْبَدأ ـْ َسِعْدَنا َقبـــــــــــ
َبْل ـْ َفَهــــــــــــــــَذا َيْوُمَنا َأقــ
َدَب ْلَم َواْألَ ـِ َرَوْيَنا العــــــــــ
اٌر ِفي َنَواَياَنا ـَ ِكبــــــــــــــــــــــــ
َفِصــــــْدُق ِفَعاِلَنا َبـــــــــاَن
اَر ـَ َوَحْرُف َحِديِثَنا صـــــــــــــــ
َيـــــِميُس الُعْمُر ُمْبِتِسًما

ْفُس ِمْن َطَرٍب     َوَتْزُهو النَّ
َنا ِسيِري ـَ َأَيا ُرْسَتاقـــــــــــــــــ
اَب َمْبَسُمُها ـَ ِبَالٌد طــــــ
َوَقاُبوٌس َسـَما َمـْجًدا

ُكْم َفَرًحا     َشِرْبَنا ُحبَّ
ْكِر ُأْسَتاِذي َفُكلُّ الشُّ

ِتَنا َوَأْنُتْم ُنوُر ُأمَّ
َزَرْعُتْم ِعْلَمُكْم ُخُلًقا
ِتي َتْعُلو يَّ َوِذي ُكلِّ

َفِعْطُر اْلَقوِل ُنْزِجيِه
َنا َنَغًما َوَنْعِزُف ُحبَّ

َفُدْمُتْم ِإْخَوِتي ِقَمًما
ْنَيا  ا ُنْسِمُع الدُّ َفَهيَّ
ِتَنا َسَنْرَفُع َمـْجَد ُأمَّ
َفَهَذا َيْوُمَنا َأْزَهْر 
َما َنْبَدْأ َسَنْسَعُد ُكلَّ

َلى َمْبَدْأ ـُ ْرَنا رِلْلعـــ ـِ َوصـــــ
َســَنْحُصُد َعْزَمَنا َمـْجَدا
ْعَد َنا الَفـــــْخَر والسَّ ـْ َوِنلـــــ
اٌر ِفي َعَطــــاَياَنا ـَ ِبـحـــــــــــــــ
َم َواْلَباَن ـْ جـــــــــــــــــ َوَباَه النَّ
ِلُكلِّ الَكوِن ِتيـــــــــــــــَجاَن

ْعُد َنْشَواَن َوَيـْمِشي السَّ
َجاَء الـَخيُر ُمْزَداَن ـَ فــــــــــــــ
اَن ـَ وِض َرْيـحـــــــــــــ ِلَفْجِر الرَّ
َوَثْغٌر َبــــــــــاَن َأْفــــــــــــــــَناَن 
ْلَطاَن ـُ ا َوســــــ َال ِعزًّ ـَ عـــــــــــــ
َم ِإيـَماَن ـْ َرَوْيَنا اِالســــــــــــــ
َفــــــــــــــــــَأْنُتْم َفْخُر ُدْنَياَنا
ُيضـــــِيُء اْلُعْمَر ِإْحَسانا
يُب ِثـَماِرُكْم َحاَن ـِ َفطــــ
ـِْدي اْلـَخيَر َأْلَوانا َوُتهــــــــــ

َلُكْم ِصْدًقا َوِعْرَفانا
َوَنْسِقي اْلَكوَن َأْلـَحانا

ُتَفاِخُر ُكلَّ َمْن َزاَن
َحِديًثا َجاَء ِتْبَياَنا

ْأَن َوُنْعِلي ِلْلَغِد الشَّ
ْعَد َسَنْجِني الـَخْيَر َوالسَّ
َوَنْرِسـُم ِلْلُعَلى َمْبَدْأ

َسِعْدَنا َقْبَل َأْن َنْبَدأ
َفَهَذا َيْوُمَنا َأْقَبْل

َدَب َرَوْيَنا الِعْلَم َواْألَ
ِكَباٌر ِفي َنَواَياَنا

َفِصْدُق ِفَعاِلَنا َباَن
َوَحْرُف َحِديِثَنا َصاَر

َيـِميُس الُعْمُر ُمْبِتِسًما
ْفُس ِمْن َطَرٍب     َوَتْزُهو النَّ

اَقَنا ِسيــــــــِري ـَ ا ُرْستـ ـَ َأيـــ
َالٌد َطاَب َمْبَسُمُها ـِ بــــ
َوَقاُبوٌس َسـَما َمـْجًدا

ُكْم َفَرًحـــــــــــــا     َشِرْبَنا ُحبَّ
ْكِر ُأْسَتاِذي َفُكلُّ الشُّ
ِتَنا ـَّ َوَأْنــــــُتْم ُنــــــــــوُر ُأمــــ
ًقا ـُ َزَرْعُتْم ِعْلَمُكْم ُخلـــ
ِتي َتْعـــــُلو يَّ لِّ ـُ َوِذي كـــــ
يِه ـِ َفِعْطُر اْلَقوِل ُنْزجـــ
ا ـً َنا َنَغمــــــ ْعِزُف ُحبَّ ـَ َونـــ
َفُدْمُتْم ِإْخَوِتي ِقَمًما

ْنَيا  ُع الدُّ ـِ ا ُنْسمــــــ يَّ ـَ َفهـــ
ا ـَ ِتنـــ َد ُأمَّ ـْ َسَنْرَفُع َمـجـــ
ْر  ـَ ا َأْزهــــــ ـَ َفَهـــــَذا َيْوُمنــ
َما َنْبَدْأ ْسَعُد ُكلَّ ـَ َسنــــــ

َوِصْرَنا ِلْلُعَلى َمْبَدْأ
َسَنْحُصُدَعْزَمَنا َمـْجَدا
ْعَد َوِنْلَنا الَفْخَر والسَّ

ِبـَحاٌر ِفي َعَطاَياَنا
ْجَم َواْلَباَن َوَباَه النَّ
ِلُكلِّ الَكوِن ِتيَجاَن

ْعُد َنْشَواَن َوَيـْمِشي السَّ
َفَجاَء الــــــــــــَخيُر ُمْزَداَن
اَن ـَ وِض َرْيـحـــــ ِلَفْجِر الرَّ
اَن  ـَ َوَثْغٌر َباَن َأْفنـــــــــــــــــ
اَن ـَ ا َوُسْلطــــــــــ َعَال ِعزًّ
َرَوْيَنا اِالْسَم ِإيــــــَماَن
َياَنا ـْ َفَأْنُتْم َفْخُر ُدنــــــــــــ
انا ـَ ُيِضيُء اْلُعْمَر ِإْحسـ
اَن ـَ َفِطيُب ِثـَماِرُكْم حــ
َوانا ـْ َوُتْهِدي اْلـَخيَر َألـــــ
انا ـَ َلُكْم ِصْدًقا َوِعْرفـــــ
َوَنْسِقي اْلَكوَن َأْلـَحانا
ُتَفـــــــــــــــاِخُر ُكلَّ َمْن َزاَن
اَنا ـَ َحِديًثا َجاَء ِتْبيـــــــــــــــــــ
ْأَن ِلي ِلْلَغِد الشَّ ـْ َوُنعــــــ
ْعَد َسَنْجِني الـَخْيَر َوالسَّ
َوَنْرِسـُم ِلْلُعَلى َمْبَدْأ

 كلمات د.بدر بن سالم القطيطي 
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