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�ستمائة و ثمانية و ثمانني طالبا 
جديدا يلتحقون بركب الّدرا�سة يف 

جامعة نزوى

ناق�ست اأهم الأ�سا�سيات التي 
يحتاجها ال�سريك اللغوي.. 
متخ�س�سون من معهد ال�ساد 

ينظمون ور�سة تدريبية لطالب 
اجلامعة

تنمية اإدارة ال�سلوك ال�سفي لدى 
معلمات الرو�سة)3(
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العدد 101

بالتعاون مع جامعة نزوى

جت�سيدا لدور الو�سيط يف حل ق�سايا الطالب العالقة وحت�سني جودة 

التعليم يف موؤ�س�سات التعليم العايل ..

املجل�س اال�ست�ساري الطالبي �رشاكة حقيقية بني الطالب واجلامعة 

White poison 

ملحق شهري
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تـــاأبيــن

ت�أبيــــــن

اليوجد �شيء يت�شلل اإلينا خل�شة كاملوت، ياأخذ منا اأغلى الب�شر واأطيبهم ، ولكن هذه م�شيئة الله ..

قبل اأيام قالل فارقنا عزيزا على قلوبنا، فاجاأنا رحيله ال�شامت فنعته اأرواحنا قبل اأعيننا، وبكته قلوبنا 
و�شديقا  حنونا  اأبا  كان  وتعاونه،  انظباطه  على  واعتدنا  وتوا�شعه،  ابت�شامته  على  اعتدنا  وكمدا،  حزنا 
خمل�شا، ودعناه على حني غفلة منا ورغما عن اإرادتنا، تفتقده اليوم زوايا جامعتنا احلبيبة وحتن اإليه اأفئدة 

وقلوب من عرفوه، فرحمة الله على فقيد اجلامعة االأ�شتاذ نا�شر بن حممد البهالين. 

يوجد العديد بيننا موتى وهم اأحياء ميار�شون احلياة ياأكلون وي�شربون، يتحركون وهم الحياة لهم

قد مات قوم وما ماتت ف�شائلهم *** وعا�س قوم وهم بني النا�س اأموات..

ويوجد العديد ممن توقف قلبهم عن النب�س ودفنوا حتت الرتاب ولكن حياتهم باقية مل يفارقوا احلياة 
فعجز  كال�شاعقة  علينا  نزل  وفاته  البهالين، خرب  نا�شر  االأ�شتاذ  ومنهم  خالدة  �شريٍة  من  لنا  تركوه  مبا 
الل�شان عن الكالم ، وتبخرت مفردات اللغة وتتطايرت االأفكار من الراأ�س، ولكن يبقى االأمر لله ، واحلمد 

لله ردًا على كل ما اأمل بنا. 

رحمك الله يا اأبا هيثم كم كنت غاليًا علينا! 

كنت اأخ للجميع واأب للجميع و�شديق للجميع، اأال ميكن اأن تعود لرتى كم هو �شعب غيابك ؟!

لنخربك عن مدى تقديرنا الأبوتك، واأخوتك، و�شداقتك وطيبة قلبك، كم كنت رائعًا يف ح�شورك !

 كم كنت خمل�شًا يف عملك !

 كم كنت ترتفع عن ال�شغائر و�شفا�شف االأمور، رجل املواقف كنت، علمتنا الكثري، علمتنا اأن ال نغ�شب 
واأن نعالج كل االأمور بهدوء، علمتنا اأن النحزن الأن الفرح قريب، علمك غزير، وطيبك بحر، واأخالقك علم 
غدًا  �شيحدث  ما  اختيار  والن�شتطيع  التايل،  ما  النعلم  حياتنا  هكذا هي  ولكن  عرفوك،  من  ورثته جلميع 
اأو بعد غد،كل ماحولنا ينعيك، املجال�س، اأبواب جامعتنا، جدران مكاتبنا، االأ�شجار، والوديان واالأفالج، 
امل�شاجد واملاآذن واملنابر، نعزي اأنف�شنا ونعزي جامعتنا الثكلى، ونعزي كل من عرف اأبا هيثم وعظم الله 

اأجرنا جميعًا »كلنا يف ذمة الله«. 

اأ�شرة مركز التميز الطالبي

لُكـــــــــــــلٍّ نحـــــــــــــَو َحـــــــــــــــو�ِس املــــــــــــــــــوِت ِوْرُد

اأطــــــــــــاَل العمــــــــُر اأو ق�شفْتــــــــــــــــُه ُجـــــــــــــــــــــــْرُد

اأكــــــــــــــــــــاَن لبا�َشـــــــــــــــه ذهـــــــــــــــــٌب وُبــــــــــــــــــــــــْرُد

نيــــــــــــــــــــــا ُتَهــــــــــــــــــــــدُّ ويبَقــــــــــــــــى احلــــــــــــيُّ والدُّ

فنْف�ُشـــــــــــــــَك اأنـــــــــــــَت اأنَفـــــــــــــــــا�ٌس ُتعـــــــــــــــــــــــــــــدُّ

ـــــــــــــــــــــــُد فَبا�شَرهــــــــــــا ولـــــَـــــــــــــْم مْيِهْلـــــــــــــــُه َر�شْ

- َعــــــــــــــــــــدُّ ــــــــُه – ال �شــــــــــــــــــــــكَّ اإليَهــــــــــا يــــــــــزفُّ

نيــــــــــا لـــــــــُه وقــــــــــــــــــــٌت َوَحــــــــــــــــــــــدُّ بـــــــــــِذي الدُّ

ـــــــــــــــــــــــــــُد ُيَواِريــــــــــــــِه عــــــــــــــــِن االأنظـــــــــــــــــــــاِر حَلْ

نيـــــــــــــــــا وليــــــــــــــــــ�َس اإليَهــــــــــــــــا َردُّ َعــــــــــــــــــــن الدُّ

عــــــــــــــــذاٌب فراُقُكــــــــــــــــــْم �شوًطـــــــــــــــــا َيِهـــــــــــــــــــدُّ

مــــــــــَن اللَّوَعــــــــــــــــاِت ال يْقَواهـــــــــــــــــــــا َجْلــــــــــــــــــــُد

؟ ُت�َشائـــــــــــــُِل: اأيــــــــــــَن نا�شُرنـــــــــــــــــا املُِجــــــــــــــــــــــدُّ

عَتهــــُـــــــــم وَدَعـــــــــــــــــــاَك ُبعـــــــــــــــــــُد لقـــــــــــــــــــــــــْد ودَّ

وهـــــْل ُيجـــــــــــِدي الوفــــــــاُء هَنــــــــــــــا وَوْعــــــــــــــُد؟!

ـــــــــــــُد ــــــــــا حــــــــــــاَن ح�شْ يـــــــــف ملَـّ كزْهــــــــــِو ال�شَّ

ــــــــــــــــــــــــــَح زهُرهــــــــــــــا فبـــــــــــــــــَراُه َفْقــــــــــــــــــــــُد تفتَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد ــــــــــــــــــــا واَراُه حَلْ ـــــــــــــــــــا �شاحِلً تقيًّ

مَتــــــــــــى َقـــــــــــــْد كــــاَن لالأَمـــــــــــــــــواِت ِعْقــــــــــــــــــُد؟!

عليِهـــــــــــــم فــــــــــــــــــي ُقبوِرِهــــــــــــــــــم وَبــــــــــــــــــــــــْرُد

ـــــــــــــــــــــــــٌب والِعطــــــــــــــــــــــــــُر َورُد عليــــــــــــــــــــــــٌل طيِّ

ــــــــــــــــداِء فَحــــــــــــــــــــــاَن ِوْرُد اإَلــــــــــــى وقــــــــــــــِت النِّ

َرُهــــــــــــم وفــــــــــــاَز ِبــــــــــــذاَك وْفــــــــــــــــــــــــــــــــُد فب�شَّ

فــــــــــدرُب املــــــــــــــوِت لالأحيــــــــــــــــــــــاِء ُمَعــــــــــــــــــــــــدُّ

خليـــــــِر اخللــــــــــِق؛ ليــــــــــــ�َس هَنـــــــــــــاَك ُخلــــــــــــــــُد

علـــــــــــــى املبُعـــــــــــــــوِث اأحمـــــــــــــــــَد ذاَك �َشْعــــــــــــــُد

يــــــــِن َمـــــــــــــــــــــُد ُبِنـــــــــــــــــــي ِمـــــــــــن جهِدهــــــم للدِّ

ــــــــــــــــــــاُء اللــــــــِه ليــــــــــــ�َس لــــــــــــــــــُه مــــــــــــَردُّ ق�شَ

وَمــــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــن كاِئـــــــــــــٍن اإالَّ �شيْفَنــــــــــــــــى

وَمـــــــــــــــــــــا ِمـــــــــــــــن كاِئـــــــــــــــٍن اإالَّ �شيْبَلــــــــــــــــى

نَعــــــــــــــــــــْم! واللــــــِه هــــــــــَذا م�شيـــــــــُر حـَــــــــــيٍّ

ـــــــــــــــــــْر ـــــــــــــــِر االآَمــــــــــــــــاَل ق�شِّ وفيَهــــــــــا ق�شِّ

َلــــــــــــــــــدى االإن�شـــــــــــاِن اآمــــــــــــــاٌل ِعـــــــــــــــرا�ٌس

لكـــــــــــــــــــــــلٍّ �شاعـــــــــــــــــٌة البــــُـــــــــــــــدَّ منهـــَـــــــــــــــــــا

�شَبـــــــــــــاٌب �شيَبـــــــــــــــــٌة ذكـــــــــــــــــٌر واأُنَثــــــــــــــــــــى

�شغيـــــــــــًرا اأو كبيـــــــــــــــــًرا َفهـــــــــــَو ميــــــــــــــــــــٌت

رحلُتــــــــــــْم نا�شـــــــــــــَر العليـــــــــــــــــاِء رحيـــــــــــــال

َرحلُتــــــــــــْم نا�شــــــــــــــــــــٌر، فيَنــــــــــــــا تركُتــــــــــــــــْم

َرحلُتـــــــــــــْم نا�شــــــــــــــٌر، وتركــــــــــــَت فيَنـــــــــــــــــا

هبــــــــــــــاُء عنُكــــــــــــــم وجامعــــــــــــــــــــٌة بَهـــــــــــا ال�شَّ

وطـــــــــــــــــــــالٌب، اأ�شاتــــــــــــــِـــذٌة ِعــــــــــــــــــــــــــــــــَزاٌز

وَعدَتُهـــــــــــم تفـــــــــــــيُء َفـــــــــــــــــــــِف بوعــــــــــــــــــــــــٍد

ورابـــــــــــــــــــُع اأخـــــــــــــوٍة كاُنـــــــــــــــوا �شَبـــــاًبـــــــــــا

فاأحمــــــــــُد، يحيــــــــــــى، زاهــــــُر ُهــــــــــــــــْم وروٌد

وال نْن�َشـــــــــــــى اأًبــــــــــا �شيًخــــــــــــا طُهـــــــــــــــــــــوًرا

َطُهــــــــــم وكـــــــــــــاَن اأًبـــــــــــــا �شُبـــــــــــــــــوًرا تو�شَّ

�شاآبيـــــــــــٌب مــــــــــــــَن الرحَمـــــــــــــاِت تْغــــــــــــــــــُدو

يِهــــــــــــــــــم ن�ِشيـــــــــــــــــــــــٌم ُحُهــــــــــــــــــــــْم مُي�شِّ ُي�شبِّ

حمــــــــــــــــِن غيــــــــــــــــــٌث عليِهــــــــــــْم رحمـــــــــــــُة الرَّ

حمـــــــــِن يح�شــــــــُر اأهــــــــــــُل تقـــــــــــَوى اإَلــــى الرَّ

هــــــداء �شبــــــــًرا و�شبـــــــــًرا يـــــــــا اأوِلـــــــي ال�شُّ

وَلْو كاَنـــــــــــت َتــــــــــــدوُم حَلــــــــــــيٍّ َداَمــــــــــــــــــــْت

وِم�شـــــــــُك ختاِمَهـــــــــا �شلُّــــــــــــوا جميًعــــــــــــــــــــــــا

واآٌل ثــــــــــــــــــــــــمَّ اأ�شحـــــــــــــــــــاٌب كــــــــــــــــــــــــــــــراٌم

اأ�سرة التحرير:
حرير: الت�سوير:الت�سميم والإخراج الفّني:التَّ

اإبراهيم بن �سيف العــــــــــزريفخرية بنت خمي�س املعمريةمرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة
في�سل بن �سليمان الرواحي

وداًعا نا�سَر العلياء!

     للدكتور/ حميد بن حممد البو�سعيدي

االآراء واملق�الت املن�شورة ال تعبرّ ب�ل�رضورة عن راأي اجل�معة
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ا�شتقبلت جامعة نزوى دفعة جديدة من طالب ال�شنة 
عددهم  بلغ  2016/2015م،  االأكادميي  للعام  التاأ�شي�شية 
ال�شتقبالهم  اجلامعة  اأعدت  وقد  وطالبًة،  طالًبا   )688(
برناما تعريفيا بنظاميها االأكادميي واالإداري؛ لتعريفهم 

على اجلامعة وتخ�ش�شاتها واأ�ش�س النظام القائمة عليه.

الدكتور  لالأ�شتاذ  لقاء  على  الربنامج  وا�شتمل 
اأحمد بن خلفان الرواحي رئي�س اجلامعة؛ رحب من خالله 
كما  بنجاح،  ة  املدر�شيَّ املرحلة  باإنهائهم  وهناأهم  بالطالب 
اإلى  م�شرًيا  اجلامعة،  يف  مقاعد  على  بح�شولهم  هناأهم 
ومتطلعا  االإن�شان،  حياة  من  العمرية  املرحلة  هذه  اأهمية 
الإ�شهامات الطالب يف امليادين التنموية املختلفة التي تخدم 
خلدمتهم  تاأ�ش�شْت  اجلامعة  اأن  واأكد  والوطن،  املجتمع 
ن�شر  االأول، وحتدث عن اجلامعة ور�شالتها يف  املقام  يف 
الفكر االإيجابي وما ت�شطلع به يف امل�شرية التنموية للبلد. 
واأعطى االأ�شتاذ الدكتور الطالب فكرة �شاملة ومتكاملة عن 
اأكادميية،  برامج  من  بها  يتعلق  ما  وكل  اجلامعية،  احلياة 
ولوائح تنظيمية، وااللتزام بالواجبات االأكادميية، كما اأكد 
رئي�س اجلامعة على �شرورة امل�شاركة يف احلياة اجلامعية 
ليكون  وقدراته؛  الفرد  طاقات  لتنمية  فيها  واالندماج 
االأمور  ومن  الوقت،  نف�س  يف  ومتميِّزا  ومبدعا  م�شهما 
الرقي  بالغة يف  اأهمية  ولها  اجلامعة،  عليها  التي حر�شت 
العلمي  التفكري  نحو  ومواهبه  قدراته  وا�شتغالل  بالطالب 
الدكتور،  اأكد عليها  التي  الطالبية  االأن�شطة  واالإبداع، هي 
واأهمية امل�شاركة فيها الإيجاد ج�شور التوا�شل بني الطالب 
و�شقل  مهاراته  تنمية  جانب  له،اإلى  خدمة  واملجتمع 

�شخ�شيته واإبراز مواهبه وتطويرها.

مذخور  بنت  زبيدة  الفا�شلة  للطالب  حتدثت  كما 
الظفري - مديرة القبول- حيث هناأتهم مبنا�شبة ح�شولهم 
على مقاعد يف اجلامعة، ور�شمت لهم خارطة متكاملة عن 
الربنامج الّدرا�شي وما يتعلق به من ال�شاعات املعتمدة اّلتي 
ة،  الّدرا�شيَّ �شنواته  خالل  اجتيازها  الب  الطَّ على  ب  يتوجَّ

جديدا يلتحقون بركب الّدرا�سة يف جامعة نزوى

كتبت- اأمينة بنت خلفان العامرية:

اجلامعة-  الرواحي-رئي�س  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�شتاذ  رعاية  حتت 
اال�شت�شاري  املجل�س  ت�شمية  حفل  الطالبي  التميز  مبركز  ممثلة  اجلامعة  اأقامت 
احلكيم،  الذكر  من  باآي  احلفل  ا�شتهل  وقد  ال�شابعة،  دورته  يف  اجلديد  الطالبي 
الطالب-  ل�شوؤون  الرئي�س  -م�شاعد  العزري  من�شور  بن  �شالح  الدكتور  كلمة  تلته 
املتوا�شع  نلتقي بكم يف هذا احلفل  اأن  الغبطة وال�شرور  اإنه ملن دواعي  فيها:«  قال 
للفرتة  الطالبي  اال�شت�شاري  املجل�س  اأع�شاء  اأبناءنا  نكرم  ونحن  معناه  يف  والكبري 
على  واالإمتنان  ال�شكر  وافر  لهم  نقدم  جميعًا  فباإ�شمكم  ال�شاد�شة2015/2014، 
اال�شت�شاري  املجل�س  اإجناح م�شرية  االأثر يف  بالغ  لها  كان  والتي  امل�شنية  جهودهم 
وت�شحيتهم  تفانيهم  على  واالحرتام  التقدير  كل  منا  فلهم  ال�شاد�شة  للفرتة  الطالبي 
بوقتهم الثمني يف �شبيل تن�شيط  دور املجل�س وم�شاركته يف حت�شني وتطوير العملية 
التعليمية والبحثية واخلدمات املقدمة للطلبة. واأ�شاف:« كما ويف هذا اليوم ي�شعدنا 
املجل�س  بع�شوية  الفوز  �شرف  نالوا  الذين  للطلبة  ونبارك  التهنئة  بخال�س  نتقدم  اأن 
ر�شحوهم  الذين  ثقة زمالئهم  نيل  لهم  فمبارك  ال�شابعة  للفرتة  الطالبي  اال�شت�شاري 

لهذه املهمة، اآملني من الله عزوجل اأن يكونوا خري خلف خلري �شلف«. 

كما األقى رئي�س املجل�س الطالبي ال�شابق فهد بن عبدالله العمري كلمة املجل�س 

ال�شابق قائال:« اليوم وبعد التجربة املميزة التي قمت بها اأدركت اأن منهجية التفكري 
وبكل  جاهدين  نعمل  اأن  لنا  البد  حيث  النجاح،  من�شة  هما  اجلاد  والعمل  االإيجابي 
�شخ�س  من  يكون  ال  الرقي  اأن  على  اأوؤكد  وهنا  بفكرنا،  نرتقي  حتى  وقوة  عزمية 
اأع�شاء املجل�س  مبفرده واإمنا هي م�شوؤولية جماعية، واإنه ملن دواعي �شرورنا نحن 
املجل�س  اأع�شاء  الطالب  التهاين الإخواننا  نقدم كل  اأن  ال�شابق  الطالبي  اال�شت�شاري 
كل  لهم  متمنني  2016/2015م،  ال�شابعة  الفرتة  يف  احلايل  الطالبي  اال�شت�شاري 

التوفيق والنجاح يف م�شريتهم العلمية والعملية«. 

بعد ذلك قدمت جماعة امل�شرح واملو�شيقى عر�شا م�شرحيا بعنوان: »للذكرى«، 
تبعه كلمة املجل�س االإ�شت�شاري الطالبي اجلديد األقتها الطالبة فاطمة بنت علي العربية-
اليوم  بينكم  اأقف  اأن  وال�شرور  الغبطة  ملن دواعي  اإنه  فيها:«  قالت  املجل�س-  رئي�شة 
االأيام  الفتية يف  اأرجاء جامعتنا  الذي عا�شته  البهيج  الربملاين  العر�س  بنتاج  لنبتهج 
من  االأيام  هذه  ال�شلطنة  ت�شهده  الذي  الربملاين  احلراك  مع  يتزامن  والذي  املا�شية 
خالل ا�شتعداداتها الحت�شان انتخابات مل�س ال�شورى يف فرتته الثامنة، ذلك النهج 
الذي اأر�شى دعائمه ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم-حفظه 
ال�شورى  مبداأ  على  يرتكز  والذي  املباركة  النه�شة  �شم�س  بزوغ  مع  ورعاه-  الله 
واحلوار الهادف«. واأ�شافت« اإن جامعة نزوى جزء من كيان امل�شرية الظافرة، وقد 
التعليمية من خالل مد  البناء يف م�شريتها  الت�شاور واحلوار  مبداأ  تنتهج  اأن  اإرتاأت 

ج�شور التوا�شل و خلق االن�شجام بني الطلبة والهيئة االإدارية واالأكادميية من خالل 
اأع�شاء  نحن  نح�شى  اأن  عظيم  ل�شرف  واإنه  الطالبي.  اال�شت�شاري  املجل�س  منظومة 
املجل�س اجلدد بالثقة التي منحت لنا من قبل زمالئنا الطالب الذين اأدلوا باأ�شواتهم 
الله  ن�شاأل  عظيمة  اأمانة  حملونا  وبذلك  و�شفافة،  ونزيهة  حرة  انتخابات  خالل  من 
-العلي القدير- اأن يعيننا على تاأديتها بكل تفان واإخال�س من اأجل االرتقاء اإلى مكانة 
متميزة عن طريق الريادة يف تقدمي امل�شاندة والدعم من اأجل رفعة اجلامعة لتكون بني 

م�شاف اجلامعات التي ي�شار اإليها بالبنان«.

املجل�س  الأع�شاء  واالمتنان  ال�شكر  جزيل  بتقدمي  كلمتها  العربية  واختتمت 
اال�شت�شاري الطالبي يف فرتته ال�شاد�شة على جهودهم املبذولة و�شعيهم الدوؤوب يف 
املجل�س  اأع�شاء  داعية  اجلامعة،  الإدارة  اأ�شواتهم  وتو�شيل  اجلامعة  بطالب  االرتقاء 
احلايل ال�شري على نهج �شابقيهم يف خدمة املجتمع اجلامعي وتقدمي اأف�شل ما لديهم 
عظيم  على  اإياهم  �شاكرة  اجلديدة،  املجل�س  لدورة  ر�شموها  التي  االأهداف  لتحقيق 

ثقتهم بتن�شيبها رئي�شة للمجل�س، �شائلة املولى -عز وجل- التوفيق وال�شداد.

هذا وقد اختتم حفل الت�شمية بتف�شل رئي�س اجلامعة بتكرمي اأع�شاء املجل�س 
دورته  الأع�شائه اجلدد يف  املجل�س  �شعارات  وت�شليم  ال�شابق،  الطالبي  اال�شت�شاري 

احلالية.

اجلامعة تقيم حفل ت�سمية املجل�س اال�ست�ساري الطالبي يف دورته ال�سابعة

ف على مفهوم  الب، والتَّعرُّ ل الرّتاكمي للطَّ ة ح�شاب املعدَّ وكيفيَّ
الب  الطَّ بها  ميّر  اّلتي  املراحل  اإلى  م�شريًة  االأكادميي،  العبء 
ٍة  ة، وما قد يعرتيه من اأمور اأكادمييَّ خالل م�شرية حياته اجلامعيَّ

وكيف يتعامل معها.

من�شور  بن  �شالح  كتور  بالدُّ كذلك  الب  الطُّ والتقى   
ف  للتَّعرُّ وذلك  الّطالب-؛  ل�شوؤون  الّرئي�س  م�شاعد  العزري- 
االإداري  والهيكل  الب  الطُّ �شووؤن  اأمانة  على  وا�شٍح  ب�شكٍل 
كّل مركٍز يف  بها  يقوم  اّلتي  االأدوار  اإلى  باالإ�شافة  لها،  ابع  التَّ
نت التَّعريف  كتور العزري حما�شرًة ت�شمَّ االأمانة، وقد األقى الدُّ
لالأمانة،  ابعة  التَّ باملراكز  والتَّعريف  كن  وال�شَّ اجلامعة،  باأنظمة 
البي،  ز الطُّ ة، ومركز التَّميُّ التي ت�شمل مركز الرعاية االجتماعيَّ
ومركز  يجني،  اخلرِّ مع  والتَّوا�شل  الوظيفي  التَّوجيه  ومركز 
العمل  وبرنامج  املتعلِّمني،  م�شاندة  و�شندوق  املجتمع،  خدمة 
الب اإلى اال�شتفادة من اخلدمات  عي، كما دعا العرزيُّ الطُّ التَّطوُّ
مها اجلامعة، وا�شتغالل طاقاتهم فيما هو مفيٌد ونافع؛  الَّتي تقدِّ
ري  ال�شَّ خّط  ور�شم  ات  للذَّ اكت�شاٍف  مرحلة  املرحلة  هذه  تعدُّ  اإذ 

مل�شتقبٍل زاهر.

التقوا  حيث  التاأ�شي�س  معهد  على  الطالب  تعرف  ثم 
املعهد-،الذي  –مدير  ا�شي  احلرَّ حمد  بن  خلفان  بالّدكتور 
ة  اأ�شي�شي ب�شكٍل عام وبرنامج اللُّغة االإجنليزيَّ حتّدث عن املعهد التَّ
ب�شكٍل خا�س، واملواّد االأخرى الَّتي تدر�س للطالب خالل ال�شنة 
ومبادئ  االآيل،  احلا�شب  مبادئ  ت�شمل  والَّتي  التاأ�شي�شية، 
�شرورة  على  ًدا  م�شدِّ اجلامعي،  علُّم  التَّ ومهارات  يا�شيَّات  الرِّ
تها  الأهميَّ وا�شتماًعا؛  وكتابًة  قراءًة  االإجنليزية  باللُّغة  االهتمام 
ونظامها  اجلامعة  الأنظمة  ومتثال  ة.  االأكادمييَّ الب  الطَّ حياة  يف 
االثنني)2015/10/5م(  يوم  الطالب  خ�شع  فقد  الدرا�شي 
اللغة  م�شتوى  حتديد  المتحان  الثالثاء  ويوم  التوفل  المتحان 

االجنليزية. 

االلتقاء  كذلك  التعريفي  االأ�شبوع  برنامج  و�شمل 
ال�شوؤون  دائرة  الهديفي-مدير  حمدان  بن  عو�س  باالأ�شتاذ 
املالية-، وقام بتعريفهم بامللف املايل لكل طالب و طرق التوا�شل 
مع دائرة ال�شوؤون املالية واآلية الدفع ونظام امل�شتحقات وغريها 

بنت  االأ�شتاذة ميمونة  بالفا�شلة  الطالب  التقى  االأمور. كما  من 
حيث  التطوعي-  العمل  برنامج  –مديرة  الرقي�شية  ن�شرالله 
االأ�شا�شيات  من  واأنه  التطوعي  العمل  بربنامج  الطالب  عرفت 
التي �شياأخذها الطالب يف اإحدى �شنواته الدرا�شية يف اجلامعة 
اإذ اأنه متطلب اإجباري على كل طالب، مو�شحة االأعمال اخلريية 
وما  الربنامج،  من  كجزء  فيها  ينخرط  اأن  للطالب  ميكن  التي 
يحققه هذا الربنامج من فائدة للطالب ب�شكل خا�س وللمجتمع 

ب�شكل عام.

كليات  بعمداء  الطالب  بلقاء  التعريفي  االأ�شبوع  واختتم 
اجلامعة للتعرف على اأق�شام الكليات وتخ�ش�شاتها واآلية القبول 
التي  واخلدمات  اجلامعة  مكتبة  على  التعرف  جانب  اإلى  فيها، 

تقدمها.

اال�شت�شاري  املجل�س  باأع�شاء  اأي�شا  الطالب  التقى  كما 
للطالب  يقدمه  وما  واأع�شائه  املجل�س  على  للتعرف  الطالبي 
الإدارة  ر�شالتهم  تو�شيل  يف  يلعبه  الذي  والدور  خدمات،  من 

اجلامعة واجلهات املعنية فيها.

�ستمائة و ثمانية و ثمانني طالبا
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�شعادة  موؤخرا  اجلامعة  ا�شت�شافت 
اجلمهورية  دوبرتران-�شفري  روالن  ال�شفري 
يف  وكان  ال�شلطنة-.  لدى  املعتمد  الفرن�شية 
االأ�شتاذ  له  املرافق  والوفد  �شعادته  ا�شتقبال 
-رئي�س  الرواحي  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور 
ب�شعادة  اجلامعة  رئي�س  رّحب  حيث  اجلامعة-، 
اأوجه  احلوار  وتناول  الفرن�شي،  ال�شفري 
بني  العلمي  والتوا�شل  االأكادميي  التعاون 
و�شبل  الفرن�شية،  واجلامعات  نزوى  جامعة 
بينها. كما عر�س رئي�س  التعاون  اآفاق  تو�شيع 
اجلامعة  تاريخ  ال�شفري  ل�شعادة  اجلامعة 
موجز  تو�شيح  جانب  اإلى  وروؤيتها،  ون�شاأتها 
لوظائف اجلامعة االأ�شا�شية ونظامها االأكادميي، 

والكليات واملراكز التابعة لها.

ل�شعادة  اجلامعة  رئي�س  قدم  ذلك  عقب 
ال�شفري روالن دوبرتران عر�شا ملج�شم احلرم 
هيكلة  خالله  من  �شرح  الرئي�س،  اجلامعي 
اإلى  باالإ�شافة  االأ�شا�شية،  ومرافقها  اجلامعة 
مراحل االإن�شاء والبناء، و�شاهد �شعادته والوفد 
املرافق له فيلما وثائقيا عن اجلامعة وتاريخها. 
ال�شفري  �شعادة  اجلامعة  رئي�س  اأخذ  ذلك  بعد 
وكلياتها  اجلامعة  اأرجاء  يف  تفقدية  جولة  يف 
»دار�س«  مركز  �شعادته  زار  حيث  واأق�شامها؛ 
على  واطلع  التقني،  والتطوير  العلمي  للبحث 
اإلى جانب  اأق�شام املركز واأعمال كل ق�شم فيه، 
االطالع على دور املركز يف النهو�س مب�شتوى 
ال�شلطنة.  يف  التقني  والتطوير  العلمي  البحث 
والوفد  الفرن�شي  ال�شفري  �شعادة  جتول  كما 
املختربات  يف  اجلامعة  رئي�س  مبعية  له  املرافق 
وال�شيدلة  واالآداب،  العلوم  لكليات  العلمية 

اأخبــــ�ر

فيـر الفرن�سي املعتمد لدى ال�سلطنة يـزور اجلامعـة ال�سَّ

والتمري�س، والهند�شة والعمارة.

وقد األقى �شعادة ال�شفري روالن دوبرتران حما�شرة لطالب ق�شم اللغة الفرن�شية 
التعاونية  والعالقات  الفرن�شية  اجلمهورية  تاريخ  عن  فيها  حتدث  ال�شهباء  بقاعة 
امل�شرتكة بينها وبني ال�شلطنة، كما حتدث عن الدرا�شة يف فرن�شا واأوجه التعاون مع 
جامعة نزوى، وما تقدمه ال�شفارة الفرن�شية للطلبة الدار�شني للغة الفرن�شية، بعد ذلك 

فتح باب احلوار لالإجابة عن ا�شتف�شارات الطالب واأ�شئلتهم. 

واختتم ال�شفري الفرن�شي جولته بزيارة معر�س »بيت الزبري« الذي اأقيم احتفاء 
مدينة  بها  تزخر  التي  املعامل  اأهم  على  فيه  اطلع  االإ�شالمية،  الثقافة  عا�شمة  بنزوى 

»نزوى« و تاريخها العريق وموروثها احل�شاري واالإن�شاين.

بالتعاون مع اجلمعية العمانية لل�شرطان، 
الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز  د�ّشن 
املا�شي  من  »ذكريات  كتاب  العربية  للدرا�شات 
برعاية  البوعلي، وذلك  اآ�شية  للدكتورة  اجلميل« 
احل�شني  من�شور  بن  عبداملنعم  الدكتور  معايل 

-وزير االإعالم- .

بن  حممد  الدكتور  االأم�شية  قدم  وقد 
نا�شر املحروقي-مدير املركز- وقال: اإن اأهمية 
من  مع  �شهادة  ر�شده  يف  تكمن  الكتاب  هذا 
اللحظة  هذه  واأن  زجنبار،  مترد  اأحداث  عا�شر 
االإمرباطورية  تاريخ  من  جزء  هي  املاأ�شوية 
ال�شفهية  الرواية  هذه  ت�شجيل  ويف  العمانية 
توثيق جلانب – واإن كان �شئيل - من جوانب 
ذلك التاريخ.  ويف بداية التد�شني األقى الدكتور 
فيها  حتدث  اجلمعية  كلمة  اخلرو�شي  وحيد 
تقدمها  التي  والعالجية  التوعوية  االأن�شطة  عن 
اآ�شية  الدكتورة  املوؤلفة  �شكر  كما  اجلمعية. 
للجمعية وتخ�شي�شها جزء  دعمها  على  البوعلي 
الكتاب ل�شالح اجلمعية، و�شكر جامعة  من ريع 

نزوى على دعمها الأن�شطة اجلمعية الثقافية. 

ثم حتدثت الدكتورة اآ�شية البوعلي مقدمة 
ال�شكر لفاطمة الربواين املعروفة بفاطمة جينجا 
بزجنبار  منزلها  يف  للباحثة  ا�شت�شافتها  على 
الكثرية  االأ�شئلة  على  الرد  يف  �شدرها   و�شعة 
واجلريئة التي طرحتها عليها. وقّدمت الدكتورة 
»الت�شكيل  بعنوان:  نقدية  ورقة  الطائي  عزيزة 
املا�شي  من  ذكريات  كتاب  يف  ال�شري-غريي 
يف  ال�شرد  تقنيات  اأبرز  فيها  ناق�شت  اجلميل«. 
الكتاب. كما اأ�شارت اإلى فرادة �شخ�شية فاطمة 
جينجا وقوتها يف مواجهة الظروف ال�شعبة بعد 
اأحداث مترد زجنبار يف يناير 1964م، وذكرت 
اأن فاطمة جينجا كانت مزواجة مما كدر �شورتها 
عند بع�س معا�شريها.  كما قّدم الدكتور حممد 
»فاطمة جينجا  بعنوان:  املحروقي ورقة حتليلية 
يف  التمّيز  جوانب  مربزا  ا�شتثنائية«،  زجنبارية 

هذه ال�شخ�شية، هذه اجلوانب متثلت يف االنحياز 
القرارات والتم�شك  اتخاذ  للذات وال�شجاعة يف 
والتخطيط  االأدبي  واالإبداع  الزجنبارية  بالهوية 
الظروف  املحروقي  واأبرز  املحكم.  االقت�شادي 
ال�شعبة التي �شاغت �شخ�شيتها ودفعتها التخاذ 
حياتها  على  للحفاظ  �شعبة  م�شريية  قرارات 
وحياة من تعول، ومن ذلك زواجها بقائد جي�س 
االنقالب يف زجنبار يو�شف ح�شني مفتاح.  بعد 
عدة  اجلمهور  وطرح  للنقا�س،  املجال  فتح  ذلك 
مداخالت مهمة تعك�س تعدد وجهات النظر حول 
املتداخلني  اأحد  ورف�شا.  قبوال  جينجا  فاطمة 
وهو الفا�شل ريا�س البو�شعيدي راأى اأن فاطمة 
امراأة  كانت  فقد  التكرمي،  ت�شتحق  ال  جينجا 
انتهازية وكانت جزء من االنقالب وا�شتفادت من 
رجاالته من اأمثال عبيد كرومي ويو�شف ح�شني 
مفتاح. وراأى متداخل اآخر هو عبدالله اجلابري 
فالعنوان  حمتواه؛  يعك�س  ال  الكتاب  عنوان  اأن 
املحتوى  بينما  جميل  ما�س  ذكريات  اإلى  ي�شري 
ال�شعبة.  والتحديات  باالآالم  مليئة  حياة  يقدم 
اآ�شية  والدكتورة  املحروقي  الدكتور  اأجاب  وقد 

البوعلي على اأ�شئلة اجلمهور ومداخالتهم. 

اجلدير بالذكر اأن الفعالية قدمت باللغتني 
العربية واالجنليزية، حيث قام بالرتجمة الدكتور 
�شليمان بن �شامل احل�شيني-باحث متفرغ مبرك 
زاخلليل- . وقد ا�شتقطبت ح�شورا ممتازا، كما  

قامت املوؤلفة بالتوقيع على الكتاب. 

مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية 

يد�سن كتاب 

))ذكريات من املا�سي اجلميل(( 

للدكتورة اآ�سية البوعلي

فريق من اجلامعة ي�سارك يف �سا�س48 لريادة االأعمال 

والتحول االإلكرتوين

كتب: �شعيد بن حممد بن علي الرا�شدي

والتي  �شا�س48  م�شابقة  يف  نزوى  جامعة  من  فريق  �شارك 
نظمتها هيئة تقنية املعلومات يف فندق كراون بالزا بوالية �شحار، وقد 
هدفت امل�شابقة اإلى بناء ريادة االأعمال يف ظل التحول الرقمي واإبراز 
املواهب ال�شابة يف مال االأنظمة وامل�شاريع املحو�شبة التي تقدم حلوال 

رقمية مل�شتخدميها.

اال�شتفادة من  بهدف  امل�شابقة  الفريق يف هذه  وتاأتي م�شاركة 
الالزمة  واملعايري  امل�شاركة  وامل�شاريع  اخلربات  ونقل  الفعاليات  هذه 
اجلامعة  يف  الطالب  منها  ي�شتفيد  لكي  وذلك  رائدة؛  م�شاريع  لبناء 
اإلى   ، اإلى جناحه  التي توؤدي  بناء م�شروعه ح�شب املعايري  وي�شتطيع 
واجلانب  لالأعمال  الريادي  اجلانب  بني  الربط  طريقة  معرفة  جانب 
من  وتو�شع  خدمة  توفر  رقمية  تطبيقات  اإن�شاء  خالل  من  املعلوماتي 

�شريحة امل�شتفيدين عرب املنافذ التقنية املتنوعة.

باملعهد  اآيل  حا�شب  -مدرب  ال�شليمي  را�شد  بن  اأنور  وقال 

التاأ�شي�شي-: اإن امل�شابقة تنوعت بني اإدارة امل�شاريع من حيث متابعة 
التقدم يف العمل ومدى تنفيذ خطة �شري امل�شروع واإرتباطها الوثيق 
معرفة  يف  والتجاري  الت�شويقي  اجلانب  ومن  ال�شوق،  باإحتياجات 
االإقت�شادية  اجلدوى  ودرا�شة  امل�شروع  من  الفائدة  اإيجاد  طريقة 
�شبكات  ا�شتخدام  التقنية واملعرفية ومن خالل  النواحي  الإن�شائه من 
ال�شوق  حاجة  حيث  من  للمنتج  الت�شويق  يف  االإجتماعي  التوا�شل 

املحلي والعاملي لهذا امل�شروع. 

واأ�شاف ال�شليمي باأنه كان للمطورون واملربمون وامل�شممون 
دور كبري يف بناء امل�شروع ومعرفة احتياجات امل�شتخدمني من خالل 
الفنية  والقوالب  للم�شروع  املالئمة  والت�شاميم  البيانات  قواعد  بناء 
املرتبطة بامل�شروع، والتي حتتوي خمتلف الفئات من حيث الو�شائط 

املتعددة التي من املتوقع اأن جتعل امل�شروع اأكرث فاعلية وجاذبية.

هذا وتعترب مثل هذه الفعاليات وامل�شاركات من الفر�س التي 
اأهمية  من  لها  ملا  فيها  بامل�شاركة  يبادروا  اأن  اجلامعة  لطالب  ينبغى 

كبرية يف بناء م�شتقبلهم املهني.
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كتبت- جوخة التوبية: 

املوارد  اإمناء  مركز  نظم 
مركز  مع  بالتعاون  الب�شرية 
الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل 
االأربعاء  يوم  العربية،  للدرا�شات 
حلقة  ، ) 2م 0 1 5 /1 0 /7 ( فق ا ملو ا
يف  االإيجابي  التفكري   « بعنوان  عمل 
�شليمان  الدكتور  األقاها  العمل«  بيئة 
متفرغ  -باحث  احل�شيني  �شامل  بن 
هدفت  حيث  الفراهيدي-،  مبركز 
املحا�شرة اإلى تنمية وتطوير املوارد 
عمل  بيئة  توفري  خالل  من  الب�شرية 

اإيجابية متكاملة. 

�شليمان  الدكتور  حتدث  وقد 
احل�شيني عن فوائد التفكري االإيجابي 
الوقت  ي�شمل  الذي  الذات  ومفهوم 
االأهداف،  لتحقيق  واالإنتاج  واملعرفة 
طاقات  ا�شتثمار  عن  حتدث  كما 
الفر�شة  ومنحهم  وتنميتها  املوظفني 
التي  والفائدة  وتداركها  لتح�شينها 
على  العمل  وبيئة  للموظف  حتققها 

حد �شواء. 

بالتعاون مع مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية.. 

مركز اإمناء املوارد الب�رشية ينظم حلقة عمل بعنوان 

»التفكري االإيجابي يف بيئة العمل«

تتطور  قد  اأنها  اإال  الفكرة مهما كانت �شغرية  واأن  الفكرة«  اإلى مفهوم«  واأ�شار احل�شيني 
لتنتج �شيئا جديدا ما اإن �شمح لها بالظهور واأعطيت االهتمام املطلوب، ولتو�شيح ذلك فقد اأدى 
امل�ساركون مترينا يعرف بـ«خط الإبداع« يقومون فيه بر�سم بع�ض اخلطوط والر�سومات التي قد 
توحي لهم بفكرة معينة ثم يفكر فيها كيف قد تتطور لت�شبح �شيئا جديدا خمتلفا، اإلى جانب ذلك 
االآخرين فتحرتق وتذوب، وال  بها  القائلة:« ال تكن كال�شمعة ت�شيء  اإلى احلكمة  املحا�شر  تطرق 
جتعل االآخرين كال�شمعة فيحرتقوا وينتهوا، واإمنا كن كالزهرة برائحتها الزكية واجعل االآخرين 
اأن تعتني بالزهرة لتحتفظ بها حية نظرة »  كالزهرة يفوح منهم عبق هذه الرائحة لتبقى، وال بد 
م�شريا اإلى �شرورة تطوير الذات واالأخذ والعطاء مع االأطراف االأخرى يف العمل بحيث ي�شتفيد 
اجلميع، م�شرت�شال يف حديثه عن مموعة من ال�شفات التي على املوظف اأن يتحلى بها كالتفاوؤل 
االأ�شئلة  من  العديد  طرح  احللقة  تخلل  وقد  وغريها.  الوقت  وتنظيم  والتدبري  التفكري  وح�شن 

واال�شتف�شارات التي اأجاب عنها الدكتور �شليمان احل�شيني.

كتبه/ د.�شليمان احل�شيني:

نا�شر  بن  حممد  الدكتور  �شارك   
بن  اخلليل  مركز  -مدير  املحروقي 
 ، العربية-  للدرا�شات  الفراهيدي  اأحمد 
احل�شيني  �شامل  بن  �شليمان  والدكتور 
فعاليات  يف  باملركز-  متفرغ  -باحث 
موؤمتر العميد العملي الثالث املنعقد حتت 
عليه  الله  -�شلى  املختار  »النبي  عنوان: 
ال�شالم-  -عليهم  االأطهار  واآله   - و�شلم 

منبع العلوم االإن�شانية ومدادها«. 

ردا  امل�شاركة  هذه  جاءت  وقد 
من  وفد  بها  قام  التي  الزيارة  على 
كربالء  مبدينة  املقد�شة  العبا�شية  العتبة 
يف  نزوى  جامعة  اإلى  العراق  بجمهورية 
وبناء  الدرا�شي)2015/2014م(  العام 
التنظيمية  اللجنة  املوجهة من  الدعوة  على 
ملوؤمتر العميد العلمي الثالث ملركز اخلليل 

للم�شاركة يف فعاليات املوؤمتر. 

حممد  الدكتور  تكليف  مت  وقد 
للجل�شة  مقررا  يكون  اأن  يف  املحروقي 
قاعة  يف  عقدت  التي  الثالثة  البحثية 
بالعتبة  ال�شالم-  -عليه  احل�شن  االإمام 
الل�شاين،  املحور  وت�شمنت  العبا�شية 
واجلغرايف،  والتاريخي،  واالأدبي، 
الدكتور  اإلى  املنظمة  اللجنة  اأ�شندت  كما 
للموؤمتر  اخلتامي  البيان  قراءة  املحروقي 

والتو�شيات التي خرج بها امل�شاركون.

�شليمان  الدكتور  �شارك  وقد 
بتقدمي  املوؤمتر  يف  احل�شيني  �شامل  بن 
يف  ُة  العمليَّ ماُت  بعنوان:)ال�شِّ بحثية  ورقة 
عليه  الله  �شلى  ٍد  حممَّ �شول  الرَّ ِة  �شخ�شيَّ
ة  والتَّعليميَّ ة  بويَّ الرتَّ وقيمُتها  و�شلم  واآله 
ر(،  املعا�شِ العامل  يف  ا�شئة  والنَّ الب  للطُّ
األقيت يف اجلل�شة البحثية اخلام�شة،  وقد 
و�شيتم ن�شر الورقة البحثية التي تقدم بها 
العميد وهي  الدكتور احل�شيني يف ملة 
العبا�شية  العتبة  ت�شدرها  علمية  دورية 

املقد�شة.

�شارك  اخلتامي  احلفل  وبعد 
والدكتور  املحروقي  حممد  الدكتور 
اال�شتقبال  حفل  يف  احل�شيني  �شليمان 
العبا�شية  للعتبة  العام  االأمني  اأقامه  الذي 
ال�شايف   اأحمد  ال�شيد  �شماحة  املقد�شة 
للوفود امل�شاركة واللجنة التنظيمية، حيث 
األقى الدكتور حممد املحروقي كلمة الوفد 

مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

للدرا�سات العربية ي�سارك يف فعاليات 

موؤمتر العميد العملي الثالث

نزوى  جامعة  ة  خَطّ من  انطالًقا 
املجتمع،  مع  فاعل  بالَتّ ة  العلمَيّ ور�شالتها 
 « ندوة  يف  املجتمع  خدمة  مركز  �شارك 
دائرة  نظمتها  التى   « االأ�شرية  ال�شعادة 
التنمية االجتماعية بوالية اإزكي حتت رعاية 
العويف  بن �شامل  الله  بن عبد  �شعادة �شامل 
والية  ممثل  ال�شورى،  مل�س  -ع�شو 
اإزكي- وبح�شور �شعيد بن �شليمان القري 
مبحافظة  االجتماعية  التنمية  عام  -مدير 
من  وعدد  اإزكي  بلدية  ومدير  الداخلية- 
االجتماعية  التنمية  بوزارة  املخت�شني 

واملهتمني .- 

وقد ا�شتملت الندوة على ثالث اأوراق 
التحديات   ( االأولى  الورقة  ت�شمنت  عمل 
املعا�شرة واأثرها يف تربية االأبناء( والورقة 
الثانية ) االإر�شاد الزواجي ( والورقة الثالثة 

) قانون الطفل العماين ( . 

كتورة  للُدّ االأولى  الورقة  وكانت 
بق�شم  م�شاعد  –اأ�شتاذ  بدوى  حممد  اآمال 
العلوم  بكلية  االإن�شانية  والدرا�شات  الرتبية 

مركز خدمة املجتمع ي�سارك يف ندوة  )ال�سعادة االأ�رشية (

العماين، ناقال اإلى ال�شيد ال�شايف واللجنة املنظمة حتيات 
لهم  �شاكرا  والطلبة،  واالأكادمييني  نزوى  جامعة  رئي�س 
العماين  الوفد  قدم  كما  املوؤمتر،  حل�شور  الدعوة  تقدمي 
جزيل ال�شكر على ح�شن ال�شيافة واال�شتقبال والتنظيم 

املمتاز للموؤمتر. 

فكرة  املحروقي  الدكتور  طرح  ذلك  جانب  اإلى 
لتنظيم  العبا�شية  والعتبة  الفراهيدي  مركز  بني  التعاون 
ب�شخ�س  يعنى  نزوى  جامعة  رحاب  يف  دويل  موؤمتر 
ي�شمل  و�شلم-،  واآله  عليه  الله  -�شلى  حممد  الر�شول 
املخطوطات  يحوي  معر�شا  البحثية  االأوراق  جانب  اإلى 
الكرمي،  الر�شول  ب�شخ�س  ال�شلة  ذات  والتحف 
تقدي�س  تكر�س  التي  والفنون  واالأنا�شيد  واملو�شحات 
رحب  وقد  االأمة.  يف  ومكانته  �شريته  وتظهر  �شخ�شه 
ال�شيد ال�شايف واللجنة املنظمة بالفكرة على اأن يتم بحثها 

ب�شكل مف�شل يف وقت الحق.

هذا وقد اأجرت عدد من و�شائل االإعالم العراقية 
مع  �شحفية  لقاءات  وال�شحفية(  واالإذاعية  )التلفازية 
مو�شوع  حول  احل�شيني  والدكتور  املحروقي  الدكتور 
املوؤمتر والورقة التي �شارك بها مركز اخلليل يف املوؤمتر.

اآمال  للدكتورة   « الرتبية  واأثرها على  املعا�شرة  التحديات   « بعنوان  التي جاءت  واالآداب-  
حممد بدوي وتطرقت من خاللها اإلى اأهمية دور االأ�شرة يف تربية االأبناء ورعايتهم والعناية 
بهم الأنهم بناة الغد ورجال امل�شتقبل ، وتربيتهم ال�شليمة املتكاملة ت�شهم فى اإعداد مواطنني 
�شاحلني يعملون ملا فيه خري اأنف�شهم وذويهم ، حيث تعترب االأ�شرة اأهم املوؤ�ش�شات الرتبوية 

التي يعهد اإليها املجتمع باحلفاظ على هويته و�شبط �شلوكيات اأفراده لتاأمني ا�شتقراره.

ثم تطرقت اإلى اأبرز التحديات الع�شرية التي تواجه االأ�شرة و الثقافة العربية من بينها 
وجود التقنية احلديثة و�شبكات التوا�شل االجتماعي ) االإنرتنت ، الفي�س بوك ، الوات�س اب 
، تويرت ، يوتيوب ( ، مو�شحة �شلبيات وايجابيات هذه ال�شبكات . و اختتمت الورقة بتقدمي 
مموعة من التو�شيات املهمة ملواجهة هذه التحديات .       وقد �شارك احل�شور باملناق�شة من 

كتورة اآمال . خالل االأ�شئلة واال�شتف�شارات ، اَلّتي اأجابت عليها الُدّ
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الطالبي  االإر�شاد  مركز  اأعمال  اأولى  انطلقت  الطالبي  االإر�شاد  جماعة  مع  بالتعاون    
يوم  اأجلهم«، وذلك �شباح  »من  املركز حملة  نظم  االأكادميي2016/2015م، حيث  العام  لهذا 
االأحد املوافق)2015/10/4م( م�شتهدفة طالب ال�شنة التاأ�شي�شية، وقد ت�شمنت توزيع بطاقات 
اإر�شادية على الطالب يف قاعة احلزم تلتها نبذة تعريفية باملركز ، كما مت توزيع لوحات اإر�شادية 
يف جميع امل�شاحات االإعالنية املوجودة يف اأرجاء اجلامعة، واأعد املركز  كتيبا خا�شا للطالب 

اجلدد مت توزيعه عليهم يف قاعات الدرا�شة.

    ثم انطلقت يوم الثالثاء املوافق)2015/10/13م(  حملة اأخرى بعنوان »معًا لنحفز 
دافعيتنا« وذلك تزامنا مع بداية العام االأكادميي، وقد �شلطت ال�شوء على ظاهرة �شعف دافعية 
املتعلقة  االإر�شادية  املطويات والن�شرات  الطالب، ومت خاللها توزيع مموعة من  االإجناز لدى 
الت�شوق  ملركز  املجاورة  ال�شاحة  يف  و�شعت  اإر�شادية  م�شمات  وعر�س  املو�شوع،  بذات 
باجلامعة، ويطمح املركز من تنفيذ هذه احلملة خف�س ن�شبة �شعف دافعية االإجناز لدى الطالب 

وت�شجعيهم على حتقيق الطموحات واالأهداف التي ي�شعون اإليها. 

مركز االإر�ساد الطالبي ينظم حملتي 

»من اأجلهم« و »معاً لنحفز دافعيتنا«

كتبت- اأمينة بنت خلفان العامرية:

يتظم مركز املوارد الب�شرية 
 English بعنوان-  تدريبة  دورة 
for communication- وذلك 
لع�شر موظفني من اجلامعة، حيث 
 »Ms. Leona« الدورة  يقدم 
مهارات  »مركز  يف  اأ�شتاذ 
اإلى  الربنامج  ويهدف   ، الكتابة« 
مع  االت�شال  مهارات  حت�شني 
املوظف  ي�شتطيع   بحيث  االأخرين 
معه  للمتعاملني  املعلومة   تو�شيل 
كتابة  و  وي�شر،   �شال�شة  بكل 
ب�شكل  املهمة  الر�شمية  الر�شائل 
فهم  من  القارئ  ليتمكن  وا�شح 

 -English for communication- برنامج بعنوان

ملوظفي اجلامعة

موظفي  من  مموعة  ي�شارك 
اجلامعة يف ور�شة برنامج حمرر ال�شور 
ينظمها  والتي   «  Photoshop  «
مركز اإمناء املوارد الب�شرية كل يوم اثنني 
)10/5-2015/11/2م(،  الفرتة  خالل 
املوظف  مهارات  تطوير  بهدف  وذلك 
جودتها  وحت�شني  ال�شور  حترير  يف 
عليها  التعديالت  بع�س  واإ�شافت 
واك�شابه املهارة يف ا�شتخدام الربنامج، 
اإلى جانب متكينه من ت�شميم االإعالنات، 
بن  حمد  الفا�شل  الور�شة  ينفذ  حيث 

نظم  مبركز  ال�شاملي-موظف  عي�شى 
املعلومات-.

اأ�شا�شيات  تعلم  الور�شة  وت�شمل 
الربنامج  وواجهة  واأدواته  الربنامج 
وطرق التعامل مع امللفات وطرق حتديد 
والتعرف  االأقنعة،  وا�شتخدام  ال�شور 
الر�شم  واأدوات  واأنظمتها  الطبقات  على 
على  التعرف  اإلى  اإ�شافة  واالألوان، 
اإ�شائتها  طرق حترير ال�شور  وحت�شني 

والتحكم بحجمها، وغريها. 

 »Photoshop « وينفذ ور�سة يف

اللغة العربية  نظم معهد ال�شاد لتعليم 
تدريبية لطالب  للناطقني بغريها ور�شة عمل 
للطلبة  لغويني  ك�شركاء  املر�شحني  اجلامعة 
االأجانب الدار�شني يف املعهد، حيث ت�شمنت 
ور�شة العمل اأهم االأ�شا�شيات التي يحتاجها 
هوؤالء ال�شركاء الإتقان التعامل مع الطلبة غري 

الناطقني بالعربية. 

من  كل  الور�شة  يف  حتدث  وقد 
–مدير  ال�شاطر  ح�شن  غ�شان  الدكتور 
اأ�شتاذ   – بدران  لوؤي  والدكتور  املعهد-  
حمود   بنت  نهى  والفا�شلة   ،- م�شاعد 
ومن�شقة  التدري�س،  هيئة  ع�شو  العربية- 
الور�شة  وتناولت  االأكادميية-،  الربامج 
يلعبه  الذي  الدور  اأهمها  املحاور  من  العديد 
ال�شريك اللغوي يف اأداء مهمته واأهم الطرق 

جانب  اإلى  الدور،  ذلك  يف  �شيتبعها  التي 
االإ�شرتاتيجيات   من  اللغوي  ال�شريك  متكني 
التي متكنه من تعليم املفردات للطلبة الناطقني 
بغري العربية، واإقامة عالقة ناجحة مع الطالب 

االأجنبي.    

اجلدير بالذكر اأن هذه الور�شة هدفت 
الفاعل  التعاون  كيفية  الطالب  تعليم  اإلى 
الناطق  غري  الطالب  مع  املثمر  االندماج  و 
العربية ب�شكل  بالعربية وم�شاعدته على تعلم 
وثقافة  العربية  ثقافة  واكت�شاب  اأ�شرع، 
املجتمع العماين ب�شكل اأو�شع، بحيث يتمكن 
يف  ال�شاد  روح  غر�س  من  اللغوي  ال�شريك 
التبادل  من  اال�شتفادة  وكذلك   ، الطالب 
والطالب مما  ال�شريك  بني  واملعريف  الثقايف 

يعزز الروابط االإن�شانية بني ال�شعوب.   

ناق�ست اأهم االأ�سا�سيات 

التي يحتاجها ال�رشيك 

اللغوي.. متخ�س�سون من 

معهد ال�ساد ينظمون 

ور�سة تدريبية لطالب 

اجلامعة

مركز اإمناء املوارد الب�رشّية ينظم 

كان  �شواء  �شريع  ب�شكل  الر�شالة  مغزى 
للجهات  حتى  اأو  اجلامعي  احلرم  داخل 
اللغة  ا�شتخدام  اإلى  باالإ�شافة  االأخرى، 
والتي  ومهنيا  اجتماعيا  بطالقة  االجنليزية 
االأفراد  مع  العالقات  توطيد  �شاأنها  من 

وتطوير  االإنتاج  م�شتوى  رفع  بالتايل 
وتقدم  للجامعة،  املوؤ�ش�شّية  والُبنية  الهياكل 
هذه الدورة من تاريخ )2015/10/04 اإلى 
من  املوظفني  ويح�شرها   ،)2015/11/12

االأحد اإلى االأربعاء من كل اأ�شبوع. 
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املجتمع  اجلامعة ممثلة مبركز خدمة  ا�شت�شافت 
مهرجان  املوافق)2015/10/20م(  الثالثاء  م�شاء 
الرتاث  وزارة  تنظمه  والذي  االأول  العماين  االإن�شاد 
االإ�شالمية  الثقافة  عا�شمة  بنزوى  احتفاء  والثقافة 
للعام2015م، وذلك حتت رعاية معايل حممد بن �شامل 

التوبي -وزير البيئة وال�شوؤون املناخية-.

الذكر  من  باآي  االإن�شادي  املهرجان  ا�شتهل  وقد 
هالل  الدكتور  األقاها  الوزارة  كلمة  تبعته  احلكيم 
قال  بالوزارة-  والفنون  االآداب  عام  -مدير  احلجري 
بنزوى  واالحتفاء  يتزامن  املهرجان  هذا  اإن  فيها:  
معقل  العريقة،  املدينة  هذه  االإ�شالمية،  للثقافة  عا�شمة 
ومرتادو  والفقهاء،  العلماء  وموئل  والعظماء،  القادة 
قلوب  يف  لها  مدينة  من  بها  فاأكرم  واالأدباء،  ال�شعراء 
العمانيني منزلة عالية ومكانة �شامية، واأ�شاف احلجري 
يف �شياق كلمته:  »ياأتي مهرجان االإن�شاد ليتوج جهود 
وزارة الرتاث والثقافة يف االهتمام بهذا الفن اخلطابي 
الذي يعترب جزءا من التنوع الثقايف للح�شارة العمانية، 
الوطنية  عن  التعبري  ف�شاءات  من  جانبًا  ويعك�س 
واملدائح، ويتناول الن�شح والوعظ واالإر�شاد يف العديد 
من امل�شائل االجتماعية، كما ميثل املهرجان فر�شة لدعم 
باأعمالهم،  ويحتفي  املجال،  هذا  يف  ال�شابة  املواهب 
االأ�شالة  بروح  ياأخذ  ع�شري  قالب  يف  ويقدمها 
كمرتكز الإبداع نظام �شعري متمم جلوهر االإلقاء االأدبي 
املن�شدين  من  مموعة  تكرمي  مت  ذلك  بعد  العماين«. 
االإن�شاد  باع طويل يف مال  لهم  الذين كان  العمانيني 
املن�شدين  تكرمي  مت  كما  واإثراءه،  تطويره  اإلى  و�شعوا 

احتفاء بنزوى عا�سمة الثقافة االإ�سالمية.. 

اجلامعة ت�ست�سيف مهرجان االإن�ساد العماين االأول

قامت جماعة الت�شوير ال�شوئي يوم الثالثاء املوافق )2015/10/13م( بزيارة تعريفية ملعر�س امل�شورات العمانيات ال�شاد�س، 
والذي مت افتتاحه مبقر جمعية الت�شوير ال�شوئي م�شاء االثنني املوافق)2015/10/12م( برعاية ال�شيد اإبراهيم بن �شعيد البو�شعيدي 

- حمافظ الربميي، ورئي�س مل�س اإدارة جمعية الت�شوير ال�شوئي-.

الت�شوير  فن  يف  والتجارب  اخلربات  لتبادل  الفر�شة  لهن  يتيح  مما  العمانيات  امل�شورات  يجمع  ملتقى  املعر�س  هذا  وميثل 
الفوتوغرايف، كما اأنه ي�شهم يف رفع امل�شتوى الفني والتقني للم�شورات؛ حيث ي�شم املعر�س)64( �شورة لـ)52( م�شورة فوتوغرافية، 
�شاملة خمتلف اأنواع الت�شوير كت�شوير الوجوه وت�شوير الطبيعة والتجريد والت�شوير املفاهيمي وحياة النا�س، االأمر الذي يعك�س 

اأفكار وتوجهات مموعة من امل�شورات العمانيات.

وقد جتول طالب اجلماعة  يف اأنحاء املعر�س وتعرفوا على ما مييز كل �شورة من ال�شور املعرو�شة مبدين اآراءهم فيها ومتقبلني 
لوجهات النظر املختلفة حولها. 

جماعة الت�سوير ال�سوئي تقوم بزيارة تعريفية ملعر�س 

امل�سورات العمانيات يف ن�سخته ال�ساد�سة

فيه.  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وتكرمي  ال�شلطنة،  خارج  من  املهرجان  �شيوف 
تلى ذلك بدء فعاليات املهرجان االإن�شادي حيث قدمت كوكبة من من�شدي ال�شلطنة لوحة 
اأقوال  من  بعنوان«  اأخرية  ولوحة  امل�شتقبل«  بعنوان«�شناع  ولوحة  بعنوان:«الوطن« 

القائد« وتخلل تقدمي هذه اللوحات عر�س و�شالت اإن�شادية ل�شيوف املهرجان.

خالل  من  االأربعاء)2015/10/21م(  يوم  املهرجان  فعاليات  وتوا�شلت  هذا 
العدل-،  -وزير  اخلليلي  عبدالله  بن  عبدامللك  ال�شيخ  معايل  رعاها  اإن�شادية  اأم�شية 
»قابو�س«  لوحة  و  ح�شاري«  »فكري  لوحة  وهي  اإن�شادية  لوحات  ثالث  قدمت  حيث 

ولوحة«ق�شة مد«.

كتبت- هاجر بنت يعقوب اجلابرية:

 Smart  « �شركة  فريق  نظم 
ترفيهيا  يوما  موؤخرا  الطالبية   «  Cube
بعنوان »ب�شمة طفل« يف اللولو هايربماركت 
بنزوى، وذلك حتت اإ�شراف مركز اخلدمات 
هدف  وقد  االبتكار،  وتوطني  اال�شت�شارية 
اليوم اإلى ر�شم االبت�شامة و خلق روح املرح 
اأن�شطته  تنوعت  حيث  االأطفال،  قلوب  يف 
لت�شمل النق�س والر�شم على وجوه االأطفال، 
الهدايا  ترفيهية،وتوزيع  م�شابقات  واإقامة 
حممد  املذيع  مب�شاركة  وذلك  املفاجئات،  و 
اخل�شيبي ، والعب اخلفة جمال املحروقي، 

والعب كرة القدم حممد النوفلي.

مب�شاركة  الفعالية  ح�شيت  وقد 
االأطفال  قبل  من  كبري  وتفاعل  وا�شعة 
اأحد  يف  ال�شركة  اأع�شاء  قام  كما  وذويهم، 
منتج  بعر�س  هابريماركت  اللولو   اأركان 
ذكي  كهربائي  مفتاح  من  املكون  ال�شركة 
يتحول اإلى حمول كهربائي ذو خم�س منافذ 
تفا�شيل  USB، و�شرح  نقطة  خمتلفة مع 

عمله للزائرين للركن.

بعنوان» ب�سمة طفل« .. 

» Smart Cube «فريق �رشكة

 الطالبية تنظم يوما ترفيهيا 

باللولو هايرب ماركت

كتبت- عبري بنت را�شد املعمرية:

يف  احليوية   التقنية  جماعة  �شاركت 
جماعة  نظمته  الذي  الثاين  االإحيائي  امللتقى 
بجامعة  االإحياء  مبجموعة  ممثلة  العلوم  كلية 
رعاية  حتت  ذلك  وكان  قابو�س،  ال�شلطان 
علي بن عامر الكيومي-م�شت�شار وزير البيئة 
حيث  الطبيعة-،  ل�شون  املناخية  وال�شوؤون 
ناق�س امللتقى اأهمية التقنية احليوية يف املجال 
كما  واملائي،  والزراعي  والطبي،  ال�شناعي، 
ج�شدت  اأركان  اأربعة  �شمل  معر�شا  ت�شمن 

دور التقنية احليوية يف تلك املجاالت.    

 وجاءت م�شاركة جماعة التقنية احليوية 
اخلارجية؛  امل�شاركات  ركن  يف  باجلامعة 
العلمية  امل�شاريع  من  مموعة  عر�شت  اإذ 
حول  حموره  دار  االأول  فامل�شروع  الرائدة؛ 
» حماية ال�شالحف اخل�شراء من االنقرا�س« 
وهو م�شروع بيئي من الدرجة االأولى يهدف 
من  اخل�شراء  ال�شالحف  على  احلفاظ  اإلى 

جماعة التقنية احليوية ت�سارك  يف امللتقى 

االإحيائي الثاين بجامعة ال�سلطان قابو�س

االنقرا�س املهددة به حيث ياأمل الطالب اأن يتم العمل 
اإن�شاء  خالل  من  الواقع  اأر�س  على  م�شروعهم  يف 
بيانات  قاعدة  واإن�شاء  لل�شالحف  كبرية  حا�شنات 
عنها تت�شمن جميع النتائج العلمية التي مت احل�شول 
اأثارت اجلماعة اهتمام الزوار  اآخر  عليها . من جانب 
الكثري  الذي لقي اهتمام  يف عر�س م�شروعها االآخر 
االإحيائي،  والتنوع  البيئة  مال  يف  امل�شوؤلني  من 
الكهربائية  الطاقة  اإنتاج  حول  يتمحور  م�شروع  وهو 
ال�شرف  مياه  من  امل�شتخرجة  البكترييا  با�شتخدام 

ال�شحي.
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اإعداد/ مرمي بنت جمعة الكميانية

           اأمينة بنت خلفان العامرية

العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  من  العديد  ت�شهد 
الكبري  للتطور  نتيجة  جاء  مكثفا  طالبيا  حراكا 
ماالته  خمتلف  يف  العامل  ي�شهده  الذي  واملت�شارع 
املعرفية والتقنية، وكمجتمع جامعي ي�شم بني ثناياه 
اأكادميية،  وهيئة  وطالب  اإدارة  من  خمتلفة  فئات 
باتت احلاجة ملحة الإن�شاء حلقة و�شل ت�شم كل تلك 
الفئات وت�شعى جاهدة للرقي بذلك املجتمع، ومبا اأن 
التعليمية  املوؤ�ش�شة  يف  االأ�شا�شي  املحور  هو  الطالب 
وله تو�شع وت�شن القوانني واالأنظمة مبا يكفل تخرجه 
وهو على اأهبة اال�شتعداد يف بناء الوطن وحتقيق منائه 
اجلامعات  من  العديد  عمدت  فقد  الزاهر،  وم�شتقبله 
اأمام  الطالب  التي متثل  الطالبية  املجال�س  اإن�شاء  اإلى 
موؤ�ش�شته وتكفل له اإي�شال �شوته ومناق�شة ق�شاياه 
يف  راأيه  اإبداء  جانب  اإلى  وم�شداقية،  �شفافية  بكل 
حت�شينها  يف  للموؤ�ش�شة  وم�شاندته  التعليمية  العملية 
الدائم  والتقدم  التميز  نحو  بها  ال�شعي  و  وتطويرها 
االأمر الذي ي�شهم بدوره يف �شقل �شخ�شية الطالب 
الراأي  اإبداء  حرية  و  القيادة  على  وتدريبه  واإبرازها 
امل�شاركة  على  ت�شجيعه  و  الهادف،  احلوار  واإجراء 
م�شتواه  وحت�شني  اجلامعي  املجتمع  ق�شايا  حل  يف 

وال�شري به نحو االأمام.

وتت�شكل املجال�س الطالبية بعد اإجراء انتخابات 
نزيهة بني الطالب املرت�شحني لع�شوية املجل�س، وهي 
تتاألف من رئي�س املجل�س ونائب للرئي�س واأمني ال�شر، 
اإلى جانب ثالث جلان يناط لها العديد من املهام فلجنة 
الطالب  برفع مالحظات  االأكادميية تخت�س  ال�شوؤون 
حول القبول و الت�شجيل واالإر�شاد االأكادميي ومراكز 
اإلى جانب  التدري�شية  الهيئة  التعلم واأع�شاء  م�شادر 
االإ�شراف العلمي على امل�شابقات العلمية بالتن�شيق مع 
اجلهة املعنية باجلامعة. و جلنة اخلدمات الطالبية تقوم 
باالإ�شراف على متابعة جودة اخلدمات الطالبية داخل 
اجلامعة، ورفع مالحظات الطالب حول تلك اخلدمات 
ال�شكنات،  الريا�شية و  النقل وال�شاالت  و  كاملطاعم 
حمالت  على  االإعالمي  امل�شرف  بدور  تقوم  كما 

و�شائل  مع  املجل�س  ينظمها  التي  التوعية  وبرامج 
املبادرات  و  االأن�شطة  جلنة  وتعنى  املختلفة.  االإعالم 
وفعاليات  وبرامج  الأن�شطة  متكاملة  خطة  بو�شع 
الهادفة  الطالبية  املبادرات  دعم  وكذلك  املجل�س، 
ودعم العمل التطوعي مع املجتمع املحلي، اإلى جانب 
اقرتاح الندوات التوعوية واحللقات النقا�شية الهادفة 
التي تعزز القيم االإيجابية لدى الطالب، باالإ�شافة اإلى 

اإعداد امل�شابقات بالتن�شيق مع املجل�س.

موؤ�ش�شات  بني  ال�شبق  لها  كان  نزوى  جامعة 
املجل�س  اأهمية  اإدراك  ال�شلطنة يف  العايل يف  التعليم 
التعليمية  العملية  اإزكاء  يف  الكبري  ودوره  الطالبي 
وحت�شينها، وتاأثريه على الطالب يف حياته اجلامعية 
وم�شتقبله بعد ذلك، فقد �شهدت اجلامعة اأواخر ال�شهر 
املا�شي انتخابات املجل�س يف دورته ال�شابعة بعد اأن 
خا�شت وطالبها  �شت دورات متتالية، لياأتي مل�س 
هذا العام وهو ي�شهد العديد من االأنظمة وال�شالحيات 

اجلديدة التي اأتيحت له بناء على جتاربه ال�شابقة.

يف  اجلامعة  جتربة  لكم  تر�شد  اإ�شراقة   
من  الطالب  يتوقعه  وما  ال�شابقة،  الطالبية  مال�شها 

املجل�س يف دورته احلالية، فاإليكم هذا احلديث:

الطالبي  اال�شت�شاري  املجل�س  	•
ثقة متبادلة وتعاون بناء: 

يف البداية اإلتقينا بالدكتور �شالح بن من�شور 
ورئي�س  الطالب،  ل�شوؤون  الرئي�س  العزري-م�شاعد 
عن  ليحدثنا  الطالبي-  للمجل�س  االنتخابات  جلنة 
تاريخ ت�شكيل املجل�س الطالبي واأهدافه، ومدى وعي 
الطالب به، فيقول: كان ت�شكيل املجل�س اال�شت�شاري 
الطالبي االأول يف العام االأكادميي )2009/2008(، 
وذلك اإميانا من اجلامعة باأهمية هذا املجل�س من حيث 
التعليمية  العملية  حت�شني  يف  �شيلعبه  الذي  الدور 
والبحثية واخلدمات املقدمة للطالب، وكذلك امل�شاركة 
يف رفع م�ستوى الن�ساط الطالبي يف خمتلف جمالته 
والفنية،  والريا�شية  واالجتماعية  والثقافية  العلمية 
اإ�شافة اإلى الدور الذي يلعبه املجل�س يف تعزيز اآفاق 
وامل�شوؤولني  الطلبة  بني  االت�شال  وتفعيل  التوا�شل 
داخل احلرم اجلامعي وغريها من الأدوار التي تناط 

اإليه.

البداية  يقول: يف  باملجل�س  الطالب  وعن وعي 
كان وعي الطالب باملجل�س اال�شت�شاري حمدود جدا، 
وبعد خو�س التجربة يف املجال�س الالحقة ارتفع هذا 
لديهم  املجال�س  طلبة  واأ�شبح  وا�شح،  ب�شكل  الوعي 
اإملام كبري باالأعمال املناطة لهم بحيث اأ�شبحت لديهم 
قناعة كبرية باالأهداف التي و�شعتها اجلامعة لتفعيل 
دور املجل�س. و احلقيقة هذا ما مل�شناه من خالل الثقة 
توا�شل  ثمرة  يعترب  الذي  البناء  والتعاون  املتبادلة 
اال�شت�شاري  املجل�س  وطلبة  باجلامعة  امل�شوؤولني  بني 
الطالبي فقد �شاهمت املجال�س ب�شكل كبري يف و�شع 
الهدف  حققت  اأن  �شاأنها  من  التي  والربامج  اخلطط 

املن�شود.

مهام جديدة تدرج للمجل�س يف  	•
دورته اجلديدة:

يخت�س  التي  وال�شالحيات  املهام  عن  اأما 
و�شالحيات  مهام  اإن  الدكتور:  فيقول  املجل�س  بها 
تزداد وتتطور يف كل  الطالبي  اال�شت�شاري  املجل�س 
دورة جديدة له، وذلك تدريجيا حتى يتمكن الطالب 
االأعمال  جميع  واحتواء  للمجل�س  الفاعلة  االإدارة  من 
واملهام املناطة به، فباالإ�شافة اإلى املهام  التي ذكرناها 
البناء  والنقد  ال�شفافية  مبداأ  اجلامعة  اأ�شافت  �شابقا 
واإبداء الراأي املتزن وامل�شوؤول وااللتزام باأدب احلوار 
لدى الطالب، ومنحتهم اتخاذ القرارات والتو�شيات 
واأنظمتها  اجلامعة  وقانون  ين�شجم  مبا  الالزمة 
واأهدافه، ومن  املجل�س  وتعليمات  النافذة  وتعليماتها 
واجلامعة  الطالب  ثمثيل  هي  كذلك  االأخرى  املهام 
واإدرة  املجل�س  بها  يكلف  التي  اخلا�شة  املنا�شط  يف 
كلي  ب�شكل  بالطالب  املتعلقة  والفعاليات  املوؤمترات 
اجلامعة.  يف  واملوظفني  امل�شوؤولني  من  تدخل  دون 
ومتابعته  الطالبي  اال�شت�شاري  املجل�س  تقييم  ويتم 
وتعزيزها  االإيجابيات  على  للوقوف  ف�شلي  ب�شكل 
اأعمال  �شري  على  توؤثر  قد  التي  ال�شلبيات  وحت�شني 
املجل�س، باالإ�شافة اإلى رفع تقارير �شنوية عن اأعمال 
على  املوؤثرة  العوامل  عر�س  و  ومنجزاته،  املجل�س 
م�شريته وو�شع احللول لتفاديها يف الدورات القادمة 
يف  �شاهمت  التي  املهمة  املوؤ�شرات  اأحد  كان  وهذا 

جناح املجال�س ال�شابقة.

•			تطلعات وروؤى م�شتقبلية حتدد 
�شري املجل�س:

و�شعت  م�شتقبلية  روؤى  يقام  مل�س  لكل 
يقول  وهنا  لتحقيقها،  االأيدي  و�شعت  االأعني  ن�شب 
التطلعات  من  العديد  هناك  العزري:  �شالح  الدكتور 
امل�شاهمة  اأهمها  املجل�س  من  اجلامعة  تنتظرها  التي 
الوعي  وتنمية  املجل�س،  هذا  وتطور  بناء  يف  الفاعلة 
خالقا  منتجا  واعيا  مواطنا  الطالب  من  يجعل  الذي 
ميار�س دوره االإن�شاين واالجتماعي و اخلريي بوعي 
اأن  املجل�س  هذا  من  نتطلع  كما  وم�شوؤولية،  وخلق 
املجيدين،  الطلبة  تعزيز  يف  امل�شاهمة  االإدارة  يكون 
التي  ال�شلبيات  معاجلة  يف  كبري  دور  له  يكون  واأن 
يتنا�شب  مبا  التعليمي  امل�شتوى  ترفع  اأن  �شاأنها  من 
وطموحات اجلامعة وحتقيق امل�شتوى املرجّو للطالب 
اإيجاد  املجل�س يف  ي�شاهم هذا  اأن  واأخريا  اجلامعي، 
احللول املنا�شبة للطلبة املع�شرين واملتعرثين درا�شيا 

واالأخذ باأيديهم للنجاح والتفوق،

النجاح يجذب النجاح: 	•
املجل�س  برئي�شة  التقينا  اآخر  جانب  من 
اال�شت�شاري الطالبي احلايل الطالبة فاطمة بنت علي 
العربية لتحدثنا عن جتربة املجل�س من وجهة نظرها، 
فتقول: يف البداية اأحب اأن اأوجه ر�شالة �شكر الأولئك 
اجلهود  نكران  ميكنني  ال  الذين  الطالب  من  ال�شعلة 
التي قاموا بها االأعوام ال�شابقة يف �شبيل خدمة العملية 
اأ�شوات الطالب  الدوؤوب الإي�شال  التعليمية و�شعيهم 
لرفعة  اأ�شا�شية  ركيزة  فاملجل�س  اجلامعة،  اإدارة  اإلى 
االأول  الداعم  هم  املجل�س  واأع�شاء  اجلامعة  وجناح  
بينهم  التعاون واالن�شجام  النجاح، كما ويعترب  لهذا 
احلقيقي،  للنجاح  مكمل  جزء  اجلامعة  اإدارة  وبني 
للمجال�س اال�شت�شارية  وعلى مدى �شت �شنوات كان 
مب�شتوى  النهو�س  يف  البارز  دورها  الطالبية 
العديد  وحتقيق  الطالب  نظر  وجهات  ودعم  اجلامعة 
من مطالبهم اإلى جانب تعزيز موقعهم االجتماعي يف 
اجلامعة وتعزيز قيم االإيجابية واحلوار البناء امل�شرتك 
منطلق  ومن  اختالفهم.  على  اجلامعة  اأطراف  بني 
النجاح«�شنحاول  يجذب  تقول«النجاح  رائعة  مقولة 
جاهدين هذا العام باأن يكون هدفنا االأول يف املجل�س 
ونقل  نزوى  جامعة  طالب  جميع  مبكانة  االرتقاء  هو 

جت�سيدا لدور الو�سيط يف حل ق�سايا الطالب العالقة وحت�سني جودة التعليم يف موؤ�س�سات التعليم العايل.. 

                                   املجلـ�س اال�ست�ســــاري الطالبــــــي �رشاكـــة حقيقيـــة بيـــن الطــــالب واجلامعــــة 
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جت�سيدا لدور الو�سيط يف حل ق�سايا الطالب العالقة وحت�سني جودة التعليم يف موؤ�س�سات التعليم العايل.. 

                                   املجلـ�س اال�ست�ســــاري الطالبــــــي �رشاكـــة حقيقيـــة بيـــن الطــــالب واجلامعــــة 

مرئياتهم بكل �شدق و�شفافية. 

يقودها  مو�شعة  اإعالمية  حملة  	•
املجل�س:

التي  والتحديات  للمجل�س  الطالب  نظرة  وعن 
تواجهه تقول العربية: من خالل تواجدي يف اجلامعة 
بني زمالئي الطلبة والطالبات الحظت وجود ت�شاوؤالت 
املجل�س  اأداور  ماهية  عن  الطالب  بع�س  لدى  عديدة  
خطة  بو�شع  احلايل  الوقت  يف  قمنا  لذلك  واأهدافه 
الإي�شال  وذلك  اجلامعة  يف  مو�شعة  اإعالمية  حلمالت 
مت  كما  واأدواره،  املجل�س  عن  املمكن  بالقدر  املعلومة 
بن�شر  تخت�س  باملجل�س  خا�شة  اإعالمية  جلنة  ت�شكيل 
اأعمال املجل�س وروؤيته واأهدافه وما مت حتقيقه وفتحنا 
التوا�شل  و�شائل  يف  باملجل�س  خا�شة  �شفحات 
جميع  على  لي�شهل  وتويرت  بوك  كالفي�س  االجتماعي 
التي  التحديات  اأهم  من  اإن  معنا.  التوا�شل  الطالب 
بالدور  الطالب  تثقيف  مهمة  هي  املجل�س  تواجه 
املنوط للمجل�ض، واأن املجل�ض لي�ض فقط حلل م�ساكل 
واإبداء  واملالحظات   املقرتحات  ال�شتقبال  بل  الطالب 

االآراء حول مو�شوع ما وذلك بهدف التطوير والرقي 
�شدروهم  رحابة  اإلى  هنا  ندعوهم  ونحن  باجلامعة، 
و�شعتها ودعمهم املتوا�شل لنا لدفع عجلة التقدم اإلى 

اآفاق اأو�شع واأرحب. 

بال�شفافية  تتميز  و�شل  حلقة  	•
وامل�شداقية: 

العربية:  تقول  للمجل�س  كرئي�شة  دورها  وعن 
وكل  االإدارة،  و  الطالب  بني  و�شل  حلقة  هو  املجل�س 
على  للوقوف  اأ�شعى  لذلك  يعني يل،  الطالب  يعني  ما 
تعترب  التي  الطالب  ومتطلبات  ومقرتحات  مرئيات 
مناق�شة  على  والعمل  اأولوياتي،  من  الوقت  ذات  يف 
الذاتي  والتطوير  اجلامعي  التعليم  جودة  فيه  ما  كل 
للطالب والذي ي�شهم بدوره يف �شقل �شخ�شيتي اأوال 
و �شخ�شية طالب اجلامعة ثانيا،  اأ�شف اإلى ذلك اأن 
املجل�س  قد بث لدي روح القيادة وامل�شوؤولية وحرية 
التعبري بكل �شفافية وم�شداقية، وهذا ما �شاأعمل عليه 
اأع�شاء  وكل  للمجل�س،  رئا�شتي  فرتة  خالل  جاهدة 
املجل�س احلايل متفقني على اأن نكون يدا واحدة حتقق 

االأف�شل للطالب واجلامعة يف اآن واحد.

ميثل  املجل�س  اجلامعة:  طالب  	•
خطوة جادة لتحقيق االأف�شل:

عن  احلديث  يف  معنا  تفاعلوا  اجلامعة  طالب 
ولقاوؤنا  حتقيقها،  ياأملون  التي  وطموحاتهم  املجل�س 
االأول كان مع الطالب في�شل بن علي اليحيائي حيث 
قدم  اأن  منذ  الطالبي  باملجل�س  معرفته  اإلى  اأ�شار 
للجامعة وذلك من خالل اللقاءات املتعددة التي يعقدها 
املجل�س مع الطالب ال�شيما الطالب اجلدد يف االأ�شبوع 
ن�شاطهم  يف  متثلت  بهم  معرفته  اأن  كما  التعريفي، 
الدائم وحركتهم املميزة وظهورهم البارز يف فعاليات 
للمجل�س  العامة  نظرته  وعن  واأن�شطتها.  اجلامعة 
اجلامعي  املحيط  مهما يف  دورا  املجل�س  يلعب  يقول: 
ال�شوالت  من  العديد  له  كان  به  معرفتي  �شابق  فمن 
الطالبية،  واجلوالت يف موا�شم اجلامعة وموؤمتراتها 
ولعب دورا كبريا يف حل بع�س الق�شايا التي واجهتنا 
اأن يكون  اآمل من املجل�س احلايل  نحن الطالب، واأنا 
وال�سعي  والن�ساط  الهمة  يف  املجال�ض  من  ك�سابقه 

الدوؤوب يف خدمة الطالب واجلامعة.

ال�شعيدية:  خلفان  بنت  مرمي  الطالبة  وتقول 
واحتياجاتهم  الطالب  ملطالب  ينظر  ما  عادة  املجل�س 
كما  اجلامعة،  يف  للم�شوؤولني  باإي�شالها  يقوم  وهو 
التي  واالأمور  الق�شايا  من  العديد  حل  على  يعمل 
يف  للمبادرة  احلايل  املجل�س  ندعو  ونحن  تواجههم 
حل بع�س االأمور العالقة التي قدمت للمجل�س ال�شابق، 
باأنهم  االآخرين  واالأع�شاء  املجل�س  برئي�شة  ثقة  وكلنا 
لن ياألوا جهدا يف خدمة الر�شالة التي ر�شحناهم من 

اأجلها.

الطالب عبدالله بن عبد الكرمي البلو�شي ي�شاركنا 
ت�شعى  جادة  خطوة  املجل�س  ميثل  ويقول:  احلديث 
اجلامعة من خاللها اإلى خدمة الطالب وحت�شني جودة 
التعليم واخلدمات املقدمة االأمر  الذي يجعلنا على ثقة 
باأن اجلامعة قد اأولت املجل�س وكل ما �شيعر�س عليه 
دائما،  االأف�شل  تقدمي  على  و�شتعمل  اهتمامها  جل 
الدوؤوب  وال�شعي  اجلهد  من  املزيد  اإلى  نتطلع  ونحن 

من اأع�شاء املجل�س، ونتمنى لهم التوفيق وال�شداد. 

 فاطمة بنت علي العربية

رئي�شة املجل�س اال�شت�شاري الطالبي

د. �شالح بن من�شور العزري

م�شاعد الرئي�س ل�شوؤون الطالب
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البحرية  �شابط  كتبه  عما  اإ�شراقة  ملحق  من  ال�شابق  العدد  يف  حتدثنا 
الربيطانية فليك�س تيكاري هيج يف رحلته اإلى عمان وما مل�شه من كرم ال�شيافة 
وح�شن املعاملة والت�شامح الذي لقيه من العمانيني، واليوم نتوقف للحديث عن 

رحالة اآخر زار عمان وكتب عنها.. 

ففي يوم االأحد الثامن من فرباير عام 1891م و�شل اإلى م�شقط الق�س 
فرن�س  الق�س  كان  بريطانيا.  من  قادما  فرن�س  فالبي  توما�س  االإجنليكاين 
م�شتجيبا لنداء بعثه من اأوغندا باإفريقيا الق�شي�س االأكزندر ماكاي، يطالب فيه 
تن�شريي يف م�شقط  املبا�شر يف عمل  ال�شروع  الغربية  التن�شريية  املوؤ�ش�شات 
ة  اأهميَّ تقدير  املغاالة يف  نداءه: » ال ميكن  ُعمان. فقد ادعى ماكاي يف  عا�شمة 
فون  م�شقط كمركٍز تن�شريي و�شط العرب؛ لذا يجب اأالَّ يعمل يف هذا املوقع موظَّ
ن اإلقاء اخلطب  ا نفتخر به، يت�شمَّ �شعفاء؛ الأنَّ طبيعة الو�شع تتطلَّب عماًل تب�شرييًّ
ب؛ حيث ت�شارك  اهني: الطِّ ز اجلهد يف اجتِّ اأن يركَّ يف االأ�شواق. ومن االأف�شل 
بحيث  والتَّعليم؛  للمعار�شة.  ال  الفعَّ امل�شكن  مبثابة  ي�شبحن  باٌت  مدرَّ ن�شاٌء  فيه 
رين  باب العرب ليكونوا من�شِّ تكر�س فيه اجلهود ب�شكٍل اأ�شا�شيٍّ على تدريب ال�شَّ

الأهل بلدتهم«.

هذا، وقد وثق الق�س فرن�س اأن�شطته وتفا�شيل حياته اليومية يف م�شقط 
اإلى  تقريبا  يومي  ب�شكل  بها  بعث  التي  والر�شائل  اليومية  املذكرات  خالل  من 
زوجته وابنته واأخيه وزمالئه، وقد و�شف نف�شه يف ر�شالة بعث بها من م�شقط 
التي  ال�شليب  معركة  يك�شب  اأن  يحاول  هنا  منفي  اأخاك  »اإن  قائال:  اأخيه  اإلى 
بني  م�شقط  يف  التن�شريية  اأن�شطته  تنوعت  وقد  اخلليج«.  عرب  مع  يخو�شها 
والطرقات.  املقاهي  والوعظ يف  والقراءة  البيوت،  وزيارة  الق�شرية،  اجلوالت 
مع  وخرباته  م�شقط،  يف  به  يقوم  كان  الذي  العمل  نوع  على  التعرف  وميكن 
»«اأديُت   : فيها  قال  اإذ  فرباير  بتاريخ 22  بها  بعث  التي  الر�شالة  من  الُعمانيني 
ة. وقد َحَدثْت  وق، وهي طبًعا باللُّغة العربيَّ اأربَع ُخطب اأو خم�ٍس طويلٍة يف ال�شُّ
فهم  من  املقايي�س  بكلِّ  ومتكنُت  ة،  ذكيَّ وحواراٌت  مناق�شاٌت  اخلطب  تلك  اأثناء 
ا قالوه يل. وال �شكُّ يف اأنَّ مقدرتي على الفهم �شتنمو يوًما بعد يوم. ال  الكثري ممَّ
ر، ومن َثمَّ  ميكنني القول باأنَّني التقيُت بكثرٍي من امل�شتمعني الَّذين ي�شتمعون بتفكُّ
يعطونني التَّ�شجيع املطلوب، اأو اأنَّني قابلُت اأنا�ًشا طلبوا منِّي ن�شًخا من االإجنيل 
ٌة  والُعهود. هناك الكثري من االبتعاد واحلذر، بل يف بع�س االأحيان معار�شٌة ُمرَّ
وغا�شبة، ولكن لي�س بالقدر الَّذي كنُت اأواجهه يف الهور. العرب، حّتـَى البدو 
اأن  عليَّ  يجب  ًرا.  وتفكُّ واإن�شاًتا  هدوًء  االأكرث  ممٍل،  ب�شكٍل  يبدون،  اأنف�شهم، 
لني الكثري من االنفتاح واالنتباه  ّب، حيث اجتذبُت يف االأ�شبوعني االأوَّ اأ�شكر الرَّ
اإلى هذا املدى  ع اأن اأ�شل  اأتوقَّ رب على حقائق االإجنيل، وما كنُت  امل�شوب بال�شَّ

من الَقبول«. 

وقد اأو�شح فرن�س كذلك اأن حديثه مع الُعمانيني مل يكن مقت�شرا على 
الذين يلتقي بهم عفويا يف طرقات م�شقط ومطرح، واإمنا �شمح له بدخول البيوت، 
واملجال�س العامة وامل�شاجد ليقراأ االإجنيل ويف�شر معانيه ويناق�س امل�شيحية مع 
النا�س. فقد كتب اإلى زوجته يف ر�شالة بتاريخ 9 مايو 1891 قائال »�شتكونني 
عاتي- قد �ُشمح يل باأن اأجل�س  ا عندما تعلمني كيف -وخالًفا لكلِّ توقُّ مرتاحًة جدًّ
رين العرب ومعهم اأتباعهم. فعلى  يوخ املتعلِّمني واملفكِّ هنا اإلى مموعٍة من ال�شُّ
�شبيل املثال، جل�شُت البارحة يف َحْلقٍة منهم، وكان �شيخهم جال�ًشا على راأ�س تلك 
ة. وا�شتمع  قُت يف حديثي اإلى عدٍد كثرٍي من حقائق الوحي املهمَّ احَلْلقة، وقد تطرَّ
احلديث  البارحة  بداأُت  وقد  وا�شحة…  ٍة  يَّ وجدِّ كبرٍي  باهتماٍم  اإيلَّ  احل�شور 

ّب القادمة وعن امل�شيح، وقراأُت لهم كلمات داود االأخرية يف  اإليهم عن مملكة الرَّ
اح امللك  اْمويْل الثَّاين رقم )23 املقطع 3 و 4 و 5(. والَّتي تعرف االآن ب�شرَّ �شَ
وء. ثمَّ قراأُت  ب، و�شيكون كال�شَّ جال، خوف الرَّ العظيم القادم، القائد و�شط الرِّ
حُت لهم �شيًئا من خ�شائ�س هذه  بور )72(. وقد َو�شَّ لهم من اأ�شيعا )35( والزَّ
ة و�شباأ �شيجلبون الهدايا، وقد بداأْت هذه  اململكة، وكيف اأنَّ ملوك اجلزيرة العربيَّ

ات ت�شدُّ انتباههم«.  االأمور بالذَّ

البيوت  اأحد  اإلى  الدخول  من  عندما متكن  م�شاعره  فرن�س  كما و�شف 
فقد  �شاعتني.  ملدة  العمانية  العائالت  اأحد  اإلى  بود  للحديث  الفر�شة  له  واإتيحت 
نِّ ومعه  قال: »التقيُت يوم اخلمي�س اأثناء جِتوايل حول م�شقط بولد اأحد كبار ال�شِّ
رفاقه و�شاألتهم عن معلم، فاقرتح عليَّ الولد االلتقاء بوالده، واأخذين اإلى بيتهم. 
ٍة  يَّ �شاء بلطٍف القهوة واحللوى، و�شرعنا يف مناق�شٍة ودِّ ويف البيت، قدمْت اإيلَّ النِّ
يخ الكبري، ومتكنُت  ة �شاعٍة ون�شف. وهكذا اأكون قد تعرفُت على ال�شَّ طويلٍة ملدَّ
خول اإلى بيٍت عربّي، وهو اأمٌر �شروريٌّ ملداخالتي مع النَّا�س وحت�شني  من الدُّ

معرفتي بهم«.

ب�شكل مل يكن  العون وامل�شاعدة  له  يقدمون  النا�س  اأن  كما ذكر فرن�س 
ة التالية اأثناء انتظاره لقارٍب ُيقلُّه من  يتوقعه ومن اأفراد ال يعرفهم. فقد ذكر الق�شَّ
انية ظهًرا، وكان البحر هائًجا، وي�شعب اأن  اعة الثَّ م�شقط اإلى مطرح: »كانت ال�شَّ
ريق يف �شارٍع هادٍئ اأقراأ العهد اجلديد،  يعربه قارٌب �شغري؛ فقعدُت بجانب الطَّ
ا خرج من اأحد البيوت املجاورة، فجاء اإيلَّ وبكلِّ كيا�شٍة ولطٍف  ولكن رجاًل عربيًّ
بات، وقراأُت عليه،  م اإيلَّ القهوة واملرطَّ دعاين اأن اأ�شحبه اإلى بيته. ويف البيت قدَّ

وعلى رفقائه �شيًئا من مقاطع املخطوطات«.

هذه  مثل  يف  اأنه  وكيف  ُعمان،  يف  املجال�س  تقاليد  عن  فرن�س  وكتب 
املدينة،  يف  طويال  م�شاء  ق�شيت  »لقد  يقول  ومعتقداته،  ديانته  ناق�س  املحافل 
اأ�شا�س يف  األقيت بع�س اخلطب ب�شحبة رجال متعلمون. وقد كان ذلك ب�شكل 

اأحد املقاهي كما يبدو يل من �شكل املكان اأو املجال�س كما ت�شمى هنا«.

وقد ذكر الق�س فرن�س اأن حديثه مع الُعمانيني كان يجري يف امل�شاجد 
فرن�س:  يقول  مرتاديها.  مع  الدينية  املوا�شيع  ومناق�شة  دخولها  له  اأتيح  التي 
ئي�س يف هذا اجلزء  ه امل�شجد الرَّ هر فيما يبدو يل باأنَّ ة �شاعٍة بعد الظُّ »جل�شُت ملدَّ
اأق�شاٌم للعلماء وتابعيهم،  ة مزخرفٌة، وبه  من �شواحي مطرح؛ فقاعاته االإ�شافيَّ
وُو�شعْت فيه �شفوٌف من الكرا�شّي، اأحدها كر�شيٌّ اإجنليزيٌّ باأذرع. وقد عر�س 
يخ اأن اأجل�س على ذلك الكر�شّي، لكنَّني  عليَّ الولد اللَّطيف اأثناء غياب اأبيه ال�شَّ
ٌة من  بقة الفقرية، وتوجد يف اأحد اجلوانب من�شَّ رف�شُت ذلك قائاًل باأنَّني من الطَّ
الة، والقاعة  الة الَّتي تقام فيها ال�شَّ الو�شائد. يقع هذا املكان مبا�شرًة اأ�شفل ال�شَّ
تظلِّلها ب�شكٍل جميٍل اأ�شجار العنب والنَّخيل، ومل اأَر قّط م�شجًدا مريًحا وفخًما 
بًة  يخ واأبنائه، ومالب�س االإمام كذلك كانت كّلها مت�شابهًة، طيِّ كهذا، ومالب�س ال�شَّ
َمن  اأحبُّ كلَّ  واأنَّني  املعلِّمني،  رئي�س  الأرى  باأنَّني جئُت  اأخربتهم  وو�شيمة. وقد 
حيحة عنه، واأخربتهم كذلك باعتبار اأنَّ  يحبُّ الله والَّذين يبحثون عن املعرفة ال�شَّ
ه ال يوجد اأحٌد من اإخواين  هذا هو الوقت الَّذي نقيم فيه احتفالنا العظيم، ومبا اأنَّ
املنا�شبة  بهذه  منها  ا  بع�شً اأو  رو�س  الدُّ الأقراأ  فاأنَّني جئُت  معه،  الأقراأ  النَّ�شارى 
اأنيًقا  جل العظيم -كان  مع رئي�س املعلِّمني واأ�شدقائه. ويف تلك االأثناء ظهر الرَّ
ويرتدي مالب�س االأمراء-، وكنُت قد �شرعُت حل�شن احلّظ يف قراءة )لوقا 32 و 
جال اأكرث امل�شتمعني علًما ومرتبًة حتدثُت  24(… على كلِّ حاٍل، كان هوؤالء الرِّ

اإليهم حتَّى االآن«.

املعلمني  اإلى  للحديث  الفر�س  بع�س  انتهز  باأنه  فرن�س  الق�س  وذكر 
املعلِّمني.  اأحد  بيت  يف  الثَّالث  حديثي  »جرى  يقول:  مدار�شهم،  يف  واملعلمات 
خاللها  جندُت  �شاعٍة،  ة  ملدَّ القراءة  ت  وا�شتمرَّ و24(،   23 )لوقا  معه  قراأُت  فقد 
اأيَّ  ُيبِد  االنتباه، ومل  جل �شديد  الرَّ اهتمامه وتعاطفه؛ حيث كان  االإمكان  بقدر 
و�شعوده،  بعثه  ثمَّ  اًل،  اأوَّ امل�شيح  معاناة  االأجزاء  هذه  يف  قراأُت  وقد  معار�شة. 
واللِّ�س التَّائب، ور�شالة االإجنيل اإلى كلِّ اخللق«. وقد مكنته الزيارات التي قام 
بها اإلى املدار�س واحلديث مع املعلمني من اإعطاء �شورة عن الو�شع التعليم يف 
م�شقط، يف تلك احلقبة، اإذ كتب: »توجد العديد من املدار�س يف م�شقط ومطرح. 
فالبنات واالأوالد يتعلمون، ب�شكل اأ�شا�س القران، اإلى �شن التا�شعة اأو العا�شرة«. 
وقد اأورد فرن�س يف اأحد مذكراته زيارة قام بها اإلى مدر�شة للفتيات يف م�شقط 
هر �شاعًة يف َمْدَر�َشة تقوم  ونقا�س دار بينه وبني اأحد املعلمات: »ق�شيُت بعد الظُّ
فيها امراأٌة عجوٌز بتدِري�س الفتيات، حيث يوجد عدٌد لي�س بالقليل من الفتيات 
املتعلِّمات هنا. فكثرٌي من الفتيات تتعلَّم اإلى �شنِّ العا�شرة اأو احلاديَة ع�شرة؛ لذلك 
اآخر راأيُته. هذه املراأة العجوز تتمتَّع  اأيِّ مكاٍن  اأكرث تعليًما من  فاإنَّ االإناث هنا 
من  جوالٍت  ثالث  اأو  جولتان  ابق  ال�شَّ يف  معها  يل  كان  فقد  مميَّزة،  ٍة  ب�شخ�شيَّ
ويلة، وكانت دائًما َترجع اإلى تعبرٍي واحٍد ب�شيٍط يف القراآن وهو  املناق�شات الطَّ
)مَلْ َيِلْد، َومَلْ ُيْوَلْد(؛ لذا فاإنَّ عبادة ربِّنا مل ولن ميكن اأن جتد لها اأيَّ مكانٍة يف 
فر الَّتي يرجعون اإليها كلَّ  اإميانهم، اإنَّهم بهذه العبارة الواحدة ي�شعون نقطة ال�شِّ
ة«. ويبدو اأن ال�شخ�شية القوية التي تتمتع بهذا هذه املراأة تركت  التَّعاليم امل�شيحيَّ
اأثرا يف نف�س الق�س فرن�س؛ فقد كتب عنها يف اأحد مذكراته قائال: »لقد التقيت 
مرة اأخرى باملراأة التي ذكرت �شابقا باأين التقيت بها هنا منذ يومني، وقد كانت 
اليوم يف غاية احلما�شة ملحمد والقراآن، وقد عر�شت علي اأن تاأتي لتعلمني اإياه، 
وقد وافقت ب�سرط اأن تاأتي ومعها زوجها اأو اأخوها كما ينا�سبها بالرغم من اأنها 
يف �شن ال�شتني تقريبا. كما اأين ا�شرتطت عليها اأن تتعلم مني يف الوقت الذي 
تعلمني فيه القراآن، اإن لها �شخ�شية قوية فلم األتقي يف الهند اإال بامراأتني اأو ثالث 
مبثل �شخ�شيتها، ثنتان منهما م�شيحيتان والثالثة �شيخية التقيت بها يف طريقي 

اإلى اأمارناث. اإنها لبقة وحا�شرة الذهن«. 

بدوٍر  تقوم  هنا  �شاء  اأن:«النِّ فرن�س  الق�س  الحظ  فقد  ذلك  اإلى  اإ�شافة 
الهند  بني  فا�شلٌة  عالمٌة  وهي  ّب،  الرَّ وكلمة  امل�شيح  معار�شة  يف  اأ�شا�شيٍّ 
ة«. وقد ذكر اأن الُعمانيني يف الوقت الذي كانوا ي�شتمعون اإليه  واجلزيرة العربيَّ
يدعوهم اإلى الن�شرانية كانوا يدعونه من جانبهم اإلى اعتناق االإ�شالم. فقد كتب 
يف اأحد ر�شائله من م�شقط: »منذ يومني خَليا بذل معي ح�شٌد كبرٌي من العرب 
ة.  ديَّ املحمَّ اإلى  ل  بالتَّحوُّ )ن�شاٌء واقفات، ورجاٌل جال�شون( جهًدا مميًتا الإقناعي 
كانت جتِربًة جديدًة بالنِّ�شبة يل، لكنها كانت مفيدًة فقد مكنتني من الفهم ب�شكٍل 
ين  عور الَّذي يح�سُّ به العربيُّ اأو الهندو�شيُّ عندما ُيطالب بتغيري الدِّ اأف�شل لل�شُّ

العزيز عليه كاحلياة ذاتها. اإنَّ االإميان غاٍل على امل�شلم كاحلياة ذاتها«. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ورقة بحثية مقدمة يف املوؤمتُر ال�شاد�س للفكر االإبا�شي الذي عقد حتت 
احلديث«،  الع�شر  يف  االإ�شالمية  الفكرية  للمدار�س  االإ�شالحي  »الفكر  عنوان 
الرو�شية  العلمية  باالأكادميية  ال�شرقية  املخطوطات  مبعهد   ،2015 يونيو   3-1

مبدينة �شانت بطر�شبريج بجمهورية رو�شيا االحتادية.

الت�سامح واملودة وكرم ال�سيافة 

التي لقيها الرحالة االأوربيون واالأمريكيون الذين 

*)2(
الدكتور �شليمان بن �شامل احل�شينيزاروا ُعمان يف القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين
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للمعلمة  ميكن  التي  اال�شرتاتيجيات  عن  احللقة  هذه  يف  حديثنا  نكمل 
ا�شتخدامها يف اإدارة ال�شلوك ال�شفي لالأطفال، و�شوف نعر�س يف املقال احلايل 

ا�شرتاتيجية التعزيز.

التعــزيـز )الـتـدعـيـم(:

اإثابة  االإيجابي  بالتعزيز  ويق�شد  �شلبيًا،  اأو  اإيجابيًا  يكون  قد  التعزيز  اإن 
تقدم للطفل نتيجة قيامه ب�شلوك مرغوب فيه، اأما ال�شلبي فهو منع �شيء ال يرغب 
فيه الطفل مثل التوقف عن النقد اأو التوقف عن اإيقاع اأي عقوبات عليه نتيجة قيامه 

بال�شلوك املرغوب فيه.

وعند  مالب�شه،  يف  يتبول  »غ�شان«  الطفل  االإيجابي:  التعزيز  اأمثلة  ومن 
مكافاأته اإثر ذهابه للحمام اأو اإثر قيامه ب�شلوك مرغوب فيه كنظافة ملب�شه، والنجوم 
التي قد تعطى له على لوحة تعزيز مثاًل تعترب معززات )مدعمات( اإيجابية الأنها اأدت 
اإلى زيادة يف ال�شلوك املرغوب فيه وهو النظافة اأو ال�شبط، وهكذا تتزايد جوانب 
كثرية من ال�شلوك االإيجابي يف الطفل كاملهارة يف احلديث، والتاأدب، واالإجناز، 

والن�ساط اإذا ما واجهناها بالنتباه املالئم بوا�سطة التعزيز.

ومن اأمثلة التعزيز ال�شلبي: عندما ميتنع الطفل عن القيام بال�شلوك اخلاطئ 
ك�ستم زميله بال�سف حتى ل تتم معاقبته بالإبعاد املوؤقت عن الن�ساط.

والتعزيز االإيجابي اأو ال�شلبي يوؤدي دائمًا اإلى االإ�شراع يف ظهور ال�شلوك 
املرغوب فيه، ويف�شل عادة التعزيز االإيجابي مقارنة بال�شلبي ل�شهولة تنفيذه والأن 

نتائجه �شريعة، ولعدم وجود اآثار �شلبية له. 

واملعززات اأنواع، مادية واجتماعية ون�شاطية، وفيما يلي تو�شيح لها:

قيمتها  تكون  التي  واملادية  امللمو�شة  االأ�شياء  كل  وهي  املادية:  املدعمات 
مرتبطة بحاجة ملحة عند الطفل، ومن اأمثلتها احللوى والطعام واللعب ... وغريها.

املدعمات االجتماعية، ميكن تق�شيمها اإلى اأربعة اأنواع:

�شلوكية  مظاهر  من  ذلك  ي�شحب  ما  بكل  واالنتباه  االهتمام  اإظهار   -
دالة عليه باالبت�شامة واالإمياء بالراأ�س واالإحتكاك الب�شري.

احلب والود كما يف حاالت عناق الطفل اأو تقبيله والربت على كتفه.  -

ال�شكر  اأو  الت�شفيق  اأو  عليه  الدالة  االألفاظ  با�شتخدام  اال�شتح�شان   -
واملوافقة.

اإلى طلبات الطفل بتقدمي ما يرغب فيه وهذا ذو  االمتثال واالإذعان   -
قيمة اجتماعية.

املثال:  �شبيل  على  ت�شمل،  معينة: وهي  ن�شاطات  باأداء  املرتبطة  املدعمات 

املجموعة  قيادة  املالهي،  اإلى  والذهاب  للنزهة،  واخلروج  التلفزيون،  م�شاهدة 
اأي ن�شاطات ميكن مالحظتها مع الطفل وا�شتنتاجها عند  اأو  بال�شف الدرا�شي، 

التعامل معه. 

بعد التدخل يف اإيقاف ال�سلوك امل�سطرب وتوجيه الطفل لن�ساط بديل اأو 
 .. معه  والتعاون  م�ساركته  خالل  من  الن�ساط  هذا  يف  ا�ستمراره  دعمي  جديد، 
كان  واإذا  املر�سية.  ال�ستجابات  تتال�سي  اآخر حتي  اإلى  ن�ساط  من  به  والنتقال 
من ال�سعب النتقال بالطفل اإلى الن�ساط البديل الذي يرتبط باملكافاأة والتدعيم، 
للمكافاأة.  الطفل ويجعله مو�شوعًا  اأي �شلوك ي�شدر عن  اأن تركزي على  حاويل 
املكافاأة  فاجعلي   .. املكافاأة  اإلى  املوؤدية  املواقف  حتدث  مل  اإذا  اأخرى،  وبطريقة 

والتدعيم ممكنني بتوجيههما لأي ن�ساط اأو �سلوك اآخر لئق ي�سدر عن الطفل.

*وفيما يلي قائمة ببع�س االأن�شطة التي ميكن اإثابة الطفل عليها:

اآخر،  طفل  رعاية  التليفون،  على  الرد  باليد،  التحية  اجتماعية:  ن�شاطات 
تقدمي امل�شاعدة الأي من الرفاق، تناول الطعام مع اجلماعة، امل�شي باحرتام وهدوء 

داخل قاعة ال�شف.

�شلوكيات  واإظهار  للمراجيح  الذهاب  دراجة،  ركوب  ترفيهية:  ن�شاطات 
دون  ال�شف  وخارج  داخل  املختلفة  باالأن�شطة  القيام  اللعب،  اأثناء  االحرتام 
م�شاحنات مع االأقران، املناق�شات املفتوحة بني الطفل واالأقران واملعلمة »االلتزام 

مبهارات اال�شتماع والتحدث« ....... اإلخ.

واالأركان  االأن�شطة  تنظيم  يف  والبدء  امل�شاعدة  �شفية/ال�شفية:  ن�شاطات 
ال�شفية  االأن�شطة  يف  امل�شاركة  ال�شفية،  القاعة  تنظيف  يف  االإ�شهام  بال�شف، 

والال�شفية. 

وقد يت�شاءل البع�س، متى يكون التعزيز فعااًل؟

واالإجابة: اإن التعزيز يكون فعااًل عندما تتوفر عدد من اخل�شائ�س، وهي:

فيه  املرغوب  ال�شلوك  على  احلدوث  متوقف  املعزز  يكون  اأن  يجب   -
فقط، فحدوثه اعتمادًا على م�شببات اأخرى يقلل من كفاءته يف متكيننا من التحكم 

بذلك ال�شلوك.

يجب اأن يقدم املعزز حال حدوث ال�شلوك املرغوب فيه الأن التاأخري   -
احتمال  اأو  فيه  املرغوب  ال�شلوك  تكرار  زيادة  فعاليته يف  �شيقلل من  تقدميه  يف 

حدوثه.

يجب اأن يكون املدعم حمبوبًا ومرغوبًا للطفل، وهذا �شيحدد اإذا كان   -
الطفل �شيبذل مهودا للح�شول عليه.

تنمية اإدارة ال�سلوك ال�سفي 

لدى معلمات الرو�سة)3(

د. دعاء �شعيد اأحمد

اأن املدعم كلما زاد حجمه زاد تاأثريه على الطفل،  اأثبتت الدرا�شات  وقد 
مبعنى اأنه يزداد تاأثريه يف ال�شلوك الذي �شبقه اأكرث. وتقول القاعدة اأنه لو قدم 
اأي معزز ومل يوؤد اإلى تقوية ذلك ال�شلوك فاإن من االأف�شل اأن تبحث عن معزز اآخر 

الأن املعزز االأول يكون قد فقد فعاليته. 

 كذلك يجب اأن يكون هناك ات�شاق يف تقدمي املعزز بحيث يقدم دائمًا بعد 
ظهور ال�شلوك املرغوب فيه، لكن من االأف�شل البدء بتقليل عدد املرات التي يقدم 

فيها املعزز بعد مالحظة بع�س التح�شن.

اإدارة  يف  »النمذجة«  ا�شرتاتيجية  نتناول  �شوف  التالية  احللقة  ويف   *
ال�شلوك ال�شفي الأطفال الرو�شة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرجع:

ر�شوان  واإبراهيم،  العزيز؛  عبد  والدخيل،  ال�شتار؛  عبد  اإبراهيم، 
الكويت:  حاالته.  من  ومناذج  اأ�شاليبه   – للطفل  ال�شلوكي  العالج   .)1993(

املجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب.
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املوت ال يوجع املوتى 

املوت يوجع االأحياء 

#حممود دروي�س 

اأت�شائل دومًا واأنا يف حرية من اأمري،  كيف متر ال�شنوات ما�شيًة وتبقى الذكريات وكاأنها حدثت باالأم�س فقط!  و 
كاأن امل�شافة بيننا وبينها مرد غم�شة عني ! مر على وفاة جدتي ثمانية اأ�شهر و اإحدى ع�شرة يومًا وي�شادف يوم وفاتها 

يوم تخرجي من اجلامعة.

 كانت ال�شاعة ت�شري اإلى ال�شابعة م�شاء وكنت وقتها و�شط اآالف من اخلريجني واخلريجات على امل�شرح، االأ�شوات 
تعلو يف اأرجاء املكان، كنا وقتها نتدرب على اليوم الكبري يف الغد. فجاأة رن هاتفي كانت املت�شلة جدتي ولالأ�شف ال�شديد 
كان هاتفي يلفظ اأنفا�شه االآخرية، رددت عليها وكان من ال�شعب اأن اأ�شرف كل تركيزي على املكاملة فبقية االأ�شوات تغطي 
اأهم بالرد عليها فرغت  اأ�شمع من جدتي �شوى »ال�شالم عليكم كيف حالك » وعندما كنت  اأن  اأ�شتطع  على كل �شيء، مل 
بطارية هاتفي بالكامل، وقلت يف نف�شي �شوف اأعاود االت�شال بها عندما اأعود اإلى ال�شكن. فور و�شويل األقيت بنف�شي 
على ال�شرير كنت منهكة والتعب ي�شيطر على ج�شدي،  تذكرت مكاملة جدتي، وعندما نظرت اإلى ال�شاعة كانت التا�شعة م�شاء 

ومن املوؤكد باأن جدتي نائمة لذلك قررت اأن اأت�شل بها يف ال�شباح.

 ا�شتيقظت فجاأة على غري عادتي يف ال�شاعة ال�شابعة �شباحًا، �شعرت باأن قلبي منقب�س اأم�شكت الهاتف وراأيت اآخر 
ر�شالة فيها خرب وفاة جدتي، يا ل�شخرية القدر!

 ت�شلبت مكاين واأنا اأنظر حويل مل اأكن اأعي ماذا اأفعل وملن اأذهب فاأنا ال اأعرف اأحدا هنا قمت من على ال�شرير 
اأح�ش�شت باأن قدماي ال حتمالين  اأ�شاع �شيئًا. كان املكان خاليا وبعدها �شقطت على االأر�س  وم�شيت يف املمرات كمن 
على امل�شي اأجه�شت بالبكاء، وملت نف�شي كثريًا، كان من املفرت�س اأن اأحادثها البارحة اأح�ش�شت باأنني اقرتفت ذنبا عظيما 

عندما اأجلت املكاملة. 

مل تكن امل�شافة من اجلامعة للمنزل قريبة ومل يكن اأحدهم وقتها با�شتطاعته اأن يرتك العزاء لياأتي الأخذي. كنت اأ�شعر 
بالوحدة واحلزن فجدتي تدفن ويلقى عليها الرتاب واأنا هنا بعيدا لي�س مبقدوري الذهاب لروؤيتها للمرة االأخرية، وددت 
لو اأ�شتطيع الذهاب الأقّبل وجهها للمرة االآخرية. اأن اأرى وجهها للمرة االأخرية. ذلك الوجه الذي كلما تذكرته تذكرت وجها 

مبت�شما ين�شحني ويعاتبني بلطف. 

كانت دائما تطلب منا اأن نزورها اأكرث  االآن اأمتنى لو تعود اأق�شم باأنني �شاأزورها اأكرث واأكرث لو تعود فقط الأخربها 

بحر االأفك�ر

اأمي اأ�شميتها »ريحت جنتي«  الأن عطور اجلنان واأطيابها الفواحة ال تنبعث اإال من حتت قدميها، 
واأ�شميتها نبع احلنان الأن العاطفة النقية ال تنبع اإال من قلب فا�س طهرا وجماال، م�شاعري عقيمة اإال 

لذاتها التي اأكرمتني باحلب واالأمان.

وبعد اأن رحلت اإلى ال�شماء اإلى احلياة االأخرى واأخذت كل �شي معها غدا الهواء من بعدها �شيء 
موؤمل، تخيلتها واأعتربتها يف عاملي كالن�شمة، نعم ن�شمة الهواء العليلة املختلطة برائحة املطر العذبة التي تهب 
برقة لتنرث يف النف�س ال�شعادة واحلنني،عظيمة اأنت اأيتها الن�شمة وتعنني يل اأكرث مما يعلمون، ماذا �شتكونني يا 

اأمي اإن مل تكوين اأرق و األطف ن�شمة؟

تلك هي »ريحت جنتي« وهي لكم يف احلياة حياة ،تبذل الكثري بدون مقابل وجل ما تتمناه »اهتمام ورعاية« فاحر�س كل احلر�س على اأن 
تكون االأولى املتفردة باحلب االأعظم، لن ت�شعر باهتمامك اإن مل حت�ش�شها باأفعالك، واالأهم من ذلك اأن تعرتف لها كل يوم، قل لها وال تبخل: »اأحبك 
يا نبع احلنان« كررها وال تخجل، قبل يديها �شباح م�شاء وا�شرتي لها هدية مبنا�شبة ومن غري منا�شبة �شرت�شى عن نف�شك وتر�شى عنك احلياة.

 على مر ال�شنني ومهما حدث �شتظل اأنت �شر �شعادتها وفخرها و�شتظل تن�شج دعاوؤها ليغمرك التوفيق واأنت ال تعلم، �شدقا وبعد كل 
ت�شحياتها اإن مل تعرف ماذا حتب وماذا تكره فاأنت مق�شر يف اأمك، واإن مل تعرف حزنها من فرحها فاأنت مق�شر يف حقها، واإن مل متيز حب اأمك 

عن غريه ون�شيت مع مرور الزمن من مهد لك الطريق لتكون اأنت فاأنت حقا مق�شر يف حق اأمك.

يا غافلني:«اإال االأم ال بديل لها«..

 جاء رجل اإلى ر�شول الله -�شلى الله عليه و�شلم- فقال:« يا ر�شول الله من اأحق النا�س بح�شن �شحابتي؟ قال: اأمك قال: ثم من؟ قال:اأمك 
قال: ثم من؟ قال: اأمك قال: ثم من؟ قال: اأبوك«     

بقلم: اأمينة بنت خلفان العامرية    

#حممود دروي�س 

اأعمى لكنه ب�سري !
بعد اأن فرغت من اأداء �شالة الظهر 
ع�شاه  يتح�ش�س  اأعمى  برجل  اإذا  اليوم 
وحقيبته ال�شغرية بعد اأن فرغ هو اأي�شا 
ي�شق  امل�شجد  يتلم�س  واأخذ  �شالته  من 

طريقه للباب.

 وح�شبما األفت من معظم املكفوفني 
الذين اأراهم اأن هناك من ي�شاعدهم، وقد 
مل�شاعدته  �شياأتي  من  اأنتظر  لربهة  وقفت 
مل�شاعدته  فهببت  اأحد.  ياأتي  مل  ولكن 
يلتطم و�شاألته من معك؟ قال  راأيته  عندما 
يل: بنف�شي وقد تعودت ذلك. قلت له: ماذا 
اأتى بك للجامعة ؟ قال جئت للت�شجيل يف 
وقد  العربية.  اللغة  بكالوري�س  برنامج 
وقد  �شنوات،  ثالث  منذ  لذلك  �شعيت 
�شتتحمل  حيث  ن  االآ الفر�شة  يل  اأتيحت 
له:  قلت  الر�شوم.  من   %  50 عملي  جهة 
هل تعمل ؟ قال: نعم يف مكتب الوايل. ثم 
قال يل: دلني على بوابة اجلامعة. قلت له: 
اأ�شحابك  اأو  اأوالدك  من  اأحد  �شياأتي  هل 
تعودت  فقد  كال  يل  قال  ملنزلك؟  خذك  الأ
تنقلي.  جرة يف  االأ �شيارات  على  االعتماد 
لقد  يل:  قال  عليك؟  �شعبا  األي�س  له:  قلت 

يف  اأحد!  رفقة  ودون  بنف�شي  الهند  اإلى  ذهبت 
خذه  الأ �شحاب  االأ اأحد  وجدت  املطاف  نهاية 

ملواقف �شيارات االأجرة.

قلت يف نف�شي واأنا منبهر من هذا الرجل 
» لله درك« همة تعانق اجلبال! اأعمى ولكن ب�شري 
طلب  اأجر  وينال  ليدر�س  طريقه  يتلم�س  القلب، 
العلم، يجازف يف الطرقات ولكن بب�شرية ي�شل 
هدف  لديه  ك�شرها.  اإال  حواجز  اأمامه  تقف  فلم 
الله  يا  خلقته.  عزميته  يثني  ومل  لتحقيقه  طمح 
لتحقيق  فلن�شعى  اأعطيت.  اأخذت  اإذا  اأعدلك!  ما 

اأهدافنا بال ملل اأو كلل.

د ال�ّشكيلي بقلم- عبدالله بن حممَّ

اإال اأمك ال بديل لها
عدة  ولو  تعود  لو  فقط  لنا.  وحبها  ولن�شائحها  لها  �شاكرة  اأنا  كم 
املرة  وعن  بفراقها  مدى حزنهم  عن  يتحدثون  كانوا  اجلميع  دقائق... 
االآخرية التي �شاهدوا فيها وجهها واأنا كان قلبي يعت�شر من االأمل قالوا 

يل باأنه ال داعي باأن اأذهب فقد مت دفنها ولن يتغري �شيء اإذا عدت. 

مل اأكن اأرغب باأي �شيء حتى تخرجي مل اأكن اأرغب اأن اأح�شر 
التخرج فقط،   املنزل بعد  اإلى  باأنني �شاأعود  اأمي واأبي قالوا يل  ولكن 
وامتثلت لذلك.   يف امل�شاء عندما كنت متجهة اإلى امل�شرح كانت األوان 
ال�شماء رائعة نظرت اإلى االأعلى وتذكرت جدتي و�شرعان ما ت�شاقطت 
الدموع على خدي ولكنني م�شحتها �شريعًا واأكملت طريقي، كان ذلك 
رحيل  على  وحزين  بتخرجي  فرحتي  كثرية،  مب�شاعر  خمتلط  اليوم 
اأولئك  احلياة.  هذه  يف  كاماًل  يكون  اأن  ميكن  �شيء  ال  حقًا  جدتي، 
الذين يكون اأثرهم جمياًل من ال�شعب اأن نتقبل خرب رحيلهم، اأن نقتنع 
بفكرة اأنهم رحلو اإلى االأبد، باأن �شوتهم وكالمهم و�شحكتهم �شتكون 

حا�شرة يف ذاكرتنا فقط. 

اأن  اأو  اأحدهم  اأجتاهل مكاملة  اأن  اأخاف من  اأ�شبحت  يومها  من 
بعد  وفاته  خرب  اأ�شمع  اأن  من  خوفًا  �شخ�س  اأي  مع  حمادثتي  اأوؤجل 
�شاعات. وتعلمت باأن املوت لن ياأتي لي�شتاأذن منا قبل اأن يقب�س روح 

اأحدهم. 

يف ذكرى وفاة جدتي 

2015\3\23

بقلم اخلريجة/ �شليمة بنت �شعيد الرحبية

املـــــــوت
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كتاب :عمان االأم�س والغد حوارات وذكريات 

اأ�شدرته دار : ريا�س الري�س للكتب والن�شر 

واملثقف  الري�س،  ريا�س جنيب  ال�شحفي  عا�شها كل من  دفتيه حوارا وذكريات  بني  الكتاب  يعر�س  
العماين والدبلوما�شي �شيف بن ها�شل امل�شكري .

قام باحلوار عدد من حمرري ملة الفلق العمانية االإلكرتونية، وقد ركز احلوار على طرح مموعة من 
االأ�شئلة عن  االأو�شاع ال�شيا�شية التي عا�شتها ال�شخ�شيتان منذ تويل �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن 
�شعيد املعظم-حفظه الله ورعاه- مقاليد احلكم يف ال�شلطنة منذ عام1970م، وروؤيتهما لهذه االأحداث واأبعادها 
ريا�س  الكاتب  مع  االأم�س  عمان  عن  احلوار  وكان  ال�شابقة.  االأحداث  �شوء  على  احلايل  الواقع   وا�شتقراء 

الري�س اأما عمان الغد  فكان مع املثقف والدبلوما�شي �شيف امل�شكري.

يعطي  احلوار  اأن  ،كما  معا�شة  عملية  جتربة  منظور  من  وفهما  خمت�شرة  نبذة  للقارئ  الكتاب  يعطي 
للقارئ وم�شات �شريعة ومركزة وعميقة لفهم بع�س املحاور املهمة يف ال�شيا�شة العمانية وتعاملها مع مريات 

االأحداث .

                                                                                           بقلم الطالبة : مرمي بنت هالل بن علي امل�شلحية 

                                                      تخ�ش�س هند�شة بيئية 

جل�ســــة مـــــــع كتــــــاب

�شحراء عارية،

اإال منك!

تتبع اأثاري، اأينما حللت!

كاأنك روحي املتجردة

اإال من عينيك!

تغزو نب�شاتي

دون حياء!

و�سط نهار مغلف بخيوط بلورية

بال اإذن مني!

اأو حتى نظرة!

اإنك ال ت�شبه ذلك القمر

الذي يتو�شط الظالم كل ليلة~

فاأنت عظيم!

رغم اأن م�شاعري نحوك متعار�شة!

اأنت هكذا،

م�شتثنى بال ا�شتثناء!

عاٍل بال قامة!

�شغري بعمر اخلم�شني!

ذو �شعر اأ�شود ممزوج باأحمر مع مل�شة لطيفة 
باالأبي�س!

احلياة،

تنبتها و ال تنبتك!

تع�شقك مرارتها،

و تكره لطفها امل�شكوك به

حتاورها ب�شهولة املعنى

و بحركة الفعل املك�شور

اأنت �شيد بال �شيد!
 

بقلم: �شيخة بنت خالد املعمرية
الهند�شة الكيميائية و البرتوكيميائية

»�سيد بال �سيد«

علمتني احلياة:

اإن اأعظم اأمل يف احلياة اأن يتجاهلك االآخرون !  -

اإن اأعظم اأمل يف احلياة اأن تخ�شر �شديقا حتبه جدا   -
لتك�شب اآخر ال يهتم لك اأبدا.

اأ�شدقاوؤك  يكون  حينما  احلياة  يف  اأمل  اأعظم  اإن   -
يرفع  كي  الأحدهم  حتتاج  عندما  موا�شاتك  عن  جدا  م�شغولون 

من معنوياتك.

على  اأحدهم  تطلع  عندما  احلياة  يف  اأمل  اأعظم  اإن   -

اأعمق اأفكارك ثم ي�شحك �شاخرا يف وجهك.

اإن اأعظم اأمل يف احلياة حينما يبدو لك اأن ال�شخ�س   -
يهتم الأمرك هو اأنت. الوحيد الذي 

علمتني احلياة:

اإن اأجمل حلظات احلياة حني تعي�س يف اأفئدة النا�س دون 
غ�س اأو خداع .

اإن اأجمل حلظات احلياة حني يفهمك من حولك   فيداوون  

جروحك اأو يجعلونك ت�شتند عليهم يف م�شائبك .

علمتني احلياة:

اأحالمك  اأجمل  تنتهي  ثم  تغرقك  عندما  احلياة  اأق�شى  ما 
فتحكم عليك باملوت واأنت حي .

ما اأق�شى احلياة عندما ت�شرق منك اأغلى ابت�شامة واأجمل 
فرحة .

بقلم/ عائ�شة ال�شهومية 
اللغة االجنليزية والرتجمة 

علمتني 

احلياة

بعد  ال�شباح  اأوقات  يف  بها  �شعرت  لطاملا  التي  الغ�شة  تلك  وتقتلني 
ا�شتيقاظي من النوم العميق..                  

كنت اأنام وعيناي تدمعان..

كنت اأختبئ حتت و�شادتي حتى ال ي�شمع �شوت بكائي..

كنت اأكتم ما اأ�شعر به..

مل يعلم اأحد ما كنت اأعانيه..

قا�شيت لوحدي..                        

مل ي�شعر بي اأال القليل..

القليل الذين مل ي�شبهم ما اأ�شابني يوما..

كنت اأقدر اهتمامهم 

لكنني اأعلم اأنه مل يكن �شوى �شفقة حلايل املرير..                                                           

  فزاد حزين ..

ومتددت كاآبتي..                                

حينها قررت الهروب من ذلك اجلو التعي�س..

مرتفع وي�شحك من  ب�شوت  ي�شحك  الذي  الكوميدي  املمثل  دور  فاأتقنت 
حوله..

ينادي ويتكلم باأعلى �شوته ي�شرخ ويرك�س ، يوا�شي االآخرين ، يخرجهم 
من هموهم ي�شاعدهم يف حل م�شاكلهم.. يق�شي يومه خلدمتهم

يرجع هو  النوم  يغط اجلميع يف  اأن  وبعد  الطويل  الليل  �شاعة  ولكنه يف 
لو�شادته ليكتم اأنينه لتمت�س تعبه وعذابه.. 

االأنفا�س  وترجف  الدموع  جتف  حتى   ، متاأخر  وقت  حتى  ذلك  وي�شتمر 
ويختفي ال�شوت واالأنني وتخر القوى ثم اإلى �شبات عميق..

وعذاب  اإلى اأمد بعيد..

                                                            بقلم/غادة بنت م�شبح العدوانية 

                                                         اللغة االإجنليزية والرتجمة

اأنيـــن الليــــل!
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Numbers of learners have recently 
increased due to many reasons 
including but not limited to that 
Arabic language is an international 
language abundant with linguistic 
structures and vocabulary. Some 
orientalists wrote about the Arabic 
Language such as Sigrid Hunke 
who wrote “How a human can 
resists the beauty of this language, 
its sound logic and unique charm? 
The Arab’s neighbors themselves in 
the countries the Arab conquered 
had fallen to its charm”. 

 Moreover, there are many 
reasons and motives that 
compelled native-speakers to learn 
Arabic. We should not forget the 
Arabic language’s role and the role 
of scientific institutions to spread the 
Arabic among non-native speakers.

Dhad Institute for Teaching 
Arabic Language to speakers 
of other languages is a scientific 
station for those who want to learn 
the Arabic. It was founded by the 
Nizwa University to contribute to 
the realization of its mission which is 
spreading positive thinking, instilling 
the identity and civilized legacy 
of the nation. In this regard, we 
interviewed the Director of A’Dhad 
Institute for Teaching Arabic 
Language to Non-Native Speakers 
Dr. Ghassan Hasan Al Shatter 
to closely acquaint our selves 
with the details surrounding the 
establishment of the institute and its 
constituents. 

In the beginning, we’d like you to 
introduce us to the A’Dhad Institute, 
its establishment, mission and vision.    

A’Dhad Institute is a continuation 
and extension of the keenness of the 
university of Nizwa to spread Arabic 
among the non-native speakers. 
The institute was founded a year 
ago, though the University’s activity 
to teach Arabic to speakers of other 
languages started five years earlier. 
However, the need and demand 
for leaning Arabic Language rose 
and the University decided to lay 
the foundation of the institute to, first 
and foremost, spread and teach 
the Arabic language professionally 
for the non-native learners. 

You have mentioned that the 
most important goals behind 
establishing the institute were the 

increase in the demand for learning 
Arabic. What are the reasons in your 
point of view? 

. Different reasons are attributed 
to it, some are personal, some are 
religious, political and economic. 
Many governments in the world are 
endeavoring to prepare suitable 
atmospheres for their nations and, 
thus, send students to learn Arabic. 
Also some people are interested 
in the Arabian region, including its 
political, military or cultural activities 
in addition to that the region is 
deep-rooted in history and enjoying 
a historic and archaeological 
legacy which those interested 
cannot appreciate it and fully 
becoming knowledgeable about 
its civilization and culture unless 
they acquire the Arabic language. 
There are also non-Arabic speaker 
Muslims who want to learn the 
Arabic language in order to be 
able to recite the Holy Quran or 
understand the Hadith Sharif. This 
religious motive is very old; not 
contemporary, but in this modern 
era which is full of technology and 
accessible communications means 
enabled the students to know 
about the opportunity to learn the 
Arabic language in the Arab world 
which has increased the demand 
for learning it. 

You have mentioned using 
the scientific, modern and 
contemporary methods as part 
of the institute’s goals. What are 
the means used by the institute to 
teach the Arabic language? 

 We use internet, which is very 
common, because it’s resourceful 
and includes auditory, visual and 
printing sources. There are also 
smart-phone applications. The 
institute also implements teaching 
methods and strategies blending 
the use of computers and lectures. 
Such a method has becoming more 
common and gaining popularity 
and success. We also cannot be 
oblivious to the role of textbook , 
therefore we are planning to author 
a series of books in learning the 
Arabic language for non-native 
speakers. The real-life sources of 
learning should be utilized and 
we mean by the real-life sources 
authentic materials represented 

by newspapers, 
forms used by the 
beneficiaries in the 
public directorates, 
banks, establishments or 
companies. This should 
be accompanied by 
the use of modern 
teaching methods 
that are based on 
group learning, which 
develops individual’s 
capabilities, and also 
the use of thinking 
development method

It is understood that the linguistic 
partner plays a major role in assisting 
the learner to practice the Arabic 
language. To what extent the 
Omani students are willing to take 
up the assignment? 

The linguistic partner plays many 
roles at and out the university. One 
of these roles at the university is 
following up the language of the 
student and trying to converse the 
Arabic language with them outside 
the classroom. When are outside the 
university, we have noticed that the 
linguistic partner contributes greatly 
to assisting the student to blend in 
the Omani society by taking them 
to events such as weddings or 
inviting the student to take a meal 
or spending a specific time with the 
linguistic partner’s family or at the 
hospitality of other families who are 
willing to do so.  All these activities 
are supervised by the institute and 
under its control in order to ensure 
that everything is progressing well 
and no obstacles or problems are 
smearing the process and to also 
prevent bad impression that may 
arise. The linguistic partner also goes 
with the students in their trips and be 
present with them all the time and 
in places they go to. Therefore, the 
role played by the linguistic partner 
is very significant and helps the 
non-native learner to appreciate 
the procedures insides and outside 
the university, the police’s role and 
the procedure provided by them 
for the students for example. Of 
course, these are briefed for the 
foreign learners in their first day 
at the institute in the introductory 
session.  

What are future plans the institute 

is looking forward to implement? 
One of the near-future plans 

of the institute is ‘stability’ which 
means that we are working on 
stabilizing the programs we are 
offering now. We are also working 
to increase the numbers of students 
as we could in the near future. We 
are also working on promoting the 
institute around the world its role. 
We also have plans to offer training 
courses for the teachers of the non-
native speakers. We are in the final 
stages to finalize and fully equip 
programs and plans. There are 
correspondences from inside the 
Sultanate and abroad regarding 
these training courses. 

Final message to the teachers of 
the Arabic language. 

I would like to say that the 
Arabic language teachers: Unlike 
teachers of other subjects such as 
mathematics or sciences which are 
taught world-wide, Arabic teachers 
are messenger of a special 
message because they teach the 
language of home, the language 
of the Arab world, the language 
which is closely linked to the Arab 
world’s constituents. So the teacher 
is not only practicing a profession 
but also bearing a mission. This 
mission is directly linked to the 
value and principles of the Arab 
world and teaches this culture to 
other nations. Therefore, we should 
not forget the human and cultural 
side of this language. The teacher 
also should utilize the most modern 
achievements of science whether 
in the field of acquiring or teaching 
the second language. They should 
develop their selves in the field 
of knowledge and the teaching 
methods.   

DHAD Institute for TASOL (Teaching Arabic to speakers of 
other language) is an educational institute that provides 

Arabic courses for speakers of other languages.
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How can I believe?!!

When I heard the news in the morning, on   

Saturday

On the third day of heavy rain

When they said your uncle died.

I had a big shock.

I don’t never expected that one day.

I will lose more dear people that I like.

How can I forget?

The man who change my life

The man who drew a smile in my face

How can I believe?!   

 What can I do now?! What can I do now?!

Sorry, it still a live

It is just a lie.

My uncle will stay in my heart.

I will remember you.     Remember you.

I promise you “my uncle”.

 Name: Hafsa Omer AL-Rashdi.

Refraction, but”

Quran is the air you breath . Allah said 
«we send down of the quran that which 
is healing and mercy for the believers» 
Thus, step by step, we bestow from on 
high through this quran all that gives 
health [ to the spirit ] and is a grace 
unto those who believe [ in us ] while it 
only adds to the ruin of evildoers. So find 
yourself in quran, you›ll find your situation 
mentioned therein. Until the last breath 
of my life I›ll fight for it. 

Asma khalfan Al_Abri 
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Confidence
How to be more 

confidence?
There are many steps to 

build confidence in you…
as a follows:

• Stop comparing. 
Start focused on you.

• Identify your 
negative thoughts, for 
instance: «I cannot 
do that», this voice is 
unhelpful.

• Identify your talents. 
Due to that everyone is 
good at something, so 
discover all things at which 
you excel, and then focus 
on your talents.

• Look on the mirror 
and smile. If you smile 
every day, you might be 

happier with yourself.
• Take care of 

yourself, sleep will and 
getting exercise.

• Strengthen your 
mind. Because self-
confidence is state 
of mind that can be 
achieved.

• Take an improve 
class. That makes you 
think on your toes in front 
of an audience.

• Do what you love. 
Life is too short to waste 
your time, doing anything 
otherwise.

• The best way to 
gain self-confidence is to 
do what you are afraid 
about to do.

• Help other people 
and do not let the noise of 
other›s opinions to kill your 
inner voice. Make others 
happy.

• Make your eye 
contact. That tells others 
you are respect them.

• See confidence as 
a process not a singular 
achievement.

• Be responsible for 
anything in your life.

• Choose the right 
friend who can help you to 
get your self-confidence.

By: Tharaya humaid salim           
al-saify
Translation of English   

We can not be alive if there is no salt and suger, but they can be a 

poison for humans if they eat too much of them.

Millions of people die all over the world because of diabetes and 

hypertension. These two diseases are caused by suger and salt. In 

addition, adding too much of salt in children’s food will contribute to 

increase their weight, but it causes many disease for them. 

If we eat too much suger that will cause diabetes and obesity. 

If we eat too much salt that will increase the blood pressure in our 

body, and it is one of the reasons which create kidney stones.

    Name: Moza AL-Burtamani  

    English translation 

White poison 
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وعد بنت  علي الغطريفيةنا�شر بن خمي�س الكمياين

زهرة بنت �شامل الرواحية

مروة بنت �شيف العامرية

زهرة بنت �شامل الرواحية

حنان بنت جمعة ال�شبارية


