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رجل الظل
ما كنت أظن أ ّن يدي ستجر قلام مؤبّناً ملع ٍني مل ينضب يوما،
موقف ال أحسد عليه ،متتزج فيه العواطف باألفكار ،رمبا ال ينفع
هنا مدح مادح أو قدح قادح ،ولكن إخالصه وعطاءه لن يخفى
عىل رب القلوب والجوارح.
يقول أمري الشعراء أحمد شوقي:
إن ت ََس ْل أين قبو ُر ال ُعظام

ُس
فَعىل األفْوا ِه أو يف األنف ْ

يالله! األستاذ محمود الرواحي لن يعود ،خطفه القدر املحتوم
موتا  ..كم مرة حاول أن يربز ابتسامة ليخفي وراءه مشقة ساعات
من العمل الدؤوب ،كم مرة حاول أن يتحمل مسؤولية كيان
عظيم كجامعة نزوى بعزمية األشاوس ،كم مرة حاول أن يظل
صامدا يف الرساء والرضاء ملواصلة املشوار ،نعم إنه مثال يحتذى
به يف كل يشء  ..تر ّجل فرتك وراءه إرثا ثقيال من املبادئ واألفكار
لألجيال القادمة.
وألنّك مميز يا محمود بدت حياتك طويلة عميقة رغم ِقصرَ
ع َّدادها ،كنت جرسا لعبور اآلخرين نحو الخري واألمل .مل تلتقطك
الكامريات كثريا ،ومل توثقك صفحات الدفاتر واملحابر ،رمبا هذّبت
نفسك للعمل يف الخفاء بعيدا عن العجب والرياء؛ طمعا يف عبادة
الرس التي ال يثبت عليها إال الصالح الرب.
محمود بن سليامن الرواحي ،أستاذ كبري جمع آرسا ً صفات القائد
شمسه املرشقة فانطفأت إحدى منارات جامعة
امللهم ،أفل َْت
ُ
نزوى ،التي اعتنى بشتالتها إىل أن حاز لقب (رجل الظل) ،نقش
من خاللها مالمح الجامعة يف التقويم الرتبوي والتعليمي.
رحل من كان يظن أن العمل والتعلّم ي ٌد ال تتوقف عطاءاتها ،رحل
قبل أن يحقق هدفه خريجا يف درجة املاجستري ،بل يزيد عن ذلك،
تاركا رسالته غري مكتملة  ..هذه املرة مل تغ ّيبه الندوات واملؤمترات
العلمية الخارجية ،وال املشاركات يف املحافل الدوليّة؛ بل رحل يف
هدوء خارج هذا الوطن الغايل؛ الذي المس فيه النجاح والتوفيق،
والمس فيه أحالماً من التق ّدم والتط ّور ،نعم أغمض عينيه للمرة
حب املجتمع له.
األخرية عىل ِّ
دائرة العالقات العامة واإلعالم
محمد بن عيل اإلسامعييل

يَــا لهــذا الفــراقِ مل َّـا غَشَ انــا!
لَــ ْم نَشَ ـأْ أ ْن يَكـــو َن هــذا فَكَانــا
وســرو ٍر فكـــا َن ُح ْزنًـــا لِقانــا
ن ُ
الوقـت منــ ُه لحظــ َة لُقْيــا
َسـأل
َ
ُ
أ َم اًل َد ْربَنا َمشَ يْنا فَط ََال ال َو ْج ُد حتى ِبيَ ِأسنا قد َمشَ انا
ِ
الصمـت وانكسـا ُر ُرؤانــا
لغــ ُة
التفاصيــــل إال
ُ
التفاصيــــل مــــا
ُ
بعدمــا َعــ َّز س ِّيــدي ُملتَقانـــا
إِيــ ِه (َ ..محمو ُد  )..وال ُّدعـا ُء بَريــ ٌد
ــــــح املِيزانــــا
َقيـــــل تُ َر ِّج
اً
وث
كال َّنسيــمِ العليــلِ
كنــت خفيفًــا
َ
ُ
ِ
باحــات هـذ ِه األَلوانــا
الص
ُـوح وت ُلقي
فـي َّ
كــي يَف َ
ت ُلهــم ال ِعطْــ َر ْ
فانعكسنــا بطي ِنــــ ِه إنسانــــا
ـــئ املـــا َء ُحبًّــــا
ْ
يــو َم كُ َّنـــا نُ َخبِّ ُ
ِمــن ُم َح َّي َ
ــاك َوج َهــ ُه الظَّآمنــا
والصبـــاح يُـ َر ِّوي
أرشقـــت
يـــو َم
َ
ُ
كيف الزمـا ُن َ
فيـك طَ َوانــا؟!
آ ِه َ
طويـت الزمـا َن فينـا ابتسا ًمــا
كـم
َ
وح ِم َّنا وأَفلتَتْ ُه يَ َدانا!
ُّ
س هذا الذي َ
أمس َكتْ ُه ال ُّر ُ
أي رِ ٍّ
فانتهينــــا تَ ُق ُّدنــــا أَش َجانــــا!
أي َمقطوعـــــ ٍة نَقُــــ ُّد شَ َجاهــــا
ُّ
ريق املوتُ أحال َمنا ويُقيص ُم َنانا
أره َقتْنا األسفا ُرَ ،
كيف يُ ُ
ُطلــق األجفانـــا
إن َ
ـــض ال َج ْف َن ..إنَّــــا
طالَ َمـا ِغ َ
َّــك اآل َن تُغ ِم ُ
بـت ن ُ
و َعميقًا نَر َاك ت ُ
َرتك هذا األث َ َر ال َف َّذ سيِّدي يك يَرانا
َها ُهــو ال ُع ْمــ ُر ُم ِ
َّـت ُع َرانا
وشكًــا وامل َنايـــا
ــت َو ْصلَنــا و َحل ْ
قَطَّ َع ْ
ِّــــق األحزانــــا!
ِّـــــق ُح ْزنـــي
فَلْ َيقولــوا :يُ َعل ُ
قَـــ َدري أنَّنـــي أُ َعل ُ
لـت قَلبـي ال َج َبانـــا
قلبـــي الشُّ جــا َع شَ ِق ًّيــــا
ـــل
َحا ِم اً
َوشَ ِق ًّيـا َح َم ُ
َ
عت واخترصتَ ال َّزمانــا
إي ِه (َ ..محمو ُد  )..ال التَّذاك ُر ت َكفـي
يـو َم َو َّد َ
ِ
َكــت ِم ِّنــي البَيَانــا
ـــروف فصي ًحـــا
َـــلك فـي ال ُح
أَتمَ اّ
وبليغًــا َمل َ
وكنت امل َكانا
َـــــلك فــي امل َكـــــانِ ن َِديًّــــا
أَتمَ اّ
كنت ال َّندى َ
حيـث َ
أَ ُ
سأل الل َه أ ْن يُصا ِف َح َك النو ُر ويُرخي عىل ثَر َاك األمانا
سيِّدي سيِّـدي ال ِج َنا َن ال ِج َنانـــا
أَ ُ
ســـأل اللـــ َه أ ْن تكـــو َن ُمقي ًمـــا
لَـ ْم نَشَ ـأْ أَ ْن يَكـو َن هـذا فَكانــا
ُ
كــل شَ ــي ٍء
أســأل اللـ َه ...وانتهى ُّ

هشام بن نارص الصقري
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جمموعة من طالب الواليات املتحدة الأمريكية ين�ضمون �إىل الدرا�سة يف معهد ال�ضاد
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

يف �إطار التعاون امل�شرتك بني معهد ال�ضاد ،وامل�ؤ�س�سات
التعليمية العلمية املعنية بتدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها،
ا�ستقبل معهد ال�ضاد م�ؤخرا اثنني وثالثني طالبا من الواليات
املتحدة الأمريكية؛ وذلك بهدف درا�سة اللغة العربية ،واكت�ساب
املعارف والعلوم املتعلقة بها� ،إ�ضافة �إىل التعرف على الثقافة
ال ُعمانية العريقة ،حيث بد�أ املعهد بالتجهيز الكامل يف ا�ستقبال
طالبه اجلدد؛ وذلك ب�إنهاء كافة الإجراءات املتعلقة بدرا�سة
الطلبة من ت�أ�شريات الدخول وموافقات وزارة التعليم العايل
وحت�ضري املواد التعليمية لهم.وقال الفا�ضل خليل احل�رضمي:
«�إن �إدارة معهد ال�ضاد تويل اهتماما بالغا بالطالب اجلدد الذين
يلتحقون بالدرا�سة يف املعهد؛ وذلك من خالل و�ضع برنامج
تعريفي لهم ي�شمل اطالعهم على احلياة اجلامعية واخلدمات
املختلفة التي يقدمها لهم املعهد ،ويعد برنامج ا�ستقبال الطالب
اجلدد �أحد �أهم الأعمال التي يقوم بها الإداريون والأكادمييون

يف املعهد طيلة العام الأكادميي؛ بهدف النهو�ض مب�ستوى عال
من اخلدمات التي يوفرها املعهد لطالبه اجلدد ،وتكوين �صورة
ذهنية ح�سنة عن اخلدمات املقدمة ،مما ي�ؤ�س�س عالقة قوية
ومتميزة بني املعهد وطالبه».وبد�أ الربنامج ب�إخ�ضاع الطالب
المتحان حتديد امل�ستوى املعِد �إلكرتونيا على �شبكة املعلومات،
على �أن يتم توزيعهم �إىل م�ستوياتهم املختلفة وفقا ملهاراتهم،
وم�ستوياتهم العلمية والتعليمية .بعد ذلك مت الرتحيب بهم يف
احلرم اجلامعي ،و�أخذهم يف جولة تعريفية بني �أروقة اجلامعة؛
للتعرف على مرافقها من قاعات تدري�سية ،ومكاتب �إدارية،
وخمتربات البحث العلمي ،ومكتبة اجلامعة وغريها من املرافق
التي تعني الطالب وتخدمه يف حياته العلمية داخل احلرم
اجلامعي.وقدمت الأ�ستاذة نهى العربية  -ع�ضو هيئة تدري�س
ومن�سقة برامج �أكادميية -العر�ض الرتحيبي اخلا�ص بالربنامج
املعد لهذه املجموعة ،م�شرية �إىل طبيعة احلياة اجلامعية داخل

احلرم وخارجها ،وكذلك العادات والتقاليد العمانية التي ت�شملها
حياة كل بيت عماين ،و�أهم الأماكن ال�سياحية ،واملعامل التاريخية
التي تعك�س ثقافة هذا البلد ،ومورثاته الأثرية واحل�ضارية؛
من �أجل جذب الطالب وت�شجيعهم على احلوار باللغة العربية.
وتطرقت العربية �إىل احلديث عن حمتوى الربنامج الأكادميي
وتفا�صيله ،التي �سيقدمها الكادر الأكادميي لتدري�سه يف املعهد،
م�شرية �إىل �آلية تقييم اال�ستمارة التي يقوم الطالب بتعبئتها
نهاية الربنامج؛ من �أجل تعزيز مهاراته وقدراته ،والرقي
مب�ستوى اجلودة .كما حتدثت عن تفا�صيل الربنامج الثقايف
مف�صال
امل�صاحب للربنامج الأكادميي ،والذي ت�ضمن �رشحا
َ
عن املحا�رضات امل�صاحبة للربنامج ،وبرنامج ال�رشيك اللغوي،
واخلط العربي ،وامل�سابقات التي جتعل الطالب الدويل يندمج يف
املجتمع املحلي؛ من خالل لقائه وتعرفه على املجتمع املحلي،
وتبادل املعلومات يف خمتلف املو�ضوعات احليوية.

اجلامعة تبتعث ثالث طالبات �إىل جامعة بروناي للخ�ضوع لربنامج تدريبي عن القيادة

ابتعثت اجلامعة الأ�سبوع املا�ضي ثالث طالبات من
تخ�ص�صات خمتلفة يف اجلامعة �إىل جامعة بروناي -دار
ال�سالم؛ للخ�ضوع لربنامج تدريبي عن القيادة يعرف بـ Global
.leadership Summer School
بد�أ الربنامج يف اليوم الثاين من ال�شهر اجلاري ،وي�ستمر

حتى التا�سع والع�رشين من ذات ال�شهر ،ونظمت جامعة بروناي
الأ�سبوع املا�ضي برناجما تعريفيا للم�شاركني من الطالب
يف الربنامج للتعرف على اجلامعة ،و�أق�سامها ،وتخ�ص�صاتها،
وكذلك التعرف على �سلطنة بروناي ،وتاريخها وح�ضارتها.
ي�شمل الربنامج �أكرث من ثالثني طالبا وطالبة من

خمتلف جامعات العامل ،ويتخلل برنامج الزيارة �إىل جانب
الربنامج التدريبي العديد من الأن�شطة ،والفعاليات ،والرحالت
اال�ستك�شافية والرتفيهية التي متكن الطالب من التعرف على �أهم
معامل �سلطنة بروناي ،وال�سياحة فيها ،والعادات والتقاليد التي
يتميز بها �شعبها.
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عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع يلتقي بطالب
برنامج التبادل الطالبي

مركز خدمة املجتمع ي�ست�ضيف ور�شة تدريبية
لرواد الأعمال
انطالق ًا من مبد�أ ال�رشاكة بني خمتلف
اجلهات (احلكومية واخلا�صة) وجامعة نزوى،
يف تطوير املوارد الب�رشية وتنميتها ،وتعزيزاً
لهذه ال�رشاكة والتعاون املثمر ،ا�ست�ضافت
اجلامعة ممثلة مبركز خدمة املجتمع ،ور�شة
النية» يف جمال
تدريبية بعنوان «الأفكار رّ
ريادة الأعمال.

التقى الدكتور �صالح بن من�صور العزري ،عميد
�ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع� ،صباح يوم الثالثاء
املوافق (2018/7/3م) ،بطالب برنامج التبادل
الطالبي البالغ عددهم واحدا وع�رشين طالبا من
خمتلف جامعات جمهورية م�رص العربية وفل�سطني.
بد�أ العزري حديثه معهم بالرتحيب بهم ،معرفا
باجلامعة ور�ؤيتها ور�سالتها ،و�أركانها املتمثلة يف
التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع ،كما حتدث
عن كليات اجلامعة الأربع ،ومراكزها ،واملعاهد
التي ت�ضمها.
ثم حتدث عميد �ش�ؤون الطالب عن العمادة
ومراكزها ،م�شريا �إىل دور كل مركز والغاية التي
�أن�شئ من �أجلها ،كما تطرق يف حديثه �إىل �صندوق
م�ساندة املتعلمني ومكتب الطلبة الدوليني،
مقدما جمموعة من الن�صائح والتوجيهات للطلبة
القادمني ،مبينا �أن اجلامعة �ستبذل جهدها يف
خدمتهم وتدريبهم بال�شكل املطلوب حتى يخرجوا
ب�أكرب قدر من الفائدة ،بالإ�ضافة �إىل حديثه عن
اجلانب الرتفيهي الذي �سي�صاحب التدريب ،والذي
يهدف �إىل تعريف الطالب مبحافظات ال�سلطنة
وعاداتها وتقاليدها وثقافة املجتمع املحلي فيها.
وحتدث الأ�ستاذ �سعود بن نا�رص ال�صقري-

مدير مركز التميز الطالبي -مع الطالب عن املجل�س
العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية ،والذي
انبثق منه هذا الربنامج ،مو�ضحا الآليات التي
يتم من خاللها قبول الطالب يف برامج التبادل
الطالبي ،وفر�صهم يف االن�ضمام �إليها ،والأعداد
التي ا�ستقطبتها اجلامعة خالل الأعوام املا�ضية،
�إىل جانب ت�شجيعه الطالب للم�شاركة يف امللتقى
الإبداعي الطالبي املتعلق بالبحوث العلمية ،والتي
ينظمها املجل�س كل عام يف �إحدى دول �أع�ضاء
املجل�س ،م�شريا �إىل الأنظمة وال�رشوط التي يتبعها
املجل�س يف قبول الأوراق البحثية امل�شاركة.
اجلدير بالذكر �أنه مت توزيع طالب برنامج
التبادل الطالبي كل ح�سب تخ�ص�صه على كليات
اجلامعة الأربع ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض م�ؤ�س�سات
املجتمع خارج اجلامعة .وي�ستمر التدريب ملدة
ثالثة �أ�سابيع متوا�صلة ،ينهل خاللها الطالب
املعرفة ،ويكت�سبون اخلربة حتى اليوم اخلتامي يف
الرابع والع�رشين من ال�شهر اجلاري .وكانت اجلامعة
قد ابتعثت يف املقابل ثالثني طالبة من خمتلف
التخ�ص�صات �إىل جمهورية م�رص العربية؛ للتدريب
ملدة �شهر كامل يف كل من جامعة طنطا ،وجامعة
النه�ضة ،وجامعة م�رص للعلوم والتكنولوجيا.

جاءت الور�شة التدريبية من تنظيم
الهيئة العامة لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة «ريادة» ،بالتعاون مع �رشكة �شل
للتنمية «برنامج انطالقة» ،وا�ستهدفت عدداً
من رواد ورائدات الأعمال مبحافظات الداخلية،
وال�رشقية ،والظاهرة ،وقدمها الفا�ضل �إ�سحاق
بن هالل ال�رشياين ،الرئي�س التنفيذي ملركز
الطموح ال�شامخ.
حماور عدة ،منها :ريادة الأعمال (التعريف
واملزايا والأهمية والعوامل الداعمة) ،ورائد
وهدفت هذه الور�شة �إىل تعميق ثقافة الأعمال (التعريف وال�سمات والتحديات وق�ص�ص
ريادة الأعمال ،ومعرفة املفاهيم العامة النجاح) ،وفكرة امل�رشوع الريادي (التعريف
يف ريادة الأعمال ،والتعرف على املهارات والأفكار الريادية وامل�صادر والأ�ساليب
الأ�سا�سية التي ت�سهم يف جناح رواد الأعمال ،والتقييم) ،و�أخرياً ابتكار منوذج العمل التجاري،
وتزويدهم بطرق التوا�صل الفعال مع الآخرين ،و�أ�س�س تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
وتبادل التجارب والآراء بني امل�شاركني؛
اجلدير بالذكر �أن هذه الور�شة التدريبية
لال�ستفادة من خرباتهم وم�شاريعهم .كما هدفت
الور�شة متكني امل�شاركني من مهارات تطوير لرواد الأعمال مت عقدها يف ذات الوقت يف
الذات ،وتطبيق كل ذلك �إىل �سلوكيات و�أفكار �أربع حمافظات ،هي :م�سقط ،و�شمال الباطنة،
والداخلية وظفار ،و�سوف تعقد ور�ش �أخرى
جتارية ريادية.
يف الأيام القادمة؛ ال�ستكمال بقية حماور
وقد ا�شتملت الور�شة خالل اليومني على وموا�ضيع ريادة الأعمال.

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع اخلريجني ينظم ملتقى كلية العلوم والآداب مع قطاع الأعمال
ب�رشى الربيدية
توا�ص ًال لربامج ال�رشاكة مع قطاع الأعمال ،نظَّ م مركز التوجيه
الوظيفي والتوا�صل مع اخلريجني ملتقى كلية العلوم والآداب مع
قطاع الأعمال ،وذلك حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور العزري
 عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع ،وبح�ضور عميد كلية العلوموالآداب ،وعدد من �أ�ساتذة وموظفي وطالب الكلية ،وجمموعة من
م�ؤ�س�سات قطاع الأعمال امل�شاركة ،كمركز الزراعة الن�سيجية ممث ًال
عن وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ،وم�ست�شفى نزوى ،واملركز
الوطني للإح�صاء واملعلومات ،واملتحف ال ُعماين الفرن�سي ممث ًال عن
وزارة الرتاث والثقافة ،واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة
الداخلية ،واملديرية العامة للقوى العاملة مبحافظة الداخلية ،وبلدية
م�سقط.

ا�ستهل حفل االفتتاح ب� ٍآي من الذكر احلكيم ،تبعته كلمة مدير
املركز الأ�ستاذ حمد بن �سليمان العزري ،ثم كلم ًة لعميد كلية العلوم
والآدب الدكتور غ�سان ال�شاطر ،ويف ختام االفتتاح تف�ضل الدكتور
�صالح العزري بتكرمي امل�ؤ�س�سات امل�شاركة ،ثم �أكملت امل�ؤ�س�سات
امل�شاركة يف امللتقى تقدمي عرو�ضهم عن م�ؤ�س�ساتهم ،وبرامج
التوظيف والتدريب لديهم ،وتقدمي ن�صائح للخريجني واملقبلني على
التخرج من طالب الكلية.
و�صاحب امللتقى افتتاح معر�ض م�صغر يف قاعة الأن�شطة
الطالبية� ،شمل �أركانا للم�ؤ�س�سات امل�شاركة يف امللتقى؛ للإجابة عن
ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات الطلبة عن كل ما يخ�ص التدريب والتوظيف،
وقد مت عمل مقابالت �شخ�صية (وهمية) لطلبة الكلية للتعرف على
جاهزيتهم خلو�ض غمار املقابالت ال�شخ�صية.

واختتم امللتقى بعقد اجتماع بني مركز التوجيه الوظيفي
والتوا�صل مع اخلريجني ،وكلية العلوم والآداب ،مع م�ؤ�س�سات قطاع
الأعمال امل�شاركة؛ وذلك للتعرف على �أهم احتياجات قطاع الأعمال
الكلية يف
الكلية ،وكيف ميكن لقطاع الأعمال �أن ي�ساند ّ
من خريجي ّ
تدريب طالبها وخريجيها وتوظيفهم ،واملقرتحات والتو�صيات التي
تو�صي بها هذه امل�ؤ�س�سات طالب الكلية.
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حفل ختام برنامج تبادل تدريب العرب
 2018-2017بجامعة نزوى

رقية بنت جمعة ال�رشيقية
حتت رعاية الأ�ستاذ �سعود بن
مذخور اجلفيلي ،نائب رئي�س اجلامعة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية ،نظم مركز
التميز الطالبي يف قاعة ال�شهباء
ّ
فعالية حفل ختام برنامج تبادل
تدريب العرب  ،2018-2017والذي
احت�ضن حوايل  21طالبة من جامعة
املنوفية امل�رصية ،وجامعة بوليتكنك
الفل�سطينية ،وجامعة طنطا بجمهورية
م�رص العربية .ابتد�أ احلفل بكلمة �ألقاها
الأ�ستاذ �سعود ال�صقري ،مدير مركز
التميز الطالبي� ،أثنى فيها على دور
الطالب وجناحاتهم يف الربنامج،
و�أ�شاد بدور اجلامعة ودعمها الدائم
لهم ،متمنيا لهم دوام النجاح والتقدم.
وبعد ذلك �ألقت كل من الطالبة ن�رسين
حممود من جامعة النجاح الوطنية
بدولة فل�سطني ،والطالبة �إ�سالم مدحت

حممد من جامعة طنطا امل�رصية ،والطالبة مينى يو�سف من
جامعة بوليتكنك بدولة فل�سطني ،والطالبة عالء جالل من
جامعة املنوفية بجمهورية م�رص ،كلمة نيابة عن زميالتهن،
�أ�شدن فيها ب�إ�سهام اجلامعة يف جناحاتهن وم�ساندتها
الدائمة لهن ،كما عر�ضن ما اكت�سبنه من خربات يف جماالت
تخ�ص�صهن املختلفة.
اجلدير بالذكر� ،أن مركز التميز الطالبي نظم للطلبة
م�سابقة لأف�ضل فلم وثائقي يتحدث عن برنامج التدريب ،وقد
ح�صلت الطالبة عبري خالد على املركز الأول .واختتم احلفل
بتكرمي الطالب امل�شاركني يف برنامج تبادل التدريب لهذا
العام.

مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار ي�شارك
يف معر�ض �إجناز عمان لل�رشكات الطالبية

�شاركت جامعة نزوى ممثلة مبركز اخلدمات
اال�ست�شارية وتوطني االبتكار ،يف معر�ض �إجناز
عمان لل�رشكات الطالبية مبجمع الأفينيوز مب�سقط؛
وذلك مب�شاركة جمموعة كبرية من ال�رشكات الطالبية
من خمتلف اجلامعات والكليات احلكومية واخلا�صة
بال�سلطنة ،حيث تهدف هذه املعار�ض �إىل م�ساعدة
الطالب الدار�سني يف املراحل اجلامعية على عر�ض
�أعمال �رشكاتهم اخلا�صة بهم ،والتي يقومون من
خاللها ب�إبراز مواهبهم وحتقيق م�ستوى من الطموح
الذي ي�سعون �إليه؛ لإثبات ذواتهم وقدراتهم ،وا�ستغالل
اخلربات التي اكت�سبوها يف مراحل التعليم املختلفة ،وقد
مثل اجلامعة �رشكتان طالبيتان ،هما �رشكة «ت�شارجو»
و�رشكة «م�شواركم» .وتهدف م�سابقة «�رشكتي» الطالبية
�إىل متكني الطالب من خو�ض غمار العمل الريادي؛ وذلك
عرب �إن�شاء �رشكات حقيقية ،و�إدارتها بر�أ�س مال وهيكل
�إداري ومايل ووظيفي ،مما ي�سهم يف �صقل وتطوير
املهارات الفردية واجلماعية ،التي ال يقوم �أي م�رشوع
ريادي �إال عليها؛ وذلك من خالل دعم مقدم من قبل
مدربني (متطوعني) من اجلهات الداعمة .وت�ستغل م�ؤ�س�سة
�إجناز عمان مو�سم م�سابقة «�رشكتي» لتعريف الطالب
على مفاهيم ومبادئ ت�أ�سي�س و�إدارة الأعمال؛ وذلك عرب
متطوعني من القطاع اخلا�ص يقومون ،من خالل عملية
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برنامج «كتابي �صديقي» ي�ست�ضيف الدكتور �سليمان
احل�سيني يف رحلة مع كتابه «التناف�س مع الذات..
طريقك �إىل النجاح»
�أقيمت اجلل�سة الثالثة من اجلل�سات
ال�شهرية لربنامج «كتابي �صديقي» ،الذي تنظمه
وحتت�ضنه مكتبة التل الثقافية ب�سناو ،وكان
�ضيف اجلل�سة الدكتور �سليمان بن �سامل احل�سيني
الباحث والأكادميي بجامعة نزوى ،وقد �أدار
اجلل�سة الدكتور حممد بن نا�رص املحروقي.
وكانت �أوىل الفقرات �آيات من الذكر
احلكيم ،تالها الطالب حممد بن ح�سن املحروقي،
ثم ا�ستهل الدكتور حممد املحروقي احلوار
بالتعريف بال�ضيف الدكتور و�إ�سهاماته العديدة،
والتقدمي ملو�ضوع الكتاب.
تناولت اجلل�سة كتاب «التناف�س مع الذات..
طريقك �إىل النجاح» ،حتدث الدكتور احل�سيني
فيها عن مركزية التناف�س مع الذات يف مقابل
التناف�س مع الآخرين ،حيث يتطلب النجاح �أن
يكون الإن�سان ذا �إرادة قوية ،و�أن يتغلب �أوال
على تردده ،و�أن ال يخ�ضع للهزمية النف�سية.
كما تطرق �إىل ما �سماه املعادلة ال�صعبة (�أنت=
ما �أنت عليه الآن� +شيء جديد ت�ضيفه لنف�سك)،
فينبغي للإن�سان �أن ال يقنع مبا هو عليه ،و�أن
يكون ذا طموح ي�ضيف �إىل حياته املزيد من
الإجنازات .واحتوى الكتاب مناذج وق�ص�ص
للناجحني ،وكيف �أنهم واجهوا ال�صعاب ،ولكنهم
مل يخ�ضعوا لها ،بل تغلبوا عليها وو�صلوا �إىل ما

يبتغون.
ومن املوا�ضيع التي مت طرحها �أن كثريا من
القراء �أ�صبحوا ال ي�ؤمنون مبا يطرح يف كتب التنمية
الب�رشية ،و�أن هذه الكتب جمرد «بيع حكي» ،ف�أجاب
الدكتور احل�سيني �أنه ال ي�صنف كتابه �ضمن كتب
التنمية الب�رشية؛ فالكتاب ال يقرتح و�صفة �سحرية
للنجاح وال ي َّدعي �أن النجاح �أمر �سهل ،و�إمنا هو
خال�صة جتربة طويلة.
واختتمت اجلل�سة ،التي �شهدت ح�ضورا
وجتاوبا من اجلمهور ،ب�أن�شطة وم�سابقات وتكرمي
لل�ضيف الدكتور واملتفاعلني من احلا�رضين.

انطالق برنامج اللغة الإجنليزية لطالب املدار�س
ال�صيفية العا�رش لعام 2018

التعليم (التفاعلي) ،بحث امل�شاركني لإيجاد
احللول واخلطط املنا�سبة لت�أ�سي�س �رشكات
ريادية ،ثم تختتم �إجناز مو�سم «�رشكتي»
�سنويا بعقد م�سابقة مب�شاركة حمكمني من
القطاع اخلا�ص ،ويتم اختيار الفرق الفائزة
وفق معايري حمددة م�سبقا يف �شهر �سبتمرب
القادم.

بد�أ -بحمد اهلل -هذا الأ�سبوع برنامج اللغة
االجنليزية لطالب املدار�س يف ن�سخته العا�رشة،
والذي يقيمه معهد التعلم مدى احلياة بجامعة
نزوى يف ف�صل ال�صيف من كل عام؛ بهدف �صقل
املهارات اللغوية لدى طالب املدار�س و�إثرائها،
وذلك الكت�ساب الكلمات والأ�ساليب ،واختيار
امل�صطلحات املنا�سبة للتوا�صل مع الطرف الآخر
يف ظروف حتاكي الواقع .ينفذ الربنامج معلمون
يتحدثون اللغة االجنليزية يف جو جامعي ي�ضفي

على الربنامج جتربة احلياة اجلامعية احلقيقية،
تقدم للربنامج والطالب قيمة م�ضافة تزيد من
ثقته بنف�سه ،وترفع م�ستوى طموحاته امل�ستقبلية.
وقد ا�ستقبل معهد التعلم مدى احلياة هذا
العام ما يتجاوز عدده املئة والأربعني طالبا
وطالبة من خمتلف املراحل الدرا�سية؛ لدرا�سة
اللغة ملدة �شهر كامل ،ويختتم الربنامج مع نهاية
ال�شهر اجلاري.
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�رشكة «م�شواركم» الطالبية ت�شارك يف اليوم
املفتوح بالكلية التقنية بنزوى
�شارك مركز اخلدمات اال�ست�شارية
وتوطني االبتكار ممثال ب�رشكة «م�شواركم»
الطالبية للخدمات ال�سياحية ،مبعر�ض
ال�رشكات الطالبية الذي �أقيم �ضمن فعاليات
اليوم املفتوح بالكلية التقنية بنزوى ،حيث
تتبادل ال�رشكات العالقات فيما بينها،
واخلربات والت�سويق لها ،وعر�ض نبذة عن
اخلدمات التي تقدمها للجمهور.
تهتم �رشكة م�شواركم للخدمات ال�سياحية
بتطوير اخلدمات ال�سياحية وت�سهيلها،
والتعريف باملناطق املالئمة لل�سياحة،
وتقدمي خدمات مميزة لل�سائح واملواطن على
حد �سواء ،من �ضمنها �إدارة جدول الرحلة،
ومنح الفر�صة لل�سائح واملواطن الختيار نوع
الرحلة ،بالإ�ضافة �إىل توفري معدات الرحلة

يف �إطار التعاون املتبادل بني �شعب ق�سم
اللغات الأجنبية الثالث :الفرن�سية والأملانية
والإجنليزية ،نظم نادي الرتجمة « لطيفة»
حما�رضة بعنوان « :الرتجمة كمهنة»� ،ألقاها
الدكتور خري الدين حممد عبد الهادي -رئي�س
�شعبة اللغة الأملانية ،وح�رضها عدد كبري من
ح�سب اختيار ال�سائح �أو املواطن.
وتهدف ال�رشكة �إىل تن�شيط ال�سياحة
يف عمان؛ ت�شجيعا لل�سياحة الداخلية ،وجذب
ال�سياح من داخل وخارج ال�سلطنة ،والتعريف
باملناطق اجلغرافية واحل�ضارية يف عمان،
وتعريف ال�سائح بالرتاث العماين مبا ي�شمل
العادات والتقاليد.

معهد التعلم مدى احلياة يختتم برنامج �أ�سا�سيات
احلا�سب الآيل ل�رشكة جلفار الهند�سية
اختتم معهد التعلم مدى احلياة برنامج
�أ�سا�سيات احلا�سب الآيل يف ن�سخته الثالثة لعدد
من موظفي �رشكة جلفار ،قدمه الفا�ضل حممد
بن حمود الفهدي من مركز نظم املعلومات
باجلامعة ،وذلك يف �إطار مذكرة التفاهم
املربمة بني معهد التعلم مدى احلياة ،و�رشكة
جلفار الهند�سية؛ لتنفيذ عدد من الربامج
الت�أهيلية ملوظفيها.
وقد نفذ الربنامج على مدى ثالثة �أيام،
مت خاللها الرتكيز على الأ�سا�سيات الت�شغيلية
للحا�سب الآيل ،والتي تتيح للمنت�سبني التعامل
مع اجلهاز وفق متطلباتهم العملية ،واملهنية؛

نادي الرتجمة ب�شعبة اللغة الفرن�سية ()LATIFA
ينظم حما�رضة بعنوان «الرتجمة كمهنة»

لتمكنهم من �أداء مهامهم التوا�صلية والوظيفية
بال�شكل املطلوب ،ومبا يتوقع منه من مردود
م�ساند يعود بالفائدة املهنية على املوظف،
وتقليل التكلفة الت�شغيلية على امل�ؤ�س�سة،
وباملردود االقت�صادي ب�شكل عام.

طالب الرتجمة والكادر الأكادميي.
مطول
ت�أتي هذه املحا�رضة �ضمن برنامج َ
يهدف �إىل تعزيز التعاون بني ال�شعب الثالث؛
لالرتقاء مب�ستوى الطالب ،وم�ساعدتهم على فهم
متطلبات �سوق العمل.

مركز الإر�شاد الطالبي ينظم حما�رضة
«دع القلق وابد�أ احلياة»
نفذ مركز الإر�شاد الطالبي حما�رضة بعنوان
(دع القلق وابد�أ احلياة) ،قدمتها الأ�ستاذة �صفية بنت
عبداهلل الرا�شدية ،حيث بد�أت املحا�رضة بنقا�ش مع
الطالب حول مقولة لأحد الك ّتاب مفادها «�إن كثريا
من النا�س مييلون �إىل طم�س �آفاق حياتهم ،ويحلمون
ب�أماين بعيدة ،ويغفلون عن اال�ستمتاع مبا لديهم من
هبات و�أمنيات حمققة ،مما يجعلهم ي�شعرون بالقلق
واحلرية».
بعد ذلك �أ�شارت املحا�رضة �إىل �أن القلق هو
�أحد االنفعاالت الطبيعية التي ي�شعر بها الإن�سان
�إذا تعر�ض ملوقف ي�ستدعي االنفعال ،ولكن ال بد
للإن�سان �أن ي�سيطر على هذا القلق؛ حتى ال ي�صبح
قلقا مر�ضيا .كما مت �رشح �أنواع القلق ،و�آثاره على
�صحة الفرد ،و�أن القلق �سبب لكثري من الأمرا�ض
اجل�سدية .ومت تعريف الطالب على خطوات مهمة
للتغلب على القلق ،ومنها التعرف على القلق املثمر
الذي ي�ساعد الفرد على حل امل�شكالت ،واتخاذ
الإجراءات الفورية ،و�أي�ض ًا القلق العقيم الذي يولد
يف الذهن �س�ؤاال (ماذا لو) ،التي توقف دائما التقدم
والإجناز يف احلياة ،كذلك تقبل الواقع وااللتزام
بالتغيري ،وحتدي التفكري امل�شوب بالقلق ،وحتدي
املعتقدات ال�سلبية التي يتبناها الفرد ،وا�ستبدالها

مبعتقدات �أكرث �إيجابية� ،أي�ض ًا حتويل الف�شل �إىل
فر�ص جناح ،والرتكيز على توظيف امل�شاعر بد ًال
من القلق ب�ش�أنها ،وهي مواجهة ال�شيء الذي يخ�شاه
الفرد ،وخو�ض التجربة لكي يتخطاها ،وقد مت
توجيه الطالب �إىل �رضورة النظر �إىل احلياة بتفا�ؤل
و�إيجابية.

ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية ينظم الور�شة ال�سنوية الثانية لتقنية النانو

برعاية الدكتور غ�سان ح�سن ال�شاطر ،عميد كلية العلوم والآداب
بالوكالة ،نظمت �شعبة الفيزياء -ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية
بكلية العلوم والآداب ،ور�شة عمل جامعة نزوى ال�سنوية الثانية
لتقنية النانو ،حيث رحب الأ�ستاذ الدكتور كاظم �أحمد ،رئي�س �شعبة
الفيزياء بح�ضور احلدث ،وو�صفه ب�أنه فر�صة �سنوية للأبحاث يف
جمال تكنولوجيا النانو ،وعر�ض كل ما هو جديد من �أعمال و�أفكار
حول حقل النانو.
بد�أت فعاليات الور�شة مبحا�رضة افتتاحية بعنوان« :كيفية

حتويل اجلرافيت �إىل الأنابيب النانوية الكربونية» من �إعداد
الربوفي�سور كار�سنت �شواندت� ،أ�ستاذ الكر�سي الوطني لعلوم املواد
واملعادن بجامعة نزوى ،وهو يلخ�ص البحث والتطوير الذي �أجرته
جامعة نزوى وفريقه يف جامعة كامربيدج .ف�ضال عن ذلك ،مت تقدمي
�سبع ورقات (ورقتان من كلية العلوم والآداب ،وورقة واحدة من
كلية الهند�سة والعمارة ،وورقتان من الكر�سي الوطني لعلوم املواد
واملعادن ،بالإ�ضافة �إىل حما�رضتني من جامعة ال�سلطان قابو�س).
وقد �شملت هذه الأوراق جماالت خمتلفة من العلوم والتكنولوجيا
النانوية.

�أخبــــار
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جماعة االبتكار والنادي العلمي ت�شارك يف ور�شة للربنامج اال�ستثماري «تكوين»
قامت جماعة االبتكار والنادي العلمي بزيارة م�صنع االبتكار
بواحة املعرفة يف م�سقط؛ حل�ضور ور�شة للربنامج اال�ستثماري
«تكوين» ،وهو �أحد الربامج اال�ستثمارية التابعة لل�صندوق العماين
للتكنولوجيا -بـ (واحة املعرفة-م�سقط) ،وذلك حتت عنوان« :ا�ستثمر
وحولها �إىل واقع».
ب�أفكارك التقنية ّ
دار احلديث يف الور�شة حول اخلدمات التي يقدمها الربنامج
لل�رشكات ،و�أهمية اال�ستثمار يف الوقت احلايل .علما ب�أن خالل
فرتة زمنية يتم اختيار ع�رش �رشكات �صغرية ،ويف الأغلب تكون يف
جمال ال ، softwareوم�ساعدتها على النهو�ض وا�ستثمارها بطرق
�سليمة ،حيث يتم النظر يف مدى �إمكانية �أ�صحاب ال�رشكة ورغبتهم
يف اال�ستثمار ،ثم خالل ثالثة �أ�شهر تعمل ال�رشكات املختارة على

جتهيز الأعمال خلو�ض جمال اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إىل �أن «تكوين»
يكون لها جزء من الأ�سهم يف كل �رشكة تن�ضم �إليهم.
ويف ختام الزيارة ،مت طرح بع�ض الآراء واملقرتحات ،ومنها:
�إمكانية م�شاركة الطالب يف مثل هـذا الربنامج ،بالإ�ضافة �إىل طرح
جمموعة من الأ�سئلة.
يذكر �أن ال�صندوق ال ُعماين للتكنولوجيا يعد �صندوقا
متخ�ص�صا يف اال�ستثمار بامل�ؤ�س�سات النا�شئة ،والأفكار الإبداعية
املبتكرة يف قطاع تقنية املعلومات يف ال�سلطنة ،وتندرج حتت
�إدارته ثالثة برامج ا�ستثمارية ،وهي :الربنامج اال�ستثماري تكوين،
والربنامج اال�ستثماري م�رسعة الوادي م�رسعات الأعمال ،والربنامج
اال�ستثماري ج�سور.

ع�شائر اجلوالة واجلواالت تنفذ مع�سكر اليوم الكامل
(اخلدمة العامة)

نفذت ع�شائر اجلوالة واجلواالت مع�سكر
برنامج اليوم الكامل حتت �شعار« :اخلدمة العامة»
داخل اجلامعة.
بد�أ طابور ال�صباح مبربع ناق�ص �ضلع لت�أدية
�صفا ،واالنتباه والدوران جهة اليمني والي�سار،
ثم ت�أدية مرا�سم رفع العلم ،وقد تواىل برنامج
�إذاعة ال�صباح بتالوة القر�آن الكرمي ،ثم احلديث
ال�رشيف ،واختتم الربنامج بكلمة القائد رحب فيها
باجلمع ال�سعيد من اجلوالة واجلواالت ،و�شكرهم
على تعاونهم امل�ستمر .وبعدها �أطلق اجلوالة بع�ض
ال�صيحات ،ثم ان�رصف الطابور بوا�سطة ر�ؤ�ساء
منهج اجلوالة
الرهوط �إىل قاعة املحا�رضات؛ ل�رشح
ِ
واجلواالت مبعرفة الرائد الأكرب �أ�رشف الزمان
َّ
ُعثمان غني ،حيث حت َّدث عن �أهم املعلومات التي
للجوال واجلوالة معرفتها ،وااللتزام بها من
ينبغي َّ
�أجل �أن يكون قياديا وقياديا �صاحلا.
وعقب االنتهاء من املحا�رضة ،اجته اجلوالة
واجلواالت �إىل الألعاب الك�شفية بامل�رسح املفتوح،
ثُم توجه اجلميع �إىل ال�صالة الريا�ضية؛ ال�ستكمال
الربنامج والت�أكيد على العقد والربطات ب�شكل

عملي ،بحيث ميكن الت�أكد ب�أن اجلميع ُيجيد فن
العقد والربطات ،وترديد بع�ض الأنا�شيد الوطنية؛
لغر�س حب الوطن يف نفو�س الع�شائر ،كما رددت
بع�ض ال�صيحات الك�شفية حلفظها.و�شمل اليوم كذلك
حما�رضة للقائد وامل�رشف حممد فريد حمرو�س حول
مهارات القيادة و�صفات القائد ،وفتح باب احلوار
للحديث عن القيادة والقائد ،وما هي �صفات القائد
الناجح؟ وما هي القيادة الإدارية الناجحة؟ بعدها
بد�أت الألعاب الرتفيهية ،ثم توجهت الع�شريتان
�إىل اخلدمة العامة مبركز التميز الطالبي يف حملة
تنظيف وترتيب املكان ،وقد كانوا يداً واحدة ،كما
ذهبت حملة النظافة لتجول يف �أنحاء اجلامعة
لتلتقط الأوراق والقنينات الفارغة من املياه امللقاة
على الأر�ض ،وبعد االنتهاء من اخلدمة العامة،
ا�ستعدت الع�شريتان لتجهيز مكان حفل ال�سمر،
وجتهيز مكان �إيقاد النار ،فبد�أت احلفلة بافتتاح
القائد و�إيقاد النار ،ثم بد�أ الت�سامر مبتابعة فقراتها:
القر�آن الكرمي ،متثيلية �صامتة� ،صيحة ك�شفية،
وبع�ض الأ�سئلة والإجابة عليها ،ثم �صيحة ك�شفية،
واختتم اليوم برتديد القانون والوعد.

الن�شاط الريا�ضي ينظم نهائي البطولة الثانية لأع�ضاء
الهيئة الإدارية والأكادميية
�أُقيمت م�ؤخراً البطولة الثانية لأع�ضاء
الهيئة الأكادميية والإدارية (�سباعيات كرة
القدم) مبلعب فريق فرق املع�شب ،والتي
�شاركت فيها ( )5فرق ،هي :فريق عمادة القبول
والت�سجيل ،وفريق مركز �أبحاث العلوم الطبية
والطبيعية ،وفريق دائرة ال�ش�ؤون املالية ،وفريق
خمتربات امل�ستقبل ،وفريق وحدة النقليات.
وبد�أت البطولة يف جو من املحبة والأخوة
من جميع الفرق امل�شاركة ،وت�أهل للن�صف
نهائي كل من فريق عمادة القبول والت�سجيل،
وفريق خمتربات امل�ستقبل ،وفريق دائرة ال�ش�ؤون
املالية ،وفريق وحدة النقليات ،ثم ت�أهل فريق
عمادة القبول والت�سجيل ،وفريق خمتربات
امل�ستقبل للدور الهنائي ،بينما �أحرز فريق دائرة
ال�ش�ؤون املالية املركز الثالث.
وقد اختتمت فعاليات البطولة الثانية
لأع�ضاء الهيئة الأكادميية والإدارية ل�سباعيات
كرة القدم ملوظفي اجلامعة ،حتت راعى الدكتور
�صالح بن من�صور العزري -عميد �ش�ؤون الطالب
وخدمة املجتمع -والأ�ستاذ �سعود بن نا�رص
ال�صقري -مدير مركز التميز الطالبي ،ورئي�س
اللجنة املنظمة للبطولة الثانية.
جمعت املباراة النهائية بني �أقوى فريقني
يف البطولة ،عمادة القبول والت�سجيل وخمتربات
امل�ستقبل .بد�أت املباراة قوية من كال الطرفني،
الالعبون يحافظون على نظافة �شباكهم �إىل �أن
جنح الالعب ماجد بن خمي�س الهنائي يف ت�سجيل
الهدف الأول من كرة را�سية� ،سكنت �شباك فريق
خمتربات امل�ستقبل ،فانتهى ال�شوط الأول.
ويف ال�شوط الثاين بذل فريق خمتربات

امل�ستقبل ق�صار جهده ليعدل من نتيجة املباراة،
بيد �أن دفاع القبول والت�سجيل كان باملر�صاد؛
حتى انتهت املباراة بفوزه بنتيجة هدف مقابل
ال �شيء.
وقال الأ�ستاذ حممد فريد حمرو�س،
امل�رشف الريا�ضي باجلامعة ونائب رئي�س
اللجنة املنظمة للبطولة الثانية« :لقد ق�ضينا
مع ًا �أجمل الأوقات الريا�ضية من خالل البطولة،
التي �شارك فيها ما يقرب من (� )70شخ�صا ،ما
بني منظم والعب وحكم ،وكانت البطولة حافلة
بالتناف�س ال�رشيف ،والندية بني الفرق امل�شاركة،
حتى املباراة اخلتامية التي امتازت بعنا�رص
الالعبني ومهاراتهم الفنية ،وحتويل التكتالت
بالعمق �إىل اللعب على اجلانبني من امللعب؛
الخرتاق دفاع كل منهما ،وقد حققت البطولة
الأهداف التي و�ضعت من �أجلها».
و�أ�ضاف حمرو�س�« :سن�ستمر -ب�إذن اهلل
تعاىل -يف �إقامة هذه البطولة من �أجل حتقيق
فر�صة التجمع ،وك�رس روتني العمل بني موظفي
اجلامعة ،و�سنحاول جاهدين �أن ن�صحح ونطور
من �أجل الرقي بهذه البطولة نحو الأف�ضل
بتعاون اجلميع ،وفقنا اهلل جميعا خلدمة هذا
الوطن الغايل �سلطنة عمان».
هذا وقد مت يف ختام املباراة تكرمي
امل�شاركني والداعمني ،وكذلك الفرق الفائزة يف
�سباعيات كرة القدم لهذا العام ،حيث فاز فريق
عمادة القبول والت�سجيل باملركز الأول ،وفاز
فريق خمتربات امل�ستقبل باملركز الثاين ،يف
حني فاز فريق دائرة ال�ش�ؤون املالية باملركز
الثالث.
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ابت�سم ففي االبت�سام حياة

الفكرة من قبل «هاريف بال» ،وهو فنان جتاري �صانع فكرة “ ،”Smiley Faceفانطلقت ابتداء من
عام  1999الذي تويف فيه �صاحب هذه الفكرة  ،Harvey Ballومت �إن�شاء «م�ؤ�س�سة هاريف بال لالبت�سامة
العاملية» تكرمي ًا له ،ومنذ ذلك العام ،تعد هذه امل�ؤ�س�سة اجلهة الوحيدة امل�س�ؤولة عن اليوم العاملي
لالبت�سامة ،حيث تخ�ص�ص �أرباحها للأعمال اخلريية لتعم االبت�سامة ،ومن هنا �أنطلق معك عزيزي القارئ
املحرتم لتعم االبت�سامة.

ماذا يفعل االبت�سام يف �أدمغتنا؟!

�أ�رسع الطرق مرور ًا �إىل القلب هي ابت�سامتك ،فابت�سم من ف�ضلك

عن الوجوه املب�رشة املبت�سمة رغم كل �شيء �أحتدث ،عن القلوب املليئة باخلري
حتى ينبعث منها النور؛ لت�رشق ملن حولها �أحتدث ،لل�صافية ابت�سامتهم ممن يحملون
ب�شائر اخلري يف كل كلمة تخرج من �أفواههم �أحتدث ،ملن يعبثون بحروف الأمل وال
يعبئون بها متوكلني على الواحد الأحد �أحتدث� ،إليك �أيها املتلقي العزيز �أوجه ر�سالتي،
ما ر�أيك �أن ن�سري مع ًا يف طريق النور لنتحدث عن االبت�سام؟ وماذا تفعل يف قلوبنا
وقلوب كل من حولنا؟ فلنبد�أ رحلتنا من داخل �أدمغتنا ،مرحب ًا بك �صديق ًا يف رحلتنا
اليوم ،هيا بنا .....

االبت�سامة

عن �أبي ذر الغفاري ر�ضي اهلل تعاىل عنه ،قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :تب�سمك يف وجه �أخيك
لك �صدقة» .رواه الرتمذي
�إن �أ�رسع طريق �إىل قلب النا�س هي االبت�سامة.
�إن االبت�سامة لن تكلفك �إال �سماحة الوجه.
�إن االبت�سامة ت�أتي من تفهمك لردة فعل الآخرين من عالمة اال�ستفهام التي �سترتكها
على وجوههم؛ فلي�س لهم �أي ذنب يف م�شكلتك التي تعاين منها.

هل تعلم؟!

�أن العامل يحتفل يف �أول جمعة من �شهر �أكتوبر من كل عام باالبت�سام ،حيث جاءت

بداية عليك �أن تعلم �أن االبت�سامة تبد�أ من الداخل عندما تفكر يف �أ�شياء
ت�سعدك ،و�أ�شخا�ص من املا�ضي كانوا ي�سببون لك الفرح وال�سعادة� ،أو
عندما تتخيل ما �ستبدوا عليه بعد عام قادم من النجاح والتفوق ،ويف
هذه احلال تعد االبت�سامة ت�صديق ًا لهذا احللم؛ مما يعني �أنك �سوف حتققه
فعال لأنك �صدقت �أنك �أ�صبحت عليه بعد عام.
عندما نبت�سم ،يف كل ابت�سامة تر�سل �إ�شارات للمخ ليحدث ال�شعور بال�سعادة ،حيث يقوم املخ بتفعيل
ناقالت ع�صبية تعمل على كبح جماح التوتر ،وهذه الناقالت الع�صبية عبارة عن ج�سيمات �صغرية احلجم
ت�سمح بتوا�صل الأع�صاب ،التي بدورها تنقل الر�سالة جلميع �أع�ضاء ج�سم الإن�سان ،ليعم الإح�سا�س بال�سعادة،
وامل�ساعدة على �إفراز مادة الدوبامني وال�سريتونني امل�س�ؤولتان ،مع العديد من الناقالت الع�صبية الأخرى
عن ال�سعادة يف ج�سم الإن�سان ،مما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض معدل �رضبات القلب املعتل ،ويعمل على ارتخاء
ع�ضالت اجل�سم كلها ،كما تعمل هذه املواد املبهجة يف اجل�سم على التقليل من درجة حرارته.

ولكن هل كل ابت�سامة
حقيقية؟!
االبت�سامة احلقيقية جتعلك حت�صل
على ال�صدقة كاملة .بيد �أن العديد
من النا�س يبت�سمون ابت�سامة وهمية
تكون با�ستخدام ع�ضالت الوجه �أو
الفك فقط ،ولكن دعني �أخربك �أنها
ابت�سامة ت�ؤذي الآخر الذي �سيظل
يفكر ،فلم تبت�سم له رغم ًا عنك؟ �إذن،
كيف حت�صل على �صدقة االبت�سام؟
ال بد �أن نعي ب�أن املجتمع الإن�ساين
هو جمتمع مدين بطبيعته ،وعليه
نرجو �أن تب�رشوا وال تنفروا ،ولكن
كيف يكون التب�شري دون االبت�سام
احلقيقي النابع من القلب؟

ملف العدد
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الفوائد ال�صحية لالبت�سامة
العديد من العلماء عرب �أبحاثهم اكت�شفوا �أن:
مادة الإندروفني التي يفرزها الدماغ تن�شط عندما تبت�سم ،بالتايل تقلل الإجهاد ،وتكافح
هرمونات التوتر ،كما �أن االبت�سامة ت�ؤدى �إىل �إبطاء �رضبات القلب ،فتعمل على حت�سني راحة اجل�سم،
وهذا يتيح للقلب العمل دون �إرهاق( ،ملن مل يكن لديه يف الأ�صل م�شكلة مر�ضية يعاين منها يف القلب)،
عموما -الذي يبت�سم وي�ضحك �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،فاالبت�سامة حتدغري �أن الفرد
ً
من ارتفاع �ضغط الدم.

حت�سني املزاج
فاعلية �أكرب �ضد �أي ميكروب �أو فريو�س يهاجم اجل�سم.
�أعلم �أنك الآن تلومني فمن املحتمل �أنك الآن عزيزي املتابع طيب القلب تلومني
لر�ؤيتي الب�سيطة للأمور!! ولكن «ال تدري لعل اهلل يحدث بعد ذلك �أمراً»� ،إن ر�أيت امل�شكالت
بعني العقل �ستتعرث يف احللول ال يف امل�شكلة� ،أي �أنك حتما �ستجد حلوال مل�شكالتك بالوعي
واليقني ،فكلما �أخل�صت النية مع اهلل ،والتج�أت �إليه بيقني كامل لأنه القادر على حل
م�شكالتك ،وتب�رصتك لل�صواب ،وهدايتك للطريق القومي ،عندها �ستدرك احللول بال عناء.
والآن جاء دورك لت�س�أل ماذا لو مل تكن يل رغبة اليوم يف االبت�سام؟ وكيف �س�أ�ستفيد
من كل هذه النعم �إذا مل �أبت�سم اليوم؟
ت�سهم مادة الإندورفني يف انخفا�ض ال�شعور ب�سوء املزاج ،ابت�سامة على وجهك قادرة على حتويل
يومك �إىل يوم ناجح ،وجتعلك تتمتع بالن�شاط؛ لأنك �أ�سهمت -دون �أن تدري -بنوع من �أنواع الراحة
النف�سية التي جتعل الو�سط املحيط بك �صحيا واجتماعياً.
وت�ساعد االبت�سامة على ت�أكيد الثقة بالنف�س� ،إذ ت�شري الدرا�سات �إىل �أن االبت�سامة ب�صدق ،متنحك ثقة
متبادلة مع النا�س ،والثقة جزء مهم يف حياتنا االجتماعية ،فعند التعامل مع الأ�شخا�ص القريبني
منك ،من الأهل والأ�صدقاء واملعارف ،ت�صنع االبت�سامة معهم عالقات مبنية على الثقة املتبادلة؛
لأنها ت�ساعدك على ال�ضبط االنفعايل ،واتخاذ القرارات ب�شكل �صائب دون ا�ستعجال.

تعزز

االبت�سامة كفاءة جهاز املناعة ،حيث ت�ساعد اجل�سم على اال�سرتخاء ،وتتيح جلهاز املناعة

�س�أجيبك بب�ساطتي املعهودة :ا�صنع لنف�سك ابت�سامة تكون �سالح ًا قوي ًا ت�ستخدمه
عندما يتخلى عنك الآخرون ،ت�ستخدمه عندما تقابل حزين ًا �أو جمروح ًا �أو م�سكيناً ،كما
�إنني �س�أخربك �رساً� ،إن �أردت �أن ت�ساعد زميال لك يف الإن�سانية ابت�سم يف وجهه؛ لتخربك
مالمح وجهه ب�أمله ومعاناته ،كن �صانع ًا لل�سعادة بابت�سامتك الطيبة احلقيقية ،كن كطفل
بريء ال يعرف معنى ال�ضغينة والق�سوة ،ابت�سم ت�سعد قلبا .عزيزي املتابع الكرمي ،ازرع
االبت�سام حت�صد حق ًال مليئ ًا بال�سعادة وحب النا�س والدعوات املباركة على طول الطريق،
ب�ستان احلياة مليء بالفرح فخذ من احلياة ما تريد باالبت�سام ،ولتجعل ابت�سامتك كوردة
تهديها لكل من تلقي عليه ال�سالم.

ختاماً

�أهديك وردة جميلة اخرت �أنت لونها الذي تف�ضله ،مع ابت�سامة حتمل لك كل الود واالحرتام
وال�سالم.

د .عبري فاروق البدري

مديرة مركز الإر�شاد الطالبي

abeerfarouk@unizwa.edu.om
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أيت يف ثمانية �أيام
بنجالدي�ش ..ما ر� ُ

الأيام الثمانية التي ق�ضّ يتها نهاية مار�س  2018متجوال بني العا�صمة دكا،
ومدن (بوجرا) و(راج�شاهي) و(كو�شتيا) و(موجنال) و(كولنا)� ،شكلت يف ذاكرتي
ت�صورا ال ين�سى عن بلد الأرز والأنهار ،والتعاي�ش والب�ساطة والعطاء ،وحب احلياة
والعمل واجلدية .ال ت�رشق ال�شم�س يف بنجالدي�ش وال تغرب �إال على فالح يحرث
حقله� ،أو يجني زرعه ،و�أم تبادر �ش�ؤون بيتها و�أ�رستها ،وتلميذ يحمل حقيبته
متجها نحو مدر�سته �أو بيته ،و�صياد يلقي �شباكه يف بحرية �أو نهر جار ،وعامل
يك�سب قوته من عرق جبينه ،وتاجر واقف على باب ربه ،و�ساع ي�شحذ همته لتحقيق
م�آربه .بنجالدي�ش بلد املئة وال�سبعني مليون ن�سمة ،ت�سجل التقارير الدولية منهم
 % 4.7فقط كن�سبة للبطالة ،والبقية كل يجد ما يعمله ويك�سب منه رزقه وقوت يومه؛
لي�س بال�رضورة لأن هناك وظائف لكل مواطن؛ فبنجالدي�ش ترفد �سوق العمل
مبليوين باحث عن عمل �سنويا؛ ولكن لدى الفرد البنجايل القدرة على �إيجاد م�صدر
رزقه ،وي�أبى �أن يقعد مكتوف الأيدي ينتظر من يوفر له ما يعمله .وت�شري تقارير
البنك الدويل �إىل �أن االقت�صاد البنجالدي�شي ي�شهد منوا يتجاوز  ،%6معتمدا ب�شكل
�أ�سا�س على التحويالت اخلارجية والت�صدير ،ال �سيما ت�صدير املالب�س اجلاهزة،
التي �أ�صبحت �أحد �أبرز الأن�شطة ال�صناعية للبلد� ،إذ تدر له  5بليون دوالر �سنويا،
ويعمل فيها �أكرث من  5ماليني �شخ�ص %90 ،منهم ن�ساء؛ مما يوفر م�صدر رزق
جيد للأ�رسة البنجالية .و�أما املغرتبون يف اخلارج ،فتخطت حتويالتهم املالية 15
بليون دوالر يف  ،2015م�ساهمة بن�سبة  %8يف الدخل القومي .وبنجالدي�ش واحدة
من �أكرث دول العامل ت�صديرا للأيدي العاملة التي تتجه ب�شكل �أ�سا�س �إىل بريطانيا
و�أمريكا ،وبع�ض دول �رشق �آ�سيا ،ودول اخلليج ،و�سلطنة ُعمان التي يزيد فيها
عدد اجلالية البنجالية عن �ستمئة �ألف ن�سمة ،ت�شغل وظائف متنوعة يف قطاعات
التجارة وال�صناعة ،والزراعة ،والبناء ،و�صيد الأ�سماك وغريها.
ورغم معدل الفقر الذي ال يزال مرتفعا ،وفق تقرير البنك الدويل لعام ،2015
حققت بنجالدي�ش جناحات جيدة يف رفع دخل الفرد ،وحت�سني م�ستواه املعي�شي؛
م�ستفيدة يف ذلك� ،إىل جانب الت�صدير والتحويالت اخلارجية ،من ا�ستقطاب
بع�ض ال�رشكات العاملية التي نقلت مقارها وم�صانعها �إىل بنجالدي�ش؛ حيث
تتوفر الأيدي العاملة والت�سهيالت احلكومية الالزمة جلذب اال�ستثمار الأجنبي؛
لذلك ي�شهد البلد تو�سعا يف املناطق ال�صناعية ،وبروز مناطق �صناعية جديدة
يف �ضواحي املدن الكربى ،مثل (منطقة تيجاون ال�صناعية) يف العا�صمة دكا.
وقد ا�ستغلت بنجالدي�ش الأنهر ال�ضخمة والعميقة يف �إن�شاء �شبكة مواين داخلية
لال�سترياد والت�صدير� ،إىل جانب املوانئ ال�ساحلية ،فتربز مدينة (موجنال) الواقعة
على نهر (البو�شور) ،كواحدة من �أ�ضخم مناطق الت�صدير يف بنجالدي�ش ،عرب �أكرث
من ع�رشين �رشكة حملية وعاملية تعمل فيها.
وتنفذ الدولة حاليا خطة ا�سرتاتيجية لتطوير �شبكة الطرق لربط العا�صمة
باملدن الرئي�سة ،ت�شمل خطوط �سري من �أربعة م�سارات ،وج�سور علوية على الأنهر
الرئي�سة ،من �أ�ضخمها ج�رس نهر (جوجنا) ،الذي يزيد طوله عن  9كم ،مما يقلل
من االعتماد على العبارات البطيئة واملكتظة ،وي�رسع من ان�سيابية املرور ونقل
الب�ضائع والركاب .وا�شرتت احلكومة من الأهايل م�ساحات وا�سعة من الأر�ضني
يف �ضواحي العا�صمة دكا؛ لتحويلها �إىل مدن ترفيه و�ألعاب وحدائق ،مما قد
يجعل بنجالدي�ش وجهة �سياحية عاملية ،خا�صة لل�سياحة العائلية القادمة من
الدول الإ�سالمية والعربية .و�ستن�ضم بنجالدي�ش يف � 2023إىل نادي الدول النووية
فور انتهاء (وزارة العلوم والتكنولوجيا) من العمل اجلاري لإن�شاء (حمطة نوبور

النووية) يف (�إ�شواردي) مبقاطعة (بابنا) ،بالتعاون مع
�رشكات رو�سية.
وترتبع بنجالدي�ش على دلتا (البنجال)� ،أكرب دلتا
على م�ستوى العامل و�أكرثها خ�صوبة .وحولت الأمطار
املو�سمية �شديدة الغزارة ،ونهرا (جوجنا) و(بروهبوترا)،
و�سبعمئة نهر �أخرى ينبع �أكرثها من جبال الهمااليا،
هذه الدولة اال�ستوائية �إىل مروج خ�رضاء وغابات كثيفة،
وجعلتها مرتعا لتنوع فريد يف احليوانات الربية ،وبيئة
حا�ضنة (لنمر البنجال امللكي) املحمي دوليا يف غابة
(�سوندرباند)� ،أكرب غابة لأ�شجار القرم يف العامل ،وم�أوى
ملا يزيد على �ستمئة نوع من الطيور املحلية واملهاجرة،
و�أنواع متعددة من ال�سحايل ال�ضخمة ،والتما�سيح ،ونوعني
من دالفني املياه العذبة ،وكائنات حية ونباتات و�أ�شجار
�شتا.
وجعل توفر املياه العذبة ،والأر�ض الطينية الرملية
امل�ستوية ،بنجالدي�ش دولة يغلب عليها الطابع الزراعي،
ويعي�ش �أغلب �سكانها حياة ريفية� ،إىل جانب املدن الكبرية.
فالعا�صمة (دكا) -ب�شقيها القدمية واحلديثة -يقطنها
ت�سعة ع�رش مليون ن�سمة ،وبها الأحياء املكتظة ،والعمارات
العالية ،و�أكواخ الطبقات الدنيا ،و(جامعة دكا) � -أ�س�ست يف
 -1921ذات اخلم�سة وثالثني �ألف طالب ،و�أكرث من مليوين
(رك�شة) تنقل الركاب بني معامل املدينة و�أحيائها و�أ�سواقها.
يتكون امل�شهد الريفي يف بنجالدي�ش من �صورتني منطيتني
متقاربتني ،ت�شغل الأوىل حقول الأرز اخل�رضاء املمتدة على
م�ساحات وا�سعة من جانبي طريق ،تن�سل من ميينه و�شماله
طرق ت�صل �إىل بيوت ريفية بنيت على ه�ضبة مرتفعة عن
م�ستوى احلقول؛ كي ال تغمرها املياه ،ال �سيما يف موا�سم
الفي�ضانات .ويف ال�صورة الثانية ،حتل مكان حقول الأرز،
حقول احلبوب والبقوليات واخل�رضوات� ،أو مزارع الفواكه
ب�شتى �أنواعها و�أحجامها .ويكتمل امل�شهد الريفي بنهر
(نودي)� ،أو بحرية طبيعية (بيل)� ،أو بحرية �صناعية كبرية
(دِجي)� ،أو بحرية �صناعية �صغرية ( ُبكُر) ،يحفرها الأهايل

الدكتور� /سليمان بن �سامل احل�سيني
مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي

كم�صدر مائي لهم وحليواناتهم .وتربز يف امل�شهد الريفي
م�صانع (الطوب) ،ب�أفرانها ومداخنها العالية ،كمعلم رئي�س
يف بلد يك�سوها الطني والرمل ،الذي تر�سبه الأنهار في�صنعه
الأهايل قوالب من الطوب املحروق �صديق البيئة والإن�سان.
متتد �أ�صول احل�ضارة البنجالية �إىل املمالك
والإمرباطوريات التي ن�ش�أت قبل �أربعة �آالف عام ،و�شملت
�أجزاء كبرية من البنجال والهند والنيبال .و�أول مملكة
م�ستقلة وقوية ن�ش�أت يف البنجال كانت مملكة (�شا�شانكا)،
ثم مملكة (باال) البوذية التي حكمت �أربعمائة �سنة ،وبعدها
مملكة (�سينا) الهندو�سية ،ثم توىل احلكم عدد من ال�سالطني
امل�سلمني .فاحلاكم امل�سلم (خان جهان علي) �أ�س�س يف
منت�صف القرن اخلام�س ع�رش (خولف �أباد)� -أي (مدينة
اخلالفة)؛ لتكون مقرا للحكم ،وال يزال (�شيت جومباد
م�سجد -م�سجد ال�ستني قبة) ،الذي بناه بقرية (باخري هات)،
�شاهدا على جمال املعمار الديني لتلك احلقبة ،و�أحد مواقع
(اليون�سكو) املحمية .ومر فوق تراب بنجالدي�ش املغول،
والعثمانيون ،والإجنليز ،وتركوا �آثارا مادية ومعنوية ال
تزال باقية و�شاهدة ،فبنى القائد املغويل حممد �أعظم �شاه
يف القرن ال�سابع ع�رش قلعة (الل باك كيال) يف دكا؛ لتكون
مقرا للحكم� ،إال �أن خليفته (�شي�ستا خان) ر�أى بعد موت
بنتيه ال�شابتني( ،بيبي بوري) و(�شم�شد بانو) املفاجئ �أن
املكان م�ش�ؤوم ،فقرر حتويله �إىل مقربة ومزار على غرار
تاج حمل.
تتعدد الثقافات والأعراق والديانات يف بنجالدي�ش،
�إال �أن اللغة البنجالية هي ال�سائدة ،والإ�سالم دين الأغلبية،
مع وجود �أقليات هندو�سية ،وبوذية ،وم�سيحية .ورغم
التنوع والتعدد ي�سود املجتمع البنجايل التعاي�ش والتفاهم
والأريحية .فامل�ساجد منت�رشة واملجتمع امل�سلم حمافظ
على �شعائره و�سلوكه الإ�سالمي ،ويف املقابل ميار�س �أبناء
الديانات الأخرى ،ال �سيما الهندو�سية والبوذية� ،شعائرهم
بحرية ،وتنت�رش معابدهم يف كل قرية �أو مدينة وجدوا
فيها� ،إىل جانب امل�ساجد واملدار�س الدينية الإ�سالمية.

ملحق إشراقة  -العدد - 123

البحث العلمي
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طالبتا كلية ال�صيدلة والتمري�ض� ،إ�شهار املالكية و�أمرية العربية ،حت�صدان امليدالية الذهبية
والف�ضية واجلائزة الكربى يف معر�ض دويل لالخرتاعات الن�سائية بكوريا اجلنوبية

ح�صدت الطالبتان �إ�شهار بنت �سعيد املالكية ،و�أمرية بنت �سعيد العربية
من كلية ال�صيدلة والتمري�ض بجامعة نزوى ،امليدالية الذهبية والف�ضية
واجلائزة الكربى يف معر�ض دويل لالخرتاعات الن�سائية بكوريا اجلنوبية
()International Women’s Invention Exposition؛ وذلك
عن ابتكارين اثنني يف جمال ال�صحة� ،أحدهما لقيا�س ال�سكر ،والآخر لقيا�س
ال�ضغط ،م�ضافا �إليهما بع�ض املميزات التي جعلتهما �أهال للفوز بتلك اجلوائز.
وعن هذه امل�شاركة حدثتنا الطالبة �أمرية العربية ،قائلة:
«جاءت امل�شاركة يف املعر�ض الدويل لالخرتاعات الن�سائية بكوريا
اجلنوبية من طريق دعوة مقدمة من اللجنة املنظمة للمعر�ض على عناوين
الربيد الإلكرتوين فريق (رواد ال�صحة) باجلامعة ،فتم درا�سة ال�رشوط والتكلفة
املالية ،ثم خماطبة رئي�س اجلامعة لطلب الدعم واملوافقة للم�شاركة يف
املعر�ض ،وقد ح�ضينا بثقته وهلل احلمد .وامل�شاركة هي عبارة عن عر�ض
ابتكاراتنا ،والتناف�س على �أف�ضل و�أحدث االبتكارات الن�سائية من بني 300
ابتكار واخرتاع ن�سائي من دول عديدة حول العامل.
وجاء ابتكارنا الأول «جهاز قيا�س ال�سكري لكبار ال�سن و ذوي االحتياجات
اخلا�صة» ،والذي فاز بعدة جوائز حمليا و دوليا ،منها املركز الثالث على
م�ستوى الباطنة جنوب يف م�سابقة البحث العلمي التابعة لغرفة جتارة و
�صناعة عمان ،وامليدالية الف�ضية يف املعر�ض الدويل العا�رش يف ال�رشق
الأو�سط بالكويت ،والذي يعد ثاين �أكرب معر�ض لالخرتاعات على م�ستوى العامل،
والأول على م�ستوى ال�رشق الأو�سط ،و�آخر فوز لهذا اجلهاز كان ح�صوله على
امليدالية الذهبية يف املعر�ض الدويل  46لالخرتاعات بجنيف ،والذي يعد �أكرب
معر�ض لالخرتاعات على م�ستوى العامل ،واليوم يحوز على امليدالية الذهبية
يف املعر�ض الدويل لالخرتاعات الن�سائية بكوريا اجلنوبية لعام ،2018وكذلك
اجلائزة الكربى على م�ستوى هذا املعر�ض ،مقدمة من مكتب براءات االخرتاع
الكوري».
وت�ضيف�« :أما ابتكارنا الثاين ،والذي نعر�ضه لأول مرة يف هذا املعر�ض،
فهو عبارة عن جهاز قيا�س ال�ضغط الذكي بتقنية اال�ست�شعار ،وقد حاز على
امليدالية الف�ضية يف هذا املعر�ض الدويل لعام  ،2018ونحن الآن ب�صدد �إيداع
براءات اخرتاع دولية للجهازين ،وبانتظار �صدورها».
�أما عن فكرة اجلهازين والداعمني لهما ،فتقول العربية� »:أ�ضفنا خا�صية
ال�ضوء وال�صوت واالهتزاز يف جهاز واحد لكال اجلهازين ،وهو يرتبط بتطبيق
يف �أجهزة الأندرويد والأبل ،يعمل على تخزين النتائج ،ومتابعة تاريخ املري�ض
يف قراءات ال�ضغط وال�سكري».
ويعمل جهاز ال�سكري من طريق وخزة الإبرة ،و�أخذ عينة الدم مبا�رشة،
فيما يعمل اجلهاز الآخر من طريق ب�صمة الإ�صبع ،وقد �أ�ضفنا جلهاز ال�ضغط
كذلك خا�صية �أخرى ،وهي خا�صية ا�ست�شعار النب�ض .هذه الأجهزة ت�ساعد
امل�ستخدم� ،سواء كان من فئة كبار ال�سن �أم من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،أم

من الفئات الأخرى من املجتمع على معرفة م�ستويات وت�سهيل ال�سبل لهما ،وتوفري البيئة املنا�سبة للعمل،
ال�سكر يف الدم ،وم�ستويات �ضغط الدم مبفردهم ،حيث وكذلك �أولياء الأمور.
يعزز من اعتماد واهتمام املري�ض بنف�سه ،ويرفع
وعن اخلطط امل�ستقبلية للجهازين تقول الطالبة:
مر�ضى ال�ضغط وال�سكري،
م�ستوى الثقافة ال�صحية لدى َ
ويعزز من �رسعة اتخاذ الإجراءات الالزمة ،كما يحدان «خططنا حاليا البحث عن �رشكات وم�صانع تقوم
من امل�ضاعفات ال�صحية التي قد حتدث يف امل�ستقبل .باخلطوة الأهم ،وهي �صناعة الأجهزة بفعالية عالية؛
لتكون يف الأ�سواق العاملية؛ باعتبار هذين اجلهازين
هذا وقد �أو�ضحت �أمرية العربية �أن هناك داعمني يعدان الأولني من نوعهما على م�ستوى العامل بهذه
لهم لهذين اجلهازين ،فالداعم الأول هو املعتز املالكي املميزات ،ونحن هنا نوجه النداء لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات
طالب بالتقنية العليا مب�سقط� ،إذ �أن له الدور الكبري يف للمبادرة ،وتقدمي الدعم املادي �أو اللوج�ستي مل�شاركاتنا
حتويل �أفكار الطالبتني �إىل واقع ملمو�س من طريق اخلارجية ،و�إيجاد من يتبنى ت�صنيع الأجهزة لرتى النور
�صناعة النموذج الأويل للجهازين ،وهو ما عزز من يف الأ�سواق العاملية واملحلية .واختتمت حديثها« :هناك
جناحهم يف هذا املعر�ض واملعر�ض ال�سابق يف جنيف ،ابتكارات و�أفكار �أخرى قادمة ،ولكن يبقى الرتكيز الآن
وكذلك جامعة نزوى من خالل ت�شجيعها للطالبتني ،على اخلطوة القادمة ،وهي �صناعة وت�سويق اجلهازين،
وال�سماح لهما بامل�شاركة يف املعار�ض الدولية ،ثم العمل على ابتكارات جديدة ب�إذن اهلل».
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بحر الأفكار

تخيل وك�أنك مل حتزن قط

اخليال هو ذلك ال�شيء الذي ي�صنعه العقل
نتيجة جمموعة من الأفكار والأحداث احلقيقية،
فيحاول االبتعاد عن م�ساوئها و�أملها ب�أفكار
جميلة تليق به ،و ُتريح النف�س.
من منا ال توجد بعقله خياالت ،و�أفكار،
وطموحات مل تقع بالواقع ،ومل تتحقق قط ،نحلم
بها دائماً ،ونتمنى ح�صولها �رسيعاً.
�أحيان ًا اخليال يخفف من واقع الأمل املرير،
فيبعدك عنه حلظات احلزن ،ومي�سح على قلبك
بالقطن الناعم والبارد ،ويقول لك« :ال حتزن يا
أمر جميل قريباً».
عزيزي �سيح�صل � ٌ
�سبحان من �أوجد اخليال يف عقولنا ،وجعله
بداية كل �شيء جميل ،فباخليال ت�ستطيع �أن ت�سافر
�إىل بلدان مل تزرها قط ،وت�ستطيع �أن تعانق عزيزاً
فارق احلياة ومل تقل له وداعاً ،فقط دع املجال
لعقلك ،و�سي�صنع لك حلم ًا جميال ت�سعد بتحققه
قريبا.
ال حترم نف�سك من اخليال ،فاخليال نعمة
ولي�س مر�ضا نف�سيا ،كما يقول عنه الأ�شخا�ص
الروتينيون اململون ،الذين ال يعجبهم �شيء �إال
العادي ومتكرر احلدوث ،ال ت�ستمع ملثبطي الطموح
الواقعيني فوق الطبيعة .فحلم جميل يلد فكرة تنري
م�ستقبل اجلميع.
ت�أليف � :أمل بنت عبداهلل احلب�سية

موا�ســـاة روح

�أطبطب على روحي ك�أم يلفها احلنان على
طفلها،،
و�أوا�سيها بك�أ�س من �سند�س و�إ�ستربق يجعلها
تكن روح ًا �أخرى ..
و�أكفكف �أدمعها مبنديل به طاقة توقد
بداخلها �أم ًال و�سعادة ..
و�أزرع بتلة كلما �أتى يوم ازدادت ن�ضجاً،
وارتقت درجات على ..
هي نف�سي التي ت�ستحق مني الأف�ضل ،ت�ستحق
الت�ضحيات واجلهاد ..
هي التي من املفرت�ض �أن �أهديها كل يوم
كلمات جتعلها ت�شعر ب�شعور االنت�صار واالمتنان..
بحب بني احلنايا منغر�س ..
هي نف�سي التي �أكن لها م�شاعر عميقة،
و�أجعلها يف �سالم �آمنني..
هي التي متدين مبيدان من القوة وال�صرب
وال�صفات ال َندية ..
هي بعد اهلل و�سنته وكتابه العظيم خري معني
..
هي نف�سي� ،أال ت�ستحق كل هذا؟
بقلم الكاتبةَ :ت�سنيم احل�رضمية
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الت�أت�أه �أو اللجلجة يف الكالم ()Stuttering
ميكن �أن ننظر �إىل (الت�أت�أه �أو اللجلجة)
على �أنها عدم قدرة الفرد على �إمتام العملية
الكالمية على الوجه الأكمل .كما �أنها ا�ضطراب
ي�ؤثر يف �إيقاع الكالم؛ حيث يتميز �شكل الكالم
بالإطالة الزائدة ،وتكرار بع�ض الأ�صوات
واملقاطع والتوقف ،والإعاقات الكالمية التي
يبدو فيها املتلجلج ،وقد اختنق الكالم يف حلقه
على الرغم من اجلهد الكبري الذي يبذله الفرد من
�أجل �إطالق �رساح ل�سانه لكي يتكلم.
ومبعنى �آخر فاللجـلجة ا�ضطراب يف
الإيقاع الطبيعي للكـالم ،والتتابع الزمني
للنطق ،والطالقة اللفظية ،وي�ؤثر �سلبا يف عملية
التوا�صل مع الآخرين؛ حيث ينقطع ان�سـياب
الكالم ،فيحدث التكرار �أو الإطالة يف املقاطع
والأ�صـوات� ،أو التوقف لربهة عن الكالم،
مت�ضمنة خ�صائ�ص �أولية ،تتمثل يف ظهور
واحدة �أو كرث ،مما ي�أتي :وقفات م�سموعة �أو غري
م�سموعة ،و�إعادة للأ�صوات �أو املقاطع ،و�إطالة
للأ�صوات ،ووجود املقحمات (�إ�ضافات)؛ �أي
مقاطع وكلمات لي�ست �ضمن الرتاكيب اللغوية
للجملة ،وجتزئة الكلمات ،و�إنتاج الكلمات
بطريقة مبالغ فيها .وقد ي�صـاحب اللجلجة
خ�صائ�ص �سلوكية ثانوية ،وتغريات ج�سمية
وانفعالية ،مثل :الت�شنجات التنف�سية ،وحتريك
�أو اهتزاز بع�ض �أجزاء اجل�ســم ،وا�ضطرابات يف
التنف�س ،و�إخراج ال�صوت ،و�آلية لفظ الأ�صوات،
وتكرار للأ�صوات واملقاطع بطريقة ال �إرادية
(�أوتوماتيكية) ،مع زيادة يف �رضبات(نب�ضات)
القلب ،وزيادة يف التعرق ،واحمرار الوجه،
وحركة رمو�ش العينني ،والإحباطات النف�سية،
وردود �أفعال قائمة على املجاهدة ،ورمبا
الإحجام وقطع التوا�صل.
ومن العالمات والأعرا�ض الوا�ضحة
بالن�سبة �إىل ا�ضطراب اللجلجة:
 توجد توقفات غري �إرادية؛ نتيجة تقل�صالع�ضالت املتحكمة يف احلديث.
 ال حتدث اللجلجة يف كل الأوقات بدرجةواحدة ،فقد ال يلجلج الطفل وهو مع قرين له� ،أو
وهو مبفرده.
 لكنه يلجلج ب�شدة �إذا كان مع �آخرينميثلون ال�سلطة بالن�سبة له.
 تظهر اللجلجة غالبا قبل فرتة املراهقة. قد تظهر يف فرتة الر�شد ،وهو ما يطلقعليه اللجلجة املكت�سبة.
 تظهر عليهم الأعرا�ض التالية( :القلق،واخلوف من املواقف االجتماعية ،واالن�سحاب،
وال�شعور بعدم الأمان ،واخلجل)؛ مقارنة
ب�أقرانهم العاديني.
 يرتفع م�ستوى القلق لدى الأطفالامل�صابني باللجلجة.
 -يظهر لديهم مفهوم الذات ال�سالب.

 العزلة االجتماعية ،وارتفاع م�ستوىاخلجل ،و�ضعف الوعي بالذات (الوعي الذاتي).
 �ضعف م�ستوى الطموح ،و�ضعفم�ستوى تقدير الذات.
 انخفا�ض يف م�ستوى الثقة بالنف�س. يعرف الفرد ما يريد قوله بال�ضبط،يف حني ال ي�ستطيع تنفيذه؛ نظرا لعدم ان�سيابية
الكالم ،والتكرار والإطالة ،والتوقف غري الإرادي
�أثناء الكالم.
	�إن املتلعثم يعد التلعثم (اللجلجة)،عيبا ج�سيما وعارا ال يجب �أن يعرفه �أحد ،وهذا
يزيد من انطوائه.
الأ�سباب:
يف�رس �أ�صحاب املدر�سة ال�سلوكية اللجلجة
على �أنها �سلوك لفظي متعلم؛ �إذ يعود �إىل
ارتباطه مبثري �رشطي (كالم الآخرين ) ،ينتزع
ا�ستجابة اللجلجة من الفرد ،يف حني �أرجعها
بع�ضهم �إىل ما يحدث للفرد من تعزيز نتيجة
ممار�سة الت�أت�أة ،ك�أن يلفت انتباه الآخرين� ،أو
ا�ستدرار عطفهم واهتمامهم ،يف حني يعد بع�ض
ال�سلوكيني �سلوك هروب من مثري غري مرغوب
فيه ،ي�سبب انفعاالت م�ؤملة ،وا�ستجابات �سلبية
كاخلجل �أو التوتر �أو القلق ،ثم ميار�س الت�أت�أة
(اللجلجة) جتنبا للأمل الذي يتعر�ض له ال�شخ�ص.
وميكن �أن ن�ستخل�ص من نظرية التحليل النف�سي
حول مفهوم و�أ�سباب اللجلجة ب�شكل عام ،ب�أنها
ا�ضطراب ع�صابي ،يكون فيه ا�ضطراب جزئي
يف ال�شخ�صية ،ينعك�س من خالل ا�ضطراب
يف الكالم ناجت من �رصاعات ال �شعورية لدى
الفرد ,كما �أن �ضعف الأنا ،وقمع امليول خ�شية
العقوبة ،و�ضعف الثقة بالنف�س ،من �أهم العوامل
النف�سية التي تكمن وراء اللجلجة يف الكالم ،و�أن
املتلجلج ينك�ص يف حلظات اللجلجة �إىل مرحلة
الكالم الطفلي؛ كتعبري عن القلق� ،أو فقدان
ال�شعور بالأمن� ،أو ال�شعور بالنق�ص.
وتوجد بع�ض النظريات التي اعتمدت
على العوامل الع�ضوية يف تف�سريها لـ اللجلجة،
منها :نظرية ال�سيادة املخية ،ونظرية دورة
«�ألفا» امل�سـتثارة ،ونظرية التغذية ال�سـمعية
املرتدة ،والنـظرية البيوكيميـائية ،وتبني نظرية
ال�سيادة املخية ( Dominance Theory
� ،)Cerebralأن اللجلجة ترجع �إىل عجز يف
ال�سيطرة املخية ،فالفرد عندما يتلجلج ف�إن
موجات املخ يف كال الن�صفني تبدو مت�شابهة،
و�إذا تكلم بطريقة طبيعية فاملوجات تبدو
خمتلفة ،وترى نظرية التغذية ال�سمعية املرتدة
�أن للمتلجلج نوعا منحرفا من الإدراك ال�سمعي،
الذي بو�ساطته ي�سمع كالمه بت�أخري جزء من
الثانية ،وهذا مبني على املالحظة التي ترى
�أن املتكلم الطبيعي يلجلج غالبا عندما تت�أخر
التغذية املرتدة ال�سـمعية .يف حني ترى النظريـة

�إعداد :د .عبدالفتاح اخلواجه
جامعة نزوى� ،أ�ستاذ م�ساعد الإر�شاد النف�سي
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
كلية العلوم والآداب.

اجلينية �أن  % 65من الأفراد املتـ�أتئني لديهم �أحد
الأبوين �أو الأقارب يت�أتئون.
العالج والإر�شاد النف�سي:
 التدريب علي الوعي ،وتنظيم التنف�سيف معاجلة الت�أت�أه (اللجلجة) .
 يجب التعرف على ما �إذا كان هناكا�ضطرابات لغوية �أخرى لدى الطفل ،ومدى
ت�أثريها يف الت�أت�أة �إذا وجدت؛ لأن هذا من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر يف �سري العالج واخلطة الإر�شادية له.
 �أن يقبل املتلعثم نف�سه . تدريبه على �أن ال ي�شعر بحرج �إذاحدث وتلعثم يف مرة ٍ ما ،و�أن يعده �شيئا طبيعيا
يحدث للجميع.
	�إتاحة الوقت للمتلعثم ليعرب عن نف�سهدون �ضغط ،وت�شجيعه على الكالم من قبل
حميطه.
 الإيحاء والإقناع لتاليف ال�شعوربالنق�ص واخلوف من الكالم ،ملا قد يتعر�ض له
من خيبة �أو خجل.
 العالج من طريق اال�سرتخاء :تقومهذه الطريقة على �أ�سا�س �أن التلعثم ينتج من
زيادة ال�ضغط على اجلهاز الع�صبي للفرد.
 العالج من طريق �صدى ال�صوت:ويتم با�ستخدام �صدى ال�صوت ،من طريق و�ضع
�سماعات على الأذن �أثناء كالم املتلعثم ،ويف
الوقت نف�سه ي�سمع �صو ًتا �آخر.
 هناك حماوالت عديدة لعالجالتلعثم من طريق العقاقري الطبية ،كاملهدئات
والفيتامينات مثل فيتامني ب.6
وتوظيف
اجلماعي،
 الإر�شادبع�ض الأ�ساليب ،مثل العالج بال�سيكودراما
(  ،)Psychodramaحيث ي�ستخدم التمثيل
كو�سيلة �أدائية جتمع بني الإ�سقاط والتنفي�س
االنفعايل ،وهي عبارة عن ت�صوير م�رسحي،
وتعبري لفظي حر ،وتنفي�س انفعايل تلقائي.

بحر الأفكار

ملحق إشراقة  -العدد - 123

13

ظاهرة االنتحال يف البحوث العلمية
تعد منافذ ال�رسقة العلمية يف الأبحاث
العلمية ،انطالقا من تعدد املحددات التي
تقف وراءها ،و�أهمها النواحي املالية ،التي
ي�سعى الإن�سان �إىل اكت�سابها و�إنفاقها عرب
امل�سالك التي حددها القانون ،ونظرا البتعاد
�أفراد املجتمع عن االلتزام بالقوانني واللوائح
التي و�ضعت لتحكم �أداء الأفراد وت�رصفاتهم
يف امل�ؤ�س�سات التي يعملون فيها ،فقد قامت
العديد من الدول ب�إن�شاء جهات رقابية ملا
يقرتفه الأفراد من �أخطاء ،وقد ان�سحب الأمر
على الأعمال العلمية التي يقدمها الأفراد،
�سواء �أكانوا طالبا �أم باحثني؛ للح�صول على
�شهادة علمية� ،أو ترقية وظيفية ،ومن هنا
�سعت العديد من امل�ؤ�س�سات العلمية وال�رشكات
العاملية �إىل بناء برجميات ميكن من خاللها
اكت�شاف االنتحال� ،أو ما ي�سميه بع�ضهم
بال�رسقة العلمية ،و�صو ًال �إىل حتقيق �أكرب قدر
ممكن من اجلودة العلمية والبحثية ،و�إبعاد
الطلبة والباحثني عن الوقوع فيما ميكن �أن
ي�شوب العمل العلمي من �شكوك حول ما مت نقله
من الآخرين .حظي مو�ضوع ال�رسقة العلمية
باهتمام كبري على كافة امل�ستويات املحلية
والعاملية ،وان�صب االهتمام �أكرث على جوانب
معاين ال�رسقة العلمية ،وفيما تتمثل خا�صة مع
�ضعف الإدراك لفحواها يف ظل تعدد مناهج
البحث العلمي وتباين تطبيقها ،حتى داخل
اجلامعة الواحدة .ثم �صار وا�ضحا �أن ال�رسقة
العلمية قد حتدث دون �أن يدرك الأ�ستاذ �أنها
�رسقة ،وهذا �أمر وارد بكرثة.
يعد االنتحال �أو ال�رسقة الفكرية من بني
�أكرث الأخطاء �أو االنتهاكات التي يقع فيها
العديد من الطلبة والباحثني ،وعلى الرغم
من �أن �أكرثها يف �أغلب الأحيان يكون ب�شكل
عمدي (انتحال مق�صود)� ،إال �أن بع�ضا منها
(انتحال غري مق�صود) ،يرجع �إىل عدم املعرفة
باملنهجيات ال�صحيحة للبحث العلمي مثل:
(التوثيق ،الإ�سناد ،االقتبا�س ،التلخي�ص،
�إعادة ال�صياغة) .يفاج�أ كثري من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
باكت�شاف طالب يتقدمون ببحوث� ،أو تقارير،
�أو واجبات م�رسوقة� ،أو م�شرتاه� ،أو م�ستلة من
بحوث و�أعمال طالب �أو �أ�ساتذة �سابقة ،كما
يواجه بع�ض الأكادمييني من وقت �إىل �آخر،
تربويون وغري تربويني ،كثرياً من امل�رسوقات
الأكادميية يقوم بها �أ�ساتذة متخ�ص�صون يف
�أحد حقول املعرفة املختلفة ،وال يختلف اثنان

على �أن هذه الظاهرة تتعار�ض مع الأعراف
العلمية ،وتتنافى مع �أخالقنا وقيمنا الأ�صيلة.
وال �شك يف �أن هذه الظاهرة مل تكن حملية �أو
عربية احلدوث� ،إمنا هي �أي�ض ًا عاملية يف
ممار�ستها وانت�شارها ،مما حدا بدول كثرية �إىل
�سن قوانني حترم تداولها ،وجترم م�ستخدميها،
ففي الواليات املتحدة الأمريكية على �سبيل
املثال ،قامت احلكومة ب�إ�صدار ت�رشيعات متنع
هذه الظاهرة.
وهذا يتطلب من امل�ؤلفني والباحثني
�إخ�ضاع بحوثهم لربامج ك�شف الت�شابه ،وهي
برامج ت�ستخدمها كربى امل�ؤ�س�سات واملجالت
البحثية؛ للت�أكد من خلو البحث �أو الر�سالة من
مظاهر اال�ستالل واالنتحال الظاهرة وال�ضمنية،
وكذلك يقوم امل�ؤلفون والباحثون ب�إخ�ضاع
ببحوثهم لهذه الربامج.
�إن �إعداد الأبحاث العلمية يتطلب رجوع
الباحثني �إىل عدة �أبحاث وم�ؤلفات لكتاب
�آخرين ،وهذا ما قد يعر�ضهم للوقوع يف بع�ض
الأخطاء البحثية ،التي تتنوع ما بني �أخطاء
عفوية ميكن التغا�ضي عنها؛ كونها ال تعد من
قبيل املخالفات العلمية ،وبني �أخطاء متعمدة
ت�صنف يف خانة املمار�سات املخالفة للأمانة
العلمية ،التي قد يرتتب عليها عقوبات �إدارية
وقانونية �ضد الباحث ،و�سواء تعمد الباحث ذلك
�أم مل يتعمد ،ف�إنه يتعر�ض للم�ساءلة واملتابعة
نظري م�سا�سه بحقوق امللكية الفكرية ،التي تعد
من �أهم و�أقد�س احلقوق الإن�سانية ،وهذا تطبيق ًا
للمبد�أ القانوين القائل( :ال يعذر بجهل القانون).
بعيداً عن ال�رسقات العلمية وعمليات االنتحال
املنظمة التي ترتكب عن �سبق �إ�رصار وتعمد من
الباحث ،ف�إن املتتبع النت�شار ظاهرة ال�رسقة
العلمية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل اليوم،
يالحظ �أن هناك العديد من ال�رسقات العلمية
التي ترتكب بدون ق�صد من الباحث ،ويعزى
�سببها ب�شكل رئي�س �إىل اجلهل بتقنيات البحث
العلمي �سيما :التوثيق ،الإ�سناد ،االقتبا�س،
التلخي�ص� ،إعادة ال�صياغة  ...وغريها من
املهارات ال�رضورية لكل باحث؛ لتجنب الوقوع
يف هذه املمار�سات املنافية لأدبيات البحث
العلمي.
تتعدد �أ�سباب ال�رسقة العلمية يف
الأبحاث العلمية لدى كثري من الباحثني� ،إال �أن
�أهم �أ�سباب ال�رسقة� :رسقة �أطروحات دكتوراه
مل�ؤلفني �أجانب ،ون�سبتها لأنف�سهم؛ حل�صولهم
على الدكتوراه جراء ذلك� ،رسقة بحوث علمية

مل�ؤلفني �أجانب من�شورة يف جمالت عاملية،
اقتبا�سات باجلملة من م�ؤلفات الآخرين،
واال�ستحواذ على �أبحاث علمية متخ�ص�صة
حتديدا يف جمال العلوم الدقيقة ،تزوير وتزييف
للحقائق العلمية بتواط�ؤ من �أ�ساتذة لهم باع
طويل يف هذا اجلانب ،ا�ستغالل العديد من
الأ�ساتذة جلهد الطلبة امل�رشف عليهم ،ون�رش
جزء من �أبحاثهم دون الرجوع �إليهم .وتتخذ
ال�رسقات �أ�شكاال و�صورا ينبغي التنبه لها،
وهي :املجموعة الأوىل :وترتبط بعمليات
االقتبا�سات ،اال�ستخدامات واال�ستعماالت
ملعلومات ومعارف الآخرين دون الإ�شارة �إىل
�أ�صحابها الأ�صليني ،وت�شمل :اقتبا�سا كليا �أو
جزئيا لأفكار� ،أو معلومات� ،أو ن�ص� ،أو فقرة� ،أو
مقطع من مقال من�شور� ،أو من كتب� ،أو جمالت،
�أو درا�سات� ،أو تقارير� ،أو من مواقع �إلكرتونية� ،أو
�إعادة �صياغتها دون ذكر م�صد رها و�أ�صحابها
الأ�صليني ،واقتبا�س مقاطع من وثيقة دون
و�ضعها بني �شولتني ،ودون ذكر م�صدرها
و�أ�صحابها الأ�صليني ،وا�ستعمال معطيات
خا�صة دون حتديد م�صدرها و�أ�صحابها
الأ�صليني ،وا�ستعمال برهان �أو ا�ستدالل معني،
دون ذكر م�صدره و�أ�صحابه الأ�صليني ،ون�رش
ن�ص� ،أو مقال� ،أو مطبوعة� ،أو تقرير �أجنز من
طرف هيئة �أو م�ؤ�س�سة ،وع ّده عمال �شخ�صيا،
وا�ستعمال �إنتاج فني معني� ،أو �إدراج خرائط� ،أو
�صور� ،أو منحنيات بيانية� ،أو جداول �إح�صائية،
�أو خمططات يف ن�ص �أو مقال دون الإ�شارة �إىل
م�صدرها و�أ�صحابها الأ�صليني ،والرتجمة من
�إحدى اللغات �إىل اللغة التي ي�ستعملها الطالب،
�أو الأ�ستاذ الباحث� ،أو الأ�ستاذ الباحث اجلامعي،
�أو الباحث الدائم ب�صفة كلية �أو جزئية دون
ذكر املرتجم .املجموعة الثانية :وهي مرتبطة
ب�أعمال امل�شاركة و�إدراج �أ�سماء يف �أبحاث غري
م�شارك فيها� ،أو ا�ستغالل �أعمال ومنجزات الطلبة
وتقدميها يف م�ؤمترات وما �شابه ،وتت�ضمن:
قيام الأ�ستاذ الباحث� ،أو الأ�ستاذ الباحث
اجلامعي� ،أو الباحث الدائم� ،أو �أي �شخ�ص �آخر
ب�إدراج ا�سمه يف بحث �أو �أي عمل علمي دون
امل�شاركة يف �إعداده ،وقيام الباحث الرئي�س
ب�إدراج ا�سم باحث �آخر مل ي�شارك يف �إجناز
العمل ب�إذنه� ،أو دون �إذنه؛ بغر�ض امل�ساعدة
على ن�رش العمل ا�ستنادا ل�سمعته العلمية ،وقيام
الأ�ستاذ الباحث� ،أو الأ�ستاذ الباحث اجلامعي،
�أو الباحث الدائم� ،أو �أي �شخ�ص �آخر بتكليف
الطلبة �أو �أطراف �أخرى لإجناز �أعمال علمية؛

د.حممداجلرايدة
�أ�ستاذ م�شارك يف الإدارة التعليمية

من �أجل تبنيها يف م�رشوع بحث� ،أو �إجناز كتاب
علمي� ،أو مطبوعة بيداغوجية� ،أو تقرير علمي،
وا�ستعمال الأ�ستاذ الباحث� ،أو الأ�ستاذ الباحث
اال�ست�شفائي اجلامعي� ،أو الباحث الدائم� ،أو �أي
�شخ�ص� ،آخر �أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخالت
يف امللتقيات الوطنية والدولية� ،أو لن�رش مقاالت
علمية باملجالت والدوريات.
....................................................

املراجع:
�سليمان ،جمال وعبدالاله ،عنرت والزغبي،
امل( )2017ا�ستخدام برامج ك�شف االنتحال
Dication palgiarsim
ر�ؤية تدريبية يف �ضوء مهارات التعلم الذاتي.
درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س -ال�سعودية،
.174-163
عي�ساين ،طه ( .)2015املمار�سات الأكادميية
ال�صحيحة و�أ�ساليب جتنب ال�رسقة العلمية .امللتقى
العلمي االول :متتني ادبيات البحث العلمي -مركز
جيل البحث العلمي -اجلزائر.151-135 ،
القرين ،حممد( .)1997طـــرق انتـهــاك الأمــانة
العلـمـيــة .ر�سالة اخلليج العربي-ال�سعودية،)64(18 ،
.116-91
ينون ،امال( .)2017ميثاق �أخالقيات الأ�ستاذ
اجلامعي :نحو حماربة جرمية ال�رسقة العلمية يف
اجلزائر -ر�ؤية حتليلية� .أعمال ملتقى الأمانة العلمية
 -مركز جيل البحث العلمي – اجلزائر.139 – 156 ،
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STUDENTS’ WORK
My Dream Holiday in London
Everyone has a dream holiday. My dream holiday
is to travel to London because there are touristic places
and shopping.

cold and snowy. Iran has specialist hospitals that are
doing eye laser operations which are very good and
not expensive.

Tourism in London suits all ages. And the most
important tourism sites in London are Big Ben because
I want to see the largest clock in the world, and River
Thames because of swimming, and the Tower Bridge
because it shows the river.

I plan to go to Iran, especially to some of the
mountains. Iran has beautiful snow and cold weather.
I want to be in Iran for two weeks just to get enough
pictures of certain places.

Shopping in London is beautiful. And in London
you can find luxurious international shops. The most
important commercial sites are Bond Street to buy gifts,
and Old Spitalfields Market to buy different things.
I am grateful for all the things I already have but
shopping in London would be fantastic because of the
tourism and the shopping I could find there.
My Dream Holiday in Iran
by Nasser Salim Al Amari, L1
Most of all I want to travel all around the world.
I want to see new places and learn about different
cultures. Travelling around the whole world would be
a dream come true. Iran has special weather which is

Iran hit a new record in eye operations of best
equipped hospitals for eye surgery and many patients
a year are admitted to the hospitals. According to
statistics Iran offers low prices for surgery on eyes.
I love Iran because it’s a very beautiful country
to visit, has tourism places with beautiful weather that
makes you relax. Iran has specialist hospitals that are
doing eye operations which are very good and not
expensive.
My Dream Holiday in Spain
by Hamood Al Ndabi, L1
If I could choose I would like to spend a holiday
with my friends at the seaside. I would also like to
learn how to dive. It would definitely be some exotic

beach in Spain.
The sea in Spain is very beautiful and very big.
Many people are fishing from the sea. Many creatures
live in the sea, like fish. The people are dependent
on the sea, and they do many things in the sea, like
swimming. Today many people travel in the sea by
ships. Many countries are dependent on this way of
travel.
In Spain many things are very beautiful and
interesting, like the weather. The weather is beautiful
in Spain. Many people like that and it is very cold.
And in many cities in Spain there are many sports
like football and basketball. Many famous players are
playing in Spain. The food in Spain is very delicious
and good.
In conclusion, I get a good feeling when I visit the
sea, and enjoy the view. I will feel very invigorated. I
will go to Madrid where there is a strong competition
in football. I like weather in Madrid. I will go to
Madrid. There is also famous food in Madrid.
by Amjad Al Busaidi, L1

MY BRUSH WITH POETRY
Having recently read Malcolm’s article about his
poetry workshops (I have always wondered what went
on there!), I got to thinking about my own experiences
with poetry. I am not a poetry kind of person, to be
honest. There are a few poets I have enjoyed and a
few types of poetry I have found appealing, but more
often than not when I read a poem, I am thinking, «Just
say it, for heaven›s sake! Why do I have to ‹figure› it
out?» Yes, a reluctant poetry reader....
Nevertheless, I am reminded of the two times I
actually HAD to be involved with poetry (of a sort) in
my teaching career. (Ah, good times!) Every year in
the IEP at one of my previous universities in the US,
we had a Valentine›s Day party for the students. We
usually had between 50100- students depending on
the world economy. Teachers had to write Valentine

poems for each and every student, individualized
little poems of love and appreciation. We teachers
would meet together after work, divide up the
students and start writing. It was painfully fun with
all of us trying to help one another. There were lots
of hilarious but totally inappropriate lines or entire
poems and so many «impossible names» (we had to
include the student name in the poem). Is this why I
associate poetry with ‹pain›?
And then... after the suffering of creating,
we had to read them aloud at the party. I always
dreaded the whole experience, but frankly, students
truly enjoyed hearing «their» poem read aloud
to everyone, and then receiving a lovely printed
copy (suitable for framing!) ... and the poems were
dreadful. Here’s a choice opening line from one

of them that has remained with me even to this day:
“Arunya, Arunya... my little petunia.” Awful, but she
adored it.
Later during the party, students had to do their own
creating: the infamous «Roses are red, etc.» We did some
as examples with the students ‹helping› us and then each
student wrote an individual one for the poem contest.
Some were actually quite clever and others... not so much.
Here is my favorite for capturing the spirit of the holiday
[I can›t believe I even remember this; it was more than 10
years ago]….
Roses are red,
Violets are blue.
You have a new girlfriend.
by Gail Jaraki, TOEFL Coordinator & TOEFL Lab
Supervisor
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Participations

RULES AND TERMS THAT DON’T AFFIRM
In teaching the English language, it’s rare that
we find one rule to adequately cover all contexts for
a grammar point; and sometimes, terminology and
language rules we were taught for convenience at
school blind us to our errors. Consider the following:

Brackets are not parentheses

In British English the symbols “( )” are referred
to as ‘brackets’; in American English they are known
as ‘parentheses’. This is unfortunate because brackets
mark off a parenthesis (singular), which means a
parallel idea; therefore the symbols alone cannot be
parentheses (plural). The misunderstanding seems
to have arisen from the fact that what is contained
between the brackets is referred to as being ‘in
parenthesis’ and NOT ‘in parentheses’. Even more
peculiar about the issue is the fact that the Americans,
whose conciseness and brevity of expression I admire,
chose four syllables over two!

Different from/than/to

I know we have to accept the prepositions from,
to and than with different, but I would claim that only
from is strictly correct. Than is favoured by many due
to confusion over the association of different with
comparative adjectives, which of course compare
difference. However, different itself is NOT a
comparative adjective, and therefore should not take
than. (Choosing the right preposition has not normally
been a matter of arbitrariness, but of semantics.) To
is only slightly more acceptable, but it points in the
wrong direction: something different goes away from
similarity, not to it. Furthermore, when using the verb,
differ, we nearly all say ‘differs from’, and rarely
‘differs to’, and never ‘differs than’.

Spot the object

The use of the verb give can cause erroneous
parsing. In “He gave me the book,” it looks as if me
is the verb’s object, but the book is then left dangling
without connection. However, this is simply an
example of acceptable syntactic inversion. A semantic
eye reveals that the book is the verb’s object, and me
is the object of the implied preposition, to. The SVO
order is therefore, “He gave the book to me.”

Prepositions’ positions

Should we put prepositions at the end of sentences?
It’s a matter of style that says we can’t, rather than of
grammar, but be careful: “Ending a sentence with a

preposition is something up with which I will not
put.”1 Here is an awkwardly divided phrasal verb,
put up with, which means tolerate, but it’s actually
an inseparable phrasal verb. The sentence sounds
awful because the main part of the verb, put, has
been separated from its particles, up and with. Now,
how about ending a sentence with not just one or
two but five consecutive prepositions? «A father
goes upstairs after supper to read to his son, but he
takes the wrong book. The boy says, ‹What did you
bring that book that I don›t want to be read to out of
up for?›»2

The Oxford Comma

Commas cause casual caesuras. A good general
rule is use a comma wherever you need a pause,
either for breath or to avoid misunderstanding, but
avoid overuse. However, when it comes to lists,
there’s a rule that many of us learnt that forbids a
comma after the penultimate item; this can cause
problems, and that’s why some style guides insist
on the use of the comma before and. It’s known as
the Oxford Comma, or serial comma. Consider: ‘I
love my parents, the British queen and Dracula.’3
It could be construed that my parents are the British
queen and Dracula, so to avoid possible confusion
(especially concerning list items that are phrases),
the Oxford comma is sometimes suggested as a
substitute rule.

Parts of speech

Students do not readily adopt this phrase, for
some reason; or teachers don’t teach it, even when
teaching grammar explicitly; but surely students
need to adopt a term to refer to the constituents of
sentences, and this is it, like it or not. The phrase
may well confuse students to begin with, as they
pore over their textbooks, but the kind of language
we teach was originally a vocal utterance called
speech. (‘Language’ is from the Latin lingua,
meaning tongue.) There are nine parts of speech:
articles, nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs,
conjunctions, prepositions and interjections.
Students sometimes think ‘subject’ and ‘object’
are parts of speech, but they are really the different
verb-related roles of nouns or noun-phrases. Some
words, of course, can be more than one part of
speech (e.g. well can be an adverb, adjective, or

interjection). The sub-headings of each part of speech
are too numerous to discuss here; however, it’s worth
remembering that students are often confused by personal
pronouns. Pronouns must naturally be able to be used
as nouns, so my, for example, is not a pronoun at all: it
modifies its accompanying noun (e.g. my car), which
therefore qualifies it as an adjective. Thus, it should be
referred to as a possessive adjective, and is distinct from
the possessive pronoun, mine.

Dangling participles

Hmm, I can read your minds… but simply remember
that an opening participle phrase must refer to the subject
of the accompanying clause, otherwise we err: “Running
to get to class on time, Ahmed’s money fell from his
pocket.” Was Ahmed’s money so desperately in need of
an education?

“Please send the report to I”

All over the English-speaking world it has apparently
become accepted for the personal subject pronoun to
be blithely positioned as an object. Why? - Because “it
sounds right”. Yet I challenge anyone to tell me they
think the heading of this paragraph sounds right. You will
have guessed that I’m referring to the tendency to avoid
using me when coupled with another noun or pronoun in
the object position, despite its objective attribute: Please
phone Tom or I when you arrive. Me has become such a
taboo word due to the popular tendency to use it in the
subject position with another noun: Me and Tom went
to the flicks. People with greater aspirations towards
“sounding right”, who would correctly say Tom and I went
to the cinema, then forgot themselves and adopted I as a
mask for me in the object position because they were still
referring to two nouns together. Poor old me has suffered
further in this mistaken trend by being replaced by myself,
which often wanders off to the subject position: “Tom,
Mary and myself submitted the report.” Myself thinks me
has made my point.
1. Attributed to Winston Churchill, British primeminister.
2. Attributed to Martha White, American writer.
(Tongue in cheek, of course.)
3. My variation (for local understanding) of a
sentence bandied all over the internet. Original: ‘I love
my parents, Lady Gaga and Humpty Dumpty.’

by Malcolm Veitch

ﺑﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺫﻜﺮﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﻠﻨﻬﻀﺔ ﺍﻠﻣﺒﺎﺭﻜﺔ
ﻧﺮﻓﻊ ٕﺍﻠﻰ ﺍﻠﻣﻘﺎﻡ ﺍﻠﺴﺎﻤﻲ
ﻠﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻠﺠﻼﻠﺔ

ﺣﻔﻈﻪ ﷲ ﻭﺭﻋﺎﻩ
ٔ
ﻭ ٕﺍﻠﻰ ﺍﻠﺸﻌﺐ ﺍﻠﻌﻣﺎﻧﻲ ﺍﻻﺑﻲ
ٔ ٓ
ﺍﺳﻣﻰ ﺍﻳﺎﺕ ﺍﻠﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻠﺘﺒﺮﻳﻛﺎﺕ

