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علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة
ٍ
مل�ستقبل ٍّ
علم ور�شادٍ لك ِّل طالب علم ،وهي بذلك تهدف �إىل
تتم َّثل ر�ؤية جامعة نزوى يف �سعيها ال َّد�ؤوب ِلأن تكون منارة ٍ
مانية
مانيني امل� َّؤهلني والواعني برتاث ال َّأمة ال
بناء � ٍ
أجيال من ال ُع ِّ
وية ال ُع َّ
قافية ،واملحافظني على ال ُه َّ
إ�سالمية وال َّث َّ
َّ
قنية الَّتي يتطلَّبها املجتمع ال ُعماين.
أخالقية
الأ�صيلة والقيم ال
واالجتماعية ،م�سلَّحني باملعرفة والقدرات ال ِّت َّ
َّ
َّ

ر�سالة اجلامعة:
أ�سا�سي هو
نفع عام ،تقوم على �أمرها وتدبري �ش�ؤونها .و� َّإن هدفها ال
أهليةٌ ،ذات ٍ
علميةٌَّ � ،
� َّإن جامعة نزوى م� َّؤ�س�س ٌة َّ
َّ
الرا�سخ باهلل –
احل�ضاري وال
هوية ال َّأمة وقيمها و�إرثها
ن�رش الفكر ال
إ�سالمي على � ٍ
َّ
إيجابي وتر�سيخ َّ
أ�سا�س من الإميان َّ
َّ
َّ
ال�سلطان .غايتها ن�رش املعرفة مبا يكفل لطلاَّ بها ال َّتعلم ،وال َّتزود بالف�ضائل،
ع ّز وجلّ ،-وعلى والئها للوطن وجاللة ُّ
وتطوره؛ ولهذا ف� َّإن اجلامعة
لنمو املجتمع
واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم للإ�سهام
َّ
بفاعليةٍ ِّ
ُّ
الفكرية مبا يرتجم هذه الغايات ال َّنبيلة
أكادميي وال َّتنمية
ت�سعى �إىل �إيجاد برامج مرنةٍ توفِّر درج ًة عالي ًة من الت�أهيل ال
َّ
ِّ
واقع ملمو�س.
�إىل ٍ

اجلامعة يف �سطور:
ربحي"
• �أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
أ�سا�س غري
تعليم ٍ
نفع عام "على � ٍ
أهليةٍ ذات ٍ
عال � َّ
ٍ
ٍّ
يف �سلطنة ُعمان.
طالب وطالبة.
• يفوق عدد طالبها ()6,800
ٍ
خ�ص�صات
• التحق ب�سلكها ال َّتدري�سي �أع�ضاء هيئة
ٍ
تدري�س ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت وال َّت ُّ
جن�سيات العامل.
واخلربات ،ومن �ش َّتى
َّ
عليمية ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س وال ّدبلوم.
•
تتنوع براجمها ال َّت َّ
َّ
�ص يف جمال البحوث وال َّتطوير ال ِّتقني؛ �أطلق عليه مركز "دار�س للبحث
بحثي
• يوجد بها مرك ٌز
ِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
العربية" �إىل جانب
العربية "مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي لل ِّدرا�سات
العلمي وال َّتطوير ال ِّتقني" ،و�آخر لل ِّدرا�سات
َّ
َّ
العلمية.
كرا�سي البحوث
ّ
إجنليزية.
العربية وال
• نظامها ال ِّدرا�سي ي�شمل اللُّغتني
َّ
َّ
دولي ًة يف ع َّدة بلدان من العامل؛ منها:
أكادميي
تعاون �
• يجمعها
ٌ
ٌ
علمي ًة َّ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة َّ
ٌّ
أمريكية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.
الواليات املتحدة ال
َّ
إلكرتونية.
وريات ال
الورقية
ت�ضم الآالف من الكتب
• بها مكتب ٌة وا�سع ٌة
َّ
وااللكرتونية ،واملو�سوعات ،وال َّد َّ
َّ
َّ
ُّ
بحثية.
خمتربات
تدري�سيا يف �ش َّتى املجاالت ،و()9
خمتربا
• تزخر بـ()71
ٍ
ً
َّ
ًّ
• �أ�سهمت ح َّتى الآن يف ن�رش �أكرث من ( )157بح ًثا حمك ًَّما ،و( )26كتا ًبا م�ؤ َّلفًا.
مبان مقاومةٍ لل َّزالزل عام 2010م.
اخرتاع يف جمال الهند�سة
• ح�صدت � َّأول براءة
املدنية ،بت�صميم ٍ
ٍ
َّ
عاملية خالل العام الأكادميي.
جامعات
اختياري ًة يف ع َّدة
تدريب
• تق ِّدم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
َّ
َّ
واملعنوي للطُّ الب ،ويوفِّر املنح والبعثات
املادي
�صندوق مل�ساندة املتعلِّمني (معني)؛ يق ِّدم العون
• بها
ٌ
ِّ
َّ
للطُّ الب املتفوقني واملجيدين يف ال ِّدرا�سة.
متخ�ص�ص ًة للطُّ الب واملجتمع من خالل مركز ال َّتعلُّم مدى احلياة.
تدريبي ًة
دورات وبرمج
• تق ِّدم
ٍ
َّ
ِّ
ب�شكل ف َّعال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
• ت�سهم
ٍ

�أخبـــــار

ملحق إشراقة  -العدد - 126

3

مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني يح�صل على �شهادة

نظام �إدارة جودة اخلدمة  9001:2015 ISOمن املنظمة الدولية للمقايي�س
ح�صل مركز دار�س للبحث العلمي و التطوير التقني
على �شهادة نظام �إدارة جودة اخلدمة  9001:2015 ISمن
املنظمة الدولية للمقايي�س .وقد مت اعتماد نظام �إدارة
اجلودة من قبل اخلبري املكلف من املنظمة الدولية
للمقايي�س -فرع زيوريخ �سوي�رسا -بعد مراجعة نظام
مركز دار�س الإداري والفني ومطابقته بالنظام الدويل
من حيث �أدا�ؤه فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات التحليلية
وبرامج التدريب التي تتطابق مع االحتياجات
الأكادميية والبحثية وال�صناعية على ال�صعيد املحلي
والدويل  .وقال الدكتور عي�سى بن �سليمان العامري
مدير مركز دار�س� :إن �إدارة املركز �رشعت يف حتديثنظام �إدارة اجلودة ليتطابق مع النظام الدويل منذ ما
يقارب ال�سنة؛ وذلك بتقدمي خدماته كفح�ص عينات
الأن�سجة واخلاليا ،واختبار ال�صخور والرتبة والطني
واملاء للمعادن والعنا�رص ،والتعرف على امليكروبات،
و  DNAوت�سل�سل الربوتني وفرز اخلاليا ،والك�شف
عن امللوثات يف املياه والأغذية ،وحتليل الأدوية
والنفط اخلام وغريها .بالإ�ضافة �إىل الربامج التدريبية
املتوفرة يف املركز ،واخلدمات التحليلية للقطاع
ال�صناعي ،وامل�ساعدة البحثية للأكادمييني والباحثني

والطلبة وغريها من اخلدمات التي يقدمها املركز .جدير
بالذكر �أن مركز دار�س جمهز ب�أحدث الأجهزة العلمية
املتطورة لتحليل جمموعة وا�سعة من العينات .كما
تتوفر فيه امل�ؤهالت واخلربات العلمية والبحثية؛ مما
ي�ؤهله للعمل ب�شكل وثيق مع املخت�صني من خمتلف
املجاالت على امل�ستويني الأكادميي وال�صناعي،
ويحتوى مركز دار�س على �أربع وحدات ،هي :وحدة
املجهر الإلكرتوين ،ووحدة الأن�سجة واخلاليا ،ووحدة
الطيف الكتلي ،ووحدة التقنية احليوية.

�سفري جمهورية �أملانية االحتادية يزور اجلامعة ،ويرعى املهرجان الأملاين ل�شعبة اللغة الأملانية
ا�ست�ضافت اجلامعة �سعادة ال�سفري توما�س فريدريت�ش �-سفري
جمهورية �أملانية االحتادية املعتمد لدى ال�سلطنة .وكان يف ا�ستقبال
�سعادته الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي ،رئي�س اجلامعة.
وتناول احلوار �أوجه التعاون الأكادميي والتوا�صل العلمي بني جامعة
نزوى واجلامعات الأملانية ،و�سبل تو�سيع �آفاق التعاون بينها.
بعد ذلك تف�ضل �سعادة ال�سفري الأملاين برعاية املهرجان الأملاين
الذي تنظمه �شعبة اللغة الأملانية بالتعاون مع جماعة اللغة الأملانية
وعدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية ،حيث بد�أ حفل افتتاح املهرجان
بتالوة �آيات من الذكر احلكيم ،تبعته كلمة �ألقاها عميد كلية العلوم
والآداب الدكتور غ�سان ح�سن ال�شاطر ،رحب فيها باحل�ضور و�أ�شار �إىل
�أن امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�سعى لتحقيق التعارف بني ال�شعوب من �أجل
التفاهم والتبادل الثقايف والعلمي ،ومد ج�سور التعارف مع الآخرين،
ومن هذا املنطلق جاء املهرجان الأملاين للتعريف بهذه اللغة وثقافة
ال�شعب الأملاين من خمتلف اجلوانب.
و�ألقى �سعادة ال�سفري الأملاين كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن هناك
�ألفا وخم�سمئة طالب يدر�سون اللغة الأملانية يف ال�سلطنة ،كما
�أ�شار �إىل م�ستقبل هذه اللغة وتاريخها .وقدم طالب ال�شعبة ق�صيدة
«ملك العفاريت» مع متثيلية ب�سيطة لها ،ثم مت عر�ض فيلم «يف عامل

ال�سلطان» لأحد ال�سياح الأملان مع ترجمة من طالب ال�شعبة.
�إ�ضافة �إىل ذلك مت عر�ض كتاب «ق�ص�ص �شعبية من عمان» ،وهو
كتاب قامت بت�أليفه جمموعة من طالبات اللغة الأملانية والإجنليزية
يف اجلامعة ،ويعد الأول من نوعه يف جمال اللغات الأجنبية ،وقد
تف�ضل �سعادة ال�سفري بتكرمي الطالبات اللواتي قمن بت�أليفه.
بعد ذلك تف�ضل �سعادة ال�سفري الأملاين برفقة رئي�س اجلامعة
بافتتاح املعر�ض امل�صاحب للمهرجان ،الذي �ضم �أركانا عديدة
مل�ؤ�س�سات خمتلفة �شاركت يف املهرجان ،مثل جامعة ال�سلطان
قابو�س وهيئة التبادل الأكادميي ( )DAADومعهد غوته ودار
هوبر للن�رش واملتحف الوطني وجماعات التميز الطالبي وغريها ،وقد
هدف هذا املعر�ض التعريف بثقافة ال�شعب الأملاين ولغته والتعريف
بالأدب الأملاين وبع�ض العلماء الأملان ،وكذلك التعريف ببع�ض
�أن�شطة اجلماعات الطالبية.
واختتم �سعادة ال�سفري الأملاين زيارته بالتجول يف اجلامعة،
حيث زار مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني واطلع على
�أجهزة املركز والأبحاث التي يعمل عليها ،بالإ�ضافة �إىل �أهم منجزات
اجلامعة يف جمال البحث العلمي .كما زار مركز مهارات الكتابة
والور�شة الفنية ومكتبة اجلامعة وخمتربات كلية ال�صيدلة والتمري�ض.
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�أخبــــار

مركز �إمناء املوارد
الب�رشية ينظم حما�رضة
عن الإ�سعافات الأولية
�أمين ال�رشجي

نظم مركز �إمناء املوارد الب�رشية بالتعاون
مع كلية ال�صيدلة والتمري�ض حما�رضة
ملوظفي اجلامعة عنوانها« :الإ�سعافات الأولية
الطرق الآمنة حلفظ الأدوية يف املنزل»،قدمها الدكتور �أحمد عبدالرحيم �أبو�شام� ،أ�ستاذ
م�ساعد وم�ساعد العميد للتدريب بكلية ال�صيدلة
والتمري�ض باجلامعة.
تناولت املحا�رضة عددا من املحاور،
�أهمها :التعريف بالدواء و�أهميته ،وخطورته
يف حال �أ�سيء ا�ستخدامه .ويف املحور الثاين
تناول املحا�رض احلديث عن مبادئ التخزين
الآمن للأدوية يف املنزل ،وكيفية حفظ
الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال .وناق�ش
كذلك العوامل املرتبطة بتخزين الأدوية يف
املنزل ،مع طرح جمموعة من الإح�صائيات
والدرا�سات يف هذا اخل�صو�ص ،و�أخريا فتح
املجال للأ�سئلة والنقا�ش.
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عميد كلية ال�صيدلة بجامعة طهران الطبية يزور اجلامعة
ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي ،رئي�س اجلامعة الدكتور
�رشيف زاد ،عميد كلية ال�صيدلة بجامعة طهران الطبية والوفد املرافق له؛ وذلك
لبحث �أوجه التعاون امل�شرتك بني اجلانبني فيما يتعلق بالتبادل الطالبي
والأبحاث العلمية.
وقد مت يف �أثناء اللقاء عقد اجتماع مع الدكتورة زبيدة بوتيت ،عميدة
كلية ال�صيدلة والتمري�ض باجلامعة ،كما زار الوفد الإيراين مركز دار�س للبحث
العلمي والتطوير التقني لالطالع على �أبحاث املركز و�أهم الأجهزة التي
يحتويها ،وكذلك التعرف على منجزات املركز يف جمال الأبحاث العلمية.

�أ�رسة جملة اخلليل اجلديدة ت�ست�أنف �أعمالها باجتماع بحث �آليات تطويرها وجودتها
مكتب الن�رش:

عقد مكتب الن�رش اجتماعا مو�سعا
لهيئة حترير جملة اخلليل اجلديدة يف
قاعة املناق�شات بق�سم اللغة العربية؛ وذلك
لدرا�سة �آليات العمل اجلديدة ملجلة اخلليل
واللغوية ،وهي جملة
أدبية
ّ
للدرا�سات ال ّ
علمية حمكّمة ن�صف �سنوية ،ت�صدر عن
ّ
مكتب الن�رش باجلامعة.تناول االجتماع
درا�سة ملفات جتديد م�رشوع �إ�صدارها ،مت
فيه اعتماد �صالحيات رئي�س التحرير ومدير
التحرير وهيئة التحرير ومن�سق التحرير،
بالإ�ضافة �إىل العالقات العامة ،كما ناق�شت

اللجنة قواعد قبول الن�رش التي تخ�ضع لها
البحوث املق ّدمة ملجلة اخلليل ،ومواعيد
ا�ستالم البحث لغاية ن�رشه ،واختيار
املحكمني ،ومتابعة م�سار البحوث وحالتها
الإجرائية ،وموا�ضيع �أخرى تعنى بالو�ضع
الإداري واملايل والت�صميم الفني والطباعة.
وقد ح�رض االجتماع؛ رئي�س حترير جملة
اخلليل د .حممود بن نا�رص ال�صقري ،ومدير
التحرير د .حممد الطريحي و�أع�ضاء التحرير
للدرا�سات اللغوية والقر�آنية؛ �أ.د� .سعيد
الزبيدي و�أ .د .حممد كراكبي� ،أ .يعقوب �آل
ثاين� ،أ .م�سعود احلديدي .وح�رضه �أع�ضاء
حترير الدرا�سات الأدبية والنقدية؛ �أ .د.

عبد املجيد بن جاليل� ،أ .حممد الرواحي،
�إ�ضافة �إىل من�سق التحرير حممد بن علي
اال�سماعيلي وم�س�ؤولة العالقات جوخة بنت
�سيف التوبية.وتع ّد جملة اخلليل للدرا�سات
الأدبية واللغوية ،التي ت�صدر ب�إ�رشاف مكتب
نائب الرئي�س للدرا�سات العليا والبحث
العلمي والعالقات اخلارجية ،املجلة العلمية
الوحيدة التي تخت�ص بن�رش بحوث اللغة
العربية املحكمة يف ال�سلطنة ،ومن خالل
ما دار يف االجتماع ن�شري �إىل �أنها �ست�شهد
تطورا جديدا يف �سل�سلة �إ�صداراتها؛ مما يعزز
حراك الن�رش العلمي والثقايف لهذا اجلانب
داخل ال�سلطنة وخارجها.

فريق وحدة بحوث الأفالج يزور والية بهال لتوثيق الرتاث املتعلق بنظام الزاجرة
�أجمد الرواحي

�ضمن برنامج توثيق الرتاث املتعلق بنظام الزاجرة يف
ال�سلطنة ،نظم فريق وحدة بحوث الأفالج بجامعة نزوى رحلة
علمية �إىل والية بهال -قرية اخلطوة ،حيث قام الفريق بزيارة
زاجرة طوي العباية ل�صاحبها على بن �سعيد الق�صابي .ومت يف
�أثناء الزيارة مقابلة الفا�ضل حممد بن علي ال�شكيلي ،والفا�ضل
�سعود بن �سامل الق�صابي .وتعرف الزاجرة و�سيلة لرفع املاء من
البئر �إىل �أعلى بوا�سطة الطاقة احليوانية.
يف بداية املقابلة ا�ستعر�ض الفا�ضل حممد ال�شكيلي
الأدوات والأجزاء التي يتكون منها نظام الزاجرة؛ �إذ يعد املنجور
من �أهم �أجزائها ،وهو عبارة عن عجلة م�صنوعة من خ�شب ال�سدر
�أو الغاف .تدور هذه العجلة على حمور من اخل�شب� ،إ�ضافة �إىل
النق�ص ،وهو اجلزء الذي يركب عليه املنجور ،كما تعد القرون
�أحد الأجزاء املهمة التي يتم تثبيت املنجور عليها .ويوجد يف
النظام ما ي�سمى بـالدلو ،و هو وعاء م�صنوع من جلد احليوان
بطريقة خا�صة بحيث ميتلئ باملاء عند نزوله �أ�سفل البئر ثم

ينغلق يف �أثناء ال�صعود وبعدها ينفتح لين�سكب املاء الذي فيه
�إ�ضافة �إىل جمموعة من احلبال .وتطرق يف �أثناء حديثه �إىل
العديد من النقاط املهمة ،مثل :طريقة �صنع الزاجرة وطريقة
عملها� ،إ�ضافة �إىل تكلفة �صناعة الزاجرة وامل�سميات املحلية
جلميع قطع هذا النظام .جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أجزاء نظام الزاجرة
ت�صنع من �أخ�شاب النخيل وال�سدر والغاف وال�سمر وال�شخر.
وفيما يتعلق ب�أهم املحا�صيل املزروعة وامل�ستفيدة من هذا
النظام قال ال�شكيلي� :إن الرب والعد�س واحللبة من �أكرث املحا�صيل
املزروعة يف هذه املناطق ،ويبلغ �إنتاج زاجرة واحدة تعمل على
منجور واحد ويجرها حيوان واحد (ثور �أو حمار ) ما يعادل 45
جونية ( كي�سا كبريا) من العد�س ،و 30كي�سا من الرب؛ �إذ يبلغ وزن
الكي�س الواحد  40كيلوجرام تقريبا ،فيما �أن الزاجرة التي تعمل
على منجورين يبلغ �إنتاجها  100كي�س.
و�أ�ضاف �سعود الق�صابي قائال :مدة العمل يف الزاجرة قدميا
ميتد من قبل طلوع الفجر وحتى بعد �صالة الع�شاء؛ �أي ما يعادل
� 18ساعة متوا�صلة يوميا� .إذ يقوم �شخ�صان بعملية ا�ستخراج
املاء با�ستخدام الزاجرة ،فيما يقوم الثالث بعملية �سقي املزارع،

ويكون التناوب بني الثالثي طيلة فرتة العمل.
يف نهاية الزيارة �شكر الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري،
مدير الوحدة ،الفا�ضل حممد بن علي ال�شكيلي والفا�ضل �سعود
بن �سامل الق�صابي على املعلومات الثمينة وتعاونهم مع الفريق
الزائر على �أمل مزيد من التعاون فيما يتعلق بتوثيق �أنظمة تراث
�أجدادنا العريق.
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كوكبة طالبية من جامعة ديكن ب�أ�سرتاليا تن�ضم لدرا�سة اللغة العربية يف معهد ال�ضاد لتعليم العربية للناطقني بغريها
خليل احل�رضمي

ا�ستقبل معهد ال�ضاد لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها يف جامعة نزوى،
كوكبة جديدة من دار�سي اللغة العربية
بالتعاون مع جامعة ديكن بجمهورية
�أ�سرتاليا� ،إذ �سيخ�ضع الدار�سون لربنامج
درا�سي مك ّثف مدة �شهرين.
ا�شتمل اليوم الأول عر�ضا مف�صال
عن املعلومات الأ�سا�سية التي يجب على
الطالب �أن يلتزم بها ،بالإ�ضافة �إىل الآداب
وال�سلوكيات التي يجب على الطالب اتباعها
يف فرتة درا�ستهم باملعهد .كما قدم الدكتور
غ�سان ال�شاطر -عميد كلية العلوم والآداب
ومدير معهد ال�ضاد -بع�ض الن�صائح التي
تفيد الطالب خالل جتوالهم واندماجهم
باملجتمع العماين املحلي؛ وذلك بتنظيم
و�إعداد املعهد لرحالت وفعاليات متنوعة.
كما قدم ال�شاطر �رشحا مف�صال عن الربنامج
الثقايف والأكادميي والرتفيهي الذي مت
�إعداده للطلبة امللتحقني بالدورة .وقد
ا�شتمل اليوم التعريفي على جولة تعريفية
يف كل �أنحاء مرافق اجلامعة ت�ضمنت تعريف

الطالب بالقاعات الدرا�سية ومكتبة اجلامعة
والكادر الأكادميي والإداري باملعهد.
ومتثل املرحلة التي �سيق�ضيها الطالب
يف معهد ال�ضاد فرتة مهمة ج ًدا يف تهيئته
قدما يف تطوير كافة املهارات التي
لل�سري ً
تتطلبها درا�سة اللغة العربية� ،إذ يجب على
الطالب �أن يتحلى بحد �أدنى من القدرة
على ا�ستيعاب مهارات اللغة العربية قراءة
وكتابة وا�ستماعا وحتدثا؛ ب�صفتها لغة
الدرا�سة للدورات املطروحة يف املعهد .ويعد
توافد هذه الكواكب من خمتلف الثقافات من
دول العامل -بال �شك� -إ�سهاما كبريا يف ن�رش
الثقافة العربية على وجه العموم والثقافة
العمانية ب�شكل خا�ص للعامل ،والتعرف على
احلياة االجتماعية املختلفة يف ال�سلطنة
وذلك من خالل الرحالت والزيارات� ،سواء
كانت ثقافية �أم ترفيهية ،التي يتعرف
الطلبة فيها على العادات والتقاليد يف البيت
العماين واحلياة االجتماعية يف املجتمع.
وعلى هام�ش اليوم التعريفي �رصح
الفا�ضل – خليل احل�رضمي قائال�« :إن مثل
هذه الأن�شطة ال تنح�رص اال�ستفادة منها
يف املجال اللغوي فقط ،بل تتعدى ذلك �إىل

كلية الهند�سة والعمارة ت�شارك يف م�ؤمتر الطاقة
املتجددة بر�أ�س اخليمة

�شاركت الطالبتان الزهراء بنت حممد
العوميرية وب�رشى بنت زهران الربيدية من
ق�سم الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب بكلية
الهند�سة والعمارة ،وب�إ�رشاف الدكتور علي
التتنجي ،مبل�صق مل�رشوع تخرجهم عنوانه:
(منظومة حتكم �آمنة لوحدات التربيد يف
ال�صفوف الدرا�سية) يف م�سابقة للمل�صقات
�ضمن امل�ؤمتر العلمي ( )ICEWESحول
الطاقة املتجددة ،الذي �أقيم باجلامعة
الأمريكية يف ر�أ�س اخليمة.
وقد مثلت الطالبة الزهراء العوميرية
اجلامعة يف هذا املحفل العلمي �ضمن
ع�رشات امل�شاركات من جامعات �أخرى
عربية� ،إذ �أثبتت الطالبة بح�ضورها املتميز
امل�ستوى الأكادميي الر�صني لطلبة كلية
الهند�سة والعمارة وقدرتهم على املناف�سة

جوانب احلياة املختلفة  ،مثل :زيارة املواقع واملعامل الأثرية التي اليزال العمانيون ميار�سونها
الأثرية واملعامل التاريخية واملتاحف ،والتعرف حتى الآن ،مثل �صناعة الفخار وغريها.
على ال�صناعات التقليدية �أو �أي �شكل من �أ�شكال
جدير بالذكر �أن هذه الدورة �ضمت �أحد
التعبري الفني ،واحل�ضور يف بع�ض الفعاليات
الثقافية مثل املعار�ض �أو املهرجانات العربية ع�رش طالبا وطالبة من خمتلف التخ�ص�صات
والدرجات العلمية ومن خمتلف اجلامعات .كما
التي تقام يف ال�سلطنة».
و�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف املعد مت �إعداد برنامج ثقايف متكامل ي�شمل بع�ض
واملكمل للربنامج الأكادميي للطلبة الأ�سرتاليني الرحالت لأهم و�أبرز املواقع الأثرية والتاريخية
امللتحقني بالدورة املكثفة هذا العام ،زار طالب واحل�ضارية بال�سلطنة� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت
معهد ال�ضاد والية نزوى ،التي متكنوا فيها �إعداد برنامج خا�ص لزيارات ميدانية لبع�ض
من التعرف على بع�ض �أمناط احلياة العمانية امل�ؤ�س�سات احلكومية باملنطقة ،ودورات يف
والطبيعة اجلغرافية التي تتميز بها والية نزوى ،جمال اخلط العربي ،وبرنامج ال�رشيك اللغوي
مرورا ب�أهم ال�صناعات احلرفية والتقليدية املعد للطلبة امللتحقني بالدورة.

�رشكة حيا للمياه تنظم لقاء توعويا عن «م�شاريع
مروة الفار�سية

يف الأن�شطة العلمية على امل�ستويني الإقليمي
والدويل.
وقد ا�ستهدف امل�رشوع ت�صميم منظومة
�سيطرة اقت�صادية للتحكم بوحدات التكييف
يف القاعات الدرا�سية للحد من الهدر يف
الطاقة الكهربائية وبن�سبة توفري تراوحت
بني � %15إىل  ،%30مما �سي�ؤدي �إىل توفري
مايل مهم للجامعة �سنويا.

ال�رصف ال�صحي» لطالب اجلامعة

نظم مركز التميز الطالبي بالتعاون مع
�رشكة حيا للمياه لقاء توعويا عن «م�شاريع
ال�رصف ال�صحي» ،قدمته الفا�ضلة حنان
بنت يو�سف البلو�شية ،مديرة دائرة االت�صال
امل�ؤ�س�سي ب�رشكة حيا للمياه.
قدمت حنان البلو�شية يف بداية اللقاء
نبذة تعريفية عن �رشكة حيا للمياه وطبيعة
عمل ال�رشكة يف بناء و�صيانة مرافق ال�رصف
ال�صحي ،ثم عر�ضت فيلما وثائقيا عن ال�رشكة،
وحتدثت عن �أهم امل�شاريع املتمثلة يف «بحرية
الأن�صب» ،وهي منتجع �سياحي ومكان منا�سب
لهواة الت�صوير ،بالإ�ضافة لوجود م�شاتل
جتذب ال�سياح ،ثم حتدثت عن �إن�شاء م�صنع
لل�سماد الع�ضوي يف العامرات.

�إ�ضافة �إىل ذلك حتدثت البلو�شية عن
ال�شهادات التي ح�صلت عليها ال�رشكة ،والهدف
من ت�أ�سي�سها ور�ؤيتها و�أهميتها ،و�أهم
ا�ستخدامات املياه املعاجلة وكيفية معاجلتها،
بعد ذلك فتح باب احلوار للإجابة عن ا�ستف�سارات
الطلبة و�أ�سئلتهم.
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مركز الإر�شاد الطالبي ينظم حما�رضة بعنوان(كن واثقاً لرتتقي)
نظم مركز الإر�شاد الطالبي حما�رضة بعنوان
(كن واثق ًا لرتتقي) ،قدمتها الأ�ستاذة �صفية بنت
عبداهلل بن �سامل الرا�شدية.،
بد�أت املحا�رضة بتعريف مفهوم الثقة
بالنف�س ،وهي �إميان الإن�سان بذاته وقدراته
و�إمكاناته ،وهو �شيء مهم ل�شخ�صية الإن�سان ،كما
�أن الثقة تك�سب الفرد �شعورا بالراحة واالطمئنان
الداخلي واحرتام الآخرين ،ثم ركزت املحا�رضة
على �أهمية �إميان الفرد بذاته ،وتقبلها مبزاياها
وعيوبها مع تقوية املزايا وحماولة التغلب على
العيوب .ثم تطرقت الرا�شدية �إىل �أ�سباب انعدام

روان الها�شمية وفاطمة الوح�شية
حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور
العزري -عميد �ش�ؤون الطالب و خدمة املجتمع-
�أقامت جماعة ال�صحافة والإعالم امللتقى الثقايف
«مرناة» مبيدان املكتبة؛ بهدف تعريف طلبة
اجلماعة على �آلية تغطية الفعاليات املحلية،
وتقريب الطالب واملوظفني -خا�صة غري
العمانيني -من البيئة العمانية الرتاثية ،و�أي�ض ًا
عر�ض جتارب �إعالمية و�أخرى �شبابية ناجحة.
وقد ت�ضمن امللتقى الثقايف خم�سة �أق�سام ،هي:
ق�سم امل�رسح الإعالمي ،وجمعية املر�أة العمانية،
وق�سم الرتاثيات والف�ضيات ،والق�سم الثقايف،
وق�سم امل�شاريع الطالبية من رابطة خريجي
جامعة نزوى ومن خارجها �أي�ضاً .ويف يومه الأول
ت�ضمن امل�رسح الإعالمي م�شاركة جماعة ال�شهباء
وطلبتها :الأزهر ال�شعيلي و�سعيد احلامتي ونور�س
الغاوي بعدد من الق�صائد ال�شعرية ،وعر�ض جتربة
الطالب �أحمد البو�سعيدي يف م�شواره الإعالمي،
�أما اجلانب الرتفيهي فت�ضمن م�سابقات ثقافية
�إعالمية متنوعة ،وعر�ض ًا لألعاب اخلفة قدمها

حممد فريد

الثقة بالنف�س ،ومنها� :أ�ساليب الرتبية اخلاطئة مثل
التخويف وال�رضب والرتهيب يف ال�صغر ،واعتماد
الأ�شخا�ص على الآخرين يف كثري من �أمور حياتهم،
واتخاذ القرارات بد ًال عنهم ،ثم بينت �أن العقل
الباطن هو احليز الأكرب الذي يختزن الإن�سان فيه
الذكريات والذكاء واحلكمة ،فهو م�صدر الإبداع،
كما �أن ال�شيء الرائع يف العادات التي نكت�سبها عن
طريق عقلنا الباطن متكننا من تنفيذ املهام والقيام
بعمليات االختيار دون احلاجة ال�ستخدام انتباهنا
ب�صورة متعمدة ،و�أن �أف�ضل ال�سبل للإ�رساع بعملية
ال�سلوكيات اجلديدة يف عقلنا الباطن هي ا�ستعمال

اخليال .من جانب �آخر حتدثت املحا�رضة عن
طرق بناء الثقة بالنف�س ،ومنها :االهتمام بتطوير
الذات ،وا�ستثمار املواهب والطاقات ،والرتكيز على
نقاط القوة ومواجهة اخلوف والتغلب عليه ،كذلك
حماكاة الناجحني والفعل الناجح ،وتهيئة النف�س
للنجاح مبمار�سة التدريبات الريا�ضية؛ لأنها تعد
مقاوم ًا طبيعي ًا لعملية االكتئاب عن طريق دفع
الأدرينالني واملواد الكيميائية �إىل جمرى الدم،
بالإ�ضافة �إىل �أهمية التحلي بالأفكار الإيجابية.
ويف اخلتام مت تدريب الطالب على متارين زيادة
الثقة بالنف�س ب�شكل تدريجي.

جماعة ال�صحافة و الإعالم تقيم امللتقى الثقايف «مرناة»
فريق ثالثي( .)Mوت�ضمن اجلزء الآخر من امللتقى
ركنا ثقافيا �ضم معر�ضا مب�سط ًا جلماعة الت�صوير
ال�ضوئي وجماعة الفنون الت�شكيلية ،و�أركانا لكل
من فريق �صوتي حياة ،ومكتبة قراء عمان ،ومكتبة
عالء الدين� .أما عن الركن الرتاثي فقد �شهد ح�ضوراً
جلمعية املر�أة العمانية� ،إذ مت عر�ض العديد من
احلرفيات اليدوية وغريها من �أعمال م�شاركات
العديد من احلرفيني من داخل نزوى وخارجها،
الذي مت فيه عر�ض الن�سيج و�آلية �صنعه ،كما مت
عر�ض الفخاريات بجميع �أنواعها واحلرف اليدوية
وغريها من الأعمال التي تربز ثقافة وتاريخ
الإن�سان ال ُعماين� .أما عن ركن امل�شاريع الطالبية
فقد احتوى على العديد من امل�شاريع املتنوعة،
مثل :م�شاركة بيت الرجل وحلوى احلديدي والورد
اجلوري وركن الت�صوير الفوري ،و�رشكة حرفتي
�إىل جانب عدد من امل�شاريع الطالبية ال�صغرية،
ومت اختتام هذا اليوم مب�سابقات �إعالمية ثقافية
تفاعل معها احل�ضور .ويف يومه الثاين ،ت�ألق
امل�رسح الإعالمي بعر�ض لتجربة «بودكا�ست
قفري» ،الذي حتدث عنها الأ�ستاذ �سامي �أوالد ثاين،

ع�ضو م�ؤ�س�س لبودكا�ست قفري� ،إذ ا�ستعر�ض بدايات
هذا امل�رشوع وال�صعوبات التي واجهتهم عند
البدء ،ثم النجاحات التي و�صلوا �إليها ،كما قدم يف
اخلتام ن�صيحة لل�شباب �أن ي�صنعوا لهم طموحات
عاملية ،ويخرجوا من روتني �أيامهم من �أجل حياة
�أف�ضل .وبعدها ا�ستمع احل�ضور يف لقاء عنوانه:
«واقعي وال افرتا�ضي» ،ملحمد ال�صقري -نا�شط يف
مواقع التوا�صل االجتماعي -وقد دار احلوار حول
بداياته يف هذه املواقع ،والأ�سباب وراء توجهه
نحوها ،بالإ�ضافة �إىل حديثه عن قوة هذه الو�سائل
يف �إي�صال الر�سائل املجتمعية املختلفة ،و�أي�ض ًا
الفر�ص التي تتيحها هذه العوامل االفرتا�ضية يف
خلق فر�ص حقيقة على �أر�ض الواقع .وكان اللقاء
الثالث �ضمن اللقاءات الإعالمية ملرناة ،لقاء مع
الأ�ستاذ �أحمد ال�سليماين ،الذي ا�ستعر�ض للجمهور
احلا�رض جتربتهم يف �إقامة م�ؤمتر «تيديك�س فرق»،
و هو امل�ؤمتر الأول من نوعه الذي يقام يف ال�سلطنة،
�إذ يتكون هذا امل�ؤمتر يف جميع �أنحاء العامل على الر�ؤية ،حتدث يف اللقاء عن م�سريته الإعالمية،
«�أفكار ت�ستحق الن�رش» .واختتمت اجلماعة لقاءاتها وخرباته املختلفة يف جتاربه مع امل�ؤ�س�سات
مع الأ�ستاذ حممد ن�رص البلو�شي ،مذيع ب�صوت املختلفة.

اجلامعة ت�شارك يف املخيم الك�شفي العاملي الــ  61على الهواء واملخيم الك�شفي العاملي الــ  22على الإنرتنت

�شاركت ع�شائر اجلوالة واجلواالت باملخيم
الك�شفي العاملي الــ  61على الهواء واملخيم الك�شفي
العاملي الــ  22على الإنرتنت .وقد زار الدكتور �صالح
بن من�صور العزري ،عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة
املجتمع والأ�ستاذ �سعود بن نا�رص ال�صقري ،مدير
مركز التميز الطالبي ،املخيم الك�شفي؛ للوقوف على
�سري العمل يف داخل املخيم الك�شفي العاملي من
�إعداد وتنظيم ،وكان يف ا�ستقبالهم قائد وم�رشف

الع�شائر والرائد الأكرب للجوالة والرائدة الأكرب
واف عن
للجواالت .ومت خالل اللقاء تقدمي �رشح ٍ
املخيم الك�شفي العاملي الذي �شارك فيه ما يقرب
من مليون ون�صف م�شارك من جميع �أنحاء العامل
منت�رشين يف �أكرث من مئة وثمانني دولة.
وقد د�أبت املديرية العامة للك�شافة
واملر�شدات يف �سلطنة عمان على امل�شاركة فيهما
منذ عام 1986؛ بهدف تنمية �أوا�رص ال�صداقة بني
اجلميع يف العامل ،وتنمية هواياتهم يف جمال
تكنولوجيا االت�صاالت وتبادل اخلربات يف املجال

الك�شفي والإر�شادي ب�شكل ي�سمح للجميع للقيام
بذلك دون �أي انتقال �أو تكاليف ،وت�أهيل الكوادر
من القادة والقائدات والك�شافني واملر�شدات يف
كل حمافظة لإتقان و�سائل التقنيات االت�صال
الال�سلكي واالنرتنت .كذلك زار املخيم الك�شفي
العاملي بع�ض القادة والفرق الك�شفية مبحافظة
الداخلية.
وع�شرية اجلوالة واجلواالت بالكلية التقنية
يف نزوى والرائد الأكرب للع�شرية وطالب اجلامعة
وبع�ض املجتمع املدين من �أهايل بركة املوز.

�أخبــــار
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جماعة التقنية احليوية تنظم معر�ضا علميا مبدر�سة �أم الف�ضل للتعليم الأ�سا�سي
عفراء اليحمدية
قامت جماعة التقنية احليوية بزيارة مدر�سة �أم الف�ضل للتعليم
الأ�سا�سي للبنات بنيابة بركة املوز يف والية نزوى.
وقد �أقامت اجلماعة معر�ضا ا�شتمل على �ستة �أق�سام ،هي :ق�سم
الأحياء ،وق�سم املايكروبات ،وق�سم اجلينات ،وق�سم الكيمياء ،وق�سم
التجارب ،وق�سم امل�سابقات.
�ضم ق�سم الأحياء عر�ض املادة الأحيائية التابعة لتخ�ص�ص
التقنية احليوية ،كما ا�شتمل على عر�ض ح�رشات حمنطة ،وت�رشيح

لفئران املخترب والتعرف على �أع�ضائها.
�إ�ضافة �إىل ذلك �ضم كل من ق�سم املايكروبات واجلينات
والكيمياء على معلومات مهمة لتعريف الطالبات على ما يجب توقعه
يف الدرا�سة اجلامعية لهذا التخ�ص�ص .ثم �شجعت اجلماعة طالبات
املدر�سة على متعة م�شاهدة التجارب العملية .و�أخريا مت �إقامة
م�سابقات للطالبات ،مثل م�سابقة�« :أف�ضل فكرة تطبيقية يف جمال
التقنية احليوية» ،فازت بها الطالبة �أجماد الزكوانية من ال�صف
ال�ساد�س بعد �أن اقرتحت فكرة تعديل الأبقار جينيا لإنتاج حليب
يحتوي على الدواء بدل تناول الأقرا�ص الدوائية.

جماعة خدمة املجتمع والعمل التطوعي تنظم فعالية
(االبت�سامة جتمعنا) يف جراند مول نزوى

«مالمح» معر�ض فني يعر�ض نتاجات طلبة
�شعبة الرتبية الفنية

زميلة الريامية
نظمت جماعة خدمة املجتمع والعمل التطوعي
فعاليات متنوعة بعنوان( :االبت�سامة جتمعنا)؛ وذلك
يف نزوى جراند مول ،وقد رعى الفعالية �سعادة �أحمد
بن �سعيد احل�رضمي -ع�ضو جمل�س ال�شورى ممثل والية
نزوى -و�شارك فيها كل من :فريق ب�صمة تغيري ،وجماعة
ب�صمة كفيف بجامعة نزوى ،وفريق ثالثي م ،وفريق
حياة التطوعي ،ومركز الوفاء االجتماعي بوالية �إزكي.
بد�أت الفعالية بالقر�آن الكرمي ،ثم �ألقى الدكتور مو�سى
بن حممد ال�سليماين -رئي�س ق�سم الرتبية الإ�سالمية
مبديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية -حما�رضة
عن العمل التطوعي .وت�ضمن الربنامج عرو�ضا مرئية
جلماعة خدمة املجتمع والعمل التطوعي ،ومركز الوفاء
االجتماعي ،كذلك �شارك �أطفال مركز الوفاء االجتماعي

بفقرات ريا�ضية وعر�ض م�رسحي جلماعة ب�صمة كفيف
بجامعة نزوى .واختتم الربنامج بتكرمي امل�شاركني
والرعاة وراعي احلفل .بعد ذلك مت افتتاح املعر�ض
امل�صاحب للفعالية ،وقدمت م�سابقات ثقافية وعرو�ض
ترفيهية من قبل فريق ثالثي م ،كذلك قدمت م�سابقات
�شائقة للأطفال قام بها فريق ب�صمة تغيري.

اليمامة ال�سديرية
�أقامت �شعبة الرتبية الفنية بكلية العلوم
والآداب معر�ضا حمل عنوان« :مالمح» ،رعاه
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي،
رئي�س اجلامعة بح�ضور الدكتور غ�سان
ح�سن ال�شاطر -عميد كلية العلوم والآداب-
والدكتور �صالح بن من�صور العزري ،عميد
�ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع ولفيف من

�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني والطالب.
وقد ت�ضمن املعر�ض جمموعة من اللوحات
الفنية من �إعداد طالب ال�شعبة يف جمال
الن�سيج اليدوي والأ�شغال اخل�شبية والفنية،
وكذلك جمموعة من الأعمال اخلزفية مل�رشف
ال�شعبة الدكتور هاين فاروق .هذا وقد تف�ضل
راعي املنا�سبة بتكرمي الطالب امل�شاركني يف
املعر�ض.

رابطة خريجي اجلامعة تد�شن �أوىل فعاليات ( قافلة رابطة خريجي جامعة نزوى) بوالية عربي
منى اليعقوبية  -رئي�سة رابطة خريجي جامعة نزوى
د�شنت رابطة خريجي جامعة نزوى �أوىل حمطاتها لفعالية
قافلة رابطة خريجي جامعة نزوى لعام 2018م ،بالتعاون مع غرفة
جتارة و�صناعة ُعمان مبحافظة الظاهرة ،وكان مقر املحطة الأوىل
للقافلة -التي ا�ستمرت ثالثة �أيام -يف غرفة جتارة و�صناعة ُعمان
بوالية عربي .وقد ح�رض الفعالية عدد من �أع�ضاء الغرفة واملهتمني
مبوا�ضيع الور�ش التي �أقيمت ،بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من اخلريجني
من جامعة نزوى من �أبناء حمافظة الظاهرة وخارجها للم�شاركة يف
�ضمت الفعالية يف اليوم الأول كلمة ترحيبية،
برنامج الفعالية ،وقد ّ
وكلمة حتفيزية للخريجني للأ�ستاذ علي الكلباين ،ثم �ألقى املدرب
يو�سف البلو�شي ور�شته يف جمال اتخاذ القرار ،فتحدث عن تعريف
عملية اتخاذ القرار ،وهي عملية االختيار بني جمموعة من البدائل

لتحقيق هدف ما .ثم حتدث عن العوامل الالزم مراعاتها التخاذ
القرار املنا�سب ،ومنها :الوقت املنا�سب والزمان املنا�سب ،واختتم
حديثه بقوله «�إن حياتنا عبارة عن جمموعة قرارات» .وجاءت
مداخلة الأ�ستاذ علي الكلباين يف اتخاذ القرار مبقولة عن �أجدادنا هي
عجل ويف ال�رش �أجل» .كما �شارك املدرب �سلطان ال�صارخي
«يف اخلري ّ
خري من �أال تتخذ قراراً �أبداً».
مبداخلة مفادها «�أن تتخذ قراراً خاطئ ًا ٌ
و�شمل الربنامج يف اليوم الثاين ور�شة لتعليم اخلط العربي
قدمها مدرب اخلط مو�سى ال�سمري .فقد بد�أت ور�شته بتعريف اخلط
العربي وتاريخه ،و�أهم و�أ�شهر اخلطوط املتعارف عليها يف البلدان
العربية .كما حتدث عن الأدوات امل�ستخدمة يف كتابة اخلط العربي؛
فكان �أقدم اخلطوط هو اخلط الكويف الذي جاءت ت�سميته من مدينة
الكوفة ،كما � ّأن خط الرقعة من �أ�سهل اخلطوط و�سمي بهذا اال�سم ن�سبة
للرفاه؛ وهي اجللود .وحتدث �أي�ض ًا عن خط الديواين الذي يعد من

�أجمل �أنواع اخلطوط و�أكرثها ليونة ،وي�ستخدم يف الكتابات الر�سمية
بني الدواوين امللكية .كما حتدث عن خط جلي الديواين وخط الثلث
وخط الإجازة واخلط املغربي ،وقام بتدريب احل�ضور على كتابة
احلروف كاملة بخط الرقعة .ويف نهاية الور�شة كتب املدرب �أ�سماء
احل�ضور بخطه اجلميل.و�أقيمت يف اليوم التايل ور�شة الت�صوير التي
قدمها امل�صور قا�سم الغافري من فريق عربي للت�صوير ال�ضوئي،
تعر َف احل�ضور فيها على تاريخ الت�صوير وكيف بد�أ ،ثم قام ب�رشح
َّ
�أنواع الإ�ضاءات امل�ستخدمة يف الت�صوير يف الأ�ستوديو .وختام ًا
�شارك احل�ضور يف تطبيق عملي قام به امل�صور ،وتعرفوا على �أخطاء
الت�صوير فقام بت�صحيحها لهم .وقد انتهت فقرات الفعالية بتكرمي
امل�شاركني املقدمني للور�ش ،ثم كلمة للخريجني من قبل املحا�رضين
وت�شجيعهم على ح�ضور مثل هذه الور�ش التي تعود بالفائدة والنفع
للجميع.
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«�إ�شعار ..حلياتك معنى»..

مبادرة طالبية للتقليل من ا�ستعمال و�سائل التوا�صل االجتماعي
�إ�رشاقة تابعت احلملة عن كثب لتنقل
�إليكم تفا�صيلها يف ال�سطور القادمة..

فكرة تتبعها انطالقة

�إعداد :مرمي بنت جمعة الكميانية
ماذا يحدث لو تناق�شت مع �أ�صحابك يف الوقت املهدر من حياتك ،مكت�شفا
�أنك تق�ضي �أغلبه على هاتفك ملتابعة و�سائل التوا�صل االجتماعي؟ ماذا لو
اكت�شفت �أنك مدمن عليها وال ت�ستطيع االبتعاد عنها؟ ماذا لو كانت هي �سببا
ل�ضياع الكثري من الأهداف والإجنازات التي كان من املمكن حتقيقها؟ ماذا
لو علمت �أنه قد فاتك الكثري من الوقت ب�سبب ا�شتغالك بها؟ كيف تتعامل
مع كل ذلك لتعو�ض خ�ساراتك؟ ما التحدي الذي �ستخو�ضه للتخل�ص من
�إدمانك لتعي�ش حياة �صحية تقلل فيها من ا�ستخدامك لتلك الو�سائل؟ وهل
�أنت م�ستعد لذلك؟
«�إ�شعار ..حلياتك معنى» حملة وطنية للتقليل من ا�ستعمال و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،تبنّاها فريق من طلبة جامعة نزوى بعد �أن اكت�شفوا �أن
و�سائل التوا�صل االجتماعي قد �أهدرت عليهم الكثري من الوقت الثمني ،الذي
كان من املمكن �أن ي�سهم يف حتقيق �أهداف �أو ا�ستغالل فر�ص �أو بناء جمتمع.

يف البداية التقينا بالطالبة حليمة بنت علي
اخلمي�سية -رئي�سة الفريق -التي حدثتنا عن فكرة
احلملة وت�شكيل فريق «�إ�شعار» من طلبة اجلامعة؛
لتبني املبادرات ال�شبابية ،فتقول« :يف جل�سة
حوارية �شبابية كنا نتناق�ش فيها عن �أعمارنا التي
مت�ضي والوقت الذي يذهب ونحن مل نقم بفعل �أي
�شيء مفيد �أو ذي �أثر كبري لبناء هذا املجتمع ،وبعد
املناق�شات وطرح الكثري من الق�ضايا املجتمعية،
�شعرنا ب�أن الكثري من ال�شباب الهني يف اال�ستعمال
املفرط للهاتف النقال ،خ�صو�صا و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وبذلك يهدرون الكثري من الوقت ،الأمر
الذي يفقد الوطن طاقات �شبابية كبرية ال�شتغالهم
بتلك الو�سائل ،من هنا قمنا بتبني هذه الفكرة يف
حماولة لن�رش الوعي عنها ،والتقليل من ا�ستعمالها.
بعد ذلك قمنا بت�شكيل فريق من طلبة اجلامعة
عددهم � ١٠أع�ضاء ،وعمل درا�سة ملعرفة ما �إن كان
املجتمع يعاين من هذه امل�شكلة (اال�ستخدام املفرط
لو�سائل التوا�صل االجتماعي وغياب الهدف)،
ثم قمنا بتوزيع ا�ستبانة �إلكرتونية ،فو�صلنا �إىل
عينة حجمها � ٣٠٠شاب و�شابة من �أنحاء ال�سلطنة،
ا�ستهدفنا فيها الأعمار بني ( ،)30-15بعدها قمنا
بتحليل اال�ستبانة واالطالع على النتائج ،التي
�أظهرت لنا �أن  % 81من العينة ت�ستخدم تطبيقات
الهواتف من �أجل التوا�صل االجتماعي .ون�سبة
 %52من الأفراد غري مت�أكدين من وجود الت�أثري
التوجه ال�صحيح
الإيجابي لهذه الو�سائل وغياب
ّ
مل�سار حياتهم ،بينما � %30أجابوا مبفردة «غالباً»
على العبارة�« :أ�شعر �أن هناك �أمورا كثرية يف احلياة
ال �أجد الوقت الكايف لتحقيقها» ،و  %35من �أفراد
العينة ي�شعرون بعدم الر�ضا عن م�ستوى جودة

الأعمال التي يقدمونها؛ ب�سبب الت�شتت الذهني
الذي تت�سبب به و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وك�شفت الدرا�سة عن الن�سبة املئوية ملتو�سط
اال�ستخدام ملواقع التوا�صل االجتماعي؛ �إذ �أن �أعلى
ن�سبة لعدد �ساعات اال�ستعمال هي من �أربع �إىل �ست
�ساعات وحجمها ( ،)%43.7فيما بلغت �أقل ن�سبة
لعدد ال�ساعات للذين ي�ستعملون مواقع التوا�صل
االجتماعي (� ،)%8.3أما ال�سبب وراء ا�ستعمال مواقع
التوا�صل االجتماعي من (�6-4ساعات) فهو غياب
الوعي لدى ال�شباب ب�أهمية وقيمة الوقت املهدر يف
ا�ستعمال مواقع التوا�صل االجتماعي ،بالإ�ضافة
�إىل قلة الأن�شطة يف املجتمع التي تدفع ال�شباب
ال�ستخدام املواقع بهذا القدر من الوقت ،الذي ينتج
والتوجه الذي يرتك
عنه غياب الهدف الوا�ضح
ّ
ال�شباب يف تخبط يومي.
وبعد النظر �إىل هذه النتائج تبني بالفعل
�أن هناك م�شكلة يجب توعية املجتمع بها ،فقمنا
بعمل ور�ش توعوية يف داخل اجلامعة وخارجها،
ففي داخل اجلامعة �أوجدنا برناجما تفاعليا قمنا
بتنفيذه مبعدل ثالث ور�ش حتتوي كل منها بني (٣٠
�إىل  ) ٥٠طالب وطالبة ،كما �أن هناك حتدي 20/20
الذي ي�شارك فيه جمموعة من الطلبة ،وين�صّ على
�أن ي�ستخدموا برناجمني فقط من برامج التوا�صل
االجتماعي يف ع�رشين يوما مبعدل �ساعتني يف
اليوم الواحد� .أما العمل يف خارج اجلامعة فقد ركّ ز
على ا�ستهداف مدار�س حمافظة الداخلية لل�صفوف
( ،)١٢-٨والزلنا متوا�صلني يف �إقامة الور�ش
والربامج لن�رش الوعي عن هذه الظاهرة.

البد من مواجهة العراقيل لتحقيق
الأهداف
وعن ال�صعوبات التي واجهها الفريق يف
�أثناء تنفيذ �أجندة احلملة ،تقول اخلمي�سية« :بكل
ت�أكيد ال يبد�أ �أي عمل ب�سهولة ،فالبد من مواجهة
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بع�ض العراقيل وال�صعوبات ،فمن �أكرب التحديات التي واجهت
الفريق تقبل �أفراد املجتمع للفكرة؛ لأنهم يعتقدون �أن الكثري
من الأعمال تنجز عرب الهاتف ،وبع�ضهم ي�ؤمن �أن من جملة
متطلبات الع�رص ومواكبتنا لهذا التطور ،هو اال�شتغال بتقنيات
الهاتف ،وال خالف يف ذلك� ،إذ �أننا نعي �أهمية هذا اجلهاز
و�رضورته ،بيد �أننا نن�شد حتقيق ثقافة التوازن يف اال�ستعمال».
وت�ضيف « :كذلك من التحديات الأخرى �صعوبة احل�صول
على الدعم والرعاية من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ،ولكن متت
مواجهة هذا الأمر بدعم اللجنة الوطنية لل�شباب ملبادرتنا،
ولكن نطمح يف دعم امل�ؤ�س�سات الأخرى؛ لتو�سيع دائرة ن�رش
الوعي ،وتقدمي مبادرات �أخرى م�ستقبال».

نظرة �إىل امل�ستقبل
تقول اخلمي�سية عن اخلطط امل�ستقبلية للفريق« :خلقنا يف
هذه احلياة لنعي�شها مرة واحدة ،فحق علينا �أن نعي�شها بكل
تفا�صيلها وحلظاتها بعيدا عن هذا اجلهاز ،الذي -رغم فوائده-
قد يدمر من يفرط يف ا�ستعماله ،فهناك الكثري من الأولويات
يف احلياة التي يجب الرتكيز عليها وتنميتها وتطويرها؛ ليكون
للفرد دور يف بناء الوطن وعزته ،ولكن من خالل اال�ستعمال
نية ،وطاقاتهم املهدرة،
غري املتزن للهاتف نفقد عقوال �شابة رّ
فمن هنا نطمح يف تغيري هذه املمار�سة للتقليل منها والرتكيز
على �أولويات احلياة؛ لأن حلياتنا معنى ،ويف نف�س الوقت
ب�إذن اهلل تعاىل -ن�سعى للقيام ببع�ض املبادرات الهادفةالتي ما زالت قيد الدرا�سة.

حتدي  20/20للتقليل من ا�ستخدام و�سائل
التوا�صل االجتماعي
قام الفريق بتطبيق حتدي  20/20ب�إ�رشاك ع�رشين طالبا يف
حتدي التقليل من برامج التوا�صل االجتماعي مدة ع�رشين يوما؛
�أي مبعدل ا�ستعمالها ل�ساعتني يف اليوم الواحد ،وكان الغر�ض
من هذا التحدي تنبيه الطلبة بقيمة الوقت ،وكيف ي�سهم تقليل
ا�ستعمال و�سائل التوا�صل يف حتقيق الأهداف و�إجناز الأعمال.

هنا التقينا بعدد من الطالبات اللواتي �شاركن يف هذا التحدي،
و�شاركننا جتربتهن� ..أول لقاء لنا كان مع الطالبة ودي�س بنت
من�صور الهنائية -تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية والرتجمة -التي
�أ�شارت �إىل �أنها �سمعت عن املبادرة والتحدي من مركز التميز
الطالبي باجلامعة ف�سارعت للم�شاركة فيه ،فتقول�« :شاركت
يف الربنامج لأنني اعتدت على و�سائل التوا�صل االجتماعي
لفرتة طويلة ،فكان التحدي بالن�سبة يل �أمرا �رضوريا ،ح�سمت
�أمري بامل�شاركة وكانت النتيجة رائعة؛ �إذ �أنني �أجنزت العديد
من الأعمال اليومية التي مل ي�سعني الوقت من قبل لتحقيقها،
وقد كان التحدي الأكرب بالن�سبة يل االلتزام ب�رشطه الذي ين�صّ
على ا�ستعمال مواقع التوا�صل االجتماعي مدة ال تزيد عن
�ساعتني فقط يف اليوم».
وعن خططها للم�شاركة يف مبادرات �أخرى للفريق تقول:
«نعم بكل ثقة �س�أ�شارك؛ لأن وجهة الفريق مميزة وخمتلفة عن
التجارب التي خ�ضتها �سابقا ،فمن خالل هذا التحدي اكت�سبت
الكثري من املعرفة واخلربة التي �ساعدتني يف حتقيق �إجنازات
خمتلفة يف فرتة ب�سيطة».
ور�صدنا م�شاركة �أخرى للطالبة خديجة بنت يا�رس
الرواحية -تخ�ص�ص ت�صميم جرافيك -يف هذا التحدي؛ �إذ
تقول:
«�سمعت عن التحدي من �صديقتي ف�أعجبتني فكرته
وقررت امل�شاركة� ،إذ �أنني �شعرت بحجم امل�شكلة وحاجتي
�سيغي عاداتي .بد�أت فيه وا�ستمتعت
�إىل هذا التحدي الذي
رّ
باملناف�سة التي خ�ضتها ،و�أدركت منه �أهمية الوقت وكيفية
تغيا كبريا
تنظيمه لتحقيق �أهدايف اليومية ،واحلمدهلل مل�ست رّ
يف حياتي؛ �إذ بت �أحدد �أهادفا يومية و�أخرى �أ�سبوعية،
وركزت على الأولويات يف حياتي بعيدا عن و�سائل التوا�صل
االجتماعي».
وت�ضيف�« :سعيدة جدا بخو�ض هذه التجربة ،وعلى
ا�ستعداد تام خلو�ض �أي مبادرات �أخرى يطرحها الفريق؛ لأنني
على يقني ب�أن لها �أهميتها و�إ�سهامها يف �إحداث تغيري �إيجابي
على بع�ض جوانب احلياة».

9

وتقول الطالبة خولة بنت عبداهلل احلكمانية ،ع�ضو يف
الفريق�« :شاركت يف التحدي لأهداف خمتلفة �أ�سعى لتحقيقها،
ووجدت فيه فر�صة لإجنازها ،ان�ضممت لتحدي 20/20فور
و�ضع خطته ،وقمت بو�ضع خطة حلفظ �سورة البقرة؛ وذلك
بتقنني ا�ستعمال و�سائل التوا�صل االجتماعي واال�ستغناء
عن بع�ضها ،ال �أنكر �أنني يف البداية واجهت �صعوبات ،ولكن
تدريجيا اعتدت على ملئ �أوقات الفراغ بتحقيق الهدف الذي
خططت له ،وقد ا�ستفدت كثرياً -وهلل احلمد -فقد علمني هذا
التحدي كيف �أ�سيطر على رغباتي ،وكيف �أ�ستفيد من وقتي
علي بالنفع».
ب�شكل �أف�ضل يعود ّ
�أما الطالبة �أمل بنت علي ال�سعيدية –تخ�ص�ص تربية
�أحياء -فقد كانت على توا�صل دائم مع الفريق ومن املتابعني
لأن�شطته ،وعنه تقول�« :شاركت يف التحدي مثل الآخرين
ممن �شاركوا فيه بهدف التقليل من ا�ستعمال و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ولكنني فوجئت عندما �أح�صيت عدد ال�ساعات
التي �أق�ضيها يف تلك الو�سائل بدون حم�صلة تذكر ،فقررت �أن
�أغري يف عاداتي و�أهتم بوقتي �أكرث ،وقد فعلت ف�أجنزت �أكرث،
و�أ�صبحت قادرة على حتقيق الأهداف والرتكيز على الأمور
الأهم يف حياتي».
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ظفـــــار :عرو�س بحر العرب املتّ �شحة باخل�رضة واملجد

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

�أول مرة وط�أت فيها قدماي �أر�ض
ظفار كانت يف عام 1987م عندما التحقت
طالبا بالكلية املتو�سطة للمعلمني -التي
�أ�صبحت الآن كلية العلوم التطبيقية
ب�صاللة -وتخرجت فيها بعد عامني
درا�سيني معلما باملرحلة االبتدائية؛ ليبد�أ
منها م�شواري التدري�سي والأكادميي الذي
مل يتوقف �إىل حلظة كتابة هذه ال�سطور.
ظفار ذات املروج اخل�رض ،واللبان،
والنارجيل ،والهبوت ،و�صحنوت،
واملغ�سيل ،و�صاللة ،واحلافة ،وجبال
القمر و�سمحان والقرى ،و�سمهرم
والبليد ،و�ضلكوت وطاقة ،وجربيب ،ال
تن�ساها الذاكرة ،وال متحوها الأيام،
وال تغيب عن البال .فقد عرف ظفار
اليونانيون والرومان والأ�شوريون
والفراعنة والأنباط ،و ُب ّخر بلبانها
امل�سجد الأق�صى ،ومعابد الأق�رص وبابل،
وكنائ�س الأرثودوك�س والأقباط ،وعربت
به القوافل الربع اخلايل وجند واحلجاز،
وحمله الأكاديون والإغريق والرومان
على �سفنهم ،وبيع يف �أ�سواق الهند
والهالل اخل�صيب وم�رص وروما وال�صني،
وكتب عن ظفار :هريودوت ،وبيليني،
وبطليمو�س ،وبولنيو�س ،و�أ�سرتابو،
وماركو بولو ،وابن بطوطة ،وبرترام
توما�س ،ومبارك بن لندن ،وع�شقها
الأطفال ،وتغنى بها ال�شعراء ،و�سارت
�إليها قوافل ال�سياح برا وجوا م�ستمتعني
بخريفها الندي ،وب�ساطها الأخ�رض،
حمياهم .قيمة ظفار
وكرم �أهلها وطيب ّ
اال�سرتاتيجية لهذا الوطن احلبيب ال تكمن
فقط يف م�ساحتها التي تعادل ما يقارب
ثلث م�ساحة عمان الغالية ،وال يف موقعها
اال�سرتاتيجي املحاذي للحدود ال�شمالية
من اليمن ال�شقيق ،الذي هاجرت منه
قبائل الأزد بقيادة مالك بن فهم؛ لت�ؤ�س�س
ُعمان العربية �إىل �أبد الدهر ،وال يف
�إطاللتها كعرو�س عربية على بحر العرب،
و�إمنا كل متكامل من خ�صو�صيات �أر�ض
مباركة ،و�شعب واحد ت�آلفت قلوب �أفراده،
فاجتمعت على حب ُعمان ،وكرم �أ�صيل،
ونخوة عربية ،وبلد معطاء ،وروابط �أ�رسية
واجتماعية تزداد قوة مع تقادم الدهر
وتقلب احلدثان .وظفار مثل بقية ُعمان
�آمنة بر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�آله

و�سلم ،واعتنقت دين الإ�سالم طوعا بدون
�أن يط�أ الر�سول �ساحتها بخف وال حافر،
ومل ت�شهر يف وجهه �سيفا ،ومل تقابل ُر�سله
ب�سباب �أو �شتائم .وظفار �أغنت امل�شهد
الثقايف العماين بلغاتها اجلبالية ال�رشقية،
التي �أ�صبحت مثار اهتمام الباحثني من
ال�رشق والغرب ،و�أخرجت لعمان الأدباء
وال�شعراء وال�سا�سة والأطباء و�أ�ساتذة
اجلامعات ورجال الأعمال .وعلى �سفوح
جبالها �سالت دماء العمانيني ،وعرجت
�أرواح �شهدائهم �إىل بارئها دفاعا عن
الوطن والدين �ضد هجمات الدخالء
هبوت ظفار بالرزحة
واملعتدين .وامتزج ّ
والعازي ،و�أغاين م�سلم علي عبدالكرمي
الوطنية ،و�أهازيج قوات الفرق و�سيوفهم
امل�سلولة ،و�صدورهم امل�رشّ عة للذود
عن الوطن وا�ستقالله .ويف ظفار تعانق
�أ�شجار النارجيل ال�سماء كما تعانقها يف
بقية عمان النخلة ،وفيها ي�سري اجلمل
الهوينى مثلما ي�سري يف رمال ال�رشقية
و�سهول الباطنة ،ويهدر على �شواطئها
البحر رخاء كما يهدر يف م�سندم وم�سقط
و�صور وم�صرية .ومن جبال ظفار
و�صخورها تتفجر العيون يف �أرزات
وجرزيز و�صحنوت و�أثوم ،مثلما تتفجر
يف الثوارة بالر�ستاق ،وال�سخنة يف نخل،
ومثلما تتدفق �آالف الأفالج يف كل قرية
ومدينة ببقية �أجزاء عمان .ظفار جميلة
يف �سائر �أوقات العام ،ولكنها �أجمل يف
مو�سم اخلريف عندما تهب عليها رياح
بحر العرب لتحمل �إليها ال�سحاب املثقل
باحليا ،فين�ضح جبالها و�سهولها الرذاذ
على مدار ثالثة �أ�شهر -من  21يونيو حتى
�شهر �سبتمرب .واخلريف الظفاري ،الذي
ي�أتي يف �أ�شهر ال�صيف ،ظاهرة مناخية
خا�صة باجلزء اجلنوبي من �سواحل
اجلزيرة العربية ،التي تدخل حتت ت�أثري
املنخف�ض الهندي املو�سمي ،وهبوب
رياح مو�سمية حمملة بالرطوبة قادمة من
املحيط الهندي والقرن الإفريقي ،ما تلبث
عندما ت�صطدم بجبال حمافظة ظفار �أن
ترتفع �إىل الأعلى فتتكثف عند مالم�ستها
تيارات الهواء الباردة �سحبا ت�ساقط على
املنطقة رذاذا قطقطا �سجال تخ�رض به
الوهاد ،وت�سيل الأودية والعيون ،وتنتع�ش
الأر�ض ،وتطيب احلياة .وهذه الرياح

نف�سها �سبب الأمطار التي ت�شهدها �شبه
القارة الهندية طوال مو�سم ال�صيف،
وجتلب لها اخلري واخل�صب .وهذه الرياح
املو�سمية هي ذاتها التي ا�ستغلها
�أجدادنا الأقدمون يف �سفراتهم البحرية،
خائ�ضني ب�سفنهم ال�رشاعية عباب
املحيط الهندي بني عمان والهند و�رشق
�إفريقيا والبحر الأحمر واخلليج ،وجعلت
�سمهرم والبليد وقلهات و�صحار وغريها
البحارة يف
من املواقع ،موانئ عرفها ّ
بحر العرب منذ القرن الثالث قبل امليالد.
والإع�صاران (مكونو) و(لبان) اللذان وفدا
على ظفار يف �شهر مايو و�أكتوبر من هذا
العام ( )2018لي�سا ظاهرة فريدة ،وال
الأوىل من نوعها ملنطقة ت�ستن�شق رئتها
هواء املحيط الهندي امل�شهور ب�أنوائه
املناخية و�أعا�صريه ومنخف�ضاته
اجلوية .الإع�صاران جلبا لظفار اخل�صب،
وغمراها بكميات كبرية من املياه
عو�ضت املخزون اجلويف ،وكونت
التي ّ
البحريات والغيول والعيون ،لي�س فقط
يف املناطق املطلّة على البحر ،و�إمنا
كذلك يف املناطق ال�صحراوية الواقعة
خلف �سل�سة جبال ظفار ،بل وتكونت
بني كثبان الربع اخلايل الرملية بحريات
املياه التي حملتها الأودية املتدفقة من
هذه اجلبال .و�أظهر مكونو ولبان ا�ستعداد
الوطن مب�ؤ�س�ساته احلكومية والأهلية،
وكافة �أطيافه ومواطنيه واملقيمني فيه؛
ملواجهة مثل هذه الظروف اال�ستثنائية،
والوقوف �صفا واحدا يف الأزمات
واملحن.
يرتبط اخلريف يف ظفار باملاء
واخل�رضة واملطر وال�سحاب واجلو
البارد اللطيف ،وب�أكرب تظاهرة �سياحية

�سنوية ،لي�س على م�ستوى ظفار �أو عمان
وح�سب ،و�إمنا على م�ستوى �رشق �شبه
اجلزيرة العربية قاطبة .وقد بلغ عدد
زوار اخلريف هذا العام ( )2018ما يربو
عن ثمامنائة �ألف زائر وفدوا �إىل ظفار
من كل ربوع عمان ومن دول اخلليج.
وهذا الرقم قابل للزيادة واالرتفاع مع
توافر و�سائل النقل ،و�سهولة الو�صول �إىل
املحافظة ،ال �سيما مع افتتاح مطارها
احلديث ،ودخول ناقل جوي جديد ،وفتح
الرحالت املبا�رشة �أمام خطوط الطريان
الإقليمية والدولية .وظفار بخريفها
اجلميل و�سكانها املحافظون الكرماء
لي�ست وجهة �سياحية تقليدية؛ �إمنا
وجهة مثالية لل�سياحة العائلية الهادفة.
وا�ستمتاع الزائر بخريف ظفار ال يقف
عند جمال الطبيعة وح�سب ،و�إمنا جتعله
�شاهدا على مكونات بيئية وب�رشية قد
ال تت�أتى له يف مكان �آخر من العامل.
فقطعان الإبل والبقر والأغنام ،ورعاتها
الذين يجوبون بها ال�سهول وال�سفوح
واملنحدرات ،منظر ملهم ملن يعي�ش
يف عامل غلبت عليه املدنية املعا�رصة،
الظفاري
وحليب الإبل الذي يكرم به
ُّ
ال�سائح الوافد على بلده ال تقدر قيمته
َ
بثمن عند من يعرف كرم ال�ضيافة وحق
الزائر الغريب ،ومتحف �أر�ض اللبان
يعر�ض على زواره التاريخ ب�أن�صع
�صوره ،وح�صن طاقة يحكي للنا�س فنون
العمارة الظفارية ،ومكتبة دار الكتاب
العامة ب�صاللة مثال الهتمام الرجل
الظفاري بالعلم وبذله يف �سبيل ن�رشه
بني النا�س ،ومزارع املوز والنارجيل
توحي بالأمل واحلياة ،والرجل اجلبايل
ب�إزاره وردائه وعمامته امللونة عنوان

الرجولة وال�صالبة واملتانة ،وال�سيدة
التي تعبق ب�شذا بخورها الأ�سواق
واملحالت التجارية مثال للمر�أة
املنتجة الفاعلة امل�ؤثرة ،ومهرجان
اخلريف بنوادره و�ألعابه ي�سلب قلوب
الأطفال وبراءتهم وحبهم للعب وال�رشاء،
ونافورات املغ�سيل الطبيعية تنفث يف
�أحالمهم الوردية حب البحر وهديره.
ظفار مدر�سة بيئية مفتوحة بحياتها
الربية املتنوعة التي ي�شهد لها النمر
العربي والطهر العربي والن�سور ،وغريها
الكثري من احليوانات والطيور املحلية
واملهاجرة ،وال�سحايل واحل�رشات
والأ�شجار والنباتات والكهوف والأودية
واخلريان .وقد اتخذت اجلهات املعنية
باملحافظة كافة ال�سبل للحفاظ على
هذه احلياة الربية وعدم امل�سا�س بها �أو
تخريبها ،وهي خطوة يف غاية الأهمية،
بل يف غاية التح�رض والرقي .والبيئة
بجمالها اخلالب ومكوناتها الفطرية
يجب عدم التفريط بها؛ �إذ تقع م�س�ؤولية
حمايتها والعناية بها على عاتق
اجلميع ،ويف مقدمتهم الإن�سان العادي
وال�سائح والزائر ،بجانب املوظف العامل
يف �أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها.
كتبت عن ظفار كثريا يف كتابي
(روائع عمان اجليولوجية واحل�ضارية)،
وما مل �أكتبه �أكرث ،ح�سبما �أعتقد؛ فمنطقة
كظفار برثائها الب�رشي والطبيعي
واجلغرايف واجليولوجي ال ميكن �أن
يحويها كتاب واحد ،وال ميكن �أن يكتب
عنها كاتب واحد .وتبقى ظفار يف
قلوب من يحبها عظيمة ،ولها من قلوب
من يحبها حتيــة ...بــل و�ألــف حتيــة
و�ســالم.

البحث العلمي
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الزراعة املنزلية بدون تربة
�إعداد :د .عبداهلل بن �سيف الغافري
الزراعة املائية �أو الزراعة بدون تربة
هي زراعة النباتات مبا�رشة يف املاء دون
ا�ستخدام الرتبة� .إذ ميكن �أن تزرع النباتات
يف و�سط م�سامي لتثبيت جذور النباتات مثل
الرباليت �أو البيتمو�س �أو الرمل �أو احل�صى؛ لكي
تنمو النباتات حتتاج �إىل الهواء الذي ت�أخذ
منه الأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون� ،أي�ضا
حتتاج �إىل املاء واملغذيات وال�ضوء واحلرارة
والتثبيت امليكانيكي .يف الزراعة التقليدية يف
الرتبة يح�صل النبات على التثبيت امليكانيكي
واملغذيات واملاء من الرتبة .وميكن ت�صنيف
مغذيات النبات �إىل نوعني :مغذيات كربى،
ومغذيات �صغرى :املغذيات الكربى هي التي
يحتاج لها النبات بكرثة ،مثل الأك�سجني
والهيدروجني والكربون الذي حت�صل عليها
النباتات من املاء والهواء ،بالإ�ضافة �إىل
املغذيات الأولية الكربى ،هي النيرتوجني
واملغذيات
والبوتا�سيوم،
والفو�سفور
الثانوية الكربى ،هي الكال�سيوم والكربيت
واملنجنيز� .أما املغذيات ال�صغرى فهي التي
يحتاج �إليها النبات ب�شكل �أقل ،مثل البورون
والكلور واملنغنيز واحلديد والزنك والنحا�س
واملولبيديوم والنيكل .تتعدد طرق زراعة
النباتات  ،منها زراعة النباتات يف الرتبة
(� )Geoponicأو يف املاء ()Hydrponic
�أو حتى يف الهواء ( )Aeroponicsوميكن
اعتبار الأخري نوعا من الزراعة املائية �أي�ضا.
وحت�صل جذور النباتات يف الزراعة املائية
على املغذيات من املاء مبا�رشة؛ لأن اجلذور
حتتاج �إىل �أك�سجني �أي�ضا؛ لذا يجب �أن يكون يف
هذا املاء �أك�سجني ذائب .ت�ضاف املغذيات �إىل
املاء على هيئة �أمالح ذائبة وحماليل مائية.
ويف الزراعة الهوائية يتم ر�ش اجلذور برذاذ
يحتوي على املغذيات؛ لبداية �إنبات البذور،
تزرع البذور يف و�سط زراعي مثل ليف النخيل
�أو الرمل �أو البيتمو�س �أو الرباليت �أو احل�صى �أو
حتى �صوف الأغنام.

وتوجد فوائد كثرية للزراعة املائية
مقارنة بالزراعة يف الرتبة� .إذ �أن الزراعة
املائية حتتاج �إىل م�ساحات قليلة جدا؛ �إذ ميكن
زراعة مئات النباتات يف م�ساحة ال تتجاوز
ع�رشة �أمتار مربع ؛ �إذ �أن الزراعة املائية
منا�سبة جدا لتطبيق �شكل الزراعة الر�أ�سية .على
�سبيل املثال ميكن زراعة النباتات يف �أنابيب
تو�ضع فوق بع�ضها .ومن فوائد الزراعة املائية
توفري كميات كبرية من املياه قد ت�صل �إىل
 ،%90وت�صل كفاءة ا�ستخدام املياه فيها ملا
يقارب %100؛ لأن ما يفقد من املياه يف هذه
الطريقة هو فقط ما يتبخر من النباتات وما
يتخزن فيها ،واملاء يف �أنظمة الزراعة املائية
يتم تدويره ،فتنمو النباتات املزروعة يف املاء
ب�رسعة �أكرب عن منوها �إذا زرعت يف الرتبة،
وتكون نظيفة و�أقل عر�ضة للح�رشات والآفات،
وال تنبعث منها روائح مزعجة.
ت�ستدعي الزراعة املائية عناية �أقل ،فهي
ال حتتاج �إىل ت�سميد �أو حراثة �أو �أي عمليات
يف الرتبة .ومن مميزات الزراعة املائية �أنها
تنجح يف �أي مكان تقريبا ،فحتى �إن مل تتوفر
م�ساحات داخل حديقة البيت ميكن �إقامتها يف
�سطح املنزل .كما ميكن زراعتها داخل الغرف
وقتما توفر لها الإ�ضاءة املنا�سبة .وتتوفر
�أدوات الزراعة املائية الآن يف الأ�سواق ب�أ�سعار
رخي�صة ،كما ال تكلف املحاليل مبلغا كبريا،
ف�سعرها ال يتعدى رياال واحدا للرت .ولرت واحد
من هذه املحاليل يكفي لتغذية  100نبتة مدة
ثالثة �أ�شهر! فكرة الزراعة املائية عبارة عن
مزج حماليل مغذية مع املاء واالك�سجني،
بحيث تالم�س اجلذور املاء لت�أخذ منها
املغذيات .وميكن تق�سيم الزراعة املائية �إىل
�ستة �أنواع ،هي :نظام التنقيط  ،ونظام الفي�ضان
والت�رصيف ،ونظام الفتيل والغمر ،و نظام
الزراعة الهوائية ،ونظام �رشيحة املغذيات
 .NFTجميع هذه الطرق �أدواتها الأ�سا�سية
هي  :خزان للمياه ،وم�ضخة �صغرية للمياه،
وم�ضخة للهواء و�أنابيب .الزراعة ال�سمكية
( (Aquaponicهو :نظام زراعي يتم فيه

تربية �أ�سماك �أو كائنات مائية �أخرى مع زراعة
النباتات يف نف�س النظام � ،إذ توفر الكائنات
املائية والأ�سماك املغذيات للنباتات ،وتقوم
النباتات بتنقية املاء من امللوثات .والزراعة
املائية يف �أنابيب تنا�سب كثريا الزراعة يف
فناء املنزل ،فهي قليلة التكلفة ،وميكن لنظام
كامل زراعة � 120شتلة ال تتجاوز تكلفته 150
رياال عمانيا .مثال ميكن زراعة � 120شتلة يف
� 6أنابيب مائية على م�ساحة ال تتعدى � 6أمتار
مربعة .كل �أنبوب طوله � 3أمتار وقطره ت�سعة
�سم .وتزرع النباتات يف �أكواب بال�ستيكية
مثقوبة من الأ�سفل؛ لت�ضع يف فتحات خم�ص�صة
لها يف الأنابيب .ومتلأ الأكواب مبادة م�سامية
البيتمو�س �أو الرمل لتنمو اجلذور فيها وتخرتقها
موا�صلة طريقها �إىل املاء يف الأنبوب .ويحفظ
املاء يف خزان �سعته  50لرتا .يتم تدوير املاء
يف الأنابيب عن طريق م�ضخة غاط�سة �صغرية
قدرتها  20واط ًا ثم ت�ضخ املياه يف الأنابيب
العلوية وتنزل بعدها �إىل الأنابيب ال�سفلية،
ثم تعود مرة �أخرى �إىل اخلزان بفعل اجلاذبية
الأر�ضيةُ .تو�صل امل�ضخة مب�ؤقت كهربائي
ميكن برجمته لي�شغل امل�ضخة ،ويف�صل عنها
التيار ب�شكل دوري طوال اليوم ،وميكن برجمة
امل�ؤقت لتعمل امل�ضخة يف النهار �أكرث من
الليل توفرياً للطاقة .ي�ضاف للماء حملولني
ِ( Aو  )Bبرتكيز منخف�ض ،ويعتمد الرتكيز
على نوع وعمر النباتات املزروعة .كما يقا�س
الرتكيز بجهاز قيا�س تركيز املواد املذابة الذي
يعطي قراءة بجزء من املليون  .ppmعادة
يكفي تركيز  ppm 1000-500لنمو معظم

حما�صيل اخل�ضار .هنا يقا�س الرتكيز ب�شكل
دوري ويتم ت�صحيحه �إما بتخفيفه عن طريق
�إ�ضافة ماء للخزان� ،أو زيادته عن طريق �إ�ضافة
املحاليل  Aو  .Bجدير بالذكر �أنه ميكن زراعة
حما�صيل كثرية يف هذا النظام ،خ�صو�صا
وريقيات النعناع والريحان والبقدون�س
والفجل واجلرجري واخل�س واخلردل وامللوخية
وال�سبانخ وامللفوف ،وخ�ضار �أخرى مثل:
اخليار والطماطم والفلفل احلار والفلفل احللو
والزهرة وغريها من اخل�ضار .و�أي�ضا ميكن
زراعة البقوليات مثل :الفا�صوليا والباميا
والفول واللوبيا وغريها ،وكذلك زراعة بع�ض
�أنواع الفواكه ،مثل :الفراولة وال�شمام .فنظام ًا
اكتفاء ذاتيا من
واحداً مثل هذا ميكن �أن يوفر
ً
ال�سلطة الحتياجات املنازل.
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خــواطــــر
ني
ني حنني وكربياء ،ب َ
بوح ،ب َ
تائ َ
ِهون بني �صمتٍ و ْ
وقلب ،بني غفالت احلياة ومتاهاتِها !..
ٍ
عقل ْ
ملن قالَ ّ�إن املرء لديه �ضمري،،
عجبت ْ
ُ
ويف حقيقة الأمر �ضمريه بقايا �أثر !..
ج�س ٌد بال روح ،وقلب بال وريد ،وعني بال نظر !..
مر�ض �أ�صابه ،وهو بائع ٌ للقر� ِآن
كم ي�شتكي املر ُء من ٍ
ْ
وهاجر له !..
ُ
مقلتي
�أ�سترَ ق النظر للم�ساء و�أَرجتيه؛ كي ي�أخذ
ّ
لأ�صبح كفيف ًا !..
�سئمت الظالم ،فمتى ي�أتي نور الفجر ..؟
مهما َتعرثت على ر�صيف احلياة،
ومهما بكيت و َ�أدمعك حتاكي خيوط الليل،
مع نفحات ال�صباح � ..ستولد من جديد !!

ر�ؤى بنت �سامل املجرفية

ال�سيكودراما (الدراما النف�سية)
ن�ش�أت مبادئ ال�سيكودراما «الدراما النف�سية»
( )Psychodramaعلى يد مورينو Moreno
عام  ,1921وتعد ال�سيكودراما من �أ�شهر �أ�ساليب
الإر�شاد اجلماعي و�أكرثها فعالية ،فهي بالإ�ضافة
�إىل كونها �أ�سلو ًبا �إر�شاد ًيا؛ فهي �أ�سلوب تربوي
وتعليمي يتم التدريب عليها ب�أ�ساليب ترويحية
مقربة من النفو�س ،وتعد ال�سيكودراما من
الأ�ساليب الإ�سقاطية التي حتقق لع�ضو املجموعة
الإر�شادية التفريغ االنفعايل واال�ستب�صار وتعديل
الأمناط ال�سلوكية اخلاطئة عن طريق التمثيل
التلقائي ملواقف و�أحداث لها عالقة مب�شكلته.
وتعرف ال�سيكودراما ب�أنها :التمثيلية النف�سية،
وهي �شكل من �أ�شكال العالج النف�سي الذي ي�ستخدم
التمثيل يف حل امل�شكالت النف�سية .وتعرف
�أي�ضا ب�أنها� :أ�سلوب �إ�سقاطي يقوم على جت�سيد
الفرد لبع�ض الأدوار �أو املواقف �أو العالقات
بالآخرين ،بطريقة ارجتالية �سواء �أكان يج�سده
الفرد موجودا يف املا�ضي �أم احلا�رض �أم متوقعا
يف امل�ستقبل ،مما يحقق ا�ستب�صارا ب�سلوكه
االجتماعي ،والتعلم من خربة الدور الذي ي�ؤديه،
وتعديل �أمناط �سلوكه غري املالئمة .كما ينظر
لها باعتبارها عملية ت�صوير متثيلي م�رسحي
مل�شكالت نف�سية يف �شكل تعبري حر يف موقف
جماعي يتيح فر�صة التنفي�س والتفريغ االنفعايل
التلقائي واال�ستب�صار الذاتي .وال�سيكودراما متر
بثالث مراحل هي( :مرحلة الإعداد ،ومرحلة الأداء
التمثيلي ،ومرحلة املناق�شة والتف�سري) .كما �أن
لل�سيكودراما �أثرا وفاعلية يف �إزالة التوتر واخلوف
عن طريق القيام بتحويل الأدوار �إىل �سيناريو
يقدم على م�رسح املجموعة الإر�شادية املغلقة
واملحفوفة باخل�صو�صية ،ويف جو نف�سي �آمن ،كما
�أن هناك ت�أكيدا على �أهمية التوا�صل الفعال بني
الأع�ضاء فيها .لقد اتفق كثري من الباحثني عن
عنا�رص فنيات ال�سيكودراما ،املتمثلة يف البطل
�أو امل�سرت�شد ،والأدوات امل�ساعدة ،واملخرج �أو
املعالج وهو قائد املجموعة ،وخ�شبة امل�رسح .كما
�أنه مت الت�أكيد على �أهمية ا�ستخدام ال�سيكودراما
كفنية من الفنيات التدريبية والعالجية لتعديل
بع�ض �أمناط ال�سلوك االجتماعي اخلاطئة.
ومن فنيات ال�سيكودراما؛ فنية �رسد الق�ص�ص
� ،Telling Stories Techniqueإذ �أن دور
الق�صة الفعال مهم يف بناء �شخ�صية امل�سرت�شد؛
فهي ت�سهم مع البيت بطريقة واعية مدرو�سة يف
ت�شكيل �سلوك الطفل ت�شكيال �صحيحا و�سليما؛
نظرا �إىل كونها �شكال فنيا قادرا على ا�ستيعاب
التعبري من �رسد وو�صف وحوار .كما �أن النمذجة
�أ�سلوب عالجي له فعالية كبرية يف تعديل ال�سلوك،
�إذ يتم منذجة ال�سلوك املطلوب بوا�سطة �شخ�ص،
وي�ستخدم التعلم بالأمنوذج يف عالج عديد

د .عبدالفتاح الخواجه
أستاذ مساعد اإلرشاد النفيس يف
قسم الرتبية والدراسات اإلنسانية

من امل�شكالت ،ومنها يتم اكت�ساب مهارات
اجتماعية .ومن فنياتها �أي�ضا؛ فنية لعب الدور
 ،Role Playing Techniqueوقد حظي
اللعب باهتمام بالغ من جانب الرتبويني
وال�سيكولوجيني؛ �إذ ينظر �إىل اللعب ب�أنه �أحد
الأ�ساليب املهمة التي يعرب بها الطفل عن
نف�سه ،ويفهم العامل من حوله ،و�أ�سلوب من
�أ�ساليب حل امل�شكالت لدى الأطفال .و�أن �أ�سلوب
متثيل �أو لعب الدور  Role Playيعني متثيال
نف�سيا اجتماعيا م�رسحيا ،مبعنى تقم�ص �أدوار
�شخ�صيات معينة يف مواقف حمددة؛ مما ينمي
اخلربة الذاتية للفرد ،وي�ساعده على �ضبط ذاته،
واكت�ساب الثقة يف ذاته ،ويفيد يف التخل�ص من
القلق والإحباط وحل ال�رصاع يف مواقف ت�شبه
مواقف احلياة الواقعية .واعتربه بع�ض الباحثني
�أ�سلوبا وقائيا؛ لأنه يزود جميع الأطفال ب�صور
متكافئة يف داخل املجموعة لتنمية احل�سا�سية
جتاه م�شاعر الآخرين ،وت�شجيعهم يف ذات
الوقت على تغيري اجتاهاتهم من خالل الفهم.
كما تعد فنية احلوار واملناق�شة �إحدى فنيات
ال�سيكودراما؛ حيث �أن هناك ت�أكيدا على
�أهمية ا�ستخدام املحادثة و�إقامة احلوار بني
الفرد والآخرين؛ وذلك با�ستخدام املونولوج،
واملحادثة بني جمموعات �صغرية وجمموعات
كبرية؛ مما ي�ساعد يف خف�ض م�شاعر الدونية.
ويف اخلتام ميكن القول �إن هناك اختالفا بني
ال�سيكودراما والدراما؛ يف �أن ال�سيكودراما
عبارة عن عمل متثيلي يقوم فيه الفرد بالتعبري
احلر عن خربات وجتارب �شخ�صية حقيقية
وقعت له يف املا�ضي �أو احلا�رض �أو متوقع
حدوثها م�ستقبال ،دون الإعداد امل�سبق �أو التقيد
بن�ص جاهز �أو دور حمدد الأبعاد ،و�إمنا يتم
ذلك بتلقائية ت�ؤدي بالفرد �إىل �إ�سقاط �شخ�صيته
احلقيقية على احلدث �أو املوقف امل�ؤدى ،فالفرد
هنا ال ي�ؤدي �أو يعرب عن �شخ�صية غريه من
الأفراد و�إمنا ميثل ذاته.

بحر الأفكار
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الت َب ِو َّي ِة ِلل َم ْد َر َ�س ِة
ْت ٌح ِل َت ْق ِيي ِم ال َك َفا َء ِة رَّ ْ
�أمنوذج ُمق رَ َ
�إن حماولة بناء �أداة لقيا�س الكفاءة
الإدارية للمدر�سة� ،أ�صبح مطلب �رضوري
وحيوي؛ لقيا�س جوانب القوة والق�صور يف
وظائفها؛ مما ي�سهم يف تطوير هذه الوظائف،
واالرتقاء مبخرجاتها .كما �أن الو�صول �إىل
نتائج دقيقة ومو�ضوعية يف عملية التقييم
ومهمة
�سي�صل بنا �إىل اتخاذ قرارات كثرية
َّ
عن فاعلية املخرجات الرتبوية ب�شقيها
بناء على تلك النتائج ،بيد �أن
الكمي والكيفي ً
واقع البحث الرتبوي املعا�رص ي�شري �إىل ندرة
الدرا�سات العربية التي ركزت على بناء �أدوات
مو�ضوعية مقننة لقيا�س فاعلية املدر�سة.
كلية ت�ضم يف
متثل املدر�سة منظومة ّ
بنيتها ووظيفتها خمتلف البنى والوظائف
املتعلقة بكل من الإدارة واملعلم واملتعلم
واملناهج وامل�شاركة املجتمعية ،وهي حم�صلة
بجودة املجاالت الأخرى للنظام التعليمي
وفعاليته .وهذه املنظومة macro system
ت�ضم بداخلها جمموعة �أنظمة فرعية م�صغرة
micro system؛ نتيجة ازدياد �أهمية
التعليم يف الوطن العربي ،وال�سعي امل�ستمر
لتحقيق جودة املخرجات التعليمية ونوعيتها،
ونظرا لأهمية تطوير مدخالت العملية التعليمية
التعلمية وعملياتها وحمرجاتها� ،أ�صبح من
ال�رضورة القبول مببد�أ التقومي ال�شامل يف
جميع عنا�رص العملية التعلمية ،خا�صة ما
يتعلق بقيا�س كفاءة املدر�سة؛ �إذ ي�ساعد هذا
الأمر يف اتخاذ القرارات الرتبوية التي ت�ؤثر يف
م�سار العملية التعلمية على �ضوء �أ�س�س علمية
تركز على ت�شخي�ص جوانب القوة وال�ضعف يف
�أدائها� .إن �أغلب الدرا�سات املوجودة يف هذا
املجال تركز على كفاءة �أدوار مديري املدار�س
يف العملية التعليمية التعلمية ،خ�صو�صا يف
جمال التخطيط والإ�رشاف والإمناء املهني
واتخاذ القرارات� ،إذ �أن تلك الدرا�سات افتقرت �إىل
الرتكيز على قيا�س كفاءة املدر�سة؛ باعتبارها
تكوينا فكريا تربويا اجتماعيا يقوم بوظائف
وممار�سات حيوية بالغة التعقيد ،ويربز �أهمية
هذا الأمنوذج املقرتح يف حاجة امل�ؤ�س�سات
الرتبوية يف الأقطار العربية لنماذج تفيدها يف
تقييم الكفاءة الرتبوية للمدر�سة� ،إذ �أن الك�شف
عن درجة الكفاءة قد ي�سهم يف حت�سني وظائفها
ومهامها ،و�إمكانية �أن تقدم هذه الدرا�سة �إطاراً
�شام ًال ملفهوم كفاءة املدر�سة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية العامة ،دعم ًا حلداثة هذا املو�ضوع
يف �أدبيات الإدارة الرتبوية العربية ،وعدم
وجود �أدوات تقي�س الكفاءة يف هذه امل�ؤ�س�سات
للوقوف على نقاط القوة وال�ضعف يف
وظائفها ،و�إمكانية توظيف هذه الأداة لقيا�س
كفاءة املدر�سة يف م�ؤ�س�سات التعلم اخلا�ص.
املناخ التنظيمي ،ويت�ضمن معايري يجب على

املدر�سة االلتزام بها ،مثل :اال�ستجابة ب�صورة
إيجابية للمبادرات التطويرية ال�صادرة عن
� ّ
طلبة املدر�سة ،وتوفري مناخ مدر�سي �صحي
للتعلّم اجليد ،الذي ي�سهم يف احل ّد من ظاهرة
الت�رسب ،ورفع الروح املعنوية لدى الطلبة،
واالهتمام بتنمية املعلمني مهني ًا ب�شكل
م�ستمر؛ مما قد ينعك�س ذلك �إيجاب ًا على الطلبة،
ّ
و�إتاحة فر�ص ا�ستفادة لك ّل طالب من م�صادر
التعلّم (املكتبة واملختربات واملالعب ومركز
الو�سائل وغريها) ،وح ّل النزاعات بني الطلبة
ليطور
علمي ،وتوفري بيئة مالئمة
ب�أ�سلوب
ّ
ّ
الطلبة فيه نظام ًا داخلي ًا لالن�ضباط ال ّذاتي،
و�إ�رشاك الطلبة يف القيام ببع�ض امل�س�ؤوليات
الإدارية ،وخلق بيئة تعليمية تعلّمية حمفزة
ومثرية لعملية التعلّم والتعليم ،كما يجب �أن
ت�سود �أجواء التعاون وروح الفريق الواحد بني
العاملني والطلبة ،وي�سود االن�ضباط وال ّنظام
يف املدر�سة لدى العاملني والطلبة .خدمة
البيئة املحلية ،ويت�ضمن معايري عديدة �أهمها:
�أن ت�ضع املدر�سة برامج توعية للطلبة يف جمال
خدمة البيئة املحلّية ،وتعد م�رشوعات لإ�صالح
البيئة املحلّية ،وتقدم برامج ترفيهية وتثقيفية
وت�شجع طلبتها للعناية بنظافة
ال�سن،
لكبار
ّ
ّ
ال�شوارع واملرافق التابعة للبيئة املحلية،
و�أن ت�سهم املدر�سة كذلك بطلبتها يف تنظيم
املرور يف املنطقة ،وتنظّ م ال ّندوات حلل بع�ض
م�شكالت البيئة املحلّية ،وت�رشك امل�س�ؤولني عن
البيئة يف الندوات واملحا�رضات التي تنظّ مها.
كما يجب على املدر�سة القيام بطباعة ن�رشات
تتعلق ب�أخبار البيئة املحلّية ،وتوزيعها على
املجتمع ،وتنظيم زيارات لطلبتها �إىل معامل
وحث طلبتها على
ومرافق البيئة املحلّية،
ّ
اال�ستفادة من املرافق العامة للبيئة املحلّية.
التخطيط اال�سرتاتيجي ،ويت�ضمن معايري� :أن
تعك�س اخلطة اال�سرتاتيجية للمدر�سة ال�سيا�سة
التبوية املعتمدة يف وزارة الرتبية والتعليم،
رّ
و�أن تراعي املدر�سة عند و�ضع اخلطط وبرامج
العمل واالحتياجات والإمكانات املتاحة؛
لتعك�س اخلطة اال�سرتاتيجية للمدر�سة
االحتياجات احلقيقة لها وللمجتمع ،واال�ستثمار
والب�رشية
املادية واملالية
الأمثل للموارد
ّ
ّ
التميز .ويجب �أن تعك�س اخلطة
لتحقيق
والتقنية
ّ
اال�سرتاتيجية للمدر�سة االحتياجات احلقيقية
للمجتمع ،وحتر�ص على �صياغة �أهدافها مبا
يتوافق مع الظروف املحيطة ،وتعتمد يف
�صياغة خططها امل�ستقبلية على التخطيط
اال�سرتاتيجي ،وتراعي عند و�ضع خططها
و�سائل ت�شخي�ص البيئة الداخلية واخلارجية؛
لتحدد م�ستويات التطوير على نحو م�ستمر،
وت�ضع خططا طويلة املدى .االمتحانات
والتقومي الرتبوي ،ويت�ضمن معايري� :أن تقوم

امل�ستمر
املدر�سة بعمليات املتابعة والتقومي
ّ
للربامج املدر�سية التي تنفذها ،وحتلّل نتائج
االمتحانات با�ستمرار لتطوير �أداء املعلمني،
وتوظيف نتائج التقومي لو�ضع اخلطط العالجية
لتح�سني �أداء املتعلمني؛ كي تطبق نظام ًا فعا ًال
للرقابة على الأداء وتقومي الإجناز ،وت�ستعمل
االختبارات الدقيقة لت�شخي�ص �صعوبات التعلّم.
وميكنها االعتماد على نظام التقومي التكويني
�أو البنائي امل�ستمر� ،أو اعتماد نظام التقومي
ال�شمويل لتغطية جميع جوانب �شخ�صية الطالب
كالذكاء والقدرات ،وا�ستعمال نظام التقومي
املعتمد على الأداء واملمار�سة ،و�إجراءات
التقومي واالمتحانات بدقة ومو�ضوعية،
واعتماد نظام التقومي ومعايري الإتقان،
وحتقيق العدالة يف تقومي �أداء �أع�ضاء املجتمع
املدر�سي واحلكم على كفاءتهم .تكنولوجيا
املعلومات ،ويت�ضمن معايري :توظيف
تكنولوجيا املعلومات يف �إدارة املوارد الب�رشية
واملادية يف املدر�سة ،والتوظيف الأكمل
للتقنيات البحثية احلديثة ،وتوفري قاعدة
بيانات ت�شمل �أعداد املعلمني وم�ؤهالتهم،
وا�ستعمال تكنولوجيا املعلومات لإثراء خربات
الطلبة وتعزيز تعلّمهم ،وتوفري خمتربات
احلا�سوب والتقنيات التعليمية جلميع عنا�رص
املدر�سة ،وربط املدر�سة ب�شبكة املعلومات
العاملية ،وت�شجيع تطوير برامج التعليم الرقمي
لتعزيز عمليات التعلّم والتعليم .خدمة املجتمع،
ويت�ضمن معايري� :أن تنظّ م املدر�سة زيارات
للطلبة �إىل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛ لل ّتعرف
على اخلدمات التي تقدمها للمجتمع ،وزيارات
�إىل �أولياء الأمور لتقدمي الن�صح يف جمال
الرعاية االجتماعية وال�سلوكية ،وعقد دورات
فنية ومهنية لأفراد املجتمع املحلي ،وندوات
ثقافية لأبناء املجتمع املحلي يف املنا�سبات
الدينية والوطنية ،وتوفري م�صادر تعلّم دائمة

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

ومتطورة ومتنوعة لأفراد املجتمع املحلي.
وي�ستح�سن �أن تتعاون املدر�سة مع ال�رشكات
لتدريب طلبتها يف الإجازة ال�صيفية لإك�سابهم
املهارات العملية ،وتقدمي برامج لتطوير حمو
الأمية لأبناء املجتمع املحلي ،وبرامج تعليمية
يف احلا�سوب للمهتمني يف املجتمع املحلي،
وال�سماح لأهايل املنطقة با�ستعمال مرافقها.
وميكن للمدر�سة القيام بتوعية الأهايل
مبجاالت الإفادة من هذه املرافق و�أهميتها،
لت�شجع طلبتها على ممار�سات �صون البيئة،
ّ
مثل :الت�شجري وتنظيف ال�شوارع وال�شواطئ
واملرافق الأخرى يف املجتمع .وميكن �أن حتث
املدر�سة طلبتها على االنت�ساب ملراكز ال�شباب
يف املجتمع املحلي ،وتن�سق جهودها مع
املراكز ال�صحية التي ت�سهم يف خدمة املجتمع.
اجلرايدة ،حممد(� .)2014أمنوذج مقرتح
لتقييم الكفاءة الرتبوية للمدر�سة يف وزارة
الرتبية والتعليم يف �سلطنة عمان .جملة املنارة
للبحوث والدرا�سات ،جامعة �آل-البيت،)2(20 ،
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A New Mile Stone, at DARIS Research Center
(ISO 9001: 2015 Quality Management System)
DARIS Center for Scientific Research
and Technology Development received the
ISO 9001:2015 Quality Management System
Certification from QS Zurich AG, Switzerland,
on Wednesday 19 December 2018.
The quality management system of DARIS
was audited and approved by the Lead Auditor
Mr. G. Jayaganesan from QS Zurich AG,
Switzerland. The final certification audit on
Quality Management has been successfully
completed.
During the audit, it was very constructive on
reviewing the administration and its technical
compliance on providing analytical services
and training programs that corresponds to the
academic, research and industrial needs of
domestic as well as international.
Dr. Issa Al-Amri, Director of DARIS
Research Center, said that the management started
the implementation of quality management
system to standardize its process in accordance
with the international standard requirements. To
result the highest level of standardization to lead
in the global market has taken almost a year.
DARIS Research Center provide analytical

services, such as examination of tissue and cell,
, DNA & protein sequencing and cell sorting,
microbial identification, residue analysis in water
& food, testing of rock, soil, clay and water for
minerals & elements, tissue & cell, drug & crude
oil analysis, training and research assistance testing
rocks, soil, clay, water for metals and elements,
drug and crude oil analysis. In addition, the Center
provides analytical services, training programs,
and research assistance for academics, industries,
researchers, and students.
The center equipped with state of the art
equipment for the analysis of a wide range of
material. The multidisciplinary background of
researchers and technical specialists at DARIS
Research Center brings a broad prospective to
the study of life and material sciences enabling us
to work closely with scientists and experts from
different fields both at the academic and industrial
level.
Facilities of DARIS Center include
Electronic Microscopy Unit, Histology and
Immunohistochemistry Unit, Mass Spectrometry
& Chromatography unit, and the Biotechnology
Unit.

POEM: The End of the Nightmare
Paralyzed without hope
My soul was fading
My face was as pale as a lily
The monsters were
frightening
me
The laughter went louder
and
louder I wanted to stand
And scream for them to stop
The journey was long
My fear was bigger
I was trying to catch the

light and the hope
But, every night
I embraced in my bosom the
darkness and the hopelessness
The storm was blowing into
me
My tear stole the brightness
Of my face
The sparrows sang a sorry
song
Mourning for my loss
The blossom faded in the
middle

Of spring.
And the world became
colorless
and
empty of life
The story was approaching
the
end
And everything had
eternally
gone
“The Scream” by Edvard
Munch

by Sara Al Kindi (Translation major)
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WHERE IS ENGLAND,
ANYWAY?
When I taught in Turkey, one of my students thought that England was in
London. Others simply couldn’t understand the connection between the terms
UK, Britain, Great Britain, and the British Isles, and some thought England
was comprised of Scotland, Wales and Northern Ireland. Northern Ireland
caused further confusion because it sounded like Northern Island, which could
be construed as being any one of the many islands off the northern coasts of
mainland Scotland, and which are of course Scottish.
The home of the global lingua franca is a very confusing place. Even its
natives are not sure whether it’s part of Europe or not. Many have come to
believe that they were in Europe, but that a national vote has now expelled
them from Europe. So let me explain, as concisely as possible, where England
actually is.
Politically, England is part of the United Kingdom (UK) of England,
Scotland, Wales and Northern Ireland. (Note the -ire… there’s been lots of it.)
This means that four countries are united under one sovereign, which could be
a king or a queen, and is currently a queen.
Great Britain, geographically, is an island separated from the European
mainland by the English Channel and the North Sea. It comprises the countries
of England, Scotland and Wales. It’s also called just Britain, which gives rise to
the term for its natives as British, or Brittons or, informally, Brits. These terms,
however, are not always adopted by the Northern Irish, because their country,
Northern Ireland, is part of a separate, nearby island (Ireland) to the west. They
are, nevertheless, UK citizens.
The British Isles are the geographical group of islands that consist of the
islands of Great Britain, Ireland, and over six thousand smaller isles. The main
language spoken all over the British Isles is English.
Now, is England in Europe? Yes. Europe is a continent. A continent is a
huge tectonic plate, and the British Isles are connected to that plate. Confusion
arises when the term ‘Europe’, alone, is used to mean the European Union.
It is the European Union, or EU, that the UK has recently become forced to
leave, by the result of a national referendum. So, while the UK is still part of
geographical Europe, it is no longer a member of the political European Union.
I trust none of this will deter holidaymakers. England hasn’t moved. And
by the way, Moscow is in Europe, too.

by John Bull

DARLING BELLE
“Belle, did you meet
him
at the ball?
Eighteen years on.
Tall soldier now and
you
full grown
Belle, did you meet
him
at the ball?”
O do you remember
me?
Thin girl with cold
hands
I framed your half
remembered face
With frail white
(Painting by Kalthoum Moosa Al Balushi)
embroidery
Calling for you down the
mousy garden
You in your scarlet, and
you knew my name
We stepped to the veranda, under the wisteria
In the mysterious November
Dancing as if with death or fate
To the moon black ballroom
Of the silk-skinned lake
Kissing me, you captured my heart
Under the willow tree
Did I see you march to the train?
Did I cry, was my nose red?
My two-day bride, can you feel me in your memory?
I will be the redness in your iron fire
“We regret to inform you…”
“We regret to inform you…”
Meet me by gaslight in dark night
On Waterloo Bridge, we will walk arm in arm
Hearing the leaves fall with a whisper
Into the foggy dew…
When we are dead
“Now she sits in her brother›s widow›s house
Her skin like a lizard, her aura like a daffodil
Migrant guest from relative to in-law
She stares into the embers
And remembers”
by Robin Williamson
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