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ر�ؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:

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

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  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  لطان. غايتها ن�سر املعرفة مبا يكفل لطالَّ �جاللة ال�سُّ
التاأهيل  ر درجًة عاليًة من  اإيجاد برامج مرنٍة توفِّ اإىل  فاإنَّ اجلامعة ت�سعى  ره؛ �لهذا  املجتمع �تطوُّ لنموِّ  ٍة  بفاعليَّ لالإ�سهام  �تاأهيلهم 

الأكادمييِّ �التَّنمية الفكريَّة مبا يرتجم هذه الغايات النَّبيلة اإىل �اقٍع ملمو�س. 

اجلامعة يف �سطور: 

" يف �سلطنة ُعمان. اأ�سا�ٍس غري ربحيٍّ "على  ٍة ذات نفٍع عام  اأهليَّ �سة تعليٍم عاٍل  ل موؤ�سَّ اأ�َّ اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ �بذلك تعدُّ  	•

�طالبة. طالٍب   )6،800( طالبها  عدد  يفوق  	•

�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.

�الّدبلوم. �البكالوريو�س  املاج�ستري  درجات  بني  ما  التَّعليميَّة  براجمها  ع  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 التِّقني"، �اآخر للدِّ

ة.  �الإجنليزيَّ العربيَّة  اللُّغتني  ي�سمل  را�سي  الدِّ نظامها  	•

املتحدة  الوليات  منها:  العامل؛  من  بلدان  ة  عدَّ يف  د�ليًَّة  ًة  علميَّ �سًة  �موؤ�سَّ جامعًة   )18( من  باأكرث  �ثيٌق  اأكادمييٌّ  تعا�ٌن  يجمعها  	•
الأمريكيَّة، �اأ�سرتاليا، �ماليزيا، �اململكة املتَّحدة، �غريها من البلدان.

الإلكرت�نيَّة. �ريَّات  �الدَّ �املو�سوعات،  �اللكرت�نيَّة،  الورقيَّة  الكتب  من  الآلف  ت�سمُّ  �ا�سعٌة  مكتبٌة  بها  	•

بحثيَّة. خمترباٍت   )9(� املجالت،  �ستَّى  يف  تدري�سيًّا  خمترًبا  بـ)71(  تزخر  	•

موؤلًَّفا.  كتاًبا   )26(� ًما،  حمكَّ بحًثا   )157( من  اأكرث  ن�سر  يف  الآن  حتَّى  اأ�سهمت  	•

2010م. عام  لزل  للزَّ مقا�مٍة  مباٍن  بت�سميم  املدنيَّة،  الهند�سة  جمال  يف  اخرتاٍع  براءة  ل  اأ�َّ ح�سدت  	•

الأكادميي. العام  خالل  عامليَّة  جامعاٍت  ة  عدَّ يف  ًة  اختياريَّ تدريٍب  برامج  لطالبها  م  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

احلياة. مدى  التَّعلُّم  مركز  خالل  من  �املجتمع  الب  للطُّ �سًة  متخ�سِّ ًة  تدريبيَّ �برمج  د�راٍت  م  تقدِّ 	•

املجتمع. خدمة  مركز  خالل  من  �تطويره  املجتمع  بناء  يف  ال  فعَّ ب�سكٍل  ت�سهم  	•

اأ�شرة التحرير:

الت�شميم واالإخراج الفّني:

الت�شوير:

فخرية بنت خمي�س املعمرية

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

الهواتف: 25446261
25446317                

 25446623                 

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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الأول  الإ�صدار  والآداب  العلوم  كلية  اأطلقت 
بن  اأحمد  الدكتور  الأ�صتاذ  برعاية  اللكرتونية  لبوابتها 
الأ�صتاذ  بح�صور  و  اجلامعة-  -رئي�س  الرواحي  خلفان 
الرئي�س  -نائب  الكندي  يحيى  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
لل�صوؤون الأكادميية- والأفا�صل عمداء الكليات وعدد من 
م�صاعدي العمداء وروؤ�صاء الأق�صام وبع�س اأع�صاء هيئة 

التدري�س والكادر الإداري للكلية .

وقد ا�صتعر�س الدكتور عبد الله بن �صيف التوبي 
والكادر  الكلية  لأ�صاتذة  البوابة  اأهمية  الكلية-  -عميد 
الإداري من خالل عر�س موجز للمحاور التي ت�صمنتها 
اإليه  ت�صبو  ما  مع  تتناغم  والتي  وخ�صو�صيتها  البوابة 
الأكادميي. العتماد  ب�صاأن  حت�صريات  من  اجلامعة 
م�صيدا  احل�صور  جميع  الكلية  عميد  الدكتور  و�صكر 

والتي  الفكرة  هذه  واإجناز  بلورة  يف  الإيجابي  بدورهم 
تعد مبثابة اإر�صيف متكامل للكلية، وم�صريا اإلى اإمكانية 
من  الطويل  املدى  على  للكلية  اللكرتونية  البوابة  تطوير 
اأجل النهو�س بها على اأف�صل وجه، ولتواكب التطورات 

العلمية والعملية التي ت�صهدها الكلية يف قادم الوقت.

و�صكر الأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن خلفان الرواحي 
-رئي�س اجلامعة - كلية العلوم والآداب والقائمني عليها 
من  كل  اجلهد  هذا  على  اأثنى  كما  املتميز  اجلهد  لهذا 
اأحمد  والدكتور  الكندي،  العزيز  عبد  الدكتور  الأ�صتاذ 
والإدارة  القت�صاد  كلية  -عميد  الكندي  م�صعود  بن 
ونظم املعلومات- وجميع احل�صور على اجلهد الوا�صح 

واملتميز الذي بذل على البوابة اللكرتونية للكلية.

كلية العلوم والآداب تد�سن الإ�سدار 

الأول لبوابتها الإلكرتونية

يف  م�صرتك  تعاون  اتفاقيتا  واجلامعة  الجتماعية  التنمية  وزارة  وقعت 
جمال تنفيذ برناجمني تدريبيني الأول يخت�س بتدريب امل�صرفات العامالت بدور 
احل�صانة، والثاين يخت�س  بتدريب جلي�صي الأطفال، وقد وقع التفاقية من جانب 
وزارة التنمية الجتماعية �صعادة الدكتور يحيى بن بدر املعويل -وكيل الوزارة- 
ومن  جانب اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور اأحمد بن خلفان الرواحي -رئي�س اجلامعة- 

وتن�س التفاقيتان على تاأهيل ورفع كفاءة العامالت يف جمال موؤ�ص�صات 
تن�صئة الطفل ما قبل املدر�صة ) دور احل�صانة، اأركان الأطفال، بيوت منو الطفل( 

مهارات  واإك�صابهن  املبكرة  بالطفولة  العامالت  لدى  والإبداعات  قدرات  وتنمية 
اليومية  للربامج  ال�صحيح  والتخطيط  املرحلة،  هذه  مع  التعامل  يف  جديدة 
باملوؤ�ص�صة التعليمية، وكيفية حتقيق الأهداف والتعرف على الأ�ص�س ال�صحيحة يف 
حل امل�صاكل ال�صلوكية للطفل ما قبل املدر�صة، واكت�صاب معرفة علمية يف جمالت 
رعاية الطفولة يف مرحلة الطفولة املبكرة، وجتويد اخلدمات املقدمة لهم، وتدريب 
امل�صرفات على القوانني والت�صريعات اخلا�صة بالطفولة، والتدريب يف جمال تقييم 
اجلوانب النمائية للطفل وذلك حتى تكون امل�صرفة ملمة ومتمكنة من تقييم الطفل 

الإعاقة-  ذوي  اخلا�صة-الأطفال  الرتبية  واأ�صا�صيات  املعدة  الأن�صطة  �صوء  يف 
باعتبار ال�صنوات الأولى من عمر الطفل، وغريها من الأمور.

وعلى هام�س توقيع التفاقيتان، قام �صعادة الدكتور وكيل الوزارة برفقة 
رئي�س اجلامعة بزيارة مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني للتعرف على 
والآليات  ي�صمها  التي  املتطورة  والأجهزة  والبحثية  العلمية  واإ�صهاماته  املركز 
املتبعة يف املركز لإعداد البحوث والتقارير العلمية التي تدعم احلركة البحثية يف 

ال�صلطنة.

وزارة التنمية الجتماعية وجامعة نزوى توقعان اتفاقية تعاون م�سرتك

التميز الطالبي ممثال بفريق  فاز مركز 
م�صابقة  يف  الرابع  باملركز  بيئية«  »اأرواح 
اخلطابة البيئية للجامعات والكليات يف دورتها 
اخلام�صة ع�صر بدولة الإمارات العربية املتحدة 
من بني �صتة ع�صر متناف�صا يف حمور »التنمية 
مثل اجلامعة  توافق«، حيث  اأم  والبيئة �صراع 
حممد  بن  اإدري�س  الطالب  من  كل  امل�صابقة  يف 
الغافري  اأحمد  بن  اأجمد  والطالب  الريامي 
والطالبة  الكندية  حممود  بنت  عائ�صة  والطالبة 
البحث  وتناول  احلارثية.   حميد  بنت  مروة 
التوافق   مدى  عن  احلديث  الفريق  قدمه  الذي 
بني البيئة والتنمية وال�صتثمارات التي يحاول 
منها التجار وال�صركات وامل�صانع تطوير البلد 
ومنو �صادراته ومدى الإخفاق يف احلفاظ على 
موارد  من  الله  حباها  التي  وطبيعتها  البيئة 
من  م�صروعه  الفريق  عر�س  حيث  وخريات؛ 
اأحدهم  اأ�صخا�س  األفوها عن ثالثة  خالل ق�صة 
يعمل  والثالث  كيميائي  مهند�س  والثاين  تاجر 
معاناتهم  يناق�صون  الأدوية  �صناعة  جمال  يف 
البالد  تطوير  اأجل  من  يعملون  اأنهم  يف 
اأنهم يرتكون خملفات  اإل  ويجتهدون يف منوه 

فريق »اأرواح بيئية« يفوز باملركز 

الرابع يف م�سابقة اخلطابة البيئية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة 

ت�صر البيئة والكائنات احلية الأمر الذي يرجح  كفة ميزان التنمية دون البيئة يف 
الثالث مرات، حتى تاأتي حقيبة احللول بعمل م�صاريع خدمية حتمي البيئة وترفع 
اقت�صاد الوطن وذلك من خالل اأدلة بحثية ي�صتعر�صون فيها مناذج من ال�صلطنة 
ال�صم�صية  نفط عمان يف اخلاليا  تنمية  كم�صروع مدينة �صاللة وم�صروع �صركة 
بالإ�صافة مل�صروع جامعة نزوى«البيت ال�صديق للبيئة« اإذ اأن هذه النماذج ت�صاهم 
يف منو البلد واإزدهاره بالطريقة التي ل ت�صر البيئة.  اجلدير بالذكر اأن املناف�صة 
كانت قوية جدا بني الفرق املتناف�صة مما �صجع الطالب على تقدمي اأف�صل م�صتوى 
من العرو�س ، كما وكان ذلك دافعا لهم يف اإبراز ا�صم اجلامعة حيث اأنها ل تاألو 
جهدا يف دفع عجلة الإبداع والتنمية لدى الطالب ومتكينه ماديا ومعنويا خلو�س 

هكذا جتارب ل�صقله مل�صتقبل اأف�صل. 



ملحق إشراقة - العدد 103 -4

الباحث  احل�صيني  �صامل  بن  �صليمان  الدكتور  �صارك   
املتفرغ مبركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي يف فعاليات الدورة 
»ال�صري  كتاب  حول  الثانية  العلمية  الدولية  للندوة  الثانية 
هذه  جاءت  وقد  التون�صية،  العا�صمة  يف  املنعقدة  الإبا�صية« 
امل�صاركة ردا على الدعوة التي وجهها الأ�صتاذ الدكتور فرحات 
الإبا�صية،  ال�صري  لندوة  العلمية  اللجنة  -رئي�س  اجلعبريي 
اخلليل  ملركز  التون�صية-   التوا�صل  جربة  جمعية  ورئي�س 
للم�صاركة يف فعاليات الندوة. وقد مت تكليف الدكتور �صليمان 
املجال  حمور  تناولت  التي  الرابعة  اجلل�صة  باإدارة  احل�صيني 
واملعمار من كتاب ال�صري، وا�صتعر�صت بحوث قدمها اأ�صاتذة 

من تون�س والأردن وُعمان.  

عثمان  اأبي  بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  اأن  بالذكر  اجلدير 
�صعيد ال�صماخي موؤلف )كتاب ال�صري( من علماء القرن التا�صع 
نفو�صة  بجبل  ولد  وقد  امليالدي،  ع�صر  اخلام�س  الهجري/ 
بليبيا وتويف يف جزيرة جربة بتون�س. واأما كتابه الذي يحمل 
لي�صبح  التاريخية  مادته  تنوعت  فقد  ال�صري(  )كتاب  عنوان 
والفكرية  واحل�صارية  التاريخية  للدرا�صات  اأ�صا�صيا  م�صدرا 

يف امل�صرق واملغرب العربي على حد �صواء.

احلقبة  الأول  اجلزء  تناول  جزئني  يف  يقع  والكتاب   
الإبا�صية  اأعالم  برتاجم  م�صفوعا  الإ�صالم  لتاريخ  التاأ�صي�صية 

اأخبــــار

مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية ي�سارك يف فعاليات 

ندوة كتاب »ال�سري« لل�سماخي باجلمهورية التون�سية

�صارك مركز التميز الطالبي ممثال بالطالبني اأحمد بن علي املحروقي ونا�صر بن �صيف الرا�صدي 
يف بطولة روما الريا�صية اخلام�صة ع�صر للكليات واجلامعات، و ذلك يف بطولة تن�س الطاولة التي �صمت 
جمموعة من الكليات واجلامعات العربية والدولية العريقة، وقد ح�صد الطالب اأحمد املحروقي املركز 

ال�صاد�س يف البطولة من بني الفرق املتناف�صة. 

تر�صمه لطالبها من  الذي  الإيجابي  الفكر  تاأكيدا على  البطولة  وتاأتي م�صاركة اجلامعة يف هذه 
اأجل املناف�صة ال�صريفة يف البطولت املحلية والدولية ،التي ت�صهم يف رفع ا�صم اجلامعة خا�صة وال�صلطنة 
اأنها ت�صقل مهارات الطلبة يف خمتلف اجلوانب ال�صخ�صية وت�صجعه على ممار�صة هواياته  عامة، كما 

وحتقيق طموحاته ليكون خري مثال و�صفري لبلده. 

نزوى  جامعة  بني  التعاون  اإطار  يف 
وزارة  و  احلياة  مدى  التعلم  مبعهد  ممثلة 
تاأهيل معلمات  التنمية الجتماعية، تنطلق دورة 
وم�صرفات ريا�س الأطفال يف احلرم اجلامعي 
جلامعة نزوى، وذلك ملدة ثالثة اأ�صهر متوا�صلة 
بني التعليم النظري والتطبيقي للمهارات الالزمة 
لك�صاب امل�صرتكات اخلربة الكافية التي �صُتمكن 
معلمات و�صاحبات ريا�س الأطفال اخلا�صة من 

اإدارة وتوظيف املعرفة واخلربة يف اإن�صاء جيل 
موؤهل لل�صفوف الأولى.

التعاون   وياأتي هذا الربنامج كنوع من 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعة  بني  امل�صرتك 
التعليمية يف  العملية  توظيف  بهدف  واخلا�صة، 
خدمة املجتمع واك�صاب اأفراده املهارات الالزمة 

التي تخدم الوطن وت�صاهم يف منائه ورفعته.

جديرة  الهامة  التاريخية  لالأحداث  مميزة  روؤية  وقدم  امل�صرق،  يف 
علماء  لرتاجم  ال�صماخي  عر�س  الثاين  اجلزء  ويف  عليها.  بالطالع 
تناول  ق�صمني  اإلى  اجلزء  هذا  وتفرع  املغرب  يف  وقادتهم  الإبا�صية 
م�صايخ  �صري  الثاين  اجلزء  وتناول  الر�صتميني،  الأئمة  الأول  الق�صم 
اإلى  رجع  ال�صماخي  فاإن  املراجع  حيث  ومن  املغرب.  يف  الإبا�صية 
وابن  كامل�صعودي  امل�صلمني  من  وغريهم  الإبا�صية  كتب  من  مزيج 
قام  اأجزاء  ثالثة  من  ق�صيبة  ن�صخة  يف  الكتاب  خرج  وقد  ال�صغري، 
العايل يف  التعليم  اأ�صتاذ  الدكتور حممد ح�صن  بدرا�صتها وحتقيقها 

جامعة تون�س والباحث يف التاريخ الإ�صالمي.

مركز التميز الطالبي ي�سارك يف بطولة 

روما الريا�سية.. واملحروقي يح�سد املركز 

ال�ساد�س عامليا لبطولة تن�س الطاولة

.. وينفذ دورة يف »تاأهيل معلمات وم�رشفات ريا�س الأطفال«

عبدالله  بن  حممد  الأ�صتاذ  رعاية  حتت 
جامعة  ل�صندوق  التنفيذي  -الرئي�س  العدوي 
مدى  التعلم  معهد  اأقام  ال�صتثماري-  نزوى 
لت�صليم  تكرمييا  حفال  م�صقط-  -فرع  احلياة 
للم�صرفيني  الإجنليزية  اللغة  برنامج  �صهادات 
اللغة  اأ�صا�صيات  وبرنامج  الأول(  )امل�صتوى 

الإجنليزية ملوظفي بنك ظفار. 

اأجندة  �صمن  الربنامج  هذا  وياأتي 
اخلطط ال�صنوية للمعهد والتي تهدف اإلى تطوير 
وكتابة  املحادثة  واأ�صلوب  اللغوية  املهارات 

التقارير ملوظفي البنوك، وذلك من خالل منهج 
خمتلفة،  م�صتويات  ثالثة  على  ي�صتمل  خا�س 
بالربنامج  اإلتحاقه  قبل  املتدرب  يخ�صع  حيث 
ال�صخ�صية  واملقابلة  امل�صتوى  حتديد  لإمتحان 
والتي على �صوء نتائجها يتم اختياره لاللتحاق 

بالربنامج.

بالربناجمني  امللتحقني  عدد  بلغ  وقد 
يتم  اأن  على  متدربا،  الأولى)21(  الدفعة  يف 
تاأهيلهم لحقا ل�صتكمال امل�صتويات الأخرى من 
دفعات  باإر�صال  ظفار  بنك  وعد  كما  الربنامج. 

اأخرى من املوظفني يف الأ�صابيع القادمة؛ نظرا 
ملا لقاه الربنامج من ارتياح وترحيب من قبل 

م�صوؤويل البنك.  

م�صتوى  كل  مدة  اأن  بالذكر  اجلدير 
يغطى  اأ�صابيع  ثمانية  الثالثة  امل�صتويات  من 
خاللها)96( �صاعة تدري�صية مكثفة يف املوا�صيع 

البنكية.

ق�صم  م�صوؤويل  من  عدد  املنا�صبة  ح�صر 
مدى  التعلم  معهد  ومدير  ظفار  ببنك  التدريب 

احلياة واملتدربني املكرمني من موظفي البنك . 

معهد التعلم مدى يحتفي بتكرمي الدفعة الأوىل من برنامج »الإجنليزية للم�رشفيني«
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وتوطني  ال�صت�صارية  اخلدمات  مركز  اأقام 
وبدعم  ُعمان  اإجناز  �صة  موؤ�َصّ مع  بالتعاون  البتكار 
بعنوان  عمل  حلقة  لل�صباب  الوطنية  اللجنة  من 
الأخزمي  نا�صر  الأ�صتاذ  مها  قَدّ البتكار«  »مع�صكر 

�صة اإجناز ُعمان-. من موؤ�َصّ

العمل  حلقة  خالل  من  الب  الُطّ ف  تعَرّ وقد   
ة،  يادَيّ الِرّ امل�صاريع  لإقامة  ة  رورَيّ ال�صَّ املهارات  على 
م�صاريٍع  يف  البدء  يف  التفكري  على  وت�صجيعهم 
كما  للم�صتقبل.  ا  مهنًيّ اختياًرا  ب�صفتها  ٍة،  جتارَيّ
اَلّتي  ة  الأ�صا�صَيّ العوائق  على  خاللها  من  فوا  تعَرّ
ة املتعِلّقة  تواجههم يف البدء بامل�شروع والّنقاط العملَيّ
ة  للعملَيّ اأف�صل  فهًما  للطالب  املع�صكر  ويتيح  بها، 
والإفادة  جتارّي،  ن�شاٍط  لإعداد  ة  رورَيّ ال�شَّ ة  الّتقنَيّ
وبناء  ة،  يادَيّ الِرّ امل�صاريع  اأ�صحاب  خربات  من 

ات�صالٍت جّيدٍة مع جمتمع الأعمال الُعماين. 

مارين  وقد تخَلّل احللقة عر�س للعديد من الَتّ
ز الربنامج وتفتح للطالب اآفاًقا  �صاوؤلت اَلّتي تعِزّ والَتّ
اأين  ندوق«،  ال�صّ خارج  ر  »فِكّ مترين  منها  جديدًة، 
ترى نف�صك يف عام 2025؟!، هل اأنت مبدع؟ ع�صرة 
ي الإلكرتوين  حِدّ ا�صتعمالت لقنينة املياه، ومترين الَتّ

الب اآفاًقا للبدء  وغريها الكثري. كما فتح الربنامج للَطّ
ا مالحظات  ، متلقًيّ ة م�صروٍع جتارٍيّ فكري بخَطّ يف الَتّ
رب وتعليقاتهم عليه، وقد ا�صتفاد من  احل�صور واملِدّ

الور�صة ما يقارب)60( طالبا وطالبة.

اإجناز ُعمان هي  �صة  اأَنّ موؤ�َصّ كر  بالِذّ اجلدير 
 »Junior Achievement Worldwide« من  جزٌء 
�صت  تاأ�َصّ واَلّتي  ة،  بحَيّ الِرّ غري  ة  العاملَيّ �صة  املوؤ�َصّ
حول  دولًة   123 من  اأكرث  يف  وتعمل  عام1919م، 
�صاب،  مليون  مائة  من  اأكرث  فيها  وي�صارك  العامل، 
�صات  ملوؤ�َصّ اخلا�ّس  القطاع  دعم  على  تعتمد  وهي 
�صة  موؤ�َصّ �صمن  تندرج  ها  اأَنّ كما  املختلفة،  عليم  الَتّ
ة(،  العاملَيّ �صة  ملوؤ�َصّ الإقليمي  )املكتب  العرب  اإجناز 
وتهدف اإلى تنمية مهارات ال�صباب، ومتكني وتعزيز 
الإعداد  واإعدادهم  ة،  والقيادَيّ الإبداعية  قدراتهم 
روح  وت�صجيع  بثقة،  العمل  �صوق  لدخول  الأمثل 
يف  املتاحة  العمل  بفر�س  وتعريفهم  لديهم  املبادرة 
اإيجاد نوع من  اإلى جانب  ة والّدولية،  وق املحلَيّ ال�ُصّ
ة  التعليمَيّ �صات  واملوؤ�َصّ العام  القطاع  بني  ال�ّصراكة 
اخلا�ّس  القطاع  و�صركات  �صات  وموؤ�َصّ ة  دريبَيّ والَتّ
املهني  والإر�صاد  الَتّوجيه  خدمات  تقدمي  جمال  يف 

باب والعمل على تعزيزها وتطويرها.   لل�َصّ

بالتعاون مع»اإجناز عمان«.. مركز اخلدمات 

ال�ست�سارية وتوطني البتكار ينظم ور�سة 

عمل بعنوان»مع�سكر البتكار«

كتبت- ميمونة الرقي�صية:

اجلامعات  خمتلف  من  فريقا   30 �صارك 
الذي  الإبداع  مع�صكر  يف  بال�صلطنة  والكليات 
م�صابقة  هام�س  على  العطاء  دار  جمعية  نظمته 
حيث  اجلمعية،  تنظمها  التي  الكربى  العطاء 
�صتنطلق  الن�صخة اخلام�صة من امل�صابقة املذكورة 
بعد اأيام قليلة وت�صتمر ملدة اأربعة اأ�صهر. وتهدف 
العمل  باأهمية  الوعي  ن�صر  اإلى  امل�صابقة   هذه 
يف  النخراط  على  ال�شباب  وت�شجيع  التطوعي 
العمل  يف  مهاراتهم  وتطوير  املجتمعي  العمل 

اجلماعي وتخطيط امل�صاريع وتنفيذها.

بني  ليجمع  الإبداع  مع�صكر  وياأتي  
والفرق  والداعمني  امل�صابقة  على  القائمني 
�صركة  مندوب  وحتدث  امل�صاركة،  الطالبية 
�صل العمانية عن دعم �صل للم�صابقة من منطلق 
جهود  جتاه  الجتماعية  مب�صوؤوليتها  التزامها 
التنمية الجتماعية يف املجتمع املحلي، ثم حتدث 
التنفيذي  -الرئي�س  املعويل  هالل  املهند�س 
عن   -  Outward Bound Oman ل�صركة 
على  يعمل  الذي   « حتدي  العاملي«  الربنامج  
كالتحمل  النجاح  مهارات  الطالب  اك�صاب 
من  وغريها  والتوا�صل  والقيادة  وال�صرب 
املغامرة  روح  ت�صوبها  خارجية  رحالت  خالل 
ال�صركة �صتدعم  باأن  والتحديات، واأكد املعويل 

جامعة نزوى ت�سارك ب�ستة 

فرق طالبية يف م�سابقة 

العطاء الكربى

امل�صابقة من خالل تقدمي برنامج« حتدي » للطالب امل�صاركني. 

 ثم انتظم الطالب يف جمموعاتهم ومت �صحب القرعة لتوزيع الـ 
الطالب  مب�صاعدة  ليقوم  جمموعة  كل  على  امل�صت�صار  اأو   )  Mentor(

وت�صجيعهم على تطبيق اأفكارهم  طوال فرتة امل�صابقة، وبعد ذلك  قدم 
عمان-  اإجناز  �صركة  يف   العمليات  -مدير  الأخزمي  عبدالله  الفا�صل 
ور�صة عمل عن الإبداع تطرق فيها اإلى بو�صلة منوذج الأعمال لتحديد 

فكرة عمل امل�صروع وتقييمه. 

ال�شروط  حتدد  التي  العقود  الطالب  وقع  اللقاء  نهاية  ويف 
يف  امل�صاركني  والطالب  العطاء  دار  جمعية  من  كل  جتاه  والواجبات 

امل�صابقة.

 اجلدير بالذكر اأن فكرة امل�صابقة تقوم على تكوين فرق للتناف�س 
يف تنفيذ طرق ابتكارية جلمع التربعات ل�صالح الربامج التي ترعاها 

اجلمعية و �صاركت جامعة نزوى ب�صتة فرق طالبية.

كتب- لوؤي بدران:

�صارك معهد ال�صاّد ممثال بالدكتور غ�صان ال�صاطر -مدير املعهد- والأ�صتاذة نهى بنت حمود العربية 
-من�صقة الربامج الأكادميية- ، يف املوؤمتر الدويل مي�صا)MESA( املنعقد يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 
للناطقني  العربية  اللغة  وتعليم  الأو�صط  ال�صرق  درا�صات  على  املوؤمتر  جهود  ان�صّبت  حيث   ، كولورادو  ولية 

بغريها.

قام  التي  اللقاءات  وجمموعة  املوؤمتر  يف  عقدها  التي  املحا�صرات  خالل  من  ال�صاد  معهد  وفد  وقّدم 
بالتن�صيق لها نبذة عن برامج املعهد الأكادميية والثقافية واأطروحاته وفل�صفاته التعليمية يف طرق تدري�س اللغة 
العربية لالأجانب ، موؤكدا على اأهمية املعهد يف جامعة نزوى وما له من اأهمية يف اك�صاب املتعلم جميع احتياجاته 

اللغوية والثقافية.

وقد لقت عرو�س املعهد وزاويته التعريفية ترحيبا كبريا من امل�صاركني، الذين اأبدوا اإعجابهم برباجمه 
وخططه؛ واأعربوا عن رغبتهم يف التعاون مع املعهد واإر�صال طلبتهم اإليه. 

معهد ال�ساد ي�سارك يف املوؤمتر الدويل »مي�سا«

نفذ مركز الإر�صاد الطالبي بجامعة نزوى دورة تدريبية 
بعنوان » فجر طاقاتك« للمدرب عبد العزيز بن نا�صر الرحبي 
ال�صيخ  حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  برتحيب  الدورة  بداأت  وقد   ،
نبذة  وتقدمي  باملدرب  الطالبي-  الإر�صاد  مركز  -مدير  حمود 
الأفراد  يف  الكامنة  الإيجابية  الطاقات  اأهمية  عن  تعريفية 

واكت�صافها وتنميتها.

الرحبي بعر�س بع�س  العزيز  املدرب عبد  بداأ  بعد ذلك 
واكت�صاف  الأهداف  ر�صم  اأهمية  معاين  حتمل  التي  ال�صور 
تكون  لكي  الفرد  حياة  يف  الأولويات  وجتديد  ال�صخ�صية 
الطريق وا�صحة، وذكر اأن الفرد يجب اأن ي�صاأل نف�صه اأ�صئلة 
مهمة يف حياته مثل: من اأنا، واإلى اأين اأريد اأن اذهب وغريها، 
قد  الإن�صان  يكون  التفكري  طريقة  تغري  عندما  اأنه  على  واأكد 
غري عامله باأكمله. وتطرق املحا�صر اإلى كيفية قيادة الذات من 
حياته  واأن  النجاح،  ي�صنع  من  نف�صه  الإن�صان  واأن  الداخل، 
حدوثه،  على  ي�صاعد  النجاح  على  والرتكيز  اأفكاره  �صنع  من 
تاأتي عن  الفني  الإنتاج  قدرة يف  باأنها  املوهبة  عن  كما حتدث 

والتاألق  التفوق  على  فت�صاعده  �صاحبها  يف  قريحة  اأو  مهارة 
على اأقرانه كال�صعر والر�صم، وذكر اأن امليول هو ا�صتعداد لدى 
الفرد يدعوه اإلى النتباه اإلى ا�صياء معينة ت�صتثري وجدانه، واأن 
اتفاق املوهبة وامليول تعزز الطاقات، واأكد على اأن الفرار من 
فيما  الإن�صان  يبدع  حتى  الأ�صد  من  كالفرار  الأعمى  التقليد 
الله،  على  بالتكال  النجاح  نحو  لتنطلق  طاقات  من  الله  وهبه 

وا�صت�صهد املدرب يف ذلك مبجموعة من الق�ص�س املدعمة.

اإلى جانب ذلك حتدث املحا�صر اأي�صًا عن الطاقة الداخلية 
وراحة البال واأهمية ال�صعادة التي ت�صاعد على حتفيز الطاقات، 
ثم طلب من احل�صور الإجابة عن بع�س الأ�صئلة، ثم حتدث عن 
نظرية »رفق« يف اتخاذ القرار، حيث الراء تعني الرغبة والفاء 

تعني الفر�صة والقاف تعني القدرة.

يغري  ل  الله  اإن   « تعالى  الله  بقول  دورته  املدرب  وختم 
ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�صهم« ثم طلب من احل�صور طرح 
هدية  املركز  مدير  قدم  الدورة  نهاية  ويف  ال�صتف�صارات، 

تذكارية للمدرب و�صكره على ح�صوره واإدائه املتميز.   

بعنوان»فجر طاقاتك«.. مركز الإر�ساد الطالبي ينظم 

دورة تدريبية لطالب اجلامعة
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الإر�صاد  جماعة  نظمت 
مركز  مع  بالتعاون  الطالبي 
تدريبية  دورة  الطالبي  الإر�صاد 
بعنوان:»اأنا متميز« لالأ�صتاذ طالل 
معتمد  الرواحي-مدرب  حمد  بن 
الب�صرية - ، وذلك يف  التنمية  يف 

متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء.

مدير  رحب  البداية  يف 
الأ�صتاذ  الطالبي  الإر�صاد  مركز 
حمود  ال�صيخ  الدكتورحممد 
بداأ  وبعدها  وباحل�صور  باملدرب 
دورته  الرواحي  طالل  الأ�صتاذ 
اأنه  بداية  فيها  حتدث  التدريبية 
لبد لكل اإن�صان يف هذه احلياة اأن 
يعرف من هو وفيم يتميز؛ ليكون 
اإن�صانًا منتجًا وم�صاهمًا يف احلياة 
والإمكانات  الطاقات  خالل  من 
ما  لديه  اإن�صان  فكل  متيزه،  التي 
ذلك  على  مثال  واأب�صط  به  يتميز 
من  تختلف  التي  الإبهام  ب�صمة 
اأن  ميكن  ول  اآخر،  اإلى  �صخ�س 

يت�صابه بني الب�صر فيها.

 بعد ذلك ا�صتعر�س املدرب 
وفيما  املتميزين  من  حية  مناذج 
عليهم  وقف  اأنه  وذكر  متيزوا، 
اأن�صطته  يف  مقابلتهم  خالل  من 
برناجمه  �صمنها  من  املتوا�صلة 
التلفزيوين:»اأنت كما تريد«؛ ليثبت 
للعامل اأنه توجد اأمة متميزة واأنا�صًا 
متميزون؛ وعليه ل بد من الإن�صان 
الظهور  متيزه  لعنان  يطلق  اأن 
يكون  باأن  يكتفي  ول  للعيان، 
اأثناء  املدرب  وكان  لنف�صه،  متميزًا 
عملية  تطبيقات  ي�صتخدم  دورته 
املتدربني  من  خاللها  من  يطلب 
م�صتحيل  ل  اأنه  لهم  ليبني  تطبيقها 

عند اأهل العزائم.

طالل  الأ�صتاذ  تطرق  كما   
النجاح  مبادىء  اإلى  الرواحي 
يكون  اأن  وهي:  نظره  وجهة  من 
حمددة،  وروؤية  هدف  لالإن�صان 
يف  تفاوؤلية  نظرة  لديه  تكون  واأن 

ان�شباط،  لديه  يكون  واأن  احلياة، 
ذا  يكون  واأن  للعمل،  وا�صتعداد 
قراءات  تكون  واأن  متكاملة،  عقلية 
لديه  يكون  واأن  منتقاة،  الإن�صان 
اأن يكون  بد  نف�صي، كما ل  توازن 
فالإن�صان  للتجربة؛  حب  لديه 
قراراته  يكت�صب خرباته من خالل 
املدرب  وختم  هذا  اخلاطئة. 
ال�صبع  للعادات  مبلخ�س  دورته 
اأن  من  بد  ل  التي  كويف  ل�صتيفن 
وهي:)كن  اإن�صان  كل  لدى  تكون 
على  وعينك  اإبداأ  و�صباقًا،  مبادرًا 
اربح  بالأولويات،  حتدث  النهاية، 
مع  اعمل  وا�صمع،  ا�صمع  واربح، 
وذكر  املن�صار(،  ا�صحذ  اجلماعة، 
بثمارها  تاأتي  ل  الدورة  هذه  باأن 
ويف  تطبيق،  ي�صاحبها  مل  ما 
النهاية �صكر املدرب اجلمهور على 
مركز  مدير  تقدم  كما   ، احل�صور 
تذكارية  بهدية  الطالبي  الإر�صاد 
ك�صكر  للمدرب  نزوى  جامعة  من 

وعرفان على جهوده التي بذلها.

جماعة الإر�ساد الطالبي تنظم دورة »اأنا متميز« 

البيئة  اأ�صدقاء  جماعة  نظمت 
ارتِق«  »ببيئتك  بعنوان  توعوية  اأم�صية 
العمانية.  البيئة  وذلك مب�صاركة جمعية 
الذكر  من  باآي  الأم�صية  ا�صتهلت  وقد 
اإلى  يهدف  مرئي  عر�س  تبعه  احلكيم، 
والأخذ  املتوازن  الغذاء  ثقافة  ن�صر 
ر�صالة  يت�صمن  وهو  احلاجة،  قدر 
حالة  مبينا  الطعام  يف  التبذير  ترك 
املنت�صرة  واملجاعة  الفقرية  املجتمعات 
يف اأجزاء من العامل، وذلك بهدف دعوة 
مكنونات  على  احلفاظ  اإلى  الطالب 

على  الله  و�صكر  فيها،  ما  بكل  البيئة 
نعمه العظيمة.

بن  حمد  الدكتور  قدم  ذلك  بعد 
جمعية  يف  ع�صو   – الغيالين  حممد 
بعنوان  حما�صرة  العمانية-  البيئة 
التي  النباتات  عن  فيها  حتدث  »البيئة« 
مو�صحا  العمانية  البيئة  بها  تتميز 
عن   حديثه  جانب  اإلى  بال�صور،  ذلك 
والأ�صماك  كال�صالحف  احليوانات 
وكيفة   بها  ت�صتهر  التي  والطيور 
البيئة  هذه  على  واحلفاظ  حمايتها 

جماعة اأ�سدقاء البيئة تنظم اأم�سية توعوية 

بعنوان»ببيئتك ارتِق«

كتبت- عائ�صة ال�صريقية:

حملة  باجلامعة  التمري�س  جماعة  نظمت 
مع  تزامنا  وذلك  واطمئن«  »افح�س  بـ  عنونتها 
اليوم العاملي ملر�س ال�صكري، حيث هدفت هذه 
الدم  يف  ال�صكر  م�صتوى  فح�س  اإلى  احلملة 
وتقدمي  اجلامعة  ملوظفي  الدم  �صغط  فح�س  و 
امل�صورة الطبية لهم، ون�صر ثقافة الفح�س املبكر 
والتغذية اجليدة التي حتافظ على �صالمة و�صحة 

الإن�صان.

وقد �صهدت احلملة ثالث حمطات متتالية، 
ثم  الفح�س  حمطة  تليها  للت�صجيل  الأولى  كانت 
احلملة  هذه  ولقت  ال�صحي،  التثقيف  حمطة 

اإقبال و تفاعال ممتازا من الفئة امل�صتهدفة.

تزامنا مع اليوم العاملي ملر�س ال�سكري.. جماعة 

التمري�س تنظم حملة »افح�س واطمئن«

نظمت جماعة ال�صهباء موؤخرا اأم�صية �صعرية يف جمال ال�صعر الف�صيح وذلك حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور 
العزري-م�صاعد الرئي�س ل�صوؤون الطالب-، وبح�صورجمموعة من املوظفني وال�صعراء وطالب اجلامعة.

 وقد �صارك يف هذه الأم�صية ال�صعرية كل من ال�صاعر م�صعل ال�صارمي ويو�صف الكمايل وطالل النوتكي، حيث تغنى 
كل �صاعر مبا توجد به قريحته يف جمالت ال�صعر املختلفة.

ويف ختام الأم�صية تف�صل راعي احلفل بتكرمي امل�صاركني بهدايا تذكاريه متمنيا لهم ولطلبة اجلامعة دوام التوفيق 
والنجاح.

جماعة ال�سهباء تنظم اأم�سية �سعرية

اخل�صبة والغنية بكل ما�صبق ذكره، 
وقد تخلل املحا�صرة طرح العديد من 
الأ�صئلة على طالب اجلامعة واملتعلقة 
بالبيئة العمانية وطرق احلفاظ عليها.  

حول  توعوية  فعاليات  ال�صيدلة  جماعة  اأقامت 
اأدم  م�صت�صفى  يف  احليوية  للم�صادات  الأمثل  ال�صتخدام 
التي تنظمها  الفعاليات  الداخلية، وذلك كجزء من  مبحافظة 
كاملدار�س  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  يف  اجلماعة 
ذلك  قبل  و  التجارية،  واملجمعات  العمانية  املراأة  وجمعيات 
كل  يف  التوعوية  الفعاليات  هذه  اأقامت  قد  اجلماعة  كانت 
من جامعة نزوى ومركز اللولو التجاري بنزوى و مدر�صة 

املروى للتعليم الأ�صا�صي.

التعريف  اإلى  التوعوية  احلملة  هذه  وتهدف 
�صد  الفعالة  الأدوية  من  تعد  حيث  احليوية  بامل�صادات 
امليكروبات امل�صببة لالأمرا�س املعدية  ولكنها لي�صت عالجا 
يظن  كما  الفريو�صية  الطبيعة  ذات  الربد  نزلت  و  للزكام 
البع�س، وي�صكل ا�صتخدامها بالطريقة اخلاطئة اإلى حدوث 
الأوقات  يف  ا�صتخدامها  اأن  كما  الفرد،  �صحة  على  خطر 
اإلى  البكترييا  بع�س  حتول  اإلى  يوؤدي  اخلاطئة  واحلالت 
بكترييا مقاومة للم�صادات احليوية وي�صبح التخل�س منها 
اأمرا�س �صديدة  اأنها تت�صبب يف  اإلى  اإ�صافة  اأكرث �صعوبة، 
اخلطورة و �صعبة العالج بامل�صادات احليوية  الب�صيطة وقد 
لتلقي  طويلة  لفرتات  امل�صت�صفى  يف  البقاء  العالج  يتطلب 

الرعاية ال�صحية الالزمة.

جماعة ال�سيدلة توا�سل فعالياتها التوعوية حول 

»ال�ستخدام الأمثل للم�سادات احليوية«
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العمل  طالب  من  جمموعة  نفذ 
التطوعي الذين يوؤدون �صاعاتهم التطوعية  
مبديرية  ال�صحي  التثقيف  ق�صم  يف 
الداخلية  مبحافظة  ال�صحية  اخلدمات 
مباردة تطوعية يف جمعية النور للمكفوفني 
اأم�صية  الطالب  اأقام  حيث  الداخلية،  فرع 
مبنا�صبة اليوم العاملي للع�صا البي�صاء حتت 
رعاية الدكتور �صامل بن حمد البو�صعيدي، 
وبا�صراف كل من برنامج  العمل التطوعي 
للخدمات  العامة  واملديرية  باجلامعة 
التطوعية  املبادرة  هذه  وتاأتي  ال�صحية. 

�صمن متطلبات تقييم املقرر املذكور بحيث 
التي  واملهارات  املعارف  الطالب  يطبق 
رفدوا بها  يف اإدارة امل�صوؤولية الجتماعية 

على اأ�ص�س �صليمة. 

فقرات  على  الأم�صية  وا�صتملت 
لدى  الوعي  رفع  اإلى  هدفت  متنوعة 
البي�صاء  الع�صا  ا�صتخدام  املكفوفني حول 
ومميزاتها التي تعني الكفيف وت�صهل عليه 
ال�صطدام  وتقيه من  الطريق  يف حت�ص�س 
النا�س  انتباه  لفت  اإلى  اإ�صافة  بالعقبات، 

باأن حامل الع�صا كفيف ويحتاج مل�صاعدة 
لت�صهيل مهمته. 

تكرمي  مت  احلفل  نهاية  ويف 
اأ�صحاب  والطالب  والداعمني  امل�صاهمني 
كلمة  احلفل  راعي  وجه  وبعدها  املبادرة، 
ت�صجيعية للمكفوفني كونهم اأع�صاء فاعلني 
يف املجتمع ل يقلون اأهمية عن املب�صرين، 
نزوى  جامعة  طالب  بدور  اأ�صاد  كما 
ووعيهم بامل�صوؤولية الجتماعية  جتاه ذوي 

الحتياجات اخلا�صة. 

طالب برنامج العمل التطوعي ينفذون مبادرة جمتمعية 

يف جمعية النور للمكفوفني

الن�شاط  بق�شم  ممثال  الطالبي  التميز  مركز  اأقام 
ملعب  على  وذلك  القدم،  كرة  �صباعيات  بطولة  الطالبي 
كلية العلوم التطبيقية بنزوى، وقد �صارك يف البطولة كل 
من كلية العلوم والآداب وكلية القت�صاد والإدارة ونظم 
والتمري�س  ال�صيدلة  كلية  و�صاركت  بفريقني،  املعلومات 
�صاركت  فقد  والعمارة  الهند�صة  كلية  اأما   ، فرق  بثالث 

بفريقني.

عن  جمموعتني  اإلى  الريا�صية  الفرق  وق�صمت 
من  كال  الأولى   املجموعة  �صمت  حيث  القرعة،  طريق 
كلية   ، التمري�س)اأ(  فريق  والتمري�س  ال�صيدلة  كلية 
والآداب،  العلوم  كلية   ، الفريق)ب(  والعمارة  الهند�صة 
الفريق)ب(.  املعلومات  ونظم  والإدارة  القت�صاد  كلية 
القت�صاد  كلية  من  كال  �صمت  فقد  الثانية  املجموعة  اأما 
الهند�صة  كلية   ،  ) اأ  الفريق)  املعلومات  ونظم  والدارة 
والتمري�س  ال�صيدلة  كلية   ، الفريق)اأ(  والعمارة 
فريق  والتمري�س  ال�صيدلة  كلية   ، )�صيدلة(  فريق 
التمري�س)ب(. و�صعد للن�صف النهائي من املباريات كل 
وكلية  التمري�س)اأ(  فريق  والتمري�س  ال�صيدلة  كلية  من 
وكلية  الفريق)ب(،  املعلومات  ونظم  والإدارة  القت�صاد 
ال�صيدلة والتمري�س فريق التمري�س)ب(، وكلية الهند�صة 
والعمارة الفريق)اأ(.  ثم و�صل للدور النهائي كال من كلية 
الهند�صة والعمارة الفريق)اأ(، وكلية ال�صيدلة والتمري�س 
راعية  حتت  اخلتام  احلفل  وكان  التمري�س)ب(.  فريق 
العلوم  كلية  -عميد  النبهاين  خلف  بن  �صعيد  الدكتور 
التطبيقية بنزوى- وبح�صور الدكتور �صالح بن من�صور 
الطالب-  ل�صوؤون  الرئي�س  -م�صاعد  املحرتم  العزري 
والأ�صتاذ �صعود بن نا�صر ال�صقري -مدير مركز التميز 
الطالبي- وعدد من اأع�صاء الهيئتني التدري�صية والإدارية 
وجمع غفري من طالب جامعة نزوى وطالب كلية العلوم 
املتاأهلني  الفريقني  بني  املباراة  وبداأت  بنزوى،  التطبيقية 
من  ال�صاد�صة  الدقيقة  ويف  املرتدة  الهجمات  بتبادل 

ال�شوط الأول اهتزت حبال فريق التمري�ض)ب( بت�شديدة 
قوية من الالعب �صامي ال�صيابي ليعلن عن الهدف الأول 
الفريق)اأ(  الهند�صة والعمارة  ثم لعب فريق كلية  لفريقه، 
التمري�س)ب(  فريق  ا�صتغل  مما  �صغرية  م�صاحات  يف 
الفر�صة يف الدقيقة)13( من زمن ال�شوط الأول لي�شجل 
الالعب في�صل العربي هدف التعادل من متريرة الالعب 
�شهيل امل�شيفري. ويف ال�شوط الثاين من املباراة حاول 
الدقيقة  جاءت  ولكن  التعادل  على  املحافظة  الفريقني 
�شدد  ذلك؛ حيث  عك�ض  على  الثاين  ال�شوط  من  الأخرية 
الالعب اإبراهيم الأغربي بالكرة يف مرمى كلية الهند�صة 
والعمارة الفريق)اأ( ليعلن احلكم عمران ال�صاملي عن انتهاء 
مقابل  هدفني  بواقع  التمري�س)ب(  فريق  بفوز  املباراة 
هدف واحد. ثم تف�صل راعي احلفل بتكرمي الفائز باملركز 
ثم   ، )اأ(  الفريق  والعمارة  الهند�صة  كلية  فريق  الثاين 
تكرمي الفريق الفائز باملركز الأول والذي كان من ن�صيب  
حيث  التمري�س)ب(  فريق  والتمري�س  ال�صيدلة  كلية 
ت�صلم الكاأ�س الالعب مازن اليحمدي –كابنت الفريق- ، 
اأف�صل  بلقب  البو�صعيدي  علي  بن  قيثار  الالعب  وح�صي 
لعب، يف حني ح�صي الالعب �صامي بن �صعيد ال�صيابي 
الدكتور  تف�صل  احلفل  ختام  ويف  البطولة.  هداف  بلقب 
�صالح العزري بتقدمي هدية تذكارية لراعي احلفل. وعن 
فريد حمرو�س  الأ�صتاذ حممد  يقول  البطولة  هذه  تنظيم 
الحتفال  اإن  باجلامعة-:  الريا�شي  الن�شاط  -م�شرف 
ياأتي  نزوى  بجامعة  القدم  كرة  �صباعيات  بطولة  بختام 
تتويجًا جلهود طالب كليات اجلامعة الذين بذلوا جهدهم 
يف هذه الفرتة التي ا�صتمرت اأكرث من �صهر، والتي تهدف 
ل�صمهم  القدم  كرة  يف  الريا�صية  املواهب  اكت�صاف  اإلى 
كفاءتهم  ورفع  و�صقلهم  واإعدادهم  اجلامعة  منتخب  اإلى 
على  والعمل  الأ�صا�صية  املهارات  على  والرتكيز  البدنية 
التدريب امل�صتمر،�صائال املولى التوفيق وال�صداد لأبنائنا 

طالب اجلامعة. 

مركز التميز الطالبي يقيم بطولة »�سباعيات كرة 

القدم« لكليات اجلامعة وفريق مدر�سة التمري�س 

يتوج باملركز الأول

كتب/ حممد بن را�صد احل�صرمي:

ال�صلطنة  اإحتفالت  مع  تزامنا 
والأربعني  اخلام�س  الوطني  بالعيد 
ممثلة  اجلامعة  ا�صت�صافت  املجيد 
الثنني  يوم  املجتمع  خدمة  مبركز 
مدر�صة  حفل  املوافق)2015/12/21م( 
الأ�صا�صي  للتعليم  اخلطاب  بن  عمر 
يف  بعنوان)ليلة  كان  والذي  اإزكي  بولية 
الأ�صتاذ  احلفل  رعى  حيث  عمان(،  حب 
عام  -مدير  ال�صاملي  عبدالله  بن  �صليمان 
مبحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية 
مديري  من  وبح�صورعدد  الداخلية- 
واملوظفني  الأق�صام  وروؤ�صاء  الدوائر 
من  وعدد  الداخلية  بتعليمية  واملعلمني 
للحفل  كان  كما  اجلامعة،  وطالب  موظفي 
الأ�صتاذ  الإعالميان  هما  �صرف  �صيفا 
املرجبي  حممد  والأ�صتاذ  الزدجايل  خالد 
وعدد من ال�صعراء يتقدمهم ال�صاعر ه�صام 
العامري.    عبدالله  وال�صاعر  ال�صقري 
اللقاءات  بني  احلفل  فقرات  تنوعت  وقد 
الق�صائد  وبني  احلفل  مع �صيفا  الإعالمية 

بعنوان»ليلة يف حب عمان«.. اجلامعة ت�ست�سيف حفل 

مدر�سة عمر بن اخلطاب للتعليم الأ�سا�سي

كان  كما  امل�صت�صافني،  لل�صعراء  ال�صعرية 
قدمته مدر�صة  الذي  الطالبي  لال�صتعرا�س 
وهو  خمتلفة  جمالية  اإزكي  بولية  املواهب 
اإ�صافة  وبرائتها،  الطفولة  روح  مع  يتناغم 
الإن�صادية  املقاطع  من  جمموعة  تقدمي  اإلى 
بالتعاون  املدر�صة  اأنتجتها  التي  الوطنية 
و�صاركت  امل�صرحية.  »املجل�س«  فرقة  مع 
بتقدمي  باملدر�صة  املو�صيقية  املهارات  جماعة 
جمموعة من الأنا�صيد املو�صيقية. واأ�صافت 
�صيخة  والطالبة  الرواحية  ود  الطالبة 

مب�صاركتهما  للحفل  مميزا  األقا  الناعبية 
لفرقة  وكان   ، املتنوعة  الن�صادية  الفقرات 
اأ�صالة عمر للفنون ال�صعبية ح�صورا فاعال 
بتقدمي فن الرزحة وفن العازي، كما اأطرب 
فقرة  بتقدمي  الرواحي  علي  الأ�صتاذ  احلفل 
ال�صلطان  وجاللة  الوطن  حب  يف  اإن�صادية 
راعي  قام  احلفل  ختام  ويف  الله  حفظه 
ل�صيوف  تذكارية  هدايا  بتقدمي  املنا�صبة 
�صركة  تتقدمهم  الر�صميني  والرعاة  احلفل 

رذاذ التعليمية. 



ملحق إشراقة - العدد 103 -8 ملف العدد

اأ�صدلت اجلامعة منذ اأيام ال�صتار على امللتقى الطالبي 
والَّذي  العربية،  اجلامعات  لطالب  ع�صر  ال�صابع  الإبداعي 
املجتمع  تنمية  يف  ودورها  الطالبية  �صعار:»الإبداعات  حمل 
املحلي«، وذلك يف الفرتة)6-2015/12/10م(، حيث رعى 
كتور �صعيد بن حمد الربيعي – اأمني  حفل افتتاحه �صعادة الدُّ
عام جمل�س التعليم- ومب�صاركة ثمانية واأربعني جامعة عربية 
من ت�صع دول هي الأردن، وال�صعودية، وال�صودان، وُعمان، 

والعراق، وفل�صطني، ولبنان، وم�صر واليمن.  

الطالبية  امللتقيات  لنجاح  كثمرٍة  امللتقى  هذا  وياأتي 
ال�صابقة التي ينظمها املجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات 
املا�صية  �صنواته  يف  امللتقى  قطع  فقد  عام،  كل  العربية 
التعاون والتعارف بني طلبة  اأوا�صر  تقوية  �صوطا كبريا يف 
واأ�صاتذة اجلامعات العربية، وكان م�صجعا وحافزا على اإبراز 
لإظهار  طيبة  فر�صة  لهم  هياأ  كما  الطلبة،  لدى  الإبداع  روح 
اأمام نخبة متميزة من  قدراتهم وتفوقهم يف جمالت خمتلفة 
وجاء  العربي.  وطننا  القرار يف  واأ�صحاب  والعلماء  املثقفني 
ملتقى هذا العام ليحمل عنوانا يتالئم واحتياجات املجتمعات 
العربية املعا�صرة ودور الطلبة يف امل�صاهمة يف تلبية جزء من 
البحث  عدة يف  امللتقى حماور  �صمل  الحتياجات، حيث  تلك 
الب�صرية،  املوارد  واإدارة  التكنولوجي،  والإبداع  العلمي، 
والإبداع الأدبي والفني، كل ذلك مب�صاركة )54( باحثا قدموا 
املحلي  املجتمع  تفيد  وابتكارات  اأبحاث  من  لديهم  ما  اأف�صل 
اأعد  فقد  لهم  وكت�صجيع  تطلعاته،  وتلبي  تنميته  على  وتعمل 
من  بعدد  امللتقى  ليخرج  الأبحاث  لتلك  لتحكيم  املجل�س جلنة 

الفائزين املتميزين فيما قدموه.

لأهم  موجزا  تبيانا  نعر�س  امللف  هذا  يف  وهنا 
املذكورة،  املحاور  امللتقى يف  ناق�صها  التي  الطالبية  الأبحاث 
ويف نهاية املطاف جنلي للقارئ الكرمي عن الفائزين باأبحاثهم 

وابتكاراتهم التي ح�صيت باإ�صادة جلنة التحكيم.

- الإبداع التكنولوجي.. �د�ر �ا�سح يف حل 
ق�سايا معا�سرة:

الإبداع  عن  كانت  امللتقى  ناق�صها  التي  املحاور  اأول 
التكنولوجي، حيث قدم العديد من الطالب ابتكارات لأجهزة 
ت�صهل حل بع�س الق�صايا املعا�صرة يف جمالت خمتلفة كالطب 
والزراعة والتقنية واإدارة البنى التحتية للمدن وغريها، ويف 

هذا ال�صدد قدمت الطالبات هيا اأ�صامة ورغدة يو�صف واأنوار 
جلهاز  منوذج  ت�صميم  فل�صطني-  بوليتكنك  جامعة   - ح�صن 
اأ�صامة:  هيا  تقول  وعنه  املنزيل،  لال�صتخدام  الكلى  غ�صيل 
الذين  املر�صى  على حياة  للحفاظ  عملية  الكلوي هو  الغ�صيل 
يعانون من الف�صل الكلوي، وت�صري الدرا�صات اإلى اأن اأكرث من 
2.5 مليون �صخ�س تلقوا عالجًا بالغ�صيل الكلوي عام 2010 
وتوقع القائمون على الدار�صة اأن يكون عدد امل�صابني بالف�صل 
عام2030  بحلول  �صخ�س  مليون   5.4 العامل  حول  الكلوي 
معظمهم يف البلدان النامية باآ�صيا واأفريقيا، ورغم اأهمية هذه 
العملية اإل اأن املر�صى يعانون من العديد من امل�صاكل خاللها 
للغ�صيل الكلوي يف امل�صت�صفى يف  اأن اجلدول الزمني  حيث 
اأف�صل ظروفه غري مريح ومرهق للمري�س، لذلك فاإن الغ�صيل 
الكلوي املنزيل هو احلل الأف�صل حيث اأنه يتيح للمري�س اأن 
اختيار  فباإمكانه  الغ�صيل،  جلل�صة  الزمني  باجلدول  يتحكم 
املختلفة،  اليومية  ن�صاطاته  مع  تتنا�صب  التي  العالج  اأوقات 
زمنية  لفرتة  النتظار  م�صكلة  على  �صيتغلب  فاأنه  وبالتايل 
اإلى  بالإ�صافة  باملر�صى،  الغ�صيل  ق�صم  نظرا لزدحام  طويلة 
كبار  حالت  يف  واملوا�صالت  التنقل  �صعوبة  من  التخل�س 

ال�صن والأطفال، وغريها من امل�صاكل.

وعن عمل اجلهاز تقول هيا: الكلية ال�صطناعية عبارة 
عن جهاز غ�صيل كلوي م�صغر وحممول وميكن اإرتداوؤه على 
املطلوب  الوزن  باإدخال  املري�س  يقوم  حيث  �صرتة،  �صكل 
املطلوبة  املعلومات  كافة  بتحليل  النظام  و�صيقوم  خ�صارته 
من  النظام  ويتكون  الدقيق،  املتحكم  خالل  من  اأوتوماتيكيا 
دائرتني: دائرة الدم ودائرة املحلول الذي ي�صتخدم للغ�صيل، 
حيث �صيتم ت�صفية الدم با�صتخدام فلرت يقوم باإزالة ال�صوائب 
ويتم  الدم  من  ال�صامة  واملواد  الزائدة  وال�صوائل  والأمالح 
عر�س اأغلب العالمات احليوية التي تتعلق بعملية غ�صيل الكلى 
با�صتخدام متحكم دقيق وعدد من املج�صات، والكلية مزودة 
بنظام اإنذار مرئي وم�صموع يحذر املري�س يف حال حدوث 
يف  هواء  فقاعات  وجود  اأو  ال�صغط  كاإنخفا�س  م�صكلة  اأي 
جمرى الدم اأويف حال وجود ت�صرب للدم اإلى دائرة املحلول، 

اإن النموذج يوفر البديل من حيث الكفاءة وال�صعر.

»املزرعة الذكية« م�صروع اآخر قدمه الطالبان منت�صر 
اخلرطوم  –جامعة  اأحمد  واأحمد حممد  الأمني  الرحمن  فتح 

منظومة  عن  عبارة  امل�صروع  اأحمد:  يقول  وعند  بال�صودان- 
وبا�صتخدام  اآليًا  املحمية  البيوت  يف  بالتحكم  تقوم  متكاملة 
وتعمل  اأواحلوا�صيب،  اللوحية  الأجهزة  اأو  الذكية  الهواتف 
وربط  امل�صتخدم،  بهاتف  املزرعة  ربط  على  املنظومة  هذه 
احلرارة  درجة  يف  التحكم  ويتم  املزرعة،  مع  الهاتف 
واأنظمة  والهواء(  )الرتبة  والرطوبة  واخلارجية(  )الداخلية 
ومكافحة  والت�صميد  والتكييف  التربيد  اإلى  بالإ�صافة  الري 
داخل  يحدث  ما  لروؤية  املبا�صر  والبث  والإ�صاءة  احل�صرات 
البيت  اإدارة  من  ليتمكن  بامل�صتخدم  وربطها  املحمي  البيت 
زمان مما  اأي  العامل ويف  مكان يف  كل  من  بعد  عن  املحمي 
ميكنه من زيادة الإنتاجية والتقليل من تكلفة العمالة واإهدار 
اأي  حدوث  وعند  الزمن،  لخت�صار  اإ�صافًة  الزراعية  املوارد 
تغري يف البيت املحمي يتم اإر�صال اإنذار للم�صتخدم يف هاتفه 
الذكي و يف حالة عدم ا�صتجابة امل�صتخدم لالإنذارات املتكررة 
بال�صتجابة  النظام  يقوم  مثال-  احلرارة  درجة  –ارتفاع 
تلقائيًا و فوريًا (فتح نظام التربيد(. هذا ويتكون اجلزء املادي 
من املنظومة من احل�صا�صات واملتحكم والأجزاء الإلكرتونية 
اأنظمة  الرئي�صة مثل  اأجزاءاملزرعة  اإلى  والكامريات بالإ�صافة 
ومكافحة  والت�صميد  والإ�صاءة  والري  والتكييف  التربيد 

احل�صرات.

اجلامعات  طالب  بني  العلمي  البحث  ثقافة   -
العربية:

البحث العلمي حمور اآخر من حماور امللتقى الطالبي 
الأبحاث  جمموعة  خالله  من  امل�صاركني  ينقل  الإبداعي، 
والدرا�صات التي قاموا بها، يف حماولة جادة منهم لأن تن�صر 
تاأثري  عن  اإكلينيكية  ميدانية  درا�صة  بينها  من  النور،  وترى 
اأ�صماء عبدالله  ال�صطرابات النف�صية على �صحة الفم للطالبة 
حممد –جامعة احلديدة، اليمن- تقول عنها: بحثت الدرا�صة 
ال�صحة  حالة  على  وا�صطراباتها  النف�صية  احلالة  تاأثري  يف 
الدرا�صة  بهذه  اخلا�صة  البيانات  على  الفموية ومت احل�صول 
من خالل النزول امليداين يف بع�س حارات حمافظة احلديدة 
بالباحثة  اليمنية وذلك بتعبئة ا�صتبانة خا�صة  يف اجلمهورية 
والتاريخ  العينة  اأفراد  عن  العامة  املعلومات  ا�صتقراء  �صملت 
العامة  والأعرا�س  العائلي  املر�صي  والتاريخ  املر�صي 
وم�صح  اإكلينيكي  فح�س  ذلك  تلى  النف�صية،  لال�صطرابات 

الفم والأ�صنان  للتعرف على �صحة  طبي لكل حالة على حدة 
ومدى العناية بال�صحة الفموية وكذلك التغريات والأعرا�س 
املر�صية على اأن�صجة الفم والأ�صنان و�صحتها،  وكذلك بحث 
العالقة املتبادلة بني وجود ال�صطرابات النف�صية والأمرا�س 
اخلا�صة- بتدهور �صحة الفم والأ�صنان. وقد اأفرزت النتائج 
ظهور ن�صبة 71 % يعانون من ت�صرر يف حالة ال�صحة الفموية 
النف�صية  �صحتهم  م�صتوى  يف  انخفا�س  عن  ناجت  وذلك 
في�صعرون بالقلق والتوتر والكتئاب وي�صعرون بعدم القدرة 
اأهمية   الأكرث  هي  املتغريات  وهذه  بانفعالتهم  التحكم  على 
يف التاأثري على ال�صحة الفموية والآثار املر�صية التي ظهرت 
اأن ن�صبة29 %  فقط  اأن�صجة الفم والأ�صنان، بينما وجد  على 
كانت اأ�صنانهم �صليمة. وقد ارتبطت الظطرابات النف�صية وقلة 
التوعية ال�صحية وعدم الهتمام بالعناية ب�صحة الفم وال�صنان 
اأن�صجة الفم  ارتباطا مبا�صرا بظهور الأعرا�س املر�صية على 
والأ�صنان، كما كان التاأثري العك�صي وا�صح بالن�صبة لتدهور 
الفم  اأن�صجة  على  مر�صية  اأعرا�س  وظهور  الفموية  ال�صحة 
والأ�صنان على ظهور اأعرا�س لال�صطرابات النف�صية وبالذات 

حالت الكتئاب والعزلة واخلوف من النا�س.

منظور  من  العلمي  البحث  تناولت  اأخرى  درا�صة   
اإ�صالمي ودوره يف بناء ال�صخ�صية الإبداعية -ال�صيدة عائ�صة 
يا�صني  اأحمد  للطالب  اأمُنوذجا-  عنها  الله  ر�صي  املوؤمنني  اأم 
تناولت هذه  فيها:  قال  الأردن-  الريموك،  –جامعة  املومني 
الدرا�صة مو�صوع البحث العلمي من منظور اإ�صالمي، ودوره 
بالبحث  التعريف  مت  حيُث  الإبداعية،  ال�صخ�صية  بناء  يف 
وتاأ�صيله  وخ�صائ�صه،  واأهميته،  مقوماته،  وبيان  العلمي، 
بيان  اإلى  البحث  �صعيت من خالل  اإ�صالمي، كما  من منظور 
العالقة الوثيقة بني البحث العلمي والإبداع، ودور اجلامعات 

العربية اولإ�صالمية يف تربية طالبها على

الأمة  ربط  خالل  من  الإبداعية،  العلمية  ال�صخ�صية 
والأمة  العريق،  الإبداعي  العلمي  مبا�صيها  الإ�صالمية 
اأبناءها على حب طلب العلم، وفق املنهج  اإذا ربت  الإ�صالمية 
العلمي ال�صحيح تكون قد اأوجدت لنف�صها جيال يف امل�صتقبل 
الإبداعات  لأن  اإبداعية؛  علمية  اإ�صالمية  ب�صخ�صية  يتمتع 
هو  واأهمها  اأعظمها  لكن  �صتى،  النا�س  دنيا  يف  احلقيقية 
رتبها  تتفاوت  والعلوم  العلم،  ذلك  كان  ا  اأيًّ العلمي،  الإبداع 

�سهــد م�ساركـــة وا�سعـــة مـــن ثمانيـــة واأربعيـــن جامعـــة عربيـــة ..

امللتقــى الطالبـــي الإبداعـــي ال�سابـــع ع�ســــر لطـــالب اجلامعـــات العربيـــة اإثـــراء فكـــري فـــي خدمـــة املجتمـــع املحلـــي



9ملحق إشراقة - العدد 103 - ملف العدد
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وبالتايل  وفائدتها،  نفعها  لتفاوت  تبعا  ومكانتها،  ومنزلتها 
اأحوج  العلم،  وطالب  لذلك،  تبعا  ت�صغر  اأو  الإبداع  قيمة  تعظم 
وركائزه  العلمي  الإبداع  اأ�ص�س  معرفة  اإلى  اليوم  يكونون  ما 
الع�صر،  هذا  يف  الإ�صالمية  الأمة  لأن  ومعوقاته؛  ومكوناته 
بحاجة ما�صة اإلى املبدعني املتميزين من اأبنائها يف �صتى العلوم 
واملعارف النافعة، وذلك للخروج من الذلة وال�صعف والتخلف 
كما  تعود  حتى  الأعداء،  عليها  وجراأ  الويالت،  عليها  جر  الذي 
كانت يف الع�صور الزاهرة قائدة للعامل كله، واخرتت للدرا�صة 

ال�صيدة عائ�صة –ر�صي الله عنها- اأمنوذجا لذلك.

املجتمعات  اأ�س�س  الب�سرية..  املوارد  اإدارة   -
احلديثة:

البناء  عنا�صر  من  اأ�صا�صي  عن�صر  الب�صري  املورد 
احلديث للمجتمعات، وهو امل�صوؤول الأول عن الرقي والزدهار، 
ويف هذا ال�صدد جاءت بحوث امل�صاركني من الطالب يف حمور 

اإدارة املوارد الب�صرية..

يف  الأداء  وتطوير  الب�صرية  املوارد  اإدارة  »تناف�صية 
طالب  قدمها  التي  الدرا�صات  اإحدى  ال�صعودية«  البنوك  قطاع 
ن�صرين  للطالبة  وهي  ال�صعودية،  العربية  باململكة  طيبة  جامعة 
تناف�صية  قيا�س  اإلى  الدرا�صة  هذه  من  هدفت  خطاب  طلحة 
املوارد الب�صرية وتطوير الآداء يف قطاع البنوك باملدينة املنورة 
من  ع�صوائية  عينة  اختيار  مت  الدار�صة  بيانات  جمع  ،ولغر�س 
وموظفي  مديري  من  عدد  على  ا�صتبانة  توزيع  مت  وقد  البنوك 
هذه البنوك، �صملت العينة70 مديرا و موظفا وقد مت ا�صرتداد 
تقول  الدرا�صة  نتائج  وعن   ،%88.5 ن�صبته  ما  اأي  ا�صتبانة   62
ن�صرين اخلطاب: ووجدت الدرا�صة اأنه ل يوجد تناف�صية لإدارة 
املوارد الب�صرية وتطوير الأداء يف البنوك ال�صعودية يعزى ذلك  
للمتغريات التالية )العمر،املوؤهل العلمي، عدد �صنوات اخلربة ، 
امل�صتوى الوظيفي( بينما يوجد تناف�صية لإدارة املوارد الب�صرية 
)اجلن�س(،  ملتغري  يعزى  ال�صعودية  البنوك  يف  الأداء  وتطوير 
ووجدت الد را�صة اأي�صا اأن البنوك ال�صعودية يف املدينة املنورة 
ل تقوم باإر�صال موظفيها اإلى دورات خارجية، واأن قطاع البنوك 
دورات  بعمل  ومالئم  كايف  ب�صكل  يقوم  ل  املنورة  املدينة  يف 
العاملني  كفاية  ي�صجع  ول  الوظيفية،  امل�صتويات  لكل  تدريبية 
لديه على ابتكار طرق جديدة لتطوير الأداء، واأن هناك �صبه عدم 
ر�صى على اأن البنك ل يحافظ على املوظفني املتميزين بالرتقية 

واملكافاأة، واأن اهتمام دائرة املوارد الب�صرية يف البنك قليل .

)النحراف الفكري لرجل الأمن واأثره على اأدائه الأمني 
الع�صكرية(  ال�صتخبارات  جهاز  يف  العاملني  نظر  وجهة  من 
ال�صتقالل،  �صياعرة-جامعة  للطالب راين حممد  اأخرى  درا�صة 
التعرف  اإلى  الدرا�صة  هدفت  قائال:  عنها  حتدث  ال�صعودية- 
اأداءه  الأمن على  لدى رجل  الفكري  النحراف  تاأثري  على مدى 
لرجل  الفكري  النحراف  موؤ�صرات  على  والتعرف  الأمني. 
وا�صتخدمت  النحراف،  هذا  اأ�صباب  على  والتعرف  الأمن 
بيانات  على  احل�صول  يف  التحليلي  الو�صفي  املنهج  ذلك  يف 
�صابطا   )60( عددهم  البالغ  الدرا�صة  جمتمع  من  الدرا�صة 
الع�شكرية  الإ�شتخبارات  جهاز  واأفراد  وجنود  �شف  و�شباط 
ب�صكل  كعينة  منهم   )45( اختيار  مت  وقد  اخلليل،  حمافظة  يف 
ع�صوائي ومت توزيع ال�صتبانه عليهم حيث اأعيد )38( منها ومت 
برنامج  با�صتخدام  اإح�صائيا  ملعاجلتها  احلا�صوب  اإلى  اإدخالها 
الرزم الإح�صائية Spss والتي ا�صتملت على الو�صط احل�صابي 
والنحراف املعياري والن�صب املئوية وحتليل التباين الأحادي .

النتائج  العديد من  الدرا�صة  اأظهرت  النتائج يقول:  وعن 
كان اأبرزها: اأن النحراف الفكري يوؤثر على اأمن الدولة، واأنه 
عادة مايكون املنحرف فكريا اأكرث عدوانية، واأن املناق�صة تعترب 
النحراف  اأن  كما  الفكري.  النحراف  ملعاجلة  فعالة  و�صيلة 
الفكري ي�صوه احلقائق لدى اأفراد الأجهزة الأمنية، واأن له اآثار 
غري اإيجابية على اأفراد جهاز ال�صتخبارات. واأو�صت الدرا�صة 
الدولة وذلك  اأمن  الفكري على  يوؤثر النحراف  اأن ل  ب�صرورة 
يعانون  الذين  الأفراد  الأمنية مبالحقة  الأجهزة  قيام  عن طريق 
من وجود هذا بحيث تقوم الأجهزة باإيجاد مركز لإعادة تاأهيل 

املنحرفني فكريا .

قبل  من  بارز  ح�سور  �الفني..  الأدبي  الإبداع   -
امل�ساركني:

الأو�شاط  يف  والفني  الأدبي  الإبداع  حمور  ح�شي 
ت�صاركت  املحور  هذا  ويف  وملحوظ،  كبري  بح�صور  امل�صاركة 
مواهبها  عر�س  يف  والفنية  الأدبية  الثقافات  من  العديد 
واإبداعاتها من بينها »اإبداعات �صعرية« للطالبة عبري بنت �صالح 
الق�صائد  من  العديد  قدمت  حيث  نزوى-  الرحبية-جامعة 
ال�صعرية كق�صيدة »اأنثى«، و »ال�صم�س«، و »فتات« و »مقتطفات« 

عبداملنعم  �صارة  الطالبة  قدمت  كما  الق�صائد،  من  وغريها 
الأمل  جت�صد  فنية  لوحات  اخلرطوم-  حممد-جامعة 

والتفاوؤل واهتمامات ال�صباب وغريها.

ويف هذا املحور اأي�صا قدمت الطالبة اأمل عبداخلالق 
لديوان  ن�صية  درا�صة  العراق-  تكريت،  –جامعة  اأحمد 
خاللها  حاولت  دروي�س  حممود  الكبري  لل�صاعر  الفرا�صة 
ا�شتعرا�ض اأهم النقاط التي حتدث عنها ال�شاعر والدواعي 
غريه  عن  الديوان  هذا  مييز  ما  واأهم  لقولها  دعته  التي 
وال�صور التاأملية التي ير�صم ال�صاعر بها ق�صائده وغري ذلك.

»الإمكانيات الن�صجية لبقايا الأقم�صة واجللود لإثراء 
اأخرى  القيم الت�صكيلية للمعلقة الن�صجية امل�صتحدثة« درا�صة 
علي  بنت  ح�صنة  للطالبة  وهي  املحور  هذا  �صمن  اأقيمت 
اإلى  الدرا�صة  تهدف  فيها:  تقول  نزوى-  –جامعة  الفهدية 
ال�صتفادة من بقايا الأقم�صة واجللود يف ا�صتحداث معلقات 
وكذلك  متنوعة،  ومالم�س  واألوان  تراكيب  ذات  ن�صجية 
لإثراء  الأقم�صة واجللود  لبقايا  الن�صجية  الإمكانيات  درا�صة 
خمتلفة  تقنيات  وعر�س  الن�صجية  للمعلقة  الت�صكيلية  القيم 
الفني  العمل  يف  خمتلفة  ملعاجلات  واللونية  امللم�صية  للقيم 
اليدوي.  الن�صيج  للفنان يف جمال  ابتكارية  وتنمية مهارات 
واجللود  والأقم�صة  الن�صيج  عن  ملحة  يقدم  البحث  وهذا 
اأن  واجللود  الأقم�صة  لبقايا  ميكن  وكيف  واأنواعها  والنول 
وقد  امل�صتحدثة،  الن�صجية  للمعلقات  الت�صكيلية  القيم  ترثي 
اإجراء جتربة عملية ذاتية  التجريبي من خالل  اتبعت املنهج 

قمت فيها بعمل مناذج ملعلقات ن�صجية م�صتحدثة.

- ختام امللتقى:

وقدموا  بدلوهم،  امل�صاركني  كل  اأدلى  اأن  وبعد 
جلنة  وقامت  امللتقى،  اأثرت  التي  وم�صاركاتهم  اأبحاثهم 
التي  ال�شروط  من  عدد  على  بناء  الفائزين  بتحديد  التحكيم 
العربية  اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي  املجل�س  حددها 
كمنهجية البحث واأ�صالته، واللغة ومادة البحث وقيمة نتائج 
البحث واأ�صلوب العر�س واهتمام الباحث بالأ�صئلة املطروحة 
معه  اجلمهور  وتفاعل  بالنقا�س  واهتمامه  عليها  والإجابة 
امل�صابقة  نتائج  بعر�س  امللتقى  اختتم  الأ�ص�س،  من  وغريها 

والأبحاث الفائزة فيها وكانت كالآتي:

-حمور الإبداع التكنولوجي: 

حاز »ت�صميم منوذج جلهاز غ�صيل الكلى لال�صتخدام 
–جامعة  طه  اأ�صامة  هيا  للطالبة  الأول  املركز  على  املنزيل« 
بوليتكنيك فل�صطني- وباإ�صراف الدكتور رمزي عبد الرحيم 
لـ » درا�صة عملية  اأما املركز الثاين فكان  عبد الله قوا�صمه، 
مدينة  يف  مكافئ  قطع  نوع  �صم�صي  جممع  لأداء  ونظرية 
تكريت »للطالب اأمين جا�صم حممد ك�صمي –جامعة تكريت- 
الدليمي، يف  عبد  فيا�س حممد  الدكتور  الأ�صتاذ  باإ�صراف 
ترجمة  ال�صم يف  »م�صاعدة  ابتكار  الثالث  باملركز  فاز  حني 
القد�س  -جامعة  عاطف  نعمان  داليا  للطالبة  حركاتهم« 

املفتوحة- باإ�صراف الدكتور حممد حممود طاف�س ذويب.

-حمور البحث العلمي:

ت�صدر املركز الأول بحث »التهاب الكبد �صي النوع 

العالجات  عالقة  حتدد  جديدة  درا�صة   NS5A بروتني   :4
للطالب  للعالج«  ال�صعوديني  املر�صى  ا�صتجابة  التوافقية مع 
الق�صيم-  –جامعة  الطرباق  علي  بن  اأحمد  بن  الله  عبد 
على  وحاز  الهمالن،  �صعيد  بنت  فاطمة  الدكتورة  باإ�صراف 
الفرا�صية  الأ�صماك  ور�صد  »ح�صر  بحث  الثاين  املركز 
حممد  ب�صري  عفراء  للطالبة  ال�صاطئية«  ح�صي�س  اأبو  ب�صعاب 
ب�صري –جامعة البحر الأحمر- باإ�صراف الدكتور �صيخ الدين 
امل�صاد  »التاأثري  للبحث  كان  الثالث  واملركز  الأمني،  حممد 
من  املعزولة  لالإن�صان  املمر�صة  البكترييا  على  الإبل  لبول 
اجلروح امل�صابة MRSA اأمنوذجا »للطالب اأحمد اإبراهيم 

عمر اإدري�س باإ�صراف الدكتورة �صهام حممد �صليمان.

-حمور اإدارة املوارد الب�سرية:

اإر�صاد  ر�صائل  »ت�صميم  بحث  الأول  باملركز  فاز 
بال�صودان«  للذهب  التقليدي  بالتعدين  للعاملني  وتوعية 
كردفان-  –جامعة  اآدم  اإدري�س  حممد  الدين  جنم  للطالب 
وفاز  مو�صى،  �صالح  القادر  عبد  م�صعل  الدكتور  باإ�صراف 
باملركز الثاين بحث »رفع م�صتوى البداع لدى طلبة اجلامعة 
ودوره يف تنمية املجتمع املحلي« للطالب �صهيل مالذ �صهيل 
فاروق  حممد  الأ�صتاذ  باإ�صراف  زيت-  بري  –جامعة  بركة 
الفكري  »النحراف  للبحث  الثالث  املركز  وكان  الأحمد، 
لرجل الأمن واأثره على اأدائه الأمني من وجهة نظر العاملني 
يف جهاز ال�صتخبارات الع�صكرية« للطالب راين حممد اأحمد 
�صياعرة –جامعة ال�صتقالل- باإ�صراف الدكتور ح�صني عبد 

القادر.

-حمور الإبداع الأدبي �الفني:

ح�صد املركز الأول بحث »فنون ح�صارة �صلطنة عمان 
للطالبة  املعا�صر«  العماين  النحت  فن  على  واأثرها  القدمية 
باإ�شراف  اأ�شيوط-  –جامعة  بركات  اأحمد  �صالح  الزهراء 
املن�صي،  الهادي  عبد  اإبراهيم  من�صور  الدكتور  الأ�صتاذ 
لبقايا  الن�صجية  »الإمكانيات  مكرر  الأول  املركز  وح�صد 
الن�صجية  للمعلقة  الت�صكيلية  القيم  لإثراء  واجللود  الأقم�صة 
امل�صتحدثة« للطالبة ح�صنه بنت علي الفهدي –جامعة نزوى- 
باإ�صراف الدكتور هاين فاروق عامر، يف حني ح�صد املركز 
ال�صياحي«  �صقطرى  جزيرة  �صواحل  »جممع  بحث  الثاين 
ح�صرموت-  –جامعة  باداوؤد  حممد  اأحمد  �صارة  للطالبة 
وفازت  الرتميي،  عبود  عو�س  �صربي  الدكتور  باإ�صراف 
�صالح  بنت  للطالبةعبري  �صعرية«  »ق�صائد  الثالث  باملركز 
بن �صامل الرحبية- باإ�صراف الأ�صتاذة منى بنت عبد القوي 

اليافعية.

العلمية  الأبحاث  من  العديد  امللتقى  ت�صمن  وهكذا 
والدرا�صات امليدانية يف �صتى املجالت التي �صمتها املحاور 
والقدرات  املواهب  تنمية  يف  دوره  للملتقى  وكان  املحددة، 
وبني  وم�صرفيهم،  الطالب  بني  التعاون  من  نوع  وخلق 
الطالب ببع�صهم، كما تبادل امل�صاركون اخلربات والثقافات 
املختلفة، وح�صي امل�صاركون كذلك خالل اأيام امللتقى ببع�س 
الأم�صيات الثقافية والرتفيهية، اإلى جانب القيام بالعديد من 
وكذلك  التاريخية  نزوى  مدينة  ملعامل  ال�صياحية  الزيارات 

العا�صمة م�صقط.
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الدكتور/ �صليمان بن �صامل احل�صيني

مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

 Salhusseini@unizwa.edu.om

خارج  ال�سفر  يف  �جتاربي  �م�ساهداتي  مالحظاتي  فيها  اأتنا�ل  احللقات  من  �سل�سلة  هذه 
الوطن �داخله،  فال�سفر لي�س متعة �ح�سب بل مدر�سة مفتوحة على اأمم الأر�س �ح�سارات العامل 

�ثقافات الآخر �مكت�سباتهم �اأ�سلوب حياتهم. 

مدينة نفطة التون�سية قرينة املدن العمانية

وتنظر  للمدينة  الغربية  الروابي  على  تقف  عندما 
اإلى  ال�صمال  من  اأمامك  املمتدة  النخيل  مزارع  اإلى  منها 
اجلنوب تخال نف�صك باأنك يف اأحد املدن العمانية، وعندما 
العربي  بالطابع  املبنية  البيوت  وبني  حاراتها  يف  ت�صري 
باأنك  نف�صك  تخال  القدمية  م�صاجدها  وتدخل  الإ�صالمي 
يف اأحد املدن العمانية، وعندما ي�صيفك اأهلها على القهوة 

والتمر تخال نف�صك يف اأحد املدن العمانية. 

توزر  لولية  التابعة  التون�صية  نفطة  مدينة  اإنها 
اأثناء  يف  زيارتها  فر�صة  يل  اأتيحت  التون�صي،  باجلريد 
رحلة �صياحية على هام�س ندوة كتاب ال�صري التي نظمتها 
�صهر  نهاية  يف  تون�س  بالعا�صمة  التوا�صل  جربة  جمعية 

اأكتوبر وبداية نوفمرب 2015م.

منطقة اجلريد التون�صي التي تقع فيها مدينة نفطة 
تختلف عن مناطق ال�صمال التون�صي حيث العا�صمة تون�س 
وغريها من املدن القريبة من البحر الأبي�س املتو�صط التي 
مع�صبة  خ�صراء  اأر�صها  جتعل  اأمطار  ملن�صوب  تتعر�س 
على مدار العام تقريبا. فاجلريد التون�صي يقع يف منطقة 
�صحراوية متتاز بزراعة النخيل وتنتج اأكرث من مئتي نوع 
وبها  ال�صهري-  دجلة  متر  منها  التمور-  اأنواع  اأجود  من 
�صط  ت�صكل  التي  واجلوفية  ال�صطحية  املياه  من  خمزون 
د اأعجوبة اجلنوب الغربي التون�صي، وكتب  اجلريد الذي ُيعَّ

عنه الرحالة واملوؤرخون على مر الع�صور. 

املياه اجلوفية  ال�صحراوية ووفرت  بيئتها  وب�صبب 

اأ�صبحت  وعيون  ينابيع  الأر�س  �صطح  على  تتدفق  التي 
ودجا�س،  توزر،  مثل  اجلريد  مدن  من  وغريها  نفطة 
اأو  �صحراوية  واحات  ال�صمعة،  واأم  واحلامة،  وجاب�س، 

غابات من النخيل يف و�صط ال�صحراء الإفريقية.

التون�صية  ولهجتهم  العربية،  يتحدثون  نفطة  اأهل 
العربية  القيم  على  حمافظون  وهم  م�صت�صاغة،  عذبة 
والرحابة  بالب�صاطة  ويت�صمون  الأ�صيلة  الإ�صالمية 
بالكوفة  نفطة  ت�صمى  واملعاملة.   ال�صتقبال  وح�صن 
العلمية  ومكانتها  العريق  تاريخها  اإلى  كاإ�صارة  ال�صغرى 
التي  العربية  القبائل  من  متالحقة  لهجرات  واحت�صانها 
جاءت من امل�صرق العربي اإلى جانب �صكانها الرببر الذين 

�صكنوا تلك املناطق قبل الفتح الإ�صالمي. 

واإذ احتفظ اأهل نفطة ب�صمات الأ�صالة التي متيزهم 
النمط  على  كذلك  حافظوا  فهم  م�صلم،  عربي  كمجتمع 
املعماري املميز ملدينتهم اجلميلة، فال تزال الأبواب امل�صنعة 
و  البيوت  مداخل  تزين  النخيل  جريد  من  عالية  بحرفية 
الأحياء العريقة، ول تزال املن�صئات تبنى بالآجر )الطوب 
الطيني املحروق( امل�صنع تقليديا يف امل�صنع الذي يديره 
عمره  من  ال�صابع  العقد  بلغ  الذي  اخلني�صي  املكي  احلاج 
بلغة  ويتحدث  ون�شاط  وحيوية  بجد  يعمل  يزال  ل  لكن 

املثقف وعقلية العامل. 

النخيل  ب�صاتني  منطقة  اإلى  نفطة  مدينة  تنق�صم 
ويطلقون عليها )غابة النخيل( ونادرا ما جتد فيها بيوت 
ربوة  على  تقع  التي  ال�صكنية  الأحياء  ومنطقة  م�صكونة، 

تطل على غابة النخيل من جهتها ال�صمالية الغربية. تنق�صم 
م�صجد،  به  حي  وكل  اأحياء  عدة  اإلى  ال�صكنية  املنطقة 
بالقرب  يقع  فاإنه  التجاري  ومركزها  املدينة  �صوق  واأما 
ال�صيقة  باأزقته  املميز  املعماري  الطابع  ذا  علقمة  حي  من 
وبواباته  الأنيقة  وم�صاجده  املربعة  وبيوته  املتداخلة 
املح�صنة، ويف اجلزء احلديث من الأحياء ال�صكنية توجد 
الأهلية  واملوؤ�ص�صات  التمور  وم�صانع  الع�صرية  املدار�س 
مثل  فهي،  �صحراوية  مدينة  نفطة  اأن  ومبا  واحلكومية. 
ول  اجلمال،  برتبية  ت�صتهر  ال�صحراوية،  العمانية  املدن 
البدوية  العادات  بالعديد من  النفطاويون يحتفظون  يزال 
بذكريات  الرتاثية  ذاكرتهم  وحتتفظ  برتبيتها  املرتبطة 
بالنا�س  الف�صيحة  ال�صحراء  تعرب  التي  اجلمال  قوافل 

وال�صلع بني دول القارة الإفريقية ومدنها وحوا�صرها. 

مثلما اجتمعت يف نفطة قبائل عربية وبربرية �صتى 
مدار�س  فيها  اجتمعت  خمتلفة،  اأزمان  يف  اإليها  هاجرت 
تراثها  ونوعت  املدينة  تاريخ  اأثَرت  متعددة  وفكرية  دينية 
بقوة  حا�صرة  وجعلتها  احل�صاري  وموروثها  الثقايف 
التون�صي  والتاريخ  عام  ب�صكل  الإ�صالمي  التاريخ  يف 
�صريح  جتد  النخيل  مزارع  و�صط  ففي  خا�س،  ب�صكل 
ربوة  على  له  املقابل  املالكي ويف  ال�صني  علي  اأبو  ال�صيخ 
الدرجيني   العبا�س  اأبو  ال�صيخ  املقدمني جتد �صريح  بحي 
الهجري  اخلام�س  القرن  علماء  من  وكالهما  الإبا�صي 
نفطة  اأبناء  ومن  ونقا�صات.   علمية  لقاءات  بينهما  وكانت 
ال�صيخ اخل�صر بن احل�صني الذي ترقى يف املنزلة العلمية 
القرن  من  الأول  الن�صف  يف  الأزهر  �صيخ  اأ�صبح  حتى 

و�صعرائها  وكتابها  موؤرخيها  ومن  امليالدي،  الع�صرين 
ب�صري  واأخوه  خريِّف  م�صطفى  امل�صهورين  وق�صا�صيها 
ومنور  مواعده،  وحممد  �صالح،  بن  وامليداين  خريِّف 
�صمادح، و�صالح باجيه الذين ترجمت بع�س اأعمالهم من 

العربية اإلى اللغات العاملية.

ذكريات  ذاكرتهم  يف  نفطة  اأهل  من  عدد  يحمل 
به  باأ�س  ل  فقد عمل عدد  فيها؛  ُعمان والعي�س  جميلة عن 
املدار�س  يف  واأ�صاتذة  مدر�صني  ُعمان  يف  نفطة  اأهل  من 
املرحوم  مقدمتهم  ويف  الُعمانية،  واجلامعات  والكليات 
ال�صلطان  معهد  يف  عمل  الذي  باجيه  �صالح  الدكتور 
العلماء  باجيه من �صمن  الدكتور  ب�صاللة، وكان  قابو�س 
الذين اأ�شندت اإليهم مهمة مراجعة خمطوط القراآن الكرمي 
عام  يف  ال�صحاري  ب�صري  بن  عبدالله  بيده  خطه  الذي 
1175هـ، ومت ن�صره باأوامر من �صاحب اجلاللة ال�صلطان 
قابو�س -حفظه الله- ول يزال الهادي باجيه جنل الدكتور 
�صالح يحتفظ مبلف من ذكريات والده يف ُعمان و�صور 

من جتواله يف ربوع جبال ظفار واأجوائها اخلريفية.

نفطة  مكانة  لإحياء  حثيثة  بجهود  نفطة  اأهل  يقوم 
عبور  وكنقطة  وال�صعوب،  للثقافات  كملتقى  التاريخية 
باإن�صاء  جهودهم  وتكللت  وامل�صافرين.  التجار  لقوافل 
تعنى بحوار احل�صارات والأديان �صيكون مقرها  جمعية 
احل�صارات  اأتباع  بني  التقريب  وهدفها  نفطة  مدينة 
الإ�صالمية  املذاهب  اأتباع  �صيما  ل  والديانات  والثقافات 
التعاي�س  اأ�ص�س  وبناء  الرتاث  ت�صحيح  على  والعمل 

ال�صلمي وامل�صتقبل امل�صرتك.  

تغرب عن الأ�طان يف طلب العلى

معي�سـٍة �اكت�سـاب  هـم  تفريـج 

��سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائـد

مـاجـد ��سحبـة  �اآداٍب  �علـٍم 
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ن�صتعر�س معًا يف ال�صطور التالية ا�صرتاتيجية اأخرى ميكن اأن ت�صتخدمها 

املعلمة يف اإدارة ال�صلوك ال�صفي لالأطفال وهي ا�صرتاتيجية التدريب.

ا�سرتاتيجية التدريب

اإن تدريب الطفل واإتاحة الفر�صة وتهيئة الأجواء له ليمار�س حياته وخرباته املختلفة 
يتيح له تعلم الكثري من ال�صلوكيات الإيجابية، ويق�صد بتلك ال�صرتاتيجية العامة عدد 
وال�صبط  امل�صكالت،  وحل  املنطقية،  النتائج  ومنها:  الثانوية،  ال�صرتاتيجيات  من 

الذاتي، واإطاعة الأوامر. 

اأ�ًل: اأ�سلوب النتائج املنطقية 

املحتوى:

من  لإخراجهم  حاجة  هناك  يكون  قد  فاإنه  الأطفال،  �صلوك  �صبط  ميكن  ل  عندما 
املجموعة لفرتة ق�صرية من الزمن حتى ميكن �صبط �صلوكهم، وبدًل من الرتكيز على 
يف�صل  )العقاب(  العمل  الن�صمام ملجموعة  الأطفال عن  اإبعاد  يتم  التي  تلك احلالت 
ا�صتخدام اأ�صلوب اآخر معه وهو اأ�صلوب النتائج املنطقية وو�صع خيارات اأمام الطفل 
حتي يقوم باتخاذ قرار ب�صاأنها، وهذا الأ�صلوب يفهمه الأطفال مع تطور ن�صجهم ول 

يكون له الأثر ال�صيء الذي قد ي�صببه اأ�صلوب العقاب.

والنتائج املنطقية يرتبط مبا�صرة بال�صلوك غري ال�صوي، وفيه يقوم الطفل كما ذكرنا 
�صلفًا بالقيام باتخاذ القرار ب�صاأنه، مثال: هل ميكنك تناول الطعام دون اأن ترمي على 
الأطفال الآخرين؟ اأو تف�صل اأن تاأكل بعد انتهاء اجلميع من تناول طعامهم؟ ميكنك 

اأنت اأن تقرر.

الفرق بني العتماد على العقاب �النتائج املنطقية يف الرتبية

النتائج املنطقيةالعقاب

1- يعرتف باحلقوق املتبادلة.1- يعرب عن ال�صلطة ال�صخ�صية

2- يرتبط مبا�صرة بال�صلوك ال�صيء.2- يرتبط فقط باملوقف اخلطاأ

3- يهتم بال�صلوك احلايل وامل�صتقبلي.3- يهتم بال�صلوك ال�صيئ املا�صي.

4- ينطوي على احلكم الأخالقي وي�صاوي 
بني الفعل والفاعل.

ويف�صل  اأخالقية،  اأحكام  يت�صمن  ل   -4
بني الفعل والفاعل.

اأ�صلوب  الفاعل  ي�صتخدم  التهديد:   -5
التهديد وقد ي�صوبه عدم الحرتام للطفل.

تهدئة  على  وي�صاعد  ب�صداقة،  يتم   -5
امل�صاعر ويت�صمن النوايا احل�صنة.

6- يتيح للطفل فر�س الختيار.   6- يتطلب الطاعة من الطفل.

ماذا اإذا مل ي�ستجب الطفل اإىل اأ�سلوب النتائج املنطقية؟

واإذا مل ي�صتجب الأطفال لأ�صلوب النتائج املنطقية مبرور الوقت، فاإنه يف�صل احل�صول 
ال�صفية  الظروف  تكون  )فقد  اأف�صل  ب�صورة  الطفل  �صلوك  فهم  بغر�س  العون  على 
اأو غري  اأ�صاليب غري لئقة  اأن ي�صلك  اإلى  اأو مربكة متامًا للطفل بحيث توؤدي  حمبطة 

مقبولة وعدائية(.  

- واملعلمة ميكنها اأن ت�صكل �صلوك الطفل با�صتخدام اأ�صلوب اآخر مثل حل امل�صكالت 
عن  والبتعاد  ال�صوي  ال�صلوك  على  والرتكيز  بنف�صه،  م�صكالته  حل  على  لت�صجيعه 

ال�صلوك غري ال�صوي.

ثانيا: اأ�سلوب حل امل�سكالت

املحتوى:

- هناك عدة مراحل يجب اتباعها يف اأثناء حل امل�سكلة املطر�حة �هي:

اأن  املهم  فمن  م�صكلة  لديه  باأن  الفرد  يدرك  وفيها  امل�سكلة:  اإدراك �جود  مرحلة 
ينتبه اإلى م�صاعره عندما يكون متوترا  - م�صطربًا- مثارًا .. الخ. فاملثري يذكرك باأنك 

قلق فهناك �صيء ما غري �صليم.

خف�س الإثارة: عن طريق التوقف عن التفكري التلقائي )قف وفكر قبل اأن تت�صرف(، 
ف�شبط النف�ض يك�شر دائرة الإثارة املفرطة، وفرط الإثارة ميكن اأن ي�شتثري �شلوكيات 

غري مرغوبة؛ لأنها ت�صتطيع اأن تقطع ت�صل�صل حل امل�صكلة.

ولي�س من خالل  عمله،  املطلوب  على  الرتكيز  للم�سكلة: من خالل  ��سع �سياغة 
م�شبب الإحباط، وتقدير حجم املعلومات املتاحة، ثم عر�ض امل�شكلة يف �شكل ميكن 

حله ب�صكل اإيجابي وبهذا نحدد الهدف.

التفكري بطريقة احلل البديل: ي�صري اإلى ال�صلوك العقلي املنتج حللول بديلة عديدة 
مل�صكلة واحدة لالختيار من بينها.

التفكري بالعواقب: فاإذا فكر الفرد يف عواقب الفعل الذي �صيقوم به، �صواٌء اأكان 
على نف�صه اأو على الآخرين اأو الأ�صياء املحيطة به �صيكف عن هذا الفعل.

مهارة التفكري العلمي: وفيها يتم تقدمي اإجابات عن الأ�صئلة؛ مثل ملاذا؟ كيف ميكن؟ 
.... الخ.

تقييم النتائج: من خالل النظر اإلى ال�صبب والنتيجة والعالقات بينهما، التعلم من 
النتائج وهل و�صلت اإلى اختيار جيد اأم ل، تعلم الأخطاء، جتنب لوم الذات على حماولة 

تغيري التفكري ال�صعيف غري املجدي، تعلم القيمة ال�صرتاتيجية حلل امل�صكالت.

وي�صري البع�س اإلى اأنه يجب على الأفراد، يف اأي جماعة اإر�صادية اأو عالجية اأو حتى 
الأ�صخا�س يف احلياة اليومية العادية، ا�صتخدام ت�صل�صل حل امل�صكالت يف كل مرة 
يختربون اأو يعاي�صون توترًا ذو عالقة مت�صلة بارتفاع القلق لديهم اأو ارتفاع م�صتوى 

العدوانية ،اأو انخفا�س �صعورهم بامل�صئولية الجتماعية.

النحو  على  الأطفال  مع  امل�سكالت  حل  اأ�سلوب  تطبيق  �يتم   -
التايل:   

��سف امل�سكلة: ونعني بذلك تو�صيحها وتعريفها لالأطفال.

جمع املعلومات: اأي اإعطاء معلومات جديدة عن امل�صكلة وهذا يعمل وي�صاعد على 
بالنف�س والعتماد  الثقة  بامل�صئولية، ومينحهم  الأطفال وتذكريهم، وي�صعرهم  تعليم 
على الذات، كما اأن زيادة معلومات الطفل يوؤدي اإلى رف�صه لل�صلوك ال�صلبي الذي كان 

ي�صلكه يف املوقف اأو يف املواقف امل�صابهة.

اإعطاء حلول: التو�صل اإلى عدد من احللول املختلفة للم�صكلة.

اإلى احلل املنا�صب مبا�صرة، ميكن طرح عدد  اإذا تعذر التو�صل  جتريب احللول: 
من احللول واختبارها.

التو�سل اإىل النتائج: يتو�صل الطفل اإلى احلل املنا�صب وتعترب هذه هي النتيجة 
النهائية لهذه امل�صكلة.

التعميم: يعمم الطفل احلل اأو النتيجة التي تو�صل اإليها يف امل�صكالت امل�صابهة التي 
قد يتعر�س اإليها.

لبد اأن يت�سم هذا الأ�سلوب )حل امل�سكالت( مبا يلي:

احلديث: •	اإيجاز 

- الإ�صهاب يف احلديث مع الأبناء وبخا�صة يف املرحلة الأولى من العمر يوؤدي اإلى 
عدم انتباه الطفل و�صعوره بامللل والكاآبة.

- كلما كان احلديث موجز كلما كان وقعه اأكرث قوة واأكرث اإقناعًا. 

تنمية اإدارة ال�سلوك ال�سفي لدى معلمات الرو�سة )احللقة 5(

امل�ساعر: عن  •	التعبري 

- التعبري عن امل�صاعر التي حترتم م�صاعر الطفل 
مع  عاطفي  وب�صكل  اإيجابيًا  يتفاعل  الطفل  جتعل 

م�صاعر الوالدين وهذا ُيقرب بينهم.

- التعبري عن امل�صاعر ل ُيظهر ال�صلبية نحو الإبن 
فامل�صاعر نحو الإبن اإيجابية دائمًا، اأما -  ال�صلبية 

فهي تظهر نحو املوقف اخلاطئ نف�صه.

اأن  احلبيب  ابني  اأحب  اأنا  املثال:  �سبيل  على 
تكون غرفته اأجمل واأف�صل تن�صيقًا.

ابنتي حبيبتي حتافظ على حاجاتها.     

توقع  اأي  التوقع  مبفهوم  اجلزء  هذا  ويتميز   •
الطفل  ي�صعر  وهذا  الطفل  من  احل�صن  ال�صلوك 
الظهور  يف  الرغبة  وزيادة  وال�صتجابة  بالفتخار 

احل�صن اأمام الآخرين. 

املراجع:

ا�صرتاتيجيات   .)2003( م�صطفي  �صعد،  اأبو   .1
الرتبية الإيجابية. الكويت: مكتبة املنار الإ�صالمية.

قبل  ما  اأطفال  مناهج   .)2006( عزة  خليل،   .2
املدر�صة. القاهرة: دار الفكر العربي.

http://www.gulfkids.com/ .3
ar/index.php?action=show_

art&ArtCat=3&id=1343

- ون�صتكمل يف احللقة التالية كل من ا�صرتاتيجيتي ال�صبط 

الذاتي، واإطاعة الأوامر.

د. دعاء �صعيد اأحمد

Email: doaa@unizwa.edu.om

اأ�صتاذ م�صاعد– ريا�س الأطفال – ق�صم 
الرتبية والدرا�صات الإن�صانية

كلية العلوم والآداب – جامعة نزوى - 
�صلطنة عمان
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ذاتك �صخ�س  فاأنت بحد  التقليد  تكون �صخ�صا ل يحب  اأن 

متجددا  يكون  ما  دائما  املختلف  فال�صخ�س  خمتلف؛ 

كال�صباح الذي ي�صرق فيه، نري بالأفكار كال�صياء الذي يقبل 

عليه.

لن تكون مميزا يف اأداء عملك اإن مل تتقنه اأو حتاول جاهدا 

للو�صول اإلى ذلك، لن تتجدد اإن مل ترغب بتجديدك وت�صعى 

يف خلق بيئة من �صاأنها اأن ت�صهل عليك ذلك.

اإن ال�صخ�س املختلف هو الذي يك�صب الأ�صياء من حوله اأو 

بع�صا منها، اإنه لي�س بال�صرورة اأن ينفرد باأفعاله ون�صاطاته 

عن غريه ولكنه ينفرد بطريقة القيام بها.

بحر الأفكار

كن خمتلفا!

اأتلذذ   التي   الكتب  اأجمل  من  �صتعي�س«  حياة  »كم 
الكتاب   هذا  �صفحاته.  تنتهي  ل  اأن  واأمتنى  بقراءتها  فعاًل 
يقدم لك اأيها القارئ جمموعة من اخلربات احلياتية اجلميلة 
وال�صيقة والتي جتعل منك اإن�صانا عظيمًا قادرًا على العي�س 

يف �صالم و اإتزان .

من  عا�س  ومعانات   �صعوبات  منا  لكّل  �صك  فبال 
خاللها  اأمر الأيام واأتع�صها، فاأنا، واأنت، وهو، وهي جميعًا 
تلقينا  �صربة اأو اأكرث �صنعت جرحا فينا ولكنني على يقني 

�صخ�صًا  اآخر،  �صخ�صًا   منا  �صنعت  ال�صربات  هذة  باأن 
حكيمًا قادرًا على جمابهة املتاعب والت�صرف معها بعقالنية 
لنف�صك  فر�صًة  باأن جتعل  القارئ  اأيها  تامة. ن�صيحتي لك 
خربات  تقدمي  يف  عظيم  �صاأٌن  له  الذي  الكتاب  هذا  لقراءة 
ظروف  مع  اأف�صل  بطريقة  التعامل  من  متكنك  ومهارات 

احلياة الطارئة.  

ال�صم: عائ�صة بنت حممد بن �صامل ال�صهي 

التخ�ص�س: ترجمة  لغة اإجنليزية

موقف العزة

وقــف القري�س وقــال اإنــي مرهـــف

تزجـــى لأفـــذاذ الرجـــال ق�صائــــدي

مــــولي �صلطـــــــان البــــــــالد حَتيـــــــــة

بلقائكـــــم مـولي ي�صعــــــــد �صعبكــــــــم

ـــــروءة اأن تقــــوم ِبجولـــــــة ح�صـــب املمْ

�صفتـــــــان فـيــــــــك جَتلتـــــا وامتدتــــــــا

فـاإذا رحـمـــت فاأنــــت اأحنـــــــى والــــــد

واإذا م�صيـــــــت جِلولـــــــة متوا�صعــــــا

علمتـــــــــم الدنيــــــــا مـواقــــــــــف عـــــــزة

فملكــت بالإح�صــان األبــــاب الــــــورى

فكــــــاأن عهــــــــدك للبــــــــالد �صحابــــــــــة

مــــــــولي ، ركـــب العلـــم ركب ظافـر

اأوليتـــــــــــه مـنــــــــك العنايـــــــة حكمــــــــة

نــــــــى مِمـا غر�صتـم يانـــــــع هـــــــذا اجلمْ

فاللــــــه َيحفظـــــم ، وي�صقــــــي ربعكــم

يــــــــاه غـزيــــــــرة فتظــــــــل َتهمــــــــي باملمْ

حــ�س َيخـدم �صعيكــم ولك الــولء املمْ

نبذة عن كتاب كم حياة 

�ستعي�س؟

اأنـــــــا حكمـــــة فيمــــــا اأبــــــوح اأعــــــــرف

�صكـرا ، ِبها علـــم الزمـــــان يرفــــــرف

بــــــك يعــــذب الكلم الر�صني وي�صـرف

فــــــــدى يهتـــــف مكــــــم املمْ ويقـــــوم با�صمْ

حَتنــو على ال�صعب الأ�صيل وتعطـف

وقــــــــف مــة الكبـــــرى وهـــــــذا املمْ الرحمْ

مــــن فيــــ�س منهلـك الأبــــــوة تغـــــــرف

ن�صــــف كيـــم املمْ لل�صعـــب اأنت هـــو احلمْ

و�صهامــــــة الوعـــــد الـــذي ل ُيخلــــــف

ــف ـــ ــا وتــوؤل وغـــــــــدوت تــنــظـــــم عــقــدنـــ

تقطـف حا�صن  املمْ زهــر  ِبها   ، هطلت 

ابن ف�صلك َيح�صـف به راأي   ، اأبــدا 

وامل�صتك�صـف الأ�ــصــتـــــاذ  ِبــهــا  فزكـا 

ــر دومـــــــــا وظـــــل يـــــــورف هـــــــو مــثــمـــ

وتلطـف ــنـــــوب  اجلمْ تــغــدو  بــه   ، غيثا 

جَتـــــــري بـــــه الأفـــــــــالج ل تــتــوقـــــف

ــاء الألــطـــــف ــه مــنــي الــثــنـــ يــ�ــصــعـــــى بـــ

لل�صاعر د/خمي�س بن ماجد ال�صباري

للكاتب الرائع  كرمي ال�ساذيل.

�صمية بنت �صعيد  الكلبانية
ترجمة لغة اإجنليزية

الألعاب  من  الكثري  اختفت  لقد 
مبثابة  كانت  التي  العمانية  ال�صعبية 
كان  والتي  لعمان،  الأ�صيل  الرتاث 
وكبارا  �صغارا  يلعبونها  العمانيني 

ويفخرون بذلك.

بع�س من تلك الألعاب متار�س على 
تتناف�س  جمموعات  يف  اأو  فردي  �صكل 
لعبة  بينها:  ومن  اللعبة،  نهاية  للفوز يف 
»حبوه موه تدوري« التي كانت تقوم بها 
الفتيات حيث ي�صكلن دائرة كبرية ما عدا 
بعد  فيما  توؤدي  التي  وهي  واحدة  فتاة 
الدائرة،  و�صط  يف  وتكون  اجلدة  دور 
تتكاأ  وكاأنها  يدها  يف  ا  بع�صً ومت�صك 

عليها، ثم تبداأ بالبحث عن �صيء ما.

ب�صوؤال  الفتيات  دور  ياأتي  وهنا 
الذي  ال�صيء  عن  الغناء  بطريقة  اجلدة 
عن  تبحث  اأنها  لهن  فتقول  عنه،  تبحث 
اإبرة لتخيط بها كي�صا لت�صع فيه البي�س 
لأولدها، وتنتهي اللعبة ب�صوؤال الفتيات 
قمة  تاأتي  وهنا  اأبناءها،  عدد  عن  للجدة 

عدد  اأن  تدعي  فاجلدة  اللعبة  يف  الإثارة 
هذا  من  الفتيات  فتتفاجاأ  ولد،  مئة  اأولدها 
تلك  من  بال�صخرية  ويقمن  الكبري  العدد 
اجلدة بقولهن :« حوه علي�س اإنتي واأولدك«. 
هذا مثال واحد فقط من بني الألعاب ال�صعبية 
العديد  وهناك  حياتنا،  من  اإختفت  التي 

والعديد من الأمثلة الأخرى.

الآن  اأ�صبحت  الإلكرتونية  الألعاب 

اأطفالنا، واأ�صبح  بيوتنا وتدمر عقول  تغزو 
و�صرنا  الن�صيان،  طي  يف  الأجداد  تراث 
تلك  من  �صيئا   يعرف  يكاد  ل  جيال  نرى 
بعبق  تزهو  التي  الرائعة  ال�صعبية  الألعاب 

املا�صي اجلميل ورائحته الزكية.

بقلم الطالبة/دلل بنت حبيب العربية
ترجمة لغة اجنليزية

الألعاب 

ال�سعبية 

العمانية

الألعاب 

ال�سعبية 

العمانية
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العلمي  النتاج  م�ستوى  اليوم  ُيقا�س 
ن�سره  يتم  ما  بلد من خالل  اأي  واملعريف يف 
والإخرتاعات  واملوؤلفات  العلمية  الأبحاث  من 

باإ�سمها.

وما زالت م�ساركة العرب يف املجموع 
العاملي من ذلك النتاج املعريف يكون يف ذيل 

القائمة الدولية.

 Scientific  ( اإلى  موقع  وبالرجوع 
Journal Ranking - SJR ( وهو موقع 
وفقا  العلمية  املن�سورات  تقييم  يتولى  عاملي 
يقدم  كما  املن�سورة،  البحثية  املادة  اأو  للدول 
تقرير عن كل دولة حول النتاج العلمي لها يف 
كل عام ، �سوف نعر�س احلقائق الآتية وذلك 
خالل الفرتة من عام 1996 وحتى عام 2014 
من  منطقة  كل  يف  العلمي  الن�سر  بخ�سو�س 

مناطق العامل.

قائمة  العامل  حول  دول  ت�سع  تت�سدر 
اأكرث الدول اإنتاجا للمعارف والعلوم يف العامل 
كالزراعة  املختلفة  العلوم  جمالت  �ستى  يف 
والعلوم الطبيعية والإن�سانيات والأدب والطب 
والقت�ساد والهند�سة وغريها. ويقا�س عادة 
النتاج العلمي واملعريف من خالل حجم الن�سر 
العلمي يف املجالت العلمية املحكمة والتي تدار 
كالتايل:  هي  والدول  املوقع.  هذا  خالل  من 
واململكة  وال�سني  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
وكندا  وفرن�سا  واليابان  واأملانيا  املتحدة 
بلغ  فقد  املوقع  لهذا  ووفقا  والهند.  واإيطاليا 
اإجمايل املن�سورات البحثية العلمية من الفرتة 
1996 وحتى  2014  34،963،102 من�سور 
علمي، �ساهمت فيه دول اأوروبا الغربية بن�سبة 
حجم  يف  ال�سمالية  اأمريكا  و�ساهمت   ،%29
�ساهمت  ، يف حني  بـ %27.5  الدويل  الن�سر 
من  فقط   %  3.6 بـ  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
واملعارف،  العلوم  من  العاملي  النتاج  اإجمايل 
حوالى  اآ�سيا  دول  يف  الن�سبة  بلغت  حني  يف 

.%24

يجد  الإح�سائيات  لهذه  امل�ستقريء  اإن 
الن�سر  حجم  يف  وندرة  �سحا  هناك  اأن  فعال 
على م�ستوى العامل  العربي. ترى اأين تذهب 

تلك املبالغ ال�ستثمارية التى تخ�س�س للبحث 
البعثات  واإر�سال  املختربات  وفتح  العلمي 

الطالبية؟

اجلدير بالذكر اأن مما يرفع تلك الن�سبة 
اإ�سرائيل  وجود  العربي  الوطن  يف  اأي�سا 
�سمن قائمة دول ال�سرق الأو�سط والتى متثل 
وحدها حوايل اأكرث من 26% من حجم الن�سر 
وفقا  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  العلمي 

للموقع ال�سابق.  

ت�سق  بداأت  فقد  عمان  �سلطنة  عن  اأما 
فوفقا    ، العلمي  والن�سر  البحث  يف  طريقها 
للموقع نف�سه وخالل الفرتة من 1996 وحتى 
2014 بلغ حجم املن�سورات العلمية ال�سادرة 
ال�سلطنة 11،139 من�سور علمي معظمها  من 
يرتكز يف اجلوانب الطبية والهند�سية وعلوم 
البيئة. وهو بحد ذاته دون امل�ستوى املطلوب 
العلوم  باقي  يف  حاد  نق�س  هناك  زال  فما 
من  ن�سرا  الدول  اأكرث  اأن  علما  واملعارف. 
واإيران  تركيا  هي  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

وم�سر وال�سعودية.

الباحثني  دور  اأين  ال�سوؤال  يبقى  وهنا 
من اأبناء الوطن العربي؟ واأين دور اجلامعات 
للموؤ�س�سات  الراعية  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
اخلا�س  القطاع  دور  واأين  البحثية؟ 
دعم  يف  واخلدمية  الجتماعية  واملوؤ�س�سات 
ن�ساطات البحث العلمي. هناك اأكرث من 500 
الوطن  جامعة حكومية وخا�سة موجودة يف 
 2012 عام  لإح�سائيات  وفقا  حاليا  العربي 
ويدّر�س  طالب  مليون   9 حوايل  فيها  يدر�س 
جامعي.  اأ�ستاذ   250،000 من  اأكرث  فيها 
من  هم  العدد  هذا  من   %  10 اأن  العلم  مع 
املراحل  يف  والباقي  العليا  الدرا�سات  طلبة 

اجلامعية الآخرى. 

نعم هناك حتديات كثرية وعقبات جمة، 
من  جنعل  اأن  ينبغى  فيها،  اخلو�س  ودون 
اأجيالنا  فيها  نعلم  وغاية  ثقافة  العلمي  البحث 
والتغيري  التطور  دائمة  فاحلياة  ال�سغر  منذ 
ول بد من ال�سمود يف وجه العوملة والتناف�سية 

بني الدول، ول قوة اإل بالعلم.

اأين موقعنا من الن�رش العلمي؟

كتبه: عبدالله بن حممد ال�صكيلي
دائرة ال�صوؤون املالية

متّهل الفيحــــــاء  اإلى  �ســــاٍر  اأيـــا   .1

قْفـــــــــــــٌر الأر�َض  بــاأّن  َلُهُم  وُقْل   .2

حياتـــــــــي طــــاَبْت  مـــا  واللِه  فال   .3

بانتظـــــــــــاٍم فيُكم  الفكُر  َيُجـوُب   .4

خليلـــــي  عن  وابتعادي  يل  فما   .5

بيا�سًا َرَمَدْت  قد  العْيُ  فهذي   .6

�سفاٍت من  كثريًا  لُكْم  َحفْظُت   .7

َعَلْيـــــِك من�سابًا  امل�ْسِك  وِعْطُر   .8

َفْخــــرًا  ُدنياَي  يف  ال�ّسعُد  فاأْنِت   .9

»�سوٌق للديار« 

بال�ســــــــــــــالِم )ُلبنى(  حيُث  وبّلْغ 

الغمــــــــاِم يف  كاأْر�ٍض  تبدوا  واإْن 

احلمـــــــاِم الُوْرِق  على  َغّنْت  وال 

ال�ّسهـــــاِم ُكرِث  من  �ساَق  وقلبي 

الّظالِم يف  نف�سي  اأب�سْرُت  وَقْد 

الكــــــالِم من  ال�ّسفـــــاُه  َخَلِت  وَقْد 

الغـــــــــــــــــــــــــــــراِم ب�ِســـــْرداِب  ُمّباأًَة 

بالــوئـــــــــــــــــــــــــــاِم فاأقبـــَل  بِه  ِت  َنرَثْ

الـــــــّدواِم على  �ســــواِك  اأْبغي  فال 

ق�شيدة كتبتها اإّبان تواجدي يف جمهورية فرن�شا ، فطال املكث ، وزاد ال�ّشوق واحلنني للوطن 

- الفيحاء هي لقب لــ))والية �سمائل(( .

الطالب/ عبدالعزيز بن �سعود الغطريفي

الرتجمة للغة الفرن�سية – كلية العلوم والآداب

التوا�صل  الوات�س اب عبار عن و�صيلة من و�صائل 
الجتماعي التي ت�صاعد على نقل الأخبار بني اأفراد املجتمع 
وتفاعلهم ب�صكل �صريع جدا، نظرا لكرثة م�صتخدمي هذه 

الو�صيلة .

من  �صبكة  اأو  و�صيلة  هي  اب  الوات�س  اأن  ومبا 
�صبكات التوا�صل الجتماعي فاإن لها �صلبيات  توؤثر على 
ال�صخ�س ب�صكل خا�س واملجتمع ب�صكل عام، كما اأن لها 

اإيجابيات كثرية.

امل�صتخدم  حياة  على  اب  الوات�س  �صلبيات  ومن 
هذا  عرب  باملرا�صالت  ان�صغاله  كرثة  هي  ال�صخ�صية 
عائلته  جتاه  الأخرى  م�صوؤولياته  واإهمال  الربنامج 
على  عام  ب�صكل  يوؤثر  مما  جمتمعه،  وخدمة  واأ�صحابه 
املجتمع من حيث ال�صعف القت�صادي وقلة الإنتاج، كما 
الوات�س اب ب�صورة غري م�صروعة يف ن�صر  قد ي�صتخدم 
الفيديوهات وال�صور الفا�صحة والإ�صاعات التي ل �صحة 
لها مما قد يوؤذي الآخرين، ويزعزع ا�صتقرارهم الأ�صري 

واملجتمعي. 

ن�صر  يف  فتكمن  الربنامج   هذا  اإيجابيات  اأما 
الن�صائح ال�صحية والدينية بني اأفراد املجتمع، واإر�صادهم 
بال�صحة  يتعلق  فيما  وال�صليم  ال�صحيح  التعامل  اإلى 
بني  والثقافات  اخلربات  وتبادل  الآخرين  مع  والتعامل 
ي�صتخدم يف احلالت  ، كما  الربنامج  املت�صلني عرب هذا 
الطارئة وحالت التنبيه امل�صتعجلة مثل الأعا�صري التي قد 
حتدث يف ال�صلطنة حيث يقوم ال�صخ�س ذو اخلربة بن�صر 
التنبيهات ب�صكل �صريع بني �صكان املنطقة، واأي�صا ميكن 
ا�صتخدام الوات�س اب يف عمليات البيع وال�صراء وذلك عن 
طريق اإر�صال ال�صور كما يفعل الكثريل من التجار الآن 

مما يعزز القيمة القت�صادية بني اأفراد املجمتع الواحد. 

يجب  و�صلبيات  اإيجابيات  و�صيلة  لكل  فاإن  واأخريا 
على امل�صتخدم اأن يعلمها ؛ اإذ اأن لكل برنامج حدين يجب 
جتنب �صلبياته وا�صتخدامه بال�صكل ال�صحيح لتعم فائدته 
على املجتمع ب�صكل عام واحلياة ال�صخ�صية ب�صكل خا�س. 

بقلم الطالبة: اأ�صماء بنت �صامل امل�صرفية

اللغة الجنليزية والرتجمة 

الواتـــــــ�س اب
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اأحببتك!

جمنونتي

هل �ساأبقى املثل الأعلى يف حياتك 

�اأجمل ذكرى يف اأيامك

اأريدك اأن تعلمي اأن حبي لك لي�س له نظري 

حبي لك بال حد�د

حبي تعدا احلد�د 

اإنه خيط اأبي�س طويل 

عندما اقرتبت �دعوتني لزيارة قلبك دخلت بال تردد �بال تفكري

ارتبطنا معا �ارتبط  قلبنا معا 

فال ترتكيني اأ�سارع الأيام باأمل 

اأحببتك ... فاحلب كلمة كبرية بداخلي مل اأنطقها اإل لك �مل اأ�سعر ب�سدقها اإل معك 

فمعك اأ�سعر ب�سعور اأعمق من ال�سعادة 

ل اأريد اأن اأ�سعر باأين جمرد اإن�سان له د�ر ثانوي يف حياتك

بل اأريد اأن اأكون ر�حا �ج�سدا �عقال ��سوتا بداخلك

اأنا ل اأريد اأن اأحملك مال تطيقي �ل اأن اأرهقك

حتى مب�ساكلي بل على العك�س اأريد اأن اأحتمل اأنا متاعبك

فما قيمتي اإذا مل اأكن �سدا لآلمك �ظال يرافق خطواتك �مركز �سعادتك

بقلم الطالبة/ �سهام بنت �سامل ال�سواقية
اللغة الإجنليزية �الرتجمة 

اأحببتك!

تواجه  االختبارات  من  نوعان  هناك  الواقع  يف 
الطلبة يف اجلامعات واأي�ضا يف املدار�س؛ فالنوع االأول 
قلق  بــ  اأخرى  ب�ضورة  يعرف  ما  اأو  العر�س  قلق  هو 
اأو  باأنه ا�ضطراب يحد  االآخرين، ويعرف  اأمام  التحدث 
يقلل ويف بع�س االأحيان يكبح قدرة الطالب على طرح 
ال�ضفية  امل�ضاركة  من  ومينعه  زمالئه  بني  نظره  وجهة 
يف  امل�ضاركة  من  ويحد  م�ضموع،  ب�ضوت  والتحدث 
االأن�ضطة التي تتطلب اأن يكون الطالب حمط اأنظار الغري 
االجتماعي  االن�ضحاب  اإلى  يوؤدي  قد  يتحدث، مما  وهو 
اجل�ضدية  االأعرا�س  ببع�س  م�ضحوبا  يكون  قد  الذي 
يف  و�ضيق  القلب  دقات  وزيادة  الع�ضلية  كالت�ضنجات 

التنف�س وت�ضتت االأفكار.

 والنوع الثاين هو قلق االختبار ويعرف باأنه حالة 
القلق خالل  انفعالية مير فيها الطالب  اأو ظاهرة  نف�ضية 
االختبار، وتن�ضاأ عن تخوفه من الف�ضل اأو الر�ضوب يف 
االختبار اأو تخوفه من عدم احل�ضول على نتيجة مر�ضية 
له ولتوقعات االآخرين منه، وقد توؤثر هذه احلالة النف�ضية 
والتفكري  والرتكيز  كاالنتباه  العقلية  العمليات  على 
اأ�ضكال  من  �ضكل  باأنه  يعّرف  اأن  ميكن  كما  والتذكر، 
املخاوف، وهو من العوامل املعيقة للتح�ضيل االأكادميي 
الدرا�ضية،  م�ضتوياتهم  خمتلف  يف  الطلبة  بع�س  عند 
عدم  ب�ضبب  درا�ضتهم  يف�ضلون يف  الطالب  من  فالكثري 
قدرتهم على مواجهة االختبارات التي يتقدمون لها، وما 
ي�ضاحب هذه املواقف من قلق وا�ضطراب يوؤثر يف قدرة 

الطالب على التكيف املنا�ضب مع موقف االختبار. 

بانعدام  الفرد  اإح�ضا�س  حالة  باأنه  اأي�ضا  ويعرف 
�ضعور  ي�ضاحبه  عقاب  حدوث  وتوقع  النف�ضية،  الراحة 
بفقدان الفائدة، ورغبة يف الهروب من موقف االختبار 
مع زيادة يف ردود االأفعال اجل�ضمية، وهو اأي�ضا حالة 
املواقف  عن  الناجتة  النف�سية  ال�سغوط  جتاه  انفعالية 

التقوميية للطالب.

باأن  الطالب  �ضعور  االختبار؛  قلق  م�ضببات  ومن 
وهو  وقدراته  اإمكاناته  يتحدى  �ضعب  موقف  االختبار 
امل�ضبق  والتنبوؤ  مواجهته  اأو  اجتيازه  على  قادر  غري 
مب�ضتوى تقييمه من االآخرين والذي قد يتوقعه )التقدير 
ال�ضلبي(، و اعتقاده باأنه قد ن�ضي ما قد در�ضه وتعلمه، 

لالختبار.  الكايف  والتهيوؤ  اال�ضتعداد  عدم  وكذلك 
ويرتبط اأي�ضا بقلة الثقة بالنف�س، واالإدارة غري الناجحة 
لوقت االختبار، واأحيانا ب�ضبب التناف�س مع اأحد الزمالء 

والرغبة القوية يف التفوق عليه. 

والتي  امل�ضتخدمة  االإر�ضادية  االأ�ضاليب  ومن 
ثبتت فاعلية يف خف�س اأعرا�س القلق ب�ضكل عام وقلق 

التحدث وقلق االختبار ب�ضكل خا�س:

تهتم  التي  املعريف  ال�ضلوكي  التعديل  اأ�ضاليب   -
�ضواء  ال�ضلوك  اأن  وترى  واحلا�ضر  الظاهر  بال�ضلوك 
ال�ضوي اأو غري ال�ضوي متعلم نتيجة املمار�ضات وما مر 
به الفرد من خربات متعلمة، وبالتايل يتم تدريبه وتعزيز 
لربنامج  وفقا  متقطع  ب�ضكل  واأي�ضا  با�ضتمرار،  تقدمه 
و�ضدتها  حالته  ينا�ضب  والذي  املتبع  ال�ضلوك  تعديل 
فيها  تظهر  التي  املواقف  ومعرفة  تكرارها،  ومدى 

اأعرا�س القلق لديه.

- النمذجة من خالل التغري يف �ضلوك الفرد الذي 
على  والتدريب  االآخرين،  ل�ضلوك  مالحظته  عن  ينتج 

فنيات االإلقاء والرتكيز واال�ضرتخاء من خالل التنف�س.

- التدريب على التعليم الذاتي، ويهدف اإلى تدريب 
باعتباره  الذاتي  التحدث  اأمناط  تعديل  على  ال�سخ�ص 
العن�ضر االأ�ضا�ضي يف توجيه ال�ضلوك وال�ضبط الذاتي.

مواجهة  خالل  من  بالواقع  االإفا�ضة  اأ�ضلوب   -
فر�س  من  واحلرمان  مبا�ضر  ب�ضكل  املخيفة  املواقف 

جتنبها .

اأقرانها  مع  اال�ضرتخاء  اأ�ضاليب  على  التدريب   -
بالتدريب على املواجهة للمواقف املقلقة من خالل اخليال 
ا�ضلوب  ثانيا، واأي�ضا  الواقع  التدريب يف  ثم  اأوال ومن 

حركة العني ال�ضريعة.

اأ�ضلوب التدريب على التفكري العقالين وتفنيد   -
االأفكار الالعقالنية املرتبطة بطريقة تف�ضري الفرد القلق 

للموقف.

املادة  وقراءة  اجليد  اال�ضتعداد  اإن  واأخريا 
من  اأي�ضا  يخفف  رمبا  باأول  اأوال  ومتطلباتها  الدرا�ضية 

قلق االختبار.

هل الطلبة خالل الختبارات يكونون اأمام اأزمة؟

د. عبدالفتاح اخلواجه 

ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية

من �صميم غرفتي املبعرثة ،،

علمت اأنها لي�صت هي ال�صئ الوحيد املبعرث يف حياتي فداخلي يعمه ال�صجيج

ويظهر الغمو�س وكل الأ�صياء مبهمة ول اأرى �صوى عتمة �صديدة ..

فكيف يل يا اأماه اأن اأرتب غرفتي!!

نعم اأراها مبعرثة ولكن ماذا عن البعرثة املوجودة بداخلي .. اأيهما اأبداأ بالرتتيب اأول ؟

اأماه اأنا مل اأتغري .. مل اأتكرب .. اأنا مثلما اأنا ول اأزال تلك الطفلة التي ل حتبذ املغيب تكره وقت الع�صر 
وتخاف اأن تبقى وحيدة 

مالمح  طريقي  يف  خ�صرت  الن�صج  هذا  اإلى  لأ�صل  ولكن  قليال  ن�صجت  فقط  اأنا  يقال  وكما  اأماه 
ال�صعادة التي كانت تكت�صيني !

اأمااااه اأنا كربت وكربت معي همومي واأحالمي ومل اأعد طفلة تبكي على لعبة 

غرفتي  يف  واتركيني  خروجك  فور  الباب  واقفلي  فاأخرجي  فهمي  على  قادرة  غري  كنت  اإن  اأماه 
املبعرثة املظلمة، واأعدك اأين �صاأرتبها حني اأ�صتطع ترتيب قائمة ال�صجيج بداخلي 

الزهراء بنت نا�صر ال�صنيدي 
تخ�ص�س اللغة الجنليزية و الرتجمة 

بعرثة !
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هل للعقول اأن ت�سدق ما ي�ستوطن واقعنا

وهل للقلوب اأن تدرك ما نحن عليه

نعم.. كم من مغرد حتدث بالأ�سى

ويناجي من اأ�سى

هل لل�سرب حدود

اأم للبقاء قيود

هم�سة دفء ور�سفة مطر

الغدير ي�سيل على الزهر

ولكن ل مفر ...

ا�ستوطن القلوب جوعا ميلأه الفقر

و ال�سوارع باتت بال�سجيج تندثر

اأين احلفيد الذي طاملا �سابق الطري

و�ساح على �سفاف النهر

قلوب كاحلجر باتت يف �سجر

عودوا اإلى ذو اجللل والإكرام

لتنالو ال�سفاعة يوم املفر

نادو بالقراآن على مواطن الأطفال

وا.. لله احلمد و امل�ستقر كربرّ

يا اأمة الإ�سلم �سيحوا بالدعاء قبل ال�سجر

يهديكم الله يف وقت املغيب و ال�سحر

بقلم الطالبة/ هاجر بنت �سلطان املحروقية
اللغه االجنليزية و الرتجمة 

عــــودة  !

ن�سائح ت�ساعدك على ال�ستعداد لالمتحانات

1( �ضع جدول زمني للمذاكرة.

2(  التخل�ص من الإزعاج.

3( ركز اهتمامك ب�ضكل جيد.

4(  جتنب املذاكرة ل�ضاعات طويلة متوا�ضلة.

5(  هيكلة وتنظيم املعلومات التي در�ضتها.

6(  الربط بني املعلومات اجلديدة باأ�ضياء نعرفها.

7(  ت�ضور املفاهيم لتح�ضني الذاكرة والتذكر.

8(  ال�ضرح والت�ضميع اإلى �ضخ�ص اآخر.

9(  اإعطاء اهتمام اإ�ضايف للمعلومات ال�ضعبة.

10(  احل�ضول على ق�ضط كاٍف من الراحة.
الطالبة/ اأروى بنت �ضعيد اخلرو�ضية
تخ�ض�ص ترجمة لغة اإجنليزية

املنظمات  اأهداف  حتقيق  يف  مهمًا  تنظيميًا  موردًا  التنيظيمة  الثقافة  تعد 

التعليمية املعا�ضرة، اإذ اأثبتت كثري من الدرا�ضات احلديثة وجود ارتباط وا�ضح 

مبيول  االهتمام  نتيجة  املنظمات  هذه  وفاعلية  التنظيمية  الثقافة  مو�ضوع  بني 

العاملني واجتاهاتهم واأهدافهم ومواقفهم.

العالقات  على  تركز  والتي  املنطمة  قيم  من  التنظيمية  الثقافة  وتتكون   

االإن�ضانية واحرتام اآراء االآخرين ون�ضر ثقافة العمل واالإهتمام بحل م�ضكالت 

والتعامل  اجلماعي  القرار  اإلى  واللجوء  بحيادية  الواجبات  وتاأدية  العاملني 

تعامل  وتت�ضمن  القيم  معتقدات  اإلى  باالإ�ضافة  العاملني،  جميع  مع  باإن�ضاف 

امل�ضوؤول مع جميع العاملني وال�ضعي نحو حتقيق اأهداف املنظمة واحلفاظ على 

جميع مقتنياتها واالإميان امل�ضتمر بنزاهة العاملني، وتوقعات املنظمة التي ت�ضري 

ال�ضخ�ضية  واملنا�ضبات  للعاملني  االجتماعية  بالظروف  امل�ضوؤول  اهتمام  اإلى 

وال�ضعي املتوا�ضل النتهاج احلوار املبا�ضر ون�ضر اإجنازات املنظمة با�ضتمرار.

اأن مناذج الفاعلية التنظيمية يف املنظمات  ويف هذا ال�ضدد ميكن القول 

املفتوح   النظام  منوذج  وهي:  مناذج  عدة  اإلى  ت�ضنف  املعا�ضرة  التعليمية 

Open System Model وهو مزيج من الرتكيز على املجتمع اخلارجي 
والهيكل التنظيمي املرن للمنظمة بهدف احل�ضول على اأكرب ر�ضا من املجتمع 

 Rational Goal العقالين   الهدف  ومنوذج  توقعاته،  وتلبية  املحلي 

تعليمية  عملية  اأهداف  النموذج هي حتقيق  لهذا  الرئي�ضة  Modelواالأهداف 

تعلمية ويتحقق ذلك عرب منظومة اإجرائية من عمليات االإدارة الرئي�ضة خا�ضة 

 Internal الدخيلة  العملية  منوذج  هناك  ذلك  اإلى  اإ�ضافة  التخطيط.  عملية 

Process Model  ويتم يف هذا االأمنوذج الرتكيز الداخلي على العمليات 
االإدارية يف املنظمة مع هيكل تنظيمي م�ضتقر، اأما منوذج العالقات االإن�ضانية  

Human  Rational Model فيهتم بتطوير املوراد الب�ضرية بالرتكيز 
وتوقعاتهم  العاملني  اأهداف  بتحقيق  واالهتمام  التدريب  فر�ص  زيادة  على 

ومراعاة م�ضاعرهم، ولهذا �ضعت جامعة نزوى اإلى اإك�ضاب مواردها الب�ضرية 

من  تكنولوجيًا  وتنميتهم  والرقمية  الذهنية  التكنولوجيا  مع  التعامل  مهارات 

خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت يف بيئتهم التدريبية لتحقيق 

التكنولوجية  املعرفة  اإحالل  بهدف  االأكادميي؛  العمل  ملنا�ضط  امل�ضافة  القيمة 

املهارات  مورداها  اإك�ضاب  على  مبني  متكامل  منظومي  اإطار  يف  املتقدمة 

التكنولوجية احلديثة، منطلقة من قناعة را�ضخة مفادها اأن املورد الب�ضرية تعترب 

الرثوة احلقيقة الأي منظمة وال يقل اأهمية عن املوارد االأخرى، فعقدت الكثري من 

على  احل�ضول  لهم  يتيح  ب�ضكل  ملوظفيها  احلا�ضوب  املتخ�ض�ضة يف  الدورات 

. IC3 : تدريب واف يف اأ�ضا�ضيات احلا�ضوب ومبادئه مثل

- جا�ضم، فوؤاد )2013(. دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز فاعلية املنظمة- بحث تطبيقي يف 

ال�ضركة العامة لت�ضويق االدوية. جملة االدارة واالقت�ضاد، 36)95(، 299-290.

الثقافة التنظيمية وفاعلية املنظمات 

التعليمية املعا�رشة

د. حممـــــد اجلرايــــــــدة 

�صعادة  لنا  وتهب  ت�صعدنا  تارة  احلياة  هي  هكذا 

بحجم �صمائها الزرقاء وتب�صط لنا غيومها الناعمة 00

 وتارة اأخرى ترمي بنا على �صاطئها الوا�صع لتقذفنا 

وقود  من  لدينا  ما  لت�صتنزف  الهائجة  اأمواجها  و�صط 

ال�صعادة ولتحاول ك�صر ذلك الكربياء ال�صامخ . 

ورغم ذلك: تهدينا احلياة جرعات من الأمنيات نحلم 

بها وخيالت ن�صرح بها بعيدا عن واقعنا !

اأمتنى لو عدت  اأمنياتنا: فكثريا ما    كم هي كثرية 

التي  دميتها  اأو  احللوى  من  علبة  همها  كل  �صغرية  طفلة 

َ�صاعت منها!

و اأحيانا كثرية اأمتنى لو كنت اأكرب مما اأنا عليه الآن 

فقط لأ�صابق الزمن واخت�صر تلك امل�صافات .  

من  بها  اأ�صطب  �صحرية  ع�صا  يل  اأن  لو  متنيت  كم 

التي  املزيفة  الوجوة  وتلك  املتطفلة،  الأ�صماء  تلك  قائمتي 

لطلما �صحكت اأمامي وطعنتني من اخللف بكل هدوء ..

و كم هي كثرية يف زمن اأ�صبحت به العالقات جمرد 

م�صلحة فقط !

و�صاعت به العهود املوعودة ! 

و تبقى تلك » جمرد اأمنيات« قد ل تتحق ولكنها تبقى 

ف�صحة اأمل لــ ) واقع اأجمل ( 

متنى .. حاول .. لتتعلم .

و ل تن�س اأن تبادر . 

بقلم : ماريا عبدالله املعمرية

تخ�ص�س/ ترجمة اللغة الأجنليزية.

جمرد اأمنيات 

بحر الأفكار
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خالد بن عبد الله احل�سرمي

�سفاء بنت اأحمد احل�سرمي

مزنة بنت زاهر اأمبو�سعيدية

�عد بنت علي الغطريفية

رميا بنت �سعيد النهدية


