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مريم بنت جمعـــــة الكميانيَّة

مبا  املعرفة  نشر  نزوى  جامعة  غاية  إن 
يكفل لطالبها التعليم، والتزود بالفضائل 
إلثراء  الالزمة  احلياة  مهارات  واكتساب 
لنمو  بفاعلية  لإلسهام  وتأهيلهم  حياتهم 
املجتمع وتطوره، لذا فقد امتزجت رؤية 
اجلامعة ورسالتها بثالثة أركان هي نشر 
املعرفة واإلسهام الفاعل يف إنتاج املعرفة 

وتسخيرها، وإمناء املجتمع وتطويره.

ومن هذا املنطلق جاء ميالد أول مؤمتر 
طالبي من نوعه يف سلطنة عمان يف شهر 
»األنشطة  بعنوان   2009 عام  من  فبراير 
املجتمع   يف  االرتكاز  محور  الطالبية 
األكادميي« وكان من أهم مراسيه وغايته 
تهيئة طالب اجلامعة خاصة ومؤسسات 
التعليم العالي عامة لألخذ بزمام املبادرة 
اإلنتاج  سبيل  يف  الشريف  والتنافس 
واالعتماد  القيادة  والتمرين على خصال 
احلياتية  املهارات  وتنمية  الذات  على 
الفكري  املستوى  رفع  يف  واإلسهام 
والتنموي يف املجتمع األكادميي من خالل 
للمنظومة  املصاحبة  الطالبية  األنشطة 

التعليمية.

آفاقاً  األول  الطالبي  املؤمتر  فتح  لقد 
رحبة وواسعة؛ فمنه تبلورة فكرة اإلبداع 
ورمزاً  اسما  ليكون  باجلامعات  الطالبي 
للمؤمتر الطالبي الثاني والذي يهدف إلى 
الطالبية  اإلبداعات  لتنمية  علمية  رؤية 
وتوجهاته  الطالبي  اإلبداع  واقع  وبحث 

بني اجلامعات يف سلطنة عمان.

أما املؤمتر الطالبي الثالث فقد متثل يف 
نشر »املعرفة« تلك املعرفة التي تفسرها 

رسالة جامعة نزوى بنشر الفكر اإليجابي 
احلضاري  وإرثها  األمة  هوية  وترسيخ 

واإلسالمي. 

الرابع  الطالبي  املؤمتر  رؤية  جاءت  لقد 
»التنشئة  لقيم  تدعيماً  نزوى  بجامعة 
األسرة  رسالة  لألجيال..  الصاحلة 

والوطن«.

ويهدف هذا املؤمتر إلى إبراز دور األسرة 
واملجتمع يف التنشئة الصاحلة والتمسك 
باملوروث  من العادات والتقاليد يف تربية 
تربوية  معاجلة  إيجاد  وكذلك   ، النشئ 
ناجحة تسهم يف تنمية سلوك األبناء نحو 

اآلخرين.

لقد نالت قضية التنشئة الصاحلة أهمية 
بارزا  موقعاً  حتتل  وأصبحت  قصوى، 
التنمية  أبعاد  من  بعد  أي  معاجلة  عند 
عملية  وتعد  الشامل،  اإلنساني  باملفهوم 
منظومة  لألفراد  الصاحلة  التنشئة 
مؤسسات  جميع  فيها  تشارك  متكاملة 
املجتمع، بدء باألسرة التي تعتبر احللقة 
األولى املهمة يف عملية التنشئة الصاحلة، 
والعالي  العام  التعليم  ومروراً مبؤسسات 
عبر  وقيمها  التنشئة  مفهوم  تكرس  التي 
سلوكيات واعية ميارسها الطالب وتهدف 
إلى غرس االنتماء لدى املواطن وتنميته، 
بالروح  مشبع  صالح  مواطن  وتنشئة 

الوطنية واملواطنة الصادقة.

كان  فقد  اخلامس  الطالبي  املؤمتر  أما 
يف  اإليجابية  واملشاركة  »الشباب  بعنوان 
بناء املجتمع« وهدف إلى بناء جيل شبابي 

يتمتع بشخصية متكاملة من خالل برامج 
متخصصة وبشراكة مجتمعية متمزة تبرز 
االجتماعي  النسيج  يف  الشباب  أهمية 
احلالية  أدوارهم  وتوضح  للمجتمع، 

واملستقبلية.

السادس  الطالبي  املؤمتر  جاء  وقد 
مناء  يف  ودورها  اإلحسان  »قيم  بعنوان 
واحدة  القيم  تعد  إذ  واألوطان«  األفراد 
كبير  حولها جدل  دار  التي  القضايا  من 
أحدثه  وما  املعاصرة،  التغيرات  نتيجة 
ذلك من تأثير على النسق القيمي لكثير 
من األفراد. ومما يزيد من أهمية انعقاد 
هذا املؤمتر تأكيده على غرس قيم حب 
ووجدانهم،  األفراد  قلوب  يف  األوطان 

ليكونوا أعضاء فاعلني يف بناء أمتهم.

تتمثل  املؤمتر  هذا  وأهداف  رسالة  إن 
ورعايتهم  املوهوبني  الطلبة  اكتشاف  يف 
التى  املهمة  األهداف  من  ذلك  ويعّد   ،
تسعى اجلامعة إلى حتقيقها حيث تعتمد 
األنشطة  من  العديد  على  خططها  يف 
بيئة  وتوفير  الشريحة،  بهذه  تهتم  التي 
التميز،  على  الطلبة  تشجع  جامعية 
واإلبداع. ويظهر هذا االهتمام من خالل 
منظومة األنشطة التى تقوم بها اجلامعة 
عقد  مثل:  الطالب  شؤون  بأمانة  ممثلة 
فرًصا  تراها  التى  الطالبية  املؤمترات 
وإبداعاتهم،  مواهبهم،  إلبراز  واقعية 
لهم  الفرصة  إتاحة  خالل  من  وقدراتهم 
لإلعداد لها، وتنظيمها، وإدارة جلساتها، 
وتقدمي أوراق العمل مما يفتح لهم آفاًقا 

جديدة الكتساب بعض املهارات املهمة.

املؤمتر الطالبي السابع
» النشاط الطالبي ودوره 
يف بناء شخصية الطالب 

اجلامعي«
د. صالح بن منصور العزري

مساعد الرئيس لشؤون الطالب
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شاركت كلية العلوم واآلداب ممثلة بالدكتور عبداهلل بن سيف التوبي-
عميد الكلية- والدكتور مطاع بركات-أستاذ بقسم التربية والدراسات 
اإلنسانية-  يف فعاليات املوسم  العلمي للمؤمترات الدولية بكواالملبور 
حيث  املتخصصني،  الباحثني  من  نخبة  وذلك مبشاركة  ماليزيا،  يف 
فيها  نوقش  يومني،  املؤمتر)88( جلسة عقدت خالل  بلغت جلسات 
يف  واالقتصاد  واإلدارة  البشرية  والتنمية  والتدريب  اإلدارة  قضايا 

التنمية البشرية، إلى جانب دور الدراسات اإلسالمية يف تطوير واقع 
األمة وخدمة اإلنسانية وكذلك الهندسة والتنمية البشرية.

لدى  »املواطنة  بعنوان  الباحثان  بها  تقدم  التي  الورقة  عنوان  وكان   
إطار  يف  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  البنية  اجلامعي:  الشباب 
وسام  الباحثني  العلمي  املوسم  منح  ولقد  الزمني«،  االنتماء  توازن 
فعاليات  اختتام  حفل  أثناء  بركات  مطاع  الدكتور  وتسلمه  التميز 

املوسم يف كواالملبور. 
مستقبلية  خطة  رسم  إلى  يهدف  املوسم  هذا  أن  بالذكر  اجلدير 
يشترك الباحثني يف تنفيذها وتطويرها وتعديلها، بهدف الوصول إلى 
إجناز علمي عاملي مرموق، يسهم حقاً يف تطوير حركة العلم وتغذية 
املعارف اإلنسانية مبا يضمن ارتقاء النوع البشري وتفعيل دور العلم 

يف حتقيق رفاهية اإلنسان.

كلية العلوم واآلداب 
تشارك يف املوسم العلمي 

للمؤمترات الدولية 
مباليزيا.. وحتصد وسام 

التميز

تعقد جامعة نزوى يف الثامن من شهر فبراير القادم املؤمتر الطالبي السابع والذي يحمل هذا العام شعار 
»النشاط الطالبي ودوره يف بناء شخصية الطالب اجلامعي« حيث يأتي هذا املؤمتر ليأكد على أهمية ممارسة 
األنشطة الطالبية  يف مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص ومؤسسات املجتمع املختلفة، والتركيز على 
مسؤولية تلك املؤسسات يف تفعيل ممارسة األنشطة الطالبية، إلى جانب االستفادة من استعراض وبحث 
جتارب املؤسسات املشاركة يف االهتمام باملتميزين واملبدعني عبر تقدمي بيئة مناسبة ملمارسة األنشطة 
الطالبية املختلفة واملتنوعة، وإثراء الساحة العلمية للطالب بعرض نتاجهم العلمي ونشره، والتأكيد الفعلي 
على أهمية مشاركة طلبة اجلامعات يف إعداد البحوث العلمية وتقدميها وتنظيم األنشطة والفعاليات املتنوعة 

وإدارتها.
وتشارك يف املؤمتر العديد من مؤسسات التعليم العالي من داخل السلطنة وخارجها وتبلغ عدد األوراق التي 
ستقدم أكثر من عشرين ورقة عمل على مدار ثالثة أيام تدور حول العديد من احملاور من بينها دور مؤسسات 
التعليم العالي يف تفعيل ممارسة األنشطة الطالبية، واجتاهات طلبة اجلامعات نحو ممارسة األنشطة 
الطالبية، و تطوير واقع األنشطة الطالبية يف مؤسسات التعليم العالي، والعالقة بني ممارسة األنشطة 
الدراسي،  والتحصيل  الطالبية  األنشطة  العالقة بني  الطلبة، وكذلك  لدى  الشخصية  الطالبية وسمات 

ومعوقات ممارسة األنشطة يف مؤسسات التعليم العالي.

الجامعة تعقد المؤتمر الطالبي السابع

 الشهر القادم بمشاركة دولية من مؤسسات التعليم العالي

تعقد كلية االقتصاد واإلدارة ونظم املعلومات يف احلادي عشر من شهر 
املعلومات حول »احلوسبة  الوطني األول لنظم  القادم املؤمتر  فبراير 
– الرزيقي  الدكتور سالم بن سلطان  السحابية«، وذلك حتت رعاية 
الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية املعلومات- ، حيث يعد هذا املؤمتر فرصة 
فريدة للباحثني واألكادمييني والطالب ملالقاة غيرهم من املهنيني من 

مختلف املنظمات الدولية والوطنية لتبادل مختلف األفكار يف مجال نظم 
املعلومات ومتابعة التطورات واالستحداثات التي أصبح عليها هذا العلم.
وسيتناول املؤمتر العديد من أوراق العمل التي تتحدث عن السحابة 
اإللكترونية وتطبيقاتها العلمية،  والهيكلة واخلدمات السحابية، وهندسة 
البيانات واملصادر االفتراضية للمعدات والبرمجيات، إلى جانب احلديث 

عن مناذج البرمجة و مناذج التسعير، ومناذج البرمجة املتزامنة والتماثل، 
ودعم التطبيقات النقالة وشبكات توصيل أمن البيانات واخلصوصية 
وذلك  الداللي،  والويب  والتعليم  التعلم  و  القضائي،  واالختصاص   ،
مبشاركة كليات العلوم التطبيقية وكليات العلوم التقنية ، وكلية وجلات 

للعلوم التطبيقية،  وغيرها.

.. وكلية االقتصاد واإلدارة ونظم المعلومات

 تعقد المؤتمر الوطني األول لنظم المعلومات حول »الحوسبة السحابية« 
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كتبت - إنتصار الهطالية:
والتطوير  العلمي  للبحث  دارس  مركز  قام 
التقني بزيارة علمية بحثية إلى محمية رأس 
إطار  يف  وذلك  البحرية،  للسالحف  اجلنز 
املشروع البحثي املمول من اجلامعة بالتعاون 
مع و زارة البيئة و الشؤون املناخية و وزارة 
العلمية  الزيارة  إجراءات  لتسهيل  السياحة 

املذكورة.
 وتكون الفريق البحثي من الدكتورعيسى بن 
واألستاذ  املركز-  –مدير  العامري  سليمان 
من  وتسعة طالب  محمود  إبراهيم  الدكتور 
من  كجزء  وذلك  احليوية  التقنية  تخصص 

مشروع تخرجهم.
تعريفية  جولة  يف  الزيارة  برنامج  متثل  و   
يتضمنه  ملا  للمحمية  املصاحب  للمتحف 
من معلومات قيمة عن السالحف وتاريخها 
كما  عصرنا،  يف  تواجهها  التي  واألخطار 
البحثي بزيارة لبعض الشواطئ  الفريق  قام 

وهي  اخلضراء  السالحف  بتواجد  املعروفة 
احلد  رأس  مبحمية  املراعي  سيح  شاطئ 
و  )اجلنوبي  اجلنز  رأس  محمية  شاطئ  و 

الشمالي(. 
كذلك  العلمية  الرحلة  برنامج  تخلل  وقد 
البحرية  السالحف  تعشيش  ملواقع  زيارة 
على شاطئ رأس اجلنز و ذلك حتت إشراف 
مرشد وزارة البيئة والشؤون املناخية الفاضل 
امليداني؛  العمل  من  كجزء  العامري  راشد 
و  السالحف  مبراقبة  الفريق  قام  حيث 
حفر  ثم  الشاطئ  إلى  املاء  من  خروجها 
ونصف  متر  إلى  عمقه  يصل  الذي  العش 
الرجوع  وبعدها  ودفنه،  البيض  ووضع  املتر 
استغرقت هذه  البحر مرة أخرى، وقد  إلى 

العملية تقريبا ثالث ساعات.
عن  تفصيليا  شرحا  املرشد  قدم  ذلك  بعد 
بدأت  السلطنة  أن  إذ  وتاريخها؛  احملمية 
ثم  ومن  1977م  عام  السالحف يف  بحماية 

احلد  ورأس  اجلنز  رأس  محمية  تأسست 
عام  ويف  1996م  عام  سلطاني  مبرسوم 
احملمية  عمران  شركة  استلمت  2008م 
من  بإشراف  والباحثني  للزوار  لتهيأتها 
وزارة البيئة والشؤون املناخيه وتقوم احملمية 
بحماية جميع احليوانات مبا فيها من طيور 
السالحف  وأيضا  وثعالب  مرجانية  وشعب 
وغيرها، و تبلغ مساحة احملمية 120 كم2 و 
الشريط الساحلي 42 كم2  من منطقة خور 
بحر  مبحاذاة  الرويس  منطقة  إلى  جراما 
ورأس  احلد  رأس  منطقتا  أن  كما  العرب، 
يف  ويوجد  فقط  للزوار  مخصصتان  اجلنز 

احملمية 18 مراقب.
البيض  وضع  دراسة  من  اإلكتمال  وبعد 
من  بعض  بجمع  الفريق  قام  والتعشيش 
احلاضنات  يف  ووضعها  البسيطة  العينات 
التطور  لدراسة  دارس  مبركز  اخلاصة 

اجليني لهذا النوع من الكائنات احلية.

مركز دارس للبحث العلمي والتطوير 
التقني يقوم برحلة علمية لمحمية 

رأس الجنز

نظم مركز إمناء املوارد البشرية دورة تدريبية يف برنامج أكسل ) 
Microsoft Office Excel( ملجموعة من موظفي اجلامعة، 
مبركز  موظفة  احلديدية-  جميلة  الفاضلة  الدورة  قدمت  حيث 
نظم العلومات-، وقد هدفت إلى تعريف املشاركني بكيفية إنشاء 
جداول إلكترونية بصورة سهلة ومبسطة، وكيفية إجراء العمليات 
مت  التي  اجلداول  مع  التعامل  وكيفية  اجلداول  على  احلسابية 
إنشاءها مسبقا و التعديل عليها إلى جانب توضيح البرنامج بشكل 

كامل مما يتيح للمستخدم القيام بجدوله احلسابي اخلاص.
التي  احملاور  من  العديد  طياتها  يف  التدريبية  الدورة  وضمت 
شملت تشغيل برنامج أكسل، والتعريف بأقسام البرنامج وخالياه 
والتعربف  يتضمنها  التي  واألعمدة  الصفوف  على  والتعديل 
مختلف  وتطبيق  واملنطقية،  احلسابية  والصيغ  البيانية  بالرسوم 
البيانات يف اخللية  أنواع عمليات اللصق اخلاص، وكيفية فصل 
خاليا  عدة  يف  البيانات  دمج  وكيفية  خاليا،  عدة  إلى  الواحدة 
املنسدلة  القوائم  وضع  إلى  إضافة  واحدة،  خلية  يف  ووضعها 
أي  ومنع  املدخالت  للتحقق من صحة  الالزمة  القواعد  وتطبيق 

مدخالت غير مناسبة، وغيرها.

مركز إنماء الموارد البشرية ينظم 

دورة تدريبية في مجال الحاسب اآللي

شارك الدكتور عبداهلل بن سيف الغافري -مدير وحدة بحوث األفالج- مبحاضرة قيمة يف 
اجللسة اخلتامية للمقهى العلمي لعام 2015م والتي ركزت على زراعة الفاكهة واخلضروات 

العضوية يف فناء احلديقة املنزلية.
بالزراعة  التعريف  قابوس  السلطان  جامعة  مبزرعة  نظمت  التي  احملاضرة  تناولت  وقد 
الغافري  الدكتور  وقدم  وأنواعها.  تربة  بدون  املائية  الزراعة  وتعريف  النبات  واحتياجات 
التي  والنتائج  وإيجابياتها  إقامتها  منزله، مفصال طريقة  أقامها يف  مائية  أمنوذجا ملزرعة 

خرج بها.

وحدة بحوث األفالج تشارك في الجلسة 
الختامية للمقهى العلمي لعام2٠١5م 

حول الزراعة المنزلية

 حتت رعاية األستاذ الدكتور أحمد بن خلفان 
الرواحي -رئيس اجلامعة- أقام قسم التربية 
واآلداب  العلوم  بكلية  اإلنسانية  والدراسات 
مع  وبالتعاون  التربوية  اإلدارة  بشعبة  ممثال 
طلبة ماجستير اإلدارة التربوية امللتقى الثاني 
حيث  متعلمة«،  منظمة  شعار«املدرسة  حتت 
يأتي ذلك ضمن استراتيجية التعلم اخلدمي 
تهدف  والتي  العالي،  التعليم  مؤسسات  يف 
الذي  احمللي  باملجتمع  الطالب  ربط  إلى 
يعيش فيه عن طريق التطبيق العملي ملشاريع 
الذي يدرسه  ذات صلة باحملتوى األكادميي 

الطالب.
ومت يف امللتقى استضافة خمسة وعشرين مديراً من مديري املدارس واملشرفني اإلداريني من املديرية العامة 
للتربية والتعليم مبحافظة الداخلية، حيث مت تقدمي منوذج املنظمة املتعلمة بأبعادها اخلمسة، املتمثلة يف التمكن 

الذاتي، والنماذج املهنية، وعمل الفريق، والرؤية املشتركة والتفكير املنظمي.
 وقد عبر املشاركون عن استفادتهم من امللتقى ورغبتهم يف تكرار مثل هذه امللتقيات وورش العمل، ويف ختام 

امللتقى تفضل رئيس اجلامعة بتقدمي شهادات املشاركة واجلوائز التقديرية للمشاركني.

تحت عنوان  »المدرسة منظمة متعلمة«.. 
رئيس الجامعة يرعى الملتقى الثاني  لقسم 

التربية والدراسات اإلنسانية
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الوطنية  الندوة  يف  اجلامعة  شاركت 
العالم  ذاكرة  سجل  ببرنامج  التعريفية 
والثقافة  التراث  وزارة  تنظمه  والذي 
وأهميته  بالسجل  التعريف  بهدف 
وأهدافه ومهامه، وأهمية تسجيل امللفات 
وتعريف  اليونسكو،  سجالت  يف  التراثية 
رفع  يف  السلطنة  بتجارب  املشاركني 
واملعايير  اليونسكو،  إلى  التراثية  امللفات 
مناذج  وتقدمي  امللفات،  لترشيح  العاملية 
وتوضيح  الوثائقي،  التراث  مللفات  عاملية 
إلعداد  اإلجرائية  اخلطوات  أو  اآللية 

ملفات الترشيح.
الدكتور  الندوة  يف  اجلامعة  مثل  وقد 
وحدة  الغافري-مدير  سيف  بن  عبداهلل 
سجل  فريق  ورئيس  األفالج،  بحوث 
ناصر  بن  والدكتور محمد  العالم-  ذاكرة 
الفراهيدي  مركز  احملروقي-مدير 

خميس  والدكتور  العربية-  للدراسات 
اللغة  بقسم  الصباري-أستاذ  ماجد  بن 
– احلديدي  مسعود  األستاذ  العربية- 
واألستاذ  العربية-  اللغة  بقسم  محاضر 
مساعد  الشبيبي-  ناصر  بن  إسحاق 

باحث بوحدة بحوث األفالج-.
أوراق  من  العديد  الندوة  وتناولت 
كورقة  بالبرنامج  تعرف  التي  العمل 

العالم  ذاكرة  ببرنامج سجل  »التعريف 
لليونسكو«، و ورقة »آلية العمل باللجنة 
و  باليونسكو«  الدولية  االستشارية 
ملفات  رفع  يف  السلطنة  »جتارب 
جانب  إلى  العماني«  الوثائقي  التراث 
امللفات«،  لترشيح  العاملية  »املعايير 
العاملية«،  الرقمية  باملكتبة  و»التعريف 
ملفات  إلعداد  اإلجرائية  و»اخلطوات 
الندوة مبجموعة  الترشيح«، واختتمت 
إقامت  إلى  تدعو  التي  التوصيات  من 
يف  الندوة  لهذه  مماثلة  تعريفية  ندوات 
مختلف محافظات السلطنة من أجل زيادة 
العالم  ذاكرة  سجل  برنامج  بشأن  الوعي 
الوثائقي  التراث  أمناء  قدرات  وتطوير 
والتدريب العملي على كيفية إعداد ملفات 
الترشيح بطريقة علمية ومنهجية دقيقة، 

وغيرها.

الجامعة تشارك في الندوة الوطنية التعريفية ببرنامج 
سجل ذاكرة العالم

استضافت اجلامعة ممثلة مبركز اخلليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات 
مبنظمة  العربي  األدب  حامد-ممثلة  مصطفى  إشراقة  الدكتورة  العربية 
القلم النمساوي- للتعريف مبشروع »سيمفونية الربع اخلالي« والذي تنفذه 
منظمة القلم النمساوي بالتعاون مع سلطنة عمان ممثلة باجلمعية العمانية 
لألدباء والكتاب ودولة اإلمارات العربية املتحدة ممثلة باملوسوعة العربية 

للمسؤولية االجتماعية ممثلة يف الشاعرة اإلماراتية كلثم عبداهلل.
وحتدثت الدكتورة يف بداية احملاضرة عن فكرة املشروع املتمثلة يف أن األدب 
هو الطريق إلى معرفة اآلخر، لبناء اجلسور التي متهد حلوار متكافئ ينطلق 
من وجدان الشعر؛ مشيرة إلى الوقت الذي مير فيه العالم بظروف قاسية، 
جعلت من العالم األوربي يأخذ صورة خاطئة عن العالم العربي فكان األدب 
هو وسيلة لتعزيز سياسة االنفتاح وبناء احلوار الثقايف مع الثقافات املختلفة 
يف العالم ليفهم الغرب ذهن العربي وتفكيره حول األزمات التي حتدث يف 

العالم.
وأوضحت الدكتورة إشراقة بأن اإلنطالقة األولى للمشروع كانت بترجمة 
اللغة  إلى  املتحدة  العربية  واإلمارات  عمان  سلطنة  من  لشعراء  نصوص 
مت  ثم  اآلخر،  مع  والسالم  للتصالح  جسرا  الترجمة  تعد  حيث  األملانية، 
الثقايف« وذلك  للحوار  ثقافيا حتت عنوان« األدب كفضاء  برنامجا  تنظيم 
بالتعاون مع وزارة اخلارجية النمساوية شملت مؤمترا صحفيا غير مجريات 
نظرة الصحافة للعالم العربي وذلك بتحليل مجموعة من النصوص الشعرية 
عن)احلب، املوت، احلزن( يف الشعر العربي األمر الذي جعل من األدب لغة 
للدكتور  كانت  األولى  فيينا  جامعة  محاضرتني يف  تنظيم  كما مت  للحوار، 
العربية  للدراسات  الفراهيدي  مركز  –مدير  احملروقي  ناصر  بن  محمد 
للشاعرة  والثانية  احلديث«  العماني  الشعر  يف  »التنوع  بعنوان  باجلامعة- 

اإلماراتية وفاء خلفان عن )األدب اإلماراتي املعاصر(.
مشروع  بها  حضي  التي  اإلعالمية  األصداء  عن  احملاضرة  حتدثت  كما 
السيمفونية واإلهتمام الذي القاه من قبل العالم السيما وأن هذا املشروع 
هو األول من نوعه يف اإلحتاد األوربي، ثم حتدثت عن النظرة املستقبلية 
وتنفيذ  الدانوب،  دانة  كمشروع  ستصاحبها  التي  واملشاريع  للسيمفونية 

مشاريع على مستوى الدول العربية وغيرها.
تساؤالت  عن  لإلجابة  احلوار  باب  بفتح  التعريفية  احملاضرة  واختتمت 
احلضور واستفساراتهم عن السيمفونية واهتماماتها مقدمني مجموعة من 
املقترحات التي أوضحت مدى إعجاب املستمعني بهذا املشروع وتقديرهم 
للدكتورة إشراقة مصطفى حامد على مبادرتها الطيبة لتنسيق هذا املشروع 

وإجناحه.

مركز الفراهيدي يستضيف 
مشروع »سيمفونية الربع 

الخالي« في محاضرة تعريفية

ضمن سلسلة احملاضرات التي يعقدها معهد الضاد لتعليم اللغة العربية 
قدمها  علمية  املعهد محاضرة  نظم  العام،  مدار  على  بغيرها  للناطقني 
اللغوية  الذهنية  بعنوان«املعايير  املعهد-  الشاطر -مدير  الدكتور غسان 
يف تصميم وإعداد مناهج ومواد تعليم العربية للناطقني بغيرها«، وقد 
ومناهج  محتويات  تصميم  مشاكل  أهمها  احملاور  من  العديد  تضمنت 
استنباط  اللغوي يف  الذهني  واألساس  بغيرها،  للناطقني  العربية  تعليم 
معايير تصميم تلك املناهج واحملتويات، إلى جانب دور املعايير الذهنية 

اللغوية يف اكتساب اللغة العربية للناطقني بغيرها.
العربية  بتدريس  واملهتمني  األكادمييني  من  مجموعة  احملاضرة  حضر 

للناطقني بغيرها. 

معهد الضاد ينظم محاضرة علمية في إعداد مناهج 
اللغة العربية للناطقين بغيرها

الناطقني  غير  من  العربية  طالب  من  عددا  الضاد  معهد  ودع 
بها من عدة جنسيات، منها: األسترالية، واإليطالية، واألملانية، 
والنمساوية، وذلك لدورة شهر ديسمبر 2015م، حيث مت تسليم 
الشهادات يف حفل وداع بسيط يف مبنى املعهد، وقد بدأ املعهد 
دورته اجلديدة يوم االثنني 2016/1/4م، وهي مخصصة ألعضاء 

هيئة التدريس يف جامعة نزوى.
هذا ويستعد املعهد الستقبال طالب اجلامعة من غير الناطقني 
بغيرها يف فصل الربيع لهذه السنة، والذين ينتمون إلى مختلف 
كليات اجلامعة، يف دورة خاصة لهم، وكان معهد الضاد خالل 
فصل اخلريف قد عقد ثالث دورات حضرها واحد وعشرون 
وإيطاليا،  وأستراليا،  والنمسا،  أملانيا،  من  جاؤوا  وطالبة  طالبا 

وتركيا.

ويختتم دورة العربية للناطقين بغيرها ويعقد عدة 
دورات أخرى خالل العام الحالي
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العربي  املؤمتر  أعمال  يف  واآلداب  العلوم  بكلية  نزوى ممثلة  جامعة  شاركت 
اجتماعات  أربعة  عقد  وقد   ،ACIT2015 املعلومات  لتكنولوجيا  الدولي 
متتالية على هامش أعمال املؤمتر، حيث مت يف االجتماع األول مناقشة وتقييم 
أعمال اللجنة التنفيذية لدورة 2013-2015 مؤكدين على نهاية دورتها والتي 
جامعة  يف  االستضافة  جناح  على  اجلميع  أجمع  وقد  اجلامعة،  استضافتها 

نزوى من حيث اإلعداد والتنظيم واالستضافة على كافة املستويات.
أما االجتماع الثاني والذي يعد االجتماع التاسع للجنة العمومية جلمعية كليات 
احلاسبات واملعلومات  والذي استضافته جامعة اإلسراء يف العاصمة األردنية 
بن  عبداهلل  الدكتور  وانتخاب  التنفيذية   اللجنة  انتخاب  مبوجبه  مت  عمان، 
 2017-2015 لدورة  فيها  عضواَ  واآلداب-  العلوم  كلية  التوبي-عميد  سيف 
واملالي  اإلداري  التقرير  مناقشة  كذلك  ومت  العمانية،  اجلامعات  عن  ممثال 

للجمعية ومراجعة أوضاع اجلمعية ومتابعة خططها ونشاطاتها.
وكان االجتماع الثالث ألعضاء اللجنة التنفيذية للدورة 2015-2017 جلمعية 
كليات احلاسبات واملعلومات ومت مبوجب جدول أعماله حتديد مكان وزمان 
انعقاد االجتماع الثاني لدورة 2015-2017، وكذلك مت مراجعة أوضاع األنشطة 
العلمية الدائمة والتابعة جلمعية كليات احلاسوب واملعلومات وتنشيط عضوية 

اجلامعات العربية.
 ،ACIT ويف االجتماع الرابع الذي ميثل اجتماع اللجنة املنظمة الدائمة ملؤمتر
ومناقشة   ACIT2016 السابعة عشر الدورة  مناقشة استضافة  مت مبوجبه 
وإقرار التقرير اإلداري للمؤمتر وتشكيل جلنة صياغة البيان اخلتامي لدورة 

. ACIT2015
هذا وقد مثل اجلامعة الدكتور محمود جاسم -مساعد عميد الدراسات العليا 
العربي  املؤمتر  العلوم واآلداب- كما شارك يف أعمال  بكلية  العلمي  والبحث 

الدولي لتكنولوجيا املعلومات.

كلية العلوم واآلداب تشارك في 
المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا 

)ACIT2٠١5(نائب المعلومات مبكتب  ممثلة  اجلامعة  أقامت 
حفل  اخلارجية  للعالقات  الرئيس 
الدوليني  للطالب  ختامي  تكرمي 
برنامج  ضمن  اجلامعة  يف  الدارسني 
برعاية  ذلك  وكان  الطالبي،  التبادل 
أحمد  الدكتور  األستاذ  اجلامعة  رئيس 

بن خلفان الرواحي.
وقد بدأ احلفل بآي من الذكر احلكيم، 
طالب  الدكتور  ألقاها  كلمة  تبعته 
الرئيس  الساملي-نائب  عيسى  بن 
فيها  حتدث  اخلارجية-  للعالقات 
القادمني  الدوليني  الطالب  إنهاء  عن 
بروناي  وسلطنة  وماليزيا  النمسا  من 
يف  لهم  املقرر  الدراسي  للفصل 
برنامج  ضمن  يأتي  والذي  اجلامعة، 
إلى   الساملي  وأشار  الطالبي،  التبادل 
تبادل  إلى  يهدف  البرنامج  هذا  أن 
ثقافات  الطالب  واكساب  اخلبرات 
حضارات مختلفة والتعرف على عادات 
الشعوب وتقاليدها، إلى جانب املكاسب 
الطالب  على  تعود  التي  الشخصية 
الدكتور  شكر  ذلك  جانب  إلى  نفسه، 
مشاركتهم  على  الدوليني  الطالب 
الفاعلة يف مناشط اجلامعة وفعالياتها، 
كما توجه بالشكر لكل من كان له دور 
من  البرنامج  هذا  وإجناح  تنظيم  يف 

الدعم  على  مؤكدا  وأساتذة،  موظفني 
املتواصل الذي تقدمه اجلامعة للطالب 
لتوفير اجلو املناسب للدراسة وتسهيل 
اجلامعة  إلى سعي  لهم، مشيرا  السبل 
نزوى جامعة  إلى جعل جامعة  الدؤوب 
عاملية توصل رسالتها إلى العالم أجمع.
بعد ذلك قدم عرض مرئي عن احلياة 
التي يعيشها الطالب الدوليني  اليومية 
التي  السياحية  والرحالت  اجلامعة  يف 
فترة  خالل  السلطنة  داخل  بها  قاموا 
تواجدهم، ثم قدم كل من طلبة النمسا 
وماليزيا وسلطنة بروناي كلمات توجهوا 
على  للجامعة  اجلزيل  بالشكر  فيها 
معبرين  لهم،  أتاحتها  التي  الفرصة 
املجتمع  على  التعرف  عن سعادتهم يف 
من  املواطنني  من  وماملسوه  العماني 

حسن ضيافة وتسامح كبيرين.

فقرات  كذلك  الطالب  هؤالء  وقدم 
فيينا  جامعة  فطالب  مختلفة،  فنية 
لقصيدة  فنيا  النمساوية قدموا عرضا 
استضافوا  كما  عمان«،  لي  »وجتلت 
حوار  يف  الصقري  هشام  الشاعر 
ومكانة  الشعرية  جتربته  عن  مفتوح 
الشعر العربي يف العالم ثم احلديث عن 
قصيدته »وجتلت لي عمان«. أما طلبة 
مباليزيا  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة 
فقدموا عرضا ماليزيا شعبيا عن بعض 
القصائد املغناة لديهم، وقدمت طالبات 
يف  الدراسية  جتربتهن  بروناي  جامعة 
واألنشطة  زرنها  التي  واألماكن  عمان 

التي شاركن بها.
رئيس  بتفضل  املناسبة  واختتمت 
الدوليني  الطالب  بتكرمي  اجلامعة 

وتقدمي شهادات الدراسة لهم.

الجامعة تقيم حفل تكريم ختامي للطالب الدوليين

دشن معهد التأسيس مؤخرا مجلة » FI Connections« للطالب واملعلم معا، 
وتعد هذه املجلة وسيلة لعرض واستكشاف القدرات والتحديات واخلبرات؛ فهي 
متثل صوتا للطالب ألنها تعبر عنهم وتقدم لهم تواجدا هاما يف اجلامعة، وخبرة 
قيمة يف الكتابة والتحرير باللغة اإلجنليزية، كما أنها توفر فرصة لنشر إبداعاتهم 
وأعمالهم يف مجلة أكادميية، وتسهم يف العملية التعليمية وتطوير مهارات التفكير 

لديهم.
محدد  مبوضوع  تعنى  عدد  كل  ويف  دراسي،  فصل  كل  يف  مرتني  املجلة  وتصدر 
تتحدث عنه مع إضافة مجموعة من القصص التي يكتبها الطالب أو املعلم، وللمجلة 
العديد من األقسام املتنوعة فيجد القارئ خالل قراءته قسما لعشرة أسئلة يطرحها 
الطالب على املعلم، وهناك عمود النصيحة األكادميية وقسما لألشعار والقصص 
وآخر لألعمال الفنية، أما صورة العدد فيتم التصويت على صورة محددة يقدمها 
من  العديد  لتقدمي  الترفيه  قسم  ويأتي  االنستجرام،  برنامج  خالل  من  الطالب 

املسابقات والكلمات املتقاطعة واأللغاز وغير ذلك.

معهد التأسيس يدشن مجلة
 » FI Connection« للطالب 

والمعلم معا

زار وفد طالبي من جامعة ويليامز ماري األمريكية السلطنة، 
السبت  صباح  األفالج  بحوث  وحدة  لهم  نظمت  وقد 
املوافق)2016/1/9م( جولة تعريفية لكل من فلج اخلطمني 
الدكتور  بقيادة  ذلك  وكان  بنزوى،  دارس  وفلج  املوز  ببركة 
وبحضور  الوحدة-   -مدير  الغافري  سيف  بن  عبداهلل 
راسموسن  آني  والبروفسورة  بيلي  كريستوفر  البروفيسور 

وعدد من طالبهما. 

اجلولة  خالل  من  الغافري  عبداهلل  الدكتور  عّرف  وقد    
بالنسبة  أهمتيها  وأوضح  السلطنة  يف  األفالج  نظام  للزوار 
للعمانيني على مر العصور والدور الذي تلعبه هذه األفالج يف 

حياة العمانيني قدميا وحاضرا.
وقد أثنى الوفد على حسن االستقبال وكرم الضيافة، وعبر 
عن إعجابه بنظام األفالج يف السلطنة وانتهى اللقاء بأخذ 

صور تذكارية.

وفد طالبي أمريكي يزور السلطنة ويتعرف على نظام 
األفالج بقيادة وحدة بحوث األفالج بالجامعة
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احتفل معهد التعلم مدى احلياة بتخريج دفعة من املتدربني ضمن برنامج تنمية أبناء الدقم 
والذي ينفذه املعهد بالتعاون مع شركة تنمية الدقم، وذلك برعاية الشيخ محسن بن حسن 

املسكري -والي والية الدقم-.
وشمل البرنامج تدريب ثمانية عشر متدربة يف مجال اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي واإلدارة 
والبناء يف  التطوير  عملية  املنطقة يف  أبناء  إشراك  بهدف  البرنامج  هذا  يأتي  إذ  املكتبية؛ 

املنطقة االقتصادية وتسهيل حصولهم على وظائف تخدم املشاريع القائمة.

كتبت/ بثينة الفهدية:
نظمت جماعة التصوير الضوئي ورشة عمل يف التعديل الرقمي، 
قدمها املصور الضوئي عبد اهلل احلارثي -عضو بجمعية التصوير 
مفهوم  تضمنت  عديدة  جوانب  الورشة  شملت  حيث   ، الضوئي- 
املعاجلة وفوائدها وبعض من النقاط املهمة التي يجب على املصور 
الصور  معاجلة  إلى  تطرق  كما  الصور،  معاجلة  عند  مراعاتها 

بصيغة RAW والتعرف على قوائم البرنامج.
 ثم تطرق إلى تعديل صور البانوراما وتعديل صور ذات التعريضني، 
أسئلة  على  لإلجابة  احلوار  باب  بفتح  الورشة  احلارثي  واختتم 

املشاركني واستفساراتهم.

معهد التعلم مدى الحياة يحتفل بتخريج 
دفعة جديدة من المتدربين من أبناء الدقم

-رئيس  البطاشي  أحمد  بن  نبهان  األستاذ  الفاضل  اجلامعة  زار 
االحتاد العام لعمال السلطنة-، وكان يف استقباله األستاذ الدكتور 
بن  سعود  واألستاذ  اجلامعة-  –رئيس  الرواحي  خلفان  بن  أحمد 
مذخور اجلفيلي-نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية- واألستاذة 
منى بنت سيف املعمرية-مديرة املوارد البشرية- والفاضل خميس 

بن عمير الريامي-رئيس نقابة عمال جامعة نزوى-.
وقد بحث اجلانبان سبل تعزيز العمل النقابي يف اجلامعة والدور 
التكاملي بني املؤسسة وموظفيها، كما مت استعراض مهام نقابة عمال 
جامعة نزوى املؤسسة حديثا وآلية عملها وطرق احلوار املتبادل بني 
توعية  ضرورة  العمال  احتاد  رئيس  بني  وقد  املشتركة،  األطراف 
لتحقيق  إليها  االنضمام  على  وتشجيعهم  النقابي  بالدور  املوظفني 

املصلحة العامة. من جانبه أعرب رئيس اجلامعة عن سعي اجلامعة 
لفتح قنوات تواصل مباشرة مع النقابة وجميع العاملني يف اجلامعة 
تأييد  على  مؤكدا  أمور،  من  للجامعة  النقابة  حتيله  فيما  للنظر 
اجلامعة يف إنشاء نقابة عمالية هدفها هو الرقي باملجتمع اجلامعي 

والنظر يف مصاحله.  

اجلامعة،  ملوظفي  توعويا  يوما  نزوى  جامعة  عمال  نقابة  نظمت 
االجتماعية،  التأمينات  ونظام  النقابي،  العمل  تعزيز  حول  وذلك 
قانوني  –باحث  العزري  منصور  بن  عامر  الفاضل  ألقى   حيث 
بالنقابات  فيها  عرف  محاضرة  لسلطنة-  لعمال  العام  باالحتاد 
يف  املتمثلة  واختصاصاتها  املؤسسات  يف  تشكيلها  وآلية  العمالية 
متثيل موظفي املؤسسة والنظر يف مطالبهم، ومتثيل أي عضو نقابي 
أن  شأنها  من  التي  والفعاليات  األنشطة  وتنظيم  طلبه،  على  بناء 
تعزز الدور النقابي يف املؤسسة، إلى جانب الدخول يف مفاوضات 
مع صاحب العمل يف كل ما من شأنه أن يطور بيئة العمل؛ فالنقابة 
العمالية يكمن دورها يف كونها حلقة وصل بني املوظف واملسؤولني 
يف املؤسسة تهتم بالتحسني والتطوير والعمل على وحدة املجتمع 

العمالي األمر الذي ال يتم إال بتكاتف اجلميع وتعاونهم.
وقد حث العزري احلضور على االنضمام للنقابة العمالية مشيرا 
سواء  حد  على  واملؤسسة  املوظف  يجنيها  التي  الفائدة  إلى 
متى  العمالية  للنقابات  االنضمام  احلرية يف  للجميع  أن  موضحا 
ماشاؤوا ذلك كما أن لهم حرية االنسحاب يف أي وقت رغبوا به. 
واختتمت احملاضرة بفتح باب احلوار لإلجابة عن أسئلة احلضور 

واستفساراتهم.
بعد ذلك قدم الفاضل عبداهلل بن حمد العبري- مدير فرع الهيئة 
العامة للتأمينات االجتماعية بنزوى- محاضرة تعريفية بالتأمينات 
االجتماعية واخلدمات التي تقدمها الهيئة وآلية العمل فيها، وكيف 
ميكن االستفادة من اخلدمات واملزايا التي تتميز بها، إلى جانب 
احلديث عن إجراءات التسجيل يف الهيئة واالشتراك بها واألنظمة 
املوجودة لديها وقوانني احلصول على التأمينات االجتماعية، وقد 
أبدى احلضور تفاعال كبيرا بطرح مجموعة من األسئلة التي تتعلق 

بنظام التأمينات وخدماتها. 

رئيس االتحاد العام لعمال 
السلطنة يزور الجامعة

نقابة عمال جامعة نزوى تنظم 
يوما توعويا لموظفي الجامعة

جماعة التصوير الضوئي تنظم 
ورشة في التعديل الرقمي

بيت  إلى  علمية  رحلة  التشكيلية  الفنون  جماعة  أقامت 
للسلطنة  األثرية  املقتنيات  استكشاف  إلى  هدفت  الزبير، 
من  الطالب  يتمكن  حتى  وذلك  احلضارية،  ومنجزاتها 
يف  وآثارها  احلضارة  واستلهام  بأنفسهم  الثقة  اكتساب 
رسوماتهم ومشغوالتهم الفنية، حيث تعرفوا يف رحلتهم على 
محتويات بيت الزبير املختلفة كاملقتنيات القدمية من حلي 
وخناجر وأسلحة وطوابع وعمالت للكثير من بلدان العالم، 
باإلضافة إلى اللوحات الفنية التي رسمت من قبل فنانني 
مختصني، إلى جانب مشاهدة صور جتسد واقع تراث عمان 

ومجموعة من العادات والتقاليد السائدة قدميا وحديثا . 

جماعة الفنون التشكيلية 
تزور بيت الزبير

كتبت/عاليا بنت علي العبرية:
ذوي  بطالب  الطالبية  اخلدمات  بلجنة  ممثال  الطالبي  املجلس  اجتمع 
االحتياجات اخلاصة للنظر يف مطالبهم واحتياجاتهم، وقد حضر االجتماع 
مع الطالب كال من األستاذ سعود بن ناصر الصقري- مدير مركز التميز 

الطالبي- واألستاذ زايد الشريقي-موظف بصندوق معني-،  واألستاذ عادل 
التوبي –مشرف ذوي االحتياجات اخلاصة مبعهد التأسيس-.

طالب  صالح  يف  تنصب  التي  احملاور  من  عدد  مبناقشة  املجلس  قام  وقد 
بينها  القرارات من  االحتياجات اخلاصة، وخرجوا منه مبجموعة من  ذوي 
توسيع القاعة اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة، وتوفير أكثر من حاسب 
من  املكفوفون  يحتاجها  أجهزة  توفير  إلى  إضافة  بهم،  خاصة  وطابعة  آلي 
الطالب، وعمل توعية خاصة لألساتذة والطالب ملساندة ودعم طالب ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

المجلس الطالبي يجتمع بطالب 
ذوي االحتياجات الخاصة لمناقشة 

احتياجاتهم 
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إعداد-مرمي بنت جمعة الكميانية:

أنهى مجموعة من طالب جامعة فيينا النمساوية برنامج 
مؤسسات  من  مجموعة  إليه  تنتمي  الذي  الطالبي  التبادل 
اجلامعة  استقبلت  حيث  العالم،  دول  يف  العالي  التعليم 
الفصل الدراسي املاضي خمسة عشر طالبا منساويا جاؤوا 
لدراسة اللغة العربية، إلى جانب خمسة طالب ماليزيني من 
تخصصات مختلفة، وطالبني اثنني من سلطنة بروناي، كما 
سيتجه مجموعة من طالب اجلامعة الفصل احلالي للدراسة 

يف تلك اجلامعات.
مؤسسات  بني  الدولي  الطالبي  التبادل  برنامج  ويأتي 
من  اجلامعات  لطالب  جديدة  آفاقا  ليفتح  العالي  التعليم 
حيث إتاحة الفرص لهم للخروج من حيز الدراسة يف جامعة 
يف  جديدة  معارف  الكتساب  لهم  املجال  فتح  إلى  واحدة 
شخصية  صقل  جانب  إلى  أخرى،  ودول  مختلفة  جامعات 
بعيدا عن  الذاتي خالل سفره  االستقالل  واكسابه  الطالب 
أسرته ووطنه، باإلضافة إلى التعرف على حضارات الدول 

وتاريخها والعادات والتقاليد املرتبطة بها، وغير ذلك.
وملا كانت اللغة العربية محط تركيز الكثير من الدارسني 
يف العالم السيما الدارسني للعلوم االستشراقية والسياسية، 
باللغة  املهتمني  أولئك  استقطاب  على  عملت  اجلامعة  فإن 
ومعهد  العربية،  اللغة  قسم  يف  دراستها  جتربة  ليخوضوا 
الضاد الذي خصص للناطقني بغير العربية، وال ننس فضل 
مع  فعملوا  العربية  خلدمة  أنفسهم  سّخروا  الذين  أؤلئك 

اجلامعة يدا بيد من أجل العربية وتاريخها..
»إشراقة« ترصد لكم كل ذلك إلى جانب جتربة الطالب 
النمساويني الدارسني للعربية وأهم ما اكتسبوه خالل فترة 

تواجدهم يف السلطنة..

• اللغة وثقافة احلوار البناء بني احلضارات:
بداية حديثنا كان مع األستاذة شيخة بنت سالم البادية-
على  األكادميية  واملشرفة   العربية،  اللغة  بقسم  محاضرة 
اللغة  بتدريس  عالقتها  عن  لتحدثنا  النمساويني-  الطالب 
كلمة  أستعير  أْن  أحبُّ  فتقول:  بغيرها،  للناطقني  العربية 

فرديناند برونتير F. Brunetiere : »إننا ال نعرف أنفَسنا 
عندما ال نعرف إال أنفسنا« هنا ألتبني كم نحن بحاجة اليوم 
ألْن نعمل على تعليم لغتنا ونشرها، نستفيد ألننا جنعل اآلخر 
يفهمنا، ونفهم اآلخر وثقافته؛ ألْن نشارك يف جعل احلوار 
ممكناً، يف عالم ممتلئ باآلراء واألحكام النمطية..وهذا ما 
أرّكز عليه دائماً، أنا بتعليمي العربية لهؤالء أشارك يف تكوين 
وسيقدمون  تاريخنا  سيقرؤون  الذين  املستشرقني  من  جيل 
حضارتنا إلى لغاتهم وثقافتهم يوماً ما، بصورتها احلقيقية، 

وكما هي. 
إذن، أنا حني أهتم وأشارك يف تعليم اللغة العربية إلى 
هؤالء، فإنني أفعل هذا من منطلق اإلميان بأهمية احلوار 
مع اآلخر، والتعّرف عليه، وتعريفه بلغتنا وثقافتنا وحضارتنا 
العريقة، وهذا ما تقوم به اجلامعة يف هذا السياق، إذ تفتح 

مثل هذه الفرص إلى هؤالء الطالب. 
وعن الطالب النمساويني وجتربة دراستهم يف اجلامعة 
فقد  النمساويني،  بالطالب  يتعلّق  فيما  البادية:  تقول 
املاضي  مايو  يف  فيينا  جامعة  بزيارتي  بهم  عالقتي  بدأت 
يف  للمشاركة  رايس  ويلفرام  الدكتور  األستاذ  من  بدعوة 
وبعد  العربية.  اللغة  لتدريس   )CEURABICS( برنامج 
املتنافسني  الطالب  مقابلة  جلنة  إلى  انضممُت  البرنامج، 
لاللتحاق بالدراسة يف جامعة نزوى )وكانت اللجنة مكونة من 
األستاذ الدكتور ويلفرام رايس، والدكتور شتيفن بروهسكا، 
والدكتور بيتر، وأنا(. كانت معايير التقييم تتمحور يف مستوى 
األساسيات  يكون مكتسباً  بحيث  العربية،  اللغة  الطالب يف 
إلى  السفر  يف  خبرته  إلى  باإلضافة  العربّية،  يف  العامة 
الدراسي.  وتخصصه  اللغة،  لتعلم  ودافعيته  عربية،  بلدان 
وهكذا، قد اخترنا 15 طالباً وطالبة من بني حوالي 29 قد 
إلى  فدرسوا  نزوى،  جامعة  يف  بالدراسة  لاللتحاق  تقدموا 
جانب املساق األساسي وهو اللغة العربية، مهارات الكتابة، 
واحلضارة اإلسالمية، واملجتمع العماني. هذا باإلضافة إلى 
مهارات  مركز  يقّدمها  التي  الورش  من  الكبيرة  استفادتهم 
بعض  تقدمي  من خالل  وإفادتهم طالبنا  باجلامعة،  الكتابة 
الدروس يف اللغة األملانية واللغة اإلجنليزية يف مركز الكتابة 

أيضا.

وهنا يسرني أن أوجه كلمة شكر إلى األساتذة الزمالء 
الذين بجهدهم الكبير واملخلص جعلوا هذه التجربة ناحجة، 
كما أثّمن رؤية اجلامعة ممثلة يف رئاستها، ومكتب مساعد 
واآلداب  العلوم  كلّية  وعمادة  اخلارجّية،  للعالقات  الرئيس 

ولكلِّ جهٍد مخلٍص جعَل هذه الفرصة ممكنة.

• عالم اللغات:
اللغة  ويجيد  االستشراق  يدرس  طالب  مولنار  نوربيرت 
لديه  والفرنسية،  واألملانية  واإلجنليزية  والصربية  الهنغارية 
على  اختياره  وقع  هنا  ومن  اللغات  اكتساب  يف  كبير  ميول 
العربية لتكون اللغة التالية لباقي اللغات التي اكتسبها، وهو 
يحث على دراستها يف بيئة عربية كجامعة نزوى، وذلك ألنها 
تشجع على دراسة العربية وتتميز بأساتذة عرب وقدرة على 
من مستوى  يحسن  الذي  األمر  اآلخرين  مع  اللغة  ممارسة 

الدارس ويطور قاموسه اللغوي.
إلى جانب  العماني واحلضارة اإلسالمية  درس املجتمع 
العربية وقال حول ذلك: تعرفت خالل دراستي على الثقافة 
العمانية وحضارتها ، فتعرفت مثال على طريقة األكل وكيفة 
القدرة على استعمال اليد، وكذلك إكرام الضيف والعادات 
املتبعة يف ذلك، والناس يف عمان لطيفون جدا وهم يحبون 

مساعدة اآلخرين والتعامل معهم.
تقدم يف  قد  كان  إن  وما  للعربية،  دراسته  أسباب  وعن 
وأمتكن  أتقنها  حتى  للعربية  دراستي  سأواصل  يقول:  ذلك 
العمل  إلى  سآتي  ورمبا  أوربا،  إلى  املهاجرين  مساعدة  من 
يف عمان ذات يوم. واحلقيقة أنني استمتعت كثيرا بالدراسة 
يف اجلامعة لألساليب املتنوعة التي تتبع فيها وأنا أرى أن 
بالعربية  التحدث  أستطيع  فاآلن  كثيرا  مستواي قد حتسن 

وأستطيع كذلك القراءة والكتابة بها.

• ثراء لغوي مختلف:
أن  ترى  العربية  اللغة  ويتوري يف تخصص  هّنا  الطالبة 
العربية مختلفة عن غيرها من اللغات التي جتيدها- األملانية، 
واإليطالية، واإلجنليزية، والفرنسية- فهي تتميز بثراء لغوي 
كبير وهنا تواجه »هّنا« بعض الصعوبات حيث تقول: وجدت 

بعد خوض تجربة رائدة في تعلم اللغة العربية.. 
برنامج  ينهون  النمساوية  فيينا  جامعة  طالب 

التبادل الطالبي بجامعة نزوى
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صعوبة يف دراسة العربية ملا تتميز به من نظام لغوي ونحوي 
مختلف جدا عن اللغات األخرى التي درستها، لذلك درستها 
يف جامعة فيينا كتخصص رئيسي كما درستها كذلك يف معهد 
»قلم ولوح« يف اململكة املغربية، وباملقارنة مع دراسة العربية يف 
جامعة نزوى فقد ميز التعليم هنا كتابة وقراءة نصوص عربية 
وحتليلها لكن يف جامعة فيينا ركزت الدراسة على القواعد يف 
حني أننا يف املغرب ركزنا على ممارسة احلديث بالعربية، وأنا 
أشجع على دراسة العربية يف عمان فهي تنعم باألمن والسالم 
إلى جانب حتدث العمانيني بالعربية بصورة واضحة ومفهومة 

قريبة من العربية الفصحى.
وعما اكتسبته من دراستها للحضارة اإلسالمية واملجتمع 
لهذين  دراستي  من  كثيرا  استفدت  »هّنا«:  تقول  العماني 
العماني  املجتمع  على  نتعرف  أن  ممتعا  كان  فقد  املقررين؛ 
من العمانيني أنفسهم ومن واقع مجتمعهم، كما أنني اهتممت 
حول  أناقش  أن  أستطيع  واآلن  اإلسالمية  باحلضارة  كثيرا 
أن  كثيرا  بهما، وسرني  يتعلق  ما  وكل  وعربية  دينية  مواضيع 
تعرفت على الناس يف عمان عن طريق احلديث معهم، وكنت 
الوقت  مع  وفهمت  لنا  استقبالهم  طريقة  من  جدا  مندهشة 
بأنها الطبيعة العمانية يف كرم الضيافة وحسن املعاملة وهي 

جزء من ثقافتهم العريقة.  

• اللغة من أجل السفر:
ومتابعة  للسفر  حبي  من  جاء  العربية  باللغة  التحدث 
املواقف العاملية لألحداث السياسية اجلارية هكذا بدأت كايا 
رئيسي  كتخصص  العربية  تدرس  وكايا  إلينا،  التحدث  كنهي 
إلى جانب إجادتها للغة األملانية واللغةالفرنسية واإلجنليزية، 
أنها متكنت  ترى  ولكنها  فيينا ويف مصر   العربية يف  درست 
الطالب  من  كغيرها  حالها  عمان  يف  بها  احلديث  من  أكثر 
النمساويني الذي اكتشفوا أن العربية يف عمان أقرب ما يكون 

للفصحى.
ومبزيد من املتعة تقول كايا: حتدثت مع الكثير من طالبات 
هو  كم  واكتشفت  وأفراحهم  أعيادهم  وعايشت  نزوى  جامعة 
احلضارة  درست  وقد  األخرى،  الشعوب  مع  التعايش  جميل 
املجتمع  خالل  من  أكثر  اإلسالم  على  وتعرفت  اإلسالمية 
العماني كما تعرفت على احلضارة العمانية من خالل املعالم 
التي زرتها يف أيام اإلجازة، جتربتي كانت رائعة جدا فقد جربت 
الدراسة يف قسم اللغة العربية إلى جانب أخذ مجموعة من 
الدورات يف معهد الضاد وقد استفدت منه كثيرا، وحتسنت 

لدي مهارات احلديث والكتابة.

• ثقافة وحتدي:
والعلوم  االستشراق  تخصص  يف  طالب  سولز  ماتيوس 
واإلجنليزية  كاإليطالية  اللغات  من  العديد  يجيد  السياسية 
أثناء  التحديات  من  الكثير  واجه  واألملانية،  والفرنسية 
يقول،  كما  جدا  صعبة  لغة  يراها  وكان  للعربية،  دراسته 
وخاصة أن املفردة الواحدة لها العديد من املفردات املرادفة 
بفلسطني  القدس  جامعة  يف  العربية  درس  املتنوعة  و  لها 
الثقافة  من  كنوع  العربية  أحب  بلبنان،  صيفي  معهد  ويف 
واملتعة والرغبة يف التعرف على شعوب مختلفة، إلى جانب 

التخصص الذي يفرض عليه ذلك. 
نزوى:  جامعة  يف  الدراسة  جتربة  عن  ماتيوس  يقول 
مبركز  ارتباطي  هو  هنا  للعربية  دراستي  ما مميز  أكثر  إن 
حيث  العربية،  اللغة  مبختبر  وحتديدا  الكتابة  مهارات 
استفدت كثيرا من التعلم الفردي الذي حضيت به وحتدثت 
تطوير  على  ساعدوني  الذين  اجلامعة  من طالب  كثير  إلى 
اإلسالمية  احلضارة  على  تعرفت  كما  وحتسينها،  لغتي 
بكل  أحتفظ  أن  أنوي  وأنا  خاص  بشكل  العماني  واملجتمع 
بعد  املستقبل  املقررين الستعملهما يف  تعلمته عن هذين  ما 
أن أحصل على وظيفة يف السلك الدبلوماسي كما أخطط.

بلطف  كثيرا  أعجبت  يقول:  وشعبها  عمان  وعن 
بلد  املتنوع لديهم، وعمان  العمانيني وكرمهم و فن الضيافة 
املعالم  من  الكثير  ومتتلك  الثقايف  التنوع  من  بالكثير  تزخر 
احلضارية والسياحية األمر الذي يجعل من املسافر  يقضي 

ومفيدا.  وقتا ممتعا 

• العربية يف عمان:
مارتينا كويك يف تخصص اللغة العربية تتحدث عن العربية 
والصعوبات التي واجهتها أثناء دراستها فتقول: كنت أظن أن 
نطق  يف  صعوبة  سأواجه  وأنني  صعب  أمر  العربية  دراسة 
العديد من املخاوف يف  حروفها واكتسابها حتى تولدت لدي 
ذلك، ولكن اكتشفت اآلن أن دراستها سهلة فأنا اآلن أستطيع 
جامعة  يف  سابقا  درستها  والكتابتها،  وقراءتها  بها  احلديث 
ما  لعمان  أن  واكتشتفت  الرباط  معهد  ويف  بيروت  ويف  فيينا 
مييزها عن غيرها من الدول العربية التي زرتها فهنا يتحدث 
الناس بصورة أقرب للفصحى فهم ليسوا متأثرين باألجناس 

األخرى وجتد سهولة يف فهمهم واحلديث معهم.
واآلداب  العلوم  بكلية  العربية  اللغة  قسم  اللغة يف  درست 
كما درستها يف معهد الضاد، وأرى أن معهد الضاد قد فهم 
من  وطور  على حتسينها  وساعدني  أواجهها  التي  الصعوبات 
لغتي كثيرا، وأنا أنصح كل من يرغب بدراسة العربية بالتوجه 
تقبل  جانب  إلى  به  تتمتع  الذي  واألمان  األمن  بسبب  لعمان 
العمانيني جلميع األطراف وحسن معاملتهم فهم لطيفون جدا.
العديد  أزور  كنت  تقول:  عمان  يف  اليومية  حياتها  وعن 
من  الكثيرين  على  وتعرفت   ، عمان  يف  السياحية  املعالم  من 
العمانيني حتى أنني زرت أسرة بدوية يف سناو وتعرفت على 
صحبتني  كما  يتبعونها،  التي  والعادات  لديهم  احلياة  منط 
إحدى صديقاتي العمانيات إلى حفل خطوبة لديهم وتعرفت 
العمانيني وقد سعدت بذلك  خاللها على تقاليد الزواج عند 
كثيرا، إن احلياة يف عمان ممتعة جدا وتثري ثقافة الزائر يف 

مختلف جوانب احلياة.
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العظيم  بروناي  نهر  فوق  تعوم  املائية(  )القرية  أو  أير  كاميونغ 
بكل بيوتها ومساجدها ومدارسها ومرافقها، كواحدة من أجمل 
روائع العاصمة بندر سري بيجاون، وبكل ما حتمله الكلمة من 

معنى، بل ومن روائع بروناي دار السالم قاطبة. 
قرية كاميونغ أير ليست مجرد أسلوب بدائي لتكيف اإلنسان مع 
البيئة الطبيعية ومشاقها وإمنا تعبير حضاري عن تفاعل اإلنسان 
مع البيئة التي حتيط به وقدرته على تسخير الطبيعة التي حباه 
املعيشية  وحاجاته  البشرية  حياته  ألسلوب  لتستجيب  بها  اهلل 
ويف الوقت نفسه يحفظ للبيئة طبيعتها ورونقها ومقوماتها التي 
العربية  اجلزيرة  وشبة  ُعمان،  مييز  ما  كان  فإن  عليها.  خلقت 
الصخرية  واجلبال  اجلافة  والبيئة  الرملية  الصحاري  قاطبة 
األفالج  شق  خالل  من  فيها  للحياة  اإلنسان  وتأقلم  الشامخة 
مييز  ما  فإن  والطني،  السعف  وبيوت  النخيل  واحات  وإنشاء 
الغزيرة  األمطار  السالم  دار  بروناي  ومنها   آسيا  شرق  دول 
واألنهار الدافقة والغابات الهائلة واألحراش الكثيفة. يف وسط 
هذه البيئة املطيرة ما يشد اإلنسان القادم من حضارات أخرى 
بتعدد أحجامها وأشكالها، فهي ظاهرة  املباني اإلسمنتية  ليس 
عاملية توجد يف كل الدول واملدن، وإمنا يشده اخلصوصية التي 

تظهرها األماكن املميزة  وأسلوب حياة اإلنسان. 
 قرية كاميونغ أير مبنية من اخلشب على أعمدة أو ركائز غرست 
يف أرضية النهر، وترتفع أرضية املباني عن سطح املاء مبسافة 
الطبيعي،  التدفق بدون عائق يف مسارها  النهر  لتيارات  تسمح 
للقوارب  تسمح  مائية  مبمرات  املسفلته  الشوارع  واستبدلت 
القرية  يف  آخر  إلى  مكان  من  باإلبحار  واملتوسطة  الصغيرة 

وبني مبانيها التي أنشأت على هيئة صفوف وجتمعات سكنية. 
واملنشئات،  اخلدمات  حيث  من  متكاملة  املائية  القرية  هذه 
ومراكز  والبنات،  للبنني  ومدارس  ومستوصفات،  مساجد  فبها 
الناس  وينتقل  ومطاعم،  ومقاهي  جتارية  ومحالت  للشرطة، 
البيوت  تربط  التي  اخلشبية  املمرات  طريق  عن  إما  بينها 
واألحياء بعضها ببعض أو عن طريق القوارب. فكما هو احلال 
بالنسبة للسيارات توجد هنا قوارب خاصة وقوارب للنقل العام 
يطلقون عليها )التاكسي املائي(، وحتى الطلبة ينتقلون من وإلى 
املدرسة بواسطة )الباص النهري( وهي قوارب مخصصة لنقل 
القرية  يف  بدورياتهم  الشرطة  رجال  ويقوم  واملدرسني،  الطلبة 

بواسطة القوارب، وتوجد قوارب النجدة.
كنت وزميلي  املهندس عبداهلل العنبوري ضيفان يف هذه اجلولة 
يف شهر فبراير 2015، يف القرية املائية ويف نهر بروناي، على 
الصديق العزيز وزميل الغربة يف أيام الدراسة باململكة املتحدة 
محمود  املهندس  العمل  يف  وزميله  الشبيبي  عيسى  املهندس 
السالم  دار  بروناي  النفط يف  يعمالن يف قطاع  اللذان  الكندي 
وفق برنامج تبادل اخلبرات بني شركة تنمية نفط عمان وشركة 

شل. 
غالبية  بروناي  النفط يف  قطاع  العاملون يف  العمانيون  ويشكل 
آسيا.  بشرق  املميزة  الدولة  بهذه  العمانية  اجلالية  أعضاء 
حديقة  مثل  األماكن  من  وغيرها  املائية  القرية  أصبحت 
ياياسان  وأسواق  الوطنية   أولو متبروروجن  وحديقة  جيرودوجن 
والتسوق  وأطفالهم لالستجمام  يرتادونها هم  التي  األماكن  من 

وتغيير روتني احلياة اليومية املزحومة بالعمل والدراسة. 

قلب  يف  وقوعه  رغم  البكر  بطبيعته  يحتفظ  بروناي  نهر   
كمياه  ملوثة  ليست  النهر  فمياه  بيجاون،  بندر سري  العاصمة  
األنهار يف كثير من املدن العاملية، بل نظيفة وليس بها إال بقايا 
األشجار والطمي الذي جترفه تيارات املاء من األرض الطينية 
النهر،  وضفاف  اجلزيرة.   أرض  غالبية  تشكل  التي  اخلصبة 
العالية  األشجار  تكسوها  املأهولة،  غير  األماكن  يف  خاصة 
واحليوانات  الطيور  من  مختلفة  أنواع  تسكنها  التي  واألحراش 
والزواحف كالقردة والتماسيح والسحالي. يتسع النهر يف بعض 
ويضيق  زرقاء،  تبحر يف جلة  بأنك  إليك  يخال  بحيث  األماكن 
وسط  يف  بقاربك  جتدف  فعال  تصبح  بحيث  أخرى  أماكن  يف 
وترقبك  السماء  من  أغصانها  عليك  تتدلى  استوائية  غابة 
األشجار  جذوع  وبني  املاء  سطح  حتت  املتخفية  كائناتها  عيون 

وأغصانها. 
بحيث تضفي  النهر صممت  املأهولة من ضفاف  األماكن  حتى 
الروابى  أحد  من  عليه  يطل  فالنهر  وجماال.  رونقا  املكان  على 
الغربية قصر أستانا نور اإلميان بنظرته البهية ومنظره املهيب 
وعلى  األرض.  على سطح  السلطانية  القصور  أكبر  من  كواحد 
أحد ضفاف النهر يقع جامع حاجي املهتدي بله مبناراته العالية 
الشعب  حلرص  كرمز  قدره  وجاللة  اجلميلة  اخلضراء  وقبته 
البروندي العريق على التمسك بجذوره اإلسالمية الضاربة يف 
اخلشبية  البيوت  ترى  وهناك  وهنا  واحلضارة،  التاريخ  عمق 
بقواربها  واملرافئ  املسفلتة  والطرق  احلديثة  والبيوت  التقليدية 
الصغيرة واملتوسطة يف فيسفاء تبقى راسخة يف الذاكرة جلمال 

املكان وذكريات السفر والترحال. 

سافر ففي األسفار خمس فوائد)2(:

الدكتور سليمان بن سالم احلسيني
مركز اخلليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات والبحوث 

  salhusseini@unizwa.edu.om

في بروناي دار السالم يتخذون من 
األنهار بيوتا
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من  ثانويتني  استراتيجيتني  معاً  نستعرض  التالية  السطور  يف 
الذاتي  الضبط  استراتيجية  وهما:  التدريب  استراتيجيات 

وإعطاء األوامر.

أواًل- استراتيجية الـضـبــط الـذاتــي:
السلطة  كانت هي مصدر  كلما  أنها  املعلمة  تتذكر  أن  املهم  من 
مهاراتهم  وتنمية  األطفال  فرص  قلة  كلما  الصف  يف  البارزة 
الذاتي  الضبط  على  األطفال  تدرب  أن  املعلمة  على  وجب  لذا 
من خالل  ذلك  ويتم  بالصف،  العمل  أثناء  وخاصة  لسلوكياتهم 

تهيئة البيئة الصفية.

** وبصفة عامة ميكن تلخيص ما يجب على املعلمة عمله يف 
هذا الصدد يف النقاط التالية:

- توفير مساحة لألطفال لكي يتابعوا أنشطتهم.
- توفير ما يكفي من دمى وألعاب وخامات ملنع املنافسة.

- توفير أنشطة حتمل قدراً من التحدي وتكون يف نفس الوقت 
مالئمة منائياً.

- جتنب جعل األطفال ينتظرون أو أن يقفوا يف طابور.
هذا  وجعل  مجموعات  يف  العمل  وقت  يف  األطفال  إشراك   -

الوقت لفترات قصيرة.
- أن تكون املعلمة ذاتها منوذجاً على السلوك املرغوب واملقبول 

والسوي.
- دعم السلوك السوي واملقبول لدى األطفال من خالل امتداح 
السلوك وأثره على الطفل اآلخر أو األطفال اآلخرين مثل: لقد 
كان تصرف »منى« مفيداً للمجموعة كما عاون »أحمد« »محمد« 

على إكمال لعبته.
- تشجيع األطفال ومعاونتهم على حل املشكالت التي تواجههم.

- جتنب األلعاب واألنشطة التنافسية.
- التنمية والفرض املنظم، لعدد من القواعد واحلدود املعقولة.

- صياغة القواعد واملطالب بأساليب إيجابية.
- استخدام النتائج املنطقية ومنح فرص االختيار.

األطفال يحتاجون إلى االنضباط واحلب معا:
والسلوك  ذاته  على  السيطرة  الطفل  تعليم  يعني  االنضباط 
احلسن واملقبول، وطفلك يتعلم احترام ذاته والسيطرة عليها من 

خالل تلقي احلب واالنضباط من جانبك.

ملاذا ال يتمكن بعض املربيني من فرض االنضباط على أطفالهم؟
األخذ  يف  املربيني  لدى  الكايف  الوعي  هناك  يكون  أن  يجب 
حيال  مقاومتهم  وإزالة  أطفالهم  سلوك  لتهذيب  باالنضباط 
ذلك، وهذا يتحقق إذا باشروا برغبة تنبع من داخلهم يف تبديل 

سلوكهم.

ثانيًا- استراتيجية إطاعة األوامر:
يقصد بها توجيه طلب ما للطفل ويقوم بتنفيذه باقتناع وهدوء.

املقدمات  أو  للتعليمات  الطفل  بها  يستجيب  التي  الطريقة  إن 
تعتمد على ثالثة جوانب رئيسية هي:

1- القواعد:
يقصد بها مجموعة اللوائح و القوانني التي حتكم سلوك الطفل 
يف الروضة، وقد تعتمد املعلمات على أن لديهن القواعد الكافية 
لهذا الغرض، ولكن ميكن أن يكون معظمها غير واضح للطفل، 
ونظراً ألن تلك القواعد غير واضحة أو مفهومة للطفل، فإنه قد 
ال يستجيب للمواقف بطريقة مالئمة، لذا يجب أن تكون القواعد 

والنظم واضحة لألطفال بالصف.

ب- التوقعات:
من سلوك يف  منه  يتوقع  ما  له  ويحدد  للطفل  يوضح  أن  يجب 
بالتوقعات  االلتزام  على  الطفل  تدريب  ويجب  معينة،  مواقف 
حتي  والزمني  العقلي  ومستواه  تتناسب  بطريقة  منه  املنتظرة 

يتمكن من فهم ما يقال له واالحتفاظ به.
)مثال(: قد تقول  املعلمة لألطفال: هيا بنا نخرج من الفصل، 

وأنا أشعر أنكم ستكونون ممتازين.
ج - التواصل:

العناصر يف تشكيل  الطفل من أهم  التواصل الصحيح مع  يعد 
سلوكه، لذا يجب مراعاة اآلتي:

تلقي  أثناء  إليها  التأكد من أن األطفال ينظرون  املعلمة  - على 
اإلرشادات.

- أن تتكلم املعلمة بصوت واضح و طبيعي، فال يجب أن تصرخ 
أو تكشر تكشيرة حادة مع األطفال.

- أن تكون التعليمات مباشرة، و تتركز حول ما نريد من الطفل 
أن يفعله.

- التأكد من أن األطفال فهموا ما ألقي عليهم.
إلى  الطفل  تعني دفع  إيجابية  بناء طفل متميز بشخصية 
وأفضل  واإلجابة،  لالستجابة  واستعداده  ألسئلتنا  االستماع 
الطرق لتحقيق هذا الهدف تكمن يف االبتعاد عن إصدار األوامر 
اجلامدة، تلك األوامر التي تأباها النفس اإلنسانية التي ميزها 
اخلالق سبحانه وتعالى بخصائص ذاتية، وفضلها على اخلالئق 
ورأي وموقف يحدد من خالله سلوكه  له موقع  يكون  تفضيال، 
اليومي، كما أن الشخص الذي يخضع ألوامر الغير يف كل شئ 
يخصه، يعيش دون معتقدات أو قناعات تكون األساس لسلوكياته.

إن إصدار األوامر اجلامدة للطفل ينتج عنه الكثير من السلبيات 
ومنها:

- عدم استماع األبناء لآلباء.
- إضعاف العالقات األسرية، وتوهني عملية التواصل بني أفراد األسرة.

- دفع الطفل للتمرد والعناد أو اضعاف مكونات شخصيته.

* ما البديل عن األوامر اجلامدة؟
التربية اإليجابية تقتضي االبتعاد عن األوامر اجلامدة واستبدالها 
باألسئلة وتكرار األسئلة، بدل أن تقول له آمرا: رتب غرفتك.. قل 

له: هل سترتب غرفتك؟ ــ بكل هدوء ــ أو متى سترتب غرفتك؟
وهذه أمثلة ألسئلة واضحة ومباشرة تدفعه للعمل، وتهيئه نفسيا 
تلك  أو  قدراته  يف  املشككة  األسئلة  تفادي  ضرورة  مع  لذلك، 
املتسمة بالسخرية منه، مثل: هل تستطيع ترتيب غرفتك ؟! هل 

حتسن ترتيب غرفتك ؟!

أوامر،  أمثلة ال  اعط  استراتيجية  بالرغم من تفضيل  **ولكن 
بعض  الطفل يف  مع  األوامر  إعطاء  أسلوب  نستخدم  قد  فإننا 

األحيان، وهنا يتراءى لنا سؤال وهو:
متى تعطي األوامر للطفل؟

تعطي األوامر للطفل يف احلالتني:
- عندما ترغب  أن يكف الطفل عن االستمرار يف سلوك غير 
مرغوب فيه وتشعر أنه قد يعصيك إذا ما التمست منه أن يتخلى 

عنه.
أنه  وتعتقد  خاص  سلوك  إظهار  طفلك  على  أن  وجدت  إذا   -

سيعصيك لو التمست منه إظهار هذا السلوك.
كيف تعطي األوامر للطفل؟

لنفترض أنك دخلت غرفة الصف فوجدت أحمد صعب القيادة 
يقفز على مقاعد اجللوس، وقررت إجبار هذا الطفل على الكف 
عن هذا اللعب التخريبي، هنا تعطي تعليماتك بالصورة التالية:

- قطب وجهك واجعل العبوس يعتلي إمارات الوجه.
- سدد إليه نظرات حادة تعبر عن الغضب واالستياء.

- ثبت نظرك يف عينيه وناده باسمه.
- اعطه أمرا صارما بصوت حازم تقول فيه: ) أحمد ..أنت تقف 
على املقاعد وهذا خرق للنظام السائد يف الصف .. كف عن هذا 

السلوك فورا وال تقل كلمة واحدة(.
- يجب أن يكون األمر واضحا وغير غامض.

املراجع:
أبو سعد، مصطفي )2003(. استراتيجيات التربية اإليجابية. الكويت: مكتبة 

املنار اإلسالمية.
إقرأ  دار  الكويت:  للطفل.  النفسية  احلاجات   .)2008( أبو سعد، مصطفي 

للنشر والتوزيع.
الفكر  دار  القاهرة:  املدرسة.  قبل  ما  أطفال  مناهج   .)2006( عزة  خليل، 

العربي.

تنمية إدارة السلوك الصفي لدى معلمات الروضة )الحلقة 6(
د. دعاء سعيد أحمد

Email: doaa@unizwa.edu.om
أستاذ مساعد– رياض األطفال – قسم التربية 

والدراسات اإلنسانية -كلية العلوم واآلداب
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شــــاٌم جريٌح وغيُم الّشــوِق يأســُرنـــــــــي أيَْن الُفـــؤاُد وأيَن الدفــىءُ يا وطنــــــــي    .1

أيَن الّريـــاُض التي غّنت على شجنــــي؟ فما وجْدُت سوى أشبـــــاَح تسكنُــــُه     .2

أيَن األغـــــاني التي رّنت على أُذنــــــــي؟ وما وجْدُت سوى آهـــــــاَت تنطُقـــــُه    .3

ـــروُر على األغصـــاِن يُبهُجنـي؟ أيَن السُّ وما وجدُت سوى أحـــزاَن حتضنـــــُه    .4

أيَن األمـــــاني كي أجلـــو بهـــا أملــــــــي؟ وما وجدُت سوى أّنـــاَت تُـــوجعــــــُه    .5

سهــــاُم شّر من األحــــداِق ترُمُقنــــــــــي يا شــــاُم أنَت حـــزيٌن ذا ومنكســـــٌر    .6

طعـــوُن ضرٍب على األوداِج تؤملُنــــــــــي ويام شـــاُم أنَت بذي األّيـــاِم يف سقٍم    .7

ـراِب على األجــــداِث أرعبني وحثُّ التُـّ قد نـــالها الغدُر من أبنــــاِء جلدتهـا    .8

تنـــاهشــــوا ُحلمهــا نيراَن تضرُمنـــــــــــي وغرُب املساوىِء قد هبُّوا لقصعتها    .9

ســواُد حقٍد من األعمـــــاِق يُغرُقنــــــــــي وقد أتوها ُقســـــاةَ القلِب يعصُرُهم    .10

وأْسرْج ُشعاَع شمٍس على اآلفاِق يُبهُرني يا فجُر أبِْلْج بنــــوٍر غير منطفــــــىٍء    .11

ودعوا الّسالَم على األجساِد يُشرُقنـــــي ويا سرَب الّظــالِم اليوَم فارحتلـــــــوا    .12

شامي الحزين

نسمع الكثير عن العيش بأسلوب حياٍة 
صحيَّة، ولكن ماذا يعني ذلك؟

وعلى  ن،  يدخِّ ال  سليٌم  شخٌص  هو 
صحيًَّة  وجباٍت  ويأكل  صحّي،  وزٍن 
أليس  بسيًطا،  يبدو  التَّمارين.  وميارس 
كذلك؟! خدعٌة حلياٍة صحيٍَّة هي إجراء 
من  املزيد  واتِّخاذ  صغيرٍة،  تغييراٍت 
الفواكه  تناول  إلى  إضافًة  اخلطوات، 

واحلبوب، وشرب الكثير من املاء.

ياضـة: الرِّ
من  قليٍل  عدٍد  سوى  ليست  هذه 
رق الَّتي ميكن أن تبدأ حياًة صحيًَّة  الطُّ
قلَّة  إنَّ  جذريَّة.  تغييرات  حدوث  بدون 
أميركا  املشكالت يف  أكبر  من  النَّشاط 
ياضة  الرِّ أنَّ  البعض  يعتقد  اليوم؛ حيث 
ولكنَّ  للوقت،  ومضيعٌة  للجسم  قاسيٌَّة 
فكلَّما  بركًة؛  احلركة  يف  أنَّ  احلقيقة 
أفضل.  تنا  صحَّ كانت  ياضة  الرِّ مارسنا 
األعمال  مثل  املعتدلة  األنشطة  وحتَّى 

فرًقا   حتدث  أن  ميكن  واملشي  املنزليَّة 
د حركٍة صغيرٍة حلياتك ميكن أن  فمجرَّ
كتة  والسَّ القلب  أمراض  من خطر  تقلِّل 
املفاصل،  استقرار  ن  وحتسِّ ري،  كَّ والسُّ
نه،  وحتسِّ و  احلركة  ل  معدَّ نت  وتزيد 
مرونة  على  احلفاظ  على  وتساعد 
اجلسم  عند الكبر، واحلفاظ على كتلة 
ق العظام والكسور، و  العظام، ومتنع ترقُّ
القلق  أعراض  من  وحتدُّ  املزاج  ن  حتسِّ
ز الثِّقة بالنَّفس،  واالكتئاب، كما أنَّها تعزِّ
اكرة لدى املسنِّني، وحتدُّ من  ن الذَّ وحتسِّ

إجراء  اخترت  لو  ؛ حتَّى  بذلك  اإلجهاد 
تغييرات صغيرة وفقدان الوزن  ميكنك 

ا.  أن ترى فوائد ال تزال جيِّدة جّدً
أنَّ  راسات  الدِّ إحدى  وجدت  وقد 
٪( ساعدت   10( الوزن  تخفيض  د  مجرَّ

م  الدَّ ضغط  خفض  يف  منة  السُّ مرضى 
والكولسترول وزيادة طول العمر.
طرٌق بسيطٌة لتحريك جسمك:

فقدان  عمليَّة  تبدأ  أن  ميكنك 
من  أكثر  نشاٍط  بإضافة  اآلن  الوزن 
غير  كنت  إذا  حياتك.  يف  بقليٍل  ذلك 
من  مزيد  م حلرق  منظَّ لبرنامج  مستعدٍّ 
طريق  عن  وذلك  احلراريَّة،  عرات  السَّ
الّتلفزيون  تشغيل  إيقاف  اآلتية:  األمور 
الّتلفزيون  أوقف  األسبوع؛  يف  ًة  مرَّ
وافعل شيًئا أكثر نشاًطا من ذلك بقليل 
تقريًبا،  شيٍء  وأيُّ  كاملشي  أسرتك،  مع 
اجللوس  من  نشاًطا  أكثر  تكون  وسوف 
املشي، كمثل  واإلكثار من  األريكة؛  على 
أكثر  للمشي  صغيرٍة  طرٍق  عن  البحث 
إلى  الّذهاب  عند  كاملشي  ذلك،  من 
ومن  العمل.  أو  ت  احملالَّ أو  املسجد 
الوزن  فقدان  على  تساعد  الَّتي  األمور 
كالعمل  املنزليَّة؛  األعمال  ببعض  القيام 
األنواع  وهذه  والتَّنظيف.  احلديقة،  يف 
لكنَّها  »قويَّة«،  تكون  من األنشطة قد ال 
على  للحصول  ك  تتحرَّ تبقيك  أن  ميكن 
النِّظام يف املنزل؛ أضف إلى ذلك املشي 
الهاتف  استخدام  عند  احلديث؛  أثناء 

التَّنظيف  ببعض  القيام  عند  حتَّى  أو 
بينما  ًكا  متحرِّ للبقاء  رائعٌة  وسيلٌة  فهذه 
ال تفعل شيًئا تستمتع به؛ والعلم بجميع 
يوٍم  يف  متارسها  الَّتي  البدنيَّة  األنشطة 
عادّي. فإذا وجدت أنَّ اجلزء األكبر من 
وقتك تقضيه يف اجللوس، فاجعل قائمًة 
كلَّ  كاالستيقاظ  أكثر  ك  لتتحرَّ أخرى 
رج  الدَّ وصعود  املشي،  أو  د  للتَّمدُّ ساعٍة 

يف العمل... الخ.

د: عام بشكٍل جيِّ تناول الطَّ
جزءٌ  هو  صحيٍّ  غذائيٍّ  نظاٍم  اتِّباع 
آخر من منط حياٍة صحيَّة؛ إلدارة الوزن، 
تك ونوعية حياتك عندما  وحتسني صحَّ
الهرم  استخدام  ميكنك  حيث  تكبر؛ 
الغذائي اإلرشادي اجلديد لتحديد عدٍد 
إليها.  حتتاج  الَّتي  احلراريَّة  عرات  السَّ
ينبغي  التي  الغذائية  املجموعات  فما 
أن تركِّز عليها؟! أو إذا كنت تبحث عن 
أصغر التَّغييرات، ميكنك استخدام هذه 
النَّصائح لتغيير طريقتك يف األكل: تناول 
إضافتها  ميكن  إذ  الفاكهة؛  من  املزيد 
من  واإلكثار  لطات،  والسَّ الوجبات  إلى 
اخلضار؛ أضفها أينما ميكنك: الطماطم 

على )الفطائر( والفلفل على )البيتزا( ، 
أو اخلضار يف صلصة املعكرونة . وإبقاء 
على  دة  املجمَّ أو  املعلبة  اخلضار  قطع 
استعداٍد إلضافتها يف الوجبات اخلفيفة 
منخفض  عام  الطَّ وتناول  ريعة..  والسَّ
اخلالية  األلبان  منتجات  أو  هون  الدُّ
اللنب  أو  احلليب  كتناول  هون،  الدُّ من 
عرات  سم للتقليل من السَّ اخلالي من الدَّ
احلراريَّة دون احلاجة إلى تغيير الكثير 
إلى  انظْر  كذلك  الغذائي.  نظامك  يف 
الثَّالجة،  أو  البدائل: انظر إلى اخلزانة 
واكتبها  األطعمة،  من  أنواع  ثالثة  وخذ 
يف دفترك، ثمَّ يف اليوم التالي خذ ثالثة 
أنواع من األطعمة املختلفة بحيث تكون 

أقلَّ سعراٍت حراريَّة.
إيجاد  القارئة!  أختي  القارئ/  أخي 
رورة  بالضَّ يعني  ال  صحيٍّ  حياٍة  منط 
أنَّ  الواقع  ففي  جذريَّة؛  تغييراٍت 
التَّغييرات اجلذريَّة تؤدِّي يف الغالب إلى 
يف  طفيفٍة  تغييراٍت  إجراء  ا  أمَّ الفشل. 
أن  يوٍم ميكن  كلَّ  نعيشها  الَّتي  ريقة  الطَّ

تؤدِّي إلى مكافآٍت كبيرة.

ة د العبريَّ انتصار بنت محمَّ

 
ٌ

 بسيطة
ٌ

طرق
ة  صحيَّ

ً
لتعيش حياة

يف إحدى سنواتي اجلامعية..
يف بداية عام جميل التقيت بشخص عظيم ..

انسجمنا مع بعضنا يف حلظات بسيطة جدا ..
وكأنها كانت نصفي الثاني ..

حينها أحسست بإحساس غريب..
كأن يف  قلبي مكان  محجوز لها ..

وكانت هي إحدى هدايا القدر ..
ومن ذلك الوقت أصبحنا روحني يف جسد واحد ..

كم كنت تلك السنة محظوظة جدا..
على رغم من امتالكي ألصدقاء كثيرين..

ولكنها كانت بالنسبة لي شيء مختلف متاما..

صديقة تقترب منك كلما ابتعد العالم عنك ..
صديقة تعرف أغنية قلبك وتغنيها لك كلما نسيتها..

كلماتي لم تأتي من فراغ أبدا ..
وإمنا هي نابعة من أعماق قلبي..

أنا عاجزة عن التعبير بكل ما يدور يف داخلي..
ولكني على يقني أن كلماتي لم تِف بالغرض ..

إليك كل هذا يا رفيقة دربي..
يا من تربعتي على عرش قلبي ..

 
عائشة محمد الشهومية

                                               ترجمة اجنليزي  

صدفة!

عبدالعزيز بن سعود الغطريفي
الترجمة للغة الفرنسية
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كتبه: عبداهلل بن محمد الشكيلي

بلد  أي  يف  واملعريف  العلمي  النتاج  مستوى  اليوم  يُقاس 
واملؤلفات  العلمية  األبحاث  من  نشره  يتم  ما  خالل  من 

واإلختراعات بإسمها.

املجموع  يف  العرب  مشاركة  زالت  وما 
العاملي من ذلك النتاج املعريف يكون يف 

ذيل القائمة الدولية.
 Scientific ( وبالرجوع إلى  موقع
 Journal Ranking - SJR
تقييم  يتولى  عاملي  موقع  وهو   )
املنشورات العلمية وفقا للدول أو املادة 

عن  تقرير  يقدم  كما  املنشورة،  البحثية 
كل  يف  لها  العلمي  النتاج  حول  دولة  كل 

عام ، سوف نعرض احلقائق اآلتية وذلك 
خالل الفترة من عام 1996 وحتى عام 2014 

من  منطقة  كل  يف  العلمي  النشر  بخصوص 
مناطق العالم.

الدول  أكثر  قائمة  العالم  حول  دول  تسع  تتصدر 
إنتاجا للمعارف والعلوم يف العالم يف شتى مجاالت 

الطبيعية  والعلوم  كالزراعة  املختلفة  العلوم 
واالقتصاد  والطب  واألدب  واإلنسانيات 

العلمي  النتاج  عادة  ويقاس  وغيرها.  والهندسة 
واملعريف من خالل حجم النشر العلمي يف املجالت العلمية 
احملكمة والتي تدار من خالل هذا املوقع. والدول هي كالتالي: 
الواليات املتحدة األمريكية والصني واململكة املتحدة وأملانيا 
واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا والهند. ووفقا لهذا املوقع 
فقد بلغ إجمالي املنشورات البحثية العلمية من الفترة 1996 
فيه  علمي، ساهمت  منشور   34,963,102   2014 وحتى  
دول أوروبا الغربية بنسبة 29%، وساهمت أمريكا الشمالية 
يف حجم النشر الدولي بـ 27.5% ، يف حني ساهمت منطقة 
الشرق األوسط بـ 3.6 % فقط من إجمالي النتاج العاملي 
آسيا  دول  يف  النسبة  بلغت  حني  يف  واملعارف،  العلوم  من 

حوالى %24.
إن املستقريء لهذه اإلحصائيات يجد فعال أن هناك شحا 

وندرة يف حجم النشر على مستوى العالم  العربي. ترى أين 
تذهب تلك املبالغ االستثمارية التى تخصص للبحث العلمي 

وفتح املختبرات وإرسال البعثات الطالبية؟
الوطن  أيضا يف  النسبة  تلك  يرفع  أن مما  بالذكر  اجلدير 
العربي وجود إسرائيل ضمن قائمة دول الشرق 
أكثر  حوالي  وحدها  متثل  والتى  األوسط 
العلمي على  النشر  من 26% من حجم 
مستوى الشرق األوسط وفقا للموقع 

السابق.  
بدأت  فقد  عمان  سلطنة  عن  أما 
والنشر  البحث  يف  طريقها  تشق 
نفسه  للموقع  فوفقا    ، العلمي 
وحتى   1996 من  الفترة  وخالل 
العلمية  املنشورات  حجم  بلغ   2014
الصادرة من السلطنة 11,139 منشور 
علمي معظمها يتركز يف اجلوانب الطبية 
ذاته  بحد  وهو  البيئة.  وعلوم  والهندسية 
زال هناك نقص  املطلوب فما  املستوى  دون 
أكثر  أن  علما  واملعارف.  العلوم  باقي  يف  حاد 
الدول نشرا من منطقة الشرق األوسط هي تركيا 

وإيران ومصر والسعودية.
من  الباحثني  دور  أين  السؤال  يبقى  وهنا 
اجلامعات  دور  وأين  العربي؟  الوطن  أبناء 
للمؤسسات  الراعية  احلكومية  واملؤسسات 
البحثية؟ وأين دور القطاع اخلاص واملؤسسات االجتماعية 
واخلدمية يف دعم نشاطات البحث العلمي. هناك أكثر من 
العربي  الوطن  يف  موجودة  وخاصة  حكومية  جامعة   500
 9 حوالي  فيها  يدرس   2012 عام  وفقا إلحصائيات  حاليا 
مليون طالب ويدّرس فيها أكثر من 250,000 أستاذ جامعي. 
مع العلم أن 10 % من هذا العدد هم من طلبة الدراسات 

العليا والباقي يف املراحل اجلامعية اآلخرى. 
نعم هناك حتديات كثيرة وعقبات جمة، ودون اخلوض فيها، 
نعلم فيها  ثقافة وغاية  العلمي  البحث  ينبغى أن جنعل من 
أجيالنا منذ الصغر فاحلياة دائمة التطور والتغيير وال بد 
من الصمود يف وجه العوملة والتنافسية بني الدول، وال قوة 

إال بالعلم.

بحر األفكار

هرمت يا أمي و أراني أقف عند باب عقيم
ال يفتح وال يغير شيئا مما يحدث كل يوم يف حياتي..

أود أن حتضنيني بالرغم أنني جتاوزت العشرين من عمري 
أجدني اآلن أفتقدك أكثر من أي وقت مضى 

و أبكي وكأنني فقدتك لألبد.. 
ال أدري ملا بت أشعر باخلجل أن أشكي أو أبكي أمامك
حتى أقوى الرجال يا أمي يحتاجون حلضن أمهاتهم.. 

فماذا عني أنا؟!
أخبرني أحدهم يوماً بأن الرجل يبقى طفاًل حتى متوت أمه

وأنا سأبقى طفلة حتى لو هرم قلبي وشاخ وإن ظهرت جتاعيد وجهي مبكراً.. 
ستبقى أشياء من الطفولة ملتصقة بي..

أود أن تعيديني إلى كل ما مضى.. 
إلى أنا عندما كنت شخصاً آخر

أفتقدني يا أمي وأبكي على نفسي كثيراً.. 
ما أبعث هذا على احلزن! 

أن يفقد اإلنسان نفسه ويغدو شخصاً آخر ال ميت لنفسه بأي صلة
هل أنا انانية ؟ ألطلب منك طلبا كهذا؟
تعلمنا بأن اإلنسان ميضي إلى األمام

ألنه ال قدرة له على الرجوع مهما فعل.. 
دليني على درب الرجوع يا أمي 

درب كل األحباب القدماء والصباحات املختلفة.. 
دليني إلى درب يلوح لي من بعيد ألقطعه بخطوات ثقيلة تسعدني

إلى ذاك الدرب الذي أختاره بنفسي ولنفسي وإن كان تعيسا.
*هرمت، فردي جنوم الطفولة
حتى أشارك صغار العصافير
درب الرجوع .. لعش انتظارك!

#محمود درويش

سليمة بنت سعيد الرحبية
اللغة األملانية 

يحضى الطالب يف جامعة نزوى بفرص 
كثيرة غير التعليم التقني املبتكر، وحتقيق 
 ، اختاره  الذي  التخصص  يف  النجاح 
املختلفة  الطالبية  األنشطة  فهناك 
مبيزاتها،  املثرية  واملسابقات  مجاالتها، 
نشر  فرصة  للمبدعني  وأتيح  كما 
إبداعاتهم وشذى عباراتهم تنقل شهريا 
عبر أثير »إشراقة« امللحق الشهري الذي 

خصصته اجلامعة لطالبها، وغيرها من 
الفرص التي يقضي الطالب فيها أجمل 

أوقاته وبها ينمي مواهبه وقدراته.
بيد أن فرصة التدريب )اإلسناد( والتي 
الذي  معني  صندوق  عليها  يشرف 
خطوة  تعد  املتعلمني  ملساندة  خصص 
الطالب؛ فمن خالل  وثابة لشحذ همم 
برنامج اإلسناد ميكن للطالب أن ينظم 
من  والعطاء  الريادة  يحقق  وبه  وقته 
ومساعدة،  إسناد  من  يقدمه  ما  خالل 
كذلك يستطيع الطالب أن يكون مستقال 
ماديا ويغطي تكاليف دراسته من خالل 
وذلك حسب  له  املتاحة  الساعات  شغل 
ذلك:  مثال  الصندوق  ما جاء يف الئحة 
ساعة  له)60(  متاح  البكلوريوس  طالب 
شهريا وطالب درجة املاجستير مسموح 

أقصى  كحد  ساعة  تغطية)120(  له 
مقابل  لها  خصص  درجة  وكل  شهريا 
مالي معني من قبل الصندوق، وثمة مزايا 
أخرى ينالها كل طالب انضم اسمه حتت 
الصندوق  وخصص  الصندوق   إشراف 
موظفني مسجلني لساعات التي يتواجد 
إجنازاته  على  واإلشراف  الطالب  فيها 
طيلة فترة التدريب، وبذلك يتم التدريب 

بشكل منظم للغاية. 
اجلامعة   يف  التدريب  أماكن   عن  أما 
ميكن  أن يختار الطالب بنفسه سواء ما 
يتناسب مع مجال تخصصه أو يف املكان 
متاح  فاملجال  موهبته  فيه  ينمي  الذي 
اخلط  يف  فاملوهوب  الطالب؛  الختيار 
العربي ميكنه أن يتدرب يف قاعة اخلط 
العربي واملاهر يف الرسم والتلوين ميكنه 

تنمية موهبته من خالل تسجيله كطالب 
التشكيلية  الفنون  قاعة  يف  متدرب 
القيادة  بروح  يتمتع  الذي  والطالب 
أن  األعمال ميكنه  إدارة  ومتخصص يف 
أحد  ويساند  التدريب  ساعات  يشغل 
يحب  ومن  اجلامعة،  يف  املراكز  مديري 
ميكنه  بالقراءة  ويستمتع  الكتب  عالم 
اجلامعة  مكتبة  يف  املوظفني  يساند  أن 
املوجودة  واملراكز  القاعات  من  وغيرها 
أن  للطالب  ميكن  والتي  اجلامعة  يف 

يتدرب فيها خالل وقت فراغه.
ما أجمل حلظات التدريب وأنت مازلت 

يف مقاعد الدراسة!!
الدراسة  محيط  من  الطالب  تنقل  فهي 
الضيق إلى بيئة العمل اجلاد بعيدا عن 
ذوي  وزميالت  زمالء  بني  تعيش  امللل، 

خبرة مهنية وعلمية تبادلهم روح التعاون 
مشرق  ملستقبل  التفاؤل  منهم  وتكتسب 

بحول اهلل. 
لتدريب  فرصة  ليس   معني  صندوق 
فحسب  خبرة  شهادة  واكتساب  الطالب 
اجلامعة  تقدمه  تكرميا  اعتبره  بل 
احلاصلني  املبدعني  املتفوقني  لطالبها 
أكادميية عالية التقل عن  على معدالت 
)2.7( فحقا هو تكرمي ويا له من تكرمي!

دليني يا أمي.. دليني!

أيــــــــــن 
موقعنــــــــــــــــا 
من النشـــــــــر 
العلمـــــــــي؟

يـــــا لــه من 
تكريـــــــم !!

ندى بنت راشد اجلابرية   
تخصص إدارة أعمال
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في ذكرى أبي اليقظان البهالني

الوقوف  عن  عاجًزا  وأراني  حبُره،  يتعلثُم  ويراِعي  تتضاءُل  نفسي  إنَّ 
املشهُد  نسيَه  الَّذي  البهالني  د  محمَّ بن  يحيى  األديِب  سيرِة  ذكر  يف 
الثقايفُّ يف بلدنا؛ نسيَه كما تنبََّأ هو بذلك...! لن أجترَّ هذا األمر مبزيِد 
عاطفٍة؛ فما باَح به أبو اليقظان كاٍف لذلك. كيف لي أن أفصَح عن 
سيرِة رجٍل أحرَق نفَسه ليضيَء حياةَ اآلخرين؟!... أحرَق نفَسه ليبعَث 
تاريخ وطنه املجيد، أحرَق نفَسه ليعلِّم أسرته ومجتمَعه ووطنَه اخليَر، 
ُ َعلَيِْه َوَسلََّم: »َمثَُل الَْعاِلِم الَِّذي  ِ َصلَّى اهللَّ إنَّه ليصدُق فيه قوُل َرُسوِل اهللَّ
َويَْحِرُق  ِللنَّاِس  يُِضيءُ  َراِج  السِّ َكَمثَِل  نَْفَسُه،  َويَنَْسى  يَْر  اخْلَ النَّاَس  يَُعلُِّم 
نَْفَسُه«. وإني ألجد هذه )اإلشرقة اجلامعّية( سانحًة بأن ألقي الضوء 

على جزٍء يسيٍر من حياة أبي اليقظان البهالني.

- من هو أبو اليقظان البهالني؟  
د بن سليمان بن حمد بن سليمان بن حمد بن ُعمر  هو يحيى بن محمَّ
يلتقي  اإلزكوي.  البهالني  محمد  بن  عبداهلل  بن  د  محمَّ بن  سليِّم  بن 
يخ العالمة أبي مسلم ناصر بن سالم البهالني يف اجلدِّ  نسبُه بنسب الشَّ
د  محمَّ بن  )عبداهلل  الثَّامن  ه  جدُّ وكان  عبداهلل(.  بن  )محمد  ابع  السَّ
محرم  وادي  يف  لليعاربة  قاضًيا  ابع-  الرَّ مسلم  أبي  –جدُّ  البهالنّي( 
بوالية سمائل. ُولد أبو اليقظان يوَم وفاِته ويوَم كتابِته ألغلِب مؤلَّفاِته.. 
كاَن  1971م.  سنَة  أبريل   28 املوافق  1391ه،  سنَة  صفر   29 يف  ُولد 
ى وينسَج أغلب مؤلفاِته ودواويينه يف  قدُره –رحمه اهلل- أن يُولَد ويُتوفَّ
الّتاسع والعشرين من صفر اخلير.. ويا لها من مطابقٍة عجيبٍة حتكي 
أدُعوكم  بل  مؤلَّفاته؛  اليقظان  أبي  كتابِة  تواريَخ  هنا  أسرَد  لن  شأَوه! 
بنفِسه  هو  ه  خطَّ ما  وتقرأوا  املؤلَّفاِت  تلك  تقلِّبوا  أن  اء-  األعزَّ -أيُّها 

تأريًخا لكتابتها. 

- نشأُته:
كرميٍة  عائلٍة  كنِف  إزكي، يف  بوالية  اليمن  بلدِة  اليقظان، يف  أبو  نشأ 
بت مباء القرآن؛ إذ كان آباؤها يعلِّمون أهَل البلدة القرآن ومبادئ  تشرَّ
ه معلَِّمني معروَفني يف البلدة، واشتهر أبوه  قراءته، وقد كان أبوه وعمُّ
الَّتي  واألخالقيَّة  الُقرآنيَّة  للتَّربية  وكان  »املعلِّم«.  بلقب  اهلل-  –رحمه 
ا  انتهجها والُدنا الكرمي أثٌر بالٌغ يف تكوين شخصيَِّة أبي اليقظان. أمَّ
بعني )عصر النهضة(،  عن دراسِته فقد كان أبو اليقظان من مواليد السَّ
–رحمه  التحق  وقد  بداياته،  يف  النِّظاميُّ  املدرسيِّ  التعليم  كان  حني 
ادس االبتدائيِّ انتقل  اهلل- باملدرسة يف سنٍّ مبكرٍة، وبعد الصّف السَّ

إلى التعلُّم مبعهد التَّدريب املهني.

- تكويُنه الفكريُّ والعلمّي:
للعمل يف  انتقل  اليقظان عندما  أبي  الفكرّي لدى  التَّكوين  وقد نضج 
رعيَّة )سابًقا( عاَم 1990م برغم أنَّ طبيعة عمِله كانت  معهد العلوم الشَّ
يف مجال االقتصاد واحملاسبة، ففي املعهد )الكليَّة حالّيًا( عاش يحيى 
مع عدٍد من مشايخ العلم، كما أنَّه الزم سماحة الشيخ أحمد بن حمد 
القنُّوبي.  بن مبروك  يخ سعيد  والشَّ لطنة-  للسَّ العام  –املفتي  اخلليلي 
وقد أتاحت شخصيَّة البهالني العصاميَّة واحلركيَّة له أن ينجَز يف وقٍت 
قصيٍر ما يُنجزه غيُره يف سنواٍت طويلة. إنَّ أبا اليقظان كان عصامّيًا 
منُذ صغره، وكان يعتمد على نفِسه يف إجناز أعماله وأعمال أسرته، 
أمور  معظم  أبوه  إليه  أوكل  حيث  منذ صغره  ا  فّذً إدارّيًا  قيادّيًا  وكان 

العائلة واحتياجاتها.
لقد استغلَّ مكتبة املعهد، فكما يقول عن نفسه إنه كان ال يفارق مكتبة 

املعهد، حيث كان يطالع الكتب فيها ويرتشف من معارفها بعد ساعات 
عريَّة  ل مؤلفاته كتاَب »املساجالت الشِّ العمل. وكان نتاج ذلك أن ألف أوَّ
عند العرب« وعمره آنذاك سبعَة عشر عاًما فقط. يقول: »وبعد هذه 
ق الوجداُن بدميومته املنسيَِّة يف  فولة وتدفَّ ك هاجُس الطُّ احملاولة حترَّ
ات من هذه املشاعر والعواطِف أوَّل مخاٍض  با، فتهيَّأت الذَّ عرش الصِّ
أبو  أنشأ  املعهد  مكتبة  وبجانب  1993م«.  سنَة  ذلك  وكان  للقصيدِة، 
وقِته  معظم  فكان  دراه،  يف  ضخمًة  ًة  خاصَّ مكتبًة  لنفسه  اليقظان 
مشغواًل باملطالعة والقراءة، أو الكتابة والتأليف، ولم أجده قّط منشغاًل 

بتواِفه األمور.
ا عن تعليمه اجلامعيُّ فبعد أن أنهى دراسته يف معهد التَّدريب املهنيِّ  أمَّ
عاَم 1985م والتحق بالعمل يف املعهد، انكبَّ –رحمه اهلل- على تعليم 
نفِسه واالستفادة من العلماء الَّذين يصاحبهم ويجلس معهم، لكن ذلك 
لم مينعه من التفكير يف إكمال دراسته اجلامعيَِّة، فأمواُج طلب العلم 
تتطالطم يف نفس يحيى وتتزايد سرعُة إجنازاته، فبدأ بتثقيف نفسه 
وتأهيلها عبر عدٍد من معاهد التأهيل والتدريب يف مسقط فتعلَّم اللُّغة 
اإلجنليزيَّة بسرعة، كما أتقن مهارات احلاسوب. وكلُّ ذلك كان بعد يف 

باحيَّة بعمله اإلدارّي يف املعهد.  الفترة املسائيَّة النشغاله يف الصَّ
والعجيب أنَّ أبا اليقظان –رحمه اهلل- استطاع أن يروِّض نفَسه على 
صصاٍت مختلفٍة يف وقٍت واحد، فقد  ة جامعاٍت بتخصُّ أن يدرس يف عدَّ
سات جامعية،  تويفِّ وقد أنهى عقده الثالث، وهو يدرس يف خمس مؤسَّ
ولقد سعى البهالني إلى تطوير نفسه واستثمار وقته وقدراته فأحرقها 
يف سبيل هذه الغاية، ولم يكن رغَم هذه االرتباطات بعيًدا عن أهله وال 
مجتمعه وعن املشاركة يف نهضة وطنه، فلم نكن نعلم بارتباطاته العلميَّة 
ٍة هذه حينما حترُق  والعمليَّة هذه إال بعد وفاته –رحمه اهلل-. أيُّ همَّ
راسة! أيُّ نفٍس هذه  نفَسك، وتستغلُّ أقصى طاقاِتها يف سبيل العلم والدِّ

اقات. الَّتي حتمُل عامَلًا من الطَّ

ة ودوره اإلصالحيُّ يف مجتمعه: - حياته االجتماعيَّ
ة،  لم يكن أبو اليقظان متقوقًعا على نفسه، وال منكمًشا يف حياته اخلاصَّ
االهتمام  عن  العمليَّة  وغُل  الشَّ وال  نفسه  بتطوير  االهتماُم  مينعه  فلم 
بأسرته وعائلته ومجتمعه ووطنه؛ فكان يجعُل من وقته نصيًبا ألهله، 
ومن أمثلة ذلك أنَّه كان يدبِّر أمور املنزل ويدير العائلة عن أبيه، كما كان 
ا عن ابنيه اّللذين ما زاال وقتها يف سنٍّ صغيرة، فكان  ا بوالديه، أمَّ مهتّمً
يُسمعهما القرآن وعدًدا من قصائده، وكان يحفِّظ ابنه اليقظان القرآن. 
ا على تثقيفهم وتعليمهم  ا عن عالقته مع إخوته فكان حريًصا جّدً أمَّ
وحتفيظهم القرآن الكرمي. ومن جانب آخر، كان يحيى مصلًحا يف بلدِته 
)اليمن( يشارك يف تطويرها ُمبدًيا آراءه ومقترحاته، وكان شيخ البلدة 
التي  يومها يعتمد عليه ويستشيره يف كثيٍر من األمور، ومن إجنازاته 
ل املعارض الثقافيَّة يف الوالية عاَم 1992م؛ وتأسيس  حتسب له إقامُة أوَّ

ة(؛ وتنظيم معارض الكتب يف والية إزكي. مكتبة )اليمن العامَّ

- آثاره ومؤلفاته:
فقد  لسنِّه،  مساوًيا  مؤلفاِته  عدُد  يكون  أن  ط  يخطِّ اليقظان  أبو  كان 
د فيها مؤلفاته املطبوعة،  وجدنا قائمًة بخطِّ يده كتبها قبل وفاته، عدَّ
ل  اكرة يؤمِّ الذَّ باعة، ومؤلفاٍت قيَد اإلعداد، وكتًبا يف  ومؤلفاٍت يف الطِّ
خمسٌة  شعريٍَّة  دواوين  سبعة  عرّية  الشِّ مؤلفاته  كانت  وقد  يكتبها.  أن 
سلسلة  ذلك  إلى  يُضاف  حالّيًا،  الطبع  يف  واثنان  منشورة،  مطبوعٌة 
عر  الشِّ من  مقتطفاٍت  فيها  كتب، جمع  وهي عشرة  الُعماني(  )التراث 

الُعماني يف مختلف األغراض، وكتاب )كيف أكتب شعًرا( يف تعليم كتابة 
عريَّة، بأسلوٍب حواريٍّ ماتٍع بني أستاذ وتلميذه. عر وتعليم البحور الشِّ الشِّ
عريَّة  وقد بلغت مؤلفاته )38( ثمانيًة وثالثني كتاًبا، منها: املساجالت الشِّ
التَّخميس يف  فنُّ  تتضمن:  التي  الُعماني  التراث  العرب، وسلسة  عنَد 
ثاء يف  والرِّ البريَّة،  خيِر  مدح  الُعمانيَُّة يف  والقصائد  الُعماني،  عر  الشِّ
عراء،  عر الُعماني، وُعمان يف عيون الشُّ عر الُعماني، واملدُح يف الشِّ الشِّ
وهو  اإلزكويِّني،  معالم  يف  لني  املتأمِّ نزهة  كتبه:  أشهر  ومن  وغيرها، 
إزكي،  وآللُئ  إزكي،  العلميَّة يف  واحلياة  وقراها،  إزكي  والية  تاريخ  يف 
شعًرا،  أكتب  وكيف  ُعمان،  تاريخ  يف  األيَّام،  وبوراق  مر،  السَّ وحديُث 
مت، واسمان من احلياة، وسوار  ودواوين: وحي األصيل، وحصاد الصَّ
احلّب، وعلى شاطئ القمر. وهناك خمسة كتٍب يف طريقها للنشر بإذن 

اهلل، إلى جانب كتب كان عزم على كتابتها إال أنَّه لم يبلغ غايته فيها.

- وفاته:
صفر   29 األربعاء  مساَء  قلبيٍَّة،  بنوبٍة  مفاجًئا  نيا  الدُّ من  رحيلُه  كان 
1424هـ، املوافق األول من مايو 2003م.  كانت وفاتُه فاجعًة على أهله 
وبلدته وأصدقائه من ُعمان والّدول الّشقيقة. تُويفِّ وهو يحتضن ابنته 
)النَّهروان( الَّتي لم تبلغ يومها شهرها اخلامس، وممسًكا بيده األخرى 

ابنَه )اليقظان( وعمره أربع سنوات.
وقد كتب يف رثائه العلماء والشعراء واألصدقاء واإلخوان، ويكفيني هنا 
لطنة الشيخ العالمة أحمد بن  أن أعرض ما قاله فيه املفتي العام للسَّ
اثية توجَز أوصاف  حمد اخلليلي –حفظه اهلل- ولعلَّ هذه الكلمة الرَّ
بق،  السَّ قصباِت  هذا  يف  أحرزوا  ن  ممَّ »وإنَّ  وإجنازاته:  اليقظان  أبي 
ِة  الهمَّ ومثاُل  واألدب،  العلم  فقيُد  املعلَّى  بالقدح  املكارم  من  وفازوا 
د بن سليمان البهالني رحمه اهلل،  والنَّشاِط ولُدنا العزيز يحيى بن محمَّ
باب وقمِة  اّلذي وافاه ريُب املنون فاخترمه يف زهرِة العمر وريعان الشَّ
احليويَة والنَّشاط، بعدما طوى يف حياِته ثالثَة عقوٍد من السنني قضاها 
تَني تطاوُل شامخاِت األطواد، وعزميٍة ال  ٍة ال  بهمَّ املعالي  ِتْطالِب  يف 
عاب، مع  تقُف دوَن حتقيِق اآلمال، وإن شطَّ مداها وحالْت دونها الصِّ
اح.  سماحٍة وتسامٍح وأخالٍق طاب شذاها كالزهِر البَّسام والعطر الفوَّ
ظروٍف  يف  واألدَب  العلَم  راض  عطاًء،  وأيَّاُمه  طموًحا  حياتُه  فكانت 
مها  قدَّ الَّتي  وانتصاِره  جناحه  ضريبة  فكانت  وعركها،  عركته  قاسيٍة 
ما بذله من جهٍد وجهاٍد، وعاناه من نصٍب ولغوب، حتَّى استجابت له 
األقداُر فاشتار من محن الزماِن منَح التَّوفيق؛ إذ بسقت دوحُة غرِسه 
هور فآتت ثماَرها اليانعة من احلكمة واألدب،  الَّتي سقاها من عرِقه الطَّ
وكانت يومئٍذ سفينُة احلياة لم تغادر بعد مرفَأ العقد الثَّاني من ُعمره 
املبارك، فبدأ يكتُب وينشر –نظًما ونثًرا – من جواهر احلكم ما يعزُّ 
؛ فإنَّ  أن يكوَن من أتراِبه... هذا ولئن كانت ألسنُة اخللق شهوَد احلقِّ
ألسنَة عارفيه ومخالطيه كانت متطابقًة يف شهاِدتها له مبا كان متحلًيا 
به من مكارم األخالق ومحاسن الشمائل، وقد بدأت صلتُه بي قبل أن 
يطرَّ له شارٌب أو يخشوشن له صوٌت، ولم ينقطع عنِّي إلى أن استجاب 
ار اآلخرة، الَّتي نرجو أن تكون له خيًرا من  لداعي املنون، فرحل إلى الدَّ
لع له على هنٍَّة قّط طواَل أيَّام حياِته الَّتي جمعت بيننا،  األولى، ولم أطَّ
در،  بل كان مثاَل الوفاء، وحَسن املراعاة، ودماثة األخالق، ورحابة الصَّ

جايا وكرَم احمليَّا«. وسماحة النَّفس، وِطيب السَّ
عبداهلل بن محمد البهالني

ماجستير يف اللغة العربية وآدابها 
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D
Hydroponics

Abdullah Al-Ghafri

efinition: Hydroponics 
is a method of growing 
plants without soil, 
using minerals dissolved 
solution in the water. 

Plants can be directly planted in 
the water or in an inert medium, 
such as sand, perlite or gravel.
History: Soilless culture goes back 
to the 17th century; the first book 
written was in 1627 named Sylva 
Sylvarum by Francis Bacon. In 
1699, John Woodward published 
his experiment of water culture 
with spearmint, Mentha spicata. 
In the years 18591875- the 
hydroponic was technically 
developed. In the early 20th 
century the technique is used 
to grow vegetables in some 
pacific islands which have no 
soil. From then, more hydroponic 
techniques are developed and 
it became easy and cheap to 
build.
Plant growth requirements: 
Plants to grow it needs air in 
which plants take Carbon 
dioxide and Oxygen (CO2 
and O2). Plants need also 
nutrients, water, light, energy 
and mechanical support. In 
geoponic (the traditional 
farming in soil), plants get water, 
nutrients and mechanical 
support from the soil. Plants 
nutrients can be divided into two 
categories: macronutrients and 
micronutrients. Macro nutrients 
are the nutrients that the plants 
need in large quantiles. Plants 
take Oxygen (O), Hydrogen (H) 
and carbon (C) directly from 
the air and water. The primary 
macronutrients are Nitrogen (N), 
Phosphorus (P), and Potassium 
(K) and the secondary 
macronutrients are calcium 
(Ca), sulfur (S) and magnesium 
(Mg). The micronutrients, also 
called trace minerals, are Boron 
(B), Chlorine (Cl), Manganese (Mn), 
Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu), 

Molybdenum (Mo) and Nickel (Ni). 
Types of plant cultivation: Plants 
can be grown in soil (geoponics), 
or in water (hydroponics) or 
even in the air (aeroponics).  
Aeroponics can be considered 
also as a type of hydroponics. 
In hydroponics, the nutrients are 
supplied directly to plant roots 
in the water. These nutrients are 
added to the water as dissolved 
solids. In aeroponics, the roots 
are sprayed by water mist which 
contains the nutrients. Roots 
need also oxygen, so the water 
in hydroponics should have 
enough quantities of dissolved 
oxygen. To initially germinate 
the plant seedlings, or to provide 
mechanical support to the 
plants, seedlings are planted 

in non-soil aggregates such as; 
growstones, coco peat, crushed 
wood, perlite, peat moss, sand, 
gravel and many other materials 
even sheep wool.  
Advantages of Hydroponics: 
There are many advantages 
of using hydroponics instead 
of traditional geoponics. 
Hydroponics requires small 
space. You can grow plants 
vertically, so maximizing the 
production per square meter. 
In the system I have at my 
home garden, I am planting 
120 different vegetable plants, 
just on an area of 6 m2. Other 
important advantage of 
hydroponics is that it saves much 
water than traditional methods; 
more than 90% of water can be 
saved. The hydroponic systems 
have very high water use 
efficiency, because the water 
is circulated and evaporation 
is very minimal. Plants grow 
much faster in hydroponics and 
have less chance for pests and 
disease. The method is clean, 
no fertilizers are added, no smell 
and no need for soil tillage or 
cultivation. Plants can be grown 
anywhere even in closed rooms 
with artificial LED (light emitting 
diodes). By the advances in 
technology, the hydroponic 
systems became simple and 
the nutrients solution became 
cheap. You need to put very 
small amount of the solutions, 
for 120 plants I have used only 
about 1.5 litters for 3 months. 
The solution costs less than one 
Omani Riyal per litter.  
Types of hydroponics: There are 
six types of hydroponic systems 
which are: Drip System, Ebb- Flow 
(Flood & Drain), Water Culture, 
Aeroponics, Wick System and 
N.F.T. (Nutrient Film Technique). 
I use N.F.T system at my home. 
In all of these systems the main 
requirements is a water tank, a 

small submerged water pump, 
an air pump, pipes and seeding 
media. 
Aquaponics: Is a system of 
aquaculture in which the system 
produces fish and crops. The 
waste produced by farmed 
fish or other aquatic animals 
supplies nutrients for plants 
grown hydroponically, which in 
turn purify the water. 
Pipe hydroponics (NFT): The 
system I am explaining here can 
support 120 plants in 6 pipes; 
each pipe is 3 m long with 
dimeter of 9 cm. In this system 
plants are grown in plastic cups, 
which are installed in pipes as 
seen in the photos. The cups 
are filled with peat moss to grow 
the seeds and for mechanical 
support to the plants.  The 
water is stored in a 50 litter›s 
tank. Water is circulated in the 
pipes using a small 20 watt 
submerged water pump which 
pumps the water to the upper 
two pipes, and then the water 
will flow by gravity to the lower 
pipes and eventually return 
to the tank. To save electricity 
and to prolong the pump life; 
the pump is connected to the 
main electricity through a timer 
programed to switch the pump 
on and off 16 times every day.
There are two mineral solutions 
to be added to the water in small 
quantities, solutions A and B. The 
concentration of these solutions 
is checked time per time, using a 
total dissolved solids (TDS) meter, 
which gives reading in part per 
million (ppm). Different plants 
need different concentration, 
I am using now between 1500-
2000 ppm. I am growing in 
the system, three varieties of 
tomatoes and two kinds of 
lettuce, hot pepper, onion, mint, 
parsley, arugula and radishes.
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