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مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

ر�ؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:

�ؤ�ب ِلأن تكون منارة علٍم �ر�ساٍد لكلِّ طالب علم، �هي بذلك تهدف اإىل بناء اأجياٍل من الُعمانيِّني  تتمثَّل ر�ؤية جامعة نز�ى يف �سعيها الدَّ
�الجتماعيَّة،  الأخالقيَّة  �القيم  الأ�سيلة  الُعمانيَّة  ة  الُهويَّ على  �املحافظني  �الثَّقافيَّة،  الإ�سالميَّة  ة  الأمَّ برتاث  �الواعني  لني  املوؤهَّ

قنيَّة الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين. م�سلَّحني باملعرفة �القدرات التِّ

ر�سالة اجلامعة: 

ٌة، ذات نفٍع عام، تقوم على اأمرها �تدبري �سوؤ�نها. �اإنَّ هدفها الأ�سا�سيَّ هو ن�سر الفكر الإيجابيَّ  ٌة، اأهليَّ �سٌة علميَّ اإنَّ جامعة نز�ى موؤ�سَّ
– عّز �جّل-، �على �لئها للوطن  ا�سخ بالله  اأ�سا�ٍس من الإميان الرَّ ة �قيمها �اإرثها احل�ساريَّ �الإ�سالميَّ على  ة الأمَّ �تر�سيخ هويَّ
بها التَّعلم، �التَّز�د بالف�سائل، �اكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم  لطان. غايتها ن�سر املعرفة مبا يكفل لطالَّ �جاللة ال�سُّ
التاأهيل  ر درجًة عاليًة من  اإيجاد برامج مرنٍة توفِّ اإىل  فاإنَّ اجلامعة ت�سعى  ره؛ �لهذا  املجتمع �تطوُّ لنموِّ  ٍة  بفاعليَّ لالإ�سهام  �تاأهيلهم 

الأكادمييِّ �التَّنمية الفكريَّة مبا يرتجم هذه الغايات النَّبيلة اإىل �اقٍع ملمو�س. 

اجلامعة يف �سطور: 

" يف �سلطنة ُعمان. اأ�سا�ٍس غري ربحيٍّ "على  ٍة ذات نفٍع عام  اأهليَّ �سة تعليٍم عاٍل  ل موؤ�سَّ اأ�َّ اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ �بذلك تعدُّ  	•

�طالبة. طالٍب   )6،800( طالبها  عدد  يفوق  	•

�ستَّى  �من  �اخلربات،  �سات  �التَّخ�سُّ املجالت  خمتلف  يف  عالية  كفاءة  ذ�ي  تدري�ٍس  هيئة  اأع�ساء  التَّدري�سي  ب�سلكها  التحق  	•
جن�سيَّات العامل.

�الّدبلوم. �البكالوريو�س  املاج�ستري  درجات  بني  ما  التَّعليميَّة  براجمها  ع  تتنوَّ 	•

�التَّطوير  العلمي  للبحث  "دار�س  مركز  عليه  اأطلق  التِّقني؛  �التَّطوير  البحوث  جمال  يف  �ٌس  متخ�سِّ بحثيٌّ  مركٌز  بها  يوجد  	•
را�سات العربيَّة" اإىل جانب كرا�سي البحوث العلمّية. را�سات العربيَّة "مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّ التِّقني"، �اآخر للدِّ

ة.  �الإجنليزيَّ العربيَّة  اللُّغتني  ي�سمل  را�سي  الدِّ نظامها  	•

املتحدة  الوليات  منها:  العامل؛  من  بلدان  ة  عدَّ يف  د�ليًَّة  ًة  علميَّ �سًة  �موؤ�سَّ جامعًة   )18( من  باأكرث  �ثيٌق  اأكادمييٌّ  تعا�ٌن  يجمعها  	•
الأمريكيَّة، �اأ�سرتاليا، �ماليزيا، �اململكة املتَّحدة، �غريها من البلدان.

الإلكرت�نيَّة. �ريَّات  �الدَّ �املو�سوعات،  �اللكرت�نيَّة،  الورقيَّة  الكتب  من  الآلف  ت�سمُّ  �ا�سعٌة  مكتبٌة  بها  	•

بحثيَّة. خمترباٍت   )9(� املجالت،  �ستَّى  يف  تدري�سيًّا  خمترًبا  بـ)71(  تزخر  	•

موؤلًَّفا.  كتاًبا   )26(� ًما،  حمكَّ بحًثا   )157( من  اأكرث  ن�سر  يف  الآن  حتَّى  اأ�سهمت  	•

2010م. عام  لزل  للزَّ مقا�مٍة  مباٍن  بت�سميم  املدنيَّة،  الهند�سة  جمال  يف  اخرتاٍع  براءة  ل  اأ�َّ ح�سدت  	•

الأكادميي. العام  خالل  عامليَّة  جامعاٍت  ة  عدَّ يف  ًة  اختياريَّ تدريٍب  برامج  لطالبها  م  تقدِّ 	•

الب املتفوقني �املجيدين  ر املنح �البعثات للطُّ الب، �يوفِّ م العون املاديَّ �املعنويِّ للطُّ بها �سند�ٌق مل�ساندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّ 	•
را�سة. يف الدِّ

احلياة. مدى  التَّعلُّم  مركز  خالل  من  �املجتمع  الب  للطُّ �سًة  متخ�سِّ ًة  تدريبيَّ �برمج  د�راٍت  م  تقدِّ 	•

املجتمع. خدمة  مركز  خالل  من  �تطويره  املجتمع  بناء  يف  ال  فعَّ ب�سكٍل  ت�سهم  	•
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ميخائيل  معايل  اجلامعة  ا�ست�سافت 

بجمهورية  العايل  التعليم  وزير  زوريفكوف، 

زيارته  تاأتي  والتي  له،  املرافق  والوفد  بالرو�سيا 

للجامعة يف اإطار زيارته لل�سلطنة، وكان يف ا�ستقبال 

الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  اإىل  و�سوله  خالل  معاليه 

اجلامعة  رئي�س  نائب  الكندي،  يحيى  بن  عبدالعزيز 

عبداهلل  الدكتـور  واالأ�سـتاذ  االأكادميية،  لل�سوؤون 

العلمـي  للبحـث  الرئـي�س  نائـب  الزين،  اأم  حمـمد  بن 

عبـداملنعـم  الدكتـور  واالأ�ستـاذ  العليـا،  والدرا�سـات 

من�سـور  بـن  �سالـح  والدكتور  اإ�سماعيـل  حممـد 

العـزري-م�ساعـد الرئـي�س ل�سـوؤون الطالب- .

الكندي  عبدالعزيز  الدكتور  االأ�ستاذ  رحب  وقد 

له،  املرافق  والوفد  الوزير  مبعايل  املقابلة  خالل 

التعاون  اأوجه  بينهما  دار  الذي  احلديث  وتناول 

نزوى  جامعة  بني  العلمي  والتوا�سل  االأكادميي 

اآفاق التعاون  واجلامعات البالرو�سية، و�سبل تو�سيع 

الرئي�س  ناب  الدكتور  االأ�ستاذ  عر�س  كما  بينها. 

اجلامعة  تاريخ  الوزير  ملعايل  االأكادميية  لل�سوؤون 

ون�ساأتها وروؤيتها، اإىل جانب تو�سيح موجز لوظائف 

والكليات  االأكادميي،  ونظامها  االأ�سا�سية  اجلامعة 

واملراكز التابعة لها.

ميخائيل  ملعايل  الكندي  قدم  ذلك  عقب 

الرئي�س؛  اجلامعي  احلرم  ملج�سم  عر�سا  زوريفكوف 

�رضح من خالله هيكلة اجلامعة ومرافقها االأ�سا�سية، 

اأخذ  ذلك  بعد  والبناء.  االإن�ساء  مراحل  اإىل  باالإ�سافة 

يف  تفقدية  جولة  له  املرافق  والوفد  الوزير  معايل 

»دار�س«  مركز  معاليه  زار  حيث  اجلامعة؛  اأرجاء 

اأق�سام  على  واطلع  التقني،  والتطوير  العلمي  للبحث 

املركز واأعمال كل ق�سم فيه، اإىل جانب االطالع على 

العلمي  البحث  مب�ستوى  النهو�س  يف  املركز  دور 

والتطوير التقني يف ال�سلطنة. 

ويف ختام الزيارة تبادل نائب الرئي�س لل�سوؤون 

البالرو�سي  العايل  التَّعليم  وزير  ومعايل  االأكادميية 

نائب  و�سكر  التذكارية،  الهدايا  له  املرافق  والوفد 

والوفد  الوزير  معايل  االأكادميية  لل�سوؤون  الرئي�س 

اأبدى معايل  البالرو�سي على زيارتهم للجامعة، كما 

اإليه  و�سلت  مبا  اإعجابه  له  املرافق  والوفد  الوزير 

واأ�ساد  االأ�سعدة،  كافة  وتقدم يف  تطور  اجلامعة من 

مبا حتمله اجلامعة من روؤية ور�سالة واأهداف ت�سب 

يف خدمة الفرد واملجتمع والوطن واالأمة جمعاء.  

وزيـــر التعليـــــم البالرو�ســــي يـــــزور جامعــــة  نـــــزوى

و�سكن�سون- جامعة  مع  وبالتعاون  اجلامعة  نظمت 

القرار  و�سناعة  امل�سرتكة  احلوكمة   « يف  ور�سة  اأو�سكو�س 

اجلماعي«، حيث �سملت جل�ستان قدم يف االأوىل منها االأ�ستاذ 

الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الكندي-نائب الرئي�س لل�سوؤون 

يف  الراهن  احلوكمة  و�سع  فيه  تناول  عر�سا  االأكادميية- 

جامعة نزوى »الواقع والتحديات«  وركز على �سناعة القرار 

االإداري يف اجلامعة واختالف االإجراءات االإدارية وتباينها 

بني كلية واأخرى.

رئي�س  م�ساعد  غروغن-  توم  الدكتور  قدم  كما 

جامعة  جتربة  عن  عر�سا  اأو�سكو�س-  و�سكن�سون،  جامعة 

و�سكن�سون- اأو�سكو�س، واأ�ساد بتجربة جامعة نزوى وبدايتها  

هي  امل�سرتكة  احلوكمة  باأن  وذكر  ال�سعبة،  ظروفها  رغم 

اأ�سا�س الرقي باجلامعة من خالل توحيد املعايري واملعايري 

املوؤ�س�ساتية املتحدة يف �سناعة القرار. وقدم الدكتور نويل 

بجامعة  امل�سارك  والباحث  التنفيذي  املدير  رادوم�سكي- 

و�سكن�سون، مادي�سون- عر�سا عن جتربة جامعة و�سكن�سون، 

مادي�سون؛ اإذ بداأت كمدر�سة ثم تطورت اإىل كلية واحدة وبعد 

ذلك تو�سعت اإىل كليات ومراكز خمتلفة التخ�س�سات، واأ�سار 

املتحدث اإىل اأن احلوكمة يف اجلامعة املذكورة مرتط بـ)30( 

والتي  القرار  �سناعة  يف  م�سرتكة  كحوكمة  اأخرى  جامعة 

هذه  يف  القرار  �سناعة  م�ستوى  حت�سني  يف  بدورها  اأثرت 

اجلامعات. واأكد على اأن كفاءة القرارات املتخذة قد حت�سنت 

بفعل احلوكمة امل�سرتكة، كما اأن التحديات اأثرت اإيجابا يف 

حت�سني االأداء يف الواليات املتحدة، وهذا يف النهاية �سيوؤثر 

اجلامعة تنظم ور�سة يف))احلوكمة 
امل�سرتكة و�سناعة القرار اجلماعي((

.اإىل جانب ذلك  يف تقومي التعليم ومن ثم اقت�ساد البالد 

للدرا�سات  الرئي�س  نائب  الزين-  اأم  عبداهلل  الدكتور  قدم 

العليا والبحث العلمي- ملخ�سا ملفهوم احلكومة وماهي 

احلوكمة امل�سرتكة كاإدارة م�سرتكة، وهي ال تعني اأن كل 

موظف  اأي  اأن  تعني  وال  االإدارة  يف  �سي�ساركون  االأفراد 

جماعي،  القرار  يكون  مامل  القرار  يتخذ  اأن  باإمكانه 

اإىل  والنزاهة كما حتتاج  ال�سفافية  اإىل  فاحلوكمة حتتاج 

قدرات وروؤى ورغبات لتحقيق ماهو مطلوب منها. وذكر 

واالإجراءات  الكفاءة  عن  تنتج  امل�سرتكة  احلوكمة  باأن 

املوؤ�س�سة  ر�سالة  حتديد  يعد  وكذلك  اجليدة  االإدارية 

امل�سرتكة.  احلوكمة  م�ساألة  يف  اأ�سا�سيا  عامال  التعليمية 

تناولت جمموعة من  فقد  الور�سة  الثانية من  اجلل�سة  اأما 

و�سناعة  باحلوكمة  املتعلقة  واال�ستف�سارات  املالحظات 

من  جمموعة  تقدمي  مت  كما  امل�ساركني،  قبل  من  القرار 

وحتدياتها  نزوى  جامعة  يف  احلوكمة  حول  املقرتحات 

وكيفية التغلب عليها.

–امللحق  االأمري  �سعبان  الدكتور  التقى 

الثقافية  للعالقات  م�رض  ملكتب  امل�رضي  الثقايف 

والتعليمية- بطالب اجلالية امل�رضية يف اجلامعة، 

الدكتور �سالح بن من�سور  ا�ستقباله  حيث كان يف 

وقد  الطالب-،  ل�سوؤون  الرئي�س  –م�ساعد  العزري 

التميز  مركز  مع  بالتعاون  امل�رضيني  الطالب  اأعد 

للملحق  باجلامعة  تعريفيا  برناجما  الطالبي 

الثقايف.

بداأ البنامج باآي من الذكر احلكيم، تبعه فيلم 

اجلامعة  م�سرية  يحكي  والذي  الوثائقي  اجلامعة 

ومراكز  واالأق�سام  كليات  من  ت�سمه  وما  العلمية 

ثم  البحثية فيها،  التعليمية واحلركة  العملية  تخدم 

قدمت الطالبة اآالء ال�سيد ح�سن كلمة الطالب اأ�سارت 

فيها اإىل الكرم العماين وح�سن املعاملة، والعالقات 

املواقف  ذاكرة  ال�سلطنة مب�رض،  تربط  التي  املميزة 

امل�رضفة لل�سلطنة اجتاه ما واجهته م�رض من ظروف 

كلمة  موجهة  التاريخ،  من  حقب  عدة  خالل  �سعبة 

و�سعبه  العمانية  النه�سة  باين  اإىل  وامتنان  �سكر 

الكرمي.

ال�سعبية  الفنون  اأحد  الطالب  قدم  ذلك  بعد 

امل�رضية امل�سهورة، تبعه فيلم »نزوى« والذي يقدم 

احل�ساري  واإرثها  نزوى  تاريخ  عن  تعريفية  نبذة 

اأحد  قدم  كما  ال�سياحية،  معاملها  واأهم  والثقايف 

بحب  اآخر  وتغنى  ال�سحرية،  االألعاب  بع�س  الطالب 

�سعبان  للدكتور  بكلمة  اللقاء  واختتم  م�رض.  وطنه 

اجلالية  طالب  اإىل  باحلديث  فيها  توجه  االأمري 

تواجههم  كانت  اإذا  فيما  ملناق�ستهم  امل�رضية 

الدرا�سية ، وذلك يف حماولة  �سعوبات يف رحلتهم 

واال�ستماع  لها،  الناجعة  احللول  وتقدمي  لتذليها 

كذلك ملطالبهم ومقرتحاتهم.

امللحق الثقايف امل�رصي يلتقي 
بالطالب امل�رصيني يف اجلامعة
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الوظيفي  التوجيه  مركز  من  �سعيا 

ر�سالته  حتقيق  يف  اخلريجني،  مع  والتوا�سل 

حقيقية  �رضاكة  خلق  يف  تتمثل  والتي  النبيلة 

مع قطاعات التوظيف املختلفة العاملية منها 

واملحلية، ومن اأجل م�ساعدة خريجي اجلامعة 

عالقتهم  وتوثيق  عمل  فر�س  على  للح�سول 

نخبة  با�ست�سافة  اجلامعة  قامت  باجلامعة، 

من فريق التوظيف والتدريب من املقر الرئي�سي 

العاملية   »Trust Re-Oman« ل�رضكة 

بدولة البحرين.

البداية  يف  الزيارة  برنامج  ت�سمن 

تخ�س�سات  من  اجلامعة  بخريجي  االلتقاء 

املعلومات،  ونظم  واملحا�سبة،  االأعمال،  اإدارة 

والريا�سيات، والهند�سة املدنية،  وقد مت خالل 

عن  خمت�رضة  نبذة  اخلريجني  اإعطاء  اللقاء 

حيث  من   »Trust Re-Oman« �رضكة 

تقدمها،  التي  واالأعمال  ال�رضكة  ور�سالة  روؤية 

باأ�سلوب تفاعلي جميل من قبل االأ�ستاذ ح�سن 

طراد اأخ�سائي التطوير الوظيفي والتدريب.

بعد ذلك مت تعريف اخلريجني بالبنامج 

والذي  العمل(  راأ�س  على  )التدريب  التدريبي 

اختيارهم  يتم  �سوف  للذين  ال�رضكة  تقدمه 

ال�رضوط  اإىل  التطرق  من بني احل�سور، كما مت 

املعدل  يف  تتمثل  والتي  االختيار  واآليات 

الرتاكمي باالإ�سافة اإىل جمموعة من املهارات 

ال�سخ�سية  اجلوانب  ت�سمل  والتي  املتعددة 

املتطلبات  متثل  حيث  واالإدارية،  والقيادية 

االأ�سا�سية النتقاء املوؤهلني من بني اخلريجني.  

بتق�سيم  املخت�س  الفريق  قام  بعدها 

التقييم وعملية  لبدء  اإىل جمموعات  اخلريجني 

فرتة  املجموعات  اإعطاء  خاللها  مت  االختيار؛ 

الوقت الختيار فكرة م�رضوع معني وعمل  من 

�سيقوم اخلريجني  اأجل تنفيذه، حيث  خطة من 

ب�رضح فكرة امل�رضوع اأمام احل�سور، وقام فريق 

املخت�سني من ال�رضكة وكذلك احل�سور بتوجيه 

اأ�سئلة مبا�رضة، حتى قام فريق ال�رضكة بعملية 

متعددة.  ومن جوانب  معينة  اآلية  وفق  التقييم 

املقابالت  ال�رضكة  فريق  اأجرى  النهاية  ويف 

للخريجني كل على حده.

باإر�سال  ال�رضكة  �ستقوم  بالذكر،  اجلدير 

�سيتم  الذين  للخريجني  اإلكرتوين  امتحان 

يتم  �سوف  وبعدها  املجموعة،  من  تر�سيحهم 

اإعالم املر�سحني بالنتائج النهائية والتي على 

�سوئها �سيتم قبولهم للبنامج. 

اأن مركز التوجيه  اإىل  جتدر االإ�سارة هنا 

اإىل  اإ�سافة  اخلريجني  مع  والتوا�سل  الوظيفي 

التن�سيق مع جهات التوظيف والعمل املختلفة 

يقوم بعمل دورات وور�س عمل من اأجل �سقل 

وتعزيز مهارات طالب اجلامعة من اأجل تذليل 

ال�سعاب اأمامهم وتاأهيلهم لالنخراط يف �سوق 

العمل. 

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني ي�ست�سيف 

»Trust Re-Oman« فريق التوظيف والتدريب ل�رشكة

.. وي�سارك يف ملتقى تنمية املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة

باأهمية  املركز  من  اإميانا 

التوظيف الذاتي لل�سباب ومتا�سيا 

اإىل  الهادفة  احلكومة  خطط  مع 

ت�سجيع املبادرات لريادة االأعمال 

ال�سغرية  امل�ساريع  وتطوير 

الهام  للدور  وتعزيزا  واملتو�سطة، 

الذي تقوم به هذه املوؤ�س�سات يف 

�سارك  الوطني؛  االقت�ساد  دعم 

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل 

تنمية  ملتقى  يف  اخلريجني  مع 

واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

الذي اأعدته غرفة جتارة و�سناعة 

مبحافظة  الغرفة  مبقر  عمان 

طالب  من  جمموعة  م�ساركة  جانب  الداخليةاإىل 

اجلامعة.

احلديث عن عدة حماور منها  امللتقى  �سمل 

وكيف  م�رضوعه،  الطالب  يبداأ  بكيف  املتعلقة 

ميكنه اال�ستثمار ب�سهولة، وماهي الت�سهيالت التي 

جاءت  وقد  له،  وال�سناعة  التجارة  وزارة  تقدمها 

احلر  العمل  قيمة  تعزيز  بهدف  املركز  م�ساركة 

واخلا�س لدى الطالب دون اال�ستناد على الوظيفة 

قد  والتي  اجلامعية  الدرا�سة  بعد  دخل  كم�سدر 

تتاأخر بع�س االأحيان.

هذا وقد ت�سمن برنامج امللتقى 3 اأوراق عمل 

وبرنامج  ال�سلطنة،  يف  ال�سناعية  املناطق  هي: 

ثالث  كاأف�سل  يناف�س  الذي  وهو  ب�سهولة  ا�ستثمر 

ال�سلطنة، ومنتجات  برنامج حكومي على م�ستوى 

جناحي التابعة لبنك م�سقط.

للموؤ�س�سات  معر�سا  امللتقى  �ساحب 

بع�س  عر�س  فيه  مت  والذي  واملتو�سطة  ال�سغرية 

املنتجة  االأ�رض  بع�س  تقدمها  التي  املنتجات 

وجمموعة من املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

يف اإطار �سعي مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل 

مع اخلريجني لتعزيز وتنمية مهارات الطالب اجلامعي 

البحث  من  ومتكينه  الوظيفي  مب�ستقبله  يتعلق  فيما 

املركز  قدم  احرتافية؛  اأكرث  بطريقة  للوظائف  والتقدم 

للطالب واحدة من اأهم ور�س العمل  والتي كانت بعنوان 

الور�سة  هذه  وتهدف  الذاتية«،  �سريتك  اإعداد  يف  »متيز 

بكيفية  تعنى  التي  املهارات  اجلامعة  طالب  الإك�ساب 

كتابة ال�سرية الذاتية بطريقة �سحيحة ومميزة، قدمتها 

بجامعة  التاأ�سي�س  معهد  من  احلجرية  اإميان  االأ�ستاذة 

طالب   140 من  اأكرث  الور�سة  يف  �سارك  وقد  هذا  نزوى. 

وطالبة.

وقد تطرقت الور�سة اإىل العديد من اجلوانب املهمة 

واالآلية  الذاتية  ال�سرية  التي حتويها  االأ�سا�سية  والنقاط 

ال�سحيحة واملتبعة يف كتابتها ب�سورة عاملية، كما مت 

واملتبعة  املنا�سبة  التن�سيق  اأ�سا�سيات  اأهم  اإىل  التطرق 

االأ�سباب  وتو�سيح  الذاتية  ال�سرية  وكتابة  اإعداد  يف 

والوقت  الذاتية  �سريته  ل�سياغة  الطالب  ت�ستدعي  التي 

االأ�رضار  لبع�س  االإ�سارة  جانب  اإىل  لذلك؛  املنا�سب 

واأكرث  متيزا  اأكرث  الذاتية  ال�سرية  جتعل  التي  واملفاتيح 

احرتافية.

الفا�سل املكلف بت�سيري  الور�سة تقدم  ويف ختام 

اأعمال مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني 

من  قدمته  ما  على  احلجرية  اإميان  االأ�ستاذة  بتكرمي 

اأ�سلوب  من  اتبعته  ما  وعلى  ومرثية  قيمة  معلومات 

رفع  يف  �ساهمت  التي  واملناق�سات  اجلميل  الطرح 

ال�سرية  كتابة  كيفية  يف  الطلبة  لدى  الوعي  م�ستوى 

الوظيفي  التوجيه  اأن مركز  اإىل  االإ�سارة  الذاتية. وجتدر 

ور�س  من  العديد  ينفذ  �سوف  اخلريجني  مع  والتوا�سل 

العمل م�ستقبال والتي تهدف اىل تنمية مهارات الطالب 

العمل  ل�سوق  تناف�سية وجاهزية  اأكرث  و�سقلهم جلعلهم 

اأجل م�ستقبل وظيفي  العديد من اجلوانب وذلك من  يف 

اأكرث اإ�رضاقا.

.. وينفذ ور�سة »متيز يف اإعداد �سريتك 

الذاتية« لطالب اجلامعة
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الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز  زار 

بجامعِة نزوى ال�سيخ نا�رض بن من�سور الفار�سي، 

الدكتور  اخلليل  مركز  مدير  ا�ستقباله  يف  وكان 

حممد بن نا�رض املحروقي، وخالل جل�سة ح�رضها 

بحوث  وحدة  -مدير  الغافري  اهلل  عبد  الدكتور 

االأفالج- اإ�سافة اإىل الباحثني يف املركز الدكتور 

الطريحي،  حممد  والدكتور  احل�سيني  �سليمان 

املركز  مدير  من  واف  �رضح  اإىل  الفار�سي  ا�ستمع 

والالحقة  ال�سابقة  العلمية  املركز  ن�ساطات  حول 

العماين، ثم  الثقايف  اإثراء امل�سهد  وم�ساهماته يف 

الكتب  من  عددا  الفار�سي  لل�سيخ  املحروقي  اأهدى 

ال�سيخ  اأ�ساد  جانبه  من  املركز.  اأ�سدرها  التي 

العلمية  الروح  مباركا  اجلهود  بهذه  الفار�سي 

واملنهجية موؤكدا اإن ما يقوم به املركز من توثيق 

الدعم  ي�ستحق  عمل  هو  واملرئي  امل�سموع  الرتاث 

الباحثني  تنفع  وثائق  باعتباره  به  واالهتمام 

واملوؤرخني يف تاريخ عمان احلديث. 

من�سور  بن  نا�رض  ال�سيخ  األقى  ذلك  بعد 

الفار�سي حما�رضة يف قاعة االجتماعات تناولت 

تاريخ املخطوطات العمانية واأحاديث عن �سريته 

ال�سخ�سية وتاريخ والده ال�سيخ من�سور بن نا�رض 

باالإمام  احلميمة  وعالقته  الفار�سي  حممد  بن 

املركز  مدير  ه  ونوَّ اخلليلي.  اهلل  عبد  بن  حممد 

الدكتور املحروقي اإىل �رضورة ن�رض وطباعة تراث 

املركز  تقدير  معربا عن  الفار�سي،  من�سور  ال�سيخ 

حل�سور ال�سيخ نا�رض الفار�سي.

ال�سيخ نا�رش بن من�سور الفار�سي يف �سيافة مركز 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدرا�سات العربية

العلوم  بكلية  ممثلة  نزوى  جامعة  �ساركت 

اخلا�سة  الرتبية  يف  الدويل  املوؤمتر  يف  واالآداب 

البلقاء  جامعة  نظمته  الذي  التعلم  و�سعوبات 

التطبيقية وجامعة العلوم االإ�سالمية العاملية يف 

اململكة االأردنية الها�سمية خالل هذا العام.

الق�سايا  املوؤمتر  اأوراق  ناق�ست  وقد 

التعلم  الرتبية اخلا�سة و�سعوبات  املعا�رضة يف 

مت  كما  واملواطنة،  والت�سخي�س،  القيا�س  كق�سية 

عر�س جتارب رائدة يف الرتبية اخلا�سة، واآليات 

ا�ستخدام التكنولوجيا يف برامج الرتبية اخلا�سة. 

وقد مثل اجلامعة الدكتور عبداهلل بن �سيف 

والدكتور  واالآداب-  العلوم  كلية  -عميد  التوبي 

امل�ساعد  -االأ�ستاذ  الفواعري  جالل  حممد  اأحمد 

والدرا�سات  الرتبية  ق�سم  اخلا�سة،  الرتبية  يف 

االن�سانية- من خالل تقدمي ورقة بحثية بعنوان:« 

ق�سية  اخلا�سة:  والرتبية  الفاعلة  املواطنة 

البحثية عنا�رض  الورقة  معا�رضة«، حيث تناولت 

كلية العلوم والآداب ت�سارك يف املوؤمتر الدويل يف 

الرتبية اخلا�سة و�سعوبات التعلم

واالأركان  االإعاقة،  ذوي  االأ�سخا�س  لدى  الفاعلة  املواطنة 

الورقة  حددت  كما  لهم.  الفاعلة  املواطنة  لنموذج  االأ�سا�سية 

البحثية معوقات تفعيل املواطنة يف الرتبية اخلا�سة، وقدمت 

جملة من املقرتحات واملمار�سات التي ت�ساهم يف خلق ظروف 

مواتية لتنمية وتفعيل املواطنة لدى االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. 

البحث  جمل�س  من  ممول  البحث  هذا  باأن  بالذكر  اجلدير 

العلمي ب�سلطنة ُعمان.

كتب- اأجمد الرواحي :

ممثلة  االأفالج  بحوث  وحدة  �ساركت 

-مدير  الغافري  �سيف  بن  عبداهلل  بالدكتور 

ب�سائر  و  امل�سلحية  مرمي  والطالبتني  الوحدة- 

اجلابرية يف ملتقى جلوب البيئي 2016، والذي اأقيم 

احلفل  رعى  وقد  منح،  بوالية  الرتفيهي  باملركز 

التوبي  �سامل  بن  حممد  معايل  للملتقى  اخلتامي 

-وزير البيئة وال�سوؤون امُلناخية- بح�سور معايل 

-وزيرة  ال�سيبانية  اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة 

الرتبية والتعليم-. 

مع  تفاعليا  عر�سا  الطالبتان  وقدمت 

احل�سور والطالب عر�ستا من خالله جمموعة من 

النماذج حول اإعادة التدوير باالإ�سافة اإىل اأهمية 

عدم  اأجل  من  معا  والعمل  البيئة  على  احلفاظ 

عر�س  مت  كما  االأ�سكال.  مبختلف  البيئة  تلويث 

اأك�سفورد لال�ستفادة  جتربة الطالبتني يف جامعة 

منها يف جمال املحافظة على البيئة.

يذكر اأن برنامج جلوب Globe هو  برنامج 

بالعلوم  كبريا  اهتماما  يهتم  تعليمي  عاملي 

والبيئة؛ حيث يربط البنامج بني طالب املدار�س 

البحث  واملعلمني وجمتمع  التعليم  مراحل  بكافة 

عن  املزيد  لتعلم  جاهدة  حماوالت  يف  العلمي 

بيئتنا املحلية والعاملية من خالل اإجراء قيا�سات 

واأبحاث  درا�سات  واإعداد  دقيقة  بيئية  علمية 

با�ستخدام  التقانـــة احلـديثــــــة مما يفتح قنوات 

العامل، وياأتي  واأقرانهم حول  ات�سال بني طالبنا 

هذا امللتقى تزامنا مع احتفال العامل بيوم االأر�س 

باعتباره البداية احلقيقية النطالق البنامج منذ 

العام 1995. 

وحدة بحوث الأفالج ت�سارك يف ملتقى جلوب 

البيئي 2016

التطوعية  احلملة  التطوعي  العمل  برنامج  د�سن 

الدكتورة  املكرمة  رعاية  حتت  وذلك  مثلنا«،  »اإنهم 

الدولة-   جمل�س  ع�سو  ال�سحية-  اإبراهيم  بنت  بدرية 

اجلفيلي-نائب  مذخور  بن  �سعود  االأ�ستاذ  وبح�سور 

�سالح  والدكتور  واالإدارية-  املالية  لل�سوؤون  الرئي�س 

بن من�سور العزري-م�ساعد الرئي�س ل�سوؤون الطالب- 

الرقي�سية-مديرة  اهلل  ن�رض  بنت  ميمونة  واالأ�ستاذة 

التطوعي- وعدد من موظفي اجلامعة  العمل  برنامج 

وطالبها.

احلكيم،  الذكر  من  باآي  التد�سني  حفل  بداأ  وقد 

تبعته كلمة فريق »اإنهم مثلنا« قدمتها الطالبة الزهراء 

العبية حتدثت فيها عن العمل التطوعي وحث االإ�سالم 

انطلقت منها احلملة، حيث تهدف  التي  والفكرة  عليه 

اإىل تقدير جهود العاملة الوافدة واإظهار االمتنان لهم 

اإىل  ومناءه،  الوطن  بناء  يف  املجتمع  ي�ساركون  فهم 

جانب تدعيم ر�سالة اجلامعة يف اإر�ساء القيم االإيجابية 

وتر�سيخ  العماين،  واملجتمع  االإ�سالم  من  امل�ستوحاة 

ر�سالة �سامية تقوم على مبداأ احرتام االإن�سانية �سواء 

دعت  وقد  اأر�سه،  عن  املغرتب  الوافد  اأو  للمواطن 

العمالة  لتلك  احل�سنة  املعاملة  اإىل  اجلميع  العبية 

الوافدة وتقدير جهودها التي تبذلها يف خدمة الوطن.

ق�سريا  فيلما  الفريق  اأع�ساء  قدم  ذلك  بعد 

احلملة  ودور  الوافدة  للعاملة  احل�سنة  املعاملة  عن 

ثم  اجلامعة،  طالب  نفو�س  يف  املبداأ  هذا  تر�سيخ  يف 

م�ست�سار  العلوي-  �سعيد  بن  خمي�س  الفا�سل  قدم 

عن  كلمة  للمتطوعني)تعاون(-  العمانية  ال�سبكة 

املحلي  املجتمع  اإثراء  يف  ودوره  التطوعي  العمل 

يف  للم�ساركة  احلملة  اأع�ساء  ودعا  اأبنائه،  وتكاتف 

ال�سبابية  التطوعية  امل�ساريع  لتنمية  »مناء«  م�سابقة 

متثل  واأنها  احلملة  تتبناها  التي  بالفكرة  م�سيدا 

معانيه،  اأ�سمى  يف  التطوعي  للعمل  حقيقيا  جت�سيدا 

لي�سمل  احلملة  برنامج  تو�سعت  اإىل  اإياهم  داعيا 

العديد  طرح  العلوي  كلمة  تخلل  وقد  ككل.  املجتمع 

حول  احل�سور  قبل  من  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة  من 

العمانية  وال�سبكة  الفائزة،  وامل�ساريع  مناء  م�سابقة 

للمتطوعني)تعاون(.

املوؤ�س�سات  بتكرمي  التد�سني  حفل  واختتم 

يف  التطوعي  العمل  لبنامج  والداعمة  امل�ساركة 

اجلامعة، اإىل جانب تكرمي �سيوف احلفل وامل�ساركني 

فيه.

برنامج العمل التطوعي يد�سن حملة »اإنهم مثلنا«
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الدكتورة  �سعادة  رعاية  حتت 

-وكيلة  اجلردانية  �سامل  بنت  منى 

التقني  للتعليم  العاملة  القوى  وزارة 

�سعادة  وبح�سور  املهني-  والتدريب 

الدكتور يحيى بن بدر املعويل -وكيل 

احتفل  االجتماعية-  التنمية  وزارة 

بالتعاون  احلياة  مدى  التعلم  معهد 

ببناجمي  م�ساركة   43 بتخريج 

امل�رضفات  وتدريب  االأطفال  »جلي�سي 

الطفل«  تن�سئة  مبوؤ�س�سات  العامالت 

اجلامعة  مبقر  املعهد  نفذه  والذي 

ببكة املوز على مدى �سهرين كاملني، 

حيث هدف البنامج اإىل توفري البيئة 

الطفل  لرعاية  واملنا�سبة  االآمنة 

االإعاقة،  ذوي  واالأ�سخا�س  وامل�سنني 

االإيجابية  والعادات  القيم  وتر�سيخ 

العماين  املجتمع  من  امل�ستمدة 

الرعاية  االإ�سالمية، وتقدمي  وال�رضيعة 

خدمة  اإىل  يحتاجون  للذين  املنزلية 

واأي�سا  املنزلية،  ال�سحية  الرعاية 

والنف�سي  ال�سحي  اال�ستقرار  حتقيق 

واالأ�سخا�س  للم�سنني  واالجتماعي 

العناية  خالل  من  االإعاقة  ذوي 

جل�ساء  قبل  من  املنزلية  ال�سحية 

املخاطر  من  والتقليل  خمت�سني، 

الوافدة،  العاملة  االأيدي  من  الناجمة 

كما هدف اإىل م�ساعدة املراأة العمانية 

من  العمل  �سوق  يف  االنخراط  على 

لتح�سني  وتاأهيلها  تدريبها  خالل 

الو�سع االقت�سادي واملعي�سي. 

هدف  فقد  الثاين  البنامج  اأما 

العامالت  كفاءة  ورفع  تاأهيل  اإىل 

طفل  تن�سئة  موؤ�س�سات  جمال  يف 

القدرات  وتنمية  املدر�سة،  قبل  ما 

بالطفولة  العامالت  لدى  واالإبداعات 

املبكرة واإك�سابهن مهارات جديدة يف 

والتخطيط  املرحلة،  هذه  مع  التعامل 

ال�سحيح للبنامج اليومي باملوؤ�س�سة 

االأهداف،  حتقيق  وكيفية  التعليمية 

وكذلك التعرف على االأ�س�س ال�سحيحة 

ما  لطفل  ال�سلوكية  امل�ساكل  حل  يف 

قبل املدر�سة، واكت�ساب معرفة علمية 

املبكرة،  الطفولة  رعاية  جماالت  يف 

املقدمة  اخلدمات  جتويد  جانب  اإىل 

جتويد  جانب  اإىل  املوؤ�س�سات،  بهذه 

اخلدمات املقدمة لالأطفال يف مرحلة 

الطفولة املبكرة.

جناحا  البنامج  �سهد  وقد 

املتدربات  ب�سهادة  ملحوظا 

التنمية  بوزارة  وامل�سوؤولني 

االجتماعية ميكن اأن يعد بداية الطريق 

حمافظة  يف  �سواء  لها  مماثلة  لن�سخ 

االأخرى،  املحافظات  يف  اأو  الداخلية 

اآفاقا  تفتح  البامج  هذه  مثل  واإن 

املجال  العمل يف هذا  لتعمني  جديدة 

تن�سئة  جمال  يف  الكبرية  الأهميته 

تن�سئة علمية �سحيحة  االأكباد  فلذات 

على اأيدي حنونة تر�سخ فيهم ثقافتهم 

�سحيحا  اإعدادا  وتعدهم  وهويتهم 

للحياة ب�سكل عام. 

معهد التعلم مدى احلياة يحتفل بتخريج)43( متدربة يف 

برناجمي »جلي�سي الأطفال وتدريب امل�رشفات العامالت 

مبوؤ�س�سات تن�سئة الطفل«

مفتوًحا  يوًما  البي  الطرّ التميز  مركز  اأقام 

للطالب الدوليني، وكان ذلك حتت رعاية االأ�ستاذ 

التنفيذي  -الرئي�س  العدوي  عبداهلل  بن  حممد 

ل�سندوق جامعة نزوى اال�ستثماري-.

 12 املفتوح  اليوم  فعاليات  يف  و�سارك   

املغرب  ودول  ال�سام،  بالد  دول  وهي  دولًة، 

وم�رض  والعراق  بنجالد�س،  دولة  وكذلك  العربي، 

اأركانها  نت  ت�سمرّ وقد  وباك�ستان.  وال�سودان 

�رضًحا مف�سال ملا حتويه من معرو�سات كال�سور 

وتقدمي  التقليدية،  واملالب�س  والتماثيل  والتحف 

�سمل  كما  دولة،  لكل  ال�سعبية  االأكالت  لبع�س 

وجت�سيداً  �سعبية،  ُعمانية  لفرقة  ا  عر�سً االفتتاح 

من  فنيًا  وعر�سًا  ال�سودانية  احلياة  من  مل�سهد 

الطالب  اليمنني، واأن�سد الطالب امل�رضيني النرّ�سيد 

الوطني جلمهورية م�رض العربيرّة وقدموا عدداً من 

القدمي،  امل�رضي  التاريخ  عن  تتحدث  اللوحات 

وم�ساركة  باك�ستان  لدولة  م�ساركة  اإىل   اإ�سافة 

اأخرى لطالب بالد ال�سام �سمل ق�سيدة عن فل�سطني 

دولة  طالب  قدم  كما  �سوريا،  من  احلكواتي  وفن 

بنجالد�س عر�سًا لالأزياء التقليدية وقدم الطالب 

كما  )الدبكة(،  ورق�سة  �سعرية  ق�سيدة  العراقيني 

�سارك الطالب العمانيني بفن اليولة. 

من  كبرًيا  اإقباال  الثقايف  املعر�س  �سهد 

اإعجابهم  عن  اأعربوا  الذين  والزرّوار  ال�سيوف 

تنقل  معرو�سات  من  يحويه  وما  باملعر�س، 

نوع  الفعالية   هذه  وتعدرّ  املختلفة،  الدول  ثقافة 

الطالب  وتقاليد  والعادات  الثقافات  تقارب  من 

الدوليني اإىل الطالب االآخرين. 

فعاليات متنوعة يف اليوم املفتوح للطالب الدوليني

كتبت- �سفية الرا�سدية:

الطالبي  االإر�ساد  مركز  مع  بالتعاون 

تعليمية  رحلة  الطالبي  االإر�ساد  جماعة  نظمت 

اإىل العا�سمة م�سقط، حيث قامت اجلماعة بزيارة 

ح�سي  وقد  واالأدباء،   للكترّاب  العمانية  اجلمعية 

اأق�سام  على  بالتعرف  اجلماعة  اأع�ساء  فيها 

ومت  اأع�ساءها،  وبع�س  املدير  ومقابلة  اجلمعية 

اأنها هبة  خالل ذلك التعرف على اجلمعية، حيث 

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  من 

االأع�ساء يف اجلمعية يبلغ 400  واأن عدد  املعظم، 

احل�سول  على طريقة  احل�سور  تعرف  كما  ع�سو، 

ذلك،  اإىل  وما  و�رضوطها  باجلمعية  ع�سوية  على 

على  اجلماعة  اأع�ساء  من   ع�سو  كل  وح�سل 

قدم   وكذلك  اجلمعية،  من  كهدية  كتب  جمموعة 

 )34( وعددها  الكتب  من  جمموعة  اجلمعية  مدير 

كتابًا كهدية ملكتبة جامعة نزوى.

�سوق  بزيارة  اجلماعة  قامت  ذلك  بعد    

مطرح والتعرف على املوروث العماين، ثم توجهت 

اإىل ق�رض العلم العامر مل�ساهدته عن قرب، وبذلك 

اأنهت اجلماعة رحلتها عائدين اإىل اجلامعة.

جماعة الإر�ساد الطالبي تنظم رحلة علمية اإىل 

العا�سمة م�سقط
معهد التاأ�سي�س يقيم  مهرجانا ثقافيا للغة الإجنليزية

التاأ�سي�س  معهد  جماعة  اأقامت 

املهرجان  فعالية  املعهد  مع  وبالتعاون 

 )English Cultural festival(الثقايف

وذلك حتت رعاية الدكتور خلفان بن حمد 

احلرا�سي.

وقد ت�سمن اليوم حفل افتتاح تخللته 

ترفيهية  م�سابقات  �سملت  متنوعة  فقرات 

وفن  املعهد  طالب  تقدمي  من  وم�رضحية 

وفقرة  احلو�سني  خالد  للطالب  امليدان 

كما  ظفار،  مبحافظة  ال�سعبي  الفن  من 

�سارك  معر�سًا  الثقايف  املهرجان  ت�سمن 

البولندي  الركن  �سمل  املعهد  اأ�ساتذة  فيه 

وامل�رضي  اأفريقي  واجلنوب  الباك�ستاين  و 

والرتكي.
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جامعة  �ساركت 

بطالب  ممثلة  نزوى 

اللغة االأملانية يف  ق�سم 

واالآداب  العلوم  كلية 

ور�سة  يف  باجلامعة 

العمل »الق�سايا البيئية 

من منظور كتابات لنز« 

االأملانية  باجلامعة 

للتكنولوجيا يف م�سقط، 

بالتعاون  عقدت  والتي 

االأملانية  الهيئة  مع 

االأكادميي  للتبادل 

�سملت   .DAAD
عن  تعريف  الور�سة 

االأملاين  الكاتب  حياة 

وكتاباته  »لنز« 

وو�سفه  وتلميحاته 

اأعماله  يف  للطبيعة 

طالب اللغة الأملانية ي�ساركون يف ور�سة »الق�سايا 

البيئية من منظور كتابات لنز« باجلامعة الأملانية 

للتكنولوجيا

»واو«  فريق  مع  بالتعاون  الت�سوير   جماعة  اأقامت 

امل�سابقات  يف  امل�ساركة  كيفية  بعنوان«  ور�سة  التطوعي 

الدولية« قدمها فنان الفياب نائف الرقي�سي.

الت�سوير  اأ�سا�سيات  حول  متهيدا  الور�سة  ت�سمنت  وقد 

ال�سوئي كاختيار املو�سوع و توزيع العنا�رض يف ال�سورة، و 

النور وذلك من خالل متارين على �سور  العالقة بني الظل و 

قدمها الرقي�سي.

يحدده  اأن  يجب  الذي  الهدف  على  احل�سور  تعرف  كما 

امل�سارك يف امل�سابقات الدولية وهو معرفة امل�سور مل�ستواه 

القوانني  مقارنة بامل�ستويات العاملية، وا�ستعر�س املحا�رض 

يف  امل�ساركة  حال  يف  امل�سور  بها  يلتزم  اأن  يجب  التي 

امل�سابقات الدولية اإىل جانب ا�ستعرا�سه للمواقع االلكرتونية 

تطرحها  التي  الدولية  امل�سابقات  جلميع  املت�سمن  »للفياب« 

دول العامل.

الور�س كم�ساحة تتيح للطالب متكني  و تاأتي مثل هذه 

مهاراته و قدراته يف جمال الت�سوير ال�سوئي.

جماعة الت�سوير تقيم ور�سة 

حول امل�ساركات الدولية 

النرثية وال�سعرية.

و�سمن اأعمال الور�سة قام طالب ق�سم اللغة االأملانية بتقدمي ثالثة 

عرو�س عن مناطق خمتلفة يف ال�سلطنة تو�سح وجهاتها ال�سياحية، وعدد 

منت�سبي  مع  احللول  مناق�سة  مت  ثم  تواجهها،  التي  البيئية  امل�ساكل  من 

الور�سة يف جمموعات عملية �سمت م�ساركني من دول متعددة مثل م�رض 

وفل�سطني.

نا�رض  بن  �سعود  االأ�ستاذ   رعاية  حتت 

مركز   ، الطالبي-  التميز  مركز  ال�سقري -مدير 

التميز الطالبي ممثال بالن�ساط الريا�سي للطالب، 

اليوم الريا�سي اجلامعي للمو�سم الثقايف الثاين 

ع�رض باملركز الرتفيهي بوالية منح.

ترحيبية  بكلمة  اليوم  فعاليات  بداأت  وقد 

فريد  حممد  االأ�ستاذ  الريا�سي  امل�رضف  قدمها 

الريا�سي  اليوم  يف  �سارك  من  كل  فيها  �سكر 

ثم  للجميع«  »الريا�سة  �سعار  حتت  اجلامعي 

العظيمة،  وفوائدها  الريا�سة  اأهمية  عن  حتدث 

تال ذلك  ماراثون مل�سافة 3 كم. 

كرة  مالعب  اإىل  الطالب  توجه  وبعدها 

والتن�س  ال�سلة  وكرة  الطائرة  والكرة  القدم 

ملمار�سة  اجللة  ودفع  احلرة  والرمية  االأر�سي 

ثم  االأول  املراكز  على  والتناف�س  االألعاب  هذه 

انتقلوا ملمار�سة االألعاب الفردية كتن�س الطاولة 

وال�سطرجن  فوت  بي  وبي  وال�سنوكر  والبلياردو 

و�سالة  الكهربائية  واالأجهزة  ال�سهم  ورمي 

البولنج واأخريا ممار�سة االألعاب ال�سعبية .

راعي  كرم  الريا�سي،  اليوم  بانتهاء  و 

اإىل  تذكارية  هدية  قدم  و  الفائزة،  الفرق  احلفل 

املركز الرتفيهي بوالية منح . 

انطالق فعاليات اليوم الريا�سي اجلامعي للمو�سم 

الثقايف الثاين ع�رش

االقت�ساد  بجماعة  ممثاًل  الطالبي  التميز  مركز  اأقام 

و  االإلقاء  فنون  عن  ور�سة  »تدريبي«  م�رضوع  مع  بالتعاون 

اخلطابة قدمها املدرب ماهر الكندي. 

اأمام  والوقوف   التقدمي  بـاأ�سا�سيات  الور�سة  ابتداأت 

الناجح،  واملحا�رض  املدرب  و�سفات  ومميزات  اجلمهور، 

عر�س  كما  وتطويرها،  تعزيزها  وكيفيه  فيه  القوة  ونقاط 

اأجل  من  ميلكها  اأن  للمتحدث  البد  التي  املهارات  املدرب 

عر�س  الور�سة  تخلل  و  اجلمهور،  مع  والتفاعل  التوا�سل 

لفيديوهات عززت من جمالية الور�سة وتنوعها. 

ح�رض الور�سة عدد كبري من الطلبة، تفاعلوا خاللها مع 

املدرب و اأ�سلوبه ال�سيرّق يف التقدمي.  

جماعة القت�ساد تقيم ور�سة يف فنون اخلطابة

نظم رواد العمل ال�سبابي االجتماعي »روؤية ال�سباب« 

برنامج »بي�سة للتخطيط املايل« وذلك بالتعاون مع مركز 

التميز الطالبي. ويعد برنامج بي�سة اأحد برامج اال�ستثمار 

االجتماعي ل�رضكة بي بي عمان، وهو برنامج خم�س�س 

لل�سباب، حيث  املالية  واالإدارة  التخطيط  لتعليم مهارات 

يركز على اأهم املهارات التي ت�ساعد ال�سباب على تاأ�سي�س 

حياة اجتماعية واقت�سادية م�ستقرة وثابتة.

ال�سباب  اإدارة  طرق  تو�سيح  البنامج  �سمل  وقد 

قاعدة  اإدارة  �سبل  حول  وتثقيفهم  املالية،  الأر�سدتهم 

على  وت�سجيعهم  وامل�ستقبلية  احلالية  املالية  اأ�سولهم 

تعلم  فر�سة  منحهم  كذلك  و  اأف�سل،  ب�سكل  الديون  اإدارة 

الت�رضف مبواردهم املالية ب�سكل اإيجابي.

روؤية ال�سباب تنظم برنامج »بي�سة للتخطيط املايل« لطالب اجلامعة

ب�سمة  بجماعة  ممثاًل   الطالبي  التميز  مركز  اأقام 

كفيف حفل تد�سني م�سابقة« ا�ستفهام يف عامل الب�سرية« 

ال�سبحي -ناأئب  االأ�ستاذ حممد عدمي  رعاية  وذلك حتت 

رئي�س جمعية النور للمكفوفني  فرع حمافظة الداخلية-.  

وقد بداأ احلفل باآي من الذكر احلكيم، تبعه التعريف 

اجلامعة  طالب  توعية  اإىل  الرامية  واأهدافها   بامل�سابقة 

واملجتمع  بالكفيف واحتياجاته وكيفية تقدمي امل�ساعدة 

ال�سكت�س  بني  تنوعت  فقرات  احلفل  ت�سمن  كما  له. 

امل�رضحي وامل�سابقات و احلوارات.

جماعة ب�سمة كفيف تد�سن م�سابقة »ا�ستفهام يف عامل الب�سرية«
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جامعة  من  طالبيا  وفدا  اجلامعة  ا�ستقبلت 

بلغ  الإ�سالمية  اإيران  بجمهورية  بهي�ستي  ال�سهيد 

العربية  اللغة  تخ�س�ص  يف  طالبا  ع�رشين  عددهم 

هذه  تاأتي  حيث  والدكتوراه،  املاج�ستري  بدرجتي 

الزيارة �سمن برنامج التبادل الطالبي بني اجلامعات 

الطالب  معارف  تنويع  اإىل  يهدف  والذي  العاملية 

ح�سارات  على  والتعرف  جديدة  مفاهيم  واك�سابهم 

الأمم وتاريخها، اإىل جانب اإف�ساح املجال لهم خلو�ص 

الذي  الأمر  الوطن والأ�رشة  جتربة جديدة بعيدة عن 

ا�ستقاللية  على  وياأثر  الطالب  مدارك  من  يو�سع 

�سخ�سياتهم بطرق اإيجابية نافعة.

وكانت اجلامعة قد ا�ستقبلت �سابقا وفدا طالبيا 

من جامعة فيينا النم�ساوية بلغ عددهم خم�سة ع�رش 

طالبا اإىل جانب ا�ستقبالها وفدا ثانيا من اجلامعات 

الإ�سالمية  اجلامعة  ومن  عددهم)22(  بلغ  الإيرانية 

مقابل  يف  طالبا،  وعددهم)21(  املاليزية  العاملية 

خلو�ص  اجلامعات  تلك  اإىل  اجلامعة  طالب  ابتعاث 

التجربة، كما �سرت�سل اجلامعة وفدا اآخر اإىل جامعة 

ال�سهيد بهي�ستي يف �سيف2016م.

لطالب  اجلامعة  تقدمه  الذي  الربنامج  وي�سمل 

اأ�سابيع«  »ثالثة  خالل  بهي�ستي  ال�سهيد  جامعة 

ق�سم  يقدمها  التي  والدورات  الور�سات  من  جمموعة 

اللغة العربية بكلية العلوم والآداب يف جمالت النقد 

الدر�ص  ومنهجية  والنحو  الأدبية  الن�سو�ص  وحتليل 

عمان  تاريخ  يف  حما�رشات  اإىل  بالإ�سافة  وغريها، 

الأفريقي.  بال�رشق  وارتباطها  والإ�سالمي،  احل�ساري 

حمافظات  لبع�ص  زيارات  الربنامج  ي�سمل  وكذلك 

�سوق  وزيارة  م�سقط  وحمافظة  كال�رشقية  ال�سلطنة 

والأثرية،  احل�سارية  معاملها  على  والتعرف  نزوى 

الربنامج  خالل  ح�سوا  قد  الإيرانيون  الطالب  وكان 

وال�سفارة  الإعالم  ووزارة  الدولة  جمل�ص  بزيارة 

الإيرانية يف ال�سلطنة وغريها للتعرف على العالقات 

الطيبة التي تربط ال�سلطنة باجلمهورية الإيرانية.

لتطلعكم يف  الوفد،  اأع�ساء  ببع�س  التقت  »اإ�رضاقة« 

ال�سطور القادمة عن درا�ستهم للعربية وتطلعاتهم يف هذه 

الزيارة واأكرث ما جذبهم على اأر�س ال�سلطنة:

عالقات وطيدة بني اجلامعتني: 	•

جامعة  رئي�س  وم�ست�سار  الوفد  م�رضف  مع  كانت  احلديث  بداية 

الذي  ر�سويل  حجت  الدكتور  االأ�ستاذ  الرئي�س  ونائب  بهي�ستي  ال�سهيد 

التي تقدمها  اإعجابه بجامعة نزوى وبراجمها  اأعرب خالل حديثه عن 

له  نوعها  من  الثانية  هي  الزيارة  هذه  اأن  حيث  املبتعثني،  للطالب 

اإيران  الثانية من جمهورية  الدفعة  والذي ميثل  الطالبي  الوفد  بجانب 

م�ساندة  يف  ودورهم  نزوى  جامعة  اأ�ساتذة  جهود  مثمنا  االإ�سالمية، 

الطالب االإيرانيني يف اإعداد ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه، وقد اأكد نائب 

بجامعة  االإيرانية  اجلامعات  تربط  التي  الوطيدة  العالقة  على  الرئي�س 

نزوى، كما اأ�سار اإىل توجه جامعتي ال�سهيد بهي�ستي وجامعة نزوى اإىل 

عقد اتفاقية تعاون م�سرتك يف جمال البحث العلمي وتبادل الطالب.  

امل�سياف،  وب�سعبها  بال�سلطنة  اإعجابه  كذلك  ر�سويل  اأبدى   وقد 

ح�سن  العمانيني  على  مثنيا  االأم،  وطنه  بعد  الثاين  وطنه  عمان  عادا 

ا�ستقبالهم وكرمهم وح�سن �سيافتهم واأخالقهم احلميدة، داعيا املوىل 

واأن  –حفظه اهلل ورعاه-،  اأن يحفظ عمان وقائدها املفدى  �ساأنه  جل 

ينعم على ال�سعب العماين من خريه الوفري.

ا�ستياق للعربية، وتطلعات قيمة لهذه الزيارة : 	•

احلديث  يف  طالقتهم  من  يعجب  االإيراين  الوفد  اإىل  املتحدث 

بالعربية، وهنا كان لنا حوار مع الطالب االإيرانيني للحديث حول ذلك، 

عربية-  لغة  ماج�ستري  ناظمي-  زهرا  الطالبة  مع  االأول  لقاءنا  وكان 

حيث تقول: منذ ال�سغر واأنا لدي ا�ستياق لهذه اللغة واخرتتها لتكون لغة 

اأدر�سها من بني �سائر اللغات؛ الأنها اأوال لغة القراآن واالإ�سالم ، ثم حبي 

للق�س�س العربية ولالأدب ب�سكل عام جعلني يف لهفة لتعلمها، واجهتني 

خالل ذلك بع�س ال�سعوبات فهي لغة زاخرة بالقواعد اللغوية واملعاين 

املتعددة  والنحو كذلك، االأمر الذي يجب اأن توظف فيه كل ذلك بال�سكل 

ال�سحيح اأثناء حديثك بها اأو كتابتها.

واأنا هنا يف جامعة نزوى اأتطلع لتعلم املناهج الدرا�سية املخت�سة 

يف  وخا�سة  والفائدة  املعلومات  من  قدر  اأكب  واأخذ  فيها،  بالعربية 

جمال تخ�س�سي وهو نقد الرواية احلديثة واملناهج النقدية، كما اأتطلع 

اإىل اال�ستفادة من اأ�ستاذة اجلامعة وطالبها.

اإ�سالم ها�سم الدباغ- ماج�ستري لغة عربية- بداأ اهتمامه بالعربية 

واأنا  الكرمي  القراآن  بتعلم  بداأت  اأن  منذ  يقول:  وهو  ال�سغر  منذ  كذلك 

معاين  حتمل  التي  الكلمات  �سيما  ال  الكلمات  بع�س  معاين  عن  اأبحث 

النجم  تعاىل«  قوله  يف  »النجم«  معنى  عن  �ساألت  فحينما  متعددة، 

وال�سجر ي�سجدان« علمت اأن معنى النجم هنا غري جنم ال�سماء فهو نوع 

متابعة  وقررت  بالعربية  اهتمامي  بداية  كانت  وهذه  النباتات.  من 

الدرا�سات العليا فيها.

درا�ستها  فاإن  االأطراف  متناهي  وا�سع  بحر  العربية  اأن  ومبا 

تخفف  املعرفة  لذة  ولكن  ال�سعوبات،  من  تخلو  ال  بها  واالخت�سا�س 
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عن الباحث متاعب البحث و�سعوباته، وكان خري عون يل اأ�ساتذتي االأجالء 

الذين اأخذو بيدي اإىل �سلوك هذا الطريق.

اأ�ساتذة  يد  على  التتلمذ  اإىل  نزوى  بجامعة  تواجدي  فرتة  يف  اأتطلع 

اللغة  اأ�ساتذة  اجلامعة الكرام ممن اختارتهم يد العناية يف اجلامعة من بني 

العربية واآدابها من ذوي اخلبة، واإنني الأفخر من تواجدي يف جامعة نزوى 

ومتطلبات  اأجواء  من  توفره  وملا  العربية،  للغة  اأ�سيلة  حا�سنة  باعتبارها 

الدرا�سة والتقدم فيها.

علوم  من  فيها  ما  بكل  العربية  اللغة  اأحب  فيقول:  ح�سمتي  بهزاد  اأما 

العمانية  العربية  االأجواء  نعي�س  جعلنا  نزوى  جامعة  يف  ووجودنا  واآداب، 

اإىل  اأتطلع  فاإنني  العربية  للغة  االأ�سيلة  احلا�سنة  هي  عمان  �سلطنة  وكون 

اإىل  اأتطلع  كما  لنا  �ستعقد  التي  والور�س  العلمية  املحا�رضات  من  اال�ستفادة 

اال�ستفادة من اأبناء اجلامعة باحلديث معهم والتعرف عليهم.

املجد فيك ح�سارة واأمان: 	•

عادة ما ي�ساحب اأي برنامج علمي لطالب من خارج ال�سلطنة برناجما 

بها  التي متتاز  املعامل  العمانية وعلى  فيه على احل�سارة  يتعرفون  �سياحيا 

املجتمع  على  التعرف  فر�سة  للطالب  يتيح  الذي  االأمر  العظيم،  وتاريخها 

اأبدو �رضورهم مبا راأوه حتى االآن، وقد  العماين وعاداته.. الطالب االإيرانيون 

بادرنا بهزاد ح�سمتي حديثه عن ذلك بقوله:

املجد فيك ح�سارة واأمان    فلك التحية وال�سالم عمان

وقال: عندما دخلنا اأر�س ال�سلطنة ال�سقيقة �سعرنا براحة وارتياح البال 

ال�سعادة  كل  �سعداء  ونحن  الثاين  ووطننا  اأهلنا  بني  اأننا  واأح�س�سنا  واالأمان، 

الطيب  رائحة  منها  يفوح  التي  الطيبة  االأر�س  هذه  على  بوجودنا  وفخورين 

والكرم واالأخالق العالية الر�سينة، فكل ال�سكر والتقدير الأر�س عمان وجلامعة 

نزوى التي منحتنا فر�سة التدرب على احلديث بالعربية وملا منحتنه لنا من 

اهتمام ومعرفة. 

واأنا  البا�سمة  االأر�س  هذه  قدمي  وطئت  اأن  منذ  ناظمي:  زهرا  وتقول 

و�سدق  طاقة  من  اأوتي  ما  بكل  يخدم  جمتمع  عمان،  اجتاه  باالرتياح  اأ�سعر 

االأ�سيلة،  والعربية  العريقة  والثقافة  بالعلوم  زاخر  غني  جمتمع  واإخال�س، 

اأ�سعرين ذلك كاأنني يف موطني من حيث ح�سن ا�ستقبالهم وكرمهم. وي�سعدين 

ا�ست�سافتهم  على  نزوى  ل�سلطنة عمان وجلامعة  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم  اأن  هنا 

والإتاحتهم الفر�سة لنا يف خو�س جتربة الدرا�سة يف جامعة عربية.

الكرم  اأر�س  متاما  عنها  �سمعت  كما  عمان  فيقول:  الدباغ  اإ�سالم  اأما 

وال�سالم، تنبعث من اأر�سها رائحة اجلود والعطاء، لطاملا متنيت زيارتها وها 

اأنا اليوم يف اأح�سانها وبني اأبناءها الذين ا�ستقبلوين بنفو�س مطمئنة با�سمة، 

ف�سكرا لك عمان و�سكر حل�سن ا�ستقبالك و�سيافتك، و�سكرا جلامعة نزوى التي 

علوم  على  لالطالع  املجال  لنا  وفتحت  �سامال،  متنوعا  برناجما  لنا  اأعدت 

خمتلفة يف جمال اللغة العربية، حفظ اهلل عمان واأهلها. 

اجلامعة  لهم  اأعدته  الذي  برناجمهم  االإيرانيون  الطالب  يوا�سل  وهكذا 

والذي �سي�سمل موا�سيع متنوعة يف اللغة العربية واحل�سارة العمانية، لتفتح 

اإىل  فيعودوا  حديثة؛  علمية  اآفاقا  اأمامهم 

على  رائدة  جتربة  خا�سوا  وقد  وطنهم 

اأر�س ال�سلطنة املعطاء، حاملني يف قلوبهم 

يف  وعاي�سوه  �ساهدوه  عما  عطرة  ذكرى 

وطنهم الثاين عمان، متمنني لهم التوفيق 

وحتقيق  بالنجاح  اجتهاداتهم  تكلل  واأن 

االأماين والطموح. 

االأ�ستاذ الدكتور حجت ر�سويل

اإ�سالم الدباغ

بهزاد ح�سمتي

زهرا ناظمي
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الدكتور/ �سليمان بن �سامل احل�سيني

مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

اأخي  اإقامة  بحكم  مرة  من  اأكرث  قطر  زرت 

عبدالرحمن الذي يعمل مبنظمة لال�ست�سارات الهند�سية 

تابعة لدول جمل�س التعاون اتخذت العا�سمة القطرية 

الدوحة مقرا لها،  ويف كل مرة اأزور فيها اأخي احلبيب 

يف  متتد  برية  رحلة  واجلوالت  الزيارات  جدول  ي�سمل 

الليل،  من  جزءا  وت�سغل  كله  النهار  االأحيان  بع�س 

وهنا يكمن �رض جاذبية الباري القطرية. اأر�س ممتدة، 

هواء  وتتنف�س  الزرقاء،  ال�سماء  تلتحف  فيها،  جبال  ال 

عبقا  الرقراقة  العربي  اخلليج  مياه  من  حمل  عليال 

تتطاير  برية  طيور  وزقزقات  ال�سحراء  بندى  ممزوجا 

هنا وهناك بحثا عن اخلبء حتت حبات رمال )احلماد( 

اأو بني �سجريات )رو�سة( اأودعها املطر رحم اأر�س تاأبى 

اأن ُتخرج نباتها باإذن ربها. وعندما تاأذن ال�سم�س  اإال 

باملغيب يف هذه الباري ال�سا�سعة يت�سكل م�سهد بديع 

ال�سم�س  اأ�سعة  تن�سجه  املاء  وجلني  ال�سماء  جبني  يف 

الرحبة،  ب�سهولها  واالأر�س  البهية،  االأ�سيل  باألوان 

وحنايا كثبان رملية تتبعرث هنا وهناك، واأمواج مياه 

اأو )خور(  العربي منك�رضة املحيا على �ساطئ   اخلليج 

اأو )راأ�س( اأو )دوحة(. وعندما يجن الليل تتزين ال�سماء 

ال�سكينة، ويغ�سى املكان رهبة  النجوم، وتتنزل  ب�سوء 

ال�سكون ورومان�سية البيداء و�ساعرية املكان.

قطر  لدولة  يل  زيارة  اآخر  كانت  باملنا�سبة،    

ال�سقيقة يف �سهر فباير من هذا العام 2016م، وهو �سهر 

زاد من جماله  اجلو، ومما  احلرارة ويطيب  فيه  تعتدل 

هذه ال�سنة موجة االأمطار التي هطلت على دول اخلليج 

هذا العام والعام الذي قبله.

جوالتنا  يف  نتعلمها  التي  اجليولوجية  الدرو�س 

اال�ستوائية  الغابات  اأحفورات  حيث  عمان  مناطق  يف 

يف )الدقم(، وبقايا الكائنات البحرية على قمم )اجلبل 

وجبال  البحر،  حتت  ما  يوم  يف  كانت  التي  االأخ�رض( 

يوجد  الدينا�سورات،  فيها  عا�ست  التي  )اخلو�س( 

))َويِف  القطرية،  الباري  يف  هنا  م�سابهة  درو�س  لها 

ْلُموِقِننَي((. اأولها اأن قطر وعمان هاجرتا  �ِس اآَياٌت ِلرّ
ْ
ااْلأَر

االأماكن  من  التاريخ  قبل  ما  حميطات  عب  �سويا 

القطبية نتيجة احلركة التكتونية لل�سفيحة العربية وال 

اإيران، كان ذلك  تزاالن تزحفان �سماال باجتاه اجلارة 

قبل ماليني ال�سنني، ولكن منذ 6 اإىل 8 اآالف �سنة، كما 

يقول العلماء، امتالأ اخلليج العربي باملياه املتدفقة من 

بحر العرب وبحر عمان ف�سكل اأثناء زحفه على الياب�سة 

اجلزيرة  اأمها  من  ممتد  بري  كل�سان  قطر  جزيرة  �سبه 

العربية. ال�سخور البكانية التي نراها يف عمان على 

ال�سفلى  الطبقات  اإال يف  االأر�س ال ترى يف قطر  �سطح 

تراكمات  من  خليط  فيك�سوه  ال�سطح  اأما  االأر�س،  من 

كم   14 اإىل  ي�سل  االأماكن  بع�س  يف  عمقها  ر�سوبية 

مكواتها حجارة جريية وقواقع وكائنات بحرية ناجتة 

من حركة ارتفاع وانخفا�س ملن�سوب ماء البحر حدثت 

عب اآالف ال�سنني. 

ال  اأن  يجب  قطر  جيولوجية  عن  يتحدث  والذي 

)دحل(،  مفردها  العجيبة،  الظاهرة  )الدحول(  ين�س 

وهي كهوف يف باطن االأر�س تكونت نتيجة تفاعالت 

حتليل  على  اجلوفية  املياه  تعمل  عندما  كيميائية 

فتحدث  اجلريية  ال�سخور  يف  املوجودة  املعادن 

يف  كما  عمقها  ي�سل  االأر�س  يف  وجتاويف  فراغات 

�سبيهة  الدحول  االأمتار.  ع�رضات  اإىل  امل�سفر(  )دحل 

مثل  بعمان  االأبي�س  اجلبل  يف  املوجودة  بالكهوف 

)خ�سلة �سلماه( )اأو كهف جمل�س اجلن كما يحلو للبع�س 

قطر  يف  وللدحول  حجما.  اأ�سغر  اأنها  اإال  ت�سميته(، 

اأن تكون لها م�سميات )دحل  اأهمية ثقافية فال غرابة 

امل�سفر، ودحل الظالم(، بل اإن بع�س �سواحي الدوحة 

وم�سيعيد  دخان  احلمام(.  و)دحل  )الدحيل(  ت�سمى 

معادن  من  املتكونة  بال�سبخات  ت�ستهران  القطريتان 

تبخرية مثل اجلب�س وامللح واالأنهيدرات. واأما الكثبان 

الرملية ال�سبيهة )برملة ال�رضقية(، فاإنها  تغطي تقريبا 

15% من امل�ساحة ال�سطحية لقطر وتوجد  يف املناطق 

ب�سبه  قطر  التقاء  عند  ال�رضقية  واجلنوبية  اجلنوبية 

اجلزيرة العربية. ويف مكان اآخر توجد �سهول )احلماد( 

احل�سوية املتكونة من قطع من احلجر اجلريي واحلجر 

حبات  بني  املتناثر  ال�سليكي  واحلجر  الدومليتي 

ويف  البية.  والنباتات  وال�سجريات  الرمل 

منطقة )النخ�س( القريبة من منفذ 

توجد  احلدودي  )اأبو�سمرة( 

جليدية   الأنهار  �سواهد 

مليون   50 اأكرث  عمرها 

من  تر�سبات  تركت  �سنة 

والرمل،  والطني  احل�سى 

كما توجد ت�سكيالت لل�سخور 

التي نحتتها عوامل التعرية من 

الرمل  وحبات  بالرطوبة  حمملة  رياح 

وعجيبة  غريبة  اأ�سكاال  فاأبدعت 

كالتي ن�ساهدها يف جبالنا القريبة 

و)راأ�س  )قنتب(  يف  البحر  من 

تلك  اأو  اجلنز(  و)راأ�س  احلد( 

ال�سحراء  عمق  يف  املند�سة 

يف )فهود( و)عبي(. )خور 

�سخور  حيث  العديد(، 

يت  ال تو ما و ل�سرت ا

املجهرية  البكترييا  عليها  تعي�س  التي  الر�سوبية 

ال�سنني  مبليارات  عمرها  يقدر  التي  اخل�رضاء 

يعتقد  ال�سحلة،  مبياهه  اخلور  بيئة  واحت�سنتها 

تكونت  التي  البيئة  نف�س  ميثل  اأنه  اجليولوجيا  علماء 

فيه احلياة الفطرية التي �ساعدت على ن�سوء املخزون 

ال�سمال  و)الذخرية(، يف  ال�سنني.   النفطي قبل ماليني 

حكايتها  لكن  كذلك،  خريان  بها  توجد  ال�رضقي، 

خمتلفة، فبها تنت�رض اأ�سجار القرم والكائنات البحرية 

وجتذب اإليها الطيور البحرية والبية مبختلف اأنواعها 

مما جعلها ت�سبح حممية طبيعية.   

للعوائل  ممتعا  جوا  تخلق  املتنوعة  البيئة  هذه 

�سخب  من  وتخرج  الباري  جو  تتنف�س  اأن  تريد  التي 

املدينة. ا�ستمتع اأطفايل، الذين �ساركوين بع�س زياراتي 

لقطر، بروؤية غزالن الرمي واملها العربي والوعل والقطا 

)ال�سيخ  متحف  يف  وتعرفوا  )ال�سحانية(،  يف  والنعام 

قطر  تاريخ  على  لي�س  ثاين(  اآل  جا�سم  بن  في�سل 

العامل ملا يحتويه من قطع  تاريخ  واإمنا على  وح�سب 

على  تعرفوا  )الزبارة(  ويف  الدول.  خمتلف  من  تراثية 

موقع مدينة الزبارة االأثري وتاريخ �سيد حمار اللوؤلوؤ 

رف  ُيعِّ املكان  والأن  واأحجامه،  واأ�سكاله  و�سناعته 

بالرتاث والتاريخ وحياة البادية والبحر، امتطى ابني 

اأحمد واخته عزة الناقة واأخذهم مربيها االأخ ال�سوداين 

اأمر  التي  االأثرية  الزبارة  قلعة  حول  جولة  يف  عثمان 

ثاين  اآل  حممد  بن  جا�سم  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  ببنائها 

فـي �سنة 1357هـ/1938م، لتكون حار�سا اأمينا لل�ساحل 

الغربي لقطر. 

بعيدا عن الباري، ويف عمق العا�سمة 

احلا�رض  ميتزج  الدوحة،  القطرية 

بالتاريخ  البهية  واأطيافه 

والرتاث  وعبقه 

لته  �سا اأ و

من خالل )�سمبوق( يقف على ر�سيف الكورني�س، الذي 

تظله )االأبراج( باأ�سوائها و�سموخها والنخيل ب�سموها 

به  يخو�سوا  اأن  يريدوا  �سياحا  منتظرا  وعراجينها، 

عباب اخلليج. اأو من خالل املتحف االإ�سالمي الراب�س 

نتوا�سل  البحر  هذا  من  يقول  كاأنه  اخلليج  مياه  فوق 

بح�سارتنا االإ�سالمية العريقة مع كل ح�سارات العامل. 

العربية ميلئ  )�سوق واقف( حيث اجلياد  اأو من خالل 

والنوق  احلديث،  الرتاثي  ال�سوق  ردهات  �سهيلها 

وبيوت  بدوية  وبيئة  رملية  باحة  تفرت�س  االأ�سيلة 

وقنات  املاء،  وقربة  القهوة  وموقد  املاء  وبئر  ال�سعر 

لل�سباب  تنري  واأفكار  �سجية  اأ�سوات  تبث  )الريان( 

طريق امل�ستقبل. يف هذا ال�سوق راأيت النا�سئة القطريني 

يتدافعون اإىل �سقور القن�س ياأخذونها على �سواعدهم 

ليفوزوا  )املقنا�س(  اأجدادهم  كان ميار�س  كما  متاما 

يف  املكان،  هذا  من  بعيد  ولي�س  ال�سحراء.  بطرائد 

)اأ�سباير زون(، ميار�س هوؤالء النا�سئة االألعاب الع�رضية 

ال�سعلة(  )برج  وي�ستوحون من  )فيالجيو(،  احلديثة يف 

ال�ساعد يف ال�سماء اأحالما وطموحات يرونها تتحقق 

ي�ست�سيفون  عندما   ،2022 من  واأكرث  اأكرث  اقرتبوا  كلما 

دوحتهم  يف  كله  العامل 

الوارفة الغناء.  

�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد)4(..

                          الرباري القطرية حيث احلنني اإىل اجلبال الرا�سيات

الرباري القطرية املمتدة بات�ساع الأفق ومد الب�رش جتذب انتباه �سخ�ص عماين مثلي يحب الطبيعة بتنوعها واأ�سكالها، 

ويعي�ص على ظالل �سل�سلة جبال احلجر بقممها ال�سامقة واأوديتها العميقة و�سفوحها ال�ساهقة.
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برنامج بكالوريو�س الرتبية )ريا�س الأطفال(

ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية

د. دعاء �سعيد اأحمد

Email: doaa@unizwa.edu.om

اأ�ستاذ م�ساعد– ريا�ض الأطفال – ق�سم 
الرتبية والدرا�سات الإن�سانية

حتظى مرحلة الطفولة املبكرة باهتمام بالغ وعناية فائقة يف كثري من دول العامل، 

من  �سخ�سيته  وبناء  الفرد  تن�سئة  يف  اأ�سا�سي  دور  من  العمرية  املرحلة  لهذه  ملا 

اجلامعية  املوؤ�س�سات  من  العديد  باإقدام  االهتمام  هذا  جتلى  وقد  جوانبها،  خمتلف 

بتنفيذ برنامج اأكادميي يهدف اإىل اإعداد الكوادر الرتبوية يف جمال ريا�س االأطفال 

وهو برنامج بكالوريو�س الرتبية )ريا�س االأطفال(. 

الثقايف  باالنفتاح  املتميزة  اجلامعات  من  عمان  �سلطنة  يف  نزوى  جامعة  وتعد 

اإعداد  اأهمية  مدى  اإدراك  يف  ال�سبق  لها  كان  لذا  اخلارجي  العامل  مع  واملعريف 

لكيفية  مدركات  يكن  املبكرة  الطفولة  جمال  يف  متخ�س�سات  معلمات  خريجات 

التعامل الرتبوي الفعال مع الطفل يف هذه املرحلة الهامة من العمر حيث اأكدت على 

اأهمية اإعدادهن على اأحدث االأ�س�س العلمية والنظرية  الرتبوية احلديثة واملعا�رضة 

يف جمال الطفولة املبكرة.

االأكادميي  اجلانب  يف  الطالبات  تدريب  اإىل  جممله  يف  البنامج  هذا  ويهدف 

والتطبيقي مبجال ريا�س االأطفال؛ لذلك احتوى على املقررات الدرا�سية الالزمة التي 

توؤهل الطالبات يف عديد من اجلوانب الثقافية واالجتماعية واملهنية حيث ركز على 

رفع الكفايات املهنية لهن حتى يتمكن من اإعداد وتنفيذ البامج الرتبوية املقدمة يف 

ريا�س االأطفال والعمل بكفاءة يف مراكز الطفولة عامة وتطبيق املبادئ واالأ�ساليب 

الرتبوية احلديثة واملعا�رضة يف تربية الطفل. 

اأهداف برنامج بكالوريو�س الرتبية )ريا�س االأطفال( – جامعة نزوى

الأهداف،  العديد من  الأطفال بجامعة نزوى  يتحدد يف برنامج ريا�ص 

ومنها:

منو  يف  واأثرها  الطفولة  مرحلة  باأهمية  وقناعة  فهمًا  ميتلكن  معلمات  اإعداد   -

�سخ�سية الفرد.

- اإك�ساب الطالبات/املعلمات مهارات التعامل مع االأطفال باأ�ساليب تروية ونف�سية 

واجتماعية مبنية على اأحدث االأ�س�س العلمية والرتبوية.

النمو يف مرحلة  تلبية حاجات ومطالب  الطالبات/املعلمات على  تنمية قدرات   -

الطفولة املبكرة.

واإعداده  الطفل  تربية  يف  وا�سعة  وخبات  معرفية  قاعدة  ميتلكن  معلمات  اإعداد   -

اإعداداً تربويًا و�سحيًا.

وقيمه  املجتمع  وبق�سايا  االإ�سالمي  الدين  بتعاليم  موؤمنات  معلمات  اإعداد   -

اخللقي  ال�سلوك  قواعد  الطفل  اإك�ساب  يف  عملهن  جمال  يف  �سلوكهن  يف  وتطبيقها 

املنا�سب.

- تنمية الكفايات واملهارات املرتبطة بدورهن كمعلمات وتوظيف التقنيات احلديثة 

ومواكبة امل�ستجدات الرتبوية.

- تنمية القدرة على اكت�ساف وت�سخي�س قدرات ومهارات االأطفال، وكذلك االأطفال 

ذوى االحتياجات اخلا�سة. 

- تطوير مهارات الطالبة/املعلمة يف التخطيط واالإدارة والتوجيه وكيفية التوا�سل 

مع اأ�رض االأطفال، والتعاون والتن�سيق معهم لتحقيق اأف�سل درجات النمو لالأطفال.

- تنمية مهارات الطالبة/املعلمة على تخطيط برامج الطفولة املبكرة.

- تكوين االجتاهات االإيجابية نحو العمل يف جمال الطفولة املبكرة.

خمرجات برنامج بكالوريو�ص الرتبية )ريا�ص الأطفال( :

هناك العديد من املخرجات اخلا�سة ببنامج ريا�س االأطفال باجلامعة، وخمرجات 

البنامج تعد ما يتوقع اأن حتققه الطالبة بعد االنتهاء من درا�سة البنامج االأكادميي، 

وتتلخ�س تلك املخرجات يف االآتي: 

•	متمكنة من العمل يف مراكز الطفولة وم�ساهمة يف تنمية املجتمع وتطويره.
•	مكت�سبة ملهارات التعامل مع االأطفال باأ�ساليب تربوية ونف�سية واجتماعية مبنية 

على اأحدث االأ�س�س العلمية والرتبوية.

•	قادرة على تلبية حاجات ومطالب النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة.

النمو  احتياجات  لتلبية  توؤهلها  التي  والتطبيقية  التخ�س�سية  للمعرفة  مكت�سبة  	•
املتكامل للطفل يف هذه املرحلة.

اإك�ساب الطفل قواعد ال�سلوك اخللقي ال�سليم املنا�سب. •	قادرة على 
•	مكت�سبة لقاعدة معرفية وخبات وا�سعة متكنها من تربية الطفل �سحيًا وتربويًا.

•	مدركة الأهمية مرحلة الطفولة واأثرها يف منو �سخ�سية الفرد. 
ريا�ص  بربنامج  الأطفال«  ريا�ص  امليداين يف جمال  »التدريب  م�ساق 

الأطفال:

يعد هذا امل�ساق من اأهم امل�ساقات التي تدر�سها الطالبة على وجه االإطالق حيث اأنه 

البوتقة التي ت�سب فيها الطالبة خباتها الرتبوية االأكادميية التي اكت�سبتها خالل 

درا�ستها االأكادميية باجلامعة. وتتلخ�س اأهمية هذا امل�ساق يف النقاط التالية:

واملهارة  بالكفاءة  تت�سف  اأطفال  ريا�س  معلمة  الإعداد  الفقري  العمود  يعد  	•
الرتبية  تعتب  ولذا  الرتبوية،  باملوؤ�س�سة  الرتبوي  عملها  جمال  يف  واالإيجابية 

وذلك  التطبيقي  واجلانب  النظري  اجلانب  بني  ما  يجمع  الذي  الوعاء  هي  العملية 

ل�سقل الكفايات املهنية الرتبوية للطالبة/املعلمة يف جمال ريا�س اأطفال.

املادة  لتهيئة  االإعداد  م�سبقة  خطة  درا�سي  كم�ساق  امليداين  التدريب  يت�سمن  	 	 	•
وحاجات  خل�سائ�س  تبعًا  الواقع  اأر�س  على  والنف�سية  الرتبوية  النظرية  العلمية 

توظيف  اإىل  اخلطة  هذه  ت�ستند  حيث  الرو�سة،  مرحلة  يف   لالأطفال  النمو  ومطالب 

املعلومات واملعارف العديدة التي قامت بدرا�ستها الطالبة/املعلمة يف جميع املواد 

االأكادميية النظرية والعملية ببنامج الدرا�سة.

اجلانب  بني  والتوافق  بالتناغم  ي�سمى  ما  امليداين  بالتدريب  التطبيق  يف  يظهر  	•
االأكادميي والرتبوي وبلورة خبات الطالبة/املعلمة يف �سورة عملية للو�سول اإىل 

هدف حمدد وهو االإعداد املهني الرتبوي املنا�سب لها كمعلمة ريا�س االأطفال على 

درجة عالية من التدريب مما يك�سبها املهارة والكفاءة مبجال تخ�س�سها.  

تواجهها  اأن  ميكن  التي  الرتبوية  امل�سكالت  اأهم  على  الطالبة/املعلمة  تتعرف  	•
اأثناء العمل الفعلي مع االأطفال وعند تنفيذ البامج الرتبوية بالرو�سة.

ب�سكل ملحوظ حتى تتمكن من  الطالبة/املعلمة  امل�ساق مهارات وقدرات  •	ي�سقل 
اإدارة االأطفال داخل وخارج ال�سف الدرا�سي.

العديد من املهارات والقدرات للطفل من  •	تكت�سب خبة واقعية وفعالة يف تنمية 
خالل تفعيل جميع االأدوات والو�سائل التي ميكن ا�ستخدامها وتقدميها لالأطفال.

والعلمية  والريا�سية  اللغوية  املفاهيم  تنمية  طرق  يف  الواقعية  اخلبة  •		تكت�سب 
ريا�س  جمال  يف  الرتبوية  العلمية  النظرية  االأطر  على  ا�ستناداً  لالأطفال 

االأطفال.

يف  املطبق  العماين  املنهج  تطبيق  يف  الواقعية  اخلبة  تكت�سب  	•
ريا�س االأطفال بال�سلطنة.

ت�سب  التي  امل�ساقات  من  يعد  امل�ساق  هذا  اأن  �سبق  ويت�سح مما 

واملعارف  املعلومات  من  العديد  الطالبة  منها  وتاأخذ  فيها 

النهاية  يف  لتتهياأ  املبكرة  الطفولة  مبرحلة  اخلا�سة  الرتبوية 

للعمل املهني الرتبوي يف جمال ريا�س االأطفال لتحقق الغايات 

الرتبوية املن�سودة لتلك املرحلة العمرية الهامة من عمر الفرد.

تخ�س�س  خلريجات  املتوقعة  العمل  جماالت 

ريا�س االأطفال

يتوقع خلريجات تخ�س�ص   

الأطفال(  )ريا�ص  الرتبية 

جمالت  عدة  يف  العمل 

عديدة، ومنها:

الطفل  تربية  موؤ�س�سات   ➢
التابعة لــ:

➢ وزارة الرتبية والتعليم. 
➢ وزارة التنمية االجتماعية.

➢ متاحف الطفل.
➢ م�سارح الطفل.

➢ مكتبات الطفل.
➢ مراكز ثقافة الطفل.

➢ جمال االإعالم )اإعداد وتنفيذ برامج االأطفال 
باالإذاعة والتليفزيون(.

➢ مراكز العالج النف�سي والطبي لالأطفال.
من  باأي  املبكرة  الطفولة  مبرحلة  خبرية   ➢

الوزارات والهيئات املختلفة.

➢ تاأليف ق�س�س لالأطفال واإخراجها بال�سكل 
املنا�سب ملرحلة الطفولة املبكرة.

➢ تاأليف م�رضحيات تربوية الأطفال الرو�سة.
اأغاين لالأطفال. ➢ تاأليف 

ما  الأطفال  احلركية  الرتبية  مبجال  العمل   ➢
ومراكز  واالأندية  بالرو�سات  املدر�سة  قبل 

الطفولة املختلفة. 
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ال �سري يف اأن يكون للعملة وجهان، فغالبا ما يكون هدفها الرئي�سي 

هو ق�ساء حاجة ما، فهل يا ترى لالإعالم وجهان؟ 

 مل ال فاالإعالم لي�س اإال و�سيلة الإي�سال هدف ما وا�ستقطاب جهات 

عديدة ولكن ما هما الوجهان اللذين يتميز بهما االإعالم؟

يعتب االإعالم عامل �سد و جذب يف االآونة االأخرية ملا تقدمه و�سائل 

االإعالم املختلفة من ر�سائل �سواء كانت قيمة اأو غري قيمة. هل يعقل باأن 

يقدم االإعالم ر�سالة غري قيمة للم�ساهد؟ مل ال فهذا يعتمد اإعتمادا كليا على 

اجلهات التى تقوم باالإ�رضاف على مقدمي هذه الر�سائل. 

وامل�ستمعني،  امل�ساهدين،  من  العديد  يجذب  اأن  االإعالم  باإمكان 

وجمالت،  �سحف،  من  املختلفة  االإعالم  و�سائل  كافة  على  واملطلعني 

وتلفاز، واإذاعة وغريها، كما واأنه ال يخفى علينا اأي�سا اأن هذه الر�سائل قد 

تكون حقيقية وقد تكون مزيفة ويقوم االإعالم بتزيينها.

وله  والر�سائل  باملعلومات  تزودنا  التي  الو�سائل  اأحد  االإعالم 

دوركبري يف توجيه واإر�ساد املتابعني له بغ�س النظر عن جودة ما يقدمه 

للم�ساهدين. 

هل لالإعالم دور يف تغيري اأفكارنا، ومعتقداتنا، وعادتنا، وتقاليدنا؟ 

لها  الرئي�سي  املن�سف  االإعالم  اأ�سبح  العوملة  غزتنا  فبعدما  بالطبع  نعم 

وبداأ هو االآخر بغزونا عن طريق ما يتم بثه على التلفاز اأو ما يتم تداوله 

حديث  با�ستقطاب  بداأت  بدورها  والتي  االجتماعية  التوا�سل  و�سائل  عب 

االإعالم وتركيزه.

هل �رضق االإعالم براءة اأطفالنا من خالل اأفالم الكرتون احلديثة، وما 

اأتظنون باأن االإعالم  تقدمه من برامج واإعالنات باإ�سلوب مغري وجذاب؟ 

قد بداأ بزحزحتنا عن مبادئنا االإ�سالمية، واأخالقياتنا احل�سنة التي ع�سنا 

وترعرعنا عليها؟

برنامج  اأو  نقراأها،  يومية  جريدة  على  تقت�رض  ال  كلمة  االإعالم 

علينا  ينبغي  التي  الكثرية  الر�سائل  من  عامل  هي  بل  نتابعه؛  تلفزيوين 

كمتلقني االإنتباه لها واأخذ املفيد منها.

هل تعتقدون باأن االإعالم وجهان لعملة واحدة؟! اإن كان جوابكم نعم 

فما هما الوجهان؟! واإن كان جوابكم ال اإذن فما هو االإعالم؟!.

                                                                  ميثاء اخلالدي

                                                              اللغة االإجنليزية والرتجمة

الإعالم وجهان لعملة واحدة

ما اأغرب هذا العنوان الذي تلوح حقيقته يف �سماء تلك االأمنيات اجلميلة، 

اأمنيات لطاملا رددناها بني حني و اآخر، اأنا �ساأ�سبح طبيبًا الأعالج والدتي، واأنا 

�ساأ�سبح مهند�سًا كاأبي، عفوية الطفولة مل تدرك عناء الكبومل ي�سوهها الكدر، 

هي  وها  حتقيقها،  حلظة  منتظرين  االأمنيات،  �سندوق  يف  االأحالم  تلك  رتبنا 

ال�سنني املنتظرة تقرتب، ولكن يبدو يل اأن تلك االأحالم جاءت اإلينا كغيمة مطر 

اأفرحتنا قلياًل فتال�ست، كرُث ترددينا اأنا ال اأ�ستطيع، ال باأ�س �ساأنظر اإىل حلم اآخر، 

بعد اأن رددنا اأنا �ساأ�سبح بكل اإ�رضار وعزمية، وبهذا خذلنا تلك االأحالم العفوية.. 

اأحالم الطفولة عند اأول عقبة يف طريق االأمنيات، ملاذا ال جنعلها ك�سم�س تنري 

�سباحنا كل يوم ؟! �سم�س تنري درب االأمنيات وت�سع حداً لتلك العقبات، اأو كقمر 

قد حان  ها  فرحًا،  العني  لتتالأالأ  نورُه  ويبعث  ليلة،  كل  احلياة  اأمل  فينا  يجدد 

الوقت من جديد لن�سحق تلك العرثات ومن�سي . 

                                                                    ن�سيبة م�سبح �سامل اليحمدي 

                                                                           ترجمة لغة اجنليزية 

اأما حان حتقيقها!!

وموروث  بطابع  العامل  دول  من  كغريها  عمان  �سلطنة  تتميز 

ال�سعبية، حيث  العادات والتقاليد واملاأكوالت  تقليدي خا�س يتمثل يف 

ي�ستلهم املواطن العماين مفردات الرتاث من البيئة املحيطة حوله.

بع�س  به  ت�ستهر  الذي  الكييف«  »�ساي  ويتطرق حديثنا هنا عن   

الكييف  و�ساي  الداخلية،  حمافظة  واليات  خ�سو�سًا  ال�سلطنة  واليات 

النخيل املمتدة بني �سهري  اإعداده يف موا�سم تنبيت  يتم  م�رضوب مميز 

اأو  النبات  »�سغراف«  من  الكييف  �ساي  ُيح�رض  واأبريل.  ومار�س  فباير 

اللحاء اخلارجي للنبات حيث يقطع اإىل قطع �سغري وي�ساف اإىل  املاء 

يعاد طبخه  بحيث  اأقل  اأو  ل�ساعة  بال�سكر، ومتتد فرتة حت�سريه  ويحلى 

ملرتني اإىل اأن يرتكز اللون البني اأو م�ستخل�س ال�سغراف يف املاء. 

الدهون  حرق  على  ي�ساعد  اأنه  منها  كثرية  فوائد  الكييف  ل�ساي 

اإىل عالج  معظم  املوجودة يف ج�سم االإن�سان وتدفئة اجل�سم باالإ�سافة 

وقد   . املعدة  يف  املوجودة  الغازات  وطرد  املغ�س  مثل  البطن  اأمرا�س 

ا�ستخدمه العمانيون قدميا وال زال اإىل االآن ي�ستخدمه الكثري منهم حيث 

يعتب  من اأهم االأدوية يف الطب التقليدي العماين.

                                                                    وحدة بحوث االأفالج 

�ســــــاي الكييــــف 

بنزين الكفاح

الطموح يشء راق يسعى إليه قليل من الناس من 

أصحاب الهمة العالية و اإلرادة الفذة.

من  نجدها  الطموح  كلمة  معنى  إىل  جئنا  إذا  و 

أصل طمح و طمح الشخص: أي تطلع إىل تحقيق 

هدف بعيد.

و إذا اقرتبنا من طريق الطموح نجد أنه طريق 

وعر تكتنفه الكثري من املصاعب التي يجب عىل 

الطموح  صاحب  فإن  لذا  يتخطاها،  أن  اإلنسان 

التسلح بسالح الصرب و قوة اإلرادة.  البد له من 

وقد مدح الكثري من الشعراء أصحاب الطموح و 

أبو  فنسمع  أهدافه  لتحقيق  يسعى  ال  من  ذموا 

القاسم الشايب يقول:

إذا الشعب يوما أراد الحياة 

                    فال بد أن يستجيب القدر

و من ال يحب صعود الجبال

                    يعيش أبد الدهر بني الحفر

و يقول املتنبي:

ومن يجد الطريق إىل املعايل

                      فال يذر املطي بال سنام

و قد رضب لنا الرسول-عليه السالم- أروع األمثلة 

يف الصرب، و تحمل املشاق من أجل الوصول لهدفه 

و تبليغ الدين اإلسالمي و نرشه.

منها  لها،  حرص  ال  كثرية  الطموح  مثبطات  و 

النفيس و محاربة النفس التي تدعوا إىل الراحة و 

الرحمة ، ومنها اجتامعي يتمثل يف املجتمع الذي 

يحارب كل من يجد فيه همة التغيري إىل األفضل، 

فعليك أخي الطموح أن ال تنظر لتلك املثبطات 

من أجل الوصول لهدفك بسالم.

أسامء بنت محمد حامد العامرية

اأتذكر كيف  اأتذكر اليوم الذي ولدُت فيه، 

اأخذ  اأمي  اأملًا بينما حتاول  كان راأ�سي يعت�رض 

زفريها  مع  اأخرج  اأن  متمنية  طوياًل  �سهيقًا 

و�رضاخها  اأنينها  �سوت   ، هذا  عاملكم  اإىل 

وهي  يديها  و�سورة  بكائها  اأذين،  يف  يتهادى 

عيني،  يف  يرتائ  املمر�سه  تلك  يد  على  ت�سد 

ُلها ما ال طاقة لها به، لكن قوة  اأال اأحمرّ متنيُت 

نف�سي  دفع  على  ُت�سعفني  مل  وقتها  ج�سدي 

اأدعو اهلل وقتها باأن  خارجًا. ال �سك باإين كنت 

يهبني ويهبها فرجًا من حيث ال نحت�سب. وبعد 

انتظار دام �ساعتان ودقيقة خرجت الأرى نور 

ال�سماوات واالر�س، خرجُت مع اآخر تنهيدة اأمل 

الأمي، خرجت والبكاء يعت�رض وجهي ال�سغري، 

بقطع  قامت  قد  املمر�سة  الأن  بحرقة  بكيت 

احلبل الذي يربطني باأمي الأنتهي منها قبل اأن 

اأبتدي .

اإميان حممد 

قبـــل اأن 

اأبتــدي 

..
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حبيبتي اأنِت

حبيبتي أنِت ،

جميلتي ،

 ومدينة األمان 

أول األحباب ،، وآخر األعداء

ترى  مل  قلبي  نبض  يا  كقلبك 

عيناي،

حضنك ، 

همسك ، 

وخوفك الشتان!

جميعهم أمرييت؟ 

مل ترى عيناي!

أحبك ،

 وأحبك إىل انتهاء الحال 

فأنت حب خالد لن ميلُه البال 

طفلك يا أمي ،،

 يعيش يف نعيم 

 ألنك جنته

وأمه الحنون!  

خيال بنت نارص العامرية 

ترجمة لغة انجليزية 

اأعز مكان يف الدنى �رضج �سابح          وخري جلي�س يف الزمان كتاب 

يعمل جاهدا لريقى  فاالإن�سان  للرقي،  دائما  ت�سعى  االإن�سانية   النف�س 

خري  فهو  اأ�سا�سها   هو  الكتاب  اأن  لوجدنا  الرقي  مل�سدر  بحثنا  ولو  بذاته 

الدنيا ا�سطحاب الكتاب، واأول كلمة نزلت  الدنيا و خري ما يف  �ساحب يف 

على ر�سولنا الكرمي هي )اإقراأ(،  وهي مفتاح تثقيف النف�س االإن�سانية، تتيح له 

الدخول يف اآفاق جديدة واكت�ساب احلكمة واالإر�ساد وبناء االأذهان وت�سفية 

العقل.

بنائها  ولذلك يعمل على  الروح  يقروؤه هو  اجل�سد ومن  الكتاب هو  اإن 

اأنف�سنا للو�سول  بناء �سحيحا لذا يجب علينا اأن نعمل جاهدين يف تثقيف 

الأعلى مراتب الرقي و ذلك عن طريق البحث و اال�ستطالع املعريف يف جميع 

جماالت احلياه املختلفة ب�سكل م�ستمر و دوري و البحث و اال�ستطالع يجعل 

طريقك طريقا �سهال ال �سعوبة فيه.

نف�سك  �ستجد  وعندها  وا�ستطالعك  لبحثك  طريق  اأول  الكتاب  فاجعل   

تبنى على املعرفة واالنفتاح الفكري املحدد.

اأماين بنت حمد الرواحية

اللغة االجنليزية والرتجمة.

خري جلي�س

البقية  اإليها  التفتت  بجرح،  اإحداها  اأ�سيب  اإن  الدجاج  زريبة  يف 

ال�سديد  الدم لتهلك وتق�سي نحبها، وهذا لالأ�سف  لنقر مكان  مبناقريها 

هو حال بع�س جمتمعاتنا اليوم؛ فاإنه اإن ظهر من خمطاأ زلة اأو خرج عن 

اإطار املاألوف واإن كان قد اأ�ساب، بادر اإليه النا�س دون ن�سيحة م�سبقة 

اأن ينغم�س يف  اإىل  اأو تثب من�سف باللمز والهمز، حتى ي�سل به احلال 

مهاوي ماهو فيه اأو يهجر املجتمع جملة، فال هو ناج من براثن ما �سقط 

فيه وال من طواحن املجتمع املتهكم عليه الذي ميثله خري متثيل جمتمع 

الدجاج املتهالك على جرح امل�ساب.

اإن للقراآن يف هذا لفتات جلية جليلة التي قل اأن يلتفت اإليها، واإن 

اإىل  فلننظر  ربي؛  رحم  من  عند  اإال  التطبيق  دائرة  تدخل  ال  اإليها  التفت 

فاإنه  والعفو؛  الزالت  الغفور يف جمال جماوزة  العفو  ما ورد يف كتاب 

على  تدل  بتعابري  املو�سوع  هذا  داللة  عن  عب  الدقيق  املعجز  بكالمه 

اهلل  يقول  اهلل تعاىل باجلمال،  العفو يف كتاب  اإذ يقرتن  جمال و�سالم، 

ُهْم َهْجراً َجِمياًل(، ويقول اأي�سًا: ) 
ْ
ِبْ َعَلى َما َيُقوُلوَن َواْهُجر تعاىل:« )َوا�سْ

واإن ال�ساعة الآتية فا�سفح ال�سفح اجلميل (، وحتى فيما جاء من توجيهه 

تعاىل ملو�سى وهارون يف دعوتهم لفرعون الطاغي الباغي، يقول العلي 

ُر اأَْو َيْخ�َسى(، فحري اأن يكون لنا يف  َعَلرُّه َيَتَذَكرّ ًنا َلرّ ِيرّ احلكيم: ) َفُقواَل َلُه َقْواًل َلرّ

هذا الكالم عظة وعبة واتعاظ، واأن نكون ممن ي�ساعد يف التئام اجلرح 

ال يف زيادته وهالك �ساحبه.

                                       الطالبة: هاجر بنت خلفان الرواحية

                                                    ترجمة لغة اجنليزية 

ا�سفـــح و�سامـــح

ليتحدث  الرياع  دور  ياأتي  فهنا  احلديث  عن  الل�سان  يعجز  عنما 

تركت  هنا  يوقفه،  اأن  كان  اأحد  اأي  ي�ستطيع  وال  لنف�سه  العنان  ويخرج 

التي  جدي  مزرعة  فو�سف  اأريده  عما  يعب  اأن  فا�ستطاع  لقلمي  العنان 

ع�ست فيها اأجمل اأيامي ومل اأجد بديال عنها! فكلما ابتعدت عنها فهنالك 

ذلك الوجد الذي يهرع اإيل ويناديني حيثما كان واأينما حللت.

م�سيت على ممراتها ال�ساحرة كل �سيء فيها يذكرين بحدث معني..

 بباءة الطفولة ورائحة املا�سي..

زقزقة الع�سافري تاأخذك اإىل مكان اآخر بعيد ال ي�سبه اأي �سيء كان..

حقيقية،  �سعادة  لنا  وخلف  عظيم  كنز  خلفه  وترك  جدي  رحل 

ا�ستمتعنا بكل حلظة فيها..

التي ت�سق طريقها لرتوي  االأخ�رض اجلميل واالأفالج  الب�ساط   ذلك 

واجلوافة  والليمون  املاجنو  ثم  ومن  النخيل  اأ�سجار  من  احلكايات،  لنا 

واخل�س  الفجل  مثل  االأخرى  باملحا�سيل  ونهاية  والفافاي  وال�سفرجل 

واجلزر وامللفوف والب�سيم وغريها..

 روينا حكايتنا لها وكتبنا ق�س�سنا عليها �سحكنا وبكينا ولعبنا 

حول اأ�سجارها..

ما  كل  �سمعت  ولدها،  على  العطوفة  احلانية  االأم  مثل  لنا  كانت   

بخواطرنا من هموم واأحزان، ومل تياأ�س منا..

 بنينا ذكرياتنا واأحالمنا اجلميلة عليها، ومل تعاقبنا على �سغبنا 

و�سقاوتنا فقد كنا اأحيانا نغ�سبها، اأهم ذكرياتي فيها ال تنتهي اأبدا من 

خميلتي فجميع من راآها اأحبها واأ�رضه منظرها.

جمالها  الأن  عيني  يف  مملكة  هي  بل  فح�سب  مزرعة  لي�ست  هذه   

يتخطى حدود اجلمال، ق�سينا اأجمل حلظات عمرنا فيها، واإىل االآن اأتذكر 

كل حلظاتي فيها الأنها �سعادتي ال�سغرية املخباأة يف ذاكرتي.    

                                                              خلود بنت حممد الندابية

                                                                 ترجمة لغة اإجنليزية

مزرعة جدي

ـــــَة واالأ�ســـــــواُق َتغمُرنـــــــي األقــــــى االأحبرّ

ـــــي واإن َبُعــــــــَدت عْينــــــاَي روؤَيُتكـــــــم  اإنرّ

من�ســــــي �ســـويـــًا اإلــى املجهـــوِل َناأَمُلــــــُه

َفَرحـــــًا ُيطــــلُّ علــى الَب�َسمـــــاِت ُي�رِضُقهــــــا

هــــل لــــي بلْحــــٍظ مــن االأ�ْسعـــاِر ت�رُضُدهــا

ْيحــــاِن اأْعَبُقــــُه
رّ
هــــل لـــــــي بعْطـــٍر مــن الر

هـــــل لــــي ب�ســـْوِت خريـــِر املــــاِء ت�رَضُبــُه

هـــــي االأُمنيـــــــاُت ت�ســـري فــي �سواطِئهـــا

قلــوٌب تلتقي

فـــــ�ُس ت�سلــــوا ملــن بالقلــــِب �سلــــواُه والنرّ

ْنٌو كمــن باجل�ســــِم يْحيـــــاُه وُح �سِ
ُّ
فالـــــر

نيـــــا فنـــــراآُه �سْعـــــداً ُي�ســـــيُء علـــى الدُّ

َيهـــــدي عبيـــــراً مـــن االأ�ســـــواِق نْهـــــواُه

اأُ�سغـي بنَهــــــــٍم َفُتحيينــــــــي الأحظـــــــاُه

 طْيُفـــَك فــي االأوطــــاِن اأْلَقـــــــاُه
رّ
لَيُمـــــــــر

فـاُه علرّــــــي �ساآُخــــــــُذ مــــن ر�سفـــــاَك اأ�سْ

 اأْعَيـــــــاُه
رّ
 مَلـــْن باحُلــــب

ُّ
ــــــر وفكــــــري مَيُ

عبدالعزيز بن �سعود الغطريفي

الرتجمة للغة الفرن�سية
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Royal Decree 542010/ states that the Oman 
Academic Accreditation Authority (OAAA) is 
responsible for “developing and updating the 
Oman Academic Qualifications Framework 
in collaboration with the Ministry of Higher 
Education and other relevant authorities.”  The 
Education Council issued a decision authorizing 
the OAAA to develop a comprehensive Oman 
National Qualifications Framework (ONQF) to 
include academic, vocational, professional and 
school education.

The Oman Qualifications Framework (OQF) 
includes different levels and qualifications in 
the education system, describing the principles 
and standards associated with qualifications and 
their titles to ensure consistency in qualifications 
throughout the country, as well as providing 
equivalence of standards in comparison with 

respected international education institutions.
The OAAA is responsible for developing and 

maintaining the OQF for all types and levels 
of education, including schooling, vocational, 
professional and academic higher education.  
The establishment and implementation of a 
comprehensive ONQF for the Sultanate is expected 
to bring coherence to the education and training 
system in Oman.  This will be achieved through 
the integration of the various sectors into one 
nationally coordinated qualification system that 
will promote the relevant national goals of Oman. 
Phase one of the OQF project, initiated in May 
2015, will be completed in July 2016 and phase 
two will commence from August 2016 to July 
2017.  The OAAA hopes to launch the OQF to the 
sector in October 2017.

At the request of the OAAA, The University of 

Nizwa (UoN) hosted a briefing on Tuesday, April 
5, 2015 morning for the sector in the Dhakiliya & 
Sharqiya regions of Oman. More than 40 OAAA 
invited participants attend the briefing.  A site link 
will soon be provided by the OAAA containing 
the presentations made at the briefing; once the 
link is published, the UoN Deanship of Quality 
Management (DQM) will share it with the Campus 
community.

 The Oman Academic Accreditation Authority Briefing on the Oman

 Qualifications Framework project at the University of Nizwa

If I had a chance to visit a foreign country 
for two weeks, the first choice that comes to my 
mind will be Japan. Japan is a beautiful country 
with a lot of attractive scenes, various culture and 
interesting cities.

Firstly, I want to go sightseeing Japanese 

landscapes. For instance, I want to see the 
Mount Fuji which is the mountain covered 
by snow on the top. Mount Fuji is one of the 
symbols of Japan. I like its beauty and wish 
I had a chance to climb it. However, I would 
like more to have a picnic while sightseeing 
the cherry blossom. I feel not only lively 

when I enjoy the meal with other tourists but 
also peaceful in my soul as admiring the view 

of blossom petals falling down slightly.
Secondly, I will take more opportunities to 

explore culture of Japan. I would like to eat as 
much Japanese food as possible. Not only the food 
is decorated very attractively but also the taste 
is unique and delicious such as sushi, yamen or 
dango. Furthermore, I would like to see beautiful 
Geishas, to try on kimono, then walk around Geisha 
District, which will be an exciting experience. It is 
well worth seeing temples where I will buy some 
lucky amulets for my parents and friends.

Finally, Japan has a lot of interesting cities 

that I want to take a visit. I want to go to Chiba so 
that I am able to have a lot of fun in amusement 
park “Tokyo Disney Land”. Japan is also famous 
for ancient castles where I can learn more about 
Japanese history and architecture like Nagoya 
castle and Osaka castle. In addition, I don’t want 
to miss Tokyo Tower in my list of the places I must 
visit. It is a wonderful tower from where you can 
have a spectacular view of the whole city as well as 
enjoy delicious food and drink while sightseeing. 
Beside, Akihabara is a great area for otaku who 
like manga and anime a lot. In this part of Tokyo I 
will buy as many figures of my favorite character 
as possible. After shopping I will take a cup of 
coffee in a famous Maid Café where waitresses 
wear lovely dresses as maids.

Beautiful landscape, diverse culture as well as 
exciting cities are only a few reasons why I choose 
Japan as a country to visit. I always wish I had 
enough money to visit the whole Japan and I feel 
two weeks’ time is too short for me.

A Place I Would Like to Visit
By Zahrah Issa Haroon Al Hashami
Elementary, Section 10
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The 9th of September 2015, is the day I started working at the Writing 
Center in University of Nizwa. The purpose of the Writing Center is 
to provide assistance to students who seek to improve their English 
language skills by attending tutorials, workshops, conversations and 
academic consultations conducted by native speaking instructors.
  
During my first days, I felt lost. I didn›t know anybody at the center.  I 
felt that I needed a lot of practice to be a good tutor. Day by day, I learned 
new things, I attended tutorials that were conducted by other tutors so as 
to know and understand how to manage a tutorial session. Meanwhile, I 
got to know my colleagues, the other peer tutors, who were enthusiastic, 
full of energy and were really funny. Eventually, I learned to like the 
place.

After learning about tutorials and how to manage them, I was so excited 
to start my own session. It was so interesting to tutor different student 
with different levels of English. Aside from assisting students with basic 
language skills, I also taught different courses from my major, which 
is English Language and Translation. This helped me to revise all what 
I›ve learned in previous courses and improved my writing and reading 
skills as well. Aside from that, I attended workshops conducted by the 
Writing Center’s director and administrators that were for both students 

and peer tutors aimed at English language improvement. This semester, 
my colleagues and I conduct conversation sessions that enable students 
to speak and interact with each other in English easily. 

Being a peer tutor has taught me many things. I have become more 
patient, I have improved my time management skills and I have been able 
to enrich my English language. I have enjoyed my time at the Writing 
Center on many occasions. For instance, our trip to the sinkhole which 
is located in Hawayat Najem Park to see the most incredible scenes, 
the Arabic language open day and the visit of Sultan Qaboos Collage 
students to the center and the humorous moments that we have during 
our weekly meetings. 

To put it briefly, I›m really glad that I joined the Writing Center. If you 
are a student needing any sort of academic assistance, remember, the 
center is always there to help you improve. Also, if you are interested at 
becoming a peer tutor one day, believe me, it is worth a try. 

Finally, I would like to extend my thanks to the director of the Writing 
Center Mr. Derek O`Connell and the administrators for helping me 
become a good tutor. 

My Experience Working at the 
Writing Center

AFRAH ABDALLAH ALI AL QUYOODHI  

Proverbs are the adornment of speech.
Birds of a feather flock together.
After a test men are honored or disgraced.
A friend in need is a friend indeed.
All truth is not always told.
All that glitters is not gold.
A word to the wise is sufficient.
An occasion lost cannot be redeemed.
By others fault wise men correct their own.
Confidence is the companion of success.

Maxims and proverbs
الأمثال زينة الكالم  

اإن الطيور على اأ�شكالها تقع

بعد المتحان يكرم املرء اأو يهان

ال�شديق عند ال�شيق

ما كل ما يعلم يقال

ما كل ما يلمع ذهب

اللبيب من الإ�شارة يفهم

الفر�شة ال�شائعة ل تعو�ض

ي�شتفيد العقالء من اأخطاء غريهم

الثقة رفيقة النجاح

حكــم واأمثــال

Done by / Aisha Mohammed Al shahoomi
English translation
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عد�سة اإ�رشاقة

�سفــــاء احل�رشمـــــي

رميـــــا النهــــــــدي

زينــــب اخليـــاري

جواهـــر اجلردانــــي

حنــــــان الق�سابــــــي


