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اجلامعة ت�ضت�ضيف معر�ض 
الت�ضوير ال�ضوئي مل�ضابقة نزوى 

عا�ضمة الثقافة الإ�ضالمية

مركز الفراهيدي للدرا�ضات 
العربية ينظم حما�ضرة بعنوان 
»الهجرات العمانية القدمية اإلى 

جزر القمر«

تنمية اإدارة ال�ضلوك ال�ضفي لدي 
معلمات الرو�ضة )احللقة 2(

361115

العدد 100

بالتعاون مع جامعة نزوى

للتزود  متقنة  علمية  حمطة  نزوى  جامعة  يف  ال�ضاد  معهد 
بغريها   للناطقني  ومهاراتها  العربية  اللغة  باأ�ضا�ضيات 

MWP at UNizwa

ملحق شهري
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ر�ؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:

من  اأجياٍل  بناء  اإىل  تهدف  بذلك  �هي  علم،  لكلِّ طالب  �ر�ساٍد  علٍم  منارة  تكون  ِلأن  �ؤ�ب  الدَّ �سعيها  نز�ى يف  ر�ؤية جامعة  تتمثَّل 
�الجتماعيَّة،  الأخالقيَّة  �القيم  الأ�سيلة  الُعمانيَّة  ة  الُهويَّ على  �املحافظني  �الثَّقافيَّة،  الإ�سالميَّة  ة  الأمَّ برتاث  �الواعني  لني  املوؤهَّ الُعمانيِّني 

قنيَّة الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين. م�سلَّحني باملعرفة �القدرات التِّ

ر�سالة اجلامعة: 

ٌة، ذات نفٍع عام، تقوم على اأمرها �تدبري �سوؤ�نها. �اإنَّ هدفها الأ�سا�سيَّ هو ن�سر الفكر الإيجابيَّ  ٌة، اأهليَّ �سٌة علميَّ اإنَّ جامعة نز�ى موؤ�سَّ
– عّز �جّل-، �على �لئها للوطن �جاللة  ا�سخ بالله  اأ�سا�ٍس من الإميان الرَّ ة �قيمها �اإرثها احل�ساريَّ �الإ�سالميَّ على  ة الأمَّ �تر�سيخ هويَّ
بها التَّعلم، �التَّز�د بالف�سائل، �اكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم �تاأهيلهم لالإ�سهام  لطان. غايتها ن�سر املعرفة مبا يكفل لطالَّ ال�سُّ
ر درجًة عاليًة من التاأهيل الأكادمييِّ �التَّنمية الفكريَّة مبا  ره؛ �لهذا فاإنَّ اجلامعة ت�سعى اإىل اإيجاد برامج مرنٍة توفِّ ٍة لنموِّ املجتمع �تطوُّ بفاعليَّ

يرتجم هذه الغايات النَّبيلة اإىل �اقٍع ملمو�س. 

اجلامعة يف �سطور: 
 « يف �سلطنة ُعمان.	 ٍة ذات نفٍع عام »على اأ�سا�ٍس غري ربحيٍّ �سة تعليٍم عاٍل اأهليَّ ل موؤ�سَّ اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ �بذلك تعدُّ اأ�َّ
 يفوق عدد طالبها )6،800( طالٍب �طالبة.	
 �ستَّى 	 �من  �اخلربات،  �سات  �التَّخ�سُّ املجالت  خمتلف  يف  عالية  كفاءة  ذ�ي  تدري�ٍس  هيئة  اأع�ساء  التَّدري�سي  ب�سلكها  التحق 

جن�سيَّات العامل.
 ع براجمها التَّعليميَّة ما بني درجات املاج�ستري �البكالوريو�س �الّدبلوم.	 تتنوَّ
 �التَّطوير 	 العلمي  للبحث  “دار�س  مركز  عليه  اأطلق  التِّقني؛  �التَّطوير  البحوث  جمال  يف  �ٌس  متخ�سِّ بحثيٌّ  مركٌز  بها  يوجد 

را�سات العربيَّة” اإىل جانب كرا�سي البحوث العلمّية. را�سات العربيَّة “مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّ �اآخر للدِّ التِّقني”، 
 ة. 	 را�سي ي�سمل اللُّغتني العربيَّة �الإجنليزيَّ نظامها الدِّ
 ة بلدان من العامل؛ منها: الوليات املتحدة 	 ًة د�ليًَّة يف عدَّ �سًة علميَّ يجمعها تعا�ٌن اأكادمييٌّ �ثيٌق باأكرث من )18( جامعًة �موؤ�سَّ

الأمريكيَّة، �اأ�سرتاليا، �ماليزيا، �اململكة املتَّحدة، �غريها من البلدان.
 �ريَّات الإلكرت�نيَّة.	 بها مكتبٌة �ا�سعٌة ت�سمُّ الآلف من الكتب الورقيَّة �اللكرت�نيَّة، �املو�سوعات، �الدَّ
 تزخر بـ)71( خمترًبا تدري�سيًّا يف �ستَّى املجالت، �)9( خمترباٍت بحثيَّة.	
 ًما، �)26( كتاًبا موؤلًَّفا. 	 اأ�سهمت حتَّى الآن يف ن�سر اأكرث من )157( بحًثا حمكَّ
 لزل عام 2010م.	 ل براءة اخرتاٍع يف جمال الهند�سة املدنيَّة، بت�سميم مباٍن مقا�مٍة للزَّ ح�سدت اأ�َّ
 ة جامعاٍت عامليَّة خالل العام الأكادميي.	 ًة يف عدَّ م لطالبها برامج تدريٍب اختياريَّ تقدِّ
 الب املتفوقني �املجيدين 	 ر املنح �البعثات للطُّ الب، �يوفِّ م العون املاديَّ �املعنويِّ للطُّ بها �سند�ٌق مل�ساندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّ

را�سة. يف الدِّ
 الب �املجتمع من خالل مركز التَّعلُّم مدى احلياة.	 �سًة للطُّ ًة متخ�سِّ م د�راٍت �برمج تدريبيَّ تقدِّ
 ال يف بناء املجتمع �تطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.	 ت�سهم ب�سكٍل فعَّ

كلمة العدد

اأ�ضرة التحرير:

الت�ضميم والإخراج الفّني:

الت�ضوير:

د القرنية زينب بنت حممَّ

اإبراهيم بن �سيف العــــــــــزري
في�سل بن �سليمان الرواحي

الهواتف: 25446468
25446317                

 25446261                 

فاك�س: 25446315

بال�سرورة  تعبرّ  املن�سورة ال  واملقاالت  االآراء 
عن راأي اجلامعة

im@unizwa.edu.om :البيد االلكرتوين

حرير: التَّ

مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة
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الأحد  اليوم  �سباح  اجلامعة  ا�ست�سافت 
املوافق)2015/9/14م(معر�س بيت الزبري لالحتفاء 
2015م،  لعام  الإ�سالمية  للثقافة  عا�سمة  بنز�ى 
خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  رعاية  حتت  �ذلك 
املعر�س  احتوى  اجلامعة-  حيث  –رئي�س  الر�احي 
بن  حممد  معايل  ملوؤلفه  »نز�ى«  لكتاب  عر�س  على 
احتفال  العام  هذا  خالل  تد�سينه  مت  الذي  الزبري 
يف  جولة  اإىل  الزائر  املعر�س  �ياأخذ  املنا�سبة.   بهذه 
نز�ى  تاريخ  عن  �حما�ره �الذي ي�سم نبذة  الكتاب 
الن�ساط  جانب  اإىل  �قراها،  �مدنها  املهم  �موقعها 
�ال�سناعة  �التجارة  كالزراعة  للمدينة  ال�سكاين 

�اخلدمات. اإ�سافة اإىلعر�س للموارد املائية �الأفالج 
علمائها  �اأهم  امل�ساجد  �اأبرز  بالولية  املوجودة 
�قالعها �ح�سونها �بيوتها �الأ�سواق التقليدية التي 
ت�سمها. �يختتم املوؤلف الكتاب باأبرز ما قاله الرحالة 

�العلماء حول نز�ى.

كما يحتوي املعر�س على زا�ية تعريفية ببيت 
مرافق  كل  بها  يعر�س  متكامل،  ثقايف  الزبري كمجمع 
�مباين بيت الزبري التي مت ت�سميمها لتواكب احلركة 
ال�سلطنة، �كذلك عر�س  املتنامية يف  �الفنية  الثقافية 
تفا�سيل  حتكي  التي  الأثرية  املقتنيات  من  عدد 

مقتنيات  من  جانب عدد  اإىل  العريق،  العماين  الرتاث 
�مل�سها  معها  التفاعل  لزائر  ميكن  التي  الزبري،  بيت 
بيت  معر�س  �ا�ستمر  هذا  قرب.  عن  عليها  �التعرف 

الزبري حتى يوم اخلمي�س املوافق2015/9/17م.

اأخبـــــار

كتب/حميد بن �سامل ال�ساملي: 
احلياة  مدى  التعلم  معهد  اهتمام  اإطار  يف 
حزم  �طرح  للعمالء،  خدماته  تقدمي  دائرة  بتو�سيع 
اأهداف  مع  تت�سق  اجلودة  عالية  تدريبية  خدمات 
تعا�ن  اتفاقية  بتوقيع  املعهد  قام  عمالئه؛  �تطلعات 
تدريبية  د�رة  لإقامة  �ذلك  الدقم؛  تنمية  �سركة  مع 
املعهد  مبوجبها  يقوم  الدقم،  منطقة  اأبناء  من  لعدد 
�احلا�سب  الجنليزية،  اللغة  جمال  يف  بتدريبهم 
العمل  لفر�س  لإعدادهم  املكتبية؛  �املهارات  الآيل، 
الد�رة  �ستقام  حيث  العمل،  �سوق  يقدمها  التي 
التدريبية داخل احلرم اجلامعي بربكة املوز؛ لتكون 
جتربة مرثية �مثرية لهم حتقق تطلعات �طموحات 

اأرحب خلدمة الوطن العزيز.

املا�سي  الأ�سبوع  اجلامعة  ا�ست�سافت 
نز�ى  مل�سابقة  ال�سوئي  الت�سوير  معر�س 
نظمته  �الذي  الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة 
�زارة الرتاث �الثقافة بالتعا�ن مع جمعية 
اللجنة  فعاليات  �سمن  ال�سوئي  الت�سوير 
برعاية  �ذلك  بنـز�ى،  لالحتفاء  الفنية 

حمد  بن  خليفة  الدكتور  ال�سيخ  �سعادة 
�بح�سور  الداخلية-  -حمافظ  ال�سعدي 
الأغربي  �سيف  بن  حمد  ال�سيخ  �سعادة 
-�ايل نـز�ى- �جمع غفري من امل�سورين 
الإعالن  مت  حيث  �املدعوين،  امل�ساركني 
اأعلن  التي  امل�سابقة  يف  الفائزة  الأ�سماء  عن 
ال�سوئيني  امل�سورين  جلميع  م�سبقا  عنها 
نـز�ى  من  �سور  لتقدمي  �الهواة  املحرتفني 
تعك�س املعامل الطبيعية �الرتاثية �الإن�سانية 
الولية. بها  تزخر  التي   �احل�سارية 

�األقى الأ�ستاذ اأحمد بن عبدالله البو�سعيدي 
بهذه  الت�سويرال�سوئي-  جمعية  -مدير 
هذه  م�سامني  عن  فيها  حتدث  املنا�سبة كلمة 
من  �سور  التقاط  من  تتطلبه  مبا  امل�سابقة 
�الرتاثية  العمرانية  املعامل  متثل  نـز�ى 
الإن�سان  تفاعل  �تعك�س  اجلميلة  �الطبيعة 
يف هذه املدن. م�سيفا اأن امل�سابقة قد �سهدت 
تقدم  حيث  ال�سوئيني،  امل�سورين  من  اإقبال 
�سوئيا،  م�سورا   72 امل�سابقة  يف  للم�ساركة 
 259 امل�ساركة  ال�سوئية  ال�سور  عدد  �بلغ 

�سورة �سوئية �اختارت اللجنة 48 �سورة 
مت  �التي  املقبولة  ال�سور  كاأف�سل  �سوئية 
بقاعة  للم�سابقة  امل�ساحب  باملعر�س  عر�سها 

احلزم �هي متثل 34 عد�سة �سوئية.

  
الفائزة يف  الأ�سماء  الإعالن عن  ذلك مت  بعد 
خمي�س  بن  هيثم  فاز  حيث  امل�سابقة،  هذه 
الفار�سي باملركزين الأ�ل �الثاين  بن را�سد 
الزدجايل.  دادالله  بن  �سعيد  بن  حممد  �فاز 
جمال  يف  ال�سابة  للمواهب  �ت�سجيعا 

عن  الإعالن  مت  كذلك  ال�سوئي  الت�سوير 
من  كل  عليها  ح�سل  تقديرية  جوائز  اأربع 
حممد  بن  �اأحمد  البادي  �سعيد  بن  م�سعب 
الطوقي �قا�سم بن حممد الفار�سي �حمد بن 
�سالم ال�سليمي، ثم قام راعي احلفل بافتتاح 
امل�سابقة  نتيجة  لإعالن  امل�ساحب  املعر�س 
�الذي تنا�ل م�ساهد جميلة من مدينة نـز�ى 
امل�سابقة،  يف  امل�ساركة  العد�سات  ت�سمنتها 
اخلمي�س  يوم  حتى  املعر�س  �ا�ستمر  هذا 

املوافق)2015/9/17م(.

معهد التعلم مدى 

احلياة يوقع اتفاقية 

تعاون مع �رشكة تنمية 

الدقم

اجلامعة ت�ضت�ضيف 

معر�ض الت�ضوير 

ال�ضوئي مل�ضابقة 

نزوى عا�ضمة 

الثقافة الإ�ضالمية

فــت  �ست�سا ا
نـــــــــز�ى  جامعـــة 
�فــــــــد  موؤخـــــــــًرا 
جامعـــــــــــــة  مـــــن 
للعلـــــوم  م�ســــــــر 
�التكنولوجيـــــــــــا 
الدكتورة  تراأ�سته 
خديجــــــة عطيـــــــــة 
–عميدة �ســــــــوؤ�ن 
الطالب باجلامعة-. �كان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ �سعود بن مذخور اجلفيلي –نائب 
الرئي�س لل�سوؤ�ن الإدارية �املالية- �الدكتور �سالح بن من�سور العزري-م�ساعد 
الرئي�س ل�سوؤ�ن الطالب- �الأ�ستاذ نا�سر بن حممد البهالين-مدير مركز التميز 
الطالبي-، حيث رّحبوا بوفد جامعة م�سر للعلوم �التكنولوجيا، �تنا�ل احلوار 

اأ�جه التعا�ن الأكادميِي �التوا�سل العلمي بني اجلامعتني، ��سبل تو�سيع اآفاق 
التعا�ن بينها خا�سة فيما يتعلق بالتبادل الطالبي. كما تعرف الوفد على تاريخ 
اجلامعة �ن�ساأتها �ر�ؤيتها، اإىل جانب تو�سيح موجز لوظائف اجلامعة الأ�سا�سية 

�نظامها الأكادميي، �الكليات �املراكز التابعة لها.

�اأق�سامها؛  اأرجاء اجلامعة �كلياتها  تفقدية يف  الوفد بجولة  قام  ذلك  بعد 
حيث زار�ا مركز »دار�س« للبحث العلمي �التطوير التقني، �اطلعوا على اأق�سام 
النهو�س  يف  املركز  د�ر  على  الطالع  جانب  اإىل  فيه،  ق�سم  كل  �اأعمال  املركز 

مب�ستوى البحث العلمي �التطوير التقني يف ال�سلطنة. 

الوفد مكتبة اجلامعة؛ حيث اطلعوا  التي زارها  �من بني مرافق اجلامعة 
فيها على اأهم اأق�سامها �ما حتويه من م�سادر �مراجع علمية �اأدبية - �رقية كانت 
اأ� اإلكرت�نية-، كما اأخذ�ا ملحة بيانية عن مبنى املكتبة الرئي�سة يف حرم اجلامعة 

الرئي�س.

وفد من جامعة م�رش للعلوم والتكنولوجيا يزور اجلامعة

احتفاء بنزوى عا�ضمة الثقافة الإ�ضالمية.. اجلامعة ت�ضت�ضيف معر�ض بيت 

الزبري
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احلياة  مدى  التعلم  معهد  نفذ 
للم�سرفني،  الجنليزية  اللغة  برنامج 
موظفي  من  موظف  ع�سر  خلم�سة  �ذلك 
ثمانية  ملدة  ا�ستمر  حيث  ظفار،  بنك 

اأ�سابيع متوا�سلة. 

تطوير  اإىل  الربنامج   �يهدف 
مهارات امل�سارك، �تعليمه طرق التوا�سل 
اإ�ستخدام  على  �م�ساعدته  �املحادثة، 
بطريقة  املحادثة  يف  الجنليزية  اللغة 
يهدف  كما  الأخطاء،  من  خالية  �سليمة 

اإ�ستخدام  على  امل�ساركني  تدريب  اإىل 
اأ�  احلديث  بدء  عند  املتبعة  الأ�ساليب 
اأ�  ما  حديث  م�سار  لت�سحيح  التدخل 
�الوظائف  الرتاكيب  با�ستخدام  اإنهائه 
تو�سيح  جانب  اإىل  ال�سليمة،  اللغوية 
ال�سحيح  �نطقها  احلر�ف  خمارج 
احلر�ف  لفظ  من  امل�ساركني  ليتمكن 
الكلمات  �بالتايل  �سليمة  بطريقة 

�اجلمل.

التعلم مدى احلياة فرع م�سقط جراند  احتفل معهد 
اللغة  برنامج  من  الأ�ىل  الدفعة  بتخريج  موؤخرا،  مول 
جراند  لإدارة  التابعني  الأمن  ملوظفي  العامة  الإجنليزية 

مول.

اإدارة  -مدير  جعبوب  ح�سن  الفا�سل  احلفل  رعى 
بال�سكر اجلزيل  فيها  كلمة توجه  األقى  الذي  جراند مول- 
على  احلياة  مدى  التعلم  مبعهد  ممثلة  نز�ى  جامعة  اإىل 
املجمع  اإدارة  عزم  اإىل  م�سريا  الربنامج  اإدارة  ح�سن 

موا�سلة التعا�ن امل�سرتك البناء مع املعهد �ذلك باإحلاق الدفعة الثانية من املوظفني يف القريب العاجل لي�سمل التعا�ن برامج �د�رات اإدارية اأخرى 
يتم فيها التوا�سل مع اإدارة املعهد لتنفيذها �ذلك ح�سب اخلطة التدريبية املعدة لعام 2015.

�س لكل جمموعة منهما  اأ�سابيع ��سم حوايل)41( موظفا مت تق�سيمهم على جمموعتني ُخ�سّ اجلدير بالذكراأن الربنامج ا�ستمر ملدة ثمانية 
يومني من كل اأ�سبوع. 

اأقيم احلفل بالقاعة الكربى مبقر املعهد يف م�سقط ��سمل فقرات حفل التخريج �توزيع ال�سهادات �الهدايا على اخلريجني �امل�ساهمني يف 
اإجناح الربنامج.  

اجلامعة حت�ضد املركز الثاين بني 

جامعات ال�ضلطنة  يف الدور الثاين 

   KUDOS مل�ضابقة ميكرو�ضوفت

وتتاأهب خلو�ض الدور الثالث

ميكر��سوفت  م�سابقة  يف  اجلامعة  طالب  �سارك 
بكلية  احلا�سوب  علوم  �سعبة  نّظمتها  KUDOS التي 
العلوم �الآداب بالتن�سيق مع مركز نظم املعلومات، حيث 
اإىل  تهدف  التي  للم�سابقة  الثانية  املرحلة  �سمن  تندرج 
�اختبار  امل�سابقات  خو�س  على  اجلامعة  طالب  تدريب 

معلوماتهم يف ا�ستخدام الربجميات اجلاهزة. 

بالنجاح  مكّللة  امل�سابقة  نتائج  اأخريا  ظهرت  �لقد 
الباهر حيث ح�سلت جامعة نز�ى على املركز الثاين على 
م�ستوى اجلامعات �الكليات بال�سلطنة يف م�سابقة برنامج 
الذي   )Microsoft Word( الن�سو�س  معاجلة 

يندرج �سمن جمموعة من برامج امل�سابقة.

املرحلة  خلو�س  للفائزين  التح�سريات  �جتري 
الثالثة التي �سوف تنّظم قريبا اإن �ساء الله مب�سقط.

اأخبــــار

كتبت/ �سلوى العنقودية.
ت�سوير/ اأجماد ماجد الهنائي.

طالب  من  طالبا   )27( املا�سي  ال�سهر  توجه  ال�سَّيفيَّة  للدِّرا�سة  الطالبي  التبادل  برنامج  �سمن 
حيث  متوا�سلة،  اأ�سابيع  خم�سة  �ملدة  للدرا�سة  العاملية  الإ�سالمية  ماليزيا  جامعة  اإىل  اجلامعة 
التى  الدرا�سية  اخلطة  على  خالله  من  فوا  تعرَّ الطالب،  ل�ستقبال  تعريفيا  يوما  اجلامعة  اأقامت 
فرتة  خالل  للطالب  �توفرها  اجلامعة  ت�سّمها  الَّتي  �املرافق  اخلدمات  اأهّم   � الربنامج،  ت�سمنها 
�املحا�سبة،  الإدارة،  يف  اأكادمييَّني  م�ساقني  درا�سة  يفي  ال�سَّ الربنامج  يت�سمن  حيث  تواجدهم، 
جانب  اإىل  قرب،  عن  �ح�سارته  املاليزي  املجتمع  على  �التَّعرُّف  الثَّقايف،  الع  لالطِّ �برناجًما 
لهم.      الالزمة  حيَّة  ال�سِّ عاية  الرِّ �توفري  �اجتماعيا،   �ثقافيا،  اأكادمييا،  الطالب  على  التام   الإ�سراف 

�التحديات«  الفر�س  الرتكية:  اخلارجية  »ال�سيا�سة  بعنوان  موؤمتر  ح�سور  يف  الطالب  �سارك  �قد 
كما اأ�غلو،  ت�سا���س  مولود  ال�سيد  تركيا  جلمهورية  اخلارجية  ال�سئو�ن  �زير  عقده   �الذي 

زار الطالب عددا من الأماكن ال�سياحية اجلذابة التي ت�ستهر بها ماليزيا منها مدينة بوتراجايا �التي تعد 
الت�سميمات العمرانية املتميزة ب�سوارعها �حدائقها  مدينة ع�سرية متقدمة تتميز باحلدائق اخلالبة، � 
املرمر  �اأعمدة  اللون،  القرمزية  القبة  ذات  بوترا  ال�سالمي يف جامع  املعمار  كما جتلى جمال  اجلميلة. 

املزخرفة بالور�د ليت�سع اجلامع لأكرث من 15 األف م�سلي. 

�من جانب اآخر زار الطالب بحرية تامان اأكرب بحرية مائية �سناعية ا�ستوائية تعد الأ�ىل من نوعها 
يف ماليزيا �حتيط بها احلديقة املائية مب�ساحة 140 هكتار.

�ضمن برنامج التبادل الطالبي للّدرا�ضة ال�ّضيفّية.. 

طالب اجلامعة يتوجهون للدرا�ضة يف ماليزيا 

ويقومون بزياراٍت ثقافّيٍة و�ضياحّية

معهد التعلم مدى احلياة يختتم برنامج اللغة الإجنليزية ملوظفي اأمن 

جراند مول م�ضقط

.. وينفذ الربنامج للم�رشفيني:
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�ساركت اجلامعة ممثلة مبركز التميز الطالبي موؤخرا يف اللقاء الد�يل ال�ساد�س للطلبة 
لل�سمال  ديوان اخلدمات اجلامعية  التون�سية بتنظيم  الر�سامني، �الذي عقد يف اجلمهورية 
التبادل  اإطار  التون�سية، �ياأتي ذلك يف  العلمي  العايل �البحث  التعليم  بالتعا�ن مع �زارة 
الفنون  جماعة  خالل  من  اللقاء  هذا  يف  املركز  م�ساركة  �جاءت  الد�يل،  �الثقايف  الطالبي 
الت�سكيلية �التي مثلتها الطالبتني رقية بنت �سيف بن حمد الذهلية، �فاطمة بنت حممد بن 

عبدالله الكندية.

اللقاء  يف  �سارك  �قد 
�طالبة  طالب  من)150(  اأكرث 
العربية  الد�ل  من  عددا  ميثلون 
اأتيحت  حيث  �الأجنبية، 
على  التعرف  فر�سة  للم�ساركني 
�الثقايف  احل�ساري  املور�ث 
هواياتهم  �ممار�سة  لتون�س، 
يف جمال الفنون الت�سكيلية مثل 
�الر�سم على  الورق  على  الر�سم 
البلور  على  �الر�سم  اخل�سب 
�الر�سم على اخلزف �الت�سوير 
من  �غريها  الفوتوغرايف 

الفنون الت�سكيلية.

اللقاء  هام�س  �على 
من  العديد  تنظيم  مت  الد�يل 
�ر�س العمل �الأم�سيات الفنية، 
اإ�سافة اإىل زيارة املركز الثقايف 

مبدينة نابل. 

كتبت/هاجر بنت يعقوب اجلابرية

�ساركت اجلامعة ممثلة مبركز اخلدمات ال�ست�سارية �توطني 
البتكار  يف معر�س اإجناز عمان لل�سركات الطالبية؛ �الذي يهدف 
عر�س  على  اجلامعية  املراحل  يف  الدار�سني  الطالب  م�ساعدة  اإىل 
اإبراز  بهم �التي يقومون من خاللها على  �سركاتهم اخلا�سة  اأعمال 
مواهبهم �حتقيق م�ستوى من الطموح الذي ي�سعون اإليه من خالل 
يف  اكت�سبوها  التي  اخلربات  �ا�ستغالل  �قدراتهم  ذ�اتهم  اإثبات 

مراحل التعليم املختلفة. 

�قد  اأقيم  املعر�س يف �سوق املزار مبنتجع بر اجل�سة، �مثلت 
 )Smart Cube Company( الطالبية  ال�سركة  اجلامعة 
�تقوم هذه ال�سركة باإنتاج مفتاح كهربائي ذكي يتحول اإىل حمول 
اأن  �باإمكانه   ،USB نقطة  مع  خمتلفة  منافذ  خم�س  ذات  كهربائي 

يعمل كبطارية ذات خم�سة منافذ خمتلفة.

من  الطالب  متكني  على  الطالبية  »�سركتي«  م�سابقة  �تهدف 
خو�س غمار العمل الريادي عرب اإن�ساء �اإدارة �سركات حقيقية براأ�س 
�تطوير  �سقل  يف  ي�سهم  مما  ��ظيفي،  �مايل  اإداري  �هيكل  مال 
املهارات الفردية �اجلماعية التي ل يقوم اأي م�سر�ع ريادي اإل عليها 
اجلهات  من  )متطوعني(  مدربني  قبل  من  مقدم  دعم  خالل  من  �ذلك 
»�سركتي«  م�سابقة  مو�سم  عمان  اإجناز  موؤ�س�سة  �ت�ستغل  الداعمة. 
بتعريف الطالب على مفاهيم �مبادئ تاأ�سي�س �اإدارة الأعمال �ذلك 
عرب متطوعني من القطاع اخلا�س يقومون  من خالل عملية التعليم 
املنا�سبة  �اخلطط  احللول  لإيجاد  امل�ساركني  حث  على  )التفاعلي( 
�سنويا  »�سركتي«  اإجناز مو�سم  ثم تختتم  ريادية.  �سركات  لتاأ�سي�س 
اختيار  �يتم  اخلا�س  القطاع  من  حمكمني  مب�ساركة  م�سابقة  بعقد 

الفرق الفائزة �فق معايري حمددة م�سبقا.

ال�سباب  لتهيئة  »�سركتي« كفر�سة حقيقية  �تاأتي م�سابقة  هذا 

خمرجات  ربط  على  يعمل  اإقليمي  برنامج  نطاق  يف  العمل  ل�سوق 
التعليم مبتطلبات الوظيفة، كما تعد امل�سابقة كذلك نقطة بداية لإعداد 
جيل من ال�سباب قادر على مواجهة حتديات �سوق العمل بثقة مل يكن 

ليكت�سبها من قبل.

اأخبـــــار

مركز اخلدمات ال�ضت�ضارية وتوطني البتكار ي�ضارك يف معر�ض »اإجناز عمان«

بنت  �فاء  الباحثة  ا�ستكملت  ر�سالتها  مبناق�سة 
املاج�ستري  درجة  متطلبات  ال�سق�سية  �سليمان  بن  بدر 
الأدبي  النقد  تخ�س�س  يف  �اآدابها  العربية  اللغة  يف 
�سعيد  اآل  غالية  ر�ايتي  يف  “ال�سخ�سية  بعنوان 
��سفية  درا�سة  الياأ�س”:  �”جنون  مبعرثة”  “�سنني 
حممد  الدكتور  الر�سالة  على  اأ�سرف  حيث  حتليلية”، 
اأحمد  بن  اخلليل  مركز  –مدير  املحر�قي  نا�سر  بن 
الفراهيدي للدرا�سات العربية بجامعة نز�ى-، باحثا 
اللغة  ق�سم  من  اجلمايل  طاهر  بنت  �سناء  �د.  رئي�سا، 
جلنة  �تكونت  قابو�س.   ال�سلطان  بجامعة  العربية 
�سالح  الدكتور  الأ�ستاذ  من   كل  من  الر�سالة  مناق�سة 
الدين بوجاه ، �الدكتور اإ�سماعيل الكفري ، �الدكتور 
حميد بن عامر احلجري ، �ح�سلت الباحثة فيها على 

نتيجة جيد جدًا .

�تعالج الر�سالة مو�سوع ال�سخ�سية يف ر�ايتني 
اثنتني من ر�ايات غالية اآل �سعيد �هما : �سنني مبعرثة 
العالقة  عن  البحث  خالل  من  �ذلك   ، الياأ�س  �جنون 
الفني  البناء  عنا�سر   � ال�سخ�سية  بني  ما  تربط  التي 
اأثر  : احلدث، �الزمان �املكان، �اللغة،  �بيان  �هي 

هذه العنا�سر يف بناء ال�سخ�سية .

درا�سة  اإىل  الر�سالة  هدفت  ذلك  جانب  اإىل 
�اقت�سادي  ثقايف  ببعد  تتميز  التي  ال�سخ�سيات 
تلك  بني  ما  تفا�ت  على  �اجتماعي  ��سيا�سي 

التعرف  مت  ذلك  اإطار  �يف  التمثيل،  يف  ال�سخ�سيات 
الفرد  منها  يعاين  التي  �الإ�سكاليات  امل�ساكل  على 
ثنايا  يف  الر�ايتان  اأ�س�ست  كما  �الد�ل.  �املجتمع 
اأحداثهما ف�ساء ثقافيا ا�ستدعى الك�سف عنه، حما�لني 
يف هذه الدرا�سة ربط ال�سخ�سية بالعنا�سر الفنية عن 
غالية  الكاتبة  اأدت  �قد  ثقايف  اجتماعي  منهج  طريق 
تعرب  اأن  تريد  ما  �سخ�سياتها  لغة  خالل  من  �سعيد  اآل 
عنه من ق�سايا جمتمعها، ��سورت الواقع الجتماعي 

بطريقة فنية بارعة .

العمانية،  الر�اية  ن�ساأة  الدرا�سة  ر�سدت  �قد   
عالقة  �كذلك  �اأهميتها،  ال�سخ�سية  مفهوم  بينت  كما 
على  ��قفت  الأخرى.  البناء  بعنا�سر  ال�سخ�سية 
 : الر�ايتني  اأن�ساق  �ك�سفت  ال�سخ�سية،  تقدمي  طرق 
الت�سمني �التتابع، ���سحت الدرا�سة اأ�سكال احلدث 
 � ال�سخ�سية  بقوة  �عالقته  �اخلارجي  الداخلي 
برزت  �املكان  الزمان  عن�سري  خالل  �من  ب�سعفها. 
الغربة  يف  �ال�سرتجاع  ال�ستباق   : �هما  تقنيتان 

�تاأثر ال�سخ�سية بهما .

ال�سرد،  عملية  الدرا�سة  هذه  ت�سمنت  �اأخريا 
�ال�ساعري  ال�سعري  �الأ�سلوب  الو�سفي  �الأ�سلوب 
ثم احلوار الداخلي �اخلارجي، �تيار الوعي. �ختمت 
اإليها  تو�سلت  التي  بالنتائج  درا�ستها  ال�سق�سية  �فاء 

الر�سالة.

مناق�ضة ر�ضالة يف املاج�ضتري: 

»ال�ضخ�ضية يف روايتي غالية اآل �ضعيد؛ 

»�ضنني مبعرثة« و »جنون الياأ�ض«: 

درا�ضة و�ضفية حتليلية«

�فاء بنت بدر ال�سق�سية

مركز التميز الطالبي ي�ضارك يف اللقاء 

الدويل ال�ضاد�ض للطلبة الر�ضامني
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كتبت- هاجر بنت يعقوب اجلابرية:

من  طالبات  ثالث  �ساركت 
يف  �العمارة  الهند�سة  جماعة 
التي  ال�سم�سية«  »الطاقة  �ر�سة 
بجامعة  الذاتي  التعلم  مركز  نظمها 
ال�سلطان قابو�س بالتعا�ن مع مركز 
امل�ستمر،  �التعليم  املجتمع  خدمة 
مركز  من  خرباء  قّدمها  حيث 
د�نغ  بجامعة  الطاقة  تكنولوجيا 
تايوان،  بجمهورية  الوطنية   هوا 

موا�سيع  عدة  الور�سة  �سملت  �قد 
الطاقة  �تخزين  ال�سم�سي،  �الإ�سعاع  �سوئية  الفوتو  �تاأثري  ال�سم�سية  اخلاليا  يف  مقدمة  منها 
مناق�سة  يوم  كل  يف  يتم  �كان  العالية،  املركزة  ال�سوئية  الألواح  �نظام  �تطبيقاتها،  ال�سم�سية 
نظرية اأ�جتربة علمية. �قد ح�سر حلقة العمل ما يقارب)55( طالب �طالبة من خمتلف جامعات 

�كليات ال�سلطنة.

اأخبــــار

جماعة الهند�ضة والعمارة  ت�ضارك يف ور�ضة 

»الطاقة ال�ضم�ضية« بجامعة ال�ضلطان قابو�ض

كتبت- جوخة التوبية:

اأحمد  بن  اخلليل  مركز  نظم 
العربية  للدرا�سات  الفراهيدي 
حما�سرة األقاها ال�سيد ها�سم حممد 
هنز�اين  -موؤرخ  املعلم  اأدهم  علي 
 « عنوان  حتت  القمر-   جزر  من 
اإىل  القدمية  العمانية  الهجرات 
جزر القمر«  حتدث فيها عن تاريخ 
اجلغرايف  �موقعها  القمر  جزر 
اإىل  اإ�سافة  الربكانية،  �طبيعتها 
املختلفة  الت�سميات  عن  حديثه 
الأربعة  اجلزر  بها  �سميت  التي 
القمر الكربى  �التي ت�سمل جزيرة 
»هنز�ان  �جزيرة  »اأجنزيجه«  اأ� 

»مايوت«  �جزيرة  »قنبالو«  اأ�   «
ت�سمية  �يعود  »موحلي«،  �جزيرة 
ح�سب  القمر«  بـ«جزر  اجلزر  هذه 
كانت  اأنه  اإىل  املوؤرخون  ذكر  ما 
ب�سفنهم  تائهني  العرب   من  جماعة 
ير�ن  بهم  فاإذا  البحر،  خ�سّم  يف 
على  انعك�س  �قد  هنز�ان  جزيرة 
هذه  فقالوا:  القمر  �سوء  جبلها 
ثم  القاف(  بفتح   ( القمر  جزيرة 

عّمت الت�سمية.

عن  ها�سم  ال�سيد  حتدث  كما 
تاريخ املنطقة يف الع�سور القدمية 
م�سريا   – �بعده  الإ�سالم  –قبل 
اأن اأ�ل من فتح جزر القمر هم  اإىل 

الذي  املخطوط  ح�سب  العمانيون 
جزيرة  يف  الفرن�سيون  اكت�سفه 
العمانيني  اأن  موؤكدا   ، »مايوته« 
لعبوا د�رًا مهما �بارزا يف دخول 
هذه  يف  انت�ساره  �تو�سع  الإ�سالم 
اجلزر يف حلظة �جيزة د�ن اإكراه 

�ل اإرهاب.

حممد  للدكتور  ت�سريح  �يف 
مركز  -مدير  املحر�قي  نا�سر  بن 
العربية-  للدرا�سات  الفراهيدي 
»يعد  يقول:  املحا�سرة   هذه  حول 
اأحد  ها�سم  ال�سيد  الن�سط  الباحث 
اأهم املوؤرخني القمريني الذي عرفوا 
يف  اجلميلة  العربية  اجلزر  بهذه 

�ياأتي  �الغربي،  العربي  العامل 
اإطار  يف  املحا�سرة  لهذه  تنظيمنا 
جزر  هوية  على  بالتاأكيد  الهتمام 
�على  الإ�سالمية  العربية  القمر 
�بني  بينها  العالقة  خ�سو�سية 

عمان منذ قدمي الزمان«.

من  �فد  املحا�سرة  ح�سر 
لتعليم  قابو�س  ال�سلطان  كلية 
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 
طالب  من  جمموعة  جانب  اإىل 
تخلل  �قد  �موظفيها،  اجلامعة 
من  العديد  طرح  املحا�سرة 
ذات  حول  �ال�ستف�سارات  الأ�سئلة 

املو�سوع.

مركز الفراهيدي للدرا�ضات 

العربية ينظم حما�رشة 

بعنوان »الهجرات العمانية 

القدمية اإىل جزر القمر«

يف  العربية   للدرا�سات  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز  �سارك 
املوؤمتر ال�ساد�س للفكر الإبا�سي، �الذي انعقد مبعهد املخطوطات ال�سرقية 
بالأكادميية العلمية الر��سية مبدينة �سانت بطر�سبريج بجمهورية ر��سيا 
الإحتادية حتت عنوان »الفكر الإ�سالحي للمدار�س الفكرية الإ�سالمية يف 
احل�سيني  �سامل  بن  �سليمان  الدكتور  املركز  مثل  �قد  احلديث«،  الع�سر 
-باحث متفرغ باملركز- حيث قدم بحثا بعنوان:« الت�سامح �املودة �كرم 

ال�سيافة التي لقيها الرحالة الأ�ربيون �الأمريكان الذين زار�ا ُعمان يف 
القرنني التا�سع ع�سر �الع�سرين«. 

الأ�ربيون �الأمريكان  الرحالة �املواطنون  فيه على ما كتبه  ركز 
�سمات  على  �تركيزهم  العمل  اأجل  من  فيها  �اأقاموا  عمان  زار�ا  الذي 
الكرم �ح�سن ال�سيافة �الت�سامح الديني �الثقايف الذي مل�سوه من قبل 

املجتمع العماين. 

وي�ضارك يف املوؤمتر ال�ضاد�ض للفكر الإبا�ضي بعنوان »الفكر الإ�ضالحي للمدار�ض الفكرية الإ�ضالمية يف 

الع�رش احلديث«

التي  التوعوية  املحا�سرات  ل�سل�سة  توا�سال 
ينظمها ق�سم ال�سالمة العامة باجلامعة؛ لتعريف جميع 
ال�سالمة  اأجهزة  على  �الطالب  �العاملني  املوظفني 
الأر�اح  على  حفاظا  ا�ستخدامها؛  �كيفية  �معداتها، 
�املمتلكات، نظم الق�سم حما�سرة عن احلرائق �اأنواع 

الطفايات �طريقة ا�ستخدامها ملوظفي اجلامعة 
املوافق)2015/9/2م(،  الأربعاء  يوم  �ذلك 
حيث األقى املحا�سرة الفا�سل حممود بن حميد 
�تطرق  العامة-  ال�سالمة  م�سوؤ�ل   - ال�سارمي 
حد�ثها  �طريقة  احلرائق  اأنواع  اإىل  فيها 
�انت�سارها ال�سريع اإن مل يبادر باإطفائها، خملفة 
�الأموال  الأر�اح  يف  فادحة  �خماطر  خ�سائر 

�املن�ساآت.

اأنواع  عن  املحا�سر  حتدث  بعدها 
�التي  املاء،  كطفاية  �ا�ستخداماتها  الطفايات 
الأثاث  مثل  ال�سلبة  احلرائق  لإخماد  ت�ستخدم 
الرغوة  القرطا�سية، �طفاية  �الأخ�ساب �املواد 
مثل  ال�سائلة  املواد  حرائق  لإخماد  �ت�ستخدم 
اأك�سيد  ثاين  طفاية  �كذلك  �الزيوت،  البرت�ل 
الكهرباء  حرائق  لإخماد  �ت�ستخدم  الكربون، 
التي  الطفايات  من  �غريها  ال�سائلة،  �املواد 
ي�ستخدم كل منها لغر�س خمتلف، �تخلل ال�سرح 

تدريب عملي على كيفية اإطفاء احلريق امل�ستعل.

        �يف ختام املحا�سرة �سكر املحا�سر اجلميع 
على احل�سور �التفاعل داعيا الله اأن مين عليهم  بد�ام 

ال�سحة �العافية �اأن يجنبهم خماطر احلريق. 

ق�ضم ال�ضالمة العامة 

باجلامعة ينظم حما�رشة 

توعوية عن احلرائق و اأنواع 

الطفايات ملوظفي اجلامعة
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كتب- �سعيد بن حممد الرا�سدي:

د�رة  احلياة  مدى  التعلم  معهد  نظم 
 GNU Image( اجلمب  برنامج  يف  تدريبة 
�ذلك   )Manipulation Program
هدفت  حيث  باجلامعة،   )FOSS( خمترب  يف 
احلرة  الربامج  باأهمية  املتدربني  تعريف  اإىل 
التقنية  امل�سدر �فائدتها يف اجلوانب  �املفتوحة 
من  جمب  برنامج  �يعترب  الرقمية،  �املجالت 
�التلوين  الر�سم  جمال  يف  املناف�سة  الربامج 

الفنية  اللم�سات  �اإ�سافة  ال�سور  �حترير 
�اجلمالية لها، �قد جاءت هذه الد�رة بدعم من 
هيئة تقنية املعلومات �ا�ستهدفت خمتلف فئات 

املجتمع جامعي �املجتمع املحلي.

حممد  بن  �سعيد  املدرب  الد�رة  قدم 
تو�سيح  اإىل  البداية  يف  تطرق  حيث  الرا�سدي 
�الربجميات  املجانية  احلرة  الربامج  ماهية 
املعلومات  تقنية  جمال  يف  امل�سدر  املفتوحة 
مبختلف  التطبيقية  الربامج  مع  �التعامل 
على  احل�سول  طريقة  اأ��سح  ثم  اأنواعها، 
اإىل  �اأ�سار  احلوا�سيب،  على  �حتميله  الربنامج 
اأن برنامج اجلمب يتوافق يف الت�سغيل مع جميع 
كاأنظمة  �التطبيقات  للربامج  امل�سغلة  الأنظمة 

اليونك�س �الويند�ز �غريها.

الو�سول  خطوات  الرا�سدي  �سرح  �بعدذلك 
التي  الواجهة  على  �التعرف  �فتحه  للربنامج 
حتتوي على ثالث اأجزاء هي جزء الألواح �منطقة 
الأد�ات  �جزء  ال�سور  �حترير  �التلوين  الر�سم 

�خياراتها املختلفة.

�ا�ستخدم املتدربون اأد�ات الر�سم �التلوين 
�الع�سوائية  الهند�سية  التحديد  �اأد�ات  املختلفة 
امل�سارات  طريق  عن  التحديد  �اأد�ات  �ال�سحرية 
حترير  يف  ت�ستخدم  التي  الأد�ات  من  �غريها 
القلب  �طريقة  حجمها  من  �التغيري  الطبقات 
الأفقي �العمودي �اأي�سا طرق التكبري �الت�سغري 

للعنا�سر املدرجة يف منطقة العمل.

بجميع  الألوان  اأنظمة  املحا�سر  �سرح  كما 
تغيري  خالل  من  �املتدرجة  الأحادية  فئاتها 
اإىل  امللونة  ال�سور  �حتويل  ال�سورة  مالمح 
�حتديد  �الأ�سود  الأبي�س  باللونني  �سور 
غري  الأخرى  الأجزاء  �تغيري  ال�سورة  من  جزء 
املحددة �ذلك باإ�ستخدام اأد�ات التحديد املتنوعة 

�املتنا�سبة مع كل ت�سميم.

تال ذلك تو�سيح ا�ستخدام الفر�ساة �طريقة 
املجلد  فيه  يوجد  الذي  امل�سار  عرب  اإ�سافتها 
الربنامج  حزمة  يف  الإ�سافات  لهذه  املخ�س�س 

على  الطالب  تدرب  كما  اجلهاز،  على  املثبته 
املتنوعة  العبارات  �كتابة  الن�سو�س  ا�ستخدام 
يف  الن�سية  التواقيع  �اإ�سافة  الت�سميم  يف 

ت�ساميمهم.

اأما بالن�سبة للفالتر فقد تدرب امل�ساركون على 
تاأتي  التي  الفالتر  من  العديد  �تطبيق  ا�ستخدام 
الت�سميم  �سكل  بتغيري  �تقوم  للربنامج  م�سافة 
�الت�سميمية  الفنية  اخل�سائ�س  بع�س  اإ�سافة  اأ� 
�اإخراجه  الت�سميم  حت�سني  اإىل  يوؤدي  مبا  لعمل 
�اخلطوط  اللمعات  كفالتر  فائقة  جمالية  ب�سورة 
النارية �الثلجية �التموج املائي لل�سورة �غريها 

من الفالتر املتنوعة. 

املختلفة  التطبيقات  مراحل  خالل  �من 
اأد�اته  �ا�ستخدام  للربنامج  املتنوعة  �التمارين 
من  جمموعة  ت�سميم  يف  امل�ساركون  برع  فقد 
الفنية  العنا�سر  �ا�ستخدموا  الحرتافية  الأعمال 
التي  اخليالية  �اللم�سات  الربنامج  يف  املوجودة 

تعطي العمل متيز �اإبداع �اإخراج جميل.

طالب  تدريب  برنامج  الطالبي بختام  التميز  مركز  احتفل 
اجلامعات العربية الذي �ساركت فيه )61( طالبة من جامعات �سوهاج 
�املنوفية �بنها �طنطا من م�سر، �اجلزيرة �العلوم �التكنولوجيا 

��ادي النيل من ال�سودان، �بوليتكنيك �ال�ستقالل من فل�سطني.

مركز  -مدير  البهالين  حممد  بن  نا�سر  الأ�ستاذ  األقى  �قد   
التميز الطالبي- كلمة اأ�ساد فيها بالطالبات امل�ساركات يف التدريب، 
�سكر  كما  اجلميع،  �سمت  التي  الواحدة  �الأ�سرة  الطيبة  �بالر�ح 
اجلهات التي قامت بتدريب الطالبات مما كان له الد�ر الإيجابي يف 

اإجناح التدريب هذا العام.

� قدمت الطالبات املتدربات كلمات ختامية �ق�سائد �سعرية �عر��س 
تراثية، اأعربن من خاللها عن �سعادتهن الغامرة بتواجدهن يف �سلطنة عمان 
حفا�ة  على  للجامعة  اجلزيل  بال�سكر  �تقدمن  نز�ى،  بجامعة  �التدريب 
ال�ستقبال �كرم ال�سيافة �ح�سن املعاملة التي حظني بها طيلة فرتة اإقامتهن 

يف ال�سلطنة �يف رحاب جامعة نز�ى .

على  التدريب  �سهادات  بتوزيع  املركز  مدير  قام  احلفل  ختام  �يف 
امل�ساركات.

اأخبــــار

مركز التميز الطالبي يحتفل بختام برنامج تبادل تدريب طالب اجلامعات العربية

اجلامعات  بني  الطالب  تدريب  تبادل  برنامج  اإطار  يف 
العربية ابتعثت اجلامعة ) 42 ( طالبا �طالبة للتدريب بجامعة 
م�سر للعلوم �التكنولوجيا بجمهورية م�سر العربية �ذلك يف 

الفرتة)8/3-2015/9/3م( يف خمتلف التخ�س�سات .

 �كانت املجموعة الأ�ىل من الطالب قد غادرت ال�سلطنة 
يوم الإثنني)2015/8/3م( فيما غادرت املجموعة الثانية البالد 
باملطار  الطالب  �داع  يف  �كان  الأربعاء)2015/8/5م(،  يوم 
البهالين  حممد  بن  نا�سر  الأ�ستاذ  الطالبي  التميز  مركز  مدير 
على  الطالب  املركز  مدير  حث  �قد  املركز،  موظفي  من  �عدد 
�متثيل  بينهم  فيما  �التعا�ن  التدريب  برنامج  من  ال�ستفادة 
بالدهم التمثيل امل�سرف �متنى لهم التوفيق يف �سفرهم �اإقامتهم 
. هذا �رافق الطالب عدد من موظفي مركز التميز الطالبي من 

اأجل متابعة تدريبهم �تقدمي اأي م�ساعدة قد يحتاجون اإليها .

جانب  اإىل  �سامل  تدريبي  بربنامج  الطالب  حظي  �قد 
الثقافة  على  قرب  عن  خالله  من  يتعرفون  �سياحي  برنامج 
عدد  زيارة  الربنامج  �سمل  القدمية؛ حيث  امل�سرية  �احل�سارة 
ال�سوي�س  �قناة  كالإهرامات  �ال�سياحية  الأثرية  املواقع  من 
�املتحف الوطني امل�سري �بع�س القالع �الأ�سواق التاريخية 

بالإ�سافة لزيارة بع�س املدن كالإ�سكندرية. 

جلامعة  �سكرهم  بالغ  عن  املبتعثون  الطالب  عرب  �قد 
نز�ى �جامعة م�سر للعلوم �التكنولوجيا على اإتاحة الفر�سة 
املجل�س  عليه  ي�سرف  الذي  الربنامج  هذا  �سمن  للم�ساركة  لهم 

العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية.

.. ويبتعث )42( طالبا وطالبة اإىل جمهورية م�رش العربية للتدريب 

)GIMP( معهد التعلم مدى احلياة ينفذ دورة تدريبية يف برنامج الت�ضميم جمب
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معهد ال�ضاد يف جامعة نزوى حمطة علمية 

متقنة للتزود باأ�ضا�ضيات اللغة العربية 

ومهاراتها للناطقني بغريها  

ملف العدد

حا�رته- مرمي بنت جمعة الكميانية:
تزايد  اإىل  العامل  يف  الدرا�سات  اأحدث  ت�سري 
�لي�س  عليها،  �املقبلني  العربية  للغة  الدار�سني  عدد 
التي لطاملا  العربية  ذلك بغريب على لغة عاملية كاللغة 
لتتمكن  الغنية،  �تراكيبها  مفراداتها  بوفرة  متيزت 
��سرب  �تعلمها  عليها  اطلع  من  باإعجاب  الفوز  من 
نقراأ  نحن  فها  بها؛  الناطقني  غري  من  اأ�سرارها  اأغوار 
لبع�س امل�ست�سرقني ما د�نوه عن اللغة العربية فتقول 
ي�ستطيع  »كيف  هونكة:  زيغريد  الأملانية  امل�ست�سرقة 
ال�سليم  �منطَقها  الّلغة  هذه  جماَل  ُيقا�م  اأن  الإن�سان 
البلدان  يف  اأنف�سهم  العرب  فجريان  الفريد؟  ��سحَرها 
فلقد  الّلغة،  تلك  �سحر  �سرعى  �سقطوا  فتحوها  التي 
التيار  هذا  يف  دينهم  على  بقوا  الذين  النا�س  اندفع 

يتكلمون الّلغة العربّية ب�سغٍف، حتى اإن الّلغة القبطية 
الّلغة الآرامية لغة امل�سيح قد  اإن  مثاًل ماتت متاًما، بل 
تخّلت اإىل الأبد عن مركزها لتحتّل مكانها لغة حممد« 
بلغت   « بر�كلمان:  كارل  الأملاين  امل�ست�سرق  �يقول 
العربّية بف�سل القراآن من الت�ساع مدًى ل تكاد تعرفه 
جميًعا  �امل�سلمون  الدنيا،  لغات  من  اأخرى  لغٍة  اأيُّ 
لهم  اأُِحّل  الذي  الل�ساُن  �حدها  العربّية  باأن  موؤمنون 
العديد  اإىل جانب  ...« هذا  اأن ي�ستعملوه يف �سالتهم 
الناطقني  غري  دفعت  التي  �الأ�سباب  الد�افع  من 
العربي  الد�ر  كذلك  نن�سى  �ل  لتعلمها،  بالعربية 
العربية  ن�سر  حما�لة  يف  العلمية  املوؤ�س�سات  �د�ر 
للد�ر  مدركني  لهم،  �تعليمها  الأجنبية  الأ��ساط  بني 
للمنطقة  �الرقي  التقدم  حتقيق  يف  اللغة  تلعبه  الذي 

�احلفاظ على اللغة �مورثها احل�ساري �العلمي.

للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  ال�ساد  معهد 
اللغة  بدرا�سة  يرغب  من  لكل  علمية  حمطة  بغريها 
من  العديد  لتحقيق  نز�ى  جامعة  اأن�ساأته  العربية، 
اأ�س�ست  الأهداف التي ت�سهم يف حتقيق ر�سالتها التي 
هوية  �تر�سيخ  الإيجابي  الفكر  ن�سر  �هي  اأجلها  من 

ال�ساد  معهد  ليكون  احل�ساري،  �اإرثها  �قيمها  الأمة 
احلوار  هذا  �يف  ذلك.  على  املعينة  امل�سادر  اأهم  اأحد 
كان لنا لقاء مع مدير معهد ال�ساد لتعليم اللغة العربية 
ال�ساطر؛  ح�سن  غ�سان  الدُّكتور  بغريها  للناطقني 
�لنطرح  �مكوناته،  املعهد  ن�ساأة  على  قرب  من  لنطلع 
بع�س الت�سا�ؤلت التي ُتعنى باللغة العربية �تعليمها 
املعارف  من  جمموعة  �لن�ستخل�س  بغريها،  للناطقني 
� الن�سائح التي تهم الطالب �املعنيني بتدري�س اللغة 

العربية. فاإىل احلوار: 

فنا مبعهِد ال�ساد يف اجلامعة:  يف البدايِة لو تعرِّ
ن�ساأِته، �ر�ؤيته �اأهداِفه.

لن�ساط  �امتداد  ا�ستمرار  هو  ال�ساد  معهد 

غري  بني  العربية  اللغة  بن�سر  نز�ى  جامعة  �اهتمام 
العرب من الأجانب �قد تاأ�س�س قبل عام من الآن، لكن 
بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  يف  اجلامعة  ن�ساط 
كانت  حيث  تقريبا،  �سنوات  خم�س  من  لأكرث  يعود 
تاأتينا جمموعات من د�ل خمتلفة للتعلم، اإل اأن احلاجة 
فاأدى  ازداد  العربية  اللغة  تعلم  على  �الطلب  ازدادت 
ذلك اإىل تفكري اجلامعة يف اإن�ساء هذا املعهد ليقوم اأ�ل 
بن�سر اللغة العربية �تدري�سها ب�سكل احرتايف ملتعلمي 

اللغة العربية من غري الناطقني بها.

للمعهد  هدف  اأهم  فاإن  املعهد  اأهداف  عن  اأما 
القارات  العامل يف  العربية بني �سعوب  اللغة  هو ن�سر 
��سائل  با�ستخدام  �ذلك  بالعربية،  الناطقني  غري  من 
اأف�سل ما تو�سل  علمية حديثة �ع�سرية، � ا�ستخدام 
اإليه اخلرباء �العلماء يف اكت�ساب اللغة الثانية، لذلك 
ر�ؤية املعهد تتمثل يف اأن ي�سبح معر�فا بريادته عامليا 
على  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف 
ب�سكل  املعلمني  �اإعداد  تدريب  منها:  كثرية  اأ�سعدة 
احرتايف �مهني متالئم �التطورات الع�سرية احلديثة 
جمال  يف  اأ�  التعليم  تكنولوجيا  جمال  يف  �سواء 

كانت  �سواء  الثانية �اكت�ساب علومها  اللغات  تدري�س 
املعهد  يركز  اأي�سا  �لذلك  املمار�سات،   اأ�  بالنظريات 
مالئمة  تكون  تعليمية  مواد  اإنتاج  على  اأهدافه  �سمن 
لتدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها يف هذا الع�سر 
�التقنيات  التعليم  تقنيات  كل  من  م�ستفيدة  احلديث 
اأ�ساليب �طرق  اأف�سل  الأخرى التي ت�ساهم يف تقدمي 

تعليم العربية للناطقني بغريها.

هو  املعهد  اإن�ساء  د�افع  اأهم  من  اأن  حديثك  يف  ذكرت 
�جهة  من  العربية،  اللغة  تعلم  على  الطلب  ازدياد 

نظركم ما هي الأ�سباب �الد�افع �راء ذلك؟  

هنالك بالتاأكيد تزايد كبري يف الطلب على درا�سة 

العامل �يف  �سعوب خمتلفة يف  قبل  العربية من  اللغة 
بع�سها  لذلك  خمتلفة  د�افع  �هنالك  القارات  جميع 
�بع�سها  �سيا�سية  �بع�سها  دينية  �بع�سها  �سخ�سية 
اقت�سادية؛ حكومات كثرية يف العامل ت�سعى اإىل تهيئة 
لدرا�سة  طلبة  باإر�سال  �ذلك  ل�سعوبها  مالئمة  اأجواء 
اقت�سادية  منها  ذلك كثرية جدا  اأ�سباب  العربية،  اللغة 
اإذ يكون لديها م�سالح اقت�سادية يف العامل العربي اأ� 
�سيا�سية اأ� ع�سكرية، �غري احلكومات هناك اهتمامات 
مبا  العربية  باملنطقة  يهتمون  الأفراد  فبع�س  فردية 
اأ�  ع�سكرية  اأ�  �سيا�سية  خمتلفة  ن�ساطات  من  فيها 
قدميا  متتد  عراقة  من  املنطقة  لهذه  ملا  �اأي�سا  ثقافية، 
�تاريخ  �ق�س�س  اآثار  بها  توجد  لذلك  التاريخ  يف 
حافل، فهوؤلء املهتمون بهذه املنطقة ل ي�ستطيعون اأن 
يف  فيها  يجري  �ما  �ثقافتها  ح�سارتها  على  يتعرفوا 
الأ�قات الراهنة د�ن معرفة اللغة العربية. اأي�سا هناك 
البالد  يف  العربية  باللغة  الناطقني  غري  من  امل�سلمون 
العربية  اللغة  تعلم  يف  يرغبون  ممن  الإ�سالمية  غري 
حتى يتمكنوا من قراءة القراآن الكرمي اأ� من اأجل فهم 
الد�افع  �هذه  اأف�سل،  فهما  ال�سريف  النبوي  احلديث 
الع�سر  �لكن  معا�سرة،  لي�ست  جدا  قدمية  الدينية 

احلديث مبا فيه من تكنولوجيا ��سهولة يف التوا�سل 
اأدى اإىل معرفة هوؤلء الطالب بتوافر فر�س تعلم اللغة 

العربية يف العامل العربي فاأ�سبح الإقبال اأكرث.

ا�ستخدام  املعهد:  اأهداف  عن  حديثك  يف  ذكرت  كذلك 
��سائل علمية حديثة �ع�سرية، فماهي الو�سائل التي 

ي�ستخدمها املعهد يف تدري�س العربية؟

جدا  �سائعة  �هي  ن�ستخدمها  ��سيلة  اأ�ل 
»النرتنت« مبا يحتويه من م�سادر تعلم هائلة �سمعية 
كانت اأ� ب�سرية اأ� مطبوعة، �هذا يعد من اأهم الأمور 
التي يجب اأن ي�ستغلها اأي معهد لتدري�س اللغة العربية 
اأي�سا  اأخرى،  للناطقني بغريها �اأي موؤ�س�سة تعليمية 

ذلك  عن  عدى  اخللوية،  الأجهزة  على  تطبيقات  هناك 
هنالك ا�سرتاتيجيات �طرائق تدري�س مثل التي تعتمد 
ا�ستخدام   � الآيل  احلا�سب  ا�ستخدام  بني  املزج  على 
�لها  الآن  �سائعة  اأ�سبحت  الطريقة  �هذه  املحا�سرة 
جناح �ر�اج كبريين جدا، اأي�سا ل نغفل د�ر الكتاب 
الكتب يف  �سل�سلة من  تاأليف  الآن يف �سدد  لذلك نحن 
تعليم العربية للناطقني بغريها يف هذا املعهد، �يجب 
التعليم  يف  احلقيقية  امل�سادر  من  كذلك  ال�ستفادة 
�النماذج  ال�سحف  مثل  املواد احلقيقية  بذلك  �نق�سد 
اأ�  احلكومية  الد�ائر  يف  املراجعني  ي�ستخدمها  التي 
يف البنوك اأ� يف املوؤ�س�سات اأ� ال�سركات، �يجب اأن 
منها  ع�سرية  تدري�س  طرائق  ا�ستخدام  ذلك  ي�ساحب 
التي يعتمد على اأ�سلوب املجموعات يف التعليم، �الذي 
يعتمد على تنمية قدرات الفرد، �اأ�سلوب تنمية التفكري 
تنمي  التي  ال�سرتاتيجيات  من  �غريها  املتعلم  لدى 
اأ�  الن�سان  �ذهن  املتعلم  ذهن  اإىل  �الدخول  التفكري 
الأ�سلي �كيف يتعامل  العربية  باللغة  الناطق  اخلبري 
املتعلم على حماكات  اللغة �تدريب  مع ذهنه يف هذه 
الأ�سلي  الناطق  لدى  املتواجدة  الذهنية  الأمور  هذه 
هذه  جناح  كثرية  درا�سات  اأثبتت  �قد  العربية  للغة 
الطرق �هناك ا�سرتاتيجيات كثرية منها ا�سرتاتيجية 

د. غ�سان ح�سن ال�ساطر 
اللغة  لتعليم  ال�ساد  معهد  مدير 

العربية للناطقني بغريها
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اللعب �ا�سرتاتيجيات التمثيل �املحاكاة اإىل غريها من 
ال�سرتاتيجيات احلديثة.

اإذًا ما هي املكونات التعليمية للربنامج التعليمي املعد 
يف املعهد، �ما الأن�سطة امل�ساحبة له؟

خمتلفة،  برامج  نقدم  نحن  ال�ساد  معهد  يف 
يبداأ  الذي  املتعلم  منها  �ينتهي  مكثفة  برامج  فهناك 
باللغة  معرفة  اأي  -د�ن  املبتدئ  الأ�ل  امل�ستوى  من 
كذلك  �لدينا  كامل،  �بد�ام  �احدة  �سنة  يف  العربية- 
املتعلم  فيه  يحتاج  جزئي  بد�ام  مكثف  �سبه  برنامج 
العامة. �لدينا  للغة  يكون  الربنامج  �سنتني، �هذا  اإىل 
�هذا  خا�سة  لأغرا�س  العربية  اللغة  لتعليم  برنامج 
الربنامج يركز على الطالب الذين در�سوا اللغة العربية 
�لكن يحتاجون اإىل الرتكيز على جمال معني لأن عملهم 
الطالب  فيتعلم  ال�سحافة  جمال  يف  مثال  ذلك،  يتطلب 
فيتعلم  الطب  جمال  يف  اأ�  ال�سحافة،  لأغرا�س  اللغة 
مع  التعامل  من  يتمكن  حتى  ال�سحي  املجال  يف  اللغة 
يعطيهم  اأن  فيحا�ل  �دية  اأكرث  ب�سكل  مثال  املر�سى 
بع�س املعلومات باللغة العربية حتى �لو كانت ب�سيطة 
لتمكنه من التوا�سل معهم ب�سكل اأف�سل، لذلك نحن نقدم 

هذين النوعني حاليا.

م�ستويات  ت�سع  املعهد  يف  الدرا�سة  �ت�سمل 
بد�ام  طالب  كان  اإذا  �سهر  عن  عبارة  هو  م�ستوى  كل 
الطالب  ياأخذ  جزئي،  بد�ام  كان  اإن  ��سهرين  كامل، 
ال�سريك  مع  �ساعة  اإىل  بالإ�سافة  يوميا  �ساعات  اأربع 
بد�ام  كان  اإذا  �ساعات  ثالث  اإىل  ��ساعتني  اللغوي 
اأ�سابيع  اأربعة  ملدة  الأ�سبوع  يف  اأيام  خلم�س  جزئي 
بعد  اآخر  م�ستوى  اإىل  ينتقل  ثم  الف�سل  بذلك  �ينهي 
اأن مير مبراحل تقييمية خمتلفة من اختبارات ق�سرية 
�اختبارات منت�سف نهائية �م�ساريع �اأن�سطة �سفوية 
لدينا  الطلبات  بع�س  كذلك  باآدائها،  يقوم  �كتابية 
قد  فبع�سها  الطالب �طبيعة طلبه  رغبة  مف�سلة ح�سب 
كاملة  �سنة  اإىل  ميتد  قد  �بع�سها  �احدا  يوما  يكون 

ح�سب طلب الطالب اخلا�س.

للربامج  امل�ساحبة  الأن�سطة  من  الكثري   �يوجد 
نعني  الن�ساط  هذا  يف   � اللغوي،  ال�سريك  ن�ساط  مثل 
طالب اأ�طالبة عمانية من اجلامعة يكون �سريكا لطالب 
الف�سيحة  العربية  باللغة  معه  �يتحدث  الأجانب  من 
بحيث  خمتلفة  اأ�قات  يف  معه  يكون  اأن  �يحا�ل 
�املحيط  العماين  املجتمع  يف  الندماج  على  ي�ساعده 
�الثقافة  �التقاليد  العادات  على  �يعرفه  املحلي 
العمانية، �من الأن�سطة كذلك الرحالت العلمية فالطالب 
تاريخية  نقاط   ت�سكل  لأماكن  رحالت  يف  يخرجون 
معهم  �يخرج  ال�سلطنة،  يف  �اجتماعية  ��سياحية 
الرحالت  تلك  بع�س  يف  �املدر�سني  اللغوي  ال�سريك 
ي�ستفيد  الوقت، �التي  نف�س  التعليمية �الرتفيهية يف 
منها الطالب ثقافيا �لغويا �ح�ساريا، �هذه الأن�سطة 
فنحن  ال�سف  غرفة  داخل  اأما  ال�سف،  غرفة  تتم خارج 
معينة  م�ساريع  بعمل  يقوموا  اأن  الطالب  من  نطلب 
�امل�ساركة يف الأن�سطة التي تعينهم على ممار�سة اللغة 
موا�سيع  يف  �النقا�س  كاحلوار  ال�سف  داخل  العربية 

خمتلفة �غريذلك.

يف  بارز  د�ر  اللغوي  لل�سريك  اأن  كالمكم  من  يت�سح 
ذلك  العربية، كيف  اللغة  املتعلم على ممار�سة  م�ساعدة 
بهذا  القيام  على  العمانيني  الطالب  اإقبال  مدى  �ما 

الد�ر؟

داخل  منها  كثرية  اأد�ار  له  اللغوي  ال�سريك 
داخل  اأد�اره  من  اجلامعة،  خارج  �منها  اجلامعة 
اللغة  ممار�سة  �حما�لة  الطالب  لغة  متابعة  اجلامعة 
فقد  اجلامعة  خارج  اأما  ال�سف،  غرفة  خارج  معه 
مبا�سر  ب�سكل  ي�ساهم  اللغوي  ال�سريك  اأن  يف  لحظنا 
من  املجتمع  يف  الإندماج  على  الطالب  م�ساعدة  يف 
من  اأ�  مثال  كالأفراح  املنا�سبات  اإىل  ا�سطحابه  خالل 
�ق�ساء  الطعام  تنا�ل  اإىل  الطالب  هذا  دعوة  خالل 
�قتا معينا مع اأ�سرة ال�سريك اللغوي اأ� مع اأ�سر اأخرى 
لديها الرغبة �الإ�ستعداد لذلك، كل هذه الأن�سطة تكون 
الأمور  اأن  نتاأكد  حتى  �مراقبته  املعهد  �سيطرة  �سمن 
تعرتي  قد  م�ساكل  اأي  �لتوجد  ال�سليم  بال�سكل  ت�سري 
الطالب  تعر�س  جيدة  غري  فكرة  يعطي  مما  املو�سوع 
اللغوي  ال�سريك  اأي�سا  م�ستحبة،  غري  ملواقف  الأجنبي 
يذهب مع الطالب يف الرحالت �يكون معهم يف جميع 
الد�ر  لذلك  اإليها،  يذهبون  التي  �الأماكن  اخلطوات 
يحا�ل  جدا  كبري  د�ر  هو  اللغوي  لل�سريك  اخلارجي 
فهم  على  بالعربية  الناطقني  غري  من  املتعلم  ي�ساعد  اأن 
د�ر  مثال  خارجها  �يف  اجلامعة  داخل  يف  الإجراءات 
ال�سرطة �ما تقدمه من خدمات لهذا الطالب، كذلك اأماكن 
املراكز ال�سحية املحيطة باملعهد، �طبعا كل هذا يقدمه 
املعهد يف اليوم الأ�ل يف اجلل�سة التعريفية، لكن الذي 
العملية  الفكرة  �اإعطاء  النطاق  تو�سيع  على  ي�ساعد 

للمتعلم �لي�ست النظرية هو ال�سريك اللغوي.

اإقبال  فهناك  العمانيني  الطالب  اإقبال  عن  اأما 
رغبة  لديهم  ممن  �الذكور  الإناث  اجلن�سني  من  كبري 
اإلينا  �ياأتون  اللغوي  ال�سريك  د�ر  كبرية يف ممار�سة 
�يقدمون الطلبات �لديهم جتا�ب هائل جدا حتى اأنني 

العالية  التوا�سل � درجته  كنت متفاجاأ جدا مب�ستوى 
تفهم  �مدى  الأجانب  �الطلبة  العمانيني  طلبتنا  بني 
عليها،  �انفتاحهم  الأخرى  للثقافات  العمانيني  الطلبة 
اأكرب،  ب�سكل  الثقافات  تلك  على  التعرف  يف  �رغبتهم 
العربية  اللغة  اأجل خدمة  من  ي�ستطيعون  ما  كل  �بذل 
�تقبل  اللغوي  ال�سريك  م�ستوى  اأن  �اعتقد  �ثقافتها، 

املجتمع العماين لهذه الفكرة عال جدا. 

�الأعوام  العام  هذا  خالل  للمعهد  توقعاتكم  ماهي 
القادمة باإذن الله؟

هدفنا  يكن  مل  للمعهد  التاأ�سي�سية  ال�سنة  يف 
هدفنا  كان  ما  بقدر  الطالب  من  كبري  عدد  ا�ستقطاب 
اأع�ساء  حيث  من  املعهد  �تهيئة  اإعداد  على  الرتكيز 
���سع  التعليمية  �املوارد  �الإداريني  التدري�س  هيئة 
هذه  �كانت  الأمور  من  �غريها  �اخلطط  الفل�سفات 
لها الأ�لوية، �رغم ذلك كان لدينا جمموعة من الطالب 
باأعداد  �ماليزيا  �اإيران  النم�سا  من  جا�ؤ�ا  الذين 
ب�سيطة �لكن كانت جيدة، اإ�سافة اإىل اأعداد اأخرى من 
من  �سركات  �من  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
الهند  خارج اجلامعة �كانوا من جن�سيات خمتلفة من 
التدري�س  �كان  �باك�ستان،  �ماليزيا  ال�سرقية  �اأ�ربا 
الطالب  اأغلب  اأن  حيث  املتبدئ  م�ستوى  على  من�سبا 
كانوا من املبتدئني الذين ل يعرفون عن العربية �سيء 
فكانت املادة املدر�سة من املواد التي طورها املعهد، �قد 
اآرائهم  �كانت  لهم  قدمناه  مبا  كثريا  الطالب  اأعجب 
ال�سهر  هذا  يف  اأننا  درجة  اإىل  جدا  م�سجعة  املعهد  عن 
النم�سا  من  جددا  طالبا  �سن�ستقبل  القادم  �ال�سهر 
جا�ؤ�ا عن طريق الطالب الذين در�سوا معنا يف ال�سنة 
�اأن  باملعهد  الطالب  اإعجاب  على  يدل  �هذا  املا�سية، 
�كان  الأ�ربية،  الد�ل  بع�س  يف  ينت�سر  بداأ  املعهد 
كذلك لهوؤلء الطالب الذين جا�ؤ�ا من النم�سا �سداقات 

�سمن  ��سياأتينا  هناك  من  ر�سائل  فجائتنا  اأملانيا  من 
اأملانيا �سمن املجموعة التي  اأي�سا طالب من  هذا العام 

�سندر�سها يف �سهر اأكتوبر القادم باإذن الله.

با�ستقبال  �سيبداأ  املعهد  اأن  يف  اأمل  �لدينا 
اجلامعات  بع�س  من  �خا�سة  الطالب  من  جمموعة 
يف  كبرية  رغبة  �لديهم  معنا  توا�سلوا  فقد  الأمريكية 
ثالث  حوايل  �هوؤلء  ال�سيف  يف  اإلينا  طلبتهم  اإر�سال 
هذه  ��ستكون  طالبا  بثالثني  ياأتون  �رمبا  جامعات 
يف  عملنا  بداية  اأن  نعترب  فنحن  للمعهد،  جيدة  بداية 
من  �انتهائنا  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تدري�س 
�بداية  الف�سل،  هذا  نهاية  مع  �ستكون  املعهد  تاأ�سي�س 
للمعهد  احلقيقية  البداية  هي  �ستكون  القادم  الف�سل 

�النطالقة احلقيقية لتفرغنا للتدري�س اإن �ساءالله.

اإىل  املعهد  يطمح  التي  امل�ستقبلية  اخلطط  عن  ماذا 
حتقيقها؟

للمعهد  القريبة  امل�ستقبلية  اخلطط  اأهم  من 
اأن نعمل على ا�ستقرار الربامج  ال�ستقرار �يعني ذلك 
التي ندر�سها الآن �على ا�ستقطاب عدد اأكرب من الطالب 
يف امل�ستقبل القريب. �الذي نبداأ به من الآن كا�ستقطاب 
عدد اأكرب من الطالب �ن�سر املعهد حول العامل �حما�لة 
التعريف باملعهد �د�ر املعهد �م�ستوى املعهد الراقي، 
كما لدينا خطط لو�سع د�رات لتدريب معلمي الناطقني 
بغري العربية �هذا ما ناأمل اأن نبداأ به قريبا باإذن الله، 
الربامج  ��سع  من  الأخرية  املراحل  يف  الآن  �نحن 
اخلا�سة  املحتويات  �جتهيز  لها  النهائية  �اخلطط  
�خارجها  ال�سلطنة  داخل  من  مرا�سالت  �هناك  بها، 
حول هذه الد�رات التدريبية  �التي تدل على اهتمام 

املوؤ�س�سات بهذه الد�رات.

فلدينا  املدى  بعيدة  امل�ستقبلية  اخلطط  اأما 
�سنتان  مدته  »دبلوم«  برنامج  هنالك  ي�سبح  اأن  طموح 
يح�سل فيها الطالب على �سهادة معتمدة جامعيا، اأي�سا 

الدرا�سات العليا ملا بعد املرحلة اجلامعية الأ�ىل.

ر�سالة اأخرية توجهونها اإىل معلم اللغة العربية.

كمعلم  ل�ست  اأنت  العربية:  اللغة  ملعلم  اأقوله  ما 
�سائر املواد التعليمية كالريا�سيات اأ� العلوم لأن هذه 
معلم  اأما  العامل،  كل  يف  تدر�س  عاملية  مواد  هي  املواد 
اللغة العربية فهو يحمل ر�سالة خا�سة فهو يدر�س لغة 
العربي �هي ل�سيقة �مرتبطة  العامل  لغة  الوطن،  هذا 
ر�سالة  لذلك هو يحمل  مكوناته هو،  فهي جزء من  به، 
مبا�سر  ات�سال  لها  الر�سالة  هذه  فقط  مهنة  �لي�ست 
عندما  لذلك  العربي،  العامل  �اأعراف  �مبادئ  قيم  مع 
العربي  الوطن  حب  ين�سر  فهو  العربية  اللغة  يدر�س 
الأخرى  ال�سعوب  يعرف  �هو  الأخرى،  ال�سعوب  لدى 
يبداأ  اأن  عليه  لذلك  العربي  الوطن  ثقافة  الثقافة  بهذه 
من اجلانب الإن�ساين �الثقايف الذي حتمله هذه اللغة 
اإليه  تو�سل  ما  اأحدث  با�ستخدام  بذلك  يقوم  اأن  �عليه 
اللغة  اكت�ساب  جمال  يف  كان  �سواء  احلديث  العلم 
الثانية اأ� تعليمها من طرق �اأ�ساليب، � عليه اأن يطور 
من نف�سه اأ�ل يف املجال املعريف �هو اللغة �يف جماله 

املهاري �هو التدري�س.

ملف العدد
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مقدمة:
الذي  هري�سون   بول  الأمريكي  الطبيب  يقول 
كتاب  بني)1928-1938م(�موؤلف  ُعمان  يف  عا�س 
اأر�س  »ُعمان  العربية«:  اجلزيرة  يف  طبيب  »رحلة 
يف  بكرثة  ترد  العبارة  هذه  �مثل  �الكرم«.  الت�سامح 
زار�ا  الذي  �الأمريكيني  الأ�ربيني  الرحالة  موؤلفات 
عمان �عا�سوا فيها يف القرنني التا�سع ع�سر �الع�سرين 
املا�سيني.  فكان التجوال يف عمان، �غريها من اأجزاء 
مع  �التوا�سل  ربوعها  �اكت�ساف  العربية،  اجلزيرة 
على  �التعرف  ثقافتهم  �معرفة  الأ�سليني  �سكانها 
يكون  �قد  م�سبوق.  غري  علميا  اإجنازا  يعترب  الإ�سالم 
املجتمع  اإىل  نظر�ا  ُعمان  اإىل  جاء�ا  الذين  الرحالة 
اأن  اأجمعوا  اأنهم كلهم قد  اإل  الُعماين من ز�ايا خمتلفة 
��د�دين  كرماء  كانوا  العمانيني  من  بهم  التقوا  من 

�مت�ساحمني. 

بناء على ما �سبق، ت�سلط الورقة البحثية احلالية 
ال�سوء على مفهوم الرحالة الأ�ربيني �الأمريكان لكرم 
ال�سيافة �الت�سامح الذي لحظوه لدى املجتمع العماين 
��جهة نظرهم يف د�افع املجتمع العماين من احرتام 

الآخر �تقدير انتماءه الثقايف �الديني.

الرحالة الأ�ربيون �الأمريكيون يف ُعمان: 

يف عام 1887م ��سل اإىل ُعمان �سابط البحرية 
يف  جولة  اإطار  يف  هيج  تيكاري  فليك�س  الربيطانية 
الإر�سالية  اجلمعية  بها  كلفته  العربية  اجلزيرة  �سبه 
الكن�سية الربيطانية. �كان الهدف من اجلولة احل�سول 
على معلومات اأ�لية من اأر�س الواقع عن الأماكن التي 
الكن�سية  ملوؤ�س�سات  تن�سريية  مراكز  اإن�ساء  فيها  ميكن 
الغربية يف �سبه اجلزيرة العربية. فاإ�سافة اإىل جولته 
يف ربوع م�سقط �مطرح قام اجلرنال هيج برحلة على 
ظهور اجلمال ��سل فيها اإىل مدينة �سمائل. �قد اأتاحة 
املجتمع  اأبناء  مع  التوا�سل  هيج  للجرنال  الرحلة  هذه 
الثقايف  امل�ستوى  على  منهم  �التعرف  اإليهم  �احلديث 
�العلمي للبلد. �قد كتب اجلرنال هيج قائال » كان جميع 
ٍد من املدنية. �قد  النَّا�س الَّذين راأيُتهم على م�ستًوى جيِّ
ًة  عربيَّ �جوًها  قطُّ  اأَر  �مل  ًدا.  جيِّ بيًتا  لإقامتي  ُر�ا  �فَّ
ر�ر  خال�سًة كوجوههم. �اإنَّ البقاء بينهم يبعث على ال�سُّ
الأعراق  تختلط  حيث  احليَّة،  ال�سَّ باملناطق  مقارنًة 
ديُّون ملتزمون  ع الوجوه. النَّا�س هنا كلَّهم حممَّ �تتنوَّ
��سف  ة  �سحَّ يثبت  ما  اأرى  اأن  اأمتنَّى  �كنُت  بدينهم. 
د اأنَّ ��سفي لهم �سحيح؛ فكلُّ  ِريْف( لهم، لكْن اأ�ؤكِّ )َباجْلْ
التَّعليم يف  من  ٌد  م�ستًوى جيِّ م�سجٌد، �يوجد  بها  قريٍة 
�سمائل؛ اإذ اإنَّهم يتعلَّمون القراءة. �ح�سب ظنِّي اأنَّ عدًدا 
لكن  �سغرهم،  يف  القراآن  يتعلَّمون  جال  الرِّ من  كبرًيا 
ا عدٌد كبرٌي  ين�سونه باأكمله عندما يكرب�ن. �هناك اأي�سً
�سباٍح  ذات  ق�سريٍة  جولٍة  يف  راأيُت  فقد  املدار�س،  من 

�س حتت ظلِّ  عدًدا كبرًيا من املدار�س، حيث يجل�س املدرِّ
�سجرٍة، �يجل�س حوله تالميذه. كما اأنَّ م�ساحف القراآن 
يتعدَّى  ل  حيث  الأثمان؛  �باأرخ�س  بكرثٍة  متوافرٌة 
من  امل�ساحف  �ُت�ستورد  �احدًة،  ًة  ر�بيَّ النُّ�سخة  �سعر 
قراءة  ي�ستطيع  رجٍل  كلَّ  باأنَّ  اأخرِبُت  �قد  بومباي. 

القراآن لديه ن�سخٌة من امل�سحف«.

تقريرا  رحلته  نهاية  يف  هيج  اجلرنال  كتب  �قد 
���سف  الديني.  �الو�سع  �اأهلها  ُعمان  عن  مف�سال 
باأنهم �سعب  �سادق �منفتح �مهذب. �يرى  الُعمانيني 
الُعمانيون  بها  يتمتع  التي  الت�سامح  �سمة  اأن  هيج 
كم�سقط  ال�ساحلية  املدن  �سكان  يف  حم�سورة  لي�ست 
بو�سوح  مالحظتها  ميكن  عامة  ظاهرة  �اإمنا  �مطرح 
املثال،  �سبيل  فعلى  الداخلية.  املناطق  �سكان  بني  كذلك 
�سمح  بحفا�ة  ا�ستقباله  مت  ل�سمائل  زيارته  اإثناء  يف 
بامل�سيحية  املتعلقة  الدينية  املوا�سيع  مبناق�سة  فيها  له 
اأبهجني  ا  »�ممَّ هيج  يقول  �سواء.  حد  على  �الإ�سالم 
مقرِّ  ُعِقدا يف  اللَّذان  ذانك الجتماعان احلا�سدان  كثريًا 
اإقامتي، �قد ح�سرهما اأعيان البلدة مبن فيهم القا�سي 
قا�س باأكمله  ل النِّ �القائد الع�سكريُّ يف القلعة. �قد حتوَّ
من  �بالّرغم  ينيَّة.  الدِّ املوا�سيع  اإىل  اجلل�سة  تلك  يف 
حدٍّ  اإىل  اًل  موؤهَّ كنُت  اأنَّني  اإل  بالعربيَّة  ملكتي  �سعف 
القا�سي رجاًل  ما للخو�س يف مثل تلك املوا�سيع. كان 
ٌب  له، اإل اأنَّه رجٌل طيِّ نِّ على املن�سب الَّذي ُحمِّ �سغري ال�سِّ
�سبوح الوجه. �قد طلبُت منه عند مغادرته اجلل�سة اأن 
الدُّعاء  �ساركوين  العهد اجلديد-  ن�سًخا من  منِّي  يتقبَّل 
باأن يكون ذلك الكتاب م�سدَر �سعادٍة له. �يبد� اأنَّ النَّا�س 

ديُّون ملتزمون بدينهم«. هنا كلَّهم حممَّ

كما اأن هيج كتب عن مالحظاته عن مدى الت�سامح 
الديني ال�سائد يف م�سقط �مطرح قائال: »يوجد الكثري 
راأيت  �قد  �مطرح،  م�سقط  يف  الهند��س  التجار  من 
النا�س  اأن  هيج  اأكد  كما  م�سقط«.  اأ�سوار  خارج  معبدا 
يقوم  كان  عندما  �سخ�سيا  هو  معه  مت�ساحمني  كانوا 
كالأ�سواق  العامة  الأماكن  يف  ديانته  عن  باحلديث 
»عندما  قائال:  النقطة  هذه  حول  كتب  فقد  �الطرقات. 
اإىل  حت�سنت  قد  العربية  لغتي  كانت  م�سقط  ��سلت 
املوا�سيع  مناق�سة  على  قادرا  اأ�سبحت  اأين  درجة 
معي  اأحمل  وق  ال�سُّ اإىل  مراًرا  اأذهب   �كنت  الدينية. 
اهتمام  �اأجذب  للبيع،  لأعر�سهما  �الإجنيل  التَّوراة 
�س لأيِّ  ب(، �مل اأتعرَّ النَّا�س اإليهما على اأنَّهما )كلمة الرَّ
ة  املعار�سة اجلادَّ الإهانة، �اأتت  اإىل درجة  �سيٍء ي�سل 
ديِّني  الوحيدة الَّتي تعر�سُت لها من قبل اثنني من املحمَّ
�سيا�سيَّني.  لجَئني  يكونا  اأن  ُي�ستبعد  ل  الَّلذين  الهنود 
فبالعك�س من ذلك، كان النَّا�س �سعداء يف اأن ير�ا رجاًل 
ينيَّة. لقد بالغ  ا يناق�سهم بلغتهم يف امل�سائل الدِّ اإجنليزيًّ
النَّا�س ب�سكٍل غريٍب يف امتداح علمي بالعربيَّة �براعتي 
يف ا�ستعمالها، على الّرغم من اأنَّها كانت لغًة متوا�سعة. 

ترتا�سُّ  الَّتي  احل�سود  ببع�س  اأحاط  اأحياًنا  كنُت 
يعينوين  الأحيان  بع�س  �يف  اأقول،  ما  اإىل  لال�ستماع 
اأن  اأريد  ا  عمَّ �التَّعبري  احلديث  على  ال�ستطاعة  بقدر 
اخليَّة من ُعمان احلفا�ة  اأقول. �قد لقيُت يف املناطق الدَّ
�سيف  كنُت  اأنَّني  اإلَّ  الُعليا،  بقة  الطَّ قبل  من  نف�سها 
لطان �م�سافًرا على جماله، �ب�سحبة ع�ساكره؛ لذا  ال�سُّ
فمن املحتمل باأينِّ قد اأحطُت بعنايٍة اأكرث من لو اأنَّ الأمر 

كان خالف ذلك«.

اإ�سافة اإىل ما �سبق، لحظ هيج اأن ت�سامح النا�س 
مع اأ�سحاب الديانات الأخرى كان متزامنا مع مت�سكهم 
بالإ�سالم �تطبيقهم لتعاليم دينهم يف حياتهم اليومية، 
يقول هيج: »بالرغم من ت�ساحمهم مع اأ�سحاب الديانات 
الأخرى اإل اأنهم متم�سكون بدينهم، بل اإنهم اأكرث مت�سكا 
من الزيديني اأهل اليمن، فهم حمافظون على ال�سلوات 

اليومية، �كل قرية مررت بها كان بها م�سجدا«.

حيث  من  بنف�سه  �ساهده  ما  اأن  هيج  اأ��سح  �قد 
الرحالة  كتبه  ما  مع  يتفق  ل  ُعمان،  يف  الديني  الو�سع 
الربيطاين باجلريف. �يف �اقع الأمر اأن هيج ل يتفق 
الو�سع  حول  اأ�سا�سيني  مو�سوعني  يف  باجلريف  مع 
بتم�سك  يتعلق  الأ�ل  املو�سوع  ُعمان.  يف  الديني 
حياتهم  يف  تعاليمه  �تطبيق  بالإ�سالم  الُعمانيني 
الُعمانيني  اأن  هيج  فيه  قال  الذي  الوقت  ففي  اليومية. 
حمافظون على ال�سلوات اليومية �اأن كل قرية مر بها 
كان بها م�سجدا، ادعى باجلريف اأن الُعمانيني »نادرا ما 
�سالتهم  �اأن  العبادة،  اأ�سكال  من  �سكل  لأي  يتجمعون 
م�سحوبة  م�سموعة  �غري  منخف�سة  بتمتمات  تنفذ 
بها  يقوم  التي  تلك  عن  تختلف  �حركات  باإماءات 

املحمديون الآخر�ن«.

اخلرايف  التعريف  يتبع  مل  هيج  اأن  ثانيا، 
�الغريب الذي دبجه باجلريف عن الإبا�سية، بل �ساغ 
»اأن  باجلريف  اأدعى  فقد  �اقعية.  اأكرث  اآخر  تعريفا 
لهم،  رمزا  البي�ساء  العمامة  اتخذ�ا  الُعمانيون  الرجال 
اإبا�سية  ت�سميتهم  اكت�سبوا  البي�ساء  العمامة  تلك  �من 
اأهل  لكل  �سائعا  اأ�سبح  الذي  ال�سم  �هو  بيا�سية،  اأ� 
الدر�ز  مثل  فالإبا�سية  احلا�سر.  الوقت  اإىل  ُعمان 
ممار�سات  بع�س  خلطوا  �الن�سريية،  �الإ�سماعيلية 
التي  التح�سينات  بع�س  مع  �القرامطة  ال�سابئة 
متيزهم  اأ�سبحت  التي  املحمدية  ال�سريعة  من  اأخذ�ها 
اإليهم  ينت�سبون  باأنهم  التربير  �تعطيهم  املحمديني  عن 

عندما يكونون معهم«. 

»اأن  هيج  يرى  باجلريف،  قاله  ما  �بخالف 
املذهب  اإىل  منهم،  قلة  عدى  ما  ينتمون،  الُعمانيني 
الإبا�سي، اأ� اتباع عبدالله بن اإبا�س، الذي �سطع جنمه 
الثامن. �هم يختلفون عن املذاهب املحمدية  القرن  يف 
�لي�س  بالنتخاب  الإمامة  باأن  قولهم  يف  الأخرى 

املتعلقة  النظر  �جهات  بع�س  عن  �خالفا  بالوراثة. 
مت�س  ل  التي  �الختيار  �الإجبار  �القدر  بالق�ساء 
جانبا مهما من العقيدة، �اإمنا فحواها العرتاف للرب 
باأنه هو خالق اخلري �ال�سر، فاإن دينهم ل يختلف ماديا 

عن دين اأكرث املحمديني املحافظني«. 

�بعيدا عن الختالف يف �جهات نظرهم ال�سابقة 
بالت�سامح  الُعمانيني  ��سف  يف  �هيج  باجلريف  يتفق 
»يف  باجلريف  ذكر  فقد  اخللق.  �ح�سن  �الرجولة 
ال�سجاعة �ال�سالبة فاإن اأهل ُعمان مميز�ن على غريهم 
م�سهور�ن  �جعالن  الأخ�سر  اجلبل  فاأهل  العرب.  من 
�الزراعة  التجارة  يف  اندماجهم  اأن  اإل  ب�سجاعتهم، 
جعلهم ل ي�ستعملون تلك ال�سجاعة ب�سكل ع�سوائي فيما 
ل فائدة من �راءه كاحلر�ب �النهب. فهم كما خربتهم 
حازمون، �غري مزاجيني، �كرماء، �بحق هم اأكرث لطفا 
من غريهم من اأعراق اجلزيرة العربية. �الت�سامح مع كل 
الأعراق �الديانات �العادات موجود هنا بدرجة تفوق 
�الهند��س  �املحمديون  �امل�سيحيون  فاليهود  اأ�ربا. 
املتعددة،  دياناتهم  كما متليه  الرب  يعبد�ا  اأن  لهم  كلهم 
�يتوارثون  �يتزا�جون  ي�سا�ؤ�ن،  كما  �يلب�سون 
بد�ن عوائق، �يدفنون موتاهم اأ� يحرقونهم، فال اأحد 

ي�ساألهم، �ل اأحد يزعجهم، �ل اأحد يعرت�س طريقهم«. 

�مبا اأن هدف هيج من زيارته لُعمان كان التعرف 
الو�سط  يف  تن�سريي  عمل  يف  ال�سر�ع  اإمكانية  على 
املو�سوع  هذا  حول  انطباعه  عن  عرب  فقد  الُعماين، 
الوحيد  ريق  الطَّ اأنَّ  عاّم،  ب�سكٍل  يل،  يبد�   ..« قائال: 
�سيكون  امل�سيحيَّة  اإىل  ]ُعمان[  البلد  هذا  لتحويل 
باللُّغة  ٌة  تامَّ َملكٌة  لديهم  رجاٌل  �هم  �سل؛  الرُّ بو�ساطة 
كاملٌة  �معرفٌة  العرب،  باأدب  املعرفة  �بع�س  العربيَّة، 
ديَّة؛ حيث يذهبون للقراءة، �الوعظ، �التَّدري�س  باملحمَّ
اإىل  اأميل  �اإنَّني  لهم…  ُم�سغيًة  اآذاًنا  �جد�ا  اأينما 
النَّا�س يعظهم،  ل بني  ا يتجوَّ ا عربيًّ باأنَّ �سخ�سً العتقاد 
بٍة اإليهم، �سوف لن يلقى  �سهم بطريقٍة حكيمٍة �حمبِّ �يدرِّ
اأكرث من  اأيَّ �سيٍء  �سل  الرُّ اأيَّ معار�سٍة منهم. فهل يريد 
هذا؟…«.   �لو مل يالحظ  هيج اأن التجوال يف ربوع 
اأ�سلوب  اأن ميار�سوا  لهم  اأقرتح  ملا  للغربيني  اآمن  عمان 
يف  النا�س  بني  �التجوال  التنقل  على  القائم  التن�سري 

القرى �املدن.

»اإ�سراقة« نوا�سل احلديث  القادم من  العدد  �يف 
فرن�س  فالبي  توما�س  الإجنليكاين  الق�س  ��سول  عن 
قادما من بريطانيا اإىل م�سقط �ما كتبه عن رحلته اإىل 

ُعمان � راأيه يف املجتمع العماين. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي عقد حتت عنوان  الإبا�سي  للفكر  ال�ساد�س  املوؤمتُر  * �رقة بحثية مقدمة يف 
يونيو   3-1 احلديث«،  الع�سر  يف  الإ�سالمية  الفكرية  للمدار�س  الإ�سالحي  »الفكر 
�سانت  مبدينة  الر��سية  العلمية  بالأكادميية  ال�سرقية  املخطوطات  مبعهد   ،2015

بطر�سبريج بجمهورية ر��سيا الحتادية.

الت�ضامح واملودة وكرم ال�ضيافة التي لقيها الرحالة 

الأوربيون والأمريكيون الذين زاروا ُعمان يف 

القرنني التا�ضع ع�رش والع�رشين)1(
الدكتور �سليمان بن �سامل احل�سيني

مركز اخلليل للدرا�سات �البحوث

*
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تنا�لنا يف احللقة ال�سابقة اأ�سلوب العقاب �العوامل التي توؤثر على 
فعاليته ب�سكل عام، �نعر�س يف املقال احلايل نوعني من اأنواع العقاب التي 
اأخرى  اأ�  ت�سهم ب�سورة  قد  الر��سة �التي  اأطفال  ا�ستخدامهما مع  ميكن 
)العزل(  اللعب  املوؤقت عن  الإبعاد  لهم �هما:  ال�سلوك الجتماعي  يف دعم 

.Ignoring �التجاهل   Time out

Time out )اأ�ًل: اأ�سلوب الإبعاد املوؤقت عن اللعب )العزل

ُيعد اإبعاد الطفل املوؤقت عن اللعب من اأهم اأنواع العقاب، �نعني به 
عدم ظهور الطفل يف مكان الأن�سطة اأ� التجمع لفرتة ق�سرية يف مكان ل 
يعود عليه باأي من املدعمات الجتماعية اأ� النف�سية )مكان يت�سم بالعزلة(. 

اأنواع  من  باأنه  العزل  اأ�سلوب  على  املقدمة  النتقادات  من  �بالرغم 
العقاب اإل اأن نتائجه تكون مقبولة )خا�سة اإذا كان املوقف نف�سه يوؤدي اإىل 
مزيد من ال�سطراب �الفو�سى �العد�ان �التعارك(، �لهذا فهو ي�ستخدم 
�ل  الأطفال،  بني  ال�سديد  بال�سراع  تت�سم  التي  املواقف  مثل  يف  بفعالية 
�املعلمني،  امل�سرفني  قبل  من  متكرر  اأ�  مت�سلط  ب�سكل  با�ستخدامه  ين�سح 
نعمل  �ل  �اخل�سوعي  الت�سلطي  ال�سلوك  ن�سجع  احلالت  هذه  يف  لأننا 
اآخر  �مبعنى  العالج.  مطالب  من  كمطلب  العد�اين  ال�سلوك  اإيقاف  على 
يجب  �لذلك  التعزيز(  من  الطفل  حلرمان  ��سيلة  )هو  الإبعاد  اأ�سلوب  اإن 
غري  يجعله  الأ�سلوب  لهذا  املفرط  ال�ستخدام  اأن  حيث  بحذر  ا�ستخدامه 
فعال، �لكنه يجب اأن ي�ستخدم فقط لتغيري ال�سلوكيات امل�سكلة �التي توؤثر 

على �سري العمل بالربامج الفردية �اجلماعية املقدمة لالأطفال.

�هناك بع�س النقاط التي يجب على املعلمة تذكرها عند اإدارة الطفل 
يف ال�سلوكيات )امل�سطربة(، �هي كما يلي:

• قد 	 ال�سيطرة  �سلوكًا خارج عن  �الذي يظهر  املثار جدًا  الطفل 
�ي�ساعد  العمل  بيئة  عن  موؤقتا  الإبعاد  اأ�سلوب  معه  ي�ستخدم 
ت�سهم  �التي  بالطفل  املحيطة  البيئة  تغيري  يف  الأ�سلوب  هذا 
غري  ال�سلبي  بال�سلوك  قيامه  حدة  ت�ساعد  اأ�  ا�ستمراره  يف 

املرغوب فيه. 

• ��سعه 	 يتم  امل�ساغب  الطفل  مع  الإبعاد  اأ�سلوب  ا�ستخدام  عند 
على الفور يف املنطقة التي ل ميكن اأن ي�ستمر فيها القيام بهذا 
ال�سلوك اأ� تلقي اأي اهتمام �لو لفرتة لربهة من الزمن، �قد 
منطقة  يف  اأ�  ح�سرية  اأ�  ��سادة  على  اجللو�س  هذا  يعني 

هادئة اأ� ركن معز�ل من الغرفة.

• اإىل 	 للذهاب  يحتاج  اأنه  العمل  بيئة  من  الطفل  اإبعاد  يعني  ل 
غرفة اأخرى �لكن يتم اإبعاده لفرتة �جيزة - ملدة ترتا�ح بني 
ثالثني ثانية �دقيقتني تبعًا للعمر )قد تزيد فرتة الإبعاد حتى 
ر�ؤية  م�ستوى  على  دائما  الطفل  يكون  اأن  �يجب  دقائق(،   5
املربني، �بعد انق�ساء فرتة الإبعاد ينبغي اإعطاء الطفل رد�د 
فعل اإيجابية ل�ستكمال الوقت ب�سكل جيد �اإعادة توجيهه اإىل 

املهمة الأ�سلية التي كان يقوم بها.

ال�سر�ط الالزمة لنجاح اأ�سلوب الإبعاد املوؤقت:

• �ال�ستعا�سة 	 تطبيقه  خالل  �الثورة  النفعايل  الهياج  جتنب 
عن ذلك بالهد�ء.

• نذكر 	 اأن  ينبغي  اإذ  الطفل،  مع  �النقا�س  اجلدل  جتنب  يجب 
القواعد  من  اأ�سا�سية  قاعدة  خرق  قد  باأنه  ب�ساطة  بكل  الطفل 
اأقرانه  على  تعديه  )مثل:  قبل  من  معه  عليها  التفاق  مت  التي 
يذهب  اأن  عليه  �جب  لهذا  �اأنه  بالفعل(  اأ�  بالكلمة  بال�سف 

اإىل مكان الإبعاد )مثل: كر�سي يف زا�ية من ال�سف(، احلزم 
�الهد�ء مطلبان �سر�ريان للنجاح يف ذلك.

• اأ� 	 احتجاجات  من  ذلك  بعد  الطفل  عن  ي�سدر  ما  كل  جتاهل 
تو�سالت اأ� اأعذار.

• مالحظات 	 لكن  اخلربة،  على  يعتمد  فهو  الإبعاد  �قت  عن  اأما 
خرباء العالج النف�سي ترى اأن الإبعاد ملدة دقيقتني يوؤدي اإىل 
نتائج اإيجابية لدى الطفل ذي العامني، �تزداد هذه الفرتة ملدة 

خم�س دقائق ملن هم اأكرب من ذلك.

• فمن 	 �اإل  بالهد�ء،  الفرتة  هذه  خالل  الطفل  يلتزم  اأن  يجب 
املمكن متديد الوقت املحدد لذلك اأ� م�ساعفته.

• عند تطبيق الإبعاد يجب اإعالم الطفل باأن ذلك ��سيلة لإعطائه 	
الفر�سة للتفكري يف �سلوكه �لي�س عقابًا. 

• من 	 زا�ية  الطفل يف  البتعاد عن عزل  الإبعاد يجب  يتم  حني 
)اإن  النوم  اأ� ��سعه يف مكان  اأ� يف د�رة مياه  ال�سف  قاعة 
�جد( اأ� منعه من الطعام �غري ذلك من الأ�ساليب التي تعترب 

اإىل حد كبري غري مالئمة �غري �سحيحة.

�من اأهم مزايا هذا الأ�سلوب:

ال�سراع . 1 اأ�  بامل�سكلة  يرتبط  الذي  املوقف  اإنهاء  على  ي�ساعد 
فورًا �بالتايل يقلل من التطورات ال�سيئة. 

كما . 2 بهد�ء  �سلوكه  يف  للتاأمل  فر�سته  الطفل  باإعطاء  ي�سمح 
يعطي املعلمة فر�سة اأكرب للتحكم النفعايل.

يبعد الطفل عن امل�ستتات البيئية التي قد تعوقه عن ا�ستك�ساف . 3
الطرق الأخرى للت�سرف املالئم يف امل�ستقبل.

Ignoring ثانيًا: اأ�سلوب التـجــاهـل

الطفل  ببيئة  الإزعاج  ت�سبب  التي  ال�سلوكيات  من  كثريًا  اإن 
�من  جتاهلها،  مبجرد  ق�سرية  فرتات  يف  تختفي  اأن  ميكن  الجتماعية 
كانت  اإذا  )خا�سة  املزعجة  ال�سلوك  جوانب  من  كثري  جتاهل  اأن  املعر�ف 
غري �سارة ب�سكل مبا�سر( �ستوؤدي اإىل اختفائها تدريجيًا، �لهذا فاإن الكبار 
م�سكالت  بع�س  من  ال�سديد  �بانزعاجهم  بالطفل  املحيطني  الرتبويني  اأ� 
الأطفال �ما يقومون به من حما�لت للت�سحيح، غالبًا ما يوؤدي اإىل عك�س 

ما يرغبون فيه. 

�من الأمثلة على اأنواع ال�سلوك التي ميكن عالجها بالتجاهل: البكاء 
امل�ستمر، �العويل، �النهنهة، �العز�ف عن الطعام، �ال�سكا�ى العر�سية 
العابرة، �اأنواع ال�سلوك التي ت�سدر لأ�ل مرة من الطفل كق�سم الأظافر اأ� 

حتطيم �سيء عفوي.

�حتي يكون التجاهل فعال �يوؤدي للنتيجة املرجوة منه )اأي انطفاء 
ال�سلوك ال�سلبي( لبد من توافر عدة �سر�ط، �منها:

النتظام �الت�ساق يف تطبيق طريقة التجاهل، فمن املعر�ف . 1
اأن يكون الطفل قد اعتاد النتباه من  اأن التجاهل خا�سة بعد 
الآباء �سيوؤدي يف بداية تطبيقه اإىل ما ي�سمى بفرتة الختبار 
�من خالل هذه الفرتة التي قد متتد اأحيانًا اأيامًا اأ� اأ�سابيع، قد 

يتزايد ال�سلوك غري املرغوب فيه اأكرث مما كان عليه من قبل.

الحتكاك . 2 جتنب  التجاهل  تطبيق  عند  املالئمة،  البدنية  اللغة 
الب�سري بالطفل �التفت بعيدًا حتي ل يرى تعبرياتك.

اأي ل تكن قريبًا منه خالل ظهور ال�سلوك . 3 اأبعد نف�سك مكانيًا، 
الذي اأدى اإىل ا�ستخدامك التجاهل.

اأ� . 4 للطفل  النظر  فاختال�س  حمايدة  �جهك  بتعبريات  احتفظ 
اإظهار الغ�سب اأ� �قوفك اأمامه مرتقبًا تعني اأنك تكافئ الطفل 

بالنتباه.

مع . 5 جدل  اأ�  حوار  يف  تدخل  األ  ينبغي  التجاهل  فرتة  خالل 
الطفل.

ال�سلوك غري . 6 اأي حاملا ي�سدر  التجاهل فوريًا،  اأن يكون  يجب 
املرغوب فيه.

�ين�سح العلماء لنجاح اأ�سلوب التجاهل اأن يتجاهل املربي ال�سلوك 
يتوقف  حاملا  اإيجابيًا  الطفل  تدعيم  ذلك  �يتطلب  ال�سخ�س  يتجاهل  �ل 
التخلي عن بع�س اجلوانب  التجاهل هو  ال�سلوك اخلاطئ. فاملق�سود من 
تعترب  الطفل  قدرات  �امتداح  �الرعاية  الإيجابي  الهتمام  لكن  ال�سيئة 
املربي  بني  العالقة  تقوي  اأنها  كما  ناجحة،  طفولة  لتكوين  الطرق  اأق�سر 

�الطفل.

فيها  ي�ستخدم  األ  يجب  �التي  فيها  املرغوب  غري  ال�سلوكيات   **
اأ�سلوب التجاهل:

الأطفال  على  �العتداء  �التهديد  امل�ستمر،  العد�اين  ال�سلوك 
الآخرين اأ� البالغني بال�سرب �ال�ستائم، �تدمري امللكية، �هذه ال�سلوكيات 
جميعها يجب ا�ستخدام اأ�ساليب عالجية اأخرى معها مثل الإبعاد املوؤقت اأ� 

حل امل�سكالت اأ� العقاب �غريها......

�يجب التنويه اإىل حتمية عدم جتاهل �سلوك الطفل املوؤذي للنف�س 
اإىل  اأ� الذي قد يتحول  اأ� الذي قد ينم عن ا�سطراب دائم يف ال�سخ�سية 
ال�سديدة،  �العزلة  الجتماعي  �النز�اء  كالبكاء  �ذلك  دائم  ا�سطراب 
�قد يحتاج الأمر يف النهاية ال�ستعانة باملتخ�س�سني �يف�سل اأن يتم ذلك 

بالتعا�ن مع الأ�سرة.

اإن عدم ا�ستخدامنا لأ�سلوب التجاهل مع الطفل يف مثل هذه احلالت 
من منطلق عدم ترك الطفل يعاين مبفرده من م�ساعره ال�سلبية اأ� �سلوكه 
ال�سار، لذا �جب على املربي حمادثة الطفل �التعرف على م�سادر تعا�سته، 
�اإذا كان الأمر يتطلب اإيقاف اأذى �اقع عليه من الأ�سرة اأ� الر��سة اأ� اأحد 
الزمالء فيجب اأن تتعرف على تلك امل�سادر مبكرًا مل�ساعدته على حلها، �يف 
حالة عدم ��سوح اأي اأ�سباب يجب ت�سجيع الطفل على التعبري عن م�ساعره، 
ال�سلوك الإيجابي بهدف خلق  لذلك، مع تدعيم جوانب  �منحه �قتًا كافيًا 
حل  على  �م�ساعدته  املودة  �تبادل  الجتماعي  للتفاعل  اإيجابية  فر�س 

امل�سكالت الطارئة بت�سجيعه على مواجهة مواقف التوتر اأ� الف�سل.

لإدارة  اأخرى  ا�سرتاتيجية  نتنا�ل  �سوف  التالية  احللقة  �يف   *
�سلوك اأطفال الر��سة بال�سف.
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احلياة اأكرب بكثري من اأن نختزلها يف حزن يطوقنا بالياأ�س !

جميعنا نحزن �لكن ملاذا نطيل حلظات احلزن ليحتل جزء كبريا من حياتنا ؟ في�سبح كر�تني اعتدنا 
عليه، فتجدنا ن�ستمع لأتع�س الأغاين �جنل�س مبفردنا لنجلب كل ذكرى �سيئة مرت على حياتنا �كاأننا ن�ستلذ 
الوجع �البكاء! مع اأننا ندرك باأن كل هذا لن يزيدنا اإل �جعا ��سحوبا ��سبابا يغطي على كل �سيء باإمكانه 

اإ�سعادنا ! 

نن�سى باأن الدنيا فانية �كلنا راحلون! نن�سى م�سائب غرينا التي لو فكرنا فيها لهانت اأ�جعانا �تال�ست 
�كاأنها مل توجد يوما، نن�سى كل �سيء جميل �مميز يف حياتنا؛ اأهلنا �اأ�سدقا�ؤنا �منزلنا �ذكرياتنا اجلميلة 
�نعمة ال�سحة �الأمان، �متتعنا بجميع حوا�سنا اخلم�سة. ملاذا نفرط يف احلزن حتى ن�سل ملرحلة الكتئاب 
الثمينة  اأنف�سنا  قيمة  تن�سى  جتعلنا  نعاين.  الذين  الر�سية  الكرة  على  الوحيدين  باأننا  ن�سعر  جتعلنا  التي 

�جمال اأر�احنا ! 

احلزن يدمر قلوبنا �لكن نحن فقط من منلك القدرة على جعله يتال�سى �يختفي؛ مبمار�سة الكثري من 
اللحظات املجنونة �ا�ستغالل اأنف�سنا ال�ستغالل الأمثل �اعتبار احلزن كطائرة �رقية تكون مع الإن�سان لفرتة 
ق�سرية ثم يطلق �سراحها لالأبد، �ل نن�سى ما خاب من جلاأ اإىل ربنا الأعلى فهو يجرب ك�سر قلوبنا �ينري لنا 

در�بنا لن�سل اإىل اأعلى مراتب ال�سعادة.

 �سليمة �سعيد الرحبي 
 اللغة الملانية

لقد �هبنا الله لغة كرمية مباركة فبها اأنزل 
كتاب الله �بها اخت�س الله اأمة العرب، يقول رب 
 « اأي�سا  �يقول  عربيا«  قراآنا  اأنزلناه  اإنا   « العباد 

كتاب ف�سلت اآياته قراآنا عربيا لقوم يعلمون«.

املجتمعات  راأيت  عندما  كثريا  تعجبت 
الأخرى يحر�سون اأميا حر�س على تعليم اأجيالهم 
لغتهم الأم منذ الطفولة �حتى الدرا�سة اجلامعية 
�الدرا�سات العليا. ففي ر��سيا �اليابان �فرن�سا 
يحر�سون  �الكثري  �الربتغال  �اأ�سبانيا  �اأملانيا 
على لغتهم الأ�سلية �يقومون بجهد كبري لرتجمة 
لغتنا  يف  عجز  اأهو  لغاتهم.  اإىل  العلوم  كافة 
عجز  هو  اأم  امل�سطلحات  �كافة  العلوم  لحتواء 

فينا؟

التدا�ل  اقت�ست العوملة يف �قتنا احلا�سر 
التجارة  جمالت  يف  �خا�سة  الجنليزية  باللغة 
الد�لية �التفاقيات �املعاهدات اخلا�سة بالتبادل 
التقنيات  لغة  اأ�سبحت  كما  �غريها.  التجاري 

م�سلم  الأمر  يكون  �قد  اللغة،  بهذه  اأي�سا  تكتب 
العربية  للمجتمعات  م�سلحة  من  يوؤتيه  قد  ملا  به 

�امل�سلمة.

�لكن ما يدعو الأمر للغرابة اأننا باأنف�سنا ل 
جنيد ا�ستخدام لغتنا العربية بيننا! فرتى الواحد 
يدخل بني حديثه كلمات من لغات اأخرى اجنليزية 
يف  الداخلية  املرا�سالت  حتى  مثال،  فرن�سية  اأ� 

املوؤ�س�سات العربية تتم بلغة غري العربية.

ترى  عندما  كثريا  تتعجب  اأ�سلفت  كما 
ففي  لغتها  على  حري�سة  الغربية  املجتمعات 
بلغتهم  يتكلمون  اجلامعة  اأ�  ال�سوق  اأ�  احلافلة 
يتقن  منهم  البع�س  اأن  �سحيح  بها.  �يدر�سون 
يف  �خا�سة  بالأكرثية  لي�س  �لكن  اآخرى  لغات 
ففرن�سا  مثال،  بالنحليزية  الناطقة  غري  الد�ل 
العامل  راأيت هيمنتها يف  عندما  املثال  �سبيل  على 
اأ�سباب ذلك �سعف اللغة  اأن من  بداأت تقل �جدت 
تطوير  على  فعمدت  انت�سارها  �قلة  الفرن�سية 

الفرن�سية  اللغة  لتقوية  الأجل  طويلة  م�ساريع 
ال�سوارع  لوحات  كتابة  منعت  يقال  اأنها  حتى 
باأي لغة غري الفرن�سية.  نقف عند مثال اآخر �هي 
لتدري�س  ت�ستخدم  �التى  اليهودية  العربية  اللغة 
فنجاح  اجلامعة  حتى  التمهيدي  من  العلوم  كافة 

اإ�سرائيل م�ستمد من جناح لغتها هكذا يقولون.

التى  الد�ل  اأن  تذكر  الدرا�سات  اإحدى 
التى  الد�ل  من  هي  اخرتاع  براءات  بها  �سجلت 
�اليابان.  �ال�سني  ر��سيا  اأمثال  بلغتها  تدر�س 
بكافة  الع�سر  مواكبة  على  قادرة  العربية  اللغة 
هو  نظري  ح�سب  ينق�سنا  ما  �لكن  امل�ستجدات 
املعارف  برتجمة  تعنى  منظمة  هيئة  �جود  عدم 

�امل�سطلحات للغة العربية.

ل �سك اأن خمتلف العلوم الطبية �الكيمائية 
بلغات  كتبت  قد  �غريها  �الهند�سية  �التجارية 
من  اأ�سولها  برتجمة  اأربابها  قام  اأن  بعد  اأخرى 
�قد  فيها.  �البحث  بتطويرها  �قاموا  العربية 

قال يل اأحدهم اأنه ل ميكن التدري�س حاليا باللغة 
العربية يف الدرا�سات اجلامعية. �ملا يا ترى؟ قال 

لأن العلوم كتبت الآن بالجنليزية!

يق�سى الطالب حوايل 12 �سنة �هو يدر�س 
اإن  ما  ثم  العربية  باللغة  اجلامعة  قبل  املراحل 
املقررات  كافة  بدرا�سة  يلزم  يدخل اجلامعة حتى 
عن  الطلبة  بع�س  ت�ساأل  �قد  الجنليزية  باللغة 
�سفرا  فتجدهم  التخرج  بعد  العلمية  ح�سيلتهم 

على ال�سمال. 

الدرا�سة  طوال  ق�سى  لأنه  ملاذا؟ 
امل�سطلحات. �يحفظ  الأخرى  اللغة   يدر�س 
تدر�س  اأن  من  املانع  فما  الأمر  يف  تعار�س  �ل 
هناك  �بجانبها  مثال  الجنليزية  باللغة  العلوم 
بالعربية  تدر�س  التى  العلمية  املقرارات  بع�س 
اللغة  على  �حفاظا  املرجوة  للفائدة  متكينا  �ذلك 
الع�سرية  احل�سارة  حركة  م�سطلحاتها  لتواكب 

�لنبقي عزيزين بلغتنا الأم.

نــــز�ى التي �سهدت على ميــــالدي مهوى الفـوؤاد �موطــــن الأجْمـــــــاد  

اإل �اأتــــــرع لـــــي كــــــوؤ��س �دادي نز�ى التي ما مـر ذكـــــر ربوعهــــــــا  

بـل بي�ســـــة الإ�ســــــالم �الإر�ســــــاد َتخت الأئمـــة �الأزمــــــة �الْهــــــــدى  

تعلـــــو مِبحتدهــــــا على الأطـــــــواد اأبقى َلها الديـن احْلنيف منــــــــــــارة  

تغنى احْلجاز ِبهـا بذاك الـــــــــوادي هي يف عمـان كمكــــــة اللـه التــــــــــي  

�باأرَيحيــــــــــــة نـورهــــــا الـوقـــــــــاد تزكو م�ساجدهـــــا بعرف عابـــــــــــق  

اأكـرم بنــــز�ى منـــــــزل اأنزلتــــــــــــه                    يهـوي اإليه مـدى احْلياة فـــــــوؤادي

اأ�ستاق نــز�ى موطنــــي �بــــــالدي ما عدت من بلـد ب�ســـــوق مثلمـــــــــا  

�امْلرتـع احْلانــــــــــي علــــــى اأ�لدي هي منزيل الغالـي الذي اأ�ستاقــــــه  

قرب امْل�سيـــــل �د�حـــــــه امْليـــــــــــاد هي مهد اأيـام الربيئة يف ال�سبــــــا  

��سدى ميادين العر��س ال�سادي هي م�سرتادي حني نظم ق�سائدي  

�الكوكـــب الــــــدري يف اأعيــــــــادي �عرين اآبائـي الكــــرام �جريتــــــي  

اأدبــــــاء �ال�سعـــــــراء اأهل ال�ســــــاد اأخ�سب ِبها اأر�سا ِبها العلماء �الـ  

م�سهـورة الأجـــــــــداد �الأحفــــــــــــاد فيهـا الرجـال جواهــــــر مكنونـــــــة  

اأعلى مفاخرهـا لــــــــدى الأجـــــــــواد نز�ى �ما اأدراك ما نــز�ى �مـــــا  

اإذن َيجف مـن اليــــــــراع مــــــــــدادي لو رمت ��سف مقامها مَل اأ�ستطع  

�يزيدها ف�ســــــــال مـدى الآبـــــــــــــاد اأدعـو اإَلهي ذا اجْلالل ي�سوُنهــــــــا  

ملــــــــــــــاذا 

احلـــــــــــزن؟

مـــن وحـــي ال�ضفــــــر:

مهــــــوى الفــــــــوؤاد

كتبه/ عبدالله بن حممد ال�سكيلي
جامعة نز�ى

د.خمي�س بن ماجد ال�سباري
جامعة نز�ى

العتزاز باللغة الأم)6(
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تتكاثر النجوم، �تكتظ ال�سماء بها يف ذلك الليل البائ�س الذي يعيد ذاته مئات املرات، ��سوت اأنفا�س �سريع مير بني برهة �اأخرى.. اإنه كك�سرة حلوى 
مبذاق �سرقي توؤجج املتعة يف الل�سان، حلوى لذيذة ي�سهل التهامها..

يكـــــــــاد  حاد  بزعيق  ال�سماء  يختـــــــــرق اأ�سماعنا...تعج 

منهمكــــــــــــون  بالتكاثـــــــــــــــــــر..اإنهــــــــــــــــم 

�سواده هنا �هناك...�الليل ين�ســـــر 

تتكاثـــر النجوم �املكان الذي اأعي�س فيه كئيب!

توجد كائنات غريبة! ت�ستطيع اأن تلتهم ج�سدي املنهك..

ميتلئ الليل بالأرق �بع�س العفاريت التي تبث �سمومها..

كنت �حيدة..

اأتو�سد �سخرة كبرية رمبا اأ�ستطيع اأن اأغفو قليال رغم اأين اأ�سعر باخلوف.. 

خرير املاء يف الفلج ي�سدر نحيب م�سجر..  ميتزج اخلوف بال�سوق العارم ملعرفة امل�ستقبل.. 

�غيوم تاأتي �ترحل، �اأ�سجار النخيل تزيد املكان �سوادا!

»ك�س....ك�س...هاااا..  تعايل من هناك يا عيده......«�متتمات تغيب �تظهر..  �طيف عجوز 
يطفو على م�سافة ق�سرية. .ي�سع بع�س النور منه.. 

م�ست قليال:

»يا عيده تعايل من هناك.. اإنك مت�سني �تاأكلني من عزبة ال�سايب حمدان«

�سوت قهقهة..
»�سيغ�سب.. �سيغ�سب كثريا..«

كنت م�ستلقية �اأنظر اإليها: اإنه كابو�س على ما يبد�!

رمبا ا�ستغفلني النوم ثواين..

ذهب الليل �طار الغيهب معه..

�سوت العجوز مازال ي�سنع ذبذبات يف اإذين ��سبح تلك الأغنام امل�سيئة التي كانت تطوف حولها ينت�سلني اإىل الواقع..

بحر الأفكار

تواجه  التى  التحديات  اأبرز  من  لعل 
موؤ�س�سات التعليم العايل رعاية الطلبة 
طاقاتهم،  ي�ستثمر  ب�سكل  املوهوبون 
املوهوبني  الطلبة  رعاية  يف  �ي�سرتك 
منظومة تعليمية متكاملة من العنا�سر 
�يعد  املالية.   � �املادية  الب�سرية 
�رعايتهم  املوهوبني  الطلبة  اكت�ساف 
من الأهداف املهمة التى ت�سعى اجلامعة 
خططها  يف  تعتمد  حيث  حتقيقها  اإىل 
على العديد من الأن�سطة التي تهتم لهذه 
ال�سريحة �توفري بيئة جامعية ت�سجع 

الطلبة على التميز �الإبداع. 

�يظهر هذا الهتمام من خالل منظومة 
من  اجلامعة  بها  تقوم  التى  الأن�سطة 
عقد  مثل  الطالب  �سوؤ�ن  اأمانة  خالل 
فر�س  تعترب  التى  الطالبية  املوؤمترات 
�اإبداعاتهم  مواهبهم  لإبراز  �اقعية 
الفر�سة  اإتاحة  خالل  من  �قدراتهم 
�اإدارة  �تنظيمها  لها  الإعداد  يف  لهم 
مما  العمل  اأ�راق  �تقدمي  جل�ساتها 
بع�س  لكت�ساب  جديدة  اآفاقا  لهم  يفتح 
املوا�سم  عقد  كذلك  احلياتية،  املهارات 
خطة  برامج  �سمن  امل�ستمرة  الثقافية 
�سمن  تعترب  التي  الطالبية  الأن�سطة 

م�ساركة  نحو  اجلامعة  ا�سرتاتيجية 
الطالبية  املنا�سط  خمتلف  يف  الطلبة 
لد�رها املهم يف بناء �سخ�سية الطالب 
يعد  اإذ  النواحي؛  جميع  من  املتكاملة 
الطالبية  املواهب  لكت�ساف  ��سيلة 
الأن�سطة  باأن  اإميانا  �رعايتها،  املبدعة 
من  اأ�سا�سيا  جزء  متثل  الطالبية 
منظومة اجلامعة الأكادميية، �مفتاحا 
اأن  اإذ  جناحها،  مفاتيح  من  هاما 
املو�سم  الطالبية يف  الأن�سطة  ممار�سة 
الثقايف يهدف اإىل: بث القيم الفا�سلة، 
احلميدة  ال�سلوكية  الأمناط  �تعزيز 

الثقافية،  الأن�سطة  ممار�سة  خالل  من 
��سقل  �الجتماعية،  �الريا�سية، 
�ن�سر  �القدرات،  املواهب  �تنمية 
�ت�سجيع  �الإبداع،  البتكار  ثقافة 
الطالب على اكت�ساب املهارات �التعليم 
الفني  الن�ساط  عرب  امل�ستمر  الذاتي 
�تنظيم  املعار�س  �اإقامة  �الأدبي 
يف  �الإ�سهام  التناف�سية،  الد�رات 
معرفيا  الأفق  �ا�سعة  �سخ�سية  بناء 
الدرا�سة  �مهاريا �قيميا، �الربط بني 
�التطبيق، �الإ�سهام يف ربط اجلامعة 
املعار�س  خالل  من  املحلي  باملجتمع 

املثمر بني  التفاعل  �الد�رات، �رعاية 
الطالب. 

 فالبيئة الأكادميية مل تعد بيئة تدري�سية 
ملمار�سة  للطلبة  بيئة حمفزة  بل   ، فقط 
العلمية   ( جمالتها  بكافة  اأن�سطتهم 
�الفنية   ، �الريا�سية   ، �الثقافية   ،
للد�ر  تاأكيدا   ) �الأدبية   ، �املهنية   ،
املحوري الذي تعك�سه تلك الأن�سطة يف 
اإبراز الطلبة املبدعني.                                                                                                                   

ولة!
جمه

جوز 
ع

هناك ..

يف بالد بعيدة ..

من ي�سارع لأجل

حياة زهيدة ..

�هنا ..

فتاة جميلة ..

ترف�س الهاتفون اإليها

من اأجل تلك احلياة

الزهيدة ..

�فاء كبري

�ظلم كثري

فال اأحد يفهم

الرغبات الدفينة ..

تبا لقوم

اإن جتاهلوا يوما

اأ� ن�سوا 

�عودا عظيمة ..

ثوبية بنت اأحمد القا�سمية

2 بال عنوان – 

رعاية الطلبة املوهوبون

اأماين علي ال�سيابي
هند�سة ت�سميم �ديكور داخلي

د. حممد اجلرايدة 
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Mr. Trust
Mr. Trust where are you?

Mr. Trust who wipes the tears 
of a young woman?
Right no I have no tears 
But I could not leave my 

fears 
No chance 

So wandering what?
Mr. Trust 

Mr. where are you?
Trust you think it is only a 

world 
It is more than that 

The rolling tears in my face 
Without a doubt 

Trust not exist in this world 
Trust has gone 

Than just I say that 
Mr. Trust has gone than 
Mr. Trust will be home 

Aya hamed Al-swaai
English translation 

    Each one of us has 
special manners to his/her 
life. We follow these manners 
to adapt to our life, band 
there are many reasons 
forcing us to change these 
ways. All of us have particular 
objectives and to achieve 
them we have to choose a 
good method benefits us in 
our lives.

In my opinion, there are 
three important aspects of life 
philosophy. Firstly, the success 
is first thing in my list. It makes 
me strong. This feeling gives 
me the ability to live and the 
power to try even if I fail. There 
is a Chinese expression which 
expresses” if you fail seven 
times you will stand on eight”   
if I believe in my abilities I can 
succeed in many factors and 
should confront the problems 
and break down the barriers 
to reach my objectives, 
goals and ambitions. Most 
of scientist failed many times 
before they achieved the 
successful.  

Secondly, I should never 
harm anyone whatever they 
have done. I need to be kind 
and friendly with people. 
I require them because of 
that I should keep trying to 
make good relations with 
them as possible as I can. 
That conduct makes them 
like me, so they will help me 
when I need assistance. To 
be honest with you no one 
can life without company 

or people around him/her. 
Allah create people to be 
together to help each others 
to be relatives, neighbors and 
friends.   

Thirdly, living my day 
without worrying about the 
future is my way to be isolated 
from the physical and mental 
diseases. This concept makes 
me more comfortable. Yes, I 
care and plan for the future 
and all of us are dreaming 
about a good future, but if 
I live thinking and worrying 
about it I will never know the 
real taste of life. My life will 
be bland on. Each one of 
us needs a good life, but we 
must make balance between 
the future and the present. 
We have the right to dream 
and care, but at the same 
time we have duties and 
responsibilities to take care of 
our health and minds.

In conclusion, we should 
respect the viewpoints of 
others in their life. We need 
to mix the entertainment 
and the enthusiasm in life to 
make it more comfortable. 
If we change the routine, 
sometimes our life will be 
better. Then we will take 
care of our life. Then we will 
know the real value of life. My 
belief is that the life can be 
delightful and respectable if 
we keep the worrying behind 
us.        

Name: fatma said al ghafri

Rain
Every one know rain, but not all like rain..
Because of dark memories, sadness and weakness..
But it stills rain..
A good friend with you at night..
In front of light..
With a beautiful sing like romantic music..
It hits your roof, your window, your door...
Just to say good day for you...
To attract you...
To be together 4 ever...
To forget your worried...
To fly both...
For a another world,
Searching just for a place...
Full with happiness, ambitious, hopes...
It is just rain,
A beautiful rain...

  
Amina nassir al-hattali

My life philosophy
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When we think about 
English language programs, 
most of the time, books 
by Cambridge, Pearson, 
Longman and others come 
to mind. However, that is 
changing in the Foundation 
Institute at the University of 
Nizwa. There, you will find a 
group of writers and editors 
working diligently to create 
a program that incorporates 
local and regional customs 
while developing necessary 
language, academic writing 
and test-taking skills. It is a 
huge undertaking, but one 
the team at the Foundation 
Institute feels is well worth the 
challenge. 

Instead of relying on 
programs produced in 
places as far away as 
London or New York City, 
the Material Writing Team 
(MWT) at the FI is producing 
English programs in Birkat al-
Mouz. The goal is to make 
the program appealing and 
educational on many levels. 
Like any program, the books 
are a key element. This past 
year, the MWT has compiled 
eleven books in their new 
English Book Series, including 
Test Strategies books, two 
levels of Pre-Foundation 
and a new Foundation 
English Level One book set. 
In addition to the inclusion 
of Omani and Arab culture 

and personalities, one of 
the most interesting aspects 
of the new book series 
is the integration of the 
IELP program with TOEFL-
style exercises that include 
American grammar use, 
idioms and other skills. They 
are doing this in order to give 
students the opportunity to 
develop multiple elements 
of English proficiency 
simultaneously. The FI 
realizes that the program is 
quite challenging, but that 
is how it is designed. They 
feel that challenging their 
students leads to a sense 
of accomplishment that 
students will carry with them 
throughout their lives.

In addition to the basic 
books, the MWT is building 
accompanying multimedia 
components that can be 
used both in and out of the 
classroom. One of these 
components is the recording 
of their own teachers’ voices 
for all the audio exercises. 
Because of the variety of 
nationalities they have 
amongst their teaching 
staff, they are able to record 
many different accents, 
thus exposing the students 
to a wider range within the 
language. Another aspect of 
the multimedia is the addition 
of interactive PowerPoint 
presentations that can be 

used in the classrooms and/
or viewed on any computer. 
This is made possible 
because of the addition 
of website blogs that are 
specific to each English level 
in the program. Perhaps a 
student misses class but still 
needs information about the 
lesson; in this case, they can 
go online to their level’s blog 
and use the multimedia to 
complete their lessons. 

However, the MWT hasn’t 
stopped there. They have 
gone a step further and 
have created the “FI English 
Phone App”. This phone 
app is accessible to anyone, 
across all platforms. The 
phone app has everything 
that is online concerning the 
University of Nizwa and the 
Foundation Institute. Some 
of the features include links 
to the University of Nizwa 
website, the Foundation 
Institute webpage, TOEFL 
Lab and VOICE schedules, 
Anjiz schedules and events, 
Moodle and Eduwave. 
We also have specific 
links to individual English 
levels. Through these links, 
a student in any level can 
access listening exercises, 
animations and other 
multimedia features for 
their respective level. The 
addition of the phone app 
seems to be one of the most 

popular aspects of their 
program because it places 
all the information a student 
and teacher needs at their 
fingertips. 

With all this going on, 
you would think it would 
be enough. However, it is 
not. The MWT considers this 
just the beginning of the 
changes affecting the English 
program at the Foundation 
Institute. In fact, they have 
plans to create a Foundation 
Journal, a Multimedia Majlis 
club, interactive websites, 
videos, and many other 
resources. In addition, 
the MWT has recruited a 
team of volunteers who 
are writing exercises for the 
newly-developed English for 
Special Purposes project. 
They hope to have these 
interactive exercises online 
in the next couple of months. 
After that… who knows what 
they will come up with? One 
thing is for sure, however, 
the University of Nizwa 
Foundation Institute is doing 
exciting things, and with the 
continued support of His 
Excellency, the Chancellor, 
they will continue to create 
resources their students need 
to achieve great success.  

By: Robert E. Sawyer

MWP at UNizwa
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نا�سر الكمياينزهرة الر�احيخالد احل�سرمي

حنان ال�سبارياأ�سماء الهطايل

اآيــــــــه الهدابي مر�ة العامري


