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روؤيٌة ث�قبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:
تتمثَّل روؤية جامعة نزوى يف �سعيها الدَّوؤوب اِلأن تكون منارة علٍم ور�ساٍد لكلِّ طالب علم، وهي بذلك تهدف اإىل 

الُعمانيَّة  ة  الُهويَّ والثَّقافيَّة، واملحافظني على  االإ�سالميَّة  ة  االأمَّ والواعني برتاث  لني  املوؤهَّ الُعمانيِّني  اأجياٍل من  بناء 

االأ�سيلة والقيم االأخالقيَّة واالجتماعيَّة، م�سلَّحني باملعرفة والقدرات التِّقنيَّة الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين.

ر�س�لة اجل�معة: 
هدفها  واإنَّ  بنف�سها.  �سوؤونها  وتدبري  اأمرها  على  تقوم  عام،  نفٍع  ذات  ٌة،  اأهليَّ ٌة،  علميَّ �سٌة  موؤ�سَّ نزوى  جامعة  اإنَّ 

 على اأ�سا�ٍس من االإميان 
َّ
ة وقيمها واإرثها احل�ساريَّ واالإ�سالمي ة االأمَّ  وتر�سيخ هويَّ

َّ
 هو ن�رض الفكر االإيجابي

َّ
االأ�سا�سي

بها التَّعلم، والتَّزود  لطان. غايتها ن�رض املعرفة مبا يكفل لطالَّ -، وعلى والئها للوطن وجاللة ال�سُّ ا�سخ باهلل – عزرّ وجلرّ
َّ
الر

ره؛ ولهذا  ٍة لنموِّ املجتمع وتطوُّ بالف�سائل، واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة الإثراء حياتهم وتاأهيلهم لالإ�سهام بفاعليَّ

ة مبا يرتجم هذه   والتَّنمية الفكريَّ
ِّ
ر درجًة عاليًة من التاأهيل االأكادميي فاإنَّ اجلامعة ت�سعى اإىل اإيجاد برامج مرنٍة توفِّ

الغايات النَّبيلة اإىل واقٍع ملمو�س. 

اجل�معة يف �سطور: 
« يف

ٍّ
ٍة ذات نفٍع عام »على اأ�سا�ٍس غري ربحي �سة تعليٍم عاٍل اأهليَّ ل موؤ�سَّ •  اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ وبذلك تعدُّ اأوَّ

    �سلطنة ُعمان.

يفوق عدد طالبها )6،800( طالٍب وطالبة.  •
�سات اأع�ساء هيئة تدري�ٍس ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت والتَّخ�سُّ التحق ب�سلكها التَّدري�سي   •

      واخلبات، ومن �ستَّى جن�سيَّات العامل.

تتنوَّع براجمها التَّعليميَّة ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س والدرّبلوم.  •
اأطلق عليه مركز »دار�س للبحث �ٌس يف جمال البحوث والتَّطوير التِّقني؛   متخ�سِّ

ٌّ
يوجد بها مركٌز بحثي  •

      العلمي والتَّطوير التِّقني«، واآخر للدِّرا�سات العربيَّة واالإن�سانية »مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّرا�سات 

العربيَّة واالإن�سانية« اإىل

      جانب كرا�سي البحوث العلميرّة.

ة.  اللُّغتني العربيَّة واالإجنليزيَّ نظامها الدِّرا�سي ي�سمل   •
ًة يف بلدان عدَّة من العامل؛ منها: ًة دوليَّ �سًة علميَّ  وثيٌق باأكرث من )18( جامعًة وموؤ�سَّ

ٌّ
يجمعها تعاوٌن اأكادميي  •

       الواليات املتحدة االأمريكيَّة، واأ�سرتاليا، وماليزيا، واململكة املتَّحدة، وغريها من البلدان.

ة. ات االإلكرتونيَّ بها مكتبٌة وا�سعٌة ت�سمُّ االآالف من الكتب الورقيَّة وااللكرتونيَّة، واملو�سوعات، والدَّوريَّ  •
ة. تزخر بـ)71( خمتًبا تدري�سيًّا يف �ستَّى املجاالت، و)9( خمتباٍت بحثيَّ  •

ًفا.  ًما، و)26( كتاًبا موؤلَّ اأكرث من )157( بحًثا حمكَّ اأ�سهمت حتَّى االآن يف ن�رض   •
ل براءة اخرتاٍع يف جمال الهند�سة املدنيَّة، بت�سميم مباٍن مقاومٍة للزَّالزل عام 2010م. اأوَّ ح�سدت   •

ًة يف عددمن اجلامعات العامليَّة خالل العام االأكادميي. تقدِّم لطالبها برامج تدريٍب اختياريَّ  •
ر املنح والبعثات الب، ويوفِّ بها �سندوٌق مل�ساندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّم العون املاديَّ واملعنويِّ للطُّ  •

الب املتفوقني واملجيدين يف الدِّرا�سة.        للطُّ

التَّعلُّم مدى احلياة. الب واملجتمع من خالل مركز  �سًة للطُّ ًة متخ�سِّ تقدِّم دوراٍت وبرمج تدريبيَّ  •
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�د لتدري�س اللغة العربّية للن�طقني بغريه� اأربع ج�مع�ت ع�ملية تعتمد دولّي� معهد ال�سّ

 �سارك الدكتور حممد بن نا�رض املحروقي -مدير مركز اخلليل بن 

احلوارية  الفعالية  يف  واالإن�سانية-  العربية  للدرا�سات  الفراهيدي  اأحمد 

ال�سلطان  مركز  نظمها  التي  اإفريقيا«  �رضق  يف  العمانية  »احل�سارة 

وقد  بالر�ستاق.  التطبيقية  بالكلية  والعلوم  للثقافة  العايل  قابو�س 

القرن  يف  العمانية  »ال�سحافة  بعنوان  درا�سة  املحروقي  الدكتور  م  قدرّ

ال�سحافة وازدهارها يف مطلع  ز فيها على عوامل ظهور  االإفريقي« ركرّ

القرن الع�رضين وعلى الدور الثقايف الفاعل ل�سالطني زجنبار، وبخا�سة 

برغ�س بن �سعيد وحمود بن حممد وعلى بن حمود. 

واأبرز املحروقي مكونات ال�سحافة العمانية يف زجنبار خ�سو�سُا 

اإىل حتليل حمتوى تلك  العمانية فيها، ذاهبًا  الق�سايا واالأخبار  وح�سور 

ال�سحف من قبل االباحثني يف تاريخ عمان احلديث الذي �سيقدم �سورة 

اأكرث و�سوحا عن تاريخ عمان احلديث.

 وقد قدمت يف الفعالية احلوارية الدرا�سات االآتية: »الوجود العماين 

ال�سيا�سي يف ال�رضق االإفريقي« للدكتور حممد ال�سعيلي، و »االأدب العماين 

العمانية يف �رضق  »املخطوطات  و  ال�سليماين،  للدكتور عي�سى  االإفريقي« 

االإعالمـــــي  احلـــوار  واأدار  ال�سيباين،  �سلطان  االأ�ستاذ  للباحث  اإفريقيا« 

بني  كبرياً  تفاعاًل  احلوراية  الفعالية  �سهدت  املرجبي.  حممد  املعروف 

واملتحدثني.   الطلبة 

و�سط ح�سور مكّثف من الطالب والأ�س�تذة بتطبيقّية الر�ست�ق..

مركز الفراهيدّي يرثي فع�لّية »احل�س�رة العم�نّية يف �رشق اأفريقي�«

خليل احل�رضمي: 

ل معهد ال�ساد لتعليم العربية للناطقني بغريها يف جامعة نزوى اعتمادا دوليا لباجمه من قبل اأربع جامعات دولية هي: جامعة  َح�سَ

�سنغافورة الوطنية وجامعة �سيانا بجمهورية اإيطاليا، وجامعة فيينا بجمهورية النم�سا وجامعة �سنيات �سن بجمهورية ال�سني ال�سعبية.

 وياأتي هذا  نتيجة حر�س املعهد على االرتقاء باخلدمات وجودة البامج التي يقدمها واملرافق التي يوفرها للطالب واملتدربني غري 

الناطقني باللغة العربية، وكذلك نتيجة ت�سهيل ح�سول الطالب على جميع اخلدمات حتت �سقف واحد، وِحر�س مدير املعهد والطاقم االإداري 

واالأكادميي على التوا�سل مع خمتلف اجلاليات العاملية من �ستى بلدان العامل، من اأجل حتقيق غايات واأهداف ي�سعى املعهد اإىل اإجنازها 

والتي توؤكد بدورها على اأهمية اأن يح�سل الطالب املعرفة، واال�ستفادة الق�سوى من البامج التي يقدمها املعهد للطالب.

ومت اعتماد معهد ال�ساد بعد زيارة قام بها ممثلون من اجلامعات املذكورة اآنفا للمعهد يف اجلامعة، الذي يعد واحدا من اأبرز املعاهد 

التعليمية ومرافقه وكوادره لي�سبح  الزيارة لتقييم املعهد ومناهجه  اأتت  العربية للناطقني بغريها، وقد  اللغة  العاملية يف جمال تدري�س 

اأحدث املعاهد التي تن�سم لقائمة املعاهد املعتمدة عامليا. 

افتتحت جماعة الفنون الت�سكيلية وبالتعاون مع �سعبة الرتبية الفنية 

معر�سا للفن الت�سكيلي بعنوان »مرفاأ« ، حتت رعاية االأ�ستاذ الدكتور اأحمد 

بن خلفان الرواحي –رئي�س اجلامعة-، حيث �سم املعر�س �ست وع�رضين 

ع�رض  �سبعة  ومب�ساركة  العريق،  تاريخها  عب  العمانية  لل�سفن  فنية  لوحة 

فناًنا ت�سكيليًّا من طالب اجلامعة. وقد اأعرب رئي�س اجلامعة عن �رضوره مبا 

�ساهد من لوحات حتكي ذلك املوروث العماين العظيم قائال: »�رضرت مبا 

راأيت من ثمار جهد �سادق للتعلم واكت�ساب املعارف واإتقان العمل، فهنيئا 

لكم وبوركت جهودكم واإىل االأمام دائما«.

وعن املعر�س يقول الدكتور هاين فاروق عامر –اأ�ستاذ م�سارك بكلية 

هو  »مرفاأ«  معر�س  الت�سكيلية-:  الفنون  جماعة  م�رضف  واالآداب،  العلوم 

العمانية  لل�سفن  الرتاثية  املوروثات  خالل  من  العماين  للرتاث  ا�ستح�سار 

بروؤية مغايرة وم�ستحدثة، با�ستعمال بع�س التقنيات الفنية ملعاجلة العمل 

باملدار�س  باال�ستعانة  وذلك  اللون،  لنقل  و�سيًطا  ال�سكني  با�ستخدام  الفني 

الفنية والتاأثريية والتجريبية من خالل روؤية الطالب لها«.

ب�لتع�ون مع �سعبة الرتبية الفنية..

جم�عة الفنون الت�سكيلية تفتتح معر�س »مرف�أ« للفن الت�سكيلي
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اأجمد الرواحي:

�ساركت وحدة بحوث االأفالج ممثلة مبدير الوحدة الدكتور عبداهلل بن 

�سيف الغافري وعدد من موظفيها يف حلقة العمل االإقليمية حول برنامج 

اأقيمت فعاليات حفل افتتاح احللقة حتت رعاية  �سجل ذاكرة العامل، وقد 

�سعادة ال�سيخ حممد بن حمدان التوبي -م�ست�سار وزارة الرتبية والتعليم- 

واالت�سال  للبامج  اأول  -اأخ�سائية  بانيف�سكا  اأ�سكارا  من  كل  وبح�سور 

املهتمني  من  عدد  وح�سور  ومب�ساركة  اليون�سكو-  مبنظمة  واملعلومات 

اخلليجي.  التعاون  املجل�س  ودول  ال�سلطنة  داخل  من  الوثائقي  بالرتاث 

التعريف  اإىل  اأيام  ثالثة  مدى  على  ت�ستمر  والتي  احللقة  هذه  وتهدف 

امل�ساركني  تدريب  على  عالوة  باليون�سكو،  العامل  ذاكرة  �سجل  ببنامج 

على كيفية ا�ستيفاء ا�ستمارة تقدمي الرت�سيحات اخلا�سة بالرتاث الوثائقي 

اأن فعاليات احلقلة تقام يف مركز  الإدراجها على ال�سجل.  اجلدير بالذكر 

التعلم التابع للمتحف الوطني. 

ذاكرة  ل�سجل  الوطني  الفريق  كلمة  االفتتاح  حفل  برنامج  ت�سمن 

الوطني  الفريق  -رئي�س  الغافري  عبداهلل  الدكتور  األقاها  التي  العامل 

بزوغ  منذ  ال�سلطنة  �سعت  »لقد  فيها:  قال  االأفالج-  بحوث  وحدة  ومدير 

فجر النه�سة املباركة اإىل �سون تراثها الوثائقي واحلفاظ عليه فاأن�ساأت 

التــــي  اهلل-  -اأعزه  موالنــــا  لدن  من  بتوجيهات  والثقافة  الرتاث  وزارة 

الزاخر  العماين  الوثائقي  الرتاث  الكبري يف �سون  قامت م�سكورة بدورها 

عمدت  ثم  وت�سنيفها،  وتبويبها  والوثائق  املخطوطات  جمع  خالل  من 

اإىل معاجلتها وترميمها. كما قدمت خدمة جليلة للرتاث العماين بتحقيق 

نفائ�س الكتب العمانية على اختالف جماالتها وتخ�س�ساتها، هذا ف�سال 

كلمة  بانيف�سكا  اأ�سكارا  األقت  ثم  ون�رضها«.  العناوين  اآالف  طباعة  عن 

�ساأنها  التي من  التدابري  ت�سجع  اليون�سكو  اأن  اأكدت من خاللها  اليون�سكو 

املنظمة مل�ست  اأن  ب�ستى �سنوفه وجماالته، كما  االإن�ساين  الرتاث  حماية 

على  العربي  واخلليج  عام  ب�سكل  العامل  دول  خمتلف  من  ملحوظا  تقدما 

ومفاهيم  قيما  يحمل  الوثائقي  الرتاث  اأن  اأكدت  كما  اخل�سو�س،  وجه 

ثقافية تعب عن هوية كل دولة واأي�سا تنوعها الثقايف ولهذا من املهم جدا 

حفظها و�سونها وت�سنيفها وكذلك ت�سهيل الو�سول اإليها. وتطرقت كذلك 

اإىل املعايري املتبعة لدى منظمة اليون�سكو الإدراج امللفات الوثائقية للدول 

�سمن )برنامج �سجل ذاكرة العامل باليون�سكو(.

العمانية  الوطنية  اللجنة  من  كل  تنظمها  احللقة  هذه  اأن  اإىل  ي�سار 

ل�سجل  الوطني  والفريق  االأفالج  بحوث  ووحدة  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

ال�سلطانية  واملرا�سم  الدوحة  يون�سكو  مكتب  مع  بالتعاون  العامل  ذاكرة 

واملتحف الوطني متمثال يف مركز التعلم. 

وحدة بحوث الأفالج ت�شارك يف حلقة العمل 

الإقليمية حول برنامج �شجل ذاكرة العامل

مروة الرواحية، جماعة ال�سحافة واالإعالم:

اأقـــــام  برنامـــــــج العمـــــــل التطوعـــــي خالل الفرتة )19-

ا للكتب امل�ستعملة بقاعة االأن�سطة الطالبية  2016/12/22م( معر�سً

باجلامعة، وقد رعى االفتتاح الدكتور �سالح بن من�سور العزري 

-م�ساعد الرئي�س ل�سوؤون الطالب وخدمة املجتمع-.

و احتوى املعر�س على اأكرث من 1000 كتاب وت�سمن العديد 

والروايات،  الق�س�س  وق�سم  االأجنبية،  اللغات  كق�سم  االأق�سام  من 

للتاريخ  ق�سم  وكذلك  االإ�سالمية،  العلوم  وق�سم  واآداب،  ولغة 

ق�سم  واأخريا  التقنية  والريا�سيات  واالإدارة،والعلوم  واجلغرافيا، 

علم النف�س.

ريااًل  تتجاوز  ال  رمزية  باأ�سعار  تباع  الكتب  هذه  بيع  ومت 

املجتمع  يف  القراءة  ثقافة  تعزيز  اأجل  من  وذلك  للكتاب،  واحداً 

خ�س�ست  املعر�س  من  العائدة  املبالغ  اأن  كما  اجلامعي، 

التطوعية  كالفرق  املحلي؛  املجتمع  يف  اخلريية  االأعمال  لدعم 

واجلمعيات اخلريية مما يعود عليها بالفائدة واملنفعة العامة .

برنامج العمل 

التطوعي يفتتح 

معر�شاً للكتب 

امل�شتعملة

اإمناء املوارد الب�رضية ور�سة تدريبية مل�رضفات الوحدات ال�سكنية باجلامعة  نظم مركز 

بعنوان: »مواجهة م�سكالت الطالب ال�سلوكية«، قدمتها الدكتورة عبري فاروق البدوي - -مديرة 

مركز االإر�ساد الطالبي-، حيث تناولت املحا�رضة العديد من املحاور التي تهدف اإىل تعريف 

امل�رضفات بامل�سكالت ال�سلوكية للطالبات وكيفية عالجها.

وم�سكالتها  للطالبات  املتاأخرة  املراهقة  مرحلة  عن  باحلديث  املحا�رضة  بداأت  وقد 

عن  حتدثت  كما  ومدرو�سة،  جمربة  وبطرق  العلمية  باالأ�ساليب  وعالجها  مواجهتها  وكيفية 

مواجهة  لكيفية  املتدربات  واإر�ساد  ال�سعبة  الطباع  ذوي  الطالب  مع  للتعامل  املثلى  الطرق 

بع�س  اال�سطرابات النف�سية كاالكتئاب التفاعلي وال�رضع وغريها من اال�سطرابات.

مركز اإمناء املوارد الب�رشية ينظم ور�شة بعنوان »مواجهة م�شكالت الطالب ال�شلوكية«

    �سارك ق�سم اللغة العربية بكلية العلوم 

يف  امل�سطلح  موؤمتر«خ�سو�سية  يف  واالآداب 

اأقامته  الذي  العماين«  احل�ساري  املوروث 

البيت  اآل  بجامعة  العمانية  الدرا�سات  وحدة 

باالأردن بالتعاون مع مركز الدرا�سات العمانية 

العمانية  وال�سفارة  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة 

بالعا�سمة االأردنية، وقد �سارك الق�سم ببحثني 

اآل  �سامل  االأ�ستاذ/ يعقوب بن  قدرّمهما كلرّ من: 

احلديدي  �سعيد  بن  م�سعود  واالأ�ستاذ/  ثاين، 

املحا�رضين يف ق�سم اللغة العربية بكلية العلوم 

واالآداب.  

     وكان بحث االأ�ستاذ يعقوب بن �سامل اآل 

عند  املتداولة  الزراعية  »االألفاظ   : بعنوان  ثاين 

اأهل اجلبل االأخ�رض«؛ فقد حتدرّث يف ثنايا بحثه 

عن اخل�سائ�س اجلغرافية التي ينفرد بها اجلبل 

لته  اأهرّ االأخ�رض ب�سبب خ�سائ�سه اجلغرافية مما 

ال�ساهق  فارتفاعه  زراعية،  منطقة  يكون  اأن 

�ساحلا  مكانا  منه  جعال  املتميز  ومناخه 

واخلوخ  كالرمان  فيه  اإال  ت�سلح  ال  لزراعات 

كثري،  وغريها  والزعفران  والتني  وامل�سم�س 

ا�ستغالل  ومل تقف �سعوبة املنطقة حائال دون 

اأر�سهم، فا�ست�سلحوا اأرا�س زراعية على جماري 

يف  االأفالج  و�سقوا  اجلبال،  و�سفوح  االأودية 

�سخور �سماء باآالت بدائية ب�سيطة وبنوا ال�سدود 

اهتموا  و  الري،  مياه  لتوفري  املائية  واحلواجز 

ح�سابات  لهم  فكانت  بالغا  اهتماما  باملناخ 

وتوقيتات يف بداية الزراعات املو�سمية ونهايتها 

وموعد ن�سج الثمار،وبداية ري االأ�سجار املثمرة 

ت�سيب  التي  االآفات  وعرفوا  عنها،  الري  وقطع 

االهتمام  هذا  واأنرّ  اجلو  تقلبات  من  املزروعات 

بني  تتداول  التي  االألفاظ  من  جمموعة  اأفرز 

اأو  الزراعية  حما�سيلهم  ت�سمية  يف  املزارعني 

يف  اأو  الزراعة  يف  ي�ستعملونها  التي  االأدوات 

الزراعية  اأو يف ت�سمية االأرا�سي  ري املزروعات 

نف�سها، وقدم �رضًدا بامل�سطلحات املتداولة بني 

املزارعني، وتعريفها وفق اال�ستعمال الدارج لها 

من  اللغة  معاجم  اإىل  والرجوع  املزارعني،  بني 

اإجراء مقارنة بني الداللة املعجمية للكلمة  اأجل 

واال�ستعمال اجلبلي لها اختالفا واتفاقا.

بن  م�سعود  االأ�ستاذ/  بحث  وكان      

�سعيد احلديدي بعنوان: »امل�سطلحات املتعلقة 

معجمية  )درا�سة  واأنظمتها  العمانية  باالأفالج 

ُعمان  �سلطنة  متيز  عن  فيه  حتدرّث  داللية(«، 

النا�س؛  بحياة  وارتباطها  االأفالج،  بنظام 

اأنرّ  وذكر  الري،  م�سادر  من  م�سدرا  لكونه 

ترتبط  م�سطلحات  عدرّة  ا�ستعملوا  العمانيني 

واإدارته،  ومرفقاته،  وتق�سيماته،  الفلج،  بنظام 

القدم،  منذ  عليها  متعارف  امل�سطلحات  هذه 

الفقهاء  ر�سد  لذا  النا�س؛  األ�سن  على  و�ساعت 

تتعلق  اأحكاما  و�سعوا  امل�سطلحات،  هذه 

االإ�سالمي،  الفقه  م�سادر  من  م�ستخل�سة  بها، 

وتنا�سب عادات النا�س، واأعرافهم، وتقاليدهم.

    وفكرة بحثه اعتمدت على ر�سد وجمع 

واأنواعها،  باالأفالج،  املتعلقة  امل�سطلحات  كلرّ 

وامل�سادر  الفقه،  كتب  هات  اأمرّ من  واأنظمتها، 

ربط  ثمرّ  معجميا،  وبحثها  باالأفالج،  املتعلقة 

�رضد  وقد  امل�سطلح،  بداللة  املعجمية  الداللة 

االأفالج:  باأنواع  املتعلقة  امل�سطلحات  الباحث 

كالفلج العيني، والفلج الداودي، والفلج الغيلي، 

وكذلك �رضد امل�سطلحات املتعلقة بح�س�س ماء 

ة، واالأثر، ون�سف االأثر،  الفلج، وتق�سيماته: كالبادرّ

والُرُبعة،.وغريها من امل�سطلحات املتعلقة بهذا 

الباب. وكذلك امل�سطلحـــــات املتعلقة مبرفقات 

االأفالج: كال�ساقية، وال�ساقية العامدية، واالإحرام، 

امل�سطلحات  تداول  ذلك  والوجني وغريها،وبعد 

والعريف،  الفلج،  كوكيل  الفلج:  باإدارة  املتعلقة 

عر�س  ثمرّ  امل�سطلحات،  من  وغريها  والن�سخة 

اأهم نتائج البحث وتو�سياته.

اجلامعة ت�شارك يف موؤمتر

»خ�شو�شية امل�شطلح ومنابعه يف املوروث احل�شاري العماين« باململكة الأردنية الها�شمية 
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باأمانة  ممثلة  اجلامعة  ا�ست�سافت 

من  وفدا  املجتمع  وخدمة  الطالب  �سوؤون 

الكلية الع�سكرية التقنية، وكان يف ا�ستقباله 

الدكتور �سالح بن من�سور العزري –م�ساعد 

تبادل  حيــــث  الطــالب-  ل�ســــوؤون  الرئي�س 

التعاون  الودية واأوجه  اجلانبان االأحاديث 

�سوؤون  اأمانة  على   الوفد  اطلع  ثم  بينهما، 

اجلامعة،  يف  توؤديه  الذي  والدور  الطالب 

من  مف�سل  اإيجاز  اإىل  الوفد  ا�ستمع  كما 

الطالب  �سوؤون  اأمانة  مراكز  مديري  جميع 

واأهدافه  مركز  كل  عن  املجتمع  وخدمة 

واخلدمات التي يقدمها اإىل طلبة اجلامعة.

يف  ُمتمثلًة  واالآداب  العلوم  كلية  اأقامت 

ندوًة  االأجنبية  اللغات  بق�سم  الفرن�سية  اللغة  �سعبة 

بعنوان »اأدب الرحالت يف العامل العربي«، بح�سور 

م�سطفى  والدكتور  جا�سم  حممود  من:الدكتور  كل 

والبفي�سور  احلرا�سي  خلفان  والدكتور  من�سي 

الفرن�سية  الدرا�سات  ملتقى  �سهد  حيث  فور�سديك، 

جناًحا باهًرا باأعداٍد كبريٍة من احل�سور. وقد قدرّمت 

بني  الباحثني  من  خم�سة  طرحها  التي  البحوث 

ع�رًضا  الرابعة  وحتى  �سباًحا،  العا�رضة  ال�ساعة 

العرب  الُكتاب  دور  حول  بارزًة  تاريخيًة  ملحًة 

الو�سطى  الع�سور  من  االأوربيني  وامل�ستك�سفني 

وحتى احلديثة يف بادرة نبيلة للتبادل الثقايف. 

»اإنها  للندوة:  امُلنظم  الدكتور جويلوم  وقال 

ُتظهر  باأن  نزوى  يف  الفرن�سية  للدرا�سات  فر�سة 

العلمي يف  البحث  تطوير  على  حما�سنا، وحر�سنا 

اجلزيرة  ل�سبه  حبنا  ولنظهر  اللغات،  متعدد  �سياٍق 

العربية، ول�سلطنة عمان على وجه اخل�سو�س من 

خالل اأدب الرحالت«.

   ومتت دعوة البوفي�سور ت�سارلز فور�سديك 

الإلقاء كلمة املتحدث الرئي�س يف الندوة، مما جعلها 

فر�سة ممتعة للتوا�سل مع اأحد اأكب االخت�سا�سيني 

يف اأدب الرحالت يف العامل.

جامعة  من  مبا�ســــرة  البوفي�ســــور  وو�سل 

اإقامته يف  اأثناء  ليفريبـــــــول، وكــان ممتًنا كثرًيا 

اأثناء  املطروحة  بالبحوث  وا�ستمتع  كما  نزوى، 

ح�سوره. واأ�ساف قائاًل : »اإنها جتربة رائعة«، مما 

يدل على تقدمي �سورة جيدة جًدا للبحوث يف جمال 

ركزت  وقد  اخلليج،  دول  يف  الفرن�سية  الدرا�سات 

حما�رضته ب�سكل رئي�سي على امُلدانني بني �سمال 

اأفريقيا، واالأقاليم االأخرى يف اخلارج. 

قدمت  فور�سديك  البوفي�سور  كلمـــة  وقبل 

ا�ستطالع  حول  الفرن�سية  باللغة  عرو�س  اأربعة 

الرحالت  باأدب  تهتم  جديدة  اأكادميية  حقول 

كرمية  الفا�سلة  واأو�سحت  العربية،  اجلزيرة  يف 

املو�سوعي  للجغرايف  اجلغرافية  االأعمال  بالبكة 

فـــي حني  الو�سطى،  الع�سور  البكري يف  عبيد  اأبو 

الرحالت  ن�سو�س  النهدي  هاجر  الفا�سلة  حللت 

حتدثت  ثم  قباين.  نزار  ال�سهري  ال�سوري  لل�ساعر 

الدكتورة جميلة جبوك عن مدونات الرحالت يف 

ثورود  جويلوم  الدكتور  واأنهى  العربية،  اجلزيرة 

نزعات  بتنظري  املرثية  ال�سباحية  اجلل�سة  هذه 

اال�ست�رضاق يف االأدب املعا�رض.

�شعبة اللغة الفرن�شية تقيم 

ندوة يف اأدب الرحالت يف 

العامل العربي

اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  نظم 

رواد  ببنامج  ممثاًل  االبتكار  وتوطني 

حممد  املهند�س  مع  حوارية  جل�سة  االأعمال 

التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س   - اأمبو�سعيدي 

خاللها  للت�سميم-ا�ستعر�س  اإتقان  ل�رضكة 

واجهها  التي  والتحديات  البدايات  ال�سيف 

داعيا  عليها،  تغلب  وكيف  م�سواره  خالل 

االآخرين  جتارب  من  اال�ستفادة  اإىل  الطلبة 

والتم�سك باأهدافهم وطموحاتهم امل�ستقبلية، 

العمل  يف  بدايته  اللقاء  خالل  عر�س  كما 

احلر والتحديات التي واجهته خالل  م�سريته 

الدرا�سية والعملية، ثم ا�ستعر�س اأهم االأعمال 

التي قامت بها �رضكته خالل الفرتة املا�سية، 

للح�سور  ن�سيحته  املهند�س  قدم  وختامًا 

فيما يخ�س الدرا�سة والبدء بالعمل احلر. 

هي  النجاح«  »لقاء  �سل�سلة  اأن  يذكر 

مركز  ينظمها  �سهرية؛  ن�سف  حوارية  جل�سة 

اخلدمات اال�ست�سارية وتوطني االبتكار ممثاًل 

ببنامج رواد االأعمال ي�ست�سيف �سخ�سيات 

ريادية ناجحة، وي�ستعر�س من خاللها ق�سة 

و  النجاح،  ل�سلم  �سعد  وكيف  ال�سيف  جناح 

ريادة  يف  االإيجابية  ثقافة  ن�رض  بهدف  ذلك 

االأعمال لطلبة اجلامعة، و تزويدهم بالدعم و 

الت�سجيع لتطوير قدراتهم ال�سخ�سية.

�شمن �شل�شلة »لقاء 

النجاح«.. رواد الأعمال 

ينظم جل�شة حوارية

التعليم  دبلوم  لطالب  اإر�سادية  حما�رضة  املجتمع  خدمة  مركز  نظم 

والتفوق  النجاح  »اأ�رضار  بعنوان  الداخلية،  حمافظة  مدار�س  لبع�س  العام 

الدرا�سي« ، من تقدمي الدكتور حممد اأحمد �سالمة -اأ�ستاذ الت�سميم امل�سارك، 

بقاعة  وذلك  واالآداب-،  العلوم  بكلية  االإن�سانية  والدرا�سات  الرتبية  ق�سم 

امل�سارق باجلامعة .

كلية  -عميد  الكندي  م�سعود  بن  اأحمد  الدكتور  االفتتاح  رعى  وقد 

�سامل  بن  حممد  االأ�ستاذ  بح�سور  املعلومات-  ونظم  واالقت�ساد  االإدارة 

 )100( ا�ستهدفت املحا�رضة  ، حيث  الناعبي -مدير مركز خدمة املجتمع- 

من طلبة ال�سف الثاين ع�رض باأربع مدار�س هي:   مدر�سة اأبو االأ�سود الدوؤيل 

للتعليم االأ�سا�سي ومدر�سة عمر بن اخلطاب للتعليم االأ�سا�سي ومدر�سة مالك 

بن فهم للتعليم االأ�سا�سي ومدر�سة لبيد بن ربيعة للتعليم االأ�سا�سي .

وقد تناولت الور�سة حماور عدة اأهمها: اأ�رضار تفوق الطالب الدرا�سي، 

البداية  تكون  وكيف  للتفوق،  املعيقة  العادات  من  التخل�س  وكيفية 

اإبداعية للتميز الدرا�سي، والعوامل  واالنطالقة نحو التفوق، وع�رضون فكرة 

التي ت�ساعد الطالب يف التفوق الدرا�سي، والعادات ال�سبع للنجاح الدرا�سي، 

واأخريا ا�ستخدام اخلرائط الذهنية يف املذاكرة .

ا�ستف�ساراتهم  لطرح  للطالب  املجال  فتح  مت  املحا�رضة  ختام  ويف 

ومناق�ساتهم حول حماور املحا�رضة ومتت االإجابة عليها من قبل املحا�رض.

يف  العام  التعليم  دبلوم  لطالبات  اآخر  لقاء  عقد  يف  املركز  ويخطط 

امل�ستقبل القريب �سمن حملته االإر�سادية لطالب املدار�س.

مركز خدمة املجتمع ينظم حما�رشة 

اإر�شادية لطالب الدبلوم العام

 مبدار�س حمافظة الداخلية

ليلى بنت خلفان الرحبية: 

مع  والتوا�سل  الوظيفي  التوجيه  مركز  نظم 

اخلريجني الفعالية االأوىل من برنامج لقاء املخت�سني 

على  تاأكيداً  ياأتي  الذي  الغد«  .. مهند�سو  اليوم  »طالب 

وبني  بينها  الربط  اجلامعة يف  عليه  ت�سري  الذي  املبداأ 

طالبها وموؤ�س�سات االأعمال، وكان ذلك برعاية الدكتور 

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

الطالب وخدمة املجتمع-.

و�ساركت �سمن الفعالية جمموعة من املوؤ�س�سات 

الُعمانية  اجلمعية  وهي  والغاز  النفط  قطاع  من 

يف  الرائدة  والغاز  النفط  و�رضكات  النفطية  للخدمات 

ال�سلطنة ك�رضكة تنمية نفط ُعمان، واأوك�سيدنتال ُعمان 

العمانية  النفط  و�رضكة  النفط  خدمات  ودليل  واأوربك 

لال�ستك�ساف واالإنتاج. 

التوجيه  مركز  مدير  األقاها  كلمة  احلفل  تخلل 

بن  حمد  الفا�سل  اخلريجني  مع  والتوا�سل  الوظيفي 

هذه  مثل  اإقامة  �رضورة  فيها  اأكد  العزري،  �سليمان 

اجلامعة  مكانة  تعزيز  �ساأنها  من  التي  الفعاليات 

�ستى  يف  وخمرجاتها  باجلامعة  املوؤ�س�سات  وتعريف 

اإ�رضاك  اأهمية  على  املركز  مدير  اأكد  كما  امليادين، 

الطالب واالأكادمييني يف اللقاءات التي يقيمها املركز 

مع املخت�سني.

 وقد ت�سمن احلفل جمموعة من العرو�س املرئية 

والغاز  النفط  قطاع  من  املوؤ�س�سات  ممثلو  قدمها  التي 

يقومون  التي  واالأعمال  مبوؤ�س�ساتهم  التعريف  بهدف 

بها واآلية اختيار املتدربني واملوظفني الحقا. 

كذلك ا�ستمل برنامج الفعالية على اإجراء مقابالت 

�سخ�سية جتريبية لطالب كلية الهند�سة والعمارة نفذها 

طالب  يعتاد  اأن  اأجل  من  امل�ساركة  ال�رضكات  ممثلو 

الوظيفية  املقابالت  جتربة  خو�س  كيفية  على  الكلية 

هي  وما  عادة  تطرح  التي  االأ�سئلة  ومعرفة  م�ستقباًل 

خالل  من  الوظيفة  على  للح�سول  ال�سحيحة  الطريقة 

حتقيق جو فاعل اأثناء خو�س التجربة. 

راعي  تف�سل  االفتتاحية  اجلل�سة  ختام  ويف 

النفط  قطاع  موؤ�س�سات  من  امل�ساركني  بتكرمي  احلفل 

والغاز على تلبيتهم الدعوة وتقدمي جل ما يف و�سعهم 

من اأجل اإثراء البيئة التعليمية للطالب اجلامعي والذي 

�سي�سبح رقما جديداً يف �سجل هذه املوؤ�س�سات اأو غريها 

- باإذن اهلل تعاىل. 

للمنت�سبني  خ�س�ست  الفعاليــــة  هذه  اأنَّ  يذكــــر 

واأكادمييني  طالب  من  والعمارة  الهند�سة  كلية  يف 

ليتعرفوا قبل تخرجهم على مناذج من موؤ�س�سات العمل 

واخلدمات التي يقومون بتقدميها �سواًء للطالب ب�سكل 

التي  املهارات  وماهي  عام  ب�سكل  للمجتمع  اأو  خا�س 

على الطالب التحلي بها ل�سغل اأي وظيفة. 

حتت عنوان » طالب اليوم .. مهند�شو الغد«.. 

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�شل مع اخلريجني يقيم اأوىل فعاليات برنامج لقاء املخت�شني 

وفد من الكلية الع�شكرية 

التقنية يزور اجلامعة
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»الفـــن واحلرفة يف عامل  اختتمــت موؤخـــرا فعاليـــات معـــر�س 

االإبداعات العمانية« الذي تنظمه �رضكة حرفتي الطالبية بالتعاون مع 

مركز اخلدمات اال�ست�سارية وتوطني االبتكار.

�سعادة  برعاية  املا�سي  االأحد  يوم  افتتح  قد  املعر�س  وكان 

اأحمد بن �سعيد احل�رضمي –ع�سو جمل�س ال�سورى، ممثل والية نزوى- 

الرئي�س ل�سوؤون  –م�ساعد  العزري  الدكتور �سالح بن من�سور  وبح�سور 

الطالب- وعدد من اأ�ساتذة اجلامعة وطالبها وممثلي ال�رضكات الراعية 

الرئي�س  اخلايفية-  اأ�سماء  الطالبة  األقت  املنا�سبة  وبهذه  للمعر�س، 

ال�رضكة  ن�ساأة  عن  فيها  حتدثت  كلمة  حرفتي-  ل�رضكة  التنفيذي 

واالأن�سطة واالإجنازات التي حققتها منذ تاأ�سي�سها، كما حتدثت عن عامل 

احلرفة وحفظ موروث االأجداد والرتاث العماين واجلهود املبذولة لدعم 

املوؤ�س�سات احلرفية يف ال�سلطنة.

لل�سناعات  العامة  الهيئة  من  م�ساركة  املعر�س  �سمل  وقد  هذا 

وفخارية،  خزفية  وم�سغوالت  عمان  وجتارة  �سناعة  وغرفة  احلرفية 

وحرفة االأجداد وجمموعة من امل�سغوالت الطالبية، اإىل جانب م�سغوالت 

املعر�س  �سهد  وقد  اجلامعة،  لطالبات  فنية  واإبداعات  حرفتي،  �رضكة 

الذي ا�ستمر لثالثة اأيام ح�سوًرا  جماهريًيا كبري من قبل طالب اجلامعة 

واأ�ساتذتها. 

اختتام فعاليات معر�س 

»الفن واحلرفة يف عامل الإبداعات العمانية«

روان الندابية:

املجل�س  عن  ممثلة  الندابية   خلفان  بنت  روان  الطالبة  �ساركت 

اال�ست�ساري الطالبي  يف احللقة النقا�سية االأوىل مل�رضوع روؤيتنا �سبابية، 

والذي نظمته كلية م�سقط بالتعاون مع جريدة الروؤية. وكانت احللقة بعنوان 

خاللها  قدم  املعلومات«  تقنية  جرائم  و  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل   «

حما�رضة  العام-  االدعاء  -رئي�س  ال�سواعي  خمي�س  بن  ن�رض  الفا�سل 

بني فيها القوانني التي حتكم و�سائل التوا�سل االجتماعي واأنه يجب على 

اجلميع االإملام بها حتى ال يقع حتت طائلة القانون. و بعد ذلك ناق�س الطلبة 

عليها  التغلب  وكيفية  امل�ساكل  املختلفة  لكلياتهم  املمثلون  احلا�رضون 

اإ�سافة جزء يف مادة تقنيات املعلومات  و خرجوا بع�رض تو�سيات منها 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  مع  التعامل  كيفية  عن  للحديث  باملدار�س 

والتعريف بجرائم تقنية املعلومات، وتب�سيط قوانني جرائم تقنية املعلومات 

لكلمات يفهمها االأطفال واملراهقني يف االأعمار ال�سنية ال�سغرية، وكذلك 

تقنية  وجرائم  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عن  كرتونية  حلقات  عمل 

اخلا�سة  التوعية  ن�رض  يف  االإبداع  جانب  اإىل  لالأطفال  مقدمة  املعلومات 

بهذه الو�سائل عن طريق م�رضحيات وفيديوهات كوميدية ي�سهل انت�سارها 

بني املجتمع، وت�سكيل  فرق تطوعية �سبابية حتت مظلة االدعاء العام لن�رض 

وتثقيف املجتمع عن و�سائل التوا�سل االجتماعي وجرائم تقنية املعلومات 

وعمل ور�سة عمل اإجبارية مدتها �ساعتان لطالب ال�سنة االأوىل يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل. كما ن�ست التو�سيات على توفري خط �ساخن اأو تطبيق مثبت 

بالهواتف للتبليغ عن اأي موقف له عالقة بجرائم تقنية املعلومات وتوفري 

معلومات اإر�سادية وتوعوية تقدم للمواطن عند �رضاء اأي هاتف نقال، اإ�سافة 

اإىل تكليف متطوعني لالنت�سار يف اأماكن التجمعات ملراقبة املتعدين على 

حرية االآخرين بالت�سوير يف االأماكن العامة واإن�ساء موقع توا�سل اجتماعي 

خا�س ب�سلطنة عمان كما يف كثري من الدول.

املجل�س ال�شت�شاري الطالبي ي�شارك يف 

م�رشوع »روؤيتنا �شبابية«

مروة الرواحية: 

البيئيـــــة  املجموعات  م�سابقة  اختتمت 

جمعية  نظمتها  التي  والكليات،  اجلامعات  يف 

البيئة العمانية، حيث احت�سنت امل�سابقة  110 

طالب وطالبة تكونوا يف �سبعة فرق من خمتلف 

فريق  �سمنها  من  ال�سلطنة  وكليات  جامعات 

التابع   »environment Protection«

والذي  باجلامعة،  البيئة   اأ�سدقاء  جلماعة 

يهدف اإىل ن�رض الوعي يف املجتمع ب�سكل عام 

املحافظة  اأهمية  حول  خا�س  ب�سكل  وللطالب 

خطط  عدة  وتقدمي  بها  واالهتمام  البيئة  على 

م�ستدامة للحد من امل�سكالت التي تواجه البيئة. 

الفا�سلة  بداأ حفل اخلتام بكلمة من  وقد 

اجلمعية-  اإدارة  جمل�س  -ع�سو  مهدي  دارين 

�ساكرة فيها جهود الفرق امل�ساركة يف امل�سابقة 

واأهمية العمل اجلماعي واالحتاد وروح الفريق 

الواحد وقبول االختالفات والعمل معا لتحقيق 

اأهداف اأف�سل.

ومت عر�س فعاليات الفرق امل�ساركة يف 

هذه امل�سابقة التي جتاوزت 60 فعالية، بعدها 

األقى الفا�سل  يا�رض �سليمان -الرئي�س ال�سابق 

واأحد  العاملية،   ما�سرت  التو�ست  منظمة  من 

يف  التحكيم  معايري  التحكيم-  جلنة  اأع�ساء 

هذه امل�سابقة، وبنهاية احلفل مت اإعالن الفرق 

الفائزة يف هذه امل�سابقة وتوزيع اجلوائز كذلك 

على جميع الفرق امل�ساركة.

اجلامعة ت�شارك يف حفل ختام م�شابقة

املجموعات البيئية يف جامعات وكليات ال�شلطنة

الطالبي  التميز  مركز  �سارك 

علي  بن  اأحمد  بالطالب  ممثاًل 

الريا�سية  املحروقي يف بطولة روما 

واجلامعات،  للكليات  ع�رضة  ال�ساد�سة 

الدور  االأول ليح�سل يف  الدور  الطاولة، حيث تاأهل يف  وذلك يف بطولة تن�س 

بني  قوية   مناف�سة   �سمت  التي  جمموعته  �سمن  الثاين  املركز  على  الثاين 

الالعبني، ليحرز املحروقي فوزاً على فرق عدة، من بينها الفوز امل�ستَحق على 

فرن�سا .

وت�سارك جامعة نزوى يف هذه البطولة للمرة الثانية على التوايل، وذلك 

من منطلق تاأكيد اجلامعة على ال�سعي الدائم نحو اإ�رضاك طالبها يف املحافل 

والبطوالت االإقليمية والعاملية، مبا ي�ساهم يف رفع ا�سم اجلامعة ب�سكل خا�س 

وال�سلطنة ب�سكل عام  لدى دول العامل؛  اإذ ت�سارك يف هذه البطولة جمموعة من 

اجلامعات والكليات العربية والدولية املرموقة.

مركز التميز الطالبي 

ي�شارك يف بطولة روما 

الريا�شية ال�شاد�شة ع�رشة 

للكليات واجلامعات
 فخرية العامرية:

يف  ممثال  الطالبي  التميز  مركز  �سارك 

الريادة،  اأع�ساء جماعة �سناع  جمموعة من 

الذي  الرابع  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  يف 

عقدته كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س، 

اإىل  حتت �سعار » االعتماد االأكادميي، طريق 

ا�ستدامة اجلودة يف التعليم«. 

جماعة  اأع�ساء  الطلبــــــــة  �سارك  وقد 

�سناع الريادة يف معر�س املل�سقات العلمية 

اجلدارية حتت هام�س فعاليات املوؤمتر؛ حيث 

�ساهم اأحمــــد الوهيبــــي باال�سرتاك مع اأماين 

الرا�سبية  مبل�سق جداري بعنوان »تقومي التعلم 

نظر  وجهة  من  نزوى  جامعة  يف  االإلكرتوين 

الطلبة اأنف�سهم«،  و�سارك اأحمد العلوي مبل�سق 

جداري بعنوان » فعالية بع�س ا�سرتاتيجيات 

التغذية الراجعة يف حت�سني مهارة الكتابة يف 

اللغة االجنليزية لطلبة احلادي ع�رض  مبدر�سة 

االأ�سا�سي  بعد  ما  للتعليم  ماجد  بن  اأحمد 

مبحافظة ال�رضقية جنوب«، كما و�سارك عبيدة 

�ستيات اأي�سا مبل�سق جداري عنوانه »اأثــــــــر 

التعلم االلكرتوين يف حتقيق جودة اخلدمات 

العقلي«  الدمج  طالب  اإىل  املقدمة  الرتبوية 

اآخر  جداري  مبل�سق  العطار  يو�سف  و�سارك 

كفاءة  رفع  يف  ال�سفية  البيئة  »اأثر  بعنوان 

املتو�سطة  املرحلة  طلبة  لدى  التح�سيل 

بوالية ال�سيب«. 

من  جمموعة  املوؤمتر  ح�رض  وقد  هذا 

بالق�سايا  واملهتمني  واالأ�ساتذة  املخت�سني 

الرتبوية  يف جمال االعتماد االأكادميي الذي 

بدوره يوؤدي اإىل تطوير برامج التعليم.

وتعــــــد م�ساركة جماعة �سناع الريادة 

ا�ستمراًرا لفعاليات متعددة قامت بها اجلماعة 

فعاليــــــة حفـــل  تاأ�سي�سها ومن �سمنها  منذ 

يف  موؤخرا  اأقيــــم  الـــذي  اجلماعــــة  تد�سني 

اجلامعة.

جماعة �شناع الريادة ت�شارك يف

املوؤمتر الدويل الرابع لكلية الرتبية بجامعة ال�شلطان قابو�س
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اخلدمات  مبركز  ممثلة  اجلامعة  �ساركت 

الهند�سة  وكلية  االبتكار  وتوطني  اال�ست�سارية 

االأعمال  رواد  منتجات  معر�س  يف  والعمارة 

اأقيم يف مركز  الرابع«،  والذي  »اإبداعات عمانية 

 90 من  اأكرث  مب�ساركة  للمعار�س  الدويل  عمان 

�رضكة من قطاعات خمتلفة. 

ال�سيد  ال�سمو  �ساحب  االفتتاح  حفل  رعى  

اأبدى  وقد  �سعيد،  األ  طارق  بن  اأ�سعد  بن  تيمور 

بق�ســم  اجلامعـــة  طالبــــات  باإبداعات  اإعجابه 

الكهربائية و احلا�سوب  الالتي �ساركن  الهند�سة 

 Commercial Building“ مب�ســــــروع 

. ”Automation
كما اأبدت �رضكات وموؤ�س�سات عمانية كثرية 

رغبتها يف تبني امل�رضوع منها الطريان العماين، 

البوارج  و�رضكة  اخلارجية،  ال�سوؤون  ووزارة 

للت�سويق، و�سيدخل امل�رضوع يف م�سابقة م�ساريع 

   Upgrade تكنولوجيا املعلومات و االت�ساالت

والذي �سينفذه جمل�س البحث العلمي بالتعاون مع 

عدة موؤ�س�سات وجهات حكومية، واملتخ�س�سة يف 

رعاية م�ساريع التخرج االإبداعية.

وقد قام بتنفيذ امل�رضوع كل من الطالبات 

ودعاء  امل�رضورية  وبلقي�س  احلارثية  عائ�سة 

 – النا�رضي  ثوار  الدكتور  باإ�رضاف  الرقي�سية 

اجلامعية  للدرا�سات  الهند�سة  كلية  عميد  م�ساعد 

– حيث كانت فكرة امل�رضوع عبارة عن ت�سميم 
الكهربائية  الطاقة  يف  للتحكم  متكامل  نظام 

والدخول اإىل املبنى ومواقف ال�سيارات ومن�سوب 

املاء يف البئر امللحق باملبنى اإ�سافة اإىل منظومة 

اأمنية اإلكرتونية.

اجلامعة ت�شارك يف معر�س 

منتجات رواد الأعمال: 

»اإبداعات عمانية الرابع«
امل�رضح  دور  من  انطالقا 

يف  بامل�ساركة  واهتمامه  اجلامعي 

كافة الفعاليات واملنا�سط التي تقيمها 

واإميانًا  املختلفة،  والوزارات  الهيئات 

على  وقدرته  اجلامعي  بامل�رضح 

يف  اجلامعات  �سباب  وجدان  ت�سكيل 

مرحلة دقيقة من حياتهم، ومن خالل 

ال�سعي اإىل اإيجاد ا�سرتاتيجية وا�سحة 

لدور امل�رضح اجلامعي باعتباره ال يعد 

من  اجلامعات  �سباب  اإىل  يقدم  ترًفا 

اأجل املتعة والرتفيه، بل تكمن اأهميته 

يف تنمية الوعي بالق�سايا االجتماعية، 

واملو�سيقى  امل�رضح  جماعة  �ساركت 

التي  امل�رضحي  االرجتال  م�سابقة  يف 

مبركز  والثقافة  الرتاث  وزارة  نظمتها 

الداخلية،  مبحافظة  الثقايف  نزوى 

الفرق  امل�سابقة  يف  �ساركت  حيث 

االأهلية املعتمدة من وزارة  امل�رضحية 

امل�رضحية  والفرق  والثقافة  الرتاث 

التابعة لالأندية الريا�سية باملحافظة، 

وكذلك جماعة امل�رضح بالكلية التقنية 

العلوم  بنزوى وجماعة امل�رضح بكلية 

املناف�سات  ودارت  بنزوى  التطبيقية 

على مدار ثالثة اأيام.

رعاه  بحفل  امل�سابقة  واختتمت 

الفهدي  �سامل  بن  �سليمان  االأ�ستاذ 

الرتاث  بدائرة  الثقافة،  ق�سم  -رئي�س 

وقد  الداخلية-   مبحافظة  والثقافة 

خمي�س  بن  حممد  الطالب  ح�سل 

العامري من جامعة نزوى على املركز 

الذكور.  فئة  من  امل�سابقة  يف  االأول 

وح�سلت الطالبة اأحالم املحرزية من 

من  االأول  املركز  على  نزوى  جامعة 

العنود  الطالبة  وح�سلت  االإناث  فئة 

املركز  على  املعمرية  خلفان  بنت 

فئة  من  نزوى  جامعة  من  الثاين 

عليه  ح�سلت  الثالث  واملركز  االناث 

البلو�سية من جامعة  اأ�سمهان  الطالبة 

نزوى اأي�سا من فئة االناث . وقد حاز 

اأداء طالب جماعة امل�رضح واملو�سيقى 

ا�ستح�سان  على  نزوى  جامعة  من 

جلنة التحكيم والتي اأ�سادت باملواهب 

احل�سور  لها  كان  والتي  الطالبية 

يف  واأ�سهمت  امل�سابقة  يف  االإيجابي 

عنا�رض  واكت�ساف  املواهب  هذه  دعم 

طالبية جديد’ ت�ساهم يف دعم عنا�رض 

امل�رضح يف االأعوام القادمة.   

جماعة امل�رشح واملو�شيقى حت�شد املراكز الأوىل يف م�شابقة الرجتال 

امل�رشحي على م�شتوى حمافظة الداخلية 

قامت جماعة ج�سور اللغة االجنليزية و الرتجمة بح�سور يوم اللغة االجنليزية املفتوح مبدر�سة اخل�رضاء 

اللغة  حول  نقا�سية  وحلقة  م�رضحيا،  عر�سا  ت�سمن  برناجما  اجلامعة  طالب  قدرّم  حيث  االأ�سا�سي،  للتعليم 

ال يف تطوير اللغة االإجنليزية  االإجنليزية واأهميتها واألعاب تثقيفية، كذلك قاموا بتو�سيح دور جامعة نزوى الفعرّ

لدى طالبها. 

و اختتم الطالب برناجمهم بتقدمي ن�سائح للطالب حول كيفية تعلم اللغة االجنليزية واكت�سابها.  

جماعة ج�شور اللغة الإجنليزية و الرتجمة 

ت�شارك يف اليوم املفتوح مبدر�شة اخل�رشاء للتعليم الأ�شا�شي

نورة الرحبية، جماعة ال�سحافة و االإعالم:

جلامعة  بزيارة  االأملانية  اللغة  ق�سم  طالب  قام 

ال�سلطان قابو�س، وقد بداأت الزيارة بح�سور برنامج اليوم 

ال�سلطان  ال�سياحة بجامعة  العلوم واالآداب، وفيه قامت �ست جمموعات من طالب ق�سم  العماين االأملاين يف كلية 

ا مل�ساريع تخرج وم�رضحيات  قابو�س الذين يدر�سون اللغة االأملانية بتقدمي فقرات متنوعة ت�سمنت حوارات و عرو�سً

باللغة االأملانية.

كما �سارك طلبة جامعة نزوى خالل البنامج باآداء اأغنية باللغة االملانية مع ال�سيوف، وامل�ساركة يف حلقة 

نقا�س عن اأهمية درا�سة اللغة االأملانية يف �سلطنة عمان.

بعد ذلك جتورّل الطلبة الزائرون يف اأركان املعر�س املك�سيكي وهو اأحد فعاليات االأ�سبوع احل�ساري املك�سيكي 

الذي تنظمه جماعة اللغة االإجنليزية والرتجمة.

 و اختتمت الزيارة باالطالع على مرافق جامعة ال�سلطان قابو�س، َعبرّ خاللها الطلبة عن اإعجابهم بهذا ال�رضح 

العلمي الذي هو اأحد ثمار النه�سة املباركة.

طالب اللغة الأملانية باجلامعة 

يزورون جامعة ال�شلطان قابو�س

 خليل احل�رضمي:

طالب  �سارك  والثقافة  الرتاث  وزارة  من  بدعوة   

معهد ال�ساد لتعليم العربية للناطقني بغريها  يف ندوة 

نظمتها  التي  وا�ست�رضاف«  دالالت  حار  �سُ »ال�سفينة 

الوزارة بقاعة املحا�رضات يف جامع ال�سلطان قابو�س 

االأكب مبنا�سبة اإحياء ذكرى 35 عاما منذ اإبحار ال�سفينة 

�سحار من والية �سور اإىل مدينة كانتون ال�سينية، وقد 

رعى الندوة �ساحب ال�سمو ال�سيد هيثم بن طارق اآل �سعيد 

-وزير الرتاث والثقافة-، حيث �سارك يف الندوة نخبة من 

الباحثني واملتخ�س�سني من ال�سلطنة وال�سني وبع�س من 

الدول االأوروبية وذلك يف اإطار �سعي ال�سلطنة اإىل تعزيز 

العالقات التاريخية مع جمهورية ال�سني ال�سعبية. 

العالقات  تطور  اإبراز  اإىل  الندوة  وتهدف  هذا 

التاريخية بني ال�سلطنة وال�سني يف املجاالت الثقافية 

واالقت�سادية، باالإ�سافة اإىل اإبراز اإ�سهامات البحارة 

ُعمان  بني  العالقات  توطيد  يف  الُعمانيني  والتجار 

وال�سني يف التاريخ البحري واملالحي لل�سلطنة. وقد 

كم�ساركة  الندوة  باحل�سور يف  املعهد  �سارك طالب 

باللغة  ال�سينية  اجلاليات  مع  فيها  حتدثوا  علمية 

العربية معبين عن مدى حبهم و�سغفهم بتعلم اللغة 

العربية، كما التقى طالب املعهد خالل الندوة ببع�س من 

امل�ست�سارين والدبلوما�سيني التابعني للملحقية الثقافية 

بجمهورية ال�سني ال�سعبية. 

تاأتي هذه امل�ساركات لطلبة املعهد �سمن البنامج 

اأهمية  املعهد  يدرك  اإذ  لهم؛  املعد  واالأكادميي  الثقايف 

الداخلية  والزيارات  الفعاليات  يف   الطالب  دور  تعزيز 

ودجمه  به  املحيطة  بالبيئة  الطالب  وربط  واخلارجية 

باملجتمع الُعماين االأ�سيل  وما يزخر به من عادات وقيم 

التوا�سل احل�ساري بني  تعزز من   وثقافية  اجتماعية 

ال�سعوب العربية واالأجنبية.    

طالب معهد ال�شاد ي�شاركون يف ندوة »ال�شفينة �شحار دللت وا�شت�رشاف«  مب�شقط
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البحث  ت�سجيع  يف  اجلامعة  �سعي  من  انطالقا 

حتقيًقا  العماين  بالرتاث  واالهتمام  والتاأليف  العلمي 

ودرا�سًة ون�رًضا، واإبرازا  لالأثر الكبري الذي اأدته عمان 

اأ�سدلت  الع�سور،  عب  واالأدبية  اللغوية  احلياة  يف 

على  ال�ستار  واالآداب  العلوم  بكلية  ممثلة  اجلامعة 

املوؤمتر اللغوي االأول لق�سم اللغة العربية، والذي كان 

بني  عمان  يف  واالأدبي  اللغوي  الواقع  عنوان«  حتت 

املنجز واملاأمول«.

العلمية  جل�ساته  ا�ستمرت  الذي  املوؤمتر  وكان 

من  دولية   مب�ساركات  حظي  قد  يومني  مدى   على 

وال�سعودية،  وهي)االإمارات،  دولة،  ع�رضة  اثنتي 

واجلزائر،  وليبيا،  وم�رض،  والعراق،  ولبنان،  واالأردن، 

اإىل  باالإ�سافة  واإيران(  وماليزيا،  واملغرب،  وتون�س، 

م�ساركات من �سلطنة عمان، وكانت اأغلب امل�ساركات 

وتليها  اإذ و�سلت ثالثًا وثالثني م�ساركة،  العراق  من 

ع�رض  اجلزائر  ثم  م�ساركة،  ع�رضة  اثنتا  عمان  �سلطنة 

م�ساركات، ثم م�رض خم�س م�ساركات، ثم تون�س اأربع 

م�ساركات، ثم االأردن ثالث م�ساركات، واأما االإمارات 

وليبيا  ال�سعودية  وكذلك  م�ساركتان،  و�سلت  فقد 

املغرب  من  واحدة  م�ساركة  وو�سلت  ولبنان،  واإيران 

وماليزيا، ومترّ اختيار البحوث امل�ساركة بعد حتكيمها 

من قبل اللجنة العلمية للموؤمتر ح�سب اآليات التحكيم 

املتفق عليها بني اأع�ساء اللجنة.

- البحوث امل�شاركة يف املوؤمتر:

يف  امل�ساركة  البحوث  عدد  و�سلت  وقد  هذا 

خمتلفة  جوانب  تناولت  بحثا  وثالثني  �ستة  املوؤمتر 

متعلقة بجانبني هما االأدب واللغة. 

1- اجلانب الأدبي يف اأبحاث املوؤمتر:

اجلانب  يف  الباحثني  مب�ساركات  يتعلق  وفيما 

�سبعة  فيه  امل�ساركة  االأبحاث  عدد  بلغت  فقد  االأدبي 

االأ�ستاذ  من  لكل  بحث  بينها   من  كان  بحثا  ع�رض 

االإ�رضاء،  جامعة  مناع-  �سالح  ها�سم  الدكتور 

كليات  يا�سني-  ماأمون  �سفاء  واالأ�ستاذة  االأردن- 

التقنية العليا، ال�سارقة- عن »عبقرية اخلليل بن اأحمد 

الفراهيدي يف االأوزان العرو�سية«، وتناول هذا البحث 

عبقرية اخلليل بن اأحمد الفراهيدي الُعماينرّ يف االأوزان 

منذ  اأعمدتها  خ 
َّ
ور�س قواعدها،  اأ�س�س  التي  العرو�سية 

يتمكن  مل  اإذ  هذا،  يومنا  اإىل  الهجري  الثاين  القرن 

باحث من اأن ي�سيف وزنًا، اأو تفعيلة، اأو حركة على ما 

خطط له، واأثبت، وقد فتح بهذا العلم جمااًل وا�سعًا اأمام 

ال�سعاب  وذلل  املجال،  هذا  يف  للتاأليف  الباحثني؛ 

اأمام طلبة العلم يف تناول علم العرو�س، والتعامل مع 

ال�سعر بكل ي�رض و�سهولة، كما اأنه كبح جماح ال�سعراء 

بو�سع ال�سوابط لهم، وفتح اآفاقًا وا�سعة اأمامهم على 

العمل بتلك االأوزان املتنوعة، وما فيها من زحافات اأو 

علل، ويف الوقت ذاته قيدهم بتلك ال�سوابط واملعايري 

من  ماأمن  يف  واأبقاهم  العرب،  نهج  عن  اخلروج  من 

تداخل االأوزان لديهم يف الق�سيدة الواحدة. كما تناول 

البحث جمموعة من الق�سايا التي تتعلق بتلك االأوزان 

العرو�س،  علم  و�سع  اأ�سباب  منها:  مبا�رضاً،  تعلقًا 

والبحور  العرو�سية،  الدوائر  واأهمية  ودوافعه، 

املتولدة من تلك الدوائر، وبيان العدد الفعلي لالأوزان، 

والعلل، وكذلك  الزحافات  امل�سميات مبا فيها  وداللة 

يتناول ا�ستبعاد بع�س االأوزان التي جتعل من بع�س 

ال�رضيفة، عر�سة  النبوية  واالأحاديث  القراآنية،  االآيات 

الختالطها باأوزان ال�سعر املعتمدة، ثم مناق�سة �سحة 

احل�سن  اأبي  االأو�سط  االأخف�س  اإىل  املتدارك  وزن  ن�سبة 

�سعيد بن م�سعدة.

عبدالكرمي  ر�سوان  الدكتور  م�ساركة  وجاءت 

بعنوان  ليبيا-  طرابل�س،  جامعة  الطاهر-من 

»اإن  فيها:  قال   »
رّ
النبي ق�سيدة  يف   

رّ
الديني »التنا�س 

يلم�س  املال  جمال  لل�ساعر  النبي  لق�سيدة  القارئ 

بجالء بروز التنا�س الديني فيها، ويلفت انتباهه كب 

امل�ساحة التي كان ي�سغلها الن�س الديني )قراآن كرمي 

– حديث نبوي �رضيف( يف هذا اخلطاب ال�سعري، من 
هنا �سعى هذا البحث اإىل الك�سف عن االآليات التنا�سية 

هذه  يف  الديني  الن�س  ا�ستدعاء  خاللها  من  مترّ  التي 

الق�سيدة، وبيان قدرته على اإعادة ت�سكيل ما ا�ستوحاه 

من الن�سو�س الغائبة و�سبكها يف �سورة جديدة؛ ولذا 

فاإن هذا البحث جاء درا�سة تطبيقية حتليلية لنماذج 

التنا�س الديني التي ت�سمنتها هذه الق�سيدة. و�سلكت 

منهجًا  املعرفية  غاياتها  حتقيق  نحو  الدرا�سة  هذه 

من  التنا�س  با�ستح�سار  وذلك  حتليليًا  ا�ستقرائيًا 

مو�سعه يف الق�سيدة، واالإ�سارة اإىل مو�سعه يف الن�س 

الديني، ثم بيان دوره يف اأداء املعنى. 

ي�ستنطق  اأن  البحث  هذا  يف  الباحث  وحاول 

التنا�س  اأ�سكال  اأبرز  يتلم�س  واأن  ال�سعري،  الن�س 

يف  وجلية  وا�سحة  �سمة  يكون  يكاد   الذي  الديني، 

هذه الق�سيدة، فجاء البحث يف متهيد وعر�س الأ�سكال 

التنا�س الديني يف �سعر املال.

–من  الطائي  اهلل  بنت عبد  الدكتورة عزيزة  اأما 

وزارة الرتبية والتعليم، �سلطنة عمان- فقدمت درا�سة 

يف  الذرّاكرة  م�رضح  على  واالأ�سماء  الذات  »تعدد  عن 

�رضديات �سماء عي�سى« قالت فيها: » اإنرّ هذه الدرّرا�سة ال 

ترمي اإىل درا�سة تناول الذرّات يف اأعمال الكاتب �سماء 

تنزيل  اإىل  ت�سعى  بل  رومنطيقية،  زاوية  من  عي�سى، 

واإذ  له؛  مالزمة  اخلطاب  يف  حالة  بو�سفهما  اتيرّة  الذرّ

اتية  الذرّ بح�سور  االإحاطة  يف  باقتدار  الدرّرا�سة  تتعمق 

اتية اإْن هي اإالرّ ب�سمات، اأو اآثار  يف النرّ�س، فاإنرّ هذه الذرّ

�سار  لذلك  خطاب.  من  تنتجه  ما  يف  املتكلمة  الذرّات 

»الواقع اللغوّي والأدبّي يف ُعمان بني املنجز واملاأمول«..

اجلامعة ت�شدل ال�ّشتار على املوؤمتر الّدويلِّ الأول

 لق�شم اللغــة العربّيــة مب�شاركــة اثنتــي َع�ْشـــرَة دولـــــًة
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اتية يف اخلطاب الق�س�سي �سواء  اهتمامنا بدرا�سة الذرّ

اوي، وعالقته بالذرّاكرة 
رّ
خ�سيات اأو الر كان خطاب ال�سرّ

واملكان؛ اإذا اعتبنا اأنرّ حلظة الترّذكر ما هي اإالرّ حلظة 

الترّطهر  Katharasisمن الذرّنب واخلروج منه. 

االأعمال  طبيعة  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف 

ثيماتها،  حيث  من  عي�سى  �سماء  لل�ساعر  دية  ال�رضرّ

دي  ال�رضرّ املبحث  اإغناء  �سبيل  يف  وخ�سائ�سها 

اهرة  الظرّ وتاأويل  لدرا�سة  جديدة  اآفاق  وفتح  الُعماين، 

يف  كتاباته  من  حيًزا  اأخذت  التي  الأعماله  دية،  ال�رضرّ

من  اخلطاب  اأنتجه  ما  على  معولني  االأخرية،  االآونة 

واالأ�سماء  الذرّات  »تعدد  درا�سة  وتقوم  وتاريخ.  اأفكار 

على م�رضح الذرّاكرة«، على حمورين، اأولهما، تو�سيف 

مكوناته،  حيث:  من  االأعمال  هذه  من  عمل  لكل  عام 

�سننتقي  وثانيها،  واأ�سيائه.  واأمكنته،  و�سخ�سياته، 

للجانب  لنخ�سعها  اإ�سدار  كل  من  النرّ�سو�س  بع�س 

املنتقاة.  الن�سو�س  من  بال�سواهد  ممثلة  الترّطبيقي، 

تركز  التي  دي  ال�رضرّ اخلطاب  نظريات  من  م�ستفيدين 

.Autofictionعلى املتخيل الذاتي

العمامي  جنيب  د  حممرّ الدكتور  االأ�ستاذ  و�سارك 

ة-  ال�سعوديرّ العربيرّة  اململكة  الق�سيم،  جامعة  -من 

ببحث يف )اأ�ساليب الكتابة يف »�سيرّدات القمر« جلوخة 

 جمال عبد النا�رض« ل�سليمان 
رّ
احلارثي، و »الذي ال يحب

ذاتا  خمتلفتان  الروايتني  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  املعمري( 

موؤلِّفة وق�سايا معاجَلة وتاريخ ن�رض. ومع ذلك مل ير 

الدرا�سة.  هذه  يف  بينهما  اجلمع  يف  حرجا  الباحث 

لهما يف اأن ال موؤلَِّف مبقدوره،  وذلك ل�سببني يتمثرّل اأورّ

مهما عال كعبه، اأن ين�سيء من عدم، فاملوؤلَّف اأي موؤلرّف 

اع ن�سو�س �سابقة بع�سها مكتوب وبع�سها االآخر  جمرّ

املعمري  و�سليمان  احلارثي  جوخة  اأنرّ  ومبا  �سفوي. 

واإن  نهال،  هما  اأنرّ من  بدرّ  فال  واحد  جيل  اإىل  ينتميان 

الثاين  ال�سبب  ا  اأمرّ واحدة.  مناهل  من  متفاوتة،  بن�سب 

فيتمثرّل يف اأنرّ املوؤلِّف حني يكتب يكتب يف اإطار جن�س 

ومتيرّزه.  املختار  اجلن�س  تخ�سرّ  قواعد  ووفق  اأدبي 

فباإمكانه  ؛  جمرترّ تابع،  د 
رّ
جمر ه  اأنرّ يعني  ال  هذا  ولكن 

احرتام القواعد كلرّها اأو خمالفتها جزئيرّا الأنرّ خمالفتها 

املنظور،  هذا  ومن  اجلن�س.  عن  اخلروج  يعني  كلرّيا 

ت�سرتك  التي  الكتابة  اأ�ساليب  لنا ر�سد عدد من  اأمكن 

فيها روايتا احلارثي واملعمري. وهي اأ�ساليب بع�سها 

يتعلرّق باحلكاية وبع�سها االآخر يخ�سرّ اخلطاب. 

2- اجلانب اللغوي يف اأبحاث املوؤمتر:

وبلغت اأبحاث اللغة يف املوؤمتر كذلك �سبعة ع�رض 

ومدنها،  »ُعمان  بعنوان  بحث  بينها  من  كان  بحثا 

املعاجم  يف  م�سمياتها  واأ�سول  ا�ستقاقها  يف  درا�سة 

اللغوية »لالأ�ستاذ الدكتور حممد كرمي اإبراهيم-جامعة 

ومدنها  ُعمان  درا�سة  على  فيه  ركز  العـراق-  بابل، 

بنماذج  باال�ستعانة  والت�سمية  اال�ستقاق  حيث  من 

متنوعة وخالل ع�سور تاريخية متعددة، من املعاجم 

ومدنها  ُعمان  مكانة  واأو�سح  اللغوية،  واملوؤلفات 

وجغرافية،  لغوية  م�سطلحات  من  عليها  اأطلق  وما 

االإقليم،  الكورة،  البلد،  املدينة،  الق�سبة،  امِل�رض،  مثل: 

ال�رضود،  اجلروم،  املنب،  القرية،  ال�سقع،  الُفر�سة، 

ف�ساًل عن اإبراز دور ُعمان ومدنها يف مناذج خمتارة 

من املعاجم واملوؤلفات اجلغرافية، وعقد مقارنة لبيان 

وتاأكيد التاأثري والتاأثر بني املعاجم اللغوية واملعاجم 

وتوثيق  ومدنها،  بُعمان  اهتمامها  الإبراز  اجلغرافية، 

وهي  مباحث،  ثالثة  يف  عنها  املهمة  املعلومات 

ُعمان  دور  تبز  االأهمية،  يف  وغاية  غنية  معلومات 

ومدنها تراثيًا: لغويًا وتاريخيًا، ف�ساًل عن املعلومات 

تعد  التي  اجلغرافية،  وامل�سادر  املعاجم  يف  الواردة 

معلومات رديفة تبز دور ُعمان ومدنها ومكانتها يف 

م�سرية التاريخ واحل�سارة العربية- االإ�سالمية خالل 

الع�سور الو�سطى االإ�سالمية.

وقدم الدكتور اأحمد بن عبدالرحمن باخلري - من 

التطبيقية ب�ساللة- بحثا عن: »مفردات  العلوم  كلية 

منوذجًا«  مرباط  العربية،  اللغة  يف  ودالالتها  البحر 

يف  ودالالتها  مبفرداته  للبوح  البحر  فيا  ا�ستنطق 

االألفاظ  تلك  بني  الربط  اإىل  يرمي  ا�ستنطاقا  العربية، 

خالل  من  االأم  بالعربية  و�سلتها  الرتاثية  البحرية 

بوابة املدينة الوادعة يف اأح�سان الطبيعة، تلك املدينة 

التي قال عنها ياقوت احلموي )ت 622هـ/1225م( يف 

ال�سكون  ثم  بالك�رض  »مرباط   : البلدان  معجم  كتابه 

ظفار  مدينة  فر�سة  مهملة:  طاء  واآخره  موحدرّة  وباء 

بينها وبني ظفار على ما حدرّثني رجل من اأهلها مقدار 

فيه  تر�سو  مر�سى  ظفار  تكن  مل  وملا  فرا�سخ.  خم�سة 

املراكب وكان ملرباط مر�سى جيرّد كرث ذكره على اأفواه 

وعمان  ح�رضموت  بني  مفردة  مدينة  وهي  ار.  التجرّ

على �ساحل البحر، لها �سلطان براأ�سه لي�س الأحد عليه 

هم زيرّ العرب القدمي ، وفيهم  طاعة. واأهلها عرب وزيرّ

�سالح مع �رضا�سة يف خلقهم«. 

ويقول باخلري عن البحث: »ل�ســـــت هنا ب�ســـدد 

فذلك  البحري  لتاريخها  التاريخي ملرباط وال  ال�رضد 

ما ال يترّ�سع له اأبعاد البحث، واإمنا عمدت من خالل هذه 

بع�س  بني  اللغوي  الرتابط  بيان  اإىل  البحثية  الورقة 

العربية،  االأم  لغتها  وبني  البحرية  الرتاثية  املفردات 

هي  مرباط  يف  املنطوقة  اللغة  اأن  علمنا  اإن  ال�سيرّما 

ة ظفار  البع�س حمرييرّ اأو كما يطلق عليها  ة(  حريَّ )ال�سِّ

فيها  للخو�س  جمال  ال  التي  امل�سميرّات  من  وغريها 

د اأن هذه اللغة عربية ال�سكرّ يف ذلك  هنا ، اإال اأن املوؤكرّ

هذه  ارت�ساء  اأن  اإىل  االإ�سارة  اأودرّ  اأنني  .كما  مراء  وال 

الت�سمية اأتى من خالل ا�ستقراء الكثري من كتب الرتاث، 

ْحر: لغة قدمية خا�سة  فهذا ابن املجاور يقول: »لغة ال�سِّ

ْحر ال يعرفها غريهم« ... وال�سحر مدينة كبرية  باأهل ال�سِّ

العنب و�سجرها  لي�س بها زرع وال �رضع ويكون بها 

اأر�س مهرة  االآفاق، وق�سبة  اإىل  الكندر، ومنها يحمل 

ت�سمى ال�سحر، ول�سان مهرة م�ستعجم جدا ال يكاد يفهم 

الفهم  وعدم  واال�ستعجام  بالغتمة  اللغة  فو�سف   .«

اللغات  ينعتون  عندما  القدماء  اللغويني  ديدن  كان 

اجلنوبية يف اجلزيرة العربية، ولي�س اأدلرّ على ذلك من 

مقولة اأبي عمرو بن العالء )ت 154هـ( ـ رحمه اهلل ـ : ما 

ة  اأيرّ على  بعربيتنا.  عربيتهم  وال  بل�ساننا  حمري  ل�سان 

اإىل  ق 
رّ
التطر البحث  فاإننا حاولنا من خالل هذا  حال 

بع�س املفردات البحرية وعالقتها باللغة العربية من 

خالل م�ستويات عدرّة. 

- تو�شيات املوؤمتر:

العلمية  املوؤمتر  بعد تقدمي جل�ساته  هذا وقد متخ�س 

عن التو�سيات االآتية:

1- عقد املوؤمتر كل �سنتني.

�سوء  يف  واالأدبي  اللغوي  الرتاث  درا�سة  اإعادة   -2

الدرا�سات اللغوية احلديثة، وال�سيما الرتاث العماين.

3- درا�سة ال�سعر العماين احلديث.

النظر  القدامى يف �سوء  النظر يف م�سلمات  اإعادة   -4

اللغوي احلديث.

5- درا�سة لغة اجلبالية ) ال�سحرية(.

6- الدرا�سات القراآنية.

العماين  الرتاث  بني  والتاأثري   التاأثر  اأوجه  بيان   -7

والعربي.

البحث  الإ�سكاليات  املنا�سبة  احللول  و�سع   -8

التاريخي لالأدب العماين القدمي.

9- ت�سجيع الباحثني على كتابة تاريخ هذا االدب على 

وفق منهجية علمية.

10- الدعوة اإىل و�سع معجم لهجة اأهل عمان احلديثة 

وبيان ما حفظته هذه اللهجة من العرب الف�سيح.

من  لالإفادة  العربية  العلمية  املجامع  خماطبة   -11

الرتاث اللغوي العماين يف اإ�سدار القرارات املجمعية.

حتت  القادم  املوؤمتر  يكون  اأن  اللجنة  تقرتح   -12

عنوان: ) االجتاهات احلديثة يف حتليل الن�س(.

يف  املوؤمتر  كتاب  يف  االأبحاث  تلك  جمعت  قد 

جزاأين كبريين؛ وذلك حتى تكون مرجًعا علميا للطالب 

يف  واالأدب  باللغة  واملهتمني  واالأ�ساتذة  والباحثني 

عمان ب�سكل خا�س والوطن العربي عامة.
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جميل،  وتن�سيق  جليل،  حمتوى  يف 

الرتاث  بوزارة  االأدبي  املنتدى  اأ�سدر 

اأحمد  القومي والثقافة، ومركز اخلليل بن 

بجامعة  العربية  للدرا�سات  الفراهيدي 

لندوة  مة  املحكَّ االأعمال  كتاب  نزوى، 

»قراءات يف فكر ال�سيخ دروي�س بن جمعة 

املحروقي رحمه اهلل 1020-1086هـ/1611-

االثنني  يومي  اأقيمت  التي  1676م«، 

 / 1434هــ  احلجة  ذو   24  -  23 والثالثاء 

املوافق 28 - 29 اأكتوبر 2013م.

جل�سات  ثالث  يف  الندوة  انعقدت 

االفتتاح  جل�ستي  عن  ف�سال  علميَّة، 

نت خم�س ع�رضة  ورقة  واالختتام، وت�سمَّ

دول  ومن  ُعمـــــان،  من  لباحثني  علميَّة، 

ال�سيخ  �سماحة  مقدمتهم  يف  عدرّة،  عربيَّة 

العام  املفتي  اخلليلي  حمد  بن  اأحمد 

لل�سلطنة.

وقد ُدر�ست االأوراق البحثية من ِقبل 

ن�ســــر  ة، وفق �رضوط  جلنة حتكيم خمت�سَّ

البحوث العلميَّة املتعارف عليها، وَحظيت 

االأعماُل املقبولة بن�رضها يف هذا الكتاب 

ال�سادر هذه االأيام.

حما�رضة  هي  املن�سورة  والبحوث 

اخلليلي  حمد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سماحة 

فكر  مميِّزات  حول  لل�سلطنة  العام  املفتي 

املحروقي  جمعة  بن  دروي�س  ال�سيخ 

وبحث  واحلقيقة،  وال�رضيعة  العقيدة  يف 

فكر  يف  واحلقوق  االآداب  حول  »اإ�ساءات 

املحروقي«،  جمعة  بن  دروي�س  يخ  ال�سَّ

نا�رض  قا�سم  بن  د  حممَّ للدكتور 

ال�سيخ  »حياة  بحث  وكذلك  بوحجام، 

وموؤلفاته   املحروقي  جمعة  بن  دروي�س 

1086هـ/1676م(«،   – )1020هـ/1611م 

للدكتور: �سعيد بن حممد الها�سمي.

بحث:  الكتاب  �سم  ذلك  جانب  اإىل 

ع�رض  يف  والق�سائي  ال�سيا�سي  »النظام 

اليعاربة، ودور العالمة ال�سيخ دروي�س بن 

وازدهاره«،  تطوره  يف  املحروقي  جمعة 

�سالح.  حبيب  د  حممَّ الدكتور  لالأ�ستاذ 

جمعة  بن  دروي�س  ال�سيـــــخ  و»ع�ســـــر 

للباحث:  و�سخ�سيته«  وحياته  املحروقي 

�سامل بن �سعيد البو�سعيدي، ومنهج ال�سيخ 

كتابه:  يف  املحروقي  جمعة  بن  دروي�س 

بن  �سالح  للدكتور:  واالعتبار«،  »الفكر 

واالأ�ساليب  احلو�سني.  هالل  بن  �سعيد 

»الدالئل  كتاب  نها  يت�سمَّ التي  الرتبوية 

دروي�س  لل�سيخ:  والو�سائل«  اللوازم  على 

للدكتور حم�سن بن  بن جمعة املحروقي، 

عند  الرتبويُّ  واملنهج  ال�ساملي،  نا�رض 

»الدالئل  كتابه:  يف  املحروقي  ال�سيخ 

احلاج  للباحث:  والو�سائل«،  اللوازم  على 

�سليمان بن اإبراهيم بابزيز الوارجالين.

بحث  على  الكتاب  ا�ستمل  كما 

كتاب:  يف  القراآنية  الرتبوية  االأ�ساليب 

لل�سيخ  والو�سائل«  اللوازم  على  »الدالئل 

حممد  بن  م�سطفى  للباحث:  املحروقي، 

يف  املحروقي  ال�سيخ  ولغة  �رضيفي، 

كتابه: »التبيان اجلامع الأحكام االأديان«، 

من  وكذلك  ال�سيغ.  العزيز  عبد  للدكتور 

ال�سيخ  عند  العمانية  احل�سارية  االألفاظ 

املحروقي يف كتاب: »الدالئل على اللوازم 

والو�سائل«، للباحث: م�سعود بن �سعيد بن 

�سامل احلديدي.

مدير  كلمة  اإىل  باالإ�سافة  هذا 

الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز 

املحروقي،  نا�رض  بن  حممد  الدكتور: 

األقاها  والتي  االأدبي،  املنتدى  وكلمة 

وق�سيدتني  البقالين،  علي  بن  �سعيد  اأ. 

مرثية  اإحداهما  دروي�س،  ال�سيخ  حول 

قها  حقَّ الفزاري  عامر  بن  ب�سري  لل�سيخ 

املحروقي،  نا�رض  بن  حممد  الدكتور 

�سعيد  بن  �سامل  لالأ�ستاذ  والثانية 

بتو�سيات  الكتاب  وُختم  البو�سعيدي، 

دروي�س  بال�سيخ  تتعلَّق  للندوة،  ة  هامَّ

العماين  وبالفكر  املحروقي،  جمعة  بن 

ون�رًضا.  وحتقيًقا،  درا�سًة،  عموًما، 

الفراهيدي  ح مديــــر مركـــــز  و�رضَّ

الدكتور  واالإن�سانية  العربيَّة  للدرا�سات 

اإ�سدار  »ياأتي  قائاًل:  املحروقي  حممد 

املركز  تنفيذ  اإطار  املهمُّ يف  الكتاب  هذا 

العناية  يف  والوطنيَّة  العلميَّة  لر�سالته 

تقدميا  اء 
َّ
للقر وتقدميه  العماين  بالفكر 

ويحر�س  مبكانته.  يليق  ا  منهجيًّ ا  علميًّ

�سات  املوؤ�سَّ مع  التكامل  على  املركز 

واخلارج  الداخل   يف  والثقافيَّة  العلميَّة 

املتَّ�سلة  والدرا�سات  البحوث  اإجناز  على 

االإن�سانيَّة  العلوم  جماالت  يف  بُعمان 

املحروقي  د.  ن  وثمَّ واالجتماعيَّة«. 

ندوة  تنفيذ  االأدبي  املنتدى  م�ساركة 

بن  دروي�س  ال�سيخ  فكر  يف  »قراءات 

هذه  بحوث  واإخراج  املحروقي«،  جمعة 

الندوة. 

يف  اء 
َّ
للقر ر  �سيتوفَّ الكتاب  اأنَّ  علًما 

ركن  خالل  من  القادم  م�سقط  معر�س 

للن�رض  الغ�سام  االأدبي وركن بيت  املنتدى 

مركز  من�سورات  ببيع  د  املتعهِّ والرتجمة 

للدرا�سات  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل 

العربيَّة واالإن�سانية.

مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

واملنتدى الأدبي ي�شدران كتاب 

مة لندوة:»قراءات  الأعمال املحكَّ

يف فكر ال�شيخ دروي�س بن جمعة 

املحروقي«
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تقدير  على  اخلرو�سي  زاهر  بن  نا�رض  بن  اخلليل  الباحث  ح�سل 

كلية  من  اللرّغوية  الدِّرا�سات  تخ�س�س  يف  املاج�ستري  درجة  يف  )امتياز( 

العلوم واالآداب بجامعة نزوى؛ عن ر�سالته املو�سومة بــ »األفاظ النباتات 

ة«، واأ�رضف عليه االأ�ستاذ  يف كتاب املاء لالأزدي ال�سحاري.. درا�سٌة لغـويَّ

الدكتور �سعيد الزبيدي من ق�سم اللغة العربية باجلامعة.

اأهداف عدرّة منها:  اإىل حتقيق  وقد تطلرّع الباحث من خالل ر�سالته 

على  قدرتهـــا  واإثبات  العربيَّة،  اللغـــة  يف  ة  اللغويَّ باملعاجم  االهتمام 

اللغة  األفاٍظ هذه  العلمي من خالل ما احتوته من  التقدُّم  مواكبة م�سرية 

يح  وال�رضرّ ب، 
َّ
واملعر منها  العربي  بني  التمييز  مع  امل�ستعملة،  وكلماتها 

القدمية يف  العربيَّة  الدرا�سات  ر  اإنرّ تطورّ اإذ  والعامي؛  والف�سيح  والدَّخيل، 

بح�سب  متعدِّدٍة  وجماالٍت  ميادين  اإىل  عها 
رّ
بتفر ى  اأدَّ املختلفة  العلوم 

العلوم  �ساع  اترّ ذلك  ي�سحب  اأن  الطبيعي  ومن  واملطالب،  احلاجات  تعدرّد 

والفنون ومنوٌّ يف امل�سطلحات التي تعبرّ عن املفاهيم الكثرية املتجدِّدة، 

ا باأن يحفزرّ العلماء والباحثني القدامى على و�سع معاجم  وكان ذلك حريًّ

�سة يف ا�سطالحات العلوم والفنون املتنوعة، فان�رضف عدٌد من  متخ�سرّ

العلماء اإىل العمل املعجمي، وكان من بينهم اأبو حممد عبد اهلل بن حممد 

عدًدا  �سمرّ  وهو معجٌم  )املاء(،  كتاب  الُعماين �ساحب  حاري  ال�سرّ االأزدي 

ب. كبرًيا من م�سطلحات الطرّ

نه كتاب )املاء(  الباحث بجرٍد واٍف وا�ستيعاٍب تامرّ ملا ت�سمرّ وقام 

من األفاظ النباتات، مع قراءٍة م�ستوعبٍة وفح�ٍس دقيٍق وم�سٍح للمعجمات 

ا من جوانب  االأخرى يف هذا اجلانب؛ حيث تعدرّ األفاظ النبات جانًبا مهمًّ

ف حتى اليوم من الناحية العلمية، 
رّ
املعرفة، اإن مل يكن فيه جديٌد مل يعر

التاريخية املرتبطة  الناحية  ف كما ينبغي من 
رّ
ففيه اجلديد الذي مل يعر

ة امل�رضقة. ة واحل�ساريرّ ة واللغويرّ بعراقة هذه االأمة يف اأجمادها الفكريرّ

وقد ا�ستند الباحث يف درا�سته النباتات على املنهج التحليلي، وذلك 

من خالل االطالع على ورودها يف بع�س املعاجم التي األرّفت قبل ع�رض 

ح�سبما  )املاء(  كتابه  لو�سع  ته  مادرّ املوؤلرّف  منها  ا�ستقى  التي  املوؤلف، 

اأورده، مع متابعة من جاء بعده يف النباتات التي مل ترد يف تلك املعاجم. 

ق 
رّ
واحتوت الدرا�سة على ثالثة ف�سول ومتهيد وخامتة، ففي التمهيد تطر

القدمية، وقراءة  ال�سحاري يف امل�سادر  االأزدي  اأبي حممد  اإىل �سخ�سية 

و�سيوخه  كن�سبه  منه  املوؤلف  �سخ�سيرّة  ال�ستجالء  )املاء(  لكتاب  �رضيعة 

وموؤلفاته ورحالته التي مل تذكرها امل�سادر القدمية. واأما الف�سل االأول 

كتاب  يف  مبجملها  امل�سماة  الطبية  النباتات  الباحث  فيه  اأح�سى  فقد 

ال�سابقة للموؤلف، ثمرّ يف  )املاء( مع بحٍث عن ذكر يف  بع�س املعجمات 

املعجمات الالحقة يف حال عدم ذكرها يف ال�سابقة، وقد ت�سمن الف�سل 

)املاء(،  امل�سماة مبجملها يف كتاب  الطبية  النباتات غري  اإح�ساء  الثاين 

اإىل بحثها يف  االنتقال  ثمرّ  )العني(،  اإذا وردت يف معجم  ا  البحث عمرّ مع 

طبية  فوائد  وجود  عدم  من  د  للتاأكرّ العرو�س(؛  و)تاج  املحيط(  )القامو�س 

منها  بجزٍء  امل�سماة  النباتات  ذكر  على  الثالث  الف�سل  ا�ستمل  فيما  لها، 

�سواء كانت طبية اأو غري طبية. وقد �سلك اخلرو�سي فيه اأ�سلوب البحث يف 

الف�سلني ال�سابقني، فاإن كانت من النباتات الطبية فقد �سلك ما انتهجه 

اإن كانت من  الثاين  الف�سل  انتهجه يف  �سلك ما  االأول، بينما  الف�سل  يف 

النباتات غري الطبية.

معجم  يف  الناباتات  الألفاظ  اللغوية  درا�سته  من  الباحث  وخل�س 

)املاء( اإىل نتائج، منها: وجود بع�س االألفاظ التي مل يجد الباحث األفاًظا 

ا  م�سابهة لها يف املعاجم االأخرى، وهو ما يدلرّ على اأنَّ املوؤلف كان حري�سً

العربية،  غري  العلوم  على  لًعا  ومطرّ الطبي،  اجلانب  يف  العلم  طلب  على 

ذكرت  ا  عمَّ مبناها  يف  اختلفت  كثريٌة  األفاٌظ  )املاء(  كتاب  يف  ووردت 

ت�سحيف،  اأو  التحقيق  يف  وهٌم  ها  اأنرّ من  التاأكد  ومترّ  املعاجم،  بع�س  يف 

مع  الكتاب  حتقيق  اإعادة  يف  بالنظر  التو�سية  اإىل  الباحث  دعا  ما  وهو 

واأنرّ املوؤلف يذكر  اأكرث، ال�سيما  ٍة  اال�ستناد على املعاجم للخروج به بدقرّ

عند تعريفه ببع�س االألفاظ باأنه مترّ ذكره اأو �سيتم ذكره الحًقا يف باب ما، 

ا يعني اأن الن�سخة  وعند البحث والتق�سي عنها ال يتم احل�سول عليها، ممرّ

التي مت االعتماد عليها يف التحقيق غري مكتملة.

باحٌث من جامعة نزوى

ا يدر�س األفاظ النباتات يف كتاب )املاء( لغويًّ

اأُطروح�ت ج�معية
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�شوؤاٌل اأيها املتغطِر�س

قال اهلل تعاىل)اقراأ با�سم ربك الذي خلق)1( خلق االن�سان من علق )2( اقراأ 

وربك االأكرم )3( الذي علم بالقلم)4( علم االن�سان مامل يعلم)5((

اأمرنا اهلل تعاىل بالقراءة ملا لها من اأهمية عظيمة فالقراءة جزء من اللغة 

للمعرفة واالطالع  العقل  اأوالفهم، والقراءة تنمي  للتوا�سل  واللغة و�سيلة 

اأي�سا  وتزيد  واالأفكار  املعارف  وك�سب  الثقافية  املعلومات  من  وتزيد 

املهارات واخلبات. 

يف  االإ�سالمية  للح�سارة  الأهميتها  بالقراءة  يتقيد  اأن  االإن�سان  وعلى 

االإ�سالم وهي اأول كلمة نزلت على �سيدنا حممد -�سلى اهلل عليه و�سلم- 

كلمة  اأعظم  فهي  »اقراأ«  له  وقال  ال�سالم  عليه  جبيل  عليه  نزل  عندما 

يف  ومبادئه  االإ�سالم  وتعلم  واملهارات  واملعرفة  العلم  الأن  كلمة  واأول 

ذلك الزمان هي القراءة. والقراءة تعتب و�سيلة لتقوية �سخ�سية االإن�سان 

ملا لديه من معلومات وخبات قد قام باكت�سابها من القراءة وي�ستطيع 

مو�سوعات  يف  االآخرين  يناف�س  اأو  يتحدث  اأن  اأي�سا  املثقف  ال�سخ�س 

احلياة من خالل قراءة اأ�سياء مفيدة وزيادة الثقافة والتعلم، فالقراءة هي 

وقود العقل الب�رضي، و ال�سخ�س الذي يريد اأن يبدع اأو يطور من ذاته عليه 

بالقراءة.

نبيلة بنت عدمي فريق امل�سلمية

القراءة

اإذا كان العامل يحتفل بيوم املراأة، فاملراأة يف عمان حتتفل مرتني بف�سل جالله ال�سطان 

قابو�س –حفظه اهلل ورعاه- ففي ال�سابع ع�رض من اأكتوبر اأ�سبح للمراأة العمانية يومها الذي 

حتتفل فيه باإجنازاتها.

»اإن الوطن ال يحلرّق من دون املراأة« بهذه الكلمات اللي األقالها جاللته يف كلمته اأمام 

جمل�س عمان منح جاللته املراأة العمانية علوا ورفعة يف �ساأنها. كما قال جاللته »لقد اأولينا 

منذ بداية العهد اهتمامنا الكامل مل�ساركة املراأة العمانية يف م�سرية النه�سة املباركة... الوطن 

اأحد هذين اجلناحني مهي�سا  اإذا كان  التحليق، فكيف  كالطائر الذي يعتمد على جناحيه يف 

منك�رضا«.

ومن هذه الكلمات يظهر جليا كيف اأعطى جاللته املراأة العمانية حقوقا كثرية واأولها 

اأهمية يف م�ساعدتها وت�سجيعها يف دفع عجلة التنمية والتطور اإىل جانب اأخيها الرجل؛ فبعد 

الدرا�سة  حتى  للمراأة  التعليم  باب  بفتح  جاللته  اأمر  فقط،  الرجل  على  حكرا  التعليم  كان  اأن 

اجلامعية، وبعد تخرجها اأعطاها احلق لتعمل فاأ�سبحت معلمة وطبيبة ومهند�سة ت�سع ب�سمتها 

يف بناء الوطن. لي�س هذا فح�سب بل يف عام 2000مت اختيار اإمراأتان لتكون من �سمن 83 �سخ�سا 

من املر�سحني ملقاعد جمل�س ال�سورى يف بادرة م�رضفة الإ�رضاك املراأة يف اتخاذ القرارات.

 وتتواىل مكرمات جاللته للمراأة عام 2008 ليحق لها امل�ساواة بالرجل يف امتالك اأر�س 

�سكنية. كل هذه احلقوق وغريها �ساعدت املراأة لتثبت اأنها قادرة على االإجناز واالإبداع. 

املجاالت  خمتلف  يف  بنجاحات  العمانية  املراأة  قابلته  جاللته  من  الت�رضيف  هذا  كل 

للمراأة  .فهنيئا  املنا�سب  اأعلى  ترتقي  فاأ�سبحت  املمنوح،  الت�رضيف  هذا  ت�ستحق  اأنها  لتثبت 

العمانية ت�رضيف جاللته لها!

نورة بنت عو�ض اجلابرية

املراأة العمانية

يــــــا نب�س حـــــب وقبلة االأوطان العـــــز قاطبـة                    الوفا يا عمان  لك 

حورية ال�سلم قابــــــــو�س تربعهـا                    و�سعبك احلـر اأوفــاها بتحنــــــــــان 

ال�سلم واالإ�سالم جمتمعان عنوانها املجد والعــــــز من قــدك                  ورمزها 

اأثـــارها للتاريـــــــــخ �ساهــــــــــدة                   وح�ســــــــارة كتبت مــدى االأزمان

�سبان ومن  �سيب  من  حموك  وكم  مفخـرة                للتاريخ  االأجداد  �سطر  قد 

تلك القـــــــالع واالأثــــار باقيـــــــة                       اق�سو�ستـــــــــــا عن نورها التبيان

جبالك باملجد االأبــــــي �ساخمــــة                     وجمالــــــك اخلـــــالب هــــــز كياين 

العلم فيك بالدي �سعلـــة وقـــــادة                   وفـــي �سويــداء نورا وعلما واأميانا

عدوان ومن  كيد  ومن  غزاة  ومن  يحفظك               �رض  كل  من  االإله  دعوت 

االأحـــــرار                  وعمــــان املجد واجلود واالإح�سان  ا�سمك موطــــــــن  ليظل 

�ساأحميك بدمي ما حيت بكـــــــــي                   وعهـــــد و�سدق لك باإدارة االأكوان

اإىل االأكفان لــك احلب من �سغري  اأجمعــــــــه                   لك احلــــب واالإخال�س 

زكية بنت علي ال�سهومية

عــمــان الـــعـــز

تفتح  فهي  الفنون،  اأرقى  االبت�سامة  تبقى  ولكن  واأ�سكال  األوان  الفنون 

جماال رحبا وتعطي للحياة معنى فابت�سم تبت�سم لك احلياة ..

ابت�سم فلعل غريك اإن راآك مرمنا                 ترك الكاآبــــة جانبا وترمنــــــا

 اأمينة بنت عبداهلل املفرجية

ترمن 

اأنَّ امل�ساراَت و االنك�سارات عابرٌة، حتى و لو قادْت اإىل جرٍح .. تلملم اأ�سالَء 

قلبي  َخيار  اأخذت  و  اأعطت  �سمًا،  قلبي  جنباِت  على  قا�سْت  دمًا،  البحاِر 

املدلهم، و رمت بحٍب اأ�سود مكفهر.. �سنت زوابَع م�ستقويات.. كانت ب�ساتني 

ريحاٍن و عبق، ملونًا زاهي يف الرواق.. يغ�ساُه النعا�ُس على اجلنبات.. و 

كاأنُه حنُو يٍد على مهنٍد ذو طرٍف �سٍد.

نور بنت �سامي الريامية

م�شري بارد

كنُت َعائدة من مدينِة أصفهان بعد أن أمتْمُت عمليَة 

عالجي بحمِد الله وعظيِم امتنانه. يف املطار، جلسُت 

يف مقعٍد عند الزّاوية، أنتظُر لحظَة عوديت إىل موطني 

الحبيب. اختلس برِصي إىل امرأٍة عجوٍز نحيلة، يبدو 

من قسامِت وجهَها أنها شارفِت السبعنَي من عمرها، 

بأزهاِر  حيكت  كأّنا  بيضاء  حقيبٌة  يدَها  يف  تحمُل 

سبعني  أحزان  وكأن  بتواٍن،  متيش  الفّواح.  الياسمنِي 

من  واملنهِك  املحدودب  ظهرها  يف  تزاحمت  عاما 

رحلِة العمِر البعيدة. توقَّفت لوْهلة، أراحت أنفاسـَها 

املتقطعة، ثّم أكملت خطواتها تبحُث عن أقرِب مقعٍد 

يُعيُد لها راحٓة جسدها الذي اختزله التعُب. بينام هي 

واقفة، مّر بجانبها شاٌب يف مقتبِل العمر يجري برسعٍة 

كادْت أن تنسيُه عقله حتّى أوقعها أرًضا. تألّمـــــْت، 

لكّنُه مل يأبه، أكمل طريقُه وكأّن شيئًا مل يُكن، واملرأة 

عىل  الوقوف  تُحاِوُل  أنفاسَها،  شتات  تلملُِم  العجوز 

رجليَها من جديد. مدَّ شاٌب بالقرب منها يدُه الرّخيّة، 

العليل  جسدها  أراحت  حتى  الوقوِف  عىل  ساعَدها 

يف مقعده. أثنت عليه َصنيعه وذكرته بدعوٍة طّوقت 

الشاَب الفِتيَّ بإكليٍل من وقار.

موقٌف عابٌر مرَّ أَمامي يف غضوِن دقائق، ولكّنه يحِمُل 

يل ولك أخي القاِريء، متهيًدا يخترِصُ شتان من الّناِس 

يعيشون بيننا، ذآك املتعجرُِف املتغطرس؛ يكاُد يكرِسُ 

عظمة ُعُنِقه من فرِْط كربيائِه! وٓذآك املُستكنُي الوِديع 

تطَأُ  حيُث  إىل  نظٓر  غرور،  بذرِة  أحّس  إن  ما  الّذي 

منه  ُخلٓق  الذي  الُتاِب  إىل  الوَضاعة،  حيث  قدماه، 

وسيعوُد إليه كائًنا ماكان.

والكربياء،  الجرَبيِّة  إىل  البْعض  الّذي يدعو  ما  أتساءُل 

ونْنتِمي  واحدا،  ربّا  ل  نبجِّ واحد،  خلِقنا  أصَل  أَوليَس 

لديٍن واحد.! إن كنَت تعتِقُد أن ماالً أو جاًمالً أو حتى 

الناَس  تفوُق  تَجعلَك  درجًة  شأنَِك  من  سريفُع  علاًم 

لَك  وآن  الغرور  قوقعِة  يف  دخلَت  قد  مقاًما،فأنَت 

الرّجوَع قبَل أْن توَصد يف وجِهَك وأنَت تتلّفُظ أنفاسَك 

األخرية..!

َما نرَاُه من ُمفارقٍَة وتباين بنَي الّناس يف شتّى مناحي 

مت  قُسِّ ›أرزاق‹،  البَشية  قاموس  يف  يَسّمى  الحياة 

بدقٍّة متناهية بيِد الباِريء جّل وَعال، ليدخَل كٌل مّنا يف 

دائرِة اإلختبَار الذي من أجله ُخلَِقت البشية، فمنهم 

من ناَل الحظوَة عنَد الله بشكرِه وزهِده، ومنهم من 

ناَل سخطَه وجربوته إثر قُبِح أفعاله وخياَلئه مبا ميلك.

منزِلًة  منه  أقل  من هم  مرافَقَة  يستِخص  من  هَناَك 

الدنيا، هْم  أمور  فيِه من  يفوقهم  أمٍر  أي  أو  ماالً  أو 

يرْوَن أنفسهم داِئًا يف الصّف األمامي، وال يأبُهون ملن 

خلفُهم ..

عامِة  بنَي  مقامه  األمور،رغم  بصغائر  يهتّم  ال  الكبري 

يقوم  عنه-  الله  -ريض  الخطاب  عمربن  فهذا  القوم، 

من مجلسه إلصالِح رساجه بنفسه وهو مجتمٌع بثلٍة 

من قومه، فقال »قمُت وأنا عمر، ورجعُت وأنا عمر«.

فال متِش فوَق األرِض إالّ تواضًعا...فَكْم تحتَها قوٌم هم 

منَك أرفُع.

ن�سيبه بنت نا�رص حممد الكندية

بحر الأفك�ر
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اإننا اأحيانا قد نعتاد احلزن حتى ي�سبح 

جزء منا 

ون�سري جزءا منه...

ويف بع�س االأحيان

 تعتاد عني االأن�سان على بع�س االألوان 

ويفقد

القدرة على اأن يرى غريها...

ولو اأنه حاول اأن يرى ما حوله 

الكت�سف اأن اللون االأ�سود جميل...

ولكن االأبي�س اأجمل منه

 واأن لون ال�سماء الرمادي يحرك 

امل�ساعر..

واخليال ولكن لون ال�سماء اأ�سفى يف 

زرقته...

فابحث عن ال�سفاء ولو كان حلظة...

وابحث عن الوفاء ولو كان متعبا 

و�ساقا...

ومت�سك بخيوط ال�سم�س حتى ولو كانت 

بعيدة...

وال ترتك قلبك وم�ساعرك واأيامك

 الأ�سياء �ساعت زمانها...

مياء بنت حممد احلب�سية

»ال�شعادة«

حيزاً  ورقي  من  تاأخذ  احلروف  حمدودة  كلمة 

اإنها  يثقلها،  ما  لكنها حتمل  اأ�سطرها  كي  ب�سيطًا جداً 

اخللق  اأعظم  ومثالها  الراقية  العظيمة  احلياة  خمت�رض 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، عندما مثرّل العطاء باأجمل 

حالته فكان ميد يده لكل حمتاج ويحن على كل فقري 

، هكذا  بعده  ياأتي  موؤمن  لكل  ا�ستياقًا  وت�سقط دموعه 

يكون االإخال�س يف العطاء..

الثمر  طيبة  ك�سجرة  املرء  روح  يف  ينمو  اإنه   

ينعك�س ثمارها يف كل حلظة، وما اإن يتخلُق املجتمع 

امل�سلم بالعطاء ت�سبُح االأمة يف اأ�سمى رقيها وفخرها 

ومنائها .

 زهرة بنت حمد احلجرية

العطاء

اأخط بقلمي الأن�سج خيوط املا�سي..

عن ذكريات باتت خالدة يف ذهني..

عن �سديقات ما زلن �سويحباتي..

عن جامعة �ساخمة على مر الع�سور ..

ماذا ع�ساين اأن اأكتب..

وقد عجز قلمي عن التعبري ..

اإىل �سديقاتي االأبديات اأحببت اأن اأقول 

لكن..

اأن كل �سيء اليوم حويل يذكرين بكن..

كيف يل اأن اأن�سى وجوها عالقة يف 

خميلتي..

كيف يل اأن ان�سى كل تلك االأحداث 

بحلوها ومرها.. 

اأمتنى اأن يجمعني القدر بكن مرة اأخرى 

اأ�ستودعكن اهلل..

عائ�سة بنت حممد ال�سهومية 

يجة 
ّ
ذكريات خر

غاليني عيـــــون  البــــالد  اإن  مل�ست  و  االحبــــــاب         ب�سمــــة  ال�سعادة  ان  عرفت 

بيوم احلـــــزن ك�ســـــر للمفارق نـــــــاب           �سمعـــت الريـــــح والذكـــــرى تناديني

تخليني!! ال   ... دخيلك  ت�رضخ  تبـــــي  البــــــــــاب        و  ودالنــــا  بيتنـــــــــا  مقلط 

يو�سيني نف�سي  على  اأمي  و�ســـوت  االأ�سبــــاب؟!      و�س  تلوح  اأخواين  كفوف 

ديني نحـــــر  يدمي   مهنـــــد  ت�سيــــر  االأغــــــــراب          وح�سة  و  الرحيل  اإن  بظن 

�سنيني عتمــة  ت�ســـــوي  م�سابيـــــح  االأ�سحـاب        كانوا  عيوين  يف  و  رحلت 

علــــى �سفــــــة عناويني اأ�ســـــــراب          والحطــــــت  اأمنيات  يديني  و طارت من 

و مرت �سورتك وترقرق العنــــــــــــــاب           ولـــــون التـــــوت غنـــــى يف �رضاييني

تغطيني رمو�ســك  و�سفــــــة  واأنـــــام  ينجاب        ما  يعي�س  حلم  اأكون  ليت  يا 

واحلق بك �سما ود وغال و اعجــــــــاب           وفـــــي  قلبــــك عن العالـــــم تواريني

بعيني ناظر  تكرم   : لك  جوابـــــــــــــي  غالب          الهوى  اإن  :�سحيح   ت�ساأل  اإذا  و 

ت�سوف اإن�سان بهيـــــــام امل�ساعـــــر ذاب             يغنــــي لــــك » اأحبـــــك لـــو جتافيني«

و حانت رحلتي و االأمنيات ركــــــــاب            مقاديــــــــر البـــــدو قامــــــت ت�رضيني

رحلت بحلم �سايب و بعزمية �ســـــــاب             مرامــــــــــي عــــودة الـــــــورد لب�ستاين

الزمــــان املــر مرويني واأنــــا جــــور  الك�سري عتــــاب           ال�سلب  حبيبي ما على 

تعاتبني و اأنا ما بني نـــــاب و نــــــاب            وعــــن ملـــــة حطامـــي عجزت اإيديني

كفاين من عذابي وح�ســــة االأغــــــــــراب              واأنــــا ا�ســــوف بعيونـــــــــك ال تخليني

بدرية بنت �سعيد احلو�سنية

ب�شمة الأحباب

كلما  ن�سمعها  ما  كثريا  عبارة   ، الفرج  مفتاح  ال�سب 

معنى  على  تنطوي  وهي  والنكبات  العقبات  اأدركتنا 

احلياة  هذه  بجمال  ن�سعر  يجعلنا  معنى  جدا،  جميل 

ذلك  وجود  من  البد  �سعبة  احلياة  هذه  كانت  فمهما 

االأمل اخلفي الذي ينبثق اأمامنا خمرتقا الظلمة. ال�سب 

هو ذلك ال�سب اجلميل الذي ذكره اهلل تعاىل يف و�سف 

ال�سالم   عليهما  يو�سف  ابنه  و  يعقوب  �سيدنا  ق�سة 

ف�سب جميل اأيها االإن�سان فما بعد ال�سب اإال الفرج . 

وال�سب هو اأي�سا و�سيلة لتحقيق املراد مع الثقة باهلل 

ال�سالم  �سيدنا زكريا عليه  و ها هي ذي ق�سة  تعاىل 

تعاىل  اهلل  اإن  املراد.  لتحقيق  ال�سب  باأهمية  تذكرنا 

ال ميتحننا بهذه امل�سائب اإال لن�سب فال�سب مينحنا 

تلك  مينحنا  اإنه  وعقباتها،  باحلياة  لن�سعر  الفر�سة 

اأمام  لك تهون  باالآخرين فكل م�سيبة  لنفكر  الفر�سة 

لنبت�سم  لنتفاءل  الفر�سة  اإنه مينحنا  النا�س،  م�سائب 

ولنعمل فاالأ�سجار تنمو ببطء ولكنها حتمل اإلينا اأجمل 

الثمار و اأطيبها. 

ن�رصاء بنت �سليمان الربخية 

» ف�شرٌب جميل«

عهدا عليك يا وطـنـــي 

اأال تقيدنا احلـدود

اأال ن�سري يوما مبرتبة 

ال�ســدود

اأال نكابر بني قلبينا ...

ونختلق اجلحــود

عهدا عليك اإذا ما دارت 

الدنـيــا

الألقاك اأهلي و�سحبي 

واأ�ساليف واجلــدود 

واإذا ما اأخجلت �سود الليايل 

ناظــريك الأم�سح اآها هات 

قلبك ..

ودمعــات اخلدود 

فاإين اأرى الدنيــا مبليء 

عينيــك 

      اأ�سبــاه ..

بل واهلل جنات اخللود 

واأين الأرف�س من غري كفيك

اأن تكــون هي الوعــود!

 

الق�سور جهينة بنت �سليمان الكلبانية ي�سيد  من  فمنهم  كثريون،  املهند�سون 

الق�سور..  تلك  العامل، ومنهم من ي�سمم يف  يف 

من  ق�رضا  ت�سيد  اأن  العامل  يف  هند�سة  فاأجمل 

االأمل، وذلك الق�رض فيه نوافذ تفتح اآفاق وا�سعة 

يف احلياة، اأبوابها ت�ستقبل الت�سامح، و�سلم ذلك 

الق�رض يتدرج بفكرة الوعي، و�سكان هذا الق�رض 

متاأملني، متفاعلني ، مت�ساحمني.

ال�سكون  يعم  الق�رض  ذلك  يف  الظالم  حل  فاإن 

والهدوء.. فذلك الق�رض هو »القلب« الذي ينب�س 

لي�سامح  واأتراحه  اأفراحه  ليواجه  احلياة  يف 

دفن  هو  واالأمل  االأمل،  تعني  فاحلياة  ويغفر. 

الت�ساوؤم.

بذكر  قلبك  هند�س  حلياتك...  املهند�س  اأنت  لذا 

اأيام  اإنها  والت�سامح.  بالتفاعل  باالأمل،  اهلل، 

وترحل.. فعليك اأن تهند�سها اإىل االأف�سل.

وتعب  واأحزان  هموم  حياتك  تقتحم  عندما 

ما  كل  وتغلق  تتوقف  ال  وظروف  واإرهاق 

اأن تفتح النوافذ  هند�سته يف ذلك الق�رض، عليك 

وال تغلق االأبواب الأن النوافذ تفتح اآفاق وا�سعة 

يف احلياة، واالأبواب ت�ستقبل الت�سامح، فتت�سلق 

الفكر  يف  م�ستوى  اأرقى  اإىل  لت�سل  ال�سلم  ذلك 

الواعي. �ستجد احلياة رائعة بجميع األوانها.. 

جتعل  ال  وحدك.  اأنت  ولونها  حياتك  هند�س 

الظروف واالأ�سخا�س يف�سدون ما �سيدته. 

اأميمة بنت فهد الكلبانية

هند�شة

عهدا 

يا 

وطني

احلياة جنة  لها ثمنها فاإن كنت تريد حياة �سعيدة وافرة 

اأغوار  عن  تك�سف  بحيث  فكرك  و  اأعماقك  من  فذاك  اخلري 

نف�سك احلقيقة الكامنة فيها الأن من عرف نف�سه فقد عرف 

اهلل ..

،اأن�سد  داخلك  الهم�س  ذاك  اإىل  االإن�سات  �سوى  عليك  ما 

امل�ساعر  �سادق  معك  يتناغم  وحاملا  الربيع  اأن�سودة  له 

وا�سنع منك  وان�سجم معه  الدافئة  الوداد  ن�سمات  ا�ستعذب 

ومن م�ساعرك دوحة وفاق وات�ساق فهناك ما ينتظرك من 

جمد وانطالق..

بذور نبذرها وعما قريب �سنح�سدها فكم اأحب احلياة الأبدع 

فيها واأنتج منها الكثري والكثري فلي�س اأروع من اجلمال يف 

�سمو  بعمق يف  تاأمل  اآفاقك  ولتنمو  اآمالك  لرتتقي  احلياة، 

ال�سحب ورفعتها فاإنها ال تر�سى �سوى العال والف�ساء.

حنان بنت عبداهلل ال�سهومية

هم�شاٌت يف ُحبِّ احلياة
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 Oh, my great friend..
You make my life thoroughly 
enjoyable;
I love your support..
I relish your care ; 
You are a gift of beauty from 
Allah.. 
I will save, protect and safeguard 
you ;
I have written a promise in my 
heart to make your life happy..
As you do ;
I feel ecstatic with you..
You are my great incentive to 
challenge all difficulties ; 
I love you, - my best friend -

ASMA MOHAMMED HAMED AL 
AMRY

قف من جديد!

ما اأروع ال�سباح

فيه خيوط �سم�س ذهبية 

تختل�س النظر

من نافذة تطل على 

حلظة...

فيها...

يعر�س الر�سام لوحته التي طاملا �سهر لتكون اأ�سطورة

 يرتدي الطبيب معطفه االأبي�س،،، فهو مل يياأ�س يوما ما

مي�سك املعلم قلمه ليخط على ال�سبورة �سعاره يف احلياة،

 »قف على نا�سية احللم وقاتل«...

يلقي ال�ساعر نظمه بعد اأن كاد يغرق يف بحور ال�سعر و قوافيه...

م�سممة تلب�س طفلتها ثوبا طرزت اإبداعها عليه 

اأب ...

ـــاهم رَبرّ

يرى امل�سور يلتقط �سورا لهم 

ي�سمها املوؤلف لكتابه 

»قف من جديد!! ال ت�ست�سلم«

ليقراأها من قعد

ليبداأ �سفحة جديدة...

اأوجدت نف�سك بني ال�سطور؟ 

اأم اأنها تختباأ بني احلروف…

�سع لنف�سك مكانا بينهم

 فاأنت ت�ستحق ذلك

رحمة بنت �سعيد املحرزية

In coordination with the Office of Astronomical Affairs of the 
Ministry of Endowment and Religious Affairs, the physics section 

at the College of Arts and Sciences organized a session of 
astronomical observation for the moon›s surface topography 
and some other stars and planets on Monday evening dated 
the 5th of December 2016.                           The physics division 
carries out the moon surface observation activity on a yearly 
basis aiming at developing the astronomical education, and 
enabling the participants to enrich their knowledge on moon 
surface topography, and assigning the directions at night 
depending on stars. In addition, learning some astrological facts 
of planets, horoscopes, galaxies, etc existing in the sky at this 
time of the year.

When observing the moon through the telescope, many of the 
participants’ questions inquiries and queries were answered. 
The participants showed their admiration and interest in the stars 
and planets observations due to the new valued information.      

In collaboration with the Office of Astronomical Affairs of the Ministry of Endowment and 
Religious Affairs, the physics division held a session of astronomical observatory for the moon›s 
surface topography

Stand up again!
How fabulous the morning is
With golden sunshine 
Peeping
From a window Overlooking
A moment …
Where…
 a painter is showing his encaustic which he stayed 
up long  to make it legendary
A doctor is wearing his white coat… he never gave 
up
A teacher is holding his marker writing his motto  
on the board» Stand at the corner of dream and 
fight.“
A poet is delivering his poem after being about to 
drown in the rhymes of the poem and its meter…
A designer who is attiring her daughter a dress 
embroidered her creativity on it
A father
Grown them up 
Looking at the photographer taking photos of them
That the author includes  in his book 
“stand again! Never give up”
For hopeless ones 
To start a new life
Did you find yourself among lines?
Or it is hiding  among litters?
Set yourself a place among them
You deserve that

Stand up again                                                                       قف من جديد

°°A Unique  Jewel °°

Participations
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Memories do not leave  Maryam 
unchanged but its remain in her 
thinking as the meeting approached, 
how much she missed her father, and 
her nostalgic raised for him NO longer 
she can wait to see him ,she pray to 
God to make the days go , to mercy 
her of her slow crept like an old snail 
,she hoped that if she sleep in one night 
and wake up to find  herself lying in his 
lap ,she wished for him to be return 
and pretend to sleeping to make him 
carrying her to her bed like a little girl 
before his departure .Bleak years goes 
and he is far from her, she prayed her 
God a lot and she pleaded to him 
,dose the time of meet is coming , the 
possibility of patience had been no 
longer.
She was sitting behind their mud house 
:tracing with small finger ,imagine 
his face which she began to forget it 
,hope remember his height ,his smile, 
his laugh ,maybe he throws in her 
heart some warmth ,but she couldn’t 
because her young age when  he left 
her ,she remembers that her father was 
very affectionate and wonderful.
It wasn’t only the memory of her father 
that disturbs her life ,but the memory of 
her grandfather and her brother too. 
She loved them  too much and she is 
so sad for missed them. She is afraid of 
losing her father too. Saying to  herself,» 
what if he didn’t come back, what a 
black fate is waiting for you Maryam 
,what a bark fate is waiting for you my 
mother .oh God bring my father back 
to us ..bring him back quickly.

 Maryam Hamood AlAghbari

Department of mathematical and 
physical sciences organized a seminar 
on Thursday 82016/12/ which is a part 
lecture series of mathematics section. The 
lecture was delivered by                   Dr. 
Sunil Kumar Maurya, Assistant professor in 
Mathematics. In this lecture he explained 
about the matter and space time 
geometry around the matter as well as 
how the matter is distorted the space 
time. (See Fig.1 and Fig.2)

  
 
Fig.1 Einstein›s theory of general relativity 
predicted that the space-time around 
Earth would be not only warped but also 
twisted by the planet›s rotation. 

Fig.2 High-precision test of general relativity 
by the Cassini space probe (artist›s 
impression): radio signals sent between 
the Earth and the probe (green wave) are 
delayed by the warping of space-time        
(blue lines) due to the Sun›s mass.

Next He discussed about the physical 
meaning of Einstein field equations and 
how to derive the Einstein field equations 
for the spherically symmetric anisotropic 
charged distribution. In this connection 
he also discussed about some important 
properties of tensors and Riemannian 
curvature tensor for spherically symmetric 
line element. 
The Einstein field equation is given as,

where,   is called the contracted Ricci 
tensor and   is a scalar tensor while  
and   represent corresponding to the 
Riemannian curvature tensor and metric 
tensor. Moreover the energy tensor ( 
) and Riemannian curvature tensor ( ) 
corresponding to anisotropic matter can 
be defined as,
                             
 ,
where,   is  the  four - velocity vector,    is 
the unit space like vector in the direction 
of radial vector and  . 
At last he has provided the full mechanism 
to solve the Einstein’s filed equations with 
physical conditions in details as well as 
how we can relate this solution to explain 
about the property of astrophysical 
compact star. It is worth mentioning here 
that this work is supported by university of 
Nizwa internal research project.  

Some Exact Solutions of Einstein’s Field 
Equations for Compact Stars in General                 
Relativity

By: Ahmad Fouad Alwan

Maryam 
Memories
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