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علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة
ٍ
مل�ستقبل ٍّ
علم ور�شا ٍد ِّ
أجيال من
لكل طالب علم ،وهي بذلك تهدف �إىل بناء � ٍ
تتم َّثل ر�ؤية جامعة نزوى يف �سعيها ال َّد�ؤوب ِلأن تكون منارة ٍ
العُمانيِّني امل�ؤهَّ لني والواعني برتاث الأ َّمة الإ�سالم َّية وال َّثقاف َّية ،واملحافظني على الهُو َّية العُمان َّية الأ�صيلة والقيم الأخالق َّية واالجتماع َّية،
م�س َّلحني باملعرفة والقدرات ال ِّتقن َّية ا َّلتي يتط َّلبها املجتمع العُماين.
ر�سالة اجلامعة:
إيجابي
أ�سا�سي هو ن�شر الفكر ال
نفع عام ،تقوم على �أمرها وتدبري �ش�ؤونها .و�إنَّ هدفها ال
َّ
َّ
�إنَّ جامعة نزوى م� َّؤ�س�س ٌة علم َّي ٌة� ،أهل َّي ٌة ،ذات ٍ
أ�سا�س من الإميان ال َّرا�سخ بالله – ع ّز ّ
وجل ،-وعلى والئها للوطن وجاللة
وتر�سيخ هو َّية الأ َّمة وقيمها و�إرثها احل�ضاريَّ وال
إ�سالمي على � ٍ
َّ
ال�سلطان .غايتها ن�شر املعرفة مبا يكفل لطلاَّ بها ال َّتعلم ،وال َّتزود بالف�ضائل ،واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم للإ�سهام
ُّ
ً
ً
ِّ
أكادميي وال َّتنمية الفكر َّية مبا
مرنة توفر درجة عالية من الت�أهيل ال
بفاعل َّي ٍة لنموِّ املجتمع وتط ُّوره؛ ولهذا ف�إنَّ اجلامعة ت�سعى �إىل �إيجاد برامج ٍ
ِّ
واقع ملمو�س.
يرتجم هذه الغايات ال َّنبيلة �إىل ٍ
اجلامعة يف �سطور:
ربحي» يف �سلطنة عُمان.
أ�سا�س غري
تعليم ٍ
نفع عام «على � ٍ
ٍّ
عال �أهل َّي ٍة ذات ٍ
�أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة ٍ
طالب وطالبة.
يفوق عدد طالبها (ٍ )6,800
خ�ص�صات واخلربات ،ومن �ش َّتى
التحق ب�سلكها ال َّتدري�سي �أع�ضاء هيئة
تدري�س ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت وال َّت ُّ
ٍ
جن�س َّيات العامل.
تتنوع براجمها ال َّتعليم َّية ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س والدّبلوم.
َّ 
�ص يف جمال البحوث وال َّتطوير ال ِّتقني؛ �أطلق عليه مركز “دار�س للبحث العلمي وال َّتطوير
بحثي
يوجد بها مرك ٌز
ِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
ال ِّتقني” ،و�آخر للدِّرا�سات العرب َّية “مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدِّرا�سات العرب َّية” �إىل جانب كرا�سي البحوث العلميّة.
نظامها الدِّرا�سي ي�شمل اللُّغتني العرب َّية والإجنليز َّية.
أكادميي ٌ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة علم َّي ًة دول َّي ًة يف عدَّة بلدان من العامل؛ منها :الواليات املتحدة
يجمعها تعاونٌ �
ٌّ
الأمريك َّية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.
بها مكتب ٌة وا�سع ٌة ت�ض ُّم الآالف من الكتب الورق َّية وااللكرتون َّية ،واملو�سوعات ،والدَّور َّيات الإلكرتون َّية.
خمتربات بحث َّية.
تزخر بـ( )71خمتربًا تدري�س ًّيا يف �ش َّتى املجاالت ،و()9
ٍ
�أ�سهمت ح َّتى الآن يف ن�شر �أكرث من ( )157بح ًثا حم َّكمًا ،و( )26كتابًا م�ؤ َّل ًفا.
مقاومة لل َّزالزل عام 2010م.
مبان
ح�صدت � َّأول براءة
ٍ
اخرتاع يف جمال الهند�سة املدن َّية ،بت�صميم ٍ
ٍ
ً
جامعات عامل َّية خالل العام الأكادميي.
تدريب اختيار َّية يف عدَّة
تقدِّم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ٌ
للطالب ،ويوفر املنح والبعثات ُّ
�صندوق مل�ساندة املتعلمني (معني)؛ يقدِّم العون املاديَّ واملعنويِّ ُّ
للطالب املتفوقني واملجيدين
بها
يف الدِّرا�سة.
ً
ً
ُّ
ُّ
َّ
متخ�ص�صة للطالب واملجتمع من خالل مركز التعلم مدى احلياة.
دورات وبرمج تدريب َّية
تقدِّم
ٍ
ِّ
ب�شكل فعَّال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
ت�سهم
ٍ
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معهد التعلم مدى
احلياة يوقع اتفاقية
تعاون مع �رشكة تنمية
الدقم

كتب/حميد بن �سامل ال�ساملي:
يف �إطار اهتمام معهد التعلم مدى احلياة
بتو�سيع دائرة تقدمي خدماته للعمالء ،وطرح حزم
خدمات تدريبية عالية اجلودة تت�سق مع �أهداف
وتطلعات عمالئه؛ قام املعهد بتوقيع اتفاقية تعاون
مع �شركة تنمية الدقم؛ وذلك لإقامة دورة تدريبية
لعدد من �أبناء منطقة الدقم ،يقوم مبوجبها املعهد
بتدريبهم يف جمال اللغة االجنليزية ،واحلا�سب
الآيل ،واملهارات املكتبية؛ لإعدادهم لفر�ص العمل
التي يقدمها �سوق العمل ،حيث �ستقام الدورة
التدريبية داخل احلرم اجلامعي بربكة املوز؛ لتكون
جتربة مرثية ومثرية لهم حتقق تطلعات وطموحات
�أرحب خلدمة الوطن العزيز.

اجلامعة ت�ست�ضيف
معر�ض الت�صوير
ال�ضوئي مل�سابقة
نزوى عا�صمة
الثقافة الإ�سالمية
ا�ست�ضافت اجلامعة الأ�سبوع املا�ضي
معر�ض الت�صوير ال�ضوئي مل�سابقة نزوى
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية والذي نظمته
وزارة الرتاث والثقافة بالتعاون مع جمعية
الت�صوير ال�ضوئي �ضمن فعاليات اللجنة
الفنية لالحتفاء بنـزوى ،وذلك برعاية
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وفد من جامعة م�رص للعلوم والتكنولوجيا يزور اجلامعة
ا �ست�ضا فــت
جامع ــة ن ـ ـ ـ ــزوى
م�ؤخـ ـ ـ ـ ـ ًرا وفـ ـ ـ ــد
م ـ ــن جامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
م�صـ ـ ـ ــر للعل ـ ــوم
والتكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا
تر�أ�سته الدكتورة
خديجـ ـ ــة عطي ـ ـ ـ ــة
–عميدة �ش ـ ـ ـ ـ�ؤون
الطالب باجلامعة .-وكان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ �سعود بن مذخور اجلفيلي –نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية واملالية -والدكتور �صالح بن من�صور العزري-م�ساعد
الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب -والأ�ستاذ نا�صر بن حممد البهالين-مدير مركز التميز
الطالبي ،-حيث رحّ بوا بوفد جامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا ،وتناول احلوار

أكادميي والتوا�صل العلمي بني اجلامعتني ،و�سبل تو�سيع �آفاق
�أوجه التعاون ال
ِ
التعاون بينها خا�صة فيما يتعلق بالتبادل الطالبي .كما تعرف الوفد على تاريخ
اجلامعة ون�ش�أتها ور�ؤيتها� ،إىل جانب تو�ضيح موجز لوظائف اجلامعة الأ�سا�سية
ونظامها الأكادميي ،والكليات واملراكز التابعة لها.
بعد ذلك قام الوفد بجولة تفقدية يف �أرجاء اجلامعة وكلياتها و�أق�سامها؛
حيث زاروا مركز «دار�س» للبحث العلمي والتطوير التقني ،واطلعوا على �أق�سام
املركز و�أعمال كل ق�سم فيه� ،إىل جانب االطالع على دور املركز يف النهو�ض
مب�ستوى البحث العلمي والتطوير التقني يف ال�سلطنة.
ومن بني مرافق اجلامعة التي زارها الوفد مكتبة اجلامعة؛ حيث اطلعوا
فيها على �أهم �أق�سامها وما حتويه من م�صادر ومراجع علمية و�أدبية  -ورقية كانت
�أو �إلكرتونية ،-كما �أخذوا ملحة بيانية عن مبنى املكتبة الرئي�سة يف حرم اجلامعة
الرئي�س.

احتفاء بنزوى عا�صمة الثقافة الإ�سالمية ..اجلامعة ت�ست�ضيف معر�ض بيت
الزبري
ا�ست�ضافت اجلامعة �صباح اليوم الأحد
املوافق(2015/9/14م)معر�ض بيت الزبري لالحتفاء
بنزوى عا�صمة للثقافة الإ�سالمية لعام 2015م،
وذلك حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان
الرواحي –رئي�س اجلامعة -حيث احتوى املعر�ض
على عر�ض لكتاب «نزوى» مل�ؤلفه معايل حممد بن
كما يحتوي املعر�ض على زاوية تعريفية ببيت
الزبري الذي مت تد�شينه خالل هذا العام احتفاال
الزبري كمجمع ثقايف متكامل ،يعر�ض بها كل مرافق الرتاث العماين العريق� ،إىل جانب عدد من مقتنيات
بهذه املنا�سبة .وي�أخذ املعر�ض الزائر �إىل جولة يف
ومباين بيت الزبري التي مت ت�صميمها لتواكب احلركة بيت الزبري ،التي ميكن لزائر التفاعل معها ومل�سها
الكتاب وحماوره والذي ي�ضم نبذة عن تاريخ نزوى
الثقافية والفنية املتنامية يف ال�سلطنة ،وكذلك عر�ض والتعرف عليها عن قرب .هذا وا�ستمر معر�ض بيت
وموقعها املهم ومدنها وقراها� ،إىل جانب الن�شاط
عدد من املقتنيات الأثرية التي حتكي تفا�صيل الزبري حتى يوم اخلمي�س املوافق2015/9/17م.
ال�سكاين للمدينة كالزراعة والتجارة وال�صناعة

�سعادة ال�شيخ الدكتور خليفة بن حمد
ال�سعدي -حمافظ الداخلية -وبح�ضور
�سعادة ال�شيخ حمد بن �سيف الأغربي
وايل نـزوى -وجمع غفري من امل�صورينامل�شاركني واملدعوين ،حيث مت الإعالن
عن الأ�سماء الفائزة يف امل�سابقة التي �أعلن
عنها م�سبقا جلميع امل�صورين ال�ضوئيني
املحرتفني والهواة لتقدمي �صور من نـزوى
تعك�س املعامل الطبيعية والرتاثية والإن�سانية
واحل�ضارية التي تزخر بها الوالية.

واخلدمات� .إ�ضافة �إىلعر�ض للموارد املائية والأفالج
املوجودة بالوالية و�أبرز امل�ساجد و�أهم علمائها
وقالعها وح�صونها وبيوتها والأ�سواق التقليدية التي
ت�ضمها .ويختتم امل�ؤلف الكتاب ب�أبرز ما قاله الرحالة
والعلماء حول نزوى.

و�ألقى الأ�ستاذ �أحمد بن عبدالله البو�سعيدي
مدير جمعية الت�صويرال�ضوئي -بهذهاملنا�سبة كلمة حتدث فيها عن م�ضامني هذه
امل�سابقة مبا تتطلبه من التقاط �صور من
نـزوى متثل املعامل العمرانية والرتاثية
والطبيعة اجلميلة وتعك�س تفاعل الإن�سان
يف هذه املدن .م�ضيفا �أن امل�سابقة قد �شهدت
�إقباال من امل�صورين ال�ضوئيني ،حيث تقدم
للم�شاركة يف امل�سابقة  72م�صورا �ضوئيا،
وبلغ عدد ال�صور ال�ضوئية امل�شاركة 259

�صورة �ضوئية واختارت اللجنة � 48صورة
�ضوئية ك�أف�ضل ال�صور املقبولة والتي مت
عر�ضها باملعر�ض امل�صاحب للم�سابقة بقاعة
احلزم وهي متثل  34عد�سة �ضوئية.
بعد ذلك مت الإعالن عن الأ�سماء الفائزة يف
هذه امل�سابقة ،حيث فاز هيثم بن خمي�س
بن را�شد الفار�سي باملركزين الأول والثاين
وفاز حممد بن �سعيد بن دادالله الزدجايل.
وت�شجيعا للمواهب ال�شابة يف جمال

الت�صوير ال�ضوئي كذلك مت الإعالن عن
�أربع جوائز تقديرية ح�صل عليها كل من
م�صعب بن �سعيد البادي و�أحمد بن حممد
الطوقي وقا�سم بن حممد الفار�سي وحمد بن
�سالم ال�سليمي ،ثم قام راعي احلفل بافتتاح
املعر�ض امل�صاحب لإعالن نتيجة امل�سابقة
والذي تناول م�شاهد جميلة من مدينة نـزوى
ت�ضمنتها العد�سات امل�شاركة يف امل�سابقة،
هذا وا�ستمر املعر�ض حتى يوم اخلمي�س
املوافق(2015/9/17م).
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ال�صيف ّية..
�ضمن برنامج التبادل الطالبي لل ّدرا�سة ّ
طالب اجلامعة يتوجهون للدرا�سة يف ماليزيا
ٍ
بزيارات ثقاف ّي ٍة و�سياح ّية
ويقومون
كتبت� /سلوى العنقودية.
ت�صوير� /أجماد ماجد الهنائي.

وقد �شارك الطالب يف ح�ضور م�ؤمتر بعنوان «ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية :الفر�ص والتحديات»
والذي عقده وزير ال�شئوون اخلارجية جلمهورية تركيا ال�سيد مولود ت�شاوو�ش �أوغلو ،كما
زار الطالب عددا من الأماكن ال�سياحية اجلذابة التي ت�شتهر بها ماليزيا منها مدينة بوتراجايا والتي تعد
مدينة ع�صرية متقدمة تتميز باحلدائق اخلالبة ،و الت�صميمات العمرانية املتميزة ب�شوارعها وحدائقها
اجلميلة .كما جتلى جمال املعمار اال�سالمي يف جامع بوترا ذات القبة القرمزية اللون ،و�أعمدة املرمر
املزخرفة بالورود ليت�سع اجلامع لأكرث من � 15ألف م�صلي.

�ضمن برنامج التبادل الطالبي لل ِّدرا�سة ال� َّصيف َّية توجه ال�شهر املا�ضي ( )27طالبا من طالب
اجلامعة �إىل جامعة ماليزيا الإ�سالمية العاملية للدرا�سة وملدة خم�سة �أ�سابيع متوا�صلة ،حيث
�أقامت اجلامعة يوما تعريفيا ال�ستقبال الطالب ،تع َّرفوا من خالله على اخلطة الدرا�سية التى
ت�ضمنها الربنامج ،و �أه ّم اخلدمات واملرافق ا َّلتي ت�ضمّها اجلامعة وتوفرها للطالب خالل فرتة
ال�صيفي درا�سة م�ساقني �أكادمي َّيني يف الإدارة ،واملحا�سبة،
تواجدهم ،حيث يت�ضمن الربنامج َّ
وبرناجمً ا ِّ
لالطالع ال َّثقايف ،وال َّتع ُّرف على املجتمع املاليزي وح�ضارته عن قرب� ،إىل جانب
ومن جانب �آخر زار الطالب بحرية تامان �أكرب بحرية مائية �صناعية ا�ستوائية تعد الأوىل من نوعها
الإ�شراف التام على الطالب �أكادمييا ،وثقافيا ،واجتماعيا ،وتوفري ال ِّرعاية ِّ
ال�صح َّية الالزمة لهم .يف ماليزيا وحتيط بها احلديقة املائية مب�ساحة  140هكتار.

اجلامعة حت�صد املركز الثاين بني
جامعات ال�سلطنة يف الدور الثاين
مل�سابقة ميكرو�سوفت KUDOS
وتت�أهب خلو�ض الدور الثالث

معهد التعلم مدى احلياة يختتم برنامج اللغة الإجنليزية ملوظفي �أمن
جراند مول م�سقط
احتفل معهد التعلم مدى احلياة فرع م�سقط جراند
مول م�ؤخرا ،بتخريج الدفعة الأوىل من برنامج اللغة
الإجنليزية العامة ملوظفي الأمن التابعني لإدارة جراند
مول.

رعى احلفل الفا�ضل ح�سن جعبوب -مدير �إدارة
جراند مول -الذي �ألقى كلمة توجه فيها بال�شكر اجلزيل
�إىل جامعة نزوى ممثلة مبعهد التعلم مدى احلياة على
ح�سن �إدارة الربنامج م�شريا �إىل عزم �إدارة املجمع
موا�صلة التعاون امل�شرتك البناء مع املعهد وذلك ب�إحلاق الدفعة الثانية من املوظفني يف القريب العاجل لي�شمل التعاون برامج ودورات �إدارية �أخرى
يتم فيها التوا�صل مع �إدارة املعهد لتنفيذها وذلك ح�سب اخلطة التدريبية املعدة لعام .2015
اجلدير بالذكر�أن الربنامج ا�ستمر ملدة ثمانية �أ�سابيع و�ضم حوايل( )41موظفا مت تق�سيمهم على جمموعتني ُخ ّ�ص�ص لكل جمموعة منهما
يومني من كل �أ�سبوع.
�شارك طالب اجلامعة يف م�سابقة ميكرو�سوفت
 KUDOSالتي ّ
نظمتها �شعبة علوم احلا�سوب بكلية
العلوم والآداب بالتن�سيق مع مركز نظم املعلومات ،حيث
تندرج �ضمن املرحلة الثانية للم�سابقة التي تهدف �إىل
تدريب طالب اجلامعة على خو�ض امل�سابقات واختبار
معلوماتهم يف ا�ستخدام الربجميات اجلاهزة.
ولقد ظهرت �أخريا نتائج امل�سابقة مك ّللة بالنجاح
الباهر حيث ح�صلت جامعة نزوى على املركز الثاين على
م�ستوى اجلامعات والكليات بال�سلطنة يف م�سابقة برنامج
معاجلة الن�صو�ص ( )Microsoft Wordالذي
يندرج �ضمن جمموعة من برامج امل�سابقة.
وجتري التح�ضريات للفائزين خلو�ض املرحلة
الثالثة التي �سوف ّ
تنظم قريبا �إن �شاء الله مب�سقط.

�أقيم احلفل بالقاعة الكربى مبقر املعهد يف م�سقط و�شمل فقرات حفل التخريج وتوزيع ال�شهادات والهدايا على اخلريجني وامل�ساهمني يف
�إجناح الربنامج.

 ..وينفذ الربنامج للم�رصفيني:
نفذ معهد التعلم مدى احلياة
برنامج اللغة االجنليزية للم�صرفني،
وذلك خلم�سة ع�شر موظف من موظفي
بنك ظفار ،حيث ا�ستمر ملدة ثمانية
�أ�سابيع متوا�صلة.
ويهدف الربنامج �إىل تطوير
مهارات امل�شارك ،وتعليمه طرق التوا�صل
واملحادثة ،وم�ساعدته على �إ�ستخدام
اللغة االجنليزية يف املحادثة بطريقة
�سليمة خالية من الأخطاء ،كما يهدف

�إىل تدريب امل�شاركني على �إ�ستخدام
الأ�ساليب املتبعة عند بدء احلديث �أو
التدخل لت�صحيح م�سار حديث ما �أو
�إنهائه با�ستخدام الرتاكيب والوظائف
اللغوية ال�سليمة� ،إىل جانب تو�ضيح
خمارج احلروف ونطقها ال�صحيح
ليتمكن امل�شاركني من لفظ احلروف
بطريقة �سليمة وبالتايل الكلمات
واجلمل.

�أخبـــــار
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مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار ي�شارك يف معر�ض «�إجناز عمان»
كتبت/هاجر بنت يعقوب اجلابرية
�شاركت اجلامعة ممثلة مبركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني
االبتكار يف معر�ض �إجناز عمان لل�شركات الطالبية؛ والذي يهدف
�إىل م�ساعدة الطالب الدار�سني يف املراحل اجلامعية على عر�ض
�أعمال �شركاتهم اخلا�صة بهم والتي يقومون من خاللها على �إبراز
مواهبهم وحتقيق م�ستوى من الطموح الذي ي�سعون �إليه من خالل
�إثبات ذواتهم وقدراتهم وا�ستغالل اخلربات التي اكت�سبوها يف
مراحل التعليم املختلفة.
وقد � أقيم املعر�ض يف �سوق املزار مبنتجع بر اجل�صة ،ومثلت
اجلامعة ال�شركة الطالبية ()Smart Cube Company
وتقوم هذه ال�شركة ب�إنتاج مفتاح كهربائي ذكي يتحول �إىل حمول
كهربائي ذات خم�س منافذ خمتلفة مع نقطة  ،USBوب�إمكانه �أن
يعمل كبطارية ذات خم�سة منافذ خمتلفة.

وتهدف م�سابقة «�شركتي» الطالبية على متكني الطالب من
خو�ض غمار العمل الريادي عرب �إن�شاء و�إدارة �شركات حقيقية بر�أ�س
مال وهيكل �إداري ومايل ووظيفي ،مما ي�سهم يف �صقل وتطوير
املهارات الفردية واجلماعية التي ال يقوم �أي م�شروع ريادي �إال عليها
وذلك من خالل دعم مقدم من قبل مدربني (متطوعني) من اجلهات
الداعمة .وت�ستغل م�ؤ�س�سة �إجناز عمان مو�سم م�سابقة «�شركتي»
بتعريف الطالب على مفاهيم ومبادئ ت�أ�سي�س و�إدارة الأعمال وذلك
عرب متطوعني من القطاع اخلا�ص يقومون من خالل عملية التعليم
(التفاعلي) على حث امل�شاركني لإيجاد احللول واخلطط املنا�سبة
لت�أ�سي�س �شركات ريادية .ثم تختتم �إجناز مو�سم «�شركتي» �سنويا
ل�سوق العمل يف نطاق برنامج �إقليمي يعمل على ربط خمرجات
بعقد م�سابقة مب�شاركة حمكمني من القطاع اخلا�ص ويتم اختيار
التعليم مبتطلبات الوظيفة ،كما تعد امل�سابقة كذلك نقطة بداية لإعداد
الفرق الفائزة وفق معايري حمددة م�سبقا.
جيل من ال�شباب قادر على مواجهة حتديات �سوق العمل بثقة مل يكن
هذا وت�أتي م�سابقة «�شركتي» كفر�صة حقيقية لتهيئة ال�شباب ليكت�سبها من قبل.

مركز التميز الطالبي ي�شارك يف اللقاء
الدويل ال�ساد�س للطلبة الر�سامني
�شاركت اجلامعة ممثلة مبركز التميز الطالبي م�ؤخرا يف اللقاء الدويل ال�ساد�س للطلبة
الر�سامني ،والذي عقد يف اجلمهورية التون�سية بتنظيم ديوان اخلدمات اجلامعية لل�شمال
بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التون�سية ،وي�أتي ذلك يف �إطار التبادل
الطالبي والثقايف الدويل ،وجاءت م�شاركة املركز يف هذا اللقاء من خالل جماعة الفنون
الت�شكيلية والتي مثلتها الطالبتني رقية بنت �سيف بن حمد الذهلية ،وفاطمة بنت حممد بن
عبدالله الكندية.
وقد �شارك يف اللقاء
�أكرث من( )150طالب وطالبة
ميثلون عددا من الدول العربية
والأجنبية ،حيث �أتيحت
للم�شاركني فر�صة التعرف على
املوروث احل�ضاري والثقايف
لتون�س ،وممار�سة هواياتهم
يف جمال الفنون الت�شكيلية مثل
الر�سم على الورق والر�سم على
اخل�شب والر�سم على البلور
والر�سم على اخلزف والت�صوير
الفوتوغرايف وغريها من
الفنون الت�شكيلية.
وعلى هام�ش اللقاء
الدويل مت تنظيم العديد من
ور�ش العمل والأم�سيات الفنية،
�إ�ضافة �إىل زيارة املركز الثقايف
مبدينة نابل.

مناق�شة ر�سالة يف املاج�ستري:
«ال�شخ�صية يف روايتي غالية �آل �سعيد؛
«�سنني مبعرثة» و «جنون الي�أ�س»:
درا�سة و�صفية حتليلية»
وفاء بنت بدر ال�شق�صية
مبناق�شة ر�سالتها ا�ستكملت الباحثة وفاء بنت
بدر بن �سليمان ال�شق�صية متطلبات درجة املاج�ستري
يف اللغة العربية و�آدابها يف تخ�ص�ص النقد الأدبي
بعنوان “ال�شخ�صية يف روايتي غالية �آل �سعيد
“�سنني مبعرثة” و”جنون الي�أ�س” :درا�سة و�صفية
حتليلية” ،حيث �أ�شرف على الر�سالة الدكتور حممد
بن نا�صر املحروقي –مدير مركز اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي للدرا�سات العربية بجامعة نزوى ،-باحثا
رئي�سا ،ود� .سناء بنت طاهر اجلمايل من ق�سم اللغة
العربية بجامعة ال�سلطان قابو�س .وتكونت جلنة
مناق�شة الر�سالة من كل من الأ�ستاذ الدكتور �صالح
الدين بوجاه  ،والدكتور �إ�سماعيل الكفري  ،والدكتور
حميد بن عامر احلجري  ،وح�صلت الباحثة فيها على
نتيجة جيد جد ًا .

ال�شخ�صيات يف التمثيل ،ويف �إطار ذلك مت التعرف
على امل�شاكل والإ�شكاليات التي يعاين منها الفرد
واملجتمع والدول .كما �أ�س�ست الروايتان يف ثنايا
�أحداثهما ف�ضاء ثقافيا ا�ستدعى الك�شف عنه ،حماولني
يف هذه الدرا�سة ربط ال�شخ�صية بالعنا�صر الفنية عن
طريق منهج اجتماعي ثقايف وقد �أدت الكاتبة غالية
�آل �سعيد من خالل لغة �شخ�صياتها ما تريد �أن تعرب
عنه من ق�ضايا جمتمعها ،و�صورت الواقع االجتماعي
بطريقة فنية بارعة .
وقد ر�صدت الدرا�سة ن�ش�أة الرواية العمانية،
كما بينت مفهوم ال�شخ�صية و�أهميتها ،وكذلك عالقة
ال�شخ�صية بعنا�صر البناء الأخرى .ووقفت على
طرق تقدمي ال�شخ�صية ،وك�شفت �أن�ساق الروايتني :
الت�ضمني والتتابع ،وو�ضحت الدرا�سة �أ�شكال احلدث
الداخلي واخلارجي وعالقته بقوة ال�شخ�صية و
ب�ضعفها .ومن خالل عن�صري الزمان واملكان برزت
تقنيتان وهما  :اال�ستباق واال�سرتجاع يف الغربة
وت�أثر ال�شخ�صية بهما .

وتعالج الر�سالة مو�ضوع ال�شخ�صية يف روايتني
اثنتني من روايات غالية �آل �سعيد وهما � :سنني مبعرثة
وجنون الي�أ�س  ,وذلك من خالل البحث عن العالقة
التي تربط ما بني ال�شخ�صية و عنا�صر البناء الفني
وهي  :احلدث ،والزمان واملكان ،واللغة ،وبيان �أثر
و�أخريا ت�ضمنت هذه الدرا�سة عملية ال�سرد،
هذه العنا�صر يف بناء ال�شخ�صية .
والأ�سلوب الو�صفي والأ�سلوب ال�شعري وال�شاعري
�إىل جانب ذلك هدفت الر�سالة �إىل درا�سة ثم احلوار الداخلي واخلارجي ،وتيار الوعي .وختمت
ال�شخ�صيات التي تتميز ببعد ثقايف واقت�صادي وفاء ال�شق�صية درا�ستها بالنتائج التي تو�صلت �إليها
و�سيا�سي واجتماعي على تفاوت ما بني تلك الر�سالة.
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مركز الفراهيدي للدرا�سات
العربية ينظم حما�رضة
بعنوان «الهجرات العمانية
القدمية �إىل جزر القمر»
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كتبت -جوخة التوبية:
نظم مركز اخلليل بن �أحمد
الفراهيدي للدرا�سات العربية
حما�ضرة �ألقاها ال�سيد ها�شم حممد
علي �أدهم املعلم -م�ؤرخ هنزواين
من جزر القمر -حتت عنوان «
الهجرات العمانية القدمية �إىل
جزر القمر» حتدث فيها عن تاريخ
جزر القمر وموقعها اجلغرايف
وطبيعتها الربكانية� ،إ�ضافة �إىل
حديثه عن الت�سميات املختلفة
التي �سميت بها اجلزر الأربعة
والتي ت�شمل جزيرة القمر الكربى
�أو «�أجنزيجه» وجزيرة «هنزوان

العمانيون ح�سب املخطوط الذي
اكت�شفه الفرن�سيون يف جزيرة
«مايوته»  ،م�ؤكدا �أن العمانيني
لعبوا دور ًا مهما وبارزا يف دخول
الإ�سالم وتو�سع انت�شاره يف هذه
اجلزر يف حلظة وجيزة دون �إكراه
وال �إرهاب.

« �أو «قنبالو» وجزيرة «مايوت»
وجزيرة «موحلي» ،ويعود ت�سمية
هذه اجلزر بـ»جزر القمر» ح�سب
ما ذكر امل�ؤرخون �إىل �أنه كانت
جماعة من العرب تائهني ب�سفنهم
يف خ�ض ّم البحر ،ف�إذا بهم يرون
جزيرة هنزوان وقد انعك�س على
جبلها �ضوء القمر فقالوا :هذه
ويف ت�صريح للدكتور حممد
جزيرة القمر ( بفتح القاف) ثم بن نا�صر املحروقي -مدير مركز
عمّت الت�سمية.
الفراهيدي للدرا�سات العربية-
كما حتدث ال�سيد ها�شم عن حول هذه املحا�ضرة يقول« :يعد
تاريخ املنطقة يف الع�صور القدمية الباحث الن�شط ال�سيد ها�شم �أحد
–قبل الإ�سالم وبعده – م�شريا �أهم امل�ؤرخني القمريني الذي عرفوا
�إىل �أن �أول من فتح جزر القمر هم بهذه اجلزر العربية اجلميلة يف

العامل العربي والغربي ،وي�أتي
تنظيمنا لهذه املحا�ضرة يف �إطار
االهتمام بالت�أكيد على هوية جزر
القمر العربية الإ�سالمية وعلى
خ�صو�صية العالقة بينها وبني
عمان منذ قدمي الزمان».
ح�ضر املحا�ضرة وفد من
كلية ال�سلطان قابو�س لتعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها
�إىل جانب جمموعة من طالب
اجلامعة وموظفيها ،وقد تخلل
املحا�ضرة طرح العديد من
الأ�سئلة واال�ستف�سارات حول ذات
املو�ضوع.

وي�شارك يف امل�ؤمتر ال�ساد�س للفكر الإبا�ضي بعنوان «الفكر الإ�صالحي للمدار�س الفكرية الإ�سالمية يف
الع�رص احلديث»
�شارك مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدرا�سات العربية يف ال�ضيافة التي لقيها الرحالة الأوربيون والأمريكان الذين زاروا عُمان يف
امل�ؤمتر ال�ساد�س للفكر الإبا�ضي ،والذي انعقد مبعهد املخطوطات ال�شرقية القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين».
بالأكادميية العلمية الرو�سية مبدينة �سانت بطر�سبريج بجمهورية رو�سيا
ركز فيه على ما كتبه الرحالة واملواطنون الأوربيون والأمريكان
الإحتادية حتت عنوان «الفكر الإ�صالحي للمدار�س الفكرية الإ�سالمية يف الذي زاروا عمان و�أقاموا فيها من �أجل العمل وتركيزهم على �سمات
الع�صر احلديث» ،وقد مثل املركز الدكتور �سليمان بن �سامل احل�سيني الكرم وح�سن ال�ضيافة والت�سامح الديني والثقايف الذي مل�سوه من قبل
-باحث متفرغ باملركز -حيث قدم بحثا بعنوان »:الت�سامح واملودة وكرم املجتمع العماين.

ق�سم ال�سالمة العامة
باجلامعة ينظم حما�رضة
توعوية عن احلرائق و �أنواع
الطفايات ملوظفي اجلامعة

الطفايات وطريقة ا�ستخدامها ملوظفي اجلامعة
وذلك يوم الأربعاء املوافق(2015/9/2م)،
حيث �ألقى املحا�ضرة الفا�ضل حممود بن حميد
ال�صارمي  -م�س�ؤول ال�سالمة العامة -وتطرق
فيها �إىل �أنواع احلرائق وطريقة حدوثها
وانت�شارها ال�سريع �إن مل يبادر ب�إطفائها ،خملفة
خ�سائر وخماطر فادحة يف الأرواح والأموال
واملن�ش�آت.

بعدها حتدث املحا�ضر عن �أنواع
الطفايات وا�ستخداماتها كطفاية املاء ،والتي
ت�ستخدم لإخماد احلرائق ال�صلبة مثل الأثاث
والأخ�شاب واملواد القرطا�سية ،وطفاية الرغوة
وت�ستخدم لإخماد حرائق املواد ال�سائلة مثل
البرتول والزيوت ،وكذلك طفاية ثاين �أك�سيد
الكربون ،وت�ستخدم لإخماد حرائق الكهرباء
واملواد ال�سائلة ،وغريها من الطفايات التي
ي�ستخدم كل منها لغر�ض خمتلف ،وتخلل ال�شرح
توا�صال ل�سل�سة املحا�ضرات التوعوية التي
ينظمها ق�سم ال�سالمة العامة باجلامعة؛ لتعريف جميع تدريب عملي على كيفية �إطفاء احلريق امل�شتعل.
املوظفني والعاملني والطالب على �أجهزة ال�سالمة
ويف ختام املحا�ضرة �شكر املحا�ضر اجلميع
ومعداتها ،وكيفية ا�ستخدامها؛ حفاظا على الأرواح على احل�ضور والتفاعل داعيا الله �أن مين عليهم بدوام
واملمتلكات ،نظم الق�سم حما�ضرة عن احلرائق و�أنواع ال�صحة والعافية و�أن يجنبهم خماطر احلريق.

جماعة الهند�سة والعمارة ت�شارك يف ور�شة
«الطاقة ال�شم�سية» بجامعة ال�سلطان قابو�س
كتبت -هاجر بنت يعقوب اجلابرية:
�شاركت ثالث طالبات من
جماعة الهند�سة والعمارة يف
ور�شة «الطاقة ال�شم�سية» التي
نظمها مركز التعلم الذاتي بجامعة
ال�سلطان قابو�س بالتعاون مع مركز
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر،
حيث قدّمها خرباء من مركز
تكنولوجيا الطاقة بجامعة دونغ
هوا الوطنية بجمهورية تايوان،
وقد �شملت الور�شة عدة موا�ضيع
منها مقدمة يف اخلاليا ال�شم�سية وت�أثري الفوتو �ضوئية والإ�شعاع ال�شم�سي ،وتخزين الطاقة
ال�شم�سية وتطبيقاتها ،ونظام الألواح ال�ضوئية املركزة العالية ،وكان يتم يف كل يوم مناق�شة
نظرية �أوجتربة علمية .وقد ح�ضر حلقة العمل ما يقارب( )55طالب وطالبة من خمتلف جامعات
وكليات ال�سلطنة.

�أخبــــار
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مركز التميز الطالبي يحتفل بختام برنامج تبادل تدريب طالب اجلامعات العربية
احتفل مركز التميز الطالبي بختام برنامج تدريب طالب
اجلامعات العربية الذي �شاركت فيه ( )61طالبة من جامعات �سوهاج
واملنوفية وبنها وطنطا من م�صر ،واجلزيرة والعلوم والتكنولوجيا
ووادي النيل من ال�سودان ،وبوليتكنيك واال�ستقالل من فل�سطني.

�إجناح التدريب هذا العام.
و قدمت الطالبات املتدربات كلمات ختامية وق�صائد �شعرية وعرو�ض
تراثية� ،أعربن من خاللها عن �سعادتهن الغامرة بتواجدهن يف �سلطنة عمان
والتدريب بجامعة نزوى ،وتقدمن بال�شكر اجلزيل للجامعة على حفاوة
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة وح�سن املعاملة التي حظني بها طيلة فرتة �إقامتهن
يف ال�سلطنة ويف رحاب جامعة نزوى .

وقد �ألقى الأ�ستاذ نا�صر بن حممد البهالين -مدير مركز
التميز الطالبي -كلمة �أ�شاد فيها بالطالبات امل�شاركات يف التدريب،
وبالروح الطيبة والأ�سرة الواحدة التي �ضمت اجلميع ،كما �شكر
اجلهات التي قامت بتدريب الطالبات مما كان له الدور الإيجابي يف

ويف ختام احلفل قام مدير املركز بتوزيع �شهادات التدريب على
امل�شاركات.

 ..ويبتعث ( )42طالبا وطالبة �إىل جمهورية م�رص العربية للتدريب
يف �إطار برنامج تبادل تدريب الطالب بني اجلامعات �أجل متابعة تدريبهم وتقدمي �أي م�ساعدة قد يحتاجون �إليها .
العربية ابتعثت اجلامعة (  ) 42طالبا وطالبة للتدريب بجامعة
وقد حظي الطالب بربنامج تدريبي �شامل �إىل جانب
م�صر للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية م�صر العربية وذلك يف
برنامج �سياحي يتعرفون من خالله عن قرب على الثقافة
الفرتة(2015/9/3-8/3م) يف خمتلف التخ�ص�صات .
واحل�ضارة امل�صرية القدمية؛ حيث �شمل الربنامج زيارة عدد
وكانت املجموعة الأوىل من الطالب قد غادرت ال�سلطنة من املواقع الأثرية وال�سياحية كالإهرامات وقناة ال�سوي�س
يوم الإثنني(2015/8/3م) فيما غادرت املجموعة الثانية البالد واملتحف الوطني امل�صري وبع�ض القالع والأ�سواق التاريخية
يوم الأربعاء(2015/8/5م) ،وكان يف وداع الطالب باملطار بالإ�ضافة لزيارة بع�ض املدن كالإ�سكندرية.
مدير مركز التميز الطالبي الأ�ستاذ نا�صر بن حممد البهالين
وقد عرب الطالب املبتعثون عن بالغ �شكرهم جلامعة
وعدد من موظفي املركز ،وقد حث مدير املركز الطالب على
اال�ستفادة من برنامج التدريب والتعاون فيما بينهم ومتثيل نزوى وجامعة م�صر للعلوم والتكنولوجيا على �إتاحة الفر�صة
بالدهم التمثيل امل�شرف ومتنى لهم التوفيق يف �سفرهم و�إقامتهم لهم للم�شاركة �ضمن هذا الربنامج الذي ي�شرف عليه املجل�س
 .هذا ورافق الطالب عدد من موظفي مركز التميز الطالبي من العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية.

معهد التعلم مدى احلياة ينفذ دورة تدريبية يف برنامج الت�صميم جمب ()GIMP
وحترير ال�صور و�إ�ضافة اللم�سات الفنية
واجلمالية لها ،وقد جاءت هذه الدورة بدعم من
هيئة تقنية املعلومات وا�ستهدفت خمتلف فئات
املجتمع جامعي واملجتمع املحلي.

كتب� -سعيد بن حممد الرا�شدي:
نظم معهد التعلم مدى احلياة دورة
تدريبة يف برنامج اجلمب (GNU Image
 )Manipulation Programوذلك
يف خمترب ( )FOSSباجلامعة ،حيث هدفت
�إىل تعريف املتدربني ب�أهمية الربامج احلرة
واملفتوحة امل�صدر وفائدتها يف اجلوانب التقنية
واملجاالت الرقمية ،ويعترب برنامج جمب من
الربامج املناف�سة يف جمال الر�سم والتلوين

املثبته على اجلهاز ،كما تدرب الطالب على
وخياراتها املختلفة.
وا�ستخدم املتدربون �أدوات الر�سم والتلوين ا�ستخدام الن�صو�ص وكتابة العبارات املتنوعة
املختلفة و�أدوات التحديد الهند�سية والع�شوائية يف الت�صميم و�إ�ضافة التواقيع الن�صية يف
وال�سحرية و�أدوات التحديد عن طريق امل�سارات ت�صاميمهم.
�أما بالن�سبة للفالتر فقد تدرب امل�شاركون على
وغريها من الأدوات التي ت�ستخدم يف حترير
الطبقات والتغيري من حجمها وطريقة القلب ا�ستخدام وتطبيق العديد من الفالتر التي ت�أتي
الأفقي والعمودي و�أي�ضا طرق التكبري والت�صغري م�ضافة للربنامج وتقوم بتغيري �شكل الت�صميم
�أو �إ�ضافة بع�ض اخل�صائ�ص الفنية والت�صميمية
للعنا�صر املدرجة يف منطقة العمل.
كما �شرح املحا�ضر �أنظمة الألوان بجميع لعمل مبا ي�ؤدي �إىل حت�سني الت�صميم و�إخراجه
فئاتها الأحادية واملتدرجة من خالل تغيري ب�صورة جمالية فائقة كفالتر اللمعات واخلطوط
مالمح ال�صورة وحتويل ال�صور امللونة �إىل النارية والثلجية والتموج املائي لل�صورة وغريها
�صور باللونني الأبي�ض والأ�سود وحتديد من الفالتر املتنوعة.

قدم الدورة املدرب �سعيد بن حممد
الرا�شدي حيث تطرق يف البداية �إىل تو�ضيح
ماهية الربامج احلرة املجانية والربجميات
املفتوحة امل�صدر يف جمال تقنية املعلومات
والتعامل مع الربامج التطبيقية مبختلف
�أنواعها ،ثم �أو�ضح طريقة احل�صول على
الربنامج وحتميله على احلوا�سيب ،و�أ�شار �إىل
�أن برنامج اجلمب يتوافق يف الت�شغيل مع جميع
الأنظمة امل�شغلة للربامج والتطبيقات ك�أنظمة جزء من ال�صورة وتغيري الأجزاء الأخرى غري
اليونك�س والويندوز وغريها.
املحددة وذلك ب�إ�ستخدام �أدوات التحديد املتنوعة
وبعدذلك �شرح الرا�شدي خطوات الو�صول واملتنا�سبة مع كل ت�صميم.
للربنامج وفتحه والتعرف على الواجهة التي
تال ذلك تو�ضيح ا�ستخدام الفر�شاة وطريقة
حتتوي على ثالث �أجزاء هي جزء الألواح ومنطقة �إ�ضافتها عرب امل�سار الذي يوجد فيه املجلد
الر�سم والتلوين وحترير ال�صور وجزء الأدوات املخ�ص�ص لهذه الإ�ضافات يف حزمة الربنامج

ومن خالل مراحل التطبيقات املختلفة
والتمارين املتنوعة للربنامج وا�ستخدام �أدواته
فقد برع امل�شاركون يف ت�صميم جمموعة من
الأعمال االحرتافية وا�ستخدموا العنا�صر الفنية
املوجودة يف الربنامج واللم�سات اخليالية التي
تعطي العمل متيز و�إبداع و�إخراج جميل.

8
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معهد ال�ضاد يف جامعة نزوى حمطة علمية
متقنة للتزود ب�أ�سا�سيات اللغة العربية
ومهاراتها للناطقني بغريها
حاورته -مرمي بنت جمعة الكميانية:
ت�شري �أحدث الدرا�سات يف العامل �إىل تزايد
عدد الدار�سني للغة العربية واملقبلني عليها ،ولي�س
ذلك بغريب على لغة عاملية كاللغة العربية التي لطاملا
متيزت بوفرة مفراداتها وتراكيبها الغنية ،لتتمكن
من الفوز ب�إعجاب من اطلع عليها وتعلمها و�سرب
�أغوار �أ�سرارها من غري الناطقني بها؛ فها نحن نقر�أ
لبع�ض امل�ست�شرقني ما دونوه عن اللغة العربية فتقول
امل�ست�شرقة الأملانية زيغريد هونكة« :كيف ي�ستطيع
الإن�سان �أن يُقاوم جما َل هذه ال ّلغة ومنط َقها ال�سليم
و�سح َرها الفريد؟ فجريان العرب �أنف�سهم يف البلدان
التي فتحوها �سقطوا �صرعى �سحر تلك ال ّلغة ،فلقد
اندفع النا�س الذين بقوا على دينهم يف هذا التيار

ب�شغف ،حتى �إن ال ّلغة القبطية
يتكلمون ال ّلغة العربيّة
ٍ
مث ًال ماتت متامًا ،بل �إن ال ّلغة الآرامية لغة امل�سيح قد
ّ
لتحتل مكانها لغة حممد»
تخ ّلت �إىل الأبد عن مركزها
ويقول امل�ست�شرق الأملاين كارل بروكلمان « :بلغت
العربيّة بف�ضل القر�آن من االت�ساع مدىً ال تكاد تعرفه
�أيُّ لغ ٍة �أخرى من لغات الدنيا ،وامل�سلمون جميعًا
ُ
الل�سان الذي �أُ ِح ّل لهم
م�ؤمنون ب�أن العربيّة وحدها
�أن ي�ستعملوه يف �صالتهم  »...هذا �إىل جانب العديد
من الدوافع والأ�سباب التي دفعت غري الناطقني
بالعربية لتعلمها ،وال نن�سى كذلك الدور العربي
ودور امل�ؤ�س�سات العلمية يف حماولة ن�شر العربية
بني الأو�ساط الأجنبية وتعليمها لهم ،مدركني للدور
الذي تلعبه اللغة يف حتقيق التقدم والرقي للمنطقة
واحلفاظ على اللغة ومورثها احل�ضاري والعلمي.
معهد ال�ضاد لتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها حمطة علمية لكل من يرغب بدرا�سة اللغة
العربية� ،أن�ش�أته جامعة نزوى لتحقيق العديد من
الأهداف التي ت�سهم يف حتقيق ر�سالتها التي �أ�س�ست
من �أجلها وهي ن�شر الفكر الإيجابي وتر�سيخ هوية

الأمة وقيمها و�إرثها احل�ضاري ،ليكون معهد ال�ضاد
�أحد �أهم امل�صادر املعينة على ذلك .ويف هذا احلوار
كان لنا لقاء مع مدير معهد ال�ضاد لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها الدُّكتور غ�سان ح�سن ال�شاطر؛
لنطلع من قرب على ن�ش�أة املعهد ومكوناته ،ولنطرح
بع�ض الت�سا�ؤالت التي ُتعنى باللغة العربية وتعليمها
للناطقني بغريها ،ولن�ستخل�ص جمموعة من املعارف
و الن�صائح التي تهم الطالب واملعنيني بتدري�س اللغة
العربية .ف�إىل احلوار:
يف البدايةِ لو تع ِّرفنا مبعهدِ ال�ضاد يف اجلامعة:
ن�ش�أتِه ،ور�ؤيته و�أهدافِه.
معهد ال�ضاد هو ا�ستمرار وامتداد لن�شاط

واهتمام جامعة نزوى بن�شر اللغة العربية بني غري
العرب من الأجانب وقد ت�أ�س�س قبل عام من الآن ،لكن
ن�شاط اجلامعة يف تعليم العربية للناطقني بغريها
يعود لأكرث من خم�س �سنوات تقريبا ،حيث كانت
ت�أتينا جمموعات من دول خمتلفة للتعلم� ،إال �أن احلاجة
ازدادت والطلب على تعلم اللغة العربية ازداد ف�أدى
ذلك �إىل تفكري اجلامعة يف �إن�شاء هذا املعهد ليقوم �أوال
بن�شر اللغة العربية وتدري�سها ب�شكل احرتايف ملتعلمي
اللغة العربية من غري الناطقني بها.
�أما عن �أهداف املعهد ف�إن �أهم هدف للمعهد
هو ن�شر اللغة العربية بني �شعوب العامل يف القارات
من غري الناطقني بالعربية ،وذلك با�ستخدام و�سائل
علمية حديثة وع�صرية ،و ا�ستخدام �أف�ضل ما تو�صل
�إليه اخلرباء والعلماء يف اكت�ساب اللغة الثانية ،لذلك
ر�ؤية املعهد تتمثل يف �أن ي�صبح معروفا بريادته عامليا
يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،على
�أ�صعدة كثرية منها :تدريب و�إعداد املعلمني ب�شكل
احرتايف ومهني متالئم والتطورات الع�صرية احلديثة
�سواء يف جمال تكنولوجيا التعليم �أو يف جمال

د .غ�سان ح�سن ال�شاطر
مدير معهد ال�ضاد لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها

تدري�س اللغات الثانية واكت�ساب علومها �سواء كانت احلديث مبا فيه من تكنولوجيا و�سهولة يف التوا�صل
بالنظريات �أو املمار�سات ،ولذلك �أي�ضا يركز املعهد �أدى �إىل معرفة ه�ؤالء الطالب بتوافر فر�ص تعلم اللغة
�ضمن �أهدافه على �إنتاج مواد تعليمية تكون مالئمة العربية يف العامل العربي ف�أ�صبح الإقبال �أكرث.
لتدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها يف هذا الع�صر
احلديث م�ستفيدة من كل تقنيات التعليم والتقنيات
الأخرى التي ت�ساهم يف تقدمي �أف�ضل �أ�ساليب وطرق كذلك ذكرت يف حديثك عن �أهداف املعهد :ا�ستخدام
و�سائل علمية حديثة وع�صرية ،فماهي الو�سائل التي
تعليم العربية للناطقني بغريها.
ي�ستخدمها املعهد يف تدري�س العربية؟
�أول و�سيلة ن�ستخدمها وهي �شائعة جدا
ذكرت يف حديثك �أن من �أهم دوافع �إن�شاء املعهد هو
«االنرتنت» مبا يحتويه من م�صادر تعلم هائلة �سمعية
ازدياد الطلب على تعلم اللغة العربية ،من وجهة
كانت �أو ب�صرية �أو مطبوعة ،وهذا يعد من �أهم الأمور
نظركم ما هي الأ�سباب والدوافع وراء ذلك؟
التي يجب �أن ي�ستغلها �أي معهد لتدري�س اللغة العربية
هنالك بالت�أكيد تزايد كبري يف الطلب على درا�سة للناطقني بغريها و�أي م�ؤ�س�سة تعليمية �أخرى� ،أي�ضا

اللغة العربية من قبل �شعوب خمتلفة يف العامل ويف
جميع القارات وهنالك دوافع خمتلفة لذلك بع�ضها
�شخ�صية وبع�ضها دينية وبع�ضها �سيا�سية وبع�ضها
اقت�صادية؛ حكومات كثرية يف العامل ت�سعى �إىل تهيئة
�أجواء مالئمة ل�شعوبها وذلك ب�إر�سال طلبة لدرا�سة
اللغة العربية� ،أ�سباب ذلك كثرية جدا منها اقت�صادية
�إذ يكون لديها م�صالح اقت�صادية يف العامل العربي �أو
�سيا�سية �أو ع�سكرية ،وغري احلكومات هناك اهتمامات
فردية فبع�ض الأفراد يهتمون باملنطقة العربية مبا
فيها من ن�شاطات خمتلفة �سيا�سية �أو ع�سكرية �أو
ثقافية ،و�أي�ضا ملا لهذه املنطقة من عراقة متتد قدميا
يف التاريخ لذلك توجد بها �آثار وق�ص�ص وتاريخ
حافل ،فه�ؤالء املهتمون بهذه املنطقة ال ي�ستطيعون �أن
يتعرفوا على ح�ضارتها وثقافتها وما يجري فيها يف
الأوقات الراهنة دون معرفة اللغة العربية� .أي�ضا هناك
امل�سلمون من غري الناطقني باللغة العربية يف البالد
غري الإ�سالمية ممن يرغبون يف تعلم اللغة العربية
حتى يتمكنوا من قراءة القر�آن الكرمي �أو من �أجل فهم
احلديث النبوي ال�شريف فهما �أف�ضل ،وهذه الدوافع
الدينية قدمية جدا لي�ست معا�صرة ،ولكن الع�صر

هناك تطبيقات على الأجهزة اخللوية ،عدى عن ذلك
هنالك ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س مثل التي تعتمد
على املزج بني ا�ستخدام احلا�سب الآيل و ا�ستخدام
املحا�ضرة وهذه الطريقة �أ�صبحت �شائعة الآن ولها
جناح ورواج كبريين جدا� ،أي�ضا ال نغفل دور الكتاب
لذلك نحن الآن يف �صدد ت�أليف �سل�سلة من الكتب يف
تعليم العربية للناطقني بغريها يف هذا املعهد ،ويجب
اال�ستفادة كذلك من امل�صادر احلقيقية يف التعليم
ونق�صد بذلك املواد احلقيقية مثل ال�صحف والنماذج
التي ي�ستخدمها املراجعني يف الدوائر احلكومية �أو
يف البنوك �أو يف امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات ،ويجب �أن
ي�صاحب ذلك ا�ستخدام طرائق تدري�س ع�صرية منها
التي يعتمد على �أ�سلوب املجموعات يف التعليم ،والذي
يعتمد على تنمية قدرات الفرد ،و�أ�سلوب تنمية التفكري
لدى املتعلم وغريها من اال�سرتاتيجيات التي تنمي
التفكري والدخول �إىل ذهن املتعلم وذهن االن�سان �أو
اخلبري الناطق باللغة العربية الأ�صلي وكيف يتعامل
مع ذهنه يف هذه اللغة وتدريب املتعلم على حماكات
هذه الأمور الذهنية املتواجدة لدى الناطق الأ�صلي
للغة العربية وقد �أثبتت درا�سات كثرية جناح هذه
الطرق وهناك ا�سرتاتيجيات كثرية منها ا�سرتاتيجية
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اللعب وا�سرتاتيجيات التمثيل واملحاكاة �إىل غريها من
اال�سرتاتيجيات احلديثة.

من �أملانيا فجائتنا ر�سائل من هناك و�سي�أتينا �ضمن
هذا العام �أي�ضا طالب من �أملانيا �ضمن املجموعة التي
�سندر�سها يف �شهر �أكتوبر القادم ب�إذن الله.

�إذ ًا ما هي املكونات التعليمية للربنامج التعليمي املعد
يف املعهد ،وما الأن�شطة امل�صاحبة له؟

ولدينا �أمل يف �أن املعهد �سيبد�أ با�ستقبال
جمموعة من الطالب وخا�صة من بع�ض اجلامعات
الأمريكية فقد توا�صلوا معنا ولديهم رغبة كبرية يف
�إر�سال طلبتهم �إلينا يف ال�صيف وه�ؤالء حوايل ثالث
جامعات ورمبا ي�أتون بثالثني طالبا و�ستكون هذه
بداية جيدة للمعهد ،فنحن نعترب �أن بداية عملنا يف
تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها وانتهائنا من
ت�أ�سي�س املعهد �ستكون مع نهاية هذا الف�صل ،وبداية
الف�صل القادم �ستكون هي البداية احلقيقية للمعهد
واالنطالقة احلقيقية لتفرغنا للتدري�س �إن �شاءالله.

يف معهد ال�ضاد نحن نقدم برامج خمتلفة،
فهناك برامج مكثفة وينتهي منها املتعلم الذي يبد�أ
من امل�ستوى الأول املبتدئ -دون �أي معرفة باللغة
العربية -يف �سنة واحدة وبدوام كامل ،ولدينا كذلك
برنامج �شبه مكثف بدوام جزئي يحتاج فيه املتعلم
�إىل �سنتني ،وهذا الربنامج يكون للغة العامة .ولدينا
برنامج لتعليم اللغة العربية لأغرا�ض خا�صة وهذا
الربنامج يركز على الطالب الذين در�سوا اللغة العربية
ولكن يحتاجون �إىل الرتكيز على جمال معني لأن عملهم
يتطلب ذلك ،مثال يف جمال ال�صحافة فيتعلم الطالب
اللغة لأغرا�ض ال�صحافة� ،أو يف جمال الطب فيتعلم
اللغة يف املجال ال�صحي حتى يتمكن من التعامل مع
املر�ضى مثال ب�شكل �أكرث ودية فيحاول �أن يعطيهم
بع�ض املعلومات باللغة العربية حتى ولو كانت ب�سيطة
لتمكنه من التوا�صل معهم ب�شكل �أف�ضل ،لذلك نحن نقدم
هذين النوعني حاليا.
وت�شمل الدرا�سة يف املعهد ت�سع م�ستويات
كل م�ستوى هو عبارة عن �شهر �إذا كان طالب بدوام
كامل ،و�شهرين �إن كان بدوام جزئي ،ي�أخذ الطالب
�أربع �ساعات يوميا بالإ�ضافة �إىل �ساعة مع ال�شريك
اللغوي و�ساعتني �إىل ثالث �ساعات �إذا كان بدوام
جزئي خلم�س �أيام يف الأ�سبوع ملدة �أربعة �أ�سابيع
وينهي بذلك الف�صل ثم ينتقل �إىل م�ستوى �آخر بعد
�أن مير مبراحل تقييمية خمتلفة من اختبارات ق�صرية
واختبارات منت�صف نهائية وم�شاريع و�أن�شطة �شفوية
وكتابية يقوم ب�آدائها ،كذلك بع�ض الطلبات لدينا
مف�صلة ح�سب رغبة الطالب وطبيعة طلبه فبع�ضها قد
يكون يوما واحدا وبع�ضها قد ميتد �إىل �سنة كاملة
ح�سب طلب الطالب اخلا�ص.

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

يت�ضح من كالمكم �أن لل�شريك اللغوي دور بارز يف
م�ساعدة املتعلم على ممار�سة اللغة العربية ،كيف ذلك
وما مدى �إقبال الطالب العمانيني على القيام بهذا
الدور؟
ال�شريك اللغوي له �أدوار كثرية منها داخل
اجلامعة ومنها خارج اجلامعة ،من �أدواره داخل
اجلامعة متابعة لغة الطالب وحماولة ممار�سة اللغة
معه خارج غرفة ال�صف� ،أما خارج اجلامعة فقد
الحظنا يف �أن ال�شريك اللغوي ي�ساهم ب�شكل مبا�شر
يف م�ساعدة الطالب على الإندماج يف املجتمع من
خالل ا�صطحابه �إىل املنا�سبات كالأفراح مثال �أو من
خالل دعوة هذا الطالب �إىل تناول الطعام وق�ضاء
وقتا معينا مع �أ�سرة ال�شريك اللغوي �أو مع �أ�سر �أخرى
لديها الرغبة والإ�ستعداد لذلك ،كل هذه الأن�شطة تكون
�ضمن �سيطرة املعهد ومراقبته حتى نت�أكد �أن الأمور
ت�سري بال�شكل ال�سليم والتوجد �أي م�شاكل قد تعرتي
املو�ضوع مما يعطي فكرة غري جيدة تعر�ض الطالب
الأجنبي ملواقف غري م�ستحبة� ،أي�ضا ال�شريك اللغوي
يذهب مع الطالب يف الرحالت ويكون معهم يف جميع
اخلطوات والأماكن التي يذهبون �إليها ،لذلك الدور
اخلارجي لل�شريك اللغوي هو دور كبري جدا يحاول
�أن ي�ساعد املتعلم من غري الناطقني بالعربية على فهم
الإجراءات يف داخل اجلامعة ويف خارجها مثال دور
ال�شرطة وما تقدمه من خدمات لهذا الطالب ،كذلك �أماكن
املراكز ال�صحية املحيطة باملعهد ،وطبعا كل هذا يقدمه
املعهد يف اليوم الأول يف اجلل�سة التعريفية ،لكن الذي
ي�ساعد على تو�سيع النطاق و�إعطاء الفكرة العملية
للمتعلم ولي�ست النظرية هو ال�شريك اللغوي.

ويوجد الكثري من الأن�شطة امل�صاحبة للربامج
مثل ن�شاط ال�شريك اللغوي ،و يف هذا الن�شاط نعني
طالب �أوطالبة عمانية من اجلامعة يكون �شريكا لطالب
من الأجانب ويتحدث معه باللغة العربية الف�صيحة
ويحاول �أن يكون معه يف �أوقات خمتلفة بحيث
ي�ساعده على االندماج يف املجتمع العماين واملحيط
املحلي ويعرفه على العادات والتقاليد والثقافة
العمانية ،ومن الأن�شطة كذلك الرحالت العلمية فالطالب
يخرجون يف رحالت لأماكن ت�شكل نقاط تاريخية
و�سياحية واجتماعية يف ال�سلطنة ،ويخرج معهم
ال�شريك اللغوي واملدر�سني يف بع�ض تلك الرحالت
التعليمية والرتفيهية يف نف�س الوقت ،والتي ي�ستفيد
منها الطالب ثقافيا ولغويا وح�ضاريا ،وهذه الأن�شطة
تتم خارج غرفة ال�صف� ،أما داخل غرفة ال�صف فنحن
نطلب من الطالب �أن يقوموا بعمل م�شاريع معينة
�أما عن �إقبال الطالب العمانيني فهناك �إقبال
وامل�شاركة يف الأن�شطة التي تعينهم على ممار�سة اللغة
كبري من اجلن�سني الإناث والذكور ممن لديهم رغبة
العربية داخل ال�صف كاحلوار والنقا�ش يف موا�ضيع
كبرية يف ممار�سة دور ال�شريك اللغوي وي�أتون �إلينا
خمتلفة وغريذلك.
ويقدمون الطلبات ولديهم جتاوب هائل جدا حتى �أنني

كنت متفاج�أ جدا مب�ستوى التوا�صل و درجته العالية
بني طلبتنا العمانيني والطلبة الأجانب ومدى تفهم
الطلبة العمانيني للثقافات الأخرى وانفتاحهم عليها،
ورغبتهم يف التعرف على تلك الثقافات ب�شكل �أكرب،
وبذل كل ما ي�ستطيعون من �أجل خدمة اللغة العربية
وثقافتها ،واعتقد �أن م�ستوى ال�شريك اللغوي وتقبل
املجتمع العماين لهذه الفكرة عال جدا.
ماهي توقعاتكم للمعهد خالل هذا العام والأعوام
القادمة ب�إذن الله؟
يف ال�سنة الت�أ�سي�سية للمعهد مل يكن هدفنا
ا�ستقطاب عدد كبري من الطالب بقدر ما كان هدفنا
الرتكيز على �إعداد وتهيئة املعهد من حيث �أع�ضاء
هيئة التدري�س والإداريني واملوارد التعليمية وو�ضع
الفل�سفات واخلطط وغريها من الأمور وكانت هذه
لها الأولوية ،ورغم ذلك كان لدينا جمموعة من الطالب
الذين جا�ؤوا من النم�سا و�إيران وماليزيا ب�أعداد
ب�سيطة ولكن كانت جيدة� ،إ�ضافة �إىل �أعداد �أخرى من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ومن �شركات من
خارج اجلامعة وكانوا من جن�سيات خمتلفة من الهند
و�أوربا ال�شرقية وماليزيا وباك�ستان ،وكان التدري�س
من�صبا على م�ستوى املتبدئ حيث �أن �أغلب الطالب
كانوا من املبتدئني الذين ال يعرفون عن العربية �شيء
فكانت املادة املدر�سة من املواد التي طورها املعهد ،وقد
�أعجب الطالب كثريا مبا قدمناه لهم وكانت �آرائهم
عن املعهد م�شجعة جدا �إىل درجة �أننا يف هذا ال�شهر
وال�شهر القادم �سن�ستقبل طالبا جددا من النم�سا
جا�ؤوا عن طريق الطالب الذين در�سوا معنا يف ال�سنة
املا�ضية ،وهذا يدل على �إعجاب الطالب باملعهد و�أن
املعهد بد�أ ينت�شر يف بع�ض الدول الأوربية ،وكان
كذلك له�ؤالء الطالب الذين جا�ؤوا من النم�سا �صداقات

من �أهم اخلطط امل�ستقبلية القريبة للمعهد
اال�ستقرار ويعني ذلك �أن نعمل على ا�ستقرار الربامج
التي ندر�سها الآن وعلى ا�ستقطاب عدد �أكرب من الطالب
يف امل�ستقبل القريب .والذي نبد�أ به من الآن كا�ستقطاب
عدد �أكرب من الطالب ون�شر املعهد حول العامل وحماولة
التعريف باملعهد ودور املعهد وم�ستوى املعهد الراقي،
كما لدينا خطط لو�ضع دورات لتدريب معلمي الناطقني
بغري العربية وهذا ما ن�أمل �أن نبد�أ به قريبا ب�إذن الله،
ونحن الآن يف املراحل الأخرية من و�ضع الربامج
واخلطط النهائية لها وجتهيز املحتويات اخلا�صة
بها ،وهناك مرا�سالت من داخل ال�سلطنة وخارجها
حول هذه الدورات التدريبية والتي تدل على اهتمام
امل�ؤ�س�سات بهذه الدورات.
�أما اخلطط امل�ستقبلية بعيدة املدى فلدينا
طموح �أن ي�صبح هنالك برنامج «دبلوم» مدته �سنتان
يح�صل فيها الطالب على �شهادة معتمدة جامعيا� ،أي�ضا
الدرا�سات العليا ملا بعد املرحلة اجلامعية الأوىل.
ر�سالة �أخرية توجهونها �إىل معلم اللغة العربية.
ما �أقوله ملعلم اللغة العربية� :أنت ل�ست كمعلم
�سائر املواد التعليمية كالريا�ضيات �أو العلوم لأن هذه
املواد هي مواد عاملية تدر�س يف كل العامل� ،أما معلم
اللغة العربية فهو يحمل ر�سالة خا�صة فهو يدر�س لغة
هذا الوطن ،لغة العامل العربي وهي ل�صيقة ومرتبطة
به ،فهي جزء من مكوناته هو ،لذلك هو يحمل ر�سالة
ولي�ست مهنة فقط هذه الر�سالة لها ات�صال مبا�شر
مع قيم ومبادئ و�أعراف العامل العربي ،لذلك عندما
يدر�س اللغة العربية فهو ين�شر حب الوطن العربي
لدى ال�شعوب الأخرى ،وهو يعرف ال�شعوب الأخرى
بهذه الثقافة ثقافة الوطن العربي لذلك عليه �أن يبد�أ
من اجلانب الإن�ساين والثقايف الذي حتمله هذه اللغة
وعليه �أن يقوم بذلك با�ستخدام �أحدث ما تو�صل �إليه
العلم احلديث �سواء كان يف جمال اكت�ساب اللغة
الثانية �أو تعليمها من طرق و�أ�ساليب ،و عليه �أن يطور
من نف�سه �أوال يف املجال املعريف وهو اللغة ويف جماله
املهاري وهو التدري�س.
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الت�سامح واملودة وكرم ال�ضيافة التي لقيها الرحالة
الأوربيون والأمريكيون الذين زاروا ُعمان يف
*
القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين()1
مقدمة:
يقول الطبيب الأمريكي بول هري�سون الذي
عا�ش يف عُمان بني(1938-1928م)وم�ؤلف كتاب
«رحلة طبيب يف اجلزيرة العربية»« :عُمان �أر�ض
الت�سامح والكرم» .ومثل هذه العبارة ترد بكرثة يف
م�ؤلفات الرحالة الأوربيني والأمريكيني الذي زاروا
عمان وعا�شوا فيها يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
املا�ضيني .فكان التجوال يف عمان ،وغريها من �أجزاء
اجلزيرة العربية ،واكت�شاف ربوعها والتوا�صل مع
�سكانها الأ�صليني ومعرفة ثقافتهم والتعرف على
الإ�سالم يعترب �إجنازا علميا غري م�سبوق .وقد يكون
الرحالة الذين جاءوا �إىل عُمان نظروا �إىل املجتمع
العُماين من زوايا خمتلفة �إال �أنهم كلهم قد �أجمعوا �أن
من التقوا بهم من العمانيني كانوا كرماء وودودين
ومت�ساحمني.
بناء على ما �سبق ،ت�سلط الورقة البحثية احلالية
ال�ضوء على مفهوم الرحالة الأوربيني والأمريكان لكرم
ال�ضيافة والت�سامح الذي الحظوه لدى املجتمع العماين
ووجهة نظرهم يف دوافع املجتمع العماين من احرتام
الآخر وتقدير انتماءه الثقايف والديني.
الرحالة الأوربيون والأمريكيون يف عُمان:
يف عام 1887م و�صل �إىل عُمان �ضابط البحرية
الربيطانية فليك�س تيكاري هيج يف �إطار جولة يف
�شبه اجلزيرة العربية كلفته بها اجلمعية الإر�سالية
الكن�سية الربيطانية .وكان الهدف من اجلولة احل�صول
على معلومات �أولية من �أر�ض الواقع عن الأماكن التي
ميكن فيها �إن�شاء مراكز تن�صريية مل�ؤ�س�سات الكن�سية
الغربية يف �شبه اجلزيرة العربية .ف�إ�ضافة �إىل جوالته
يف ربوع م�سقط ومطرح قام اجلرنال هيج برحلة على
ظهور اجلمال و�صل فيها �إىل مدينة �سمائل .وقد �أتاحة
هذه الرحلة للجرنال هيج التوا�صل مع �أبناء املجتمع
واحلديث �إليهم والتعرف منهم على امل�ستوى الثقايف
والعلمي للبلد .وقد كتب اجلرنال هيج قائال « كان جميع
ال َّنا�س ا َّلذين ر�أي ُتهم على م�ستوً ى جيِّدٍ من املدنية .وقد
و َّف ُروا لإقامتي بي ًتا ج ِّيدًا .ومل �أ َر ُّ
ً
وجوها عرب َّي ًة
قط
ال�سرور
خال�ص ًة كوجوههم .و�إنَّ البقاء بينهم يبعث على ُّ
ال�ساحل َّية ،حيث تختلط الأعراق
مقارن ًة باملناطق َّ
وتتنوَّ ع الوجوه .ال َّنا�س هنا ك َّلهم حم َّمد ُّيون ملتزمون
�صحة و�صف
بدينهم .وكنتُ �أمت َّنى �أن �أرى ما يثبت َّ
( َبالجْ ْ ِر ْ
يف) لهم ،لكنْ �أ�ؤ ِّكد �أنَّ و�صفي لهم �صحيح؛ فكلُّ
قري ٍة بها م�سجدٌ ،ويوجد م�ستوً ى ج ِّي ٌد من ال َّتعليم يف
�سمائل؛ �إذ �إ َّنهم يتع َّلمون القراءة .وح�سب ظ ِّني �أنَّ عددًا
كبريًا من ال ِّرجال يتع َّلمون القر�آن يف �صغرهم ،لكن
ين�سونه ب�أكمله عندما يكربون .وهناك � ً
ري
أي�ضا عد ٌد كب ٌ
�صباح
من املدار�س ،فقد ر�أيتُ يف جول ٍة ق�صريةٍ ذات
ٍ

عددًا كبريًا من املدار�س ،حيث يجل�س املد ِّر�س حتت ِّ
ظل
�شجرةٍ  ،ويجل�س حوله تالميذه .كما �أنَّ م�صاحف القر�آن
متوافر ٌة بكرثةٍ وب�أرخ�ص الأثمان؛ حيث ال يتعدَّى
�سعر ال ُّن�سخة روب َّي ًة واحد ًة ،و ُت�ستورد امل�صاحف من
رجل ي�ستطيع قراءة
بومباي .وقد �أخبرِ تُ ب�أنَّ ك َّل ٍ
القر�آن لديه ن�سخ ٌة من امل�صحف».
وقد كتب اجلرنال هيج يف نهاية رحلته تقريرا
مف�صال عن عُمان و�أهلها والو�ضع الديني .وو�صف
العُمانيني ب�أنهم �شعب �صادق ومنفتح ومهذب .ويرى
هيج �أن �سمة الت�سامح التي يتمتع بها العُمانيون
لي�ست حم�صورة يف �سكان املدن ال�ساحلية كم�سقط
ومطرح و�إمنا ظاهرة عامة ميكن مالحظتها بو�ضوح
كذلك بني �سكان املناطق الداخلية .فعلى �سبيل املثال،
يف �إثناء زيارته ل�سمائل مت ا�ستقباله بحفاوة �سمح
له فيها مبناق�شة املوا�ضيع الدينية املتعلقة بامل�سيحية
مما �أبهجني
والإ�سالم على حد �سواء .يقول هيج «و َّ
كثري ًا ذانك االجتماعان احلا�شدان ال َّلذان ُعقِدا يف مق ِّر
�إقامتي ،وقد ح�ضرهما �أعيان البلدة مبن فيهم القا�ضي
والقائد الع�سكريُّ يف القلعة .وقد حتوَّ ل ال ِّنقا�ش ب�أكمله
يف تلك اجلل�سة �إىل املوا�ضيع الدِّين َّية .وبال ّرغم من
�ضعف ملكتي بالعرب َّية �إال �أ َّنني كنتُ م�ؤهَّ لاً �إىل ح ٍّد
ما للخو�ض يف مثل تلك املوا�ضيع .كان القا�ضي رجلاً
ال�سنِّ على املن�صب ا َّلذي حُ مِّله� ،إال �أ َّنه رج ٌل طي ٌِّب
�صغري ِّ
�صبوح الوجه .وقد طلبتُ منه عند مغادرته اجلل�سة �أن
يتق َّبل م ِّني ً
ن�سخا من العهد اجلديد� -شاركوين الدُّعاء
ب�أن يكون ذلك الكتاب م�صد َر �سعادةٍ له .ويبدو �أنَّ ال َّنا�س
هنا ك َّلهم حم َّمد ُّيون ملتزمون بدينهم».
كما �أن هيج كتب عن مالحظاته عن مدى الت�سامح
الديني ال�سائد يف م�سقط ومطرح قائال« :يوجد الكثري
من التجار الهندو�س يف م�سقط ومطرح ،وقد ر�أيت
معبدا خارج �أ�سوار م�سقط» .كما �أكد هيج �أن النا�س
كانوا مت�ساحمني معه هو �شخ�صيا عندما كان يقوم
باحلديث عن ديانته يف الأماكن العامة كالأ�سواق
والطرقات .فقد كتب حول هذه النقطة قائال« :عندما
و�صلت م�سقط كانت لغتي العربية قد حت�سنت �إىل
درجة �أين �أ�صبحت قادرا على مناق�شة املوا�ضيع
ال�سوق �أحمل معي
الدينية .وكنت �أذهب مرا ًرا �إىل ُّ
ال َّتوراة والإجنيل لأعر�ضهما للبيع ،و�أجذب اهتمام
ال َّنا�س �إليهما على �أ َّنهما (كلمة ال َّرب) ،ومل �أتع َّر�ض لأيِّ
�شيءٍ ي�صل �إىل درجة الإهانة ،و�أتت املعار�ضة اجلادَّة
الوحيدة ا َّلتي تعر�ضتُ لها من قبل اثنني من املح َّمديِّني
الهنود ا َّللذين ال يُ�ستبعد �أن يكونا الج َئني �سيا�س َّيني.
فبالعك�س من ذلك ،كان ال َّنا�س �سعداء يف �أن يروا رج ًال
�إجنليز ًّيا يناق�شهم بلغتهم يف امل�سائل الدِّين َّية .لقد بالغ
غريب يف امتداح علمي بالعرب َّية وبراعتي
ال َّنا�س
ٍ
ب�شكل ٍ
ً
يف ا�ستعمالها ،على ال ّرغم من �أ َّنها كانت لغة متوا�ضعة.

ترتا�ص
كنتُ �أحيا ًنا �أحاط ببع�ض احل�شود ا َّلتي
ُّ
لال�ستماع �إىل ما �أقول ،ويف بع�ض الأحيان يعينوين
بقدر اال�ستطاعة على احلديث وال َّتعبري ع َّما �أريد �أن
�أقول .وقد لقيتُ يف املناطق الدَّاخل َّية من عُمان احلفاوة
نف�سها من قبل َّ
الطبقة العُليا � ،اَّإل �أ َّنني كنتُ �ضيف
ال�سلطان وم�ساف ًرا على جماله ،وب�صحبة ع�ساكره؛ لذا
ُّ
نيِّ
فمن املحتمل ب�أ قد �أحطتُ بعناي ٍة �أكرث من لو �أنَّ الأمر
كان خالف ذلك».
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،الحظ هيج �أن ت�سامح النا�س
مع �أ�صحاب الديانات الأخرى كان متزامنا مع مت�سكهم
بالإ�سالم وتطبيقهم لتعاليم دينهم يف حياتهم اليومية،
يقول هيج« :بالرغم من ت�ساحمهم مع �أ�صحاب الديانات
الأخرى �إال �أنهم متم�سكون بدينهم ،بل �إنهم �أكرث مت�سكا
من الزيديني �أهل اليمن ،فهم حمافظون على ال�صلوات
اليومية ،وكل قرية مررت بها كان بها م�سجدا».
وقد �أو�ضح هيج �أن ما �شاهده بنف�سه من حيث
الو�ضع الديني يف عُمان ،ال يتفق مع ما كتبه الرحالة
الربيطاين باجلريف .ويف واقع الأمر �أن هيج ال يتفق
مع باجلريف يف مو�ضوعني �أ�سا�سيني حول الو�ضع
الديني يف عُمان .املو�ضوع الأول يتعلق بتم�سك
العُمانيني بالإ�سالم وتطبيق تعاليمه يف حياتهم
اليومية .ففي الوقت الذي قال فيه هيج �أن العُمانيني
حمافظون على ال�صلوات اليومية و�أن كل قرية مر بها
كان بها م�سجدا ،ادعى باجلريف �أن العُمانيني «نادرا ما
يتجمعون لأي �شكل من �أ�شكال العبادة ،و�أن �صالتهم
تنفذ بتمتمات منخف�ضة وغري م�سموعة م�صحوبة
ب�إماءات وحركات تختلف عن تلك التي يقوم بها
املحمديون الآخرون».
ثانيا� ،أن هيج مل يتبع التعريف اخلرايف
والغريب الذي دبجه باجلريف عن الإبا�ضية ،بل �صاغ
تعريفا �آخر �أكرث واقعية .فقد �أدعى باجلريف «�أن
الرجال العُمانيون اتخذوا العمامة البي�ضاء رمزا لهم،
ومن تلك العمامة البي�ضاء اكت�سبوا ت�سميتهم �إبا�ضية
�أو بيا�ضية ،وهو اال�سم الذي �أ�صبح �شائعا لكل �أهل
عُمان �إىل الوقت احلا�ضر .فالإبا�ضية مثل الدروز
والإ�سماعيلية والن�صريية ،خلطوا بع�ض ممار�سات
ال�صابئة والقرامطة مع بع�ض التح�سينات التي
�أخذوها من ال�شريعة املحمدية التي �أ�صبحت متيزهم
عن املحمديني وتعطيهم التربير ب�أنهم ينت�سبون �إليهم
عندما يكونون معهم».
وبخالف ما قاله باجلريف ،يرى هيج «�أن
العُمانيني ينتمون ،ما عدى قلة منهم� ،إىل املذهب
الإبا�ضي� ،أو اتباع عبدالله بن �إبا�ض ،الذي �سطع جنمه
يف القرن الثامن .وهم يختلفون عن املذاهب املحمدية
الأخرى يف قولهم ب�أن الإمامة باالنتخاب ولي�س

الدكتور �سليمان بن �سامل احل�سيني
مركز اخلليل للدرا�سات والبحوث
بالوراثة .وخالفا عن بع�ض وجهات النظر املتعلقة
بالق�ضاء والقدر والإجبار واالختيار التي ال مت�س
جانبا مهما من العقيدة ،و�إمنا فحواها االعرتاف للرب
ب�أنه هو خالق اخلري وال�شر ،ف�إن دينهم ال يختلف ماديا
عن دين �أكرث املحمديني املحافظني».
وبعيدا عن االختالف يف وجهات نظرهم ال�سابقة
يتفق باجلريف وهيج يف و�صف العُمانيني بالت�سامح
والرجولة وح�سن اخللق .فقد ذكر باجلريف «يف
ال�شجاعة وال�صالبة ف�إن �أهل عُمان مميزون على غريهم
من العرب .ف�أهل اجلبل الأخ�ضر وجعالن م�شهورون
ب�شجاعتهم� ،إال �أن اندماجهم يف التجارة والزراعة
جعلهم ال ي�ستعملون تلك ال�شجاعة ب�شكل ع�شوائي فيما
ال فائدة من وراءه كاحلروب والنهب .فهم كما خربتهم
حازمون ،وغري مزاجيني ،وكرماء ،وبحق هم �أكرث لطفا
من غريهم من �أعراق اجلزيرة العربية .والت�سامح مع كل
الأعراق والديانات والعادات موجود هنا بدرجة تفوق
�أوربا .فاليهود وامل�سيحيون واملحمديون والهندو�س
كلهم لهم �أن يعبدوا الرب كما متليه دياناتهم املتعددة،
ويلب�سون كما ي�شا�ؤون ،ويتزاوجون ويتوارثون
بدون عوائق ،ويدفنون موتاهم �أو يحرقونهم ،فال �أحد
ي�س�ألهم ،وال �أحد يزعجهم ،وال �أحد يعرت�ض طريقهم».
ومبا �أن هدف هيج من زيارته لعُمان كان التعرف
على �إمكانية ال�شروع يف عمل تن�صريي يف الو�سط
العُماين ،فقد عرب عن انطباعه حول هذا املو�ضوع
ب�شكل عا ّم� ،أنَّ َّ
الطريق الوحيد
قائال ..« :يبدو يل،
ٍ
لتحويل هذا البلد [عُمان] �إىل امل�سيح َّية �سيكون
بو�ساطة ال ُّر�سل؛ وهم رجا ٌل لديهم َملك ٌة تا َّم ٌة باللُّغة
العرب َّية ،وبع�ض املعرفة ب�أدب العرب ،ومعرف ٌة كامل ٌة
باملح َّمد َّية؛ حيث يذهبون للقراءة ،والوعظ ،وال َّتدري�س
�أينما وجدوا �آذا ًنا مُ�صغي ًة لهم… و�إ َّنني �أميل �إىل
االعتقاد ب�أنَّ
�شخ�صا عرب ًّيا يتجوَّ ل بني ال َّنا�س يعظهم،
ً
ويد ِّر�سهم بطريقةٍ حكيم ٍة وحمبِّبةٍ �إليهم� ،سوف لن يلقى
�أيَّ معار�ض ٍة منهم .فهل يريد ال ُّر�سل �أيَّ �شيءٍ �أكرث من
هذا؟…» .ولو مل يالحظ هيج �أن التجوال يف ربوع
عمان �آمن للغربيني ملا �أقرتح لهم �أن ميار�سوا �أ�سلوب
التن�صري القائم على التنقل والتجوال بني النا�س يف
القرى واملدن.
ويف العدد القادم من «�إ�شراقة» نوا�صل احلديث
عن و�صول الق�س الإجنليكاين توما�س فالبي فرن�ش
قادما من بريطانيا �إىل م�سقط وما كتبه عن رحلته �إىل
عُمان و ر�أيه يف املجتمع العماين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ورقة بحثية مقدمة يف امل�ؤمت ُر ال�ساد�س للفكر الإبا�ضي الذي عقد حتت عنوان
«الفكر الإ�صالحي للمدار�س الفكرية الإ�سالمية يف الع�صر احلديث» 3-1 ،يونيو
 ،2015مبعهد املخطوطات ال�شرقية بالأكادميية العلمية الرو�سية مبدينة �سانت
بطر�سبريج بجمهورية رو�سيا االحتادية.

�إر�شاد وتوجيه
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تنمية �إدارة ال�سلوك ال�صفي لدي معلمات
الرو�ضة (احللقة )2
تناولنا يف احللقة ال�سابقة �أ�سلوب العقاب والعوامل التي ت�ؤثر على
فعاليته ب�شكل عام ،ونعر�ض يف املقال احلايل نوعني من �أنواع العقاب التي
ميكن ا�ستخدامهما مع �أطفال الرو�ضة والتي قد ت�سهم ب�صورة �أو �أخرى
يف دعم ال�سلوك االجتماعي لهم وهما :الإبعاد امل�ؤقت عن اللعب (العزل)
 Time outوالتجاهل .Ignoring
�أ ً
وال� :أ�سلوب الإبعاد امل�ؤقت عن اللعب (العزل) Time out
يُعد �إبعاد الطفل امل�ؤقت عن اللعب من �أهم �أنواع العقاب ،ونعني به
عدم ظهور الطفل يف مكان الأن�شطة �أو التجمع لفرتة ق�صرية يف مكان ال
يعود عليه ب�أي من املدعمات االجتماعية �أو النف�سية (مكان يت�سم بالعزلة).
وبالرغم من االنتقادات املقدمة على �أ�سلوب العزل ب�أنه من �أنواع
العقاب �إال �أن نتائجه تكون مقبولة (خا�صة �إذا كان املوقف نف�سه ي�ؤدي �إىل
مزيد من اال�ضطراب والفو�ضى والعدوان والتعارك) ،ولهذا فهو ي�ستخدم
بفعالية يف مثل املواقف التي تت�سم بال�صراع ال�شديد بني الأطفال ،وال
ين�صح با�ستخدامه ب�شكل مت�سلط �أو متكرر من قبل امل�شرفني واملعلمني،
لأننا يف هذه احلاالت ن�شجع ال�سلوك الت�سلطي واخل�ضوعي وال نعمل
على �إيقاف ال�سلوك العدواين كمطلب من مطالب العالج .ومبعنى �آخر
�إن �أ�سلوب الإبعاد (هو و�سيلة حلرمان الطفل من التعزيز) ولذلك يجب
ا�ستخدامه بحذر حيث �أن اال�ستخدام املفرط لهذا الأ�سلوب يجعله غري
فعال ،ولكنه يجب �أن ي�ستخدم فقط لتغيري ال�سلوكيات امل�شكلة والتي ت�ؤثر
على �سري العمل بالربامج الفردية واجلماعية املقدمة للأطفال.
وهناك بع�ض النقاط التي يجب على املعلمة تذكرها عند �إدارة الطفل
يف ال�سلوكيات (امل�ضطربة) ،وهي كما يلي:
•الطفل املثار جد ًا والذي يظهر �سلوك ًا خارج عن ال�سيطرة قد
ي�ستخدم معه �أ�سلوب الإبعاد م�ؤقتا عن بيئة العمل وي�ساعد
هذا الأ�سلوب يف تغيري البيئة املحيطة بالطفل والتي ت�سهم
يف ا�ستمراره �أو ت�صاعد حدة قيامه بال�سلوك ال�سلبي غري
املرغوب فيه.
•عند ا�ستخدام �أ�سلوب الإبعاد مع الطفل امل�شاغب يتم و�ضعه
على الفور يف املنطقة التي ال ميكن �أن ي�ستمر فيها القيام بهذا
ال�سلوك �أو تلقي �أي اهتمام ولو لفرتة لربهة من الزمن ،وقد
يعني هذا اجللو�س على و�سادة �أو ح�صرية �أو يف منطقة
هادئة �أو ركن معزول من الغرفة.
•ال يعني �إبعاد الطفل من بيئة العمل �أنه يحتاج للذهاب �إىل
غرفة �أخرى ولكن يتم �إبعاده لفرتة وجيزة  -ملدة ترتاوح بني
ثالثني ثانية ودقيقتني تبع ًا للعمر (قد تزيد فرتة الإبعاد حتى
 5دقائق) ،ويجب �أن يكون الطفل دائما على م�ستوى ر�ؤية
املربني ،وبعد انق�ضاء فرتة الإبعاد ينبغي �إعطاء الطفل ردود
فعل �إيجابية ال�ستكمال الوقت ب�شكل جيد و�إعادة توجيهه �إىل
املهمة الأ�صلية التي كان يقوم بها.
ال�شروط الالزمة لنجاح �أ�سلوب الإبعاد امل�ؤقت:
•جتنب الهياج االنفعايل والثورة خالل تطبيقه واال�ستعا�ضة
عن ذلك بالهدوء.
•يجب جتنب اجلدل والنقا�ش مع الطفل� ،إذ ينبغي �أن نذكر
الطفل بكل ب�ساطة ب�أنه قد خرق قاعدة �أ�سا�سية من القواعد
التي مت االتفاق عليها معه من قبل (مثل :تعديه على �أقرانه
بال�صف بالكلمة �أو بالفعل) و�أنه لهذا وجب عليه �أن يذهب
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�إىل مكان الإبعاد (مثل :كر�سي يف زاوية من ال�صف) ،احلزم
والهدوء مطلبان �ضروريان للنجاح يف ذلك.

�3 .3أبعد نف�سك مكاني ًا� ،أي ال تكن قريب ًا منه خالل ظهور ال�سلوك
الذي �أدى �إىل ا�ستخدامك التجاهل.

•جتاهل كل ما ي�صدر عن الطفل بعد ذلك من احتجاجات �أو
تو�سالت �أو �أعذار.

4 .4احتفظ بتعبريات وجهك حمايدة فاختال�س النظر للطفل �أو
�إظهار الغ�ضب �أو وقوفك �أمامه مرتقب ًا تعني �أنك تكافئ الطفل
باالنتباه.

•�أما عن وقت الإبعاد فهو يعتمد على اخلربة ،لكن مالحظات
خرباء العالج النف�سي ترى �أن الإبعاد ملدة دقيقتني ي�ؤدي �إىل
نتائج �إيجابية لدى الطفل ذي العامني ،وتزداد هذه الفرتة ملدة
خم�س دقائق ملن هم �أكرب من ذلك.
•يجب �أن يلتزم الطفل خالل هذه الفرتة بالهدوء ،و�إال فمن
املمكن متديد الوقت املحدد لذلك �أو م�ضاعفته.
•عند تطبيق الإبعاد يجب �إعالم الطفل ب�أن ذلك و�سيلة لإعطائه
الفر�صة للتفكري يف �سلوكه ولي�س عقاب ًا.
•حني يتم الإبعاد يجب االبتعاد عن عزل الطفل يف زاوية من
قاعة ال�صف �أو يف دورة مياه �أو و�ضعه يف مكان النوم (�إن
وجد) �أو منعه من الطعام وغري ذلك من الأ�ساليب التي تعترب
�إىل حد كبري غري مالئمة وغري �صحيحة.
ومن �أهم مزايا هذا الأ�سلوب:
1 .1ي�ساعد على �إنهاء املوقف الذي يرتبط بامل�شكلة �أو ال�صراع
فور ًا وبالتايل يقلل من التطورات ال�سيئة.
2 .2ي�سمح ب�إعطاء الطفل فر�صته للت�أمل يف �سلوكه بهدوء كما
يعطي املعلمة فر�صة �أكرب للتحكم االنفعايل.
3 .3يبعد الطفل عن امل�شتتات البيئية التي قد تعوقه عن ا�ستك�شاف
الطرق الأخرى للت�صرف املالئم يف امل�ستقبل.
ثاني ًا� :أ�سلوب التـجــاهـل Ignoring
�إن كثري ًا من ال�سلوكيات التي ت�سبب الإزعاج ببيئة الطفل
االجتماعية ميكن �أن تختفي يف فرتات ق�صرية مبجرد جتاهلها ،ومن
املعروف �أن جتاهل كثري من جوانب ال�سلوك املزعجة (خا�صة �إذا كانت
غري �ضارة ب�شكل مبا�شر) �ست�ؤدي �إىل اختفائها تدريجي ًا ،ولهذا ف�إن الكبار
�أو الرتبويني املحيطني بالطفل وبانزعاجهم ال�شديد من بع�ض م�شكالت
الأطفال وما يقومون به من حماوالت للت�صحيح ،غالب ًا ما ي�ؤدي �إىل عك�س
ما يرغبون فيه.
ومن الأمثلة على �أنواع ال�سلوك التي ميكن عالجها بالتجاهل :البكاء
امل�ستمر ،والعويل ،والنهنهة ،والعزوف عن الطعام ،وال�شكاوى العر�ضية
العابرة ،و�أنواع ال�سلوك التي ت�صدر لأول مرة من الطفل كق�ضم الأظافر �أو
حتطيم �شيء عفوي.
وحتي يكون التجاهل فعال وي�ؤدي للنتيجة املرجوة منه (�أي انطفاء
ال�سلوك ال�سلبي) البد من توافر عدة �شروط ،ومنها:
1 .1االنتظام واالت�ساق يف تطبيق طريقة التجاهل ،فمن املعروف
�أن التجاهل خا�صة بعد �أن يكون الطفل قد اعتاد االنتباه من
الآباء �سي�ؤدي يف بداية تطبيقه �إىل ما ي�سمى بفرتة االختبار
ومن خالل هذه الفرتة التي قد متتد �أحيان ًا �أيام ًا �أو �أ�سابيع ،قد
يتزايد ال�سلوك غري املرغوب فيه �أكرث مما كان عليه من قبل.
2 .2اللغة البدنية املالئمة ،عند تطبيق التجاهل جتنب االحتكاك
الب�صري بالطفل والتفت بعيد ًا حتي ال يرى تعبرياتك.

5 .5خالل فرتة التجاهل ينبغي �أال تدخل يف حوار �أو جدل مع
الطفل.
6 .6يجب �أن يكون التجاهل فوري ًا� ،أي حاملا ي�صدر ال�سلوك غري
املرغوب فيه.
وين�صح العلماء لنجاح �أ�سلوب التجاهل �أن يتجاهل املربي ال�سلوك
وال يتجاهل ال�شخ�ص ويتطلب ذلك تدعيم الطفل �إيجابي ًا حاملا يتوقف
ال�سلوك اخلاطئ .فاملق�صود من التجاهل هو التخلي عن بع�ض اجلوانب
ال�سيئة لكن االهتمام الإيجابي والرعاية وامتداح قدرات الطفل تعترب
�أق�صر الطرق لتكوين طفولة ناجحة ،كما �أنها تقوي العالقة بني املربي
والطفل.
** ال�سلوكيات غري املرغوب فيها والتي يجب �أال ي�ستخدم فيها
�أ�سلوب التجاهل:
ال�سلوك العدواين امل�ستمر ،والتهديد واالعتداء على الأطفال
الآخرين �أو البالغني بال�ضرب وال�شتائم ،وتدمري امللكية ،وهذه ال�سلوكيات
جميعها يجب ا�ستخدام �أ�ساليب عالجية �أخرى معها مثل الإبعاد امل�ؤقت �أو
حل امل�شكالت �أو العقاب وغريها......
ويجب التنويه �إىل حتمية عدم جتاهل �سلوك الطفل امل�ؤذي للنف�س
�أو الذي قد ينم عن ا�ضطراب دائم يف ال�شخ�صية �أو الذي قد يتحول �إىل
ا�ضطراب دائم وذلك كالبكاء واالنزواء االجتماعي والعزلة ال�شديدة،
وقد يحتاج الأمر يف النهاية اال�ستعانة باملتخ�ص�صني ويف�ضل �أن يتم ذلك
بالتعاون مع الأ�سرة.
�إن عدم ا�ستخدامنا لأ�سلوب التجاهل مع الطفل يف مثل هذه احلاالت
من منطلق عدم ترك الطفل يعاين مبفرده من م�شاعره ال�سلبية �أو �سلوكه
ال�ضار ،لذا وجب على املربي حمادثة الطفل والتعرف على م�صادر تعا�سته،
و�إذا كان الأمر يتطلب �إيقاف �أذى واقع عليه من الأ�سرة �أو الرو�ضة �أو �أحد
الزمالء فيجب �أن تتعرف على تلك امل�صادر مبكر ًا مل�ساعدته على حلها ،ويف
حالة عدم و�ضوح �أي �أ�سباب يجب ت�شجيع الطفل على التعبري عن م�شاعره،
ومنحه وقت ًا كافي ًا لذلك ،مع تدعيم جوانب ال�سلوك الإيجابي بهدف خلق
فر�ص �إيجابية للتفاعل االجتماعي وتبادل املودة وم�ساعدته على حل
امل�شكالت الطارئة بت�شجيعه على مواجهة مواقف التوتر �أو الف�شل.
* ويف احللقة التالية �سوف نتناول ا�سرتاتيجية �أخرى لإدارة
�سلوك �أطفال الرو�ضة بال�صف.
املراجع:
�إبراهيم ،عبد ال�ستار؛ والدخيل ،عبد العزيز؛ و�إبراهيم ،ر�ضوان ( .)1993العالج ال�سلوكي للطفل
– �أ�ساليبه ومناذج من حاالته .الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب.
اخلطيب ،جمال ( .)2009تعديل ال�سلوك الإن�ساين – دليل العاملني يف املجاالت النف�سية والرتبوية
واالجتماعية .الكويت :مكتبة الفالح.
خليل ،عزة ( .)2006مناهج �أطفال ما قبل املدر�سة .القاهرة :دار الفكر العربي.
Marshall, S. (2004). Supporting and managing children’s
behavior – An early childhood resource. South Australia: DECS
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مـــن وحـــي ال�سفــــــر:

االعتزاز باللغة الأم()6

لقد وهبنا الله لغة كرمية مباركة فبها �أنزل تكتب �أي�ضا بهذه اللغة ،وقد يكون الأمر م�سلم
كتاب الله وبها اخت�ص الله �أمة العرب ،يقول رب به ملا قد ي�ؤتيه من م�صلحة للمجتمعات العربية
العباد « �إنا �أنزلناه قر�آنا عربيا» ويقول �أي�ضا « وامل�سلمة.
كتاب ف�صلت �آياته قر�آنا عربيا لقوم يعلمون».
ولكن ما يدعو الأمر للغرابة �أننا ب�أنف�سنا ال

تعجبت كثريا عندما ر�أيت املجتمعات
الأخرى يحر�صون �أميا حر�ص على تعليم �أجيالهم
لغتهم الأم منذ الطفولة وحتى الدرا�سة اجلامعية
والدرا�سات العليا .ففي رو�سيا واليابان وفرن�سا
و�أملانيا و�أ�سبانيا والربتغال والكثري يحر�صون
على لغتهم الأ�صلية ويقومون بجهد كبري لرتجمة
كافة العلوم �إىل لغاتهم� .أهو عجز يف لغتنا
الحتواء العلوم وكافة امل�صطلحات �أم هو عجز
فينا؟
اقت�ضت العوملة يف وقتنا احلا�ضر التداول
باللغة االجنليزية وخا�صة يف جماالت التجارة
الدولية واالتفاقيات واملعاهدات اخلا�صة بالتبادل
التجاري وغريها .كما �أ�صبحت لغة التقنيات

م�شاريع طويلة الأجل لتقوية اللغة الفرن�سية قال يل �أحدهم �أنه ال ميكن التدري�س حاليا باللغة
حتى �أنها يقال منعت كتابة لوحات ال�شوارع العربية يف الدرا�سات اجلامعية .وملا يا ترى؟ قال
ب�أي لغة غري الفرن�سية .نقف عند مثال �آخر وهي لأن العلوم كتبت الآن باالجنليزية!
اللغة العربية اليهودية والتى ت�ستخدم لتدري�س
يق�ضى الطالب حوايل � 12سنة وهو يدر�س
كافة العلوم من التمهيدي حتى اجلامعة فنجاح املراحل قبل اجلامعة باللغة العربية ثم ما �إن
�إ�سرائيل م�ستمد من جناح لغتها هكذا يقولون.
يدخل اجلامعة حتى يلزم بدرا�سة كافة املقررات

جنيد ا�ستخدام لغتنا العربية بيننا! فرتى الواحد
يدخل بني حديثه كلمات من لغات �أخرى اجنليزية
�إحدى الدرا�سات تذكر �أن الدول التى
�أو فرن�سية مثال ،حتى املرا�سالت الداخلية يف
�سجلت بها براءات اخرتاع هي من الدول التى
امل�ؤ�س�سات العربية تتم بلغة غري العربية.
كما �أ�سلفت تتعجب كثريا عندما ترى تدر�س بلغتها �أمثال رو�سيا وال�صني واليابان.
املجتمعات الغربية حري�صة على لغتها ففي اللغة العربية قادرة على مواكبة الع�صر بكافة
احلافلة �أو ال�سوق �أو اجلامعة يتكلمون بلغتهم امل�ستجدات ولكن ما ينق�صنا ح�سب نظري هو
ويدر�سون بها� .صحيح �أن البع�ض منهم يتقن عدم وجود هيئة منظمة تعنى برتجمة املعارف
لغات �آخرى ولكن لي�س بالأكرثية وخا�صة يف وامل�صطلحات للغة العربية.
الدول غري الناطقة باالنحليزية مثال ،ففرن�سا
على �سبيل املثال عندما ر�أيت هيمنتها يف العامل
بد�أت تقل وجدت �أن من �أ�سباب ذلك �ضعف اللغة
الفرن�سية وقلة انت�شارها فعمدت على تطوير

ال �شك �أن خمتلف العلوم الطبية والكيمائية
والتجارية والهند�سية وغريها قد كتبت بلغات
�أخرى بعد �أن قام �أربابها برتجمة �أ�صولها من
العربية وقاموا بتطويرها والبحث فيها .وقد

ملــــــــــــــاذا

احلـــــــــــزن؟
احلياة �أكرب بكثري من �أن نختزلها يف حزن يطوقنا بالي�أ�س !
جميعنا نحزن ولكن ملاذا نطيل حلظات احلزن ليحتل جزء كبريا من حياتنا ؟ في�صبح كروتني اعتدنا
عليه ،فتجدنا ن�ستمع لأتع�س الأغاين وجنل�س مبفردنا لنجلب كل ذكرى �سيئة مرت على حياتنا وك�أننا ن�ستلذ
الوجع والبكاء! مع �أننا ندرك ب�أن كل هذا لن يزيدنا �إال وجعا و�شحوبا و�ضبابا يغطي على كل �شيء ب�إمكانه
�إ�سعادنا !
نن�سى ب�أن الدنيا فانية وكلنا راحلون! نن�سى م�صائب غرينا التي لو فكرنا فيها لهانت �أوجعانا وتال�شت
وك�أنها مل توجد يوما ،نن�سى كل �شيء جميل ومميز يف حياتنا؛ �أهلنا و�أ�صدقا�ؤنا ومنزلنا وذكرياتنا اجلميلة
ونعمة ال�صحة والأمان ،ومتتعنا بجميع حوا�سنا اخلم�سة .ملاذا نفرط يف احلزن حتى ن�صل ملرحلة االكتئاب
التي جتعلنا ن�شعر ب�أننا الوحيدين على الكرة االر�ضية الذين نعاين .جتعلنا تن�سى قيمة �أنف�سنا الثمينة
وجمال �أرواحنا !
احلزن يدمر قلوبنا ولكن نحن فقط من منلك القدرة على جعله يتال�شى ويختفي؛ مبمار�سة الكثري من
اللحظات املجنونة وا�ستغالل �أنف�سنا اال�ستغالل الأمثل واعتبار احلزن كطائرة ورقية تكون مع الإن�سان لفرتة
ق�صرية ثم يطلق �سراحها للأبد ،وال نن�سى ما خاب من جل�أ �إىل ربنا الأعلى فهو يجرب ك�سر قلوبنا وينري لنا
دروبنا لن�صل �إىل �أعلى مراتب ال�سعادة.
�سليمة �سعيد الرحبي
اللغة االملانية

كتبه /عبدالله بن حممد ال�شكيلي
جامعة نزوى

باللغة االجنليزية وقد ت�س�أل بع�ض الطلبة عن
ح�صيلتهم العلمية بعد التخرج فتجدهم �صفرا
على ال�شمال.

ملاذا؟ لأنه ق�ضى طوال الدرا�سة
يدر�س اللغة الأخرى ويحفظ امل�صطلحات.
وال تعار�ض يف الأمر فما املانع من �أن تدر�س
العلوم باللغة االجنليزية مثال وبجانبها هناك
بع�ض املقرارات العلمية التى تدر�س بالعربية
وذلك متكينا للفائدة املرجوة وحفاظا على اللغة
لتواكب م�صطلحاتها حركة احل�ضارة الع�صرية
ولنبقي عزيزين بلغتنا الأم.

مهــــــوى الفــــــــ�ؤاد

		
مهوى الفـ�ؤاد وموطـ ــن الأمجْ ـ ـ ــاد

نـ ــزوى التي �شهدت على ميـ ــالدي

		�إال و�أتـ ـ ــرع ل ـ ــي ك ـ ـ ـ�ؤو�س ودادي
نزوى التي ما مـر ذك ـ ــر ربوعهـ ـ ـ ــا
		
َتخت الأئم ــة والأزمـ ـ ــة وا ْلهـ ـ ـ ــدى

بـل بي�ض ـ ــة الإ�سـ ـ ــالم والإر�شـ ـ ــاد

		
�أبقى َلها الديـن الحْ نيف منـ ـ ـ ـ ـ ــارة

تعل ـ ــو بمِ حتدهـ ـ ــا على الأط ـ ـ ــواد
تغنى الحْ جاز ِبهـا بذاك ال ـ ـ ـ ــوادي

		
هي يف عمـان كمكـ ـ ــة اللـه التـ ـ ـ ـ ــي

		وب�أر َيحيـ ـ ـ ـ ـ ــة نـورهـ ـ ــا الـوق ـ ـ ـ ــاد
تزكو م�ساجده ـ ــا بعرف عابـ ـ ـ ـ ـ ـق
�أكـرم بنـ ــزوى من ـ ـ ــزال �أنزلتـ ـ ـ ـ ـ ــه

يهـوي �إليه مـدى الحْ ياة فـ ـ ـ ـ�ؤادي

		�أ�شتاق نــزوى موطنـ ــي وبـ ـ ــالدي
ما عدت من بلـد ب�ش ـ ــوق مثلم ـ ـ ـ ــا
		والمْ رتـع الحْ انـ ـ ـ ـ ــي علـ ـ ــى �أوالدي
هي منزيل الغالـي الذي �أ�شتاقـ ـ ــه
		
هي مهد �أيـام الربيئة يف ال�صبـ ـ ــا

قرب المْ �سي ـ ــل ودوح ـ ـ ــه المْ ي ـ ـ ـ ـ ــاد

		و�صدى ميادين العرو�ض ال�شادي
هي م�سرتادي حني نظم ق�صائدي
		والكوك ــب الـ ـ ــدري يف �أعيـ ـ ـ ــادي
وعرين �آبائـي الكـ ــرام وجريتـ ـ ــي
		�أدبـ ـ ــاء وال�شع ـ ـ ــراء �أهل ال�ضـ ـ ــاد
�أخ�صب ِبها �أر�ضا ِبها العلماء والـ
		
فيهـا الرجـال جواهـ ـ ــر مكنون ـ ـ ــة

م�شهـورة الأج ـ ـ ـ ــداد والأحفـ ـ ـ ـ ـ ــاد

		�أعلى مفاخرهـا لـ ـ ـ ــدى الأج ـ ـ ـ ــواد
نزوى وما �أدراك ما نــزوى وم ـ ــا
		�إذن َيجف مـن اليـ ـ ـ ــراع مـ ـ ـ ـ ــدادي
لو رمت و�صف مقامها لمَ �أ�ستطع
		ويزيدها ف�ضـ ـ ـ ــال مـدى الآب ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
�أدعـو �إ َلهي ذا الجْ الل ي�صو ُنهـ ـ ـ ــا
د.خمي�س بن ماجد ال�صباري
جامعة نزوى
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�أماين علي ال�سيابي
هند�سة ت�صميم وديكور داخلي

تتكاثر النجوم ،وتكتظ ال�سماء بها يف ذلك الليل البائ�س الذي يعيد ذاته مئات املرات ،و�صوت �أنفا�س �سريع مير بني برهة و�أخرى� ..إنه كك�سرة حلوى
مبذاق �شرقي ت�ؤجج املتعة يف الل�سان ،حلوى لذيذة ي�سهل التهامها..
تعج ال�سماء بزعيق حاد يك ـ ـ ـ ــاد
�إنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم منهمكـ ـ ـ ـ ـ ــون

يخت ـ ـ ـ ــرق �أ�سماعنا...

بال عنوان – 2
هناك ..
يف بالد بعيدة ..

بالتكاث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر..

والليل ين�ش ـ ــر

بحر الأفكار

13

من ي�صارع لأجل

�سواده هنا وهناك...

حياة زهيدة ..

تتكاث ــر النجوم واملكان الذي �أعي�ش فيه كئيب!

وهنا ..

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

فتاة جميلة ..

ميتلئ الليل بالأرق وبع�ض العفاريت التي تبث �سمومها..

ترف�ض الهاتفون �إليها

كنت وحيدة..
�أتو�سد �صخرة كبرية رمبا �أ�ستطيع �أن �أغفو قليال رغم �أين �أ�شعر باخلوف..
خرير املاء يف الفلج ي�صدر نحيب م�ضجر ..ميتزج اخلوف بال�شوق العارم ملعرفة امل�ستقبل..
وغيوم ت�أتي وترحل ،و�أ�شجار النخيل تزيد املكان �سوادا!
«ك�ش....ك�ش...هاااا ..تعايل من هناك يا عيده»......ومتتمات تغيب وتظهر ..وطيف عجوز
يطفو على م�سافة ق�صرية. .ي�شع بع�ض النور منه..
م�شت قليال:
«يا عيده تعايل من هناك� ..إنك مت�شني وت�أكلني من عزبة ال�شايب حمدان»
�صوت قهقهة..

من �أجل تلك احلياة
الزهيدة ..
وفاء كبري
وظلم كثري
فال �أحد يفهم
الرغبات الدفينة ..
تبا لقوم
�إن جتاهلوا يوما
�أو ن�سوا

«�سيغ�ضب� ..سيغ�ضب كثريا»..

وعودا عظيمة ..

كنت م�ستلقية و�أنظر �إليها� :إنه كابو�س على ما يبدو!
رمبا ا�ستغفلني النوم ثواين..

ثوبية بنت �أحمد القا�سمية

ذهب الليل وطار الغيهب معه..
�صوت العجوز مازال ي�صنع ذبذبات يف �إذين و�شبح تلك الأغنام امل�ضيئة التي كانت تطوف حولها ينت�شلني �إىل الواقع..

رعاية الطلبة املوهوبون
لعل من �أبرز التحديات التى تواجه
م�ؤ�س�سات التعليم العايل رعاية الطلبة
املوهوبون ب�شكل ي�ستثمر طاقاتهم،
وي�شرتك يف رعاية الطلبة املوهوبني
منظومة تعليمية متكاملة من العنا�صر
الب�شرية واملادية و املالية .ويعد
اكت�شاف الطلبة املوهوبني ورعايتهم
من الأهداف املهمة التى ت�سعى اجلامعة
�إىل حتقيقها حيث تعتمد يف خططها
على العديد من الأن�شطة التي تهتم لهذه
ال�شريحة وتوفري بيئة جامعية ت�شجع
الطلبة على التميز والإبداع.

ويظهر هذا االهتمام من خالل منظومة
الأن�شطة التى تقوم بها اجلامعة من
خالل �أمانة �ش�ؤون الطالب مثل عقد
امل�ؤمترات الطالبية التى تعترب فر�ص
واقعية لإبراز مواهبهم و�إبداعاتهم
وقدراتهم من خالل �إتاحة الفر�صة
لهم يف الإعداد لها وتنظيمها و�إدارة
جل�ساتها وتقدمي �أوراق العمل مما
يفتح لهم �آفاقا جديدة الكت�ساب بع�ض
املهارات احلياتية ،كذلك عقد املوا�سم
الثقافية امل�ستمرة �ضمن برامج خطة
الأن�شطة الطالبية التي تعترب �ضمن

ا�سرتاتيجية اجلامعة نحو م�شاركة
الطلبة يف خمتلف املنا�شط الطالبية
لدورها املهم يف بناء �شخ�صية الطالب
املتكاملة من جميع النواحي؛ �إذ يعد
و�سيلة الكت�شاف املواهب الطالبية
املبدعة ورعايتها� ،إميانا ب�أن الأن�شطة
الطالبية متثل جزء �أ�سا�سيا من
منظومة اجلامعة الأكادميية ،ومفتاحا
هاما من مفاتيح جناحها� ،إذ �أن
ممار�سة الأن�شطة الطالبية يف املو�سم
الثقايف يهدف �إىل :بث القيم الفا�ضلة،
وتعزيز الأمناط ال�سلوكية احلميدة

من خالل ممار�سة الأن�شطة الثقافية ،والدورات ،ورعاية التفاعل املثمر بني
والريا�ضية ،واالجتماعية ،و�صقل الطالب.
وتنمية املواهب والقدرات ،ون�شر فالبيئة الأكادميية مل تعد بيئة تدري�سية
ثقافة االبتكار والإبداع ،وت�شجيع فقط  ،بل بيئة حمفزة للطلبة ملمار�سة
الطالب على اكت�ساب املهارات والتعليم �أن�شطتهم بكافة جماالتها ( العلمية
الذاتي امل�ستمر عرب الن�شاط الفني  ،والثقافية  ،والريا�ضية  ،والفنية
والأدبي و�إقامة املعار�ض وتنظيم  ،واملهنية  ،والأدبية ) ت�أكيدا للدور
الدورات التناف�سية ،والإ�سهام يف املحوري الذي تعك�سه تلك الأن�شطة يف
بناء �شخ�صية وا�سعة الأفق معرفيا �إبراز الطلبة املبدعني.
ومهاريا وقيميا ،والربط بني الدرا�سة
والتطبيق ،والإ�سهام يف ربط اجلامعة
باملجتمع املحلي من خالل املعار�ض د .حممد اجلرايدة
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My life philosophy
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

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

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
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MWP at UNizwa
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 alMouz. 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 TOEFLstyle 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.

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.

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 By: Robert E. Sawyer

عدسة إشراقة
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�أ�سماء الهطايل

خالد احل�ضرمي

زهرة الرواحي
مروة العامري

حنان ال�صباري

نا�صر الكمياين
�آيـ ـ ـ ــه الهدابي

