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تصميم وإخراج: 
يوسف الشيباني

إنه حقا حلدث سعيد وبرشى طيبة أن حيرض صاحب المسو املليك عبد العزيز بن طالل رئيس جملس 
أمناء اجلامعة العربية املفتوحة إىل السلطنة ويرىع حفل خترجي الدفعات الثامنة والتاسعة والعارشة من 

خرجيي اجلامعة يف السلطنة مبعية األستاذ الدكتور دمحم الزكري رئيس اجلامعة.
تمنو اجلامعة العربية املفتوحة وتورق أغصاهنا وتمثر جشرهتا الطيبة اليت غرهسا املغفور بإذن اهلل 
تعاىل األمري طالل بن عبد العزيز، وها هو صاحب المسو اإلبن يكرس جهده لريىع الجشرة ويمطنئ 
عىل نرضهتا ويشارك يف قطف مثارها، مفرحبًا به وهساًل يف رحاب السلطنة اليت تبارك لك جهد طيب 
ومتده مبكونات النجاح والمناء حتت القيادة الرشيدة ملوالنا صاحب اجلاللة السلطان هيمث بن طارق 

املعظم حفظه اهلل وبارك مسعاه. 

صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة

مرشوع مبىن اجلامعة العربية املفتوحة يف سلطنة معان رأى النور يف ديمسرب 2020م بعد أن مت وضع 
جحر األساس برعاية معايل األستاذة الدكتورة رمحة بنت إبراهمي احملروقية وزيرة التعلمي العايل والبحث 
العيمل واالبتاكر، يقع املرشوع يف منطقة املعبيلة بوالية السيب عىل أرض مساحهتا 37850 مرت مربع 
ومبساحة بناء 20124.5 مرت مربع ويتكون املبىن الرئييس من ثالث طوابق إضافة اىل مبىن للخدمات 
لالحتياجات  موقف   12 مهنا  سيارة   343 لعدد  تسع  سيارات  ومواقف  وترفهيية  رياضية  مرافق  وكذلك 

اخلاصة. 
حيتوي املبىن عىل عدد 36 فصل درايس وعدد 13 خمترب للحاسوب وللغات إضافة إىل مركز مصادر التعمل 
املركز عىل قاعات خاصة لملذاكرة وقاعات لملطالعة  مبساحة إمجالية قدرها 1637 مرت مربع وحيتوي 

وللبحث إضافة إىل قاعات مناقشة للبحوث. 
المسعية  األجهزة  بأحدث  لعدد 320 طالب وطالبة جمهزة  قاعة مؤمترات تسع  املبىن عىل  مكا حيتوي 
واملرئية مكا حيتوي لعدد من املاكتب للهيئة األاكدميية واإلدارية وحيتوي كذلك عىل عيادة طبية إضافة 

إىل قاعات أخرى للتدريب وقاعات للصالة للذكور واإلناث وغرف للحراس. 
هذا ومن املتوقع اكمتال املرشوع يف ديمسرب من عام 2022م لتكمتل بذلك اخلطوة المطوحة للجامعة يف 

مبىن مستقل ُيليب مطوحات املستفيدين من الطالب والطامق األاكدميي واإلداري.
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المزيد من التقدم

تقدم اجلامعة العربية املفتوحة أمنوذجا رائدا للتعلمي العايل يف 
سلطنة ُعان؛ حيث متيض برؤية أاكدميية مطوحة ُمسمتدة من 
الرؤية احلكمية لقائد هذا الوطن جاللة السلطان هيمث بن طارق 
قاد  تبلورت بمطوح شعيب  ـ، واليت  ـ حفظه اهلل ورعاه  املعظم 
اليت  االسرتاتيجية  الرؤى  تلك  إىل  إضافة   ،2040 عان  رؤية 
الواسع  اإلقليمي  العريب  املستوى  علهيا اجلامعة عىل  تأسست 
بن  طالل  األمري  املليك  المسو  صاحب  املؤسس  لرؤية  امتدادًا 
عبد العزيز، طيب اهلل ثراه. وها يه اليوم تثبت عاما بعد آخر 
مطوحات تلك الرؤى والتطلعات ومسو إماكناهتا يف بناء القدرات 

الوطنية الشابة اليت ُيعوِّل علهيا الوطن.

   إن اجلامعة العربية املفتوحة يف سلطنة عان تستقطب يف لك 
عام مجموعة من طالب الباكلوريوس والدبلوم، إضافة إىل طالب 
املاجستري يف براجم الدراسات العليا، مما يؤكد قدرة اجلامعة 
عىل تنفيذ براجمها وفق أسس اعمتاد أاكدميية ومؤسسية حملية 
وعاملية، تتيح للدارسني بيئة أاكدميية مرنة وحمفزة ومنفتحة عىل 
التطورات التقنية احلديثة مبا يواكب مسرية التعلمي وتطلعاته يف 

سلطنة ُعان، ويواكب احتياجات سوق العمل املتغرية. 

    ويشلك البحث العيمل أحد األدوار الرئيسية اليت تقوم هبا 
اجلامعة جكزء من رسالهتا؛ حيث نرش أعضاء اهليئة األاكدميية 
خالل العام األاكدميي املنرصم مجموعة من االحباث يف أعرق 
املجالت العملية، إضافة إىل البحوث املموَّلة من ِقبل وزارة التعلمي 
العايل والبحث العيمل واالبتاكر. مكا نمظت اجلامعة عدًدا من 
الندوات العملية اليت شارك فهيا مجموعة من الباحثني والطالب 

من خمتلف اجلامعات.

   ولقد أولت اجلامعة اهمتاما خاصا بعقد الرشااكت العملية 
األاكدميية  املؤسسات  من  مجموعة  مع  واملهنية  واألاكدميية 
عدد  مع  تفامه  مذكرات  اجلامعة  وقعَّت  فقد  واملدنية؛  والتدريبية 
العامنية  من اجلامعات يف سلطنة عان ومع مجعية احملامني 
و مع امجلعية العامنية لتقنيات التعلمي، إضافة إىل الرشااكت 
املختلفة مع القطاعات الصناعية وجهات األعال اليت اكن هلا 
األثر يف تعزيز األدوار التمنوية للجامعة يف خدمة املجمتع. 

امللتىق  اجلامعة  نمظت  فقد  الرشااكت  لتلك  ونتيجة     
العيمل السابع بعنوان "رؤية عان 2040 وانعاكساهتا عىل 
قطاع التعلمي" و مؤمتر القانون األول "آفاق التطور القانوين 

يف ظل الهنضة املتجددة وفق رؤية عان 2040" باإلضافة إىل 
التعلمي،  لتقنيات  العامنية  امجلعية  مع  املناشط  من  عدد  تنفيذ 
الرمسية  واملؤسسات  الرشاكء  مع  املختلفة  األنشطة  من  وعدد 

واألاكدميية واملدنية األخرى. 

إن اجلامعة العربية املفتوحة تسىع إىل تعزيز قدرات أبناهئا 
الطالب من خالل متكني دورمه األاكدميي والعيمل، وبناء قدراهتم 
حيث  الوطن؛  هذا  تمنية  أكفاء يف  منافسني  ليكونوا  ومهاراهتم 
عىل  وتجشع  الطاليب،  االستشاري  املجلس  دور  اجلامعة  ُتعزز 
املشاركة يف األنشطة الطالبية، وُترِشك خرجيهيا وتعزز دورمه 
بناء  يف  الكبري  الدور  له  اكن  الذي  اخلرجيني  نادي  خالل  من 
ورؤاها  اجلامعة  رسالة  وإيصال  مع اخلرجيني،  التواصل  جرس 

إىل املجمتع.  

وأن ُتهسم يف دمع  بالنجاح،  ُتلكل جهود اجلامعة  أن  آملني   
تطلعات التعلمي العايل يف هذا الوطن الغايل لتحقيق رؤية عان 
املتجددة  الهنضة  مسرية  لقائد  احلكمية  القيادة  ظل  2040 يف 
. للوطن جاللة السلطان هيمث بن طارق املعظمـ  حفظه اهلل ورعاهـ 

كلمة رئيس الجامعة ـ سلطنة عمان

األستاذ الدكتور محمد بن حمدان البادي 
رئيس الجامعة ـ سلطنة عمان
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للتفوق عنوان

إن الروح تنتيش فرحًا والقلب يتغىن خفرًا لوصولنا 
هلذا اليوم العظمي الذي كنا نراه حملًا صعب املنال، 
وها هو اليوم بفضل اهلل وتوفيقه أصبح واقعًا، وها 
النجاح  أومسة  ونتقلد  التخرج  منصة  نعتيل  حنن 
والمتزي؛ فامحلد هلل أن منَّ علينا وأعاننا عىل تلك 
أصبحنا  حىت  الثقال  والواجبات  الطوال  الليايل 
العربية  مضن كوكبة اخلرجيني يف رصح اجلامعة 
مضن  أكون  أن  سعادًة  يغمرين  ومما  املفتوحة. 
املجيدين واألوىل عىل دفعيت يف برناجم ماجستري 
القيادة الرتبوية، وإنه لرشف عظمي وخفر كبري أهديه 
مجليع القلوب الصادقة اليت رافقتين يف مسرييت.

سهام بنت سعيد السعيدية
ماجستير قيادة تربوية

ها قد وصلنا اىل الهناية بعد رحله امتدت 
والتحدي،  املثابرة  من  سنوات  ألربع 
هبا  اهلل  انعم  اليت  نعمه  عىل  فامحلداهلل 
علينا و امحلد هلل عىل الفرصة اليت اتيحت 
املفتوحة  العربية  باجلامعة  التحق  يك  يل 
االمتنان  لتقدمي  الفرصة  هذه  استغل  و 
قسم  ف  ألساتذيت  التقدير    و  والشكر 
تقنيه املعلومات و للقامئني عىل اجلامعة بلك 

فروعها عىل هذا النظام املرن.
 ولمك جزيل الشكر.

العربية  باجلامعة  الدرايس  مشوارنا  خالل  مررنا 
اليت  التعلميية  املامرسات  من  بالعديد  املفتوحة 
اكتسبنا  فقد  معارفنا.  ومنت  مواهبنا  صقلت 
لربناجم  دراستنا  خالل  والتحليلية  البحثية  املهارات 
ماجستري تكنولوجيا التعلمي، واكن للهيئة التدريسية 
اليت  املعارف  املهارات  تلك  الفاعل يف صقل  الدور 
جتعل من الطالب قادر عىل التحليل والنقد وإصدار 
األحاكم. فتطبيق اجلامعة للتعمل املفتوح يتيح للطالب 
وماكن  زمان  أي  يف  الدراسية  لملقررات  الوصول 
وهسل احلصول عىل املعلومة من مصادر إلكرتونية 
اخلرجيني،  لزماليئ  أبارك  اخلتام  متنوعة. ويف 

ممتنيا هلم دوام التوفيق والنجاح 

محمد بن سعيد الكعبي 
ماجستير تكنولوجيا التعليم

اليوم يستطيع رواد األعال إمكال دراسهتم 
يف اجلامعة العربية املفتوحة لتعزيز قدراهتم 
رحليت  خالل  أحالمهم.  حتقيق  وبالتايل 
إلمكال ماجستري يف إدارة األعال متكنت 
من االستفادة من النظريات واملفاهمي اليت 
اليوم  دقة.  أفضل  جعل عيل  تعملهتا يف 
ماكن  يف  النظريات  هذه  تطبيق  أستطيع 
عيل وليس ذلك حفسب بل ميكنين أيًضا 
أثناء  اإلبداع  ومضان  املفاهمي  تلك  تطوير 

رحلة العمل واحلياة.

بداية امحلد والشكر هلل عز وجل عىل ما انعم عيل من نعمة النجاح والتوفيق وحصاد ما زرعته من جهد ومثابرة ...  رمبا من 
الصعب أن أعرب مبا يف نفيس من شعور مبناسبة ختريج.. الطريق مل يكن هسال فاكن ال بد من إرادة وعزميه لتحقيق احلمل.. 
رمست أهدايف بوضوح وعلت عىل حتقيقها واستمثرت وقيت وجهدي بدقة فاكنت النتيجة النجاح واملركز االول يف ادارة االعال.. 
يف هذه املناسبة ختتلط عربات الفرح بالتخرج والتفوق وعربات احلزن مبفارقة اجلامعة وزمياليت واساتذيت الذين مل يبخلوا عيل 
بدعهم فلهم لك الشكر والتقدير.. لكامت الشكر والعرفان لن تيف حق عائليت الكرمية بدعهم وصربمه وعطاهئم ودعاؤمه يل 
بالتوفيق والنجاح طوال سنوات الدراسة.. التخرج هو البداية لتحقيق مطوح امسي وهو خدمة وطين واشارك ولو جبزء بسيط يف 

هنضة هذا الوطن الذي منحنا الكثري  .

أروى بنت حمد المرزوقي
بكالوريوس ادارة االعمال

When I received the news of being the top 
student in my batch, I was surprised! because 
it was not my goal! Some might ask, what 
was your goal then?
My goal is always to enjoy & pursue 
new information, to develop my abilities 
and to meet new people from different 
backgrounds. 
Some might ask, wasn›t the mission difficult? 
My answer is the most difficult mission is time 
management. If you continue to pass it, there 
will be no difficult mission afterward.
Finally, I would like to thank the Open Arab 
University family for their generosity.
Together we are extraordinary people… 

العمل  أوتوا  والذين  منمك  امنوا  الذين  اهلل  "يرفع   
درجات"

يف  ورفعة  شأنا  العمل  ألهل  يكون  أن  اهلل  قىض 
احلياتني. ويف مغار هذا املسري العيمل القيت ما ياليق 
طالب العمل من صعاب وحتديات. إال أنين أبيت إال أن 
الذي  فاإلنسان  اإلجناز،  وعلو  اهلمة  برشف  أختطاها 
ميتلك رؤية ثابتة وخطة مدروسة ملسريه يف احلياة يدرك 

قمية ما يريد.
صفحة  احلياة،  صفحات  من  صفحة  انطوت  قد  وها 
لمثرة  احلصاد  وقت  وجاء  واملثابرة،  اجلد  فهيا  اكن 
اجهتادنا، رافعني فهيا قبعات االحرتام والشكر املمنون 

للك من ساندنا خالل فرتة املشوار الدرايس.
فامحلد هلل عىل البلوغ مث امحلد هلل عىل المتام، فال 

يشء يضايه فرحة التخرج.

خديجة بنت الغماري
دبلوم تقنية المعلومات 

رضوى تكروني 
بكالوريوس في تقنية 
المعلومات والحوسبة

Ibrahim El Asmar
 Business Management
Section

ماجد الهنائي 
 ماجستير إدارة االعمال
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بإمكال  أكرمين  بأن  فضله  واسع  عىل  والعطايا  املن  كرمي  هلل  امحلد 
مشواري العيمل والذي اكن حملا عره 27 عاما، مفنذ اليوم األول الذي 
رشعت يل اجلامعة العربية املفتوحة أبواهبا عىل مرصاعهيا، وأتاحت يل 
فرصة دراسة الباكلوريوس بنظام التعمل املفتوح (اجلزيئ(، وأنا أستشعر 
السعادة والغبطة لك يوم وأنين حمظوظة الختياري هذه اجلامعة، مررت 
بذكريات مجيلة مع لك من فهيا، وعشت جتارب تعمل خمتلفة يف بيئة تعلمي 
وتعمل إجيابية ومتنوعة، أعطتين الكثري وعملتين الكثري وأشعر لك يوم 
باالمتنان عىل حسن اختياري، وقد سعيت ألن أحصل عىل لك ما توفره 
يل اجلامعة من مصادر تعمل وفرص وإماكنيات وأنا اليوم أعيش فرحة 
العمر  الدفعة ويه سعادة سأمحلها ميع طوال  األوىل عىل  خرب أين 

لتذكرين بأن األحالم تتحقق مىت ما وجدت العزمية واإلرصار.

لقد انهتت رحلتنا الدراسية يف اجلامعة العربية املفتوحة 
وانهتى ما علمت ألجله جبانبنا ولكن املسرية مل تنهتي، 
فنحن  باٍق  واملعرفة  للعمل  حب  من  فينا  زرعمتوه  مفا 
مطالبون بأن نضيف إىل تلك املعارف معارف جديدة ، 
أن نفكر، أن نبحث أن نستمثر ذلك ونعكسه ملن حولنا، 
أضافت  لكهنا  وقراءة  حبث  بني  شاقة  أيام  اكنت  نعم 
واملهين،  والعيمل  الخشيص  املستويات  الكثريعىل  لنا 
فشكرا ملساعيمك وشكرا لرفقاء الرحلة الذين ظلوا دامئا 

جبانبنا.

ال يشء يفوق سعاديت اليت أحهسا اآلن ، التفوق ليس صدفة بل هو نتيجة عل دؤوب اسمتر 
طيلة رحلة الدراسة ، التفوق صناعة جمهودات جبارة بذلت ليس مين فقط بل من أساتذيت ولك 
القامئني عىل اجلامعة العربية املفتوحة ، وإين ألمثن جهودمك وأشكر لمك الظروف الطيبة اليت 

بذلمتوها .

عائشة بنت عبدالعزيز الزوابي 
بكالوريوس اللغة االنجليزية وآدابها

أليام وأنا أفكر كيف أجد من اللكامت والتعابري ما يصف الشعور وما يعرب عن ما يدور يف األعاق من 
مشاعر الفخر واإلعزتاز، يوم التخرج هو يوم للفرحة، يوم للحصاد، يوم للتكرمي، يوم يستعيد فهيا الطالب لك 
ذكرياته الدراسية، يستحرض حلظات الهسر والتعب والضغط النفيس، يستحرض فهيا ويستعيد ذاكرة مجيلة 
مرت يف حياته وكأهنا أحالم، ولكهنا ليست كأحالم الطفولة اليت تعرب هبا رياح العمر، بل يه حمل حتقق. 

امحلد هلل الذي بنعمته تمت الصاحلات، وشكرا حبجم السعادة للجامعة العربية املفتوحة اليت تبعث األمل 
يف نفوس الطاحمني لألبد

غيث بن مسلم الحكماني
بكالوريوس أداب انجليزي 

السالم عليمك ورمحة اهلل تعاىل وبراكته،

والصالة والسالم عىل سيدنا دمحم وعىل آله وحصبه أمجعني.
الصعاب  لك  ذللت  وبالدعاء  أعىط،  ما  عىل  ونشكره  اهلل  محند 
والنتاجئ مكلت طعم املرّسة، إفرحوا يا أهل المتزّي والكفاح من تعب 

حيصد زهور ويامسني، والتخرج جيين تباشري النجاح.
شكرا عائليت عىل التحفزي والدمع، شكرا اجلامعة العربية املفتوحة - 

فرع سلطنة عان "اهليئة التدريسية واإلدارية" .

والسالم عليمك ورمحة اهلل تعاىل وبراكته ....

عاليًا هو  تفوقًا عظميًا ورشفًا  قررت...فسعيت، واجهتدت...فأحرزت 
مثرة اجهتادي ومثابريت.

فقرار إمكال مرحلة املاجستري مل يكن قرارًا هساًل، السميا أن لدي 
أرسة حتتاج إىل الكثري من الوقت.

ما  واإلرصار عىل حتقيق  والعزمية  الرغبة  لدهيا  جادًة  باحثًة  فكنت 
تصبو اليه.

فلله امحلد واملنة متزيت وأحرزت أعىل الدرجات العملية بفضل اهلل 
ووقوف  التدريسية،  الكوادر  قبل  من  والتعاون  التجشيع  وفضل  أوال 

أرسيت إىل جانيب وكفاحهم ميع طوال مدة الدراسة.
الدراسة  فرتة  طوال  عيين  ُنصب  جعلته  بشعار  حدييث  وأخمت 
يعمل  عقل  يب  دام  ما  الحساب،  اخرتاق  أستطيع  نعم  "أستطيع.. 

وقلب ينبض".

حسناء بنت محمد الداودية
بكالوريوس إدارة أعمال 

أمل بنت سليم الشبيبي
ماجستير تكنولوجيا التعليم

خليل بن ناشر السعدي
دبلوم آداب إنجليزي 

منى بنت سالم باعمر 
ماجستير تكنلوجيا التعليم
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هذه  إلمكال  أمري  ويرس  وفقين  الذي  هلل  امحلد 
وأخوايت  إلخواين  وأبارك  الدراسية،  املرحلة 
عن  أعرب  أن  يرسين  مكا  اإلجناز.  هذا  اخلرجيني 
األفاضل عىل  وأساتذيت  لعائليت  وشكري  إمتناين 
أمثر  والذي  الدراسة  فرتة  طوال  والدمع  التوجيه 
بالشكر  وأتوجه  العيمل.   التحصيل  يف  بالتفوق 
للطالب  اخلدمات  اكفة  توفري  عىل  اجلامعة  إلدارة 
وخصيصا خالل جاحئة كوفيد - 19 ، حيث سارعت 
األدوات  وتوفري  املناسبة  اإلجراءات  إختاذ  يف 
ويف  التعلمي.  إمكال  الطالب يف  إلسمترار  احلديثة 
احلياة  يف  وإيامك  يوفقين  أن  اهلل  أسأل  اخلتام 

العملية والعملية القادمة. 

بعد  العمل  طالب  ينتظرها  مناسبة  التخرج... 
سنوات من اجلد واالجهتاد، ليجين مثار تعبه 
والسميا  حققه،  الذي  اإلجناز  بفرحة  وليشعر 
اكنت  اليت  املاجستري  دراسة  مشوار  بعد 
الذي مل أختيل أن أحققه هبذا المتزي  اكحلمل 
والسميا بعد انقطاع طويل عن مقاعد الدراسة 

قرابة العرشة سنوات.
ها هو اليوم املوعود قد أىت لتكون الفرحة به 
يف  أراه  الذي  اإلجناز  هبذا  بالفخر  ممزوجة 
عيون لك من وثق يب وأخذ بيدي يف مشواري، 
فشكرا لمك مجيعا والسميا دعوات الغالية أيم 

ودمع أرسيت.

نيل  التخرج حلظة  بلحظة  علينا  أنعم  الذي  امحلد هلل 
الفخر  مشاعر  من  وحلظات  واالجهتاد  اجلد  نتاجئ 
املوقر،  العيمل  الرصح  هلذا  باالنمتاء  واالعزتاز 
الشكر  لكامت  لتدوين  الفرصة  يل  إلتاحة  واشكرمك 
والعرفان للك من اكن له الفضل طوال سنوات الدراسة 
اليت اكسبتنا املعرفة وحب المتزي وحتقيق المطوح عىل 
ايدي داكترة وأساتذة افاضل مل يبخلوا يف تقدمي الدمع 

لنا.
اللحظات  هبذه  اخلرجيني  وزماليئ  نفيس  أهين   
التقدم  من  مزيد  هلم  وأمتىن  حياهتم  يف  السعيدة 
ان تظل اجلامعة  والعملية وأمتىن  العملية  يف حياهتم 
العربية املفتوحة منارة للعمل واملعرفة وأضافه ملخرجات 

سوق العمل يف السلطنة.
أهدي جنايح ومتزيي إىل أيم وأيب وعائليت ومجيع 
جزيل  مين  فلمك  املفتوحة  العربية  باجلامعة  أساتذيت 

الشكر والعرفان.

قال تعاىل "وما توفييق اال باهلل"  
وتتحرك  العبارات  ومتزتج  االصوات  تتعاىل 
األنامل لتخط لكامت لتبىق يف القلب ذكريات وال 
اهدي  الهتاين،  لرتمس  لكامت  بضع  سوى  املك 
اللذان  العزيزة  العزيز وأيم  والدي  ختريج إىل 
اساتذيت  وأشكر  هنا  إىل  وصلت  ملا  لوالمها 
ها  الدراسية،  مسرييت  يف  ساندين  من  ولك 
قبعيت  التخرج أمحل  عتبات  أقف عىل  اليوم  أنا 
والنور،  العمل  عاليًا بلك خفر، ويتوسطين وشاح 
ها انا قد وصلت إىل حديقة النجاح ويه منصة 
يبلغ  حىت  هلل  حيمل؛فامحلد  التخرج،وحققت 

امحلد منهتاه.

احلمل،  ناصية  عىل  نقف  اليوم،  حنن  ها 
حققناه  بنجاح  مشوخا  المطوح  راية  نرفع 
الطريق  خالل عامني مضنيني. عامان ما اكن 
خالهلام معبدًا، ومل تكن دروهبام مغلفة بالزهر 
بالتحديات  شائاك  طريقا  اكن  بل  واليامسني، 

اليت صنعت منا خرجيني َأْكَفاء.
عامان ُنعِتقَّ اجلهد أجماًد نسطرها؛ لتستفيق 
عىل نور العمل مسواِت، ونبلغ يف الممق أبراجًا 

مرشفًة، وحنصد العىل مثاًر يانعاِت.
وشكرا  المتام،  القدير عىل  العيل  حفمدًا هلل 
للك األيادي اليت مدت إلينا لنبلغ احلمل وحنقق 

المطوح.

املناسبة  هذه  يف  وأمجلها  التحيات  أطيب  منا  لمك 
مثار  لنقطف  هبا  تعاىل  اهلل  أكرمنا  اليت  العظمية 

اجلد والكفاح..
ختريج  حلظة  الزهية  اللحظة  هذه  يف  يفوتين  فال 
مرتبة  مع  امتياز  تربوية"  قيادة  "ماجستري  بدرجة 
والعرفان  الشكر  آيات  أرفع  أن   4 مبعدل  الرشف 
إىل املقام السايم حلرضة صاحب اجلاللة السلطان 
املعظم، وأزيج عيق الشكر واالمتنان إىل األستاذ 
املوقر،  اإلدارة  وجملس  اجلامعة  عيد  الدكتور 
وأساتذيت الكرام عىل ما قدموه لنا من عون ومساندة 
زماليئ  إىل  موصول  والشكر  به،  يستضاء  وعمل 

اخلرجيني عىل حسن حصبهتم وتعاوهنم الدامئ.
خالصة  جهودنا  تكون  أن  الكرمي  العيل  اهلل  نسأل 
لوجهه الكرمي، وأن حتقق أهدافها املرجوة واملتوخاة.

حسن بن حبيب البلوشي
ماجستير إدارة االعمال

ليلى بنت خميس العجمية 
ماجستير تكنلوجيا التعليم

فاطمة بنت علي البلوشي
ماجستير قيادة تربوية

جوخة بنت علي الحارثية
ماجستير القيادة التربوية 

محمد بن سالم العيسائي
بكالوريوس تقنية المعلومات

ميثاء بنت حثيث الزرعية
بكالوريوس إدارة أعمال



7

مل أكن أتوقع يوًما أن أعود إىل مقاعِد الدراسِة هبذا 
غف بعد "16" عاًما يف جمال العمل. الشَّ

خفورٌة مبسرييت التعلميية باجلامعة العربية املفتوحة، 
اخلربات  من  بإلكيٍل  ُمتّوًجا  ِختاُمها  اكن  واليت 
يل  أضافت  واليت  املُكتسبة..  واملهارات  واملعارف 

الكثري عىل الصعيد الخشيص واملهين.
لك الشكر وعظمي االمتنان للك من ساندين، وعمّلين، 

وأسدى إيّل بنصاحئه..
أرسيت العزيزة..

أساتذيت األفاضل..
الّرفقة الطيبة من الزمالء والزميالت باجلامعة..

مل أُكن ألِصُل إىل ما وصلُت إليه من اإلجناز لوالمُك 
األبطال  فأنمُت  وتعاىل..  سبحانه  اهلل  توفيق  بعد 

احلقيقيني الذين أفتخُر بأن ُأشاِطرمُه هذا النجاح.

ها أنا اليوم أفتخر بتخريج بتفوق بعد سنتني 
الاكدريني  من  كبرية  ومبساندة  االجهتاد  من 

األاكدميي واإلداري باجلامعه.
لطاملا اكن الربناجم مبثابة التحدي بالنسبة يل 
العملية  مسرييت  يف  فارق  من  حيدثه  قد  ملا 

والعملية.
نظرا  اجلامعة  برناجم  إختيار  صعبا  يكن  مل 
والرتباطه  املدجم  التعلمي  عىل  العمتاده 
املفتوحة  الربيطانية  باجلامعه  األاكدميي 
النظريات  اعمتاده عىل وضع لك  العريقة مع 

موضع التنفيذ.
يف الهناية أسأل اهلل أن يوفقنا مجيعا الهسام 

يف خدمة الوطن ورفعته.

اجلامعة  طالب  لك  وإىل  العيمل  الرصح  هذا  من 
احلروف  تيف  وال  اللكامت  تسع  ال  املفتوحة  العربية 
حق الشعور، ولكن اكن لزامًا عيل وواجبًا بأن أعرب 
جامعتنا  من  بالتخرج  وفرحيت  الغامر  شعوري  عن 

احلبيبة.
أنه لشعوٌر رائع بأن نرى مثرة جهد سنوات زرعناها 

وها هو اليوم قد حان حصاده بعد اجلهد الكبري.
العيمل  بصمة يف رصحنا  له  اكنت  من  للك  شكرا 
تعانق  وفرحتنا  أجنزناه  مبا  هذا، مك حنن خفورون 
عنان المساء لننال رشف التخرج من اجلامعة العربية 
املفتوحة اليت أحضت منارة عمل ورشاد وامحلد هلل 

رب العاملني.
أسأل اهلل لنا التوفيق والنجاح دامئًا وتفخر بنا ُعان 

احلبيبة.

تمت  بنعمته  الذي  امحلدهلل  الرحمي  الرمحن  اهلل  بسم 
الصاحلات والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني. مرحبا 
وجناح  وحمبة  تقدير  فواحها  معطرة  حتية  مجيعا.  بمك 
ألعرب  أماممك  أقف  أن  يطيب يل  ينهتي.  ال  عطاء  يتلوها 
لملوىل  اليوم. امحلد  هذا  يدور يف خاطري يف  لمك عا 
الذي بلغين هذا اليوم السعيد، احلافل مبشاعر ال توصف. 
مشاعر امزتجت بالفرح والفخر باإلجناز والشكر واالمتنان 
الذاكرة ال  أيام مهشودة تبىق يف  هلل عز وجل. للك منا 
ميحوها الزمن، ويأيت يوم التخرج ليكون األسعد من بني 

تلك األيام ومك من ليال حملت فهيا هبذا اليوم.
والعرفان  الشكر  خبالص  أتقدم  أن  أود  املناسبة  وهبذه 
الدرايس عىل  رافقوين يف مساري  الذين  للك أساتذيت 
تضحياهتم الصادقة وخاصة أستاذي د. نارص اليحيايئ 

عىل ما بذله من جهود.
وصديقيت  الدرب  رفيقة  إىل  خاص  شكر  األخري  ويف   
الغالية األستاذة والء عىل مساعدهتا ومساندهتا يل. شكرا 

لمك مجيعا ودممت خبري. 

اجلامعية  دراسيت  امكال  وشغف  طويل  وقت  منذ 
يرافقين حكمل مع لك يوم أمضيه عىل مكتيب وبني 
أورايق ودفاتري خيتبئ ذلك التعطش ألنتظم عىل 
العائق  ولطاملا اكن  والعمل جمددًا  الدراسة  مقاعد 
املادي حيول بيين وبني حتقيقه وأتذكر جيدًا بريد 
املوافقة  تزف يل خرب  اإللكرتوين ويه  كريستينا 
دراسيت  تاكليف  من  جزءًا  الرشكة  محتل  عىل 
اجلامعية وها أنا  اليوم أمكل بتفوق متطلبات درجة 
بعد سنتني  املعلومات واحلوسبة  تقنية  الدبلوم يف 
،ممتنة  العريقة  اجلامعة  هذه  رحاب  يف  مضني 
،زمياليت  اجلامعة  ،عادة  الكرام  ألساتذيت  جدًا 
مجيعًا  لنا  هنيائ  واملناجه  املقاعد  رفقاء  وزماليئ 
األمنيات  بمك  فلتحلق  العظمي  والزهو  التخرج  هذا 

عاليًا مفا زال للحمل بقية…

رحيله الكمزارية
بكالوريوس إدارة اعمال 

نجمة الجابري 
ماجستير تكنلوجيا التعليم

ام سلمة بنت محمد حسين 
دبلوم إدارة أعمال

ميه العامرية 
دبلوم تقنية المعلومات

أحمد العاصمي 
ماجستير إدارة األعمال 

محمد بن درويش السيابي
دبلوم تقنية معلومات

رئيس المجلس االستشاري الطالبي 

هلل امحلد واملنه بأن هيئ لنا سبل التوفيق والنجاح 
والنجاح  وتعاىل،  سبحانه  بفضله  األمور  وتيسري   ،
اساس الفخر فكيف مبرتبه ترّشف هبا نفسك ووالديك 
 ، واملثابره  والريق  التقدم  أسباب  ومن   ، وأرستك  
اهلمه  ومطوحها  اهمتامها  أساس  من  اليت  األرسة 
وعزميه  برشف  القمه  مراتب  أعىل  اىل  والوصول 
وجل مه  عز  اهلل  بعد  إن أرسيت  ومكا   ، وإخالص 
السند املتني ومه القدوه العمظى مبا أنا فيه من تفوق 

وازدهار.
من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل ..

اإلداري  لّطامقني  شكرًا   ، العريقه  جلامعيت  شكرًا 
والتدرييس ، شكرًا لمك ملء األرض حبًا وكرامًا

وتقبلوا بقبول فائق األحرتام والتقدير ..
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امحلد هلل رب العاملني . 
أعزائنا الطلبة أنه ملن دوايع سعادتنا وخفرنا حنن أعضاء هيئة التدريس 
يف برناجم تقنية املعلومات واحلوسبة باجلامعة العربية املفتوحة بسلطنة 
واخلرجيات  اخلرجيني  أبنائنا  من  جديدة  كوكبة  اليوم  نزف  أن  عان 
املعلومات  تقنية  يف  والباكلوريوس  الدبلوم  درجيت  عىل  احلاصلني 

واحلوسبة. 
جهوٌد حثيثة وصادقة وخملصة تبناها أعضاء هيئة التدريس بقسم تقنية 
وبتواصٍل  األمثل،  التأهيل  وتأهيلهم  اخلرجيني  هؤالء  إلعداد  املعلومات 
للقيام بواجهبم  عيمٍل وإنساين مل ينفصال أبدًا؛ وذلك ليكونوا مؤهلني 
العميل واإلنساين والوطين ولبنة أساسيًة يف إمكال مسرية بناء الوطن، 

بمّتزي مهشود يف جمال تقنية املعلومات وعلومه احلديثة واملتجّددة. 

الرباجم  يف  نويع  أساس  عىل  والتأهيل  اإلعداد  هذا  اكن  وقد 
واخلطط الدراسية واملناجه العملية؛ لتكون يف أفضل ماكنة بني 

خمتلف اجلامعات واللكيات املناظرة، معمتدين يف ذلك عىل 
العملية  باملسؤولية  مرّشف  وبالزتام  القدير،  العيل  اهلل 

إحداث  آملني  والعزيز،  الغايل  وطننا  واألخالقية جتاه 
بعملهم  واثقني  متخصصني  خترجي  يف  نوعية  نقلة 
وقدراهتم عىل تقدمي أفضل صور العطاء اإلنساين، 
وقادرين عىل ممارسة واجناز أعاهلم يف أي ماكن 

مبستوى راق وكفاءة مهشودة.
د. عالء إمساعيل

منسق برناجم تقنية املعلومات واحلوسبة

ها حنن نقف اليوم حاملني مشاعر الفخر، واالعزتاز والفرح بتخرج فوج جديد من إخواننا الطلبة وأخواتنا 
هذه  إىل  اليوم  ليصلوا  والمتزي.  التفوق  دراسهتم حتقيق  سنوات  طوال  استطاعوا  الذين  الطالبات 

اللحظة واليت تعد من أروع اللحظات اليت يرجوها املرء يف حياته أال ويه تتوجي التعب بالنجاح ..
أعزايئ الطلبة والطالبات

نقدر لمك تعبمك وجهدمك يف سبيل طلب العمل والسيع واملثابرة لتحقيق احلمل الذي طاملا راودمك األمل يف حتقيقه وما اكن 
ليكون دون توفيق من اهلل، وتوفري التجشيع الالزم والدمع من قبل اجلامعة ولكيتمك املوقرة، واألساتذة والداكترة األفاضل 
الذين مل يبخلوا يف تقدمي أي معلومة لمك خالل سنوات الدراسة، وال ننىس فضل أمهاتمك وأباءمك يف وقوفهم جبانبمك 

ومساعدتمك، وتجشيعمك طوال الوقت.
وها أنمت حتتفلون اليوم جبين مثار تعبمك وجهدمك، وتغلقون صفحة، لتفتحوا صفحة جديدة عليمك أن تسطروها 

خبطوط من نور، وأمال، وأحالم إسعوا جاهدين لتحقيقها. 

د.حسني بن سعيد الغافري 
العميد احمليل 
عادة القانون
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تتعاىل األصوات ومتزتج العبارات، وتتحرك 
القلب  يف  لتبىق  لكامت؛  لتخطُّ  األنامل 
ذكريات، وال أملك سوى بضع لكامت لرتمس 
مبارك  ألف  فأقول  والتربياكت،  الهتاين  لمك 

بلًك ما محتلة تلك اللكامت من معاين.
حتيايت.

منترص الزكواين 
رئيس قسم تقنية املعلومات 

لَت باألمنيات، َنَسَج ُخيوطها لُكَ  للنجاح والمتزي ِقصص سطرها اإلبداع ومُحِّ
ِخرجٍي وخرجية، يف رحلة مليئة باألهداف السامية واهِلمم العالية وألجل ذلك 

اكن البذل والعمل ، لتأيت العطاءات واإلجنازات بلمسا ُيْنِسهيم أي تعب.
مشوارمك  وإن  القاسية،  احلياة  دروس  تعمل  من  يأيت  النجاح  طريق  إن 
الدرايس مل يِزدمك إال قوة وصالبة يف مواجهة التحديات، لقد َوَصلمْت إىل 
منصة التتوجي جِبهوٍد ُمضِنيه مل َتعِرْف التواين والكسل، وما هذه احلياة إال 
حمطة ِتْلو األخرى َتِقفون عىل أعتاهبا يف انتظاِر القادم من األيام وإراداتمك 
تدفعمك القتحام املستحيل. وتذكروا إننا وإذ نسكن احلارض باجلد والعمل 

فإن املستقبل ُيْسَكن باألمل الذي ال َتّتِقد ِجذوته اإل باحِلرص عىل القمي.
 وحنُن نيع بأن املرحلة اجلامعية مل يكن حمورها املعرفة حفسب، بل صقلت 
فيمك مهارات قيادية وحياتية تؤهلمك خلوض مراحل احلياة العملية القادمة 
وتعزز من ثبات خطواتمك عىل دروب احلياة. وهنا حنن اليوم هننئ اجلامعة 
العريض يف جسل  باخلط  يكتب  آخر  بعطاء  املفتوحة ويه حتتفل  العربية 
إجنازاهتا وهننئ طالبنا وطالباتنا فرحة خترجهم اليت اكنت حصاد سنوات 
مستبرشة  بعني  عان  لمك  تنظر  املشوار  هذا  هناية  ويف  بالكفاح.  حافلة 
املعرفة  بشغف  اإلمناء، فسريوا مستبرصين  إمكال مسرية  عليمك  وتعول   ،

مهتدين ببوصلة التارخي وامضوا واهلل معمك. 

         أسعد بن محود الغافري 
رئيس قسم القبول والتجسيل    

  

بالشراكة مع جامعة نزوى 
الجامعة العربية المفتوحة تعقد 

ملتقاها السابع

ملتقاها   2022-2021 االاكدميي  العام  خالل  املفتوحة  العربية  اجلامعة  عقدت 
العيمل السابع بعنوان )رؤية عان 2040 وانعاكساهتا عىل قطاع التعلمي( بالرشاكة 
مع جامعة نزوى ، وذلك برعاية معايل نارص بن مخيس اجلمشي أمني عام وزارة 
السعادة  الدولة وأحصاب  أعضاء جملس  املكرمني  من  املالية، وحبضور مجموعة 

الوكالء وأعضاء جملس الشورى، واألاكدمييني والطالب
التعلمي وسياساته  للكشف عن تطور أنمظة قطاع  هذا وقد جاءت حماور امللتىق 
وخمرجاته يف سلطنة عان، وأثر أولوية )املواطنة واهُلوية والرتاث والثقافة الوطنية( 
يف تطور التعلمي، إضافة إىل مناقشة مستقبل البحث العيمل واالبتاكر يف قطاع 
التعلمي، وأنمظة الترشيع واحلومكة وأثرها يف ضبط جودة التعلمي، وخطط التمنية 
والرؤى االقتصادية والتشغيل وآثارها يف تطور قطاع التعلمي؛ حيث يشارك يف 
امللتىق أكرث من مخسة وثالثني ورقة عملية حممكة، إضافة إىل مشاركة املتحدثني 

الرئيسيني. 
األستاذ  سعادة  فهيا  حتدث  اليت  الرئيسة  باجللسة  امللتىق  جلسات  بدأت  وقد 
الدكتور عبداهلل بن مخيس أمبوسعيدي وكيل ووزارة الرتبية والتعلمي للتعلمي يف 
ورقة بعنوان )تطور أنمظة قطاع التعلمي وسياساته وخمرجاته(، مكا حتدث سعادة 
الدكتور نارص بن راشد املعويل وكيل وزارة االقتصاد عن )خطط التمنية والرؤى 
االقتصادية والتشغيل وآثارها يف تطور قطاع التعلمي(، وقد أدار اجللسة الدكتور 

عامر بن سلطان احلجري من اجلامعة العربية املفتوحة. 
العربية املفتوحة قد وقعَّت عىل هامش امللتىق مذكرة  بالذكر أن اجلامعة  اجلدير 
تفامه مع جامعة نزوى هتدف إىل توطيد العالقات والتفاعالت العملية واألاكدميية 

والبحثية وبراجم خدمة املجمتع، واليت قد بدأت بالرشاكة التنظميية هلذا امللتىق.

المطوح هدف والدراسة وسيلة له، درب األلف ميل يبدأ خبطوة، 
أحىل وأمجل أيام العمر يوم التخرج، لباس التخرج وقبعته، دليل 

عىل حتقيق المطوح.
مربوك ألبنائنا الطلبة والطالبات هبذه املناسبة امجليلة، ممتنيا هلم 

مستقباًل مرشقًا، وجناحًا باهرًا

د. موىس الشعييل  
 املرشد الطاليب

Time to receive accolades and time 
to celebrate  your hard work and 

determination which has led you to this 
point. Being a part of the graduation 
ceremony is an important signpost 
and benchmark on a life-long journey 
to academic, personal, and emotional 
growth.  

It’s absolutely a proud moment to see 
students of AOU stepping up on the world 

stage ready to be a star. Graduation is the 
perfect time to look ahead, offer encouragement 

and express optimism and excitement about the graduate’s 
future. Graduation is like a bridge to the next part of your 
life, and everything that got you here—hard work, drive and 
confidence—is going to carry you across to the future you 
deserve.
Congratulations on your graduation! Go into the world & 
leave your mark on peoples› hearts & in their lives. Legendary 
basketball coach John Wooden said it best, «Make each day your 
masterpiece.» Have faith in yourself, and you can be whatever 
you want to be. Make Us proud.

On behalf of the Foundation Studies Unit and on my own behalf 
I wish all graduates a great future. Good luck!

Ansa Sathyadas
Acting Head of Foundation Studies Unit
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Congratulations on your stellar achievement!
Be proud that you are graduating from an institution that 
believes in excellent Quality Education!
Believe that your education has paved the way for myriad 
opportunities and has opened multiple pathways!
Hold your head high for AOU Oman has given you the 
best in providing you a holistic education!
Exude your confidence to showcase your knowledge, 
skills and abilities that you are equipped with!
Walk the talk to display your learning and in the fact that 
the institution has provided you with all tools for you to 
be a winner!

Firstly, Congratulations on your well-deserved Success
It gives us immense pleasure wishing all Business Graduates 
of Arab Open University, Oman a great career and success.   
Graduation is the happiest moment for all of you.  Enjoy this 
moment.   It is result of your hard and dedicated work.   Hard 
work is painful, but it gives fruitful results.  
Now, you have gained necessary skills, abilities, and 
competencies to face any kind of hard situation in your life.    
Consider, this as a pathway for improving your skills, knowledge, 
and abilities further in order to be more competitive.  You 
must not stop learning new things.   Learning must happen 
throughout your life.  Keep learning something new always.   
Practice what you have learnt in university in your real-life 
scenario and see the results.  Accordingly, modify your career 

Let all you come in contact with understand that your 
accolades are not only your hard work but is a reflection of 
the institution!
 AOU Oman could not be prouder of this excellent cohort of 
graduates!
Go on ahead! Forge your winning path and continue to be 
ambassadors of AOU Oman!

On behalf of Quality Assurance Unit- AOU Oman 
Shalini Narayanan 

Director-Quality Assurance and Accreditation 

goals and work for achieving them.   What keeps you going 
is your goals (Ref. Muhammed Ali).  .  People with good skills, 
knowledge and competencies find crossing over easier. Thus, stay 
focused and learn new things as much as you could.   Face the 
competition, learn specific techniques, improve your skills, and 
never stop learning. 
Wishing you once again all the very best.  Best wishes for your 
career. 

Dr. Rengarajan Veerasamy
Acting Program Co-ordinator - Faculty of Business Studies (Oman)
Arab Open University

       الطالبات والطالب خرجيو اجلامعة العربية املفتوحة
       تأسست رؤية عان 2040 عىل:

» ... تعلمي شامل يضمن منظومة تعملُّ مدى احلياة؛ لييمن 
وبناء  العيمل  البحث  تعزيز  يف  وُيهسم  املستقبل  مهارات 

القدرات الوطنية« 
يف  املفتوحة  العربية  اجلامعة  عاتق  عىل  اكن  فقد  وهلذا   
سلطنة عان تقدمي التعلمي اجلاميع وفق أنمظة عاملية رفيعة، 
ُبغية مواكبة هذا املنظور التعليمي السايم، وها يه اليوم 
ترفد الوطن بكوادر وطنية، سُتهسم يف سوق العمل بقدراهتا 
وعطاهئا، ليكون هلا ساعدا يف بناء الوطن، واستجابة لنداء 
التمنية، وحتقيقا ألهدافها  لدمع  اجلد واالجهتاد واإلخالص 

الوطنية، خدمة لملجمتع ووفاًء للقائد املعظم. 
    اخلرجيات واخلرجيون األعزاء 

 ها أنمت تقفون اليوم بلك خفر أمام حملمك الذي طاملا سعيمت 

من أجل حتقيقه، فهنيائ لمك هذه الفرحة وهذا اإلجناز،، 
هينائ لمك ما أجنزمت من أعال وجهود وهنيائ لمك ما اكتسبمت 
من خربات ومهارات وقدرات، ستكون ضلعا أساسيا يف بناء 
هذا الوطن،، ال تنسوا وأنمت تفارقون اجلامعة أن الطريق ما 
زال طويل، وأن العمل ما زال يف بدايته، مفا ينتظرمك أكرث 
تشويقا وأوسع أفقا،، فاجعلوا لك حلظة من حياتمك فرصة 
املتعة  من  حلظات  لتحصدوا  اجلاد  والعمل  والفائدة  للتعمل 

والسعادة والرفاه...    

املكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية
أستاذ مساعد يف اجلامعة العربية املفتوحة
مديرة وحدة التفاعل مع املجمتع وجهات األعال

 هامه خرجيينا اليوم تزتامحهم األشواق للوصول ملنصة التتوجي ونيل هشادة التفوق والنجاح، وحتدومه اآلمال الرتياد آفاق واسعة يكونون 
هبا مستقبل حياهتم العملية واملهنية. فهنيائ هلم هذا اليوم الكبري،، يوم حتقيق احلمل،، يوم تتعانق فيه مشاعر الفرح واالنتصار، يوم يرفعون فيه 

قبعات خترجهم توديعًا لسنوات مجيلة مضت.
فها حنن اليوم من أاكدمييني وإداريني نهشد بلك ثقة بأنمك قد اجزتمت أصعب املراحل والقادم أمجل بعزميتمك وصربمك. بارك اهلل جهودمك 

وسعيمك.. 
ونبارك لمك هذا النجاح والتخرج العظمي.

رمحة بنت دمحم اخلروصية
رئيسة قسم مركز مصادر التعمل

 رمغ أن عبارة "من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار عىل الطريق وصل"، تعد من العبارات  التقليدية والراجئة اليت ترتدد كثريا يف مناسبات 
التخرج، ولكهنا يف احلقيقة من أصدق ما ميكن االستهشاد هبا يف ترمجة هبجة هذا اليوم، ففرحة الطالب اليوم تعرب بصدق عن جده واجهتاده الذي بذله 

طوال مشواره الدرايس املمتد عىل بضع سنوات، ويشلك نتاج ما زرعه وما حصده يف هذا اجلانب، ومحتله لاكفة املشقات وجتاوزه للك الصعوبات 
من أجل التتوجي بفرحة هذا اليوم الذي تهشد فيه اجلامعة العربية املفتوحة يف سلطنة عان بتخرجي كوكبة جديدة من طلبهتا األعزاء، والذي حجنوا 

يف الوصول إىل هذا اليوم بلك اقتدار.
وألن األيام املمزية تبىق حارضة يف الذاكرة، خالدة يف األذهان، فلذلك هنئيا لطلبتنا األعزاء يومهم املمزي هذا، وهنيائ ألرسمه الكرمية اليت 

خسرت لك اماكنياهتا، وهيأت الظروف املناسبة من أجل فرحة أبناهئا هبذا اليوم، حفق هلم ذلك.
وألن المطوح ال حدود له، والنجاح ال حرص له، فنتأمل أن تكون فرحة هذا اليوم ملهمة ألبنائنا الطالب حنو حتقيق املزيد من االجنازات يف 

مستقبل حياهتم القادمة، ودعواتنا الصادقة هلم بتحقيق ذلك، مصداقا لقول اهلل تعاىل "وقل اعلوا فسريى اهلل علمك واملؤمنون". صدق اهلل 
العظمي.

املكرم الدكتور دمحم الشعييل
أستاذ مساعد يف اجلامعة العربية املفتوحة
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ندوة التطوع 
وأثره على المجتمع

سعيــــــد  بن  أمحــــــد  بن  خالـــد  سعادة  رعاية  حتت 
نمظت  الدولــــة؛  جملـــــــس  عـام  أميـــــــن  السعـــدي 
النادي  مبقر  ُعان  بسلطنة  املفتوحة  العربية  اجلامعة 
الرشقية  جامعة  مع  بالتعاون  مسقط  مبحافظة  الثقايف 
ظل  يف  القانوين  التطور  "آفاق  بعنوان  قانونيًا  مؤمترًا 

الهنضة املتجددة وفق رؤية عان 2040"  
القانوين يف  التطور  معامل  إبراز  إىل  املؤمتر  هذا  هيدف 
سلطنة ُعان يف ظل الهنضة املتجددة حارضًا ومستقباًل، 
للدراسات  املجمتعية  اإلهسامات  أبرز  واستعراض 
لالرتقاء  العايل  التعلمي  مؤسسات  ومسامهة  القانونية، 
بتجربة الدراسات القانونية، وذلك من خالل مشاركة خنبة 
من املختصني من األاكدمييني واملشتغلني بالقانون يف إثراء 

املؤمتر بأوراقهم البحثية الرثية.
يأيت تنظمي هذا املؤمتر مضن أنشطة وفعاليات التواصل 
املفتوحة بسلطنة  العربية  الذي حترص اجلامعة  املجمتيع 
ُعان، وجامعة الرشقية عىل تنفيذها انجسامًا مع دور هذه 
املؤسسات التعلميية اخلاصة يف تفعيل الرشاكة بني قطاع 
للجهود  تعزيزًا  وذلك  احمليل،  واملجمتع  اخلاص  التعلمي 
المطوحة لملسامهة يف حتقيق األهداف املرجوة من رؤية 
ُعان 2040 ، وخلق جممتع واٍع يمتتع بثقافٍة قانونية يقّدر 

منجزات الوطن ، وحيرص عىل احلفاظ عىل مكتسباته.

نمظت اجلامعة العربية املفتوحة بالتعاون مع وزارة 
التمنية االجمتاعية خالل العام األاكدميي 2021 - 
2022 ندوة بعنوان " التطوع وأثره عىل املجمتع " 
أمحد  بنت  ليىل  الدكتورة  معايل  افتتاحها  رىع 
الندوة  تضمنت  االجمتاعية.  التمنية  وزيرة  النجار 
تقدمي 5 أوراق عل جاءت بعنوان"التعريف بأساليب 
وطرق التطوع وكيفية تمنية مهارة التطوع ومعرفة 
تطوعية  مرشوعات  إلنشاء  الرضورية  املعلومات 
وتوضيح أثار التطوع ونتاجئه عىل املجمتع إضافة 
اىل دور وجتربة امجلعيات الفاعلة يف املجمتع يف 
وأثره  التطويع  العمل  اىل  إضافة  التطوع  جمال 

عىل الصحة النفسية. 
يف ورقة العمل بعنوان "آثار التطوع ونتاجئه عىل 
املجمتع" واليت قدمهتا الدكتورة مشسة بنت محد 
احلارثية مدير عام مجعية دار العطاء تناولت فهيا 
مفهوم التطوع وتقدمي العون واملساعدة دون مقابل 
أثر  إىل  إضافة  واملال  اجلهد  بني  التطوع  وأنواع 
التطوع عىل االقتصاد، والفرد، واملجمتع والدولة. 

مكا تناولت سلمية بنت سامل العامرية رئيسة قسم 
االجمتاعية  التمنية  بوزارة  االسرتاتيجي  التواصل 
الرضورية  املعلومات   " بعنوان  العمل  ورقة  يف 
إلنشاء مشاريع تطوعية " احلديث حول أمهية معرفة 
القوانني املنمظة للعمل التطويع وقوانني امجلعيات 
الكندية  يوسف  بنت  برشى  حتدثت  فميا  األهلية. 
املديرة املساعدة بدائرة امجلعيات وأندية اجلاليات 
يف ورقة العمل بعنوان " العمل التطويع وأثره عىل 
وأساليب  النفسية  الضغوط  " عن  النفسية  الصحة 
التطويع  العمل  يف  املشغالت  لدى  مواجههتا 
وأحوال الصحة النفسية ، مكا تناولت ورقة العمل 
بعنوان " أساليب وطرق التطوع وكيفية تمنية مهارة 
البحرية  حارب  بنت  فتحية  قدمهتا  اليت   " التطوع 
اخصائية اجمتاعية بوزارة التمنية االجمتاعية أنواع 
االفرتايض  التطوع   " بيهنا  من  التطوعية  األعال 
الفكري  والتطوع  املايل  والتطوع  اإللكرتوين  أو 
والتطوع يف الدوائر احلكومية إضافة اىل التطوع 

يف املجاالت االقتصادية . 

نظمت الجامعة العربية 
 بعنوان

ً
 قانونيا

ً
المفتوحة مؤتمرا

)آفاق التطور القانوني في ظل 
النهضة المتجددة وفق رؤية 

عمان 2040(



فرجة بعد إنتظار
التميز 

في الخدمة  بعد سنوات من االنتظار والرتقب ملثل هذا احلدث ها حنن 
حنتفل بتخرجي دفعات ثالث من طلبة جامعتنا الغالية من 
والباكلوريوس  الدبلوم  محلة  من  التخصصات؛  خمتلف 
ألبنائنا  الكثري  تعين  كربى  ملناسبة  إهنا  واملاجستري. 
بل ومجليع منتسيب  والطالبات وأُلرسمه  الطالب  وبناتنا 
اجلامعة العربية املفتوحة، حيث تعجز اللكامت عن التعبري 
العامل  عاهشا  استثنائية  بعد ظروف  نعيهشا  كوننا  عهنا 
جراء تفيش جاحئة كورونا "كوفيد19"، اليت اكن هلا أثر 
بالغ يف حتوُّل طبيعة العالقات االجمتاعية وطرق وأساليب 
العمل احلضوري والتعلمي املبارش إىل العمل والتعلمي عن 
بعد، وبالتايل مل يستطع أبنائنا اخلرجيني من أن حيظوا 

بفرحة االحتفال بالتخرج وااللتقاء بزمالهئم.
تقديرًا  واملتفوقني  اخلرجيني  أبناهئا  تكرِّم  اجلامعة  إن 
دافعيهتم  لزيادة  ودعوًة  بمتزيمه  واعرتافًا  إلجنازاهتم 
لربط  ودعًا  لقدراهتم  وتعزيزًا  اإلجناز  من  مزيدًا  حنو 
جسور اسمترارية التواصل العيمل واملعريف بيهنم وبني 

جامعهتم.
أبنايئ األعزاء ( مكا تعرفون ( أن من أهداف اجلامعة 
طلبهتا  لدى  البحثية  واملهارات  القدرات  تمنية  األساسية 
خالل مرحلة دراسهتم اجلامعية، وقد أولت رائسة اجلامعة 
وكوادرها التدريسية أمهية كربى بهتيئة الظروف املناسبة 
خالل  من  املهارات  تلك  لبناء  جهودها  هت  ووجَّ لذلك، 
العملية التدريسية واألنشطة املصاحبة هبدف رفد املجمتع 
اليت  واملمتزية،  واملبدعة  لة  املؤهَّ والكفاءات  بالقدرات 
 ،2040 عان  لرؤية  الوطنية  األهداف  حتقيق  ُتهسم يف 

واملسامهة الفاعلة يف التمنية املستدامة.

أبنايئ اخلرجيني ..... بلك صدق وحمبة أقول( لقد ملسنا 
أن  منمك لك جد واجهتاد، ومحتل لملسؤولية واستطعمت 
شك  وبال  أنمك  جبدارة  وأثبمت  والتفوق،  النجاح  حتققوا 
املستقبل  وأن  املِعطاء،  الوطن  هلذا  مفخرًة  ستكونون 

بأيديمك سوف يكون مرشقًا باخلري والبناء والتطور.
  لذا فإننا وحنن حنتفل هبذا التخرج نتذكَّر مجيعا بأهنا 
هبا،  حتملون  كنمت  اليت  الذكريات  أمجل  متثِّل  حلظات 
وستظل يف ذاكرتمك لك زاوية دراسية، ولك أستاذ معطاء، 
ت خرباتمك وصقلت خشصياتمك،  ولك صداقة وفيِّة، شلكَّ
الذي  ومستقبلمك،  حياتمك  بناء  يف  كثريًا  وساعدتمك 

سيكون ملياًئ بالعطاء واخلري. 
نقول( أن من  اليوم وحنن نودِّعمك ال يسعنا إالَّ أن      
متحلني  عهدنامك  ومكا  والتطوير  التغيري  الكونيِّة  السنن 
فاعلني  مشاركني  نرامك  أن  اهلل  نسأل  واالجهتاد  باجلد 
ونعدمك  ومجاعات،  أفرادًا  املعطاء  الوطن  هذا  بناء  يف 
املستدامة  التمنية  لملشاركة يف  سويًا  الدرب  عىل  بأننا 

والهنوض باجلامعة لتكون يف مستوى العطاء املتجدِّد.    

د. دمحم بن عيل احلزيزي
مساعد رئيس اجلامعة للشؤون األاكدميية 

والبحث العيمل

والذي  الحفل  لهذا  المنظمة  اللجنة  مع  كنت  انني  اتشرف 
يضم الدفعة الثامنة والدفعة التاسعة والدفعة العاشرة، ألول 
من  الحجم  بهذا  حفل  عمان  سلطنة  في  الجامعة  تنظم  مرة 
وذلك حتى  مرات  لعدة  الحفل  تأجيل  تم   ،1347 الخريجين  عدد 
نتمكن ان نقدمه في أحسن الظروف، نقدم حفال يليق بخريجي 

الجامعة ونسعد بحضورهم جميعا وبهجتهم. 
التخرج وزيادة عدد مخرجات الجامعة العربية المفتوحة  حفل 
الحبيبة  عماننا  نهب  اننا  واستمرار  نجاح  هو  سنة  كل  في 
وإعداد  والمعرفة،  العلم  مجتمع  بناء  على  قادرين  خريجين 

القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة. 
التي ال يمكن وصف مشاعرها  اللحظات  التخرج من  ان حفل 
وأهله،  للخريج،  وفرحة  والتحدي،  واالجتهاد  الجد  نتاج  فهي 

والوطن. 
الخريجون األعزاء تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والتميز.
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وُمذ  المفتوحة  العربية  الجامعة 
تقديم  في  الزمن  تسابق  تأسيسها 
تنافسي  محتوى  ذات  خدمات 
بخطوات  الجميع  على  متقدمين 
وهكذا نسير بتسارع كبير، تستشرق 
على  وتعمل  المستقبل  الجامعة 
رؤية  خالل  من  المنظومة  تطوير 
خالل  من  قادمة  ألعوام  استشرافية 
المحتوى  وكذلك  والرؤية  الرسالة 

العام لهوية الجامعة. 
القادمة  السنوات  تشهد  سوف 
المقدمة  الخدمات  في  وتوسع  تجويد 
التعليم  في  الريادة  على  لنحافظ 

العالي. 

سيف بن الصقر الخروصي
رئيس قسم العالقات
 العامة واإلعالم


