كلية البيان تحتفل بتخريج الدفعة السادسة من طلبتها

تحت رعاٌة سعادة علً بن خلفان الجابري وكٌل وزارة االعالم اقامت كلٌة البٌان
حفل تخرٌج الدفعة السادسة من طلبتها التً ضمت  124متخرجا ومتخرجة  ،وقد
ابتدأ الحفل الذي اقٌم فً القاعة الكبرى فً الكلٌة بعزف السالم السلطانً ودخول
اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الى قاعة االحتفال وتالوة اي اٌات من الذكر الحكٌم تالها
المقرئ ٌوسف الجردانً  .بعد ذلك القى الدكتور جورج كاالنتشوري القائم باعمال
العمٌد كلمة رحب فٌها بالحضور وتمنى لهم المزٌد من التقدم واالزدهار وقال أنه
من دواعً فخري أن أقف أمامكم فً هذه المناسبة العظٌمة وهً تخرٌج الدفعة
السادسة لطالب كلٌة البٌان وحصولهم على شهادتً الدبلوم والبكالورٌوس فً
تخصصات االعالم المختلفة واللغة االنجلٌزٌة وادابها  ،واضاف القائم باعمال عمٌد
الكلٌة ان كلٌة البٌان تفخر بالمنجزات التً تحققت على مدى السنوات العشر
السابقة .فمنذ نشأتها وحتى االن شهدت الكلٌة تطورا مهما تمثل فً نوعٌة البرامج
العلمٌة المطروحة ومستوى االداء االكادٌمً المتمٌز واخر ما تحقق ان ٌكون ٌكون
للكلٌة مبناها الخاص الذي تحتفلون فٌه هذا الٌوم و تسعى كلٌة البٌان لتحقٌق التمٌز
اإلكادٌمً من منطلق رؤٌتها ورسالتها وقٌمها .إننا نسعى جاهدٌن لرفع المستوى
العلمً واالكادٌمً على مدى السنوات القادمة من خالل العمل الجاد واإللتزام
بمستوى الجودة ونوعٌة االداء المقترن بالحرص على تقدٌم تعلٌم عالً ٌسهم فً
تطوٌر الشباب العمانً .

بعد ذلك القة الدكتور توماس كٌون رئٌس جامعة بوردٌو نورث وٌست االمرٌكٌة
كلمة هنا فٌها الطلبة الخرٌجٌن وعوائلهم وتمنى لهم مستقبل مشرق فً حٌاتهم
العملٌة وقال اشعر بالفخر وانا ارى كلٌة البٌان وهً تتطور بخطوات ثابتة وملموسة
 ،وان االرتباط االكادٌمً لكلٌة البٌان بجامعة بوردٌو ٌعود بالمنفعة على الطرفٌن
لٌس فقط على المستوى االكادٌمً وانما على االصعدة كافة فقد تعرفنا على شعب
عرٌق ذو حضارة ممتدة فً عمق التارٌخ ونسعى دوما الن نجد بٌننا فً جامعة
بوردٌو طلبة من كلٌة البٌان وهم ٌشاركون طلبتنا التحصٌل العلمً .
اما الطالب حمود الٌحٌائً فقد قال فً كلمته نٌابة عن الخرٌجٌن لمن دواعً فخرنا
وسرورنا ،ونحن نحتفل هذا الٌوم بما انجزنا من متطلبات التخرج فً كلٌة البٌان
ونٌل الدرجة العلمٌة التً بذلنا الجهد واالجتهاد لنٌلها  ،ان نتوجه الى المقام السامً
لصاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد المعظم حفظه هللا وابقاه بالشكر واالمتنان
والعرفان على ما بذله وٌبذله من اجل نهضة عمان ورفعتها وتقدمها لتكون دوما
حاملة لمشعل االنسانٌة والرٌادة والعلم  ،سائلٌن المولى ان ٌنعم على جاللته بموفور
الصحة والعافٌة وان ٌدٌمه قائدا ملهما لعمان وشعبها .
واضاف انها لحظات نشعر فٌها بالزهو والفرح ونحن نلتقً هنا كً نحتفل بتخرج
كوكبة من طلبة كلٌة البٌان ونٌلهم درجتً الدبلوم والبكالورٌوس  ،فً االعالم
بمختلف تخصصاته واللغة االنجلٌزٌة وادابها  ،بعدما امضٌنا بٌن ربوعها وبٌن
اروقتها الدراسٌة اجمل سنوات العمر فكانت البٌان المحطة التً تضج بااللق وتزهر
بالمحبة وتستظل بالطمانٌنة  ،المانحة الباذخة العطاء تزرع فً مخٌلتنا وذاكرتنا
بهاءها وعنفوانها مهما امتد بنا العمر فقد كانت بٌتنا ومستقرنا ومحط امالنا ومرتع
شبابناومستقر امالنا  .فكان لزاما علٌنا ان نقف اجالال واحتراما وتقدٌرا لالساتذة
االفاضل الذٌن نهلنا من فٌض علمهم وسدٌد عملهم فكانوا الباذلٌن المضحٌن فلم
ٌبخلوا علٌنا بغزٌر علمهم وصادق نصحهم  ،لم ٌدخروا جهدا من اجل نرتقً بما
قدموه لنا من علم ومعرفة وخبرة ستكون لنا خٌر دلٌل فً حٌاتنا العلمٌة فلهم منا كل
الشكر والتقدٌر واالحترام والمحبة والتبجٌل  .فٌما حٌٌت الطالبة االء الصبارٌة
عوائل الخرٌجٌن بقولها ان فرحة التخرج ال تنسٌنا ان ننحنً اجالال لما قدمه لنا

اباؤنا وامهاتنا وعوائلنا من كرٌم التضحٌة واالٌثار فقد تحملوا اعباءا ثقٌلة وتكبدوا
معاناة لٌست هٌنة وهم ٌوفرون لنا كل ما من شانه ان ٌعٌننا على اكمال دراستنا وان
نعٌش لحظة الفرح هذه بٌن ظهرانٌكم .
بعد ذلك قام راعً الحفل سعادة علً بن خلفان الجابري وكٌل وزارة االعالم
الشهادات على الطلبة الخرٌجٌن وضٌوف الكلٌة من جامعتً بوردٌو ونورث
كارولٌنا فٌما قدم الشٌخ الدكتور عادل الشنفري نائب رئٌس مجلس ادارة كلٌة البٌان
هدٌة تذكارٌة لراعً الحفل .

