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علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة
ٍ
مل�ستقبل ٍّ
علم ور�شا ٍد ِّ
أجيال من العُمانيِّني
لكل طالب علم ،وهي بذلك تهدف �إىل بناء � ٍ
تتم َّثل ر�ؤية جامعة نزوى يف �سعيها ال َّد�ؤوب ِلأن تكون منارة ٍ
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
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
وجاللة ُّ
مرنة تو ِّفر درج ًة عالي ًة من الت�أهيل
وت�أهيلهم للإ�سهام بفاعل َّي ٍة لنموِّ املجتمع وتط ُّوره؛ ولهذا ف�إنَّ اجلامعة ت�سعى �إىل �إيجاد برامج ٍ
واقع ملمو�س.
ال
ِّ
أكادميي وال َّتنمية الفكر َّية مبا يرتجم هذه الغايات ال َّنبيلة �إىل ٍ

اجلامعة يف �سطور:
ربحي" يف �سلطنة عُمان.
أ�سا�س غري
• �أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
تعليم ٍ
نفع عام "على � ٍ
ٍّ
عال �أهل َّي ٍة ذات ٍ
ٍ
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.
ٌ
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
أكادميي
• يجمعها تعاونٌ �
ٌّ
الأمريك َّية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.

الربيد االلكرتوينim@unizwa.edu.om :

• 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.

الهواتف25446261 :
25446317
25446623

فاك�س25446315 :

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 َّي ًة يف عدَّة
• تقدِّم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
ٌ
للطالب ،ويو ِّفر املنح والبعثات ُّ
�صندوق مل�ساندة املتع ِّلمني (معني)؛ يقدِّم العون املاديَّ واملعنويِّ ُّ
للطالب املتفوقني واملجيدين
• بها
يف الدِّرا�سة.
متخ�ص�ص ًة ُّ
للطالب واملجتمع من خالل مركز ال َّتعلُّم مدى احلياة.
دورات وبرمج تدريب َّي ًة
• تقدِّم
ٍ
ِّ

تعب بال�ضرورة
الآراء واملقاالت املن�شورة ال رّ
عن ر�أي اجلامعة

ب�شكل فعَّال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
• ت�سهم
ٍ
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وزارة التنمية االجتماعية وجامعة نزوى توقعان اتفاقية تعاون م�شرتك

وقعت وزارة التنمية االجتماعية واجلامعة اتفاقيتا تعاون م�شرتك يف
جمال تنفيذ برناجمني تدريبيني الأول يخت�ص بتدريب امل�شرفات العامالت بدور
احل�ضانة ،والثاين يخت�ص بتدريب جلي�سي الأطفال ،وقد وقع االتفاقية من جانب
وزارة التنمية االجتماعية �سعادة الدكتور يحيى بن بدر املعويل -وكيل الوزارة-
ومن جانب اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي -رئي�س اجلامعة-
وتن�ص االتفاقيتان على ت�أهيل ورفع كفاءة العامالت يف جمال م�ؤ�س�سات
تن�شئة الطفل ما قبل املدر�سة ( دور احل�ضانة� ،أركان الأطفال ،بيوت منو الطفل)

وتنمية قدرات والإبداعات لدى العامالت بالطفولة املبكرة و�إك�سابهن مهارات يف �ضوء الأن�شطة املعدة و�أ�سا�سيات الرتبية اخلا�صة-الأطفال ذوي الإعاقة-
جديدة يف التعامل مع هذه املرحلة ،والتخطيط ال�صحيح للربامج اليومية باعتبار ال�سنوات الأولى من عمر الطفل ،وغريها من الأمور.
بامل�ؤ�س�سة التعليمية ،وكيفية حتقيق الأهداف والتعرف على الأ�س�س ال�صحيحة يف
وعلى هام�ش توقيع االتفاقيتان ،قام �سعادة الدكتور وكيل الوزارة برفقة
حل امل�شاكل ال�سلوكية للطفل ما قبل املدر�سة ،واكت�ساب معرفة علمية يف جماالت رئي�س اجلامعة بزيارة مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني للتعرف على
رعاية الطفولة يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وجتويد اخلدمات املقدمة لهم ،وتدريب املركز و�إ�سهاماته العلمية والبحثية والأجهزة املتطورة التي ي�ضمها والآليات
امل�شرفات على القوانني والت�شريعات اخلا�صة بالطفولة ،والتدريب يف جمال تقييم املتبعة يف املركز لإعداد البحوث والتقارير العلمية التي تدعم احلركة البحثية يف
اجلوانب النمائية للطفل وذلك حتى تكون امل�شرفة ملمة ومتمكنة من تقييم الطفل ال�سلطنة.

كلية العلوم والآداب تد�شن الإ�صدار
الأول لبوابتها الإلكرتونية

�أطلقت كلية العلوم والآداب الإ�صدار الأول
لبوابتها االلكرتونية برعاية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن
خلفان الرواحي -رئي�س اجلامعة -و بح�ضور الأ�ستاذ
الدكتور عبد العزيز بن يحيى الكندي -نائب الرئي�س
لل�ش�ؤون الأكادميية -والأفا�ضل عمداء الكليات وعدد من
م�ساعدي العمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام وبع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س والكادر الإداري للكلية .
وقد ا�ستعر�ض الدكتور عبد الله بن �سيف التوبي
عميد الكلية� -أهمية البوابة لأ�ساتذة الكلية والكادرالإداري من خالل عر�ض موجز للمحاور التي ت�ضمنتها
البوابة وخ�صو�صيتها والتي تتناغم مع ما ت�صبو �إليه
اجلامعة من حت�ضريات ب�ش�أن االعتماد الأكادميي.
و�شكر الدكتور عميد الكلية جميع احل�ضور م�شيدا

بدورهم الإيجابي يف بلورة و�إجناز هذه الفكرة والتي
تعد مبثابة �إر�شيف متكامل للكلية ،وم�شريا �إلى �إمكانية
تطوير البوابة االلكرتونية للكلية على املدى الطويل من
�أجل النهو�ض بها على �أف�ضل وجه ،ولتواكب التطورات
العلمية والعملية التي ت�شهدها الكلية يف قادم الوقت.
و�شكر الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي
رئي�س اجلامعة  -كلية العلوم والآداب والقائمني عليهالهذا اجلهد املتميز كما �أثنى على هذا اجلهد كل من
الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز الكندي ،والدكتور �أحمد
بن م�سعود الكندي -عميد كلية االقت�صاد والإدارة
ونظم املعلومات -وجميع احل�ضور على اجلهد الوا�ضح
واملتميز الذي بذل على البوابة االلكرتونية للكلية.

فريق «�أرواح بيئية» يفوز باملركز
الرابع يف م�سابقة اخلطابة البيئية بدولة
الإمارات العربية املتحدة
فاز مركز التميز الطالبي ممثال بفريق
«�أرواح بيئية» باملركز الرابع يف م�سابقة
اخلطابة البيئية للجامعات والكليات يف دورتها
اخلام�سة ع�شر بدولة الإمارات العربية املتحدة
من بني �ستة ع�شر متناف�سا يف حمور «التنمية
والبيئة �صراع �أم توافق» ،حيث مثل اجلامعة
يف امل�سابقة كل من الطالب �إدري�س بن حممد
الريامي والطالب �أجمد بن �أحمد الغافري
والطالبة عائ�شة بنت حممود الكندية والطالبة
مروة بنت حميد احلارثية .وتناول البحث
الذي قدمه الفريق احلديث عن مدى التوافق
بني البيئة والتنمية واال�ستثمارات التي يحاول
منها التجار وال�شركات وامل�صانع تطوير البلد
ومنو �صادراته ومدى الإخفاق يف احلفاظ على
البيئة وطبيعتها التي حباها الله من موارد
وخريات؛ حيث عر�ض الفريق م�شروعه من
خالل ق�صة �ألفوها عن ثالثة �أ�شخا�ص �أحدهم
تاجر والثاين مهند�س كيميائي والثالث يعمل
يف جمال �صناعة الأدوية يناق�شون معاناتهم
يف �أنهم يعملون من �أجل تطوير البالد
ويجتهدون يف منوه �إال �أنهم يرتكون خملفات

ت�ضر البيئة والكائنات احلية الأمر الذي يرجح كفة ميزان التنمية دون البيئة يف
الثالث مرات ،حتى ت�أتي حقيبة احللول بعمل م�شاريع خدمية حتمي البيئة وترفع
اقت�صاد الوطن وذلك من خالل �أدلة بحثية ي�ستعر�ضون فيها مناذج من ال�سلطنة
كم�شروع مدينة �صاللة وم�شروع �شركة تنمية نفط عمان يف اخلاليا ال�شم�سية
بالإ�ضافة مل�شروع جامعة نزوى»البيت ال�صديق للبيئة» �إذ �أن هذه النماذج ت�ساهم
يف منو البلد و�إزدهاره بالطريقة التي ال ت�ضر البيئة .اجلدير بالذكر �أن املناف�سة
كانت قوية جدا بني الفرق املتناف�سة مما �شجع الطالب على تقدمي �أف�ضل م�ستوى
من العرو�ض  ،كما وكان ذلك دافعا لهم يف �إبراز ا�سم اجلامعة حيث �أنها ال ت�ألو
جهدا يف دفع عجلة الإبداع والتنمية لدى الطالب ومتكينه ماديا ومعنويا خلو�ض
هكذا جتارب ل�صقله مل�ستقبل �أف�ضل.
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معهد التعلم مدى يحتفي بتكرمي الدفعة الأوىل من برنامج «الإجنليزية للم�رصفيني»
حتت رعاية الأ�ستاذ حممد بن عبدالله
العدوي -الرئي�س التنفيذي ل�صندوق جامعة
نزوى اال�ستثماري� -أقام معهد التعلم مدى
احلياة -فرع م�سقط -حفال تكرمييا لت�سليم
�شهادات برنامج اللغة الإجنليزية للم�صرفيني
(امل�ستوى الأول) وبرنامج �أ�سا�سيات اللغة
الإجنليزية ملوظفي بنك ظفار.

التقارير ملوظفي البنوك ،وذلك من خالل منهج �أخرى من املوظفني يف الأ�سابيع القادمة؛ نظرا
خا�ص ي�شتمل على ثالثة م�ستويات خمتلفة ،ملا القاه الربنامج من ارتياح وترحيب من قبل
حيث يخ�ضع املتدرب قبل �إلتحاقه بالربنامج م�س�ؤويل البنك.
لإمتحان حتديد امل�ستوى واملقابلة ال�شخ�صية
اجلدير بالذكر �أن مدة كل م�ستوى
والتي على �ضوء نتائجها يتم اختياره لاللتحاق من امل�ستويات الثالثة ثمانية �أ�سابيع يغطى
بالربنامج.
خاللها(� )96ساعة تدري�سية مكثفة يف املوا�ضيع

وقد بلغ عدد امللتحقني بالربناجمني البنكية.
وي�أتي هذا الربنامج �ضمن �أجندة يف الدفعة الأولى( )21متدربا ،على �أن يتم
ح�ضر املنا�سبة عدد من م�س�ؤويل ق�سم
اخلطط ال�سنوية للمعهد والتي تهدف �إلى تطوير ت�أهيلهم الحقا ال�ستكمال امل�ستويات الأخرى من التدريب ببنك ظفار ومدير معهد التعلم مدى
املهارات اللغوية و�أ�سلوب املحادثة وكتابة الربنامج .كما وعد بنك ظفار ب�إر�سال دفعات احلياة واملتدربني املكرمني من موظفي البنك .

 ..وينفذ دورة يف «ت�أهيل معلمات وم�رشفات ريا�ض الأطفال»
يف �إطار التعاون بني جامعة نزوى �إدارة وتوظيف املعرفة واخلربة يف �إن�شاء جيل
ممثلة مبعهد التعلم مدى احلياة و وزارة م�ؤهل لل�صفوف الأولى.
التنمية االجتماعية ،تنطلق دورة ت�أهيل معلمات
وي�أتي هذا الربنامج كنوع من التعاون
وم�شرفات ريا�ض الأطفال يف احلرم اجلامعي امل�شرتك بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سات احلكومية
جلامعة نزوى ،وذلك ملدة ثالثة �أ�شهر متوا�صلة واخلا�صة ،بهدف توظيف العملية التعليمية يف
بني التعليم النظري والتطبيقي للمهارات الالزمة خدمة املجتمع واك�ساب �أفراده املهارات الالزمة
الك�ساب امل�شرتكات اخلربة الكافية التي �ستُمكن التي تخدم الوطن وت�ساهم يف منائه ورفعته.
معلمات و�صاحبات ريا�ض الأطفال اخلا�صة من

مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية ي�شارك يف فعاليات
ندوة كتاب «ال�سري» لل�شماخي باجلمهورية التون�سية
�شارك الدكتور �سليمان بن �سامل احل�سيني الباحث
املتفرغ مبركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي يف فعاليات الدورة
الثانية للندوة الدولية العلمية الثانية حول كتاب «ال�سري
الإبا�ضية» املنعقدة يف العا�صمة التون�سية ،وقد جاءت هذه
امل�شاركة ردا على الدعوة التي وجهها الأ�ستاذ الدكتور فرحات
اجلعبريي -رئي�س اللجنة العلمية لندوة ال�سري الإبا�ضية،
ورئي�س جمعية جربة التوا�صل التون�سية -ملركز اخلليل
للم�شاركة يف فعاليات الندوة .وقد مت تكليف الدكتور �سليمان
احل�سيني ب�إدارة اجلل�سة الرابعة التي تناولت حمور املجال
واملعمار من كتاب ال�سري ،وا�ستعر�ضت بحوث قدمها �أ�ساتذة
من تون�س والأردن و ُعمان.
اجلدير بالذكر �أن �أبي العبا�س �أحمد بن �أبي عثمان
�سعيد ال�شماخي م�ؤلف (كتاب ال�سري) من علماء القرن التا�سع
الهجري /اخلام�س ع�شر امليالدي ،وقد ولد بجبل نفو�سة
بليبيا وتويف يف جزيرة جربة بتون�س .و�أما كتابه الذي يحمل
عنوان (كتاب ال�سري) فقد تنوعت مادته التاريخية لي�صبح
م�صدرا �أ�سا�سيا للدرا�سات التاريخية واحل�ضارية والفكرية
يف امل�شرق واملغرب العربي على حد �سواء.

يف امل�شرق ،وقدم ر�ؤية مميزة للأحداث التاريخية الهامة جديرة
باالطالع عليها .ويف اجلزء الثاين عر�ض ال�شماخي لرتاجم علماء
الإبا�ضية وقادتهم يف املغرب وتفرع هذا اجلزء �إلى ق�سمني تناول
الق�سم الأول الأئمة الر�ستميني ،وتناول اجلزء الثاين �سري م�شايخ
الإبا�ضية يف املغرب .ومن حيث املراجع ف�إن ال�شماخي رجع �إلى
مزيج من كتب الإبا�ضية وغريهم من امل�سلمني كامل�سعودي وابن
ال�صغري ،وقد خرج الكتاب يف ن�سخة ق�شيبة من ثالثة �أجزاء قام
والكتاب يقع يف جزئني تناول اجلزء الأول احلقبة بدرا�ستها وحتقيقها الدكتور حممد ح�سن �أ�ستاذ التعليم العايل يف
الت�أ�سي�سية لتاريخ الإ�سالم م�شفوعا برتاجم �أعالم الإبا�ضية جامعة تون�س والباحث يف التاريخ الإ�سالمي.

مركز التميز الطالبي ي�شارك يف بطولة
روما الريا�ضية ..واملحروقي يح�صد املركز
ال�ساد�س عامليا لبطولة تن�س الطاولة

�شارك مركز التميز الطالبي ممثال بالطالبني �أحمد بن علي املحروقي ونا�صر بن �سيف الرا�شدي
يف بطولة روما الريا�ضية اخلام�سة ع�شر للكليات واجلامعات ،و ذلك يف بطولة تن�س الطاولة التي �ضمت
جمموعة من الكليات واجلامعات العربية والدولية العريقة ،وقد ح�صد الطالب �أحمد املحروقي املركز
ال�ساد�س يف البطولة من بني الفرق املتناف�سة.
وت�أتي م�شاركة اجلامعة يف هذه البطولة ت�أكيدا على الفكر الإيجابي الذي تر�سمه لطالبها من
�أجل املناف�سة ال�شريفة يف البطوالت املحلية والدولية ,التي ت�سهم يف رفع ا�سم اجلامعة خا�صة وال�سلطنة
عامة ،كما �أنها ت�صقل مهارات الطلبة يف خمتلف اجلوانب ال�شخ�صية وت�شجعه على ممار�سة هواياته
وحتقيق طموحاته ليكون خري مثال و�سفري لبلده.
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جامعة نزوى ت�شارك ب�ستة
فرق طالبية يف م�سابقة
العطاء الكربى
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بالتعاون مع«�إجناز عمان» ..مركز اخلدمات
اال�ست�شارية وتوطني االبتكار ينظم ور�شة
عمل بعنوان«مع�سكر االبتكار»

كتبت -ميمونة الرقي�شية:
�شارك  30فريقا من خمتلف اجلامعات
والكليات بال�سلطنة يف مع�سكر الإبداع الذي
نظمته جمعية دار العطاء على هام�ش م�سابقة
العطاء الكربى التي تنظمها اجلمعية ،حيث
�ستنطلق الن�سخة اخلام�سة من امل�سابقة املذكورة
بعد �أيام قليلة وت�ستمر ملدة �أربعة �أ�شهر .وتهدف
هذه امل�سابقة �إلى ن�شر الوعي ب�أهمية العمل
التطوعي وت�شجيع ال�شباب على االنخراط يف
العمل املجتمعي وتطوير مهاراتهم يف العمل
اجلماعي وتخطيط امل�شاريع وتنفيذها.
امل�سابقة من خالل تقدمي برنامج» حتدي « للطالب امل�شاركني.
وي�أتي مع�سكر الإبداع ليجمع بني
ثم انتظم الطالب يف جمموعاتهم ومت �سحب القرعة لتوزيع الـ
القائمني على امل�سابقة والداعمني والفرق (� ) Mentorأو امل�ست�شار على كل جمموعة ليقوم مب�ساعدة الطالب
الطالبية امل�شاركة ،وحتدث مندوب �شركة وت�شجيعهم على تطبيق �أفكارهم طوال فرتة امل�سابقة ،وبعد ذلك قدم
�شل العمانية عن دعم �شل للم�سابقة من منطلق الفا�ضل عبدالله الأخزمي -مدير العمليات يف �شركة �إجناز عمان-
التزامها مب�س�ؤوليتها االجتماعية جتاه جهود ور�شة عمل عن الإبداع تطرق فيها �إلى بو�صلة منوذج الأعمال لتحديد
التنمية االجتماعية يف املجتمع املحلي ،ثم حتدث فكرة عمل امل�شروع وتقييمه.
املهند�س هالل املعويل -الرئي�س التنفيذي
ويف نهاية اللقاء وقع الطالب العقود التي حتدد ال�شروط
ل�شركة  - Outward Bound Omanعن
الربنامج العاملي» حتدي « الذي يعمل على والواجبات جتاه كل من جمعية دار العطاء والطالب امل�شاركني يف
اك�ساب الطالب مهارات النجاح كالتحمل امل�سابقة.
وال�صرب والقيادة والتوا�صل وغريها من
اجلدير بالذكر �أن فكرة امل�سابقة تقوم على تكوين فرق للتناف�س
خالل رحالت خارجية ت�شوبها روح املغامرة يف تنفيذ طرق ابتكارية جلمع التربعات ل�صالح الربامج التي ترعاها
والتحديات ،و�أكد املعويل ب�أن ال�شركة �ستدعم اجلمعية و �شاركت جامعة نزوى ب�ستة فرق طالبية.

بعنوان«فجر طاقاتك» ..مركز الإر�شاد الطالبي ينظم
دورة تدريبية لطالب اجلامعة

نفذ مركز الإر�شاد الطالبي بجامعة نزوى دورة تدريبية
بعنوان « فجر طاقاتك» للمدرب عبد العزيز بن نا�صر الرحبي
 ،وقد بد�أت الدورة برتحيب الأ�ستاذ الدكتور حممد ال�شيخ
حمود -مدير مركز الإر�شاد الطالبي -باملدرب وتقدمي نبذة
تعريفية عن �أهمية الطاقات الإيجابية الكامنة يف الأفراد
واكت�شافها وتنميتها.
بعد ذلك بد�أ املدرب عبد العزيز الرحبي بعر�ض بع�ض
ال�صور التي حتمل معاين �أهمية ر�سم الأهداف واكت�شاف
ال�شخ�صية وجتديد الأولويات يف حياة الفرد لكي تكون
الطريق وا�ضحة ،وذكر �أن الفرد يجب �أن ي�س�أل نف�سه �أ�سئلة
مهمة يف حياته مثل :من �أنا ،و�إلى �أين �أريد �أن اذهب وغريها،
و�أكد على �أنه عندما تغري طريقة التفكري يكون الإن�سان قد
غري عامله ب�أكمله .وتطرق املحا�ضر �إلى كيفية قيادة الذات من
الداخل ،و�أن الإن�سان نف�سه من ي�صنع النجاح ،و�أن حياته
من �صنع �أفكاره والرتكيز على النجاح ي�ساعد على حدوثه،
كما حتدث عن املوهبة ب�أنها قدرة يف الإنتاج الفني ت�أتي عن

مهارة �أو قريحة يف �صاحبها فت�ساعده على التفوق والت�ألق
على �أقرانه كال�شعر والر�سم ،وذكر �أن امليول هو ا�ستعداد لدى
الفرد يدعوه �إلى االنتباه �إلى ا�شياء معينة ت�ستثري وجدانه ،و�أن
اتفاق املوهبة وامليول تعزز الطاقات ،و�أكد على �أن الفرار من
التقليد الأعمى كالفرار من الأ�سد حتى يبدع الإن�سان فيما
وهبه الله من طاقات لتنطلق نحو النجاح باالتكال على الله،
وا�ست�شهد املدرب يف ذلك مبجموعة من الق�ص�ص املدعمة.

�إلى جانب ذلك حتدث املحا�ضر �أي�ض ًا عن الطاقة الداخلية
وراحة البال و�أهمية ال�سعادة التي ت�ساعد على حتفيز الطاقات،
ثم طلب من احل�ضور الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة ،ثم حتدث عن
نظرية «رفق» يف اتخاذ القرار ،حيث الراء تعني الرغبة والفاء
تعني الفر�صة والقاف تعني القدرة.
وختم املدرب دورته بقول الله تعالى « �إن الله ال يغري
ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم» ثم طلب من احل�ضور طرح
اال�ستف�سارات ،ويف نهاية الدورة قدم مدير املركز هدية
تذكارية للمدرب و�شكره على ح�ضوره و�إدائه املتميز.

�أقام مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني
االبتكار بالتعاون مع م� َّؤ�س�سة �إجناز ُعمان وبدعم
من اللجنة الوطنية لل�شباب حلقة عمل بعنوان
«مع�سكر االبتكار» ق َّدمها الأ�ستاذ نا�صر الأخزمي
من م� َّؤ�س�سة �إجناز ُعمان.-
وقد تع َّرف ُّ
الطالب من خالل حلقة العمل
الرياد َّية،
على املهارات َّ
ال�ضرور َّية لإقامة امل�شاريع ِّ
م�شاريع
وت�شجيعهم على التفكري يف البدء يف
ٍ
جتار َّيةٍ ،ب�صفتها اختيا ًرا مهن ًّيا للم�ستقبل .كما
تع َّرفوا من خاللها على العوائق الأ�سا�س َّية ا َّلتي
تواجههم يف البدء بامل�شروع والنّقاط العمل َّية املتع ِّلقة
بها ،ويتيح املع�سكر للطالب فه ًما �أف�ضل للعمل َّية
جتاري ،والإفادة
ال�ضرور َّية لإعداد ن�شاطٍ
التّقن َّية َّ
ّ
الرياد َّية ،وبناء
من خربات �أ�صحاب امل�شاريع ِّ
ات�صاالتٍ ج ّيد ٍة مع جمتمع الأعمال ال ُعماين.
وقد تخ َّلل احللقة عر�ض للعديد من ال َتّمارين
تعزز الربنامج وتفتح للطالب �آفاقًا
وال َتّ�سا�ؤالت ا َّلتي ِّ
جديدةً ،منها مترين ِّ
ال�صندوق»� ،أين
«فكر خارج ّ
ترى نف�سك يف عام 2025؟! ،هل �أنت مبدع؟ ع�شرة
ا�ستعماالت لقنينة املياه ،ومترين ال َتّح ِّدي الإلكرتوين

وغريها الكثري .كما فتح الربنامج َّ
للطالب �آفاقًا للبدء
يف ال َتّفكري َّ
جتاري ،متلق ًّيا مالحظات
م�شروع
بخطة
ٍ
ٍّ
احل�ضور وامل ِّدرب وتعليقاتهم عليه ،وقد ا�ستفاد من
الور�شة ما يقارب( )60طالبا وطالبة.
بالذّكر � َّأن م� َّؤ�س�سة �إجناز ُعمان هي
اجلدير ِ
جز ٌء من «»Junior Achievement Worldwide
الربح َّية ،وا َّلتي ت� َّأ�س�ست
امل� َّؤ�س�سة العامل َّية غري ِّ
عام1919م ،وتعمل يف �أكرث من  123دول ًة حول
العامل ،وي�شارك فيها �أكرث من مائة مليون �شاب،
اخلا�ص مل� َّؤ�س�سات
وهي تعتمد على دعم القطاع
ّ
ال َتّعليم املختلفة ،كما �أ َنّها تندرج �ضمن م� َّؤ�س�سة
�إجناز العرب (املكتب الإقليمي مل� َّؤ�س�سة العامل َّية)،
وتهدف �إلى تنمية مهارات ال�شباب ،ومتكني وتعزيز
قدراتهم الإبداعية والقياد َّية ،و�إعدادهم الإعداد
الأمثل لدخول �سوق العمل بثقة ،وت�شجيع روح
املبادرة لديهم وتعريفهم بفر�ص العمل املتاحة يف
ال�سوق املحل َّية وال ّدولية� ،إلى جانب �إيجاد نوع من
ُّ
ال�شّ راكة بني القطاع العام وامل� َّؤ�س�سات التعليم َّية
اخلا�ص
وال َتّدريب َّية وم� َّؤ�س�سات و�شركات القطاع
ّ
يف جمال تقدمي خدمات ال َتّوجيه والإر�شاد املهني
لل�شباب والعمل على تعزيزها وتطويرها.
َّ

معهد ال�ضاد ي�شارك يف امل�ؤمتر الدويل «مي�سا»

كتب -ل�ؤي بدران:

�شارك معهد ال�ضا ّد ممثال بالدكتور غ�سان ال�شاطر -مدير املعهد -والأ�ستاذة نهى بنت حمود العربية
من�سقة الربامج الأكادميية ، -يف امل�ؤمتر الدويل مي�سا( )MESAاملنعقد يف الواليات املتحدة الأمريكية يفوالية كولورادو  ،حيث ان�ص ّبت جهود امل�ؤمتر على درا�سات ال�شرق الأو�سط وتعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها.
وق ّدم وفد معهد ال�ضاد من خالل املحا�ضرات التي عقدها يف امل�ؤمتر وجمموعة اللقاءات التي قام
بالتن�سيق لها نبذة عن برامج املعهد الأكادميية والثقافية و�أطروحاته وفل�سفاته التعليمية يف طرق تدري�س اللغة
العربية للأجانب  ،م�ؤكدا على �أهمية املعهد يف جامعة نزوى وما له من �أهمية يف اك�ساب املتعلم جميع احتياجاته
اللغوية والثقافية.
وقد القت عرو�ض املعهد وزاويته التعريفية ترحيبا كبريا من امل�شاركني ،الذين �أبدوا �إعجابهم برباجمه
وخططه؛ و�أعربوا عن رغبتهم يف التعاون مع املعهد و�إر�سال طلبتهم �إليه.
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جماعة �أ�صدقاء البيئة تنظم �أم�سية توعوية
بعنوان«ببيئتك ارتقِ »
نظمت جماعة �أ�صدقاء البيئة
�أم�سية توعوية بعنوان «ببيئتك ارتقِ »
وذلك مب�شاركة جمعية البيئة العمانية.
وقد ا�ستهلت الأم�سية ب�آي من الذكر
احلكيم ،تبعه عر�ض مرئي يهدف �إلى
ن�شر ثقافة الغذاء املتوازن والأخذ
قدر احلاجة ،وهو يت�ضمن ر�سالة
ترك التبذير يف الطعام مبينا حالة
املجتمعات الفقرية واملجاعة املنت�شرة
يف �أجزاء من العامل ،وذلك بهدف دعوة
الطالب �إلى احلفاظ على مكنونات

البيئة بكل ما فيها ،و�شكر الله على
نعمه العظيمة.
بعد ذلك قدم الدكتور حمد بن
حممد الغيالين – ع�ضو يف جمعية
البيئة العمانية -حما�ضرة بعنوان
«البيئة» حتدث فيها عن النباتات التي
تتميز بها البيئة العمانية مو�ضحا
ذلك بال�صور� ،إلى جانب حديثه عن
احليوانات كال�سالحف والأ�سماك
والطيور التي ت�شتهر بها وكيفة
حمايتها واحلفاظ على هذه البيئة

تزامنا مع اليوم العاملي ملر�ض ال�سكري ..جماعة
التمري�ض تنظم حملة «افح�ص واطمئن»
كتبت -عائ�شة ال�شريقية:

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

جماعة الإر�شاد الطالبي تنظم دورة «�أنا متميز»

نظمت جماعة التمري�ض باجلامعة حملة
عنونتها بـ «افح�ص واطمئن» وذلك تزامنا مع
اليوم العاملي ملر�ض ال�سكري ،حيث هدفت هذه
احلملة �إلى فح�ص م�ستوى ال�سكر يف الدم
و فح�ص �ضغط الدم ملوظفي اجلامعة وتقدمي
امل�شورة الطبية لهم ،ون�شر ثقافة الفح�ص املبكر
والتغذية اجليدة التي حتافظ على �سالمة و�صحة
الإن�سان.
وقد �شهدت احلملة ثالث حمطات متتالية،
كانت الأولى للت�سجيل تليها حمطة الفح�ص ثم
حمطة التثقيف ال�صحي ،والقت هذه احلملة
�إقباال و تفاعال ممتازا من الفئة امل�ستهدفة.

جماعة ال�صيدلة توا�صل فعالياتها التوعوية حول
«اال�ستخدام الأمثل للم�ضادات احليوية»

نظمت جماعة الإر�شاد
الطالبي بالتعاون مع مركز
الإر�شاد الطالبي دورة تدريبية
بعنوان�«:أنا متميز» للأ�ستاذ طالل
بن حمد الرواحي-مدرب معتمد
يف التنمية الب�شرية  ، -وذلك يف
متام ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء.
يف البداية رحب مدير
مركز الإر�شاد الطالبي الأ�ستاذ
الدكتورحممد ال�شيخ حمود
باملدرب وباحل�ضور وبعدها بد�أ
الأ�ستاذ طالل الرواحي دورته
التدريبية حتدث فيها بداية �أنه
البد لكل �إن�سان يف هذه احلياة �أن
يعرف من هو وفيم يتميز؛ ليكون
�إن�سان ًا منتج ًا وم�ساهم ًا يف احلياة
من خالل الطاقات والإمكانات
التي متيزه ،فكل �إن�سان لديه ما
يتميز به و�أب�سط مثال على ذلك
ب�صمة الإبهام التي تختلف من
�شخ�ص �إلى �آخر ،وال ميكن �أن

يت�شابه بني الب�شر فيها.
بعد ذلك ا�ستعر�ض املدرب
مناذج حية من املتميزين وفيما
متيزوا ،وذكر �أنه وقف عليهم
من خالل مقابلتهم يف �أن�شطته
املتوا�صلة من �ضمنها برناجمه
التلفزيوين�«:أنت كما تريد»؛ ليثبت
للعامل �أنه توجد �أمة متميزة و�أنا�س ًا
متميزون؛ وعليه ال بد من الإن�سان
�أن يطلق لعنان متيزه الظهور
للعيان ،وال يكتفي ب�أن يكون
متميز ًا لنف�سه ،وكان املدرب �أثناء
دورته ي�ستخدم تطبيقات عملية
يطلب من خاللها من املتدربني
تطبيقها ليبني لهم �أنه ال م�ستحيل
عند �أهل العزائم.
كما تطرق الأ�ستاذ طالل
الرواحي �إلى مبادىء النجاح
من وجهة نظره وهي� :أن يكون
للإن�سان هدف ور�ؤية حمددة،
و�أن تكون لديه نظرة تفا�ؤلية يف

احلياة ،و�أن يكون لديه ان�ضباط،
وا�ستعداد للعمل ،و�أن يكون ذا
عقلية متكاملة ،و�أن تكون قراءات
الإن�سان منتقاة ،و�أن يكون لديه
توازن نف�سي ،كما ال بد �أن يكون
لديه حب للتجربة؛ فالإن�سان
يكت�سب خرباته من خالل قراراته
اخلاطئة .هذا وختم املدرب
دورته مبلخ�ص للعادات ال�سبع
ل�ستيفن كويف التي ال بد من �أن
تكون لدى كل �إن�سان وهي(:كن
مبادر ًا و�سباق ًا� ،إبد�أ وعينك على
النهاية ،حتدث بالأولويات ،اربح
واربح ،ا�سمع وا�سمع ،اعمل مع
اجلماعة ،ا�شحذ املن�شار) ،وذكر
ب�أن هذه الدورة ال ت�أتي بثمارها
ما مل ي�صاحبها تطبيق ،ويف
النهاية �شكر املدرب اجلمهور على
احل�ضور  ،كما تقدم مدير مركز
الإر�شاد الطالبي بهدية تذكارية
من جامعة نزوى للمدرب ك�شكر
وعرفان على جهوده التي بذلها.

�أقامت جماعة ال�صيدلة فعاليات توعوية حول
اال�ستخدام الأمثل للم�ضادات احليوية يف م�ست�شفى �أدم
مبحافظة الداخلية ،وذلك كجزء من الفعاليات التي تنظمها
اجلماعة يف عدد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية كاملدار�س
وجمعيات املر�أة العمانية واملجمعات التجارية ،و قبل ذلك
كانت اجلماعة قد �أقامت هذه الفعاليات التوعوية يف كل
من جامعة نزوى ومركز اللولو التجاري بنزوى و مدر�سة
املروى للتعليم الأ�سا�سي.
وتهدف هذه احلملة التوعوية �إلى التعريف
بامل�ضادات احليوية حيث تعد من الأدوية الفعالة �ضد
امليكروبات امل�سببة للأمرا�ض املعدية ولكنها لي�ست عالجا
للزكام و نزالت الربد ذات الطبيعة الفريو�سية كما يظن
البع�ض ،وي�شكل ا�ستخدامها بالطريقة اخلاطئة �إلى حدوث
خطر على �صحة الفرد ،كما �أن ا�ستخدامها يف الأوقات
واحلاالت اخلاطئة ي�ؤدي �إلى حتول بع�ض البكترييا �إلى
بكترييا مقاومة للم�ضادات احليوية وي�صبح التخل�ص منها
�أكرث �صعوبة� ،إ�ضافة �إلى �أنها تت�سبب يف �أمرا�ض �شديدة
اخلطورة و �صعبة العالج بامل�ضادات احليوية الب�سيطة وقد
يتطلب العالج البقاء يف امل�ست�شفى لفرتات طويلة لتلقي
الرعاية ال�صحية الالزمة.

جماعة ال�شهباء تنظم �أم�سية �شعرية

نظمت جماعة ال�شهباء م�ؤخرا �أم�سية �شعرية يف جمال ال�شعر الف�صيح وذلك حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور
العزري-م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب ،-وبح�ضورجمموعة من املوظفني وال�شعراء وطالب اجلامعة.
وقد �شارك يف هذه الأم�سية ال�شعرية كل من ال�شاعر م�شعل ال�صارمي ويو�سف الكمايل وطالل النوتكي ،حيث تغنى
كل �شاعر مبا توجد به قريحته يف جماالت ال�شعر املختلفة.
ويف ختام الأم�سية تف�ضل راعي احلفل بتكرمي امل�شاركني بهدايا تذكاريه متمنيا لهم ولطلبة اجلامعة دوام التوفيق
والنجاح.

�أخبــــار
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مركز التميز الطالبي يقيم بطولة «�سباعيات كرة
القدم» لكليات اجلامعة وفريق مدر�سة التمري�ض
يتوج باملركز الأول

�أقام مركز التميز الطالبي ممثال بق�سم الن�شاط
الطالبي بطولة �سباعيات كرة القدم ،وذلك على ملعب
كلية العلوم التطبيقية بنزوى ،وقد �شارك يف البطولة كل
من كلية العلوم والآداب وكلية االقت�صاد والإدارة ونظم
املعلومات بفريقني ،و�شاركت كلية ال�صيدلة والتمري�ض
بثالث فرق � ،أما كلية الهند�سة والعمارة فقد �شاركت
بفريقني.
وق�سمت الفرق الريا�ضية �إلى جمموعتني عن
طريق القرعة ،حيث �ضمت املجموعة الأولى كال من
كلية ال�صيدلة والتمري�ض فريق التمري�ض(�أ)  ،كلية
الهند�سة والعمارة الفريق(ب)  ،كلية العلوم والآداب،
كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات الفريق(ب).
�أما املجموعة الثانية فقد �ضمت كال من كلية االقت�صاد
واالدارة ونظم املعلومات الفريق( �أ )  ،كلية الهند�سة
والعمارة الفريق(�أ)  ،كلية ال�صيدلة والتمري�ض
فريق (�صيدلة)  ،كلية ال�صيدلة والتمري�ض فريق
التمري�ض(ب) .و�صعد للن�صف النهائي من املباريات كل
من كلية ال�صيدلة والتمري�ض فريق التمري�ض(�أ) وكلية
االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات الفريق(ب) ،وكلية
ال�صيدلة والتمري�ض فريق التمري�ض(ب) ،وكلية الهند�سة
والعمارة الفريق(�أ) .ثم و�صل للدور النهائي كال من كلية
الهند�سة والعمارة الفريق(�أ) ،وكلية ال�صيدلة والتمري�ض
فريق التمري�ض(ب) .وكان احلفل اخلتام حتت راعية
الدكتور �سعيد بن خلف النبهاين -عميد كلية العلوم
التطبيقية بنزوى -وبح�ضور الدكتور �صالح بن من�صور
العزري املحرتم -م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب-
والأ�ستاذ �سعود بن نا�صر ال�صقري -مدير مركز التميز
الطالبي -وعدد من �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية
وجمع غفري من طالب جامعة نزوى وطالب كلية العلوم
التطبيقية بنزوى ،وبد�أت املباراة بني الفريقني املت�أهلني
بتبادل الهجمات املرتدة ويف الدقيقة ال�ساد�سة من

ال�شوط الأول اهتزت حبال فريق التمري�ض(ب) بت�سديدة
قوية من الالعب �سامي ال�سيابي ليعلن عن الهدف الأول
لفريقه ،ثم لعب فريق كلية الهند�سة والعمارة الفريق(�أ)
يف م�ساحات �صغرية مما ا�ستغل فريق التمري�ض(ب)
الفر�صة يف الدقيقة( )13من زمن ال�شوط الأول لي�سجل
الالعب في�صل العربي هدف التعادل من متريرة الالعب
�سهيل امل�شيفري .ويف ال�شوط الثاين من املباراة حاول
الفريقني املحافظة على التعادل ولكن جاءت الدقيقة
الأخرية من ال�شوط الثاين على عك�س ذلك؛ حيث �سدد
الالعب �إبراهيم الأغربي بالكرة يف مرمى كلية الهند�سة
والعمارة الفريق(�أ) ليعلن احلكم عمران ال�ساملي عن انتهاء
املباراة بفوز فريق التمري�ض(ب) بواقع هدفني مقابل
هدف واحد .ثم تف�ضل راعي احلفل بتكرمي الفائز باملركز
الثاين فريق كلية الهند�سة والعمارة الفريق (�أ)  ،ثم
تكرمي الفريق الفائز باملركز الأول والذي كان من ن�صيب
كلية ال�صيدلة والتمري�ض فريق التمري�ض(ب) حيث
ت�سلم الك�أ�س الالعب مازن اليحمدي –كابنت الفريق، -
وح�ضي الالعب قيثار بن علي البو�سعيدي بلقب �أف�ضل
العب ،يف حني ح�ضي الالعب �سامي بن �سعيد ال�سيابي
بلقب هداف البطولة .ويف ختام احلفل تف�ضل الدكتور
�صالح العزري بتقدمي هدية تذكارية لراعي احلفل .وعن
تنظيم هذه البطولة يقول الأ�ستاذ حممد فريد حمرو�س
م�شرف الن�شاط الريا�ضي باجلامعة� :-إن االحتفالبختام بطولة �سباعيات كرة القدم بجامعة نزوى ي�أتي
تتويج ًا جلهود طالب كليات اجلامعة الذين بذلوا جهدهم
يف هذه الفرتة التي ا�ستمرت �أكرث من �شهر ،والتي تهدف
�إلى اكت�شاف املواهب الريا�ضية يف كرة القدم ل�ضمهم
�إلى منتخب اجلامعة و�إعدادهم و�صقلهم ورفع كفاءتهم
البدنية والرتكيز على املهارات الأ�سا�سية والعمل على
التدريب امل�ستمر�،سائال املولى التوفيق وال�سداد لأبنائنا
طالب اجلامعة.
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طالب برنامج العمل التطوعي ينفذون مبادرة جمتمعية
يف جمعية النور للمكفوفني

نفذ جمموعة من طالب العمل
التطوعي الذين ي�ؤدون �ساعاتهم التطوعية
يف ق�سم التثقيف ال�صحي مبديرية
اخلدمات ال�صحية مبحافظة الداخلية
مباردة تطوعية يف جمعية النور للمكفوفني
فرع الداخلية ،حيث �أقام الطالب �أم�سية
مبنا�سبة اليوم العاملي للع�صا البي�ضاء حتت
رعاية الدكتور �سامل بن حمد البو�سعيدي،
وبا�شراف كل من برنامج العمل التطوعي
باجلامعة واملديرية العامة للخدمات
ال�صحية .وت�أتي هذه املبادرة التطوعية

�ضمن متطلبات تقييم املقرر املذكور بحيث
يطبق الطالب املعارف واملهارات التي
رفدوا بها يف �إدارة امل�س�ؤولية االجتماعية
على �أ�س�س �سليمة.
وا�شتملت الأم�سية على فقرات
متنوعة هدفت �إلى رفع الوعي لدى
املكفوفني حول ا�ستخدام الع�صا البي�ضاء
ومميزاتها التي تعني الكفيف وت�سهل عليه
يف حت�س�س الطريق وتقيه من اال�صطدام
بالعقبات� ،إ�ضافة �إلى لفت انتباه النا�س

ب�أن حامل الع�صا كفيف ويحتاج مل�ساعدة
لت�سهيل مهمته.
ويف نهاية احلفل مت تكرمي
امل�ساهمني والداعمني والطالب �أ�صحاب
املبادرة ،وبعدها وجه راعي احلفل كلمة
ت�شجيعية للمكفوفني كونهم �أع�ضاء فاعلني
يف املجتمع ال يقلون �أهمية عن املب�صرين،
كما �أ�شاد بدور طالب جامعة نزوى
ووعيهم بامل�س�ؤولية االجتماعية جتاه ذوي
االحتياجات اخلا�صة.

بعنوان«ليلة يف حب عمان» ..اجلامعة ت�ست�ضيف حفل
مدر�سة عمر بن اخلطاب للتعليم الأ�سا�سي

كتب /حممد بن را�شد احل�ضرمي:
تزامنا مع �إحتفاالت ال�سلطنة
بالعيد الوطني اخلام�س والأربعني
املجيد ا�ست�ضافت اجلامعة ممثلة
مبركز خدمة املجتمع يوم االثنني
املوافق(2015/12/21م) حفل مدر�سة
عمر بن اخلطاب للتعليم الأ�سا�سي
بوالية �إزكي والذي كان بعنوان(ليلة يف
حب عمان) ،حيث رعى احلفل الأ�ستاذ
�سليمان بن عبدالله ال�ساملي -مدير عام
املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة
الداخلية -وبح�ضورعدد من مديري
الدوائر ور�ؤ�ساء الأق�سام واملوظفني
واملعلمني بتعليمية الداخلية وعدد من
موظفي وطالب اجلامعة ،كما كان للحفل
�ضيفا �شرف هما الإعالميان الأ�ستاذ
خالد الزدجايل والأ�ستاذ حممد املرجبي
وعدد من ال�شعراء يتقدمهم ال�شاعر ه�شام
ال�صقري وال�شاعر عبدالله العامري.
وقد تنوعت فقرات احلفل بني اللقاءات
الإعالمية مع �ضيفا احلفل وبني الق�صائد

ال�شعرية لل�شعراء امل�ست�ضافني ،كما كان
لال�ستعرا�ض الطالبي الذي قدمته مدر�سة
املواهب بوالية �إزكي جمالية خمتلفة وهو
يتناغم مع روح الطفولة وبرائتها� ،إ�ضافة
�إلى تقدمي جمموعة من املقاطع الإن�شادية
الوطنية التي �أنتجتها املدر�سة بالتعاون
مع فرقة «املجل�س» امل�سرحية .و�شاركت
جماعة املهارات املو�سيقية باملدر�سة بتقدمي
جمموعة من الأنا�شيد املو�سيقية .و�أ�ضافت
الطالبة ود الرواحية والطالبة �شيخة

الناعبية �ألقا مميزا للحفل مب�شاركتهما
الفقرات االن�شادية املتنوعة  ،وكان لفرقة
�أ�صالة عمر للفنون ال�شعبية ح�ضورا فاعال
بتقدمي فن الرزحة وفن العازي ،كما �أطرب
احلفل الأ�ستاذ علي الرواحي بتقدمي فقرة
�إن�شادية يف حب الوطن وجاللة ال�سلطان
حفظه الله ويف ختام احلفل قام راعي
املنا�سبة بتقدمي هدايا تذكارية ل�ضيوف
احلفل والرعاة الر�سميني تتقدمهم �شركة
رذاذ التعليمية.
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�شهــد م�شاركـــة وا�سعـــة مـــن ثمانيـــة و�أربعيـــن جامعـــة عربيـــة ..

امللتقــى الطالبـــي الإبداعـــي ال�سابـــع ع�شــــر لطـــالب اجلامعـ

�أ�سدلت اجلامعة منذ �أيام ال�ستار على امللتقى الطالبي
الإبداعي ال�سابع ع�شر لطالب اجلامعات العربية ،وا َّلذي
حمل �شعار«:الإبداعات الطالبية ودورها يف تنمية املجتمع
املحلي» ،وذلك يف الفرتة(2015/12/10-6م) ،حيث رعى
حفل افتتاحه �سعادة ال ُّدكتور �سعيد بن حمد الربيعي – �أمني
عام جمل�س التعليم -ومب�شاركة ثمانية و�أربعني جامعة عربية
من ت�سع دول هي الأردن ،وال�سعودية ،وال�سودان ،و ُعمان،
والعراق ،وفل�سطني ،ولبنان ،وم�صر واليمن.
وي�أتي هذا امللتقى كثمر ٍة لنجاح امللتقيات الطالبية
ال�سابقة التي ينظمها املجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات
العربية كل عام ،فقد قطع امللتقى يف �سنواته املا�ضية
�شوطا كبريا يف تقوية �أوا�صر التعاون والتعارف بني طلبة
و�أ�ساتذة اجلامعات العربية ،وكان م�شجعا وحافزا على �إبراز
روح الإبداع لدى الطلبة ،كما هي�أ لهم فر�صة طيبة لإظهار
قدراتهم وتفوقهم يف جماالت خمتلفة �أمام نخبة متميزة من
املثقفني والعلماء و�أ�صحاب القرار يف وطننا العربي .وجاء
ملتقى هذا العام ليحمل عنوانا يتالئم واحتياجات املجتمعات
العربية املعا�صرة ودور الطلبة يف امل�ساهمة يف تلبية جزء من
تلك االحتياجات ،حيث �شمل امللتقى حماور عدة يف البحث
العلمي ،والإبداع التكنولوجي ،و�إدارة املوارد الب�شرية،
والإبداع الأدبي والفني ،كل ذلك مب�شاركة ( )54باحثا قدموا
�أف�ضل ما لديهم من �أبحاث وابتكارات تفيد املجتمع املحلي
وتعمل على تنميته وتلبي تطلعاته ،وكت�شجيع لهم فقد �أعد
املجل�س جلنة لتحكيم لتلك الأبحاث ليخرج امللتقى بعدد من
الفائزين املتميزين فيما قدموه.
وهنا يف هذا امللف نعر�ض تبيانا موجزا لأهم
الأبحاث الطالبية التي ناق�شها امللتقى يف املحاور املذكورة،
ويف نهاية املطاف جنلي للقارئ الكرمي عن الفائزين ب�أبحاثهم
وابتكاراتهم التي ح�ضيت ب�إ�شادة جلنة التحكيم.
 الإبداع التكنولوجي ..ودور وا�ضح يف حلق�ضايا معا�صرة:
�أول املحاور التي ناق�شها امللتقى كانت عن الإبداع
التكنولوجي ،حيث قدم العديد من الطالب ابتكارات لأجهزة
ت�سهل حل بع�ض الق�ضايا املعا�صرة يف جماالت خمتلفة كالطب
والزراعة والتقنية و�إدارة البنى التحتية للمدن وغريها ،ويف

هذا ال�صدد قدمت الطالبات هيا �أ�سامة ورغدة يو�سف و�أنوار
ح�سن  -جامعة بوليتكنك فل�سطني -ت�صميم منوذج جلهاز
غ�سيل الكلى لال�ستخدام املنزيل ،وعنه تقول هيا �أ�سامة:
الغ�سيل الكلوي هو عملية للحفاظ على حياة املر�ضى الذين
يعانون من الف�شل الكلوي ،وت�شري الدرا�سات �إلى �أن �أكرث من
 2.5مليون �شخ�ص تلقوا عالج ًا بالغ�سيل الكلوي عام 2010
وتوقع القائمون على الدار�سة �أن يكون عدد امل�صابني بالف�شل
الكلوي حول العامل  5.4مليون �شخ�ص بحلول عام2030
معظمهم يف البلدان النامية ب�آ�سيا و�أفريقيا ،ورغم �أهمية هذه
العملية �إال �أن املر�ضى يعانون من العديد من امل�شاكل خاللها
حيث �أن اجلدول الزمني للغ�سيل الكلوي يف امل�ست�شفى يف
�أف�ضل ظروفه غري مريح ومرهق للمري�ض ،لذلك ف�إن الغ�سيل
الكلوي املنزيل هو احلل الأف�ضل حيث �أنه يتيح للمري�ض �أن
يتحكم باجلدول الزمني جلل�سة الغ�سيل ،فب�إمكانه اختيار
�أوقات العالج التي تتنا�سب مع ن�شاطاته اليومية املختلفة،
وبالتايل ف�أنه �سيتغلب على م�شكلة االنتظار لفرتة زمنية
طويلة نظرا الزدحام ق�سم الغ�سيل باملر�ضى ،بالإ�ضافة �إلى
التخل�ص من �صعوبة التنقل واملوا�صالت يف حاالت كبار
ال�سن والأطفال ،وغريها من امل�شاكل.
وعن عمل اجلهاز تقول هيا :الكلية اال�صطناعية عبارة
عن جهاز غ�سيل كلوي م�صغر وحممول وميكن �إرتدا�ؤه على
�شكل �سرتة ،حيث يقوم املري�ض ب�إدخال الوزن املطلوب
خ�سارته و�سيقوم النظام بتحليل كافة املعلومات املطلوبة
�أوتوماتيكيا من خالل املتحكم الدقيق ،ويتكون النظام من
دائرتني :دائرة الدم ودائرة املحلول الذي ي�ستخدم للغ�سيل،
حيث �سيتم ت�صفية الدم با�ستخدام فلرت يقوم ب�إزالة ال�شوائب
والأمالح وال�سوائل الزائدة واملواد ال�سامة من الدم ويتم
عر�ض �أغلب العالمات احليوية التي تتعلق بعملية غ�سيل الكلى
با�ستخدام متحكم دقيق وعدد من املج�سات ،والكلية مزودة
بنظام �إنذار مرئي وم�سموع يحذر املري�ض يف حال حدوث
�أي م�شكلة ك�إنخفا�ض ال�ضغط �أو وجود فقاعات هواء يف
جمرى الدم �أويف حال وجود ت�سرب للدم �إلى دائرة املحلول،
�إن النموذج يوفر البديل من حيث الكفاءة وال�سعر.
«املزرعة الذكية» م�شروع �آخر قدمه الطالبان منت�صر
فتح الرحمن الأمني و�أحمد حممد �أحمد –جامعة اخلرطوم

بال�سودان -وعند يقول �أحمد :امل�شروع عبارة عن منظومة
متكاملة تقوم بالتحكم يف البيوت املحمية �آلي ًا وبا�ستخدام
الهواتف الذكية �أو الأجهزة اللوحية �أواحلوا�سيب ،وتعمل
هذه املنظومة على ربط املزرعة بهاتف امل�ستخدم ،وربط
الهاتف مع املزرعة ،ويتم التحكم يف درجة احلرارة
(الداخلية واخلارجية) والرطوبة (الرتبة والهواء) و�أنظمة
الري بالإ�ضافة �إلى التربيد والتكييف والت�سميد ومكافحة
احل�شرات والإ�ضاءة والبث املبا�شر لر�ؤية ما يحدث داخل
البيت املحمي وربطها بامل�ستخدم ليتمكن من �إدارة البيت
املحمي عن بعد من كل مكان يف العامل ويف �أي زمان مما
ميكنه من زيادة الإنتاجية والتقليل من تكلفة العمالة و�إهدار
املوارد الزراعية �إ�ضاف ًة الخت�صار الزمن ،وعند حدوث �أي
تغري يف البيت املحمي يتم �إر�سال �إنذار للم�ستخدم يف هاتفه
الذكي و يف حالة عدم ا�ستجابة امل�ستخدم للإنذارات املتكررة
–ارتفاع درجة احلرارة مثال -يقوم النظام باال�ستجابة
تلقائي ًا و فوري ًا )فتح نظام التربيد) .هذا ويتكون اجلزء املادي
من املنظومة من احل�سا�سات واملتحكم والأجزاء الإلكرتونية
والكامريات بالإ�ضافة �إلى �أجزاءاملزرعة الرئي�سة مثل �أنظمة
التربيد والتكييف والري والإ�ضاءة والت�سميد ومكافحة
احل�شرات.
 ثقافة البحث العلمي بني طالب اجلامعاتالعربية:
البحث العلمي حمور �آخر من حماور امللتقى الطالبي
الإبداعي ،ينقل امل�شاركني من خالله جمموعة الأبحاث
والدرا�سات التي قاموا بها ،يف حماولة جادة منهم لأن تن�شر
وترى النور ،من بينها درا�سة ميدانية �إكلينيكية عن ت�أثري
اال�ضطرابات النف�سية على �صحة الفم للطالبة �أ�سماء عبدالله
حممد –جامعة احلديدة ،اليمن -تقول عنها :بحثت الدرا�سة
يف ت�أثري احلالة النف�سية وا�ضطراباتها على حالة ال�صحة
الفموية ومت احل�صول على البيانات اخلا�صة بهذه الدرا�سة
من خالل النزول امليداين يف بع�ض حارات حمافظة احلديدة
يف اجلمهورية اليمنية وذلك بتعبئة ا�ستبانة خا�صة بالباحثة
�شملت ا�ستقراء املعلومات العامة عن �أفراد العينة والتاريخ
املر�ضي والتاريخ املر�ضي العائلي والأعرا�ض العامة
لال�ضطرابات النف�سية ،تلى ذلك فح�ص �إكلينيكي وم�سح

طبي لكل حالة على حدة للتعرف على �صحة الفم والأ�سنان
ومدى العناية بال�صحة الفموية وكذلك التغريات والأعرا�ض
املر�ضية على �أن�سجة الفم والأ�سنان و�صحتها ،وكذلك بحث
العالقة املتبادلة بني وجود اال�ضطرابات النف�سية والأمرا�ض
اخلا�صة -بتدهور �صحة الفم والأ�سنان .وقد �أفرزت النتائج
ظهور ن�سبة  % 71يعانون من ت�ضرر يف حالة ال�صحة الفموية
وذلك ناجت عن انخفا�ض يف م�ستوى �صحتهم النف�سية
في�شعرون بالقلق والتوتر واالكتئاب وي�شعرون بعدم القدرة
على التحكم بانفعاالتهم وهذه املتغريات هي الأكرث �أهمية
يف الت�أثري على ال�صحة الفموية والآثار املر�ضية التي ظهرت
على �أن�سجة الفم والأ�سنان ،بينما وجد �أن ن�سبة % 29فقط
كانت �أ�سنانهم �سليمة .وقد ارتبطت االظطرابات النف�سية وقلة
التوعية ال�صحية وعدم االهتمام بالعناية ب�صحة الفم واال�سنان
ارتباطا مبا�شرا بظهور الأعرا�ض املر�ضية على �أن�سجة الفم
والأ�سنان ،كما كان الت�أثري العك�سي وا�ضح بالن�سبة لتدهور
ال�صحة الفموية وظهور �أعرا�ض مر�ضية على �أن�سجة الفم
والأ�سنان على ظهور �أعرا�ض لال�ضطرابات النف�سية وبالذات
حاالت االكتئاب والعزلة واخلوف من النا�س.
درا�سة �أخرى تناولت البحث العلمي من منظور
�إ�سالمي ودوره يف بناء ال�شخ�صية الإبداعية -ال�سيدة عائ�شة
�أم امل�ؤمنني ر�ضي الله عنها �أُمنوذجا -للطالب �أحمد يا�سني
املومني –جامعة الريموك ،الأردن -قال فيها :تناولت هذه
الدرا�سة مو�ضوع البحث العلمي من منظور �إ�سالمي ،ودوره
يف بناء ال�شخ�صية الإبداعية ،حيثُ مت التعريف بالبحث
العلمي ،وبيان مقوماته ،و�أهميته ،وخ�صائ�صه ،وت�أ�صيله
من منظور �إ�سالمي ،كما �سعيت من خالل البحث �إلى بيان
العالقة الوثيقة بني البحث العلمي والإبداع ،ودور اجلامعات
العربية اولإ�سالمية يف تربية طالبها على
ال�شخ�صية العلمية الإبداعية ،من خالل ربط الأمة
الإ�سالمية مبا�ضيها العلمي الإبداعي العريق ،والأمة
الإ�سالمية �إذا ربت �أبناءها على حب طلب العلم ،وفق املنهج
العلمي ال�صحيح تكون قد �أوجدت لنف�سها جيال يف امل�ستقبل
يتمتع ب�شخ�صية �إ�سالمية علمية �إبداعية؛ لأن الإبداعات
احلقيقية يف دنيا النا�س �شتى ،لكن �أعظمها و�أهمها هو
الإبداع العلمي� ،أ ًّيا كان ذلك العلم ،والعلوم تتفاوت رتبها
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ـــات العربيـــة �إثـــراء فكـــري فـــي خدمـــة املجتمـــع املحلـــي
وغريها من الق�صائد ،كما قدمت الطالبة �سارة عبداملنعم
حممد-جامعة اخلرطوم -لوحات فنية جت�سد الأمل
والتفا�ؤل واهتمامات ال�شباب وغريها.
ويف هذا املحور �أي�ضا قدمت الطالبة �أمل عبداخلالق
�أحمد –جامعة تكريت ،العراق -درا�سة ن�صية لديوان
الفرا�شة لل�شاعر الكبري حممود دروي�ش حاولت خاللها
ا�ستعرا�ض �أهم النقاط التي حتدث عنها ال�شاعر والدواعي
التي دعته لقولها و�أهم ما مييز هذا الديوان عن غريه
وال�صور الت�أملية التي ير�سم ال�شاعر بها ق�صائده وغري ذلك.

ومنزلتها ومكانتها ،تبعا لتفاوت نفعها وفائدتها ،وبالتايل واملكاف�أة ،و�أن اهتمام دائرة املوارد الب�شرية يف البنك قليل .
تعظم قيمة الإبداع �أو ت�صغر تبعا لذلك ،وطالب العلم� ،أحوج
(االنحراف الفكري لرجل الأمن و�أثره على �أدائه الأمني
ما يكونون اليوم �إلى معرفة �أ�س�س الإبداع العلمي وركائزه من وجهة نظر العاملني يف جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية)
ومكوناته ومعوقاته؛ لأن الأمة الإ�سالمية يف هذا الع�صر ،درا�سة �أخرى للطالب راين حممد �سياعرة-جامعة اال�ستقالل،
بحاجة ما�سة �إلى املبدعني املتميزين من �أبنائها يف �شتى العلوم ال�سعودية -حتدث عنها قائال :هدفت الدرا�سة �إلى التعرف
واملعارف النافعة ،وذلك للخروج من الذلة وال�ضعف والتخلف على مدى ت�أثري االنحراف الفكري لدى رجل الأمن على �أداءه
الذي جر عليها الويالت ،وجر�أ عليها الأعداء ،حتى تعود كما الأمني .والتعرف على م�ؤ�شرات االنحراف الفكري لرجل
كانت يف الع�صور الزاهرة قائدة للعامل كله ،واخرتت للدرا�سة الأمن والتعرف على �أ�سباب هذا االنحراف ،وا�ستخدمت
ال�سيدة عائ�شة –ر�ضي الله عنها� -أمنوذجا لذلك.
يف ذلك املنهج الو�صفي التحليلي يف احل�صول على بيانات
 �إدارة املوارد الب�شرية� ..أ�س�س املجتمعاتاحلديثة:

املورد الب�شري عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر البناء
احلديث للمجتمعات ،وهو امل�س�ؤول الأول عن الرقي واالزدهار،
ويف هذا ال�صدد جاءت بحوث امل�شاركني من الطالب يف حمور
�إدارة املوارد الب�شرية..

الدرا�سة من جمتمع الدرا�سة البالغ عددهم (� )60ضابطا
و�ضباط �صف وجنود و�أفراد جهاز الإ�ستخبارات الع�سكرية
يف حمافظة اخلليل ،وقد مت اختيار ( )45منهم كعينة ب�شكل
ع�شوائي ومت توزيع اال�ستبانه عليهم حيث �أعيد ( )38منها ومت
�إدخالها �إلى احلا�سوب ملعاجلتها �إح�صائيا با�ستخدام برنامج
الرزم الإح�صائية  Spssوالتي ا�شتملت على الو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري والن�سب املئوية وحتليل التباين الأحادي .

«تناف�سية �إدارة املوارد الب�شرية وتطوير الأداء يف
قطاع البنوك ال�سعودية» �إحدى الدرا�سات التي قدمها طالب
جامعة طيبة باململكة العربية ال�سعودية ،وهي للطالبة ن�سرين
طلحة خطاب هدفت من هذه الدرا�سة �إلى قيا�س تناف�سية
املوارد الب�شرية وتطوير الآداء يف قطاع البنوك باملدينة املنورة
،ولغر�ض جمع بيانات الدار�سة مت اختيار عينة ع�شوائية من
البنوك وقد مت توزيع ا�ستبانة على عدد من مديري وموظفي
هذه البنوك� ،شملت العينة 70مديرا و موظفا وقد مت ا�سرتداد
 62ا�ستبانة �أي ما ن�سبته  ،%88.5وعن نتائج الدرا�سة تقول
ن�سرين اخلطاب :ووجدت الدرا�سة �أنه ال يوجد تناف�سية لإدارة
املوارد الب�شرية وتطوير الأداء يف البنوك ال�سعودية يعزى ذلك
 الإبداع الأدبي والفني ..ح�ضور بارز من قبلللمتغريات التالية (العمر،امل�ؤهل العلمي ،عدد �سنوات اخلربة ،
امل�ستوى الوظيفي) بينما يوجد تناف�سية لإدارة املوارد الب�شرية امل�شاركني:
وتطوير الأداء يف البنوك ال�سعودية يعزى ملتغري (اجلن�س)،
ح�ضي حمور الإبداع الأدبي والفني يف الأو�ساط
ووجدت الد را�سة �أي�ضا �أن البنوك ال�سعودية يف املدينة املنورة امل�شاركة بح�ضور كبري وملحوظ ،ويف هذا املحور ت�شاركت
ال تقوم ب�إر�سال موظفيها �إلى دورات خارجية ،و�أن قطاع البنوك العديد من الثقافات الأدبية والفنية يف عر�ض مواهبها
يف املدينة املنورة ال يقوم ب�شكل كايف ومالئم بعمل دورات و�إبداعاتها من بينها «�إبداعات �شعرية» للطالبة عبري بنت �صالح
تدريبية لكل امل�ستويات الوظيفية ،وال ي�شجع كفاية العاملني الرحبية-جامعة نزوى -حيث قدمت العديد من الق�صائد
لديه على ابتكار طرق جديدة لتطوير الأداء ،و�أن هناك �شبه عدم ال�شعرية كق�صيدة «�أنثى» ،و «ال�شم�س» ،و «فتات» و «مقتطفات»
ر�ضى على �أن البنك ال يحافظ على املوظفني املتميزين بالرتقية
وعن النتائج يقول� :أظهرت الدرا�سة العديد من النتائج
كان �أبرزها� :أن االنحراف الفكري ي�ؤثر على �أمن الدولة ،و�أنه
عادة مايكون املنحرف فكريا �أكرث عدوانية ،و�أن املناق�شة تعترب
و�سيلة فعالة ملعاجلة االنحراف الفكري .كما �أن االنحراف
الفكري ي�شوه احلقائق لدى �أفراد الأجهزة الأمنية ،و�أن له �آثار
غري �إيجابية على �أفراد جهاز اال�ستخبارات .و�أو�صت الدرا�سة
ب�ضرورة �أن ال ي�ؤثر االنحراف الفكري على �أمن الدولة وذلك
عن طريق قيام الأجهزة الأمنية مبالحقة الأفراد الذين يعانون
من وجود هذا بحيث تقوم الأجهزة ب�إيجاد مركز لإعادة ت�أهيل
املنحرفني فكريا .

 :4بروتني  NS5Aدرا�سة جديدة حتدد عالقة العالجات
التوافقية مع ا�ستجابة املر�ضى ال�سعوديني للعالج» للطالب
عبد الله بن �أحمد بن علي الطرباق –جامعة الق�صيم-
ب�إ�شراف الدكتورة فاطمة بنت �سعيد الهمالن ،وحاز على
املركز الثاين بحث «ح�صر ور�صد الأ�سماك الفرا�شية
ب�شعاب �أبو ح�شي�ش ال�شاطئية» للطالبة عفراء ب�شري حممد
ب�شري –جامعة البحر الأحمر -ب�إ�شراف الدكتور �شيخ الدين
حممد الأمني ،واملركز الثالث كان للبحث «الت�أثري امل�ضاد
لبول الإبل على البكترييا املمر�ضة للإن�سان املعزولة من
اجلروح امل�صابة � MRSAأمنوذجا «للطالب �أحمد �إبراهيم
عمر �إدري�س ب�إ�شراف الدكتورة �سهام حممد �سليمان.

«الإمكانيات الن�سجية لبقايا الأقم�شة واجللود لإثراء
القيم الت�شكيلية للمعلقة الن�سجية امل�ستحدثة» درا�سة �أخرى
حمور �إدارة املوارد الب�شرية:�أقيمت �ضمن هذا املحور وهي للطالبة ح�سنة بنت علي
فاز باملركز الأول بحث «ت�صميم ر�سائل �إر�شاد
الفهدية –جامعة نزوى -تقول فيها :تهدف الدرا�سة �إلى
اال�ستفادة من بقايا الأقم�شة واجللود يف ا�ستحداث معلقات وتوعية للعاملني بالتعدين التقليدي للذهب بال�سودان»
ن�سجية ذات تراكيب و�ألوان ومالم�س متنوعة ،وكذلك للطالب جنم الدين حممد �إدري�س �آدم –جامعة كردفان-
درا�سة الإمكانيات الن�سجية لبقايا الأقم�شة واجللود لإثراء ب�إ�شراف الدكتور م�شعل عبد القادر �صالح مو�سى ،وفاز
القيم الت�شكيلية للمعلقة الن�سجية وعر�ض تقنيات خمتلفة باملركز الثاين بحث «رفع م�ستوى االبداع لدى طلبة اجلامعة
للقيم امللم�سية واللونية ملعاجلات خمتلفة يف العمل الفني ودوره يف تنمية املجتمع املحلي» للطالب �سهيل مالذ �سهيل
وتنمية مهارات ابتكارية للفنان يف جمال الن�سيج اليدوي .بركة –جامعة بري زيت -ب�إ�شراف الأ�ستاذ حممد فاروق
وهذا البحث يقدم ملحة عن الن�سيج والأقم�شة واجللود الأحمد ،وكان املركز الثالث للبحث «االنحراف الفكري
والنول و�أنواعها وكيف ميكن لبقايا الأقم�شة واجللود �أن لرجل الأمن و�أثره على �أدائه الأمني من وجهة نظر العاملني
ترثي القيم الت�شكيلية للمعلقات الن�سجية امل�ستحدثة ،وقد يف جهاز اال�ستخبارات الع�سكرية» للطالب راين حممد �أحمد
اتبعت املنهج التجريبي من خالل �إجراء جتربة عملية ذاتية �سياعرة –جامعة اال�ستقالل -ب�إ�شراف الدكتور ح�سني عبد
القادر.
قمت فيها بعمل مناذج ملعلقات ن�سجية م�ستحدثة.
 ختام امللتقى:وبعد �أن �أدلى كل امل�شاركني بدلوهم ،وقدموا
�أبحاثهم وم�شاركاتهم التي �أثرت امللتقى ،وقامت جلنة
التحكيم بتحديد الفائزين بناء على عدد من ال�شروط التي
حددها املجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية
كمنهجية البحث و�أ�صالته ،واللغة ومادة البحث وقيمة نتائج
البحث و�أ�سلوب العر�ض واهتمام الباحث بالأ�سئلة املطروحة
والإجابة عليها واهتمامه بالنقا�ش وتفاعل اجلمهور معه
وغريها من الأ�س�س ،اختتم امللتقى بعر�ض نتائج امل�سابقة
والأبحاث الفائزة فيها وكانت كالآتي:
حمور الإبداع التكنولوجي:حاز «ت�صميم منوذج جلهاز غ�سيل الكلى لال�ستخدام
املنزيل» على املركز الأول للطالبة هيا �أ�سامة طه –جامعة
بوليتكنيك فل�سطني -وب�إ�شراف الدكتور رمزي عبد الرحيم
عبد الله قوا�سمه� ،أما املركز الثاين فكان لـ « درا�سة عملية
ونظرية لأداء جممع �شم�سي نوع قطع مكافئ يف مدينة
تكريت «للطالب �أمين جا�سم حممد ك�صمي –جامعة تكريت-
ب�إ�شراف الأ�ستاذ الدكتور فيا�ض حممد عبد الدليمي ،يف
حني فاز باملركز الثالث ابتكار «م�ساعدة ال�صم يف ترجمة
حركاتهم» للطالبة داليا نعمان عاطف -جامعة القد�س
املفتوحة -ب�إ�شراف الدكتور حممد حممود طاف�ش ذويب.

حمور الإبداع الأدبي والفني:ح�صد املركز الأول بحث «فنون ح�ضارة �سلطنة عمان
القدمية و�أثرها على فن النحت العماين املعا�صر» للطالبة
الزهراء �صالح �أحمد بركات –جامعة �أ�سيوط -ب�إ�شراف
الأ�ستاذ الدكتور من�صور �إبراهيم عبد الهادي املن�سي،
وح�صد املركز الأول مكرر «الإمكانيات الن�سجية لبقايا
الأقم�شة واجللود لإثراء القيم الت�شكيلية للمعلقة الن�سجية
امل�ستحدثة» للطالبة ح�سنه بنت علي الفهدي –جامعة نزوى-
ب�إ�شراف الدكتور هاين فاروق عامر ،يف حني ح�صد املركز
الثاين بحث «جممع �سواحل جزيرة �سقطرى ال�سياحي»
للطالبة �سارة �أحمد حممد بادا�ؤد –جامعة ح�ضرموت-
ب�إ�شراف الدكتور �صربي عو�ض عبود الرتميي ،وفازت
باملركز الثالث «ق�صائد �شعرية» للطالبةعبري بنت �صالح
بن �سامل الرحبية -ب�إ�شراف الأ�ستاذة منى بنت عبد القوي
اليافعية.

وهكذا ت�ضمن امللتقى العديد من الأبحاث العلمية
والدرا�سات امليدانية يف �شتى املجاالت التي �ضمتها املحاور
املحددة ،وكان للملتقى دوره يف تنمية املواهب والقدرات
وخلق نوع من التعاون بني الطالب وم�شرفيهم ،وبني
الطالب ببع�ضهم ،كما تبادل امل�شاركون اخلربات والثقافات
املختلفة ،وح�ضي امل�شاركون كذلك خالل �أيام امللتقى ببع�ض
الأم�سيات الثقافية والرتفيهية� ،إلى جانب القيام بالعديد من
حمور البحث العلمي:الزيارات ال�سياحية ملعامل مدينة نزوى التاريخية وكذلك
ت�صدر املركز الأول بحث «التهاب الكبد �سي النوع
العا�صمة م�سقط.
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�سافــــر ففــــي الأ�سفـــار خمـــ�س

تغرب عن الأوطان يف طلب العلى

و�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائـد

تفريـج هـم واكت�سـاب معي�شـ ٍة

آداب و�صحبـة مـاجـد
وعل ٍـم و� ٍ

هذه �سل�سلة من احللقات �أتناول فيها مالحظاتي وم�شاهداتي وجتاربي يف ال�سفر خارج
الوطن وداخله ،فال�سفر لي�س متعة وح�سب بل مدر�سة مفتوحة على �أمم الأر�ض وح�ضارات العامل
وثقافات الآخر ومكت�سباتهم و�أ�سلوب حياتهم.
مدينة نفطة التون�سية قرينة املدن العمانية
عندما تقف على الروابي الغربية للمدينة وتنظر
منها �إلى مزارع النخيل املمتدة �أمامك من ال�شمال �إلى
اجلنوب تخال نف�سك ب�أنك يف �أحد املدن العمانية ،وعندما
ت�سري يف حاراتها وبني البيوت املبنية بالطابع العربي
الإ�سالمي وتدخل م�ساجدها القدمية تخال نف�سك ب�أنك
يف �أحد املدن العمانية ،وعندما ي�ضيفك �أهلها على القهوة
والتمر تخال نف�سك يف �أحد املدن العمانية.
�إنها مدينة نفطة التون�سية التابعة لوالية توزر
باجلريد التون�سي� ،أتيحت يل فر�صة زيارتها يف �أثناء
رحلة �سياحية على هام�ش ندوة كتاب ال�سري التي نظمتها
جمعية جربة التوا�صل بالعا�صمة تون�س يف نهاية �شهر
�أكتوبر وبداية نوفمرب 2015م.
منطقة اجلريد التون�سي التي تقع فيها مدينة نفطة
تختلف عن مناطق ال�شمال التون�سي حيث العا�صمة تون�س
وغريها من املدن القريبة من البحر الأبي�ض املتو�سط التي
تتعر�ض ملن�سوب �أمطار جتعل �أر�ضها خ�ضراء مع�شبة
على مدار العام تقريبا .فاجلريد التون�سي يقع يف منطقة
�صحراوية متتاز بزراعة النخيل وتنتج �أكرث من مئتي نوع
من �أجود �أنواع التمور -منها متر دجلة ال�شهري -وبها
خمزون من املياه ال�سطحية واجلوفية التي ت�شكل �شط
اجلريد الذي ُي َّعد �أعجوبة اجلنوب الغربي التون�سي ،وكتب
عنه الرحالة وامل�ؤرخون على مر الع�صور.
وب�سبب بيئتها ال�صحراوية ووفرت املياه اجلوفية

التي تتدفق على �سطح الأر�ض ينابيع وعيون �أ�صبحت
نفطة وغريها من مدن اجلريد مثل توزر ،ودجا�ش،
وجاب�س ،واحلامة ،و�أم ال�صمعة ،واحات �صحراوية �أو
غابات من النخيل يف و�سط ال�صحراء الإفريقية.
�أهل نفطة يتحدثون العربية ،ولهجتهم التون�سية
عذبة م�ست�ساغة ،وهم حمافظون على القيم العربية
الإ�سالمية الأ�صيلة ويت�سمون بالب�ساطة والرحابة
وح�سن اال�ستقبال واملعاملة .ت�سمى نفطة بالكوفة
ال�صغرى ك�إ�شارة �إلى تاريخها العريق ومكانتها العلمية
واحت�ضانها لهجرات متالحقة من القبائل العربية التي
جاءت من امل�شرق العربي �إلى جانب �سكانها الرببر الذين
�سكنوا تلك املناطق قبل الفتح الإ�سالمي.
و�إذ احتفظ �أهل نفطة ب�سمات الأ�صالة التي متيزهم
كمجتمع عربي م�سلم ،فهم حافظوا كذلك على النمط
املعماري املميز ملدينتهم اجلميلة ،فال تزال الأبواب امل�صنعة
بحرفية عالية من جريد النخيل تزين مداخل البيوت و
الأحياء العريقة ،وال تزال املن�شئات تبنى بالآجر (الطوب
الطيني املحروق) امل�صنع تقليديا يف امل�صنع الذي يديره
احلاج املكي اخلني�سي الذي بلغ العقد ال�سابع من عمره
لكن ال يزال يعمل بجد وحيوية ون�شاط ويتحدث بلغة
املثقف وعقلية العامل.
تنق�سم مدينة نفطة �إلى منطقة ب�ساتني النخيل
ويطلقون عليها (غابة النخيل) ونادرا ما جتد فيها بيوت
م�سكونة ،ومنطقة الأحياء ال�سكنية التي تقع على ربوة

فوائـــد ()1

الدكتور� /سليمان بن �سامل احل�سيني
مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي
Salhusseini@unizwa.edu.om

تطل على غابة النخيل من جهتها ال�شمالية الغربية .تنق�سم
املنطقة ال�سكنية �إلى عدة �أحياء وكل حي به م�سجد،
و�أما �سوق املدينة ومركزها التجاري ف�إنه يقع بالقرب
من حي علقمة ذا الطابع املعماري املميز ب�أزقته ال�ضيقة
املتداخلة وبيوته املربعة وم�ساجده الأنيقة وبواباته
املح�صنة ،ويف اجلزء احلديث من الأحياء ال�سكنية توجد
املدار�س الع�صرية وم�صانع التمور وامل�ؤ�س�سات الأهلية
واحلكومية .ومبا �أن نفطة مدينة �صحراوية فهي ،مثل
املدن العمانية ال�صحراوية ،ت�شتهر برتبية اجلمال ،وال
يزال النفطاويون يحتفظون بالعديد من العادات البدوية
املرتبطة برتبيتها وحتتفظ ذاكرتهم الرتاثية بذكريات
قوافل اجلمال التي تعرب ال�صحراء الف�سيحة بالنا�س
وال�سلع بني دول القارة الإفريقية ومدنها وحوا�ضرها.
مثلما اجتمعت يف نفطة قبائل عربية وبربرية �شتى
هاجرت �إليها يف �أزمان خمتلفة ،اجتمعت فيها مدار�س
دينية وفكرية متعددة �أث َرت تاريخ املدينة ونوعت تراثها
الثقايف وموروثها احل�ضاري وجعلتها حا�ضرة بقوة
يف التاريخ الإ�سالمي ب�شكل عام والتاريخ التون�سي
ب�شكل خا�ص ،ففي و�سط مزارع النخيل جتد �ضريح
ال�شيخ �أبو علي ال�سني املالكي ويف املقابل له على ربوة
بحي املقدمني جتد �ضريح ال�شيخ �أبو العبا�س الدرجيني
الإبا�ضي وكالهما من علماء القرن اخلام�س الهجري
وكانت بينهما لقاءات علمية ونقا�شات .ومن �أبناء نفطة
ال�شيخ اخل�ضر بن احل�سني الذي ترقى يف املنزلة العلمية
حتى �أ�صبح �شيخ الأزهر يف الن�صف الأول من القرن

الع�شرين امليالدي ،ومن م�ؤرخيها وكتابها و�شعرائها
وق�صا�صيها امل�شهورين م�صطفى خر ِّيف و�أخوه ب�شري
خر ِّيف وامليداين بن �صالح ،وحممد مواعده ،ومنور
�صمادح ،و�صالح باجيه الذين ترجمت بع�ض �أعمالهم من
العربية �إلى اللغات العاملية.
يحمل عدد من �أهل نفطة يف ذاكرتهم ذكريات
جميلة عن ُعمان والعي�ش فيها؛ فقد عمل عدد ال ب�أ�س به
من �أهل نفطة يف ُعمان مدر�سني و�أ�ساتذة يف املدار�س
والكليات واجلامعات ال ُعمانية ،ويف مقدمتهم املرحوم
الدكتور �صالح باجيه الذي عمل يف معهد ال�سلطان
قابو�س ب�صاللة ،وكان الدكتور باجيه من �ضمن العلماء
الذين �أ�سندت �إليهم مهمة مراجعة خمطوط القر�آن الكرمي
الذي خطه بيده عبدالله بن ب�شري ال�صحاري يف عام
1175هـ ،ومت ن�شره ب�أوامر من �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س -حفظه الله -وال يزال الهادي باجيه جنل الدكتور
�صالح يحتفظ مبلف من ذكريات والده يف ُعمان و�صور
من جتواله يف ربوع جبال ظفار و�أجوائها اخلريفية.
يقوم �أهل نفطة بجهود حثيثة لإحياء مكانة نفطة
التاريخية كملتقى للثقافات وال�شعوب ،وكنقطة عبور
لقوافل التجار وامل�سافرين .وتكللت جهودهم ب�إن�شاء
جمعية تعنى بحوار احل�ضارات والأديان �سيكون مقرها
مدينة نفطة وهدفها التقريب بني �أتباع احل�ضارات
والثقافات والديانات ال �سيما �أتباع املذاهب الإ�سالمية
والعمل على ت�صحيح الرتاث وبناء �أ�س�س التعاي�ش
ال�سلمي وامل�ستقبل امل�شرتك.

�إر�شاد وتوجيه
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تنمية �إدارة ال�سلوك ال�صفي لدى معلمات الرو�ضة (احللقة )5
ن�ستعر�ض مع ًا يف ال�سطور التالية ا�سرتاتيجية �أخرى ميكن �أن ت�ستخدمها

 -هناك عدة مراحل يجب اتباعها يف �أثناء حل امل�شكلة املطروحة وهي:

املعلمة يف �إدارة ال�سلوك ال�صفي للأطفال وهي ا�سرتاتيجية التدريب.

مرحلة �إدراك وجود امل�شكلة :وفيها يدرك الفرد ب�أن لديه م�شكلة فمن املهم �أن
ينتبه �إلى م�شاعره عندما يكون متوترا  -م�ضطرب ًا -مثار ًا  ..الخ .فاملثري يذكرك ب�أنك
قلق فهناك �شيء ما غري �سليم.

�إن تدريب الطفل و�إتاحة الفر�صة وتهيئة الأجواء له ليمار�س حياته وخرباته املختلفة
يتيح له تعلم الكثري من ال�سلوكيات الإيجابية ،ويق�صد بتلك اال�سرتاتيجية العامة عدد
من اال�سرتاتيجيات الثانوية ،ومنها :النتائج املنطقية ،وحل امل�شكالت ،وال�ضبط
الذاتي ،و�إطاعة الأوامر.
�أ ً
وال� :أ�سلوب النتائج املنطقية

خف�ض الإثارة :عن طريق التوقف عن التفكري التلقائي (قف وفكر قبل �أن تت�صرف)،
ف�ضبط النف�س يك�سر دائرة الإثارة املفرطة ،وفرط الإثارة ميكن �أن ي�ستثري �سلوكيات
غري مرغوبة؛ لأنها ت�ستطيع �أن تقطع ت�سل�سل حل امل�شكلة.

ا�سرتاتيجية التدريب

املحتوى:
عندما ال ميكن �ضبط �سلوك الأطفال ،ف�إنه قد يكون هناك حاجة لإخراجهم من
املجموعة لفرتة ق�صرية من الزمن حتى ميكن �ضبط �سلوكهم ،وبد ًال من الرتكيز على
تلك احلاالت التي يتم �إبعاد الأطفال عن االن�ضمام ملجموعة العمل (العقاب) يف�ضل
ا�ستخدام �أ�سلوب �آخر معه وهو �أ�سلوب النتائج املنطقية وو�ضع خيارات �أمام الطفل
حتي يقوم باتخاذ قرار ب�ش�أنها ،وهذا الأ�سلوب يفهمه الأطفال مع تطور ن�ضجهم وال
يكون له الأثر ال�سيء الذي قد ي�سببه �أ�سلوب العقاب.
والنتائج املنطقية يرتبط مبا�شرة بال�سلوك غري ال�سوي ،وفيه يقوم الطفل كما ذكرنا
�سلف ًا بالقيام باتخاذ القرار ب�ش�أنه ،مثال :هل ميكنك تناول الطعام دون �أن ترمي على
الأطفال الآخرين؟ �أو تف�ضل �أن ت�أكل بعد انتهاء اجلميع من تناول طعامهم؟ ميكنك
�أنت �أن تقرر.
الفرق بني االعتماد على العقاب والنتائج املنطقية يف الرتبية
العقاب

النتائج املنطقية

 -1يعرب عن ال�سلطة ال�شخ�صية

 -1يعرتف باحلقوق املتبادلة.

 -2يرتبط فقط باملوقف اخلط�أ

 -2يرتبط مبا�شرة بال�سلوك ال�سيء.

 -3يهتم بال�سلوك ال�سيئ املا�ضي.

 -3يهتم بال�سلوك احلايل وامل�ستقبلي.

 -4ينطوي على احلكم الأخالقي وي�ساوي  -4ال يت�ضمن �أحكام �أخالقية ،ويف�صل
بني الفعل والفاعل.
بني الفعل والفاعل.
 -5التهديد :ي�ستخدم الفاعل �أ�سلوب  -5يتم ب�صداقة ،وي�ساعد على تهدئة
التهديد وقد ي�شوبه عدم االحرتام للطفل .امل�شاعر ويت�ضمن النوايا احل�سنة.
 -6يتطلب الطاعة من الطفل.

 -6يتيح للطفل فر�ص االختيار.

ماذا �إذا مل ي�ستجب الطفل �إىل �أ�سلوب النتائج املنطقية؟
و�إذا مل ي�ستجب الأطفال لأ�سلوب النتائج املنطقية مبرور الوقت ،ف�إنه يف�ضل احل�صول
على العون بغر�ض فهم �سلوك الطفل ب�صورة �أف�ضل (فقد تكون الظروف ال�صفية
حمبطة �أو مربكة متام ًا للطفل بحيث ت�ؤدي �إلى �أن ي�سلك �أ�ساليب غري الئقة �أو غري
مقبولة وعدائية).

و�ضع �صياغة للم�شكلة :من خالل الرتكيز على املطلوب عمله ،ولي�س من خالل
م�سبب الإحباط ،وتقدير حجم املعلومات املتاحة ،ثم عر�ض امل�شكلة يف �شكل ميكن
حله ب�شكل �إيجابي وبهذا نحدد الهدف.
التفكري بطريقة احلل البديل :ي�شري �إلى ال�سلوك العقلي املنتج حللول بديلة عديدة
مل�شكلة واحدة لالختيار من بينها.
التفكري بالعواقب :ف�إذا فكر الفرد يف عواقب الفعل الذي �سيقوم به� ،سوا ٌء �أكان
على نف�سه �أو على الآخرين �أو الأ�شياء املحيطة به �سيكف عن هذا الفعل.
مهارة التفكري العلمي :وفيها يتم تقدمي �إجابات عن الأ�سئلة؛ مثل ملاذا؟ كيف ميكن؟
 ....الخ.
تقييم النتائج :من خالل النظر �إلى ال�سبب والنتيجة والعالقات بينهما ،التعلم من
النتائج وهل و�صلت �إلى اختيار جيد �أم ال ،تعلم الأخطاء ،جتنب لوم الذات على حماولة
تغيري التفكري ال�ضعيف غري املجدي ،تعلم القيمة اال�سرتاتيجية حلل امل�شكالت.
وي�شري البع�ض �إلى �أنه يجب على الأفراد ،يف �أي جماعة �إر�شادية �أو عالجية �أو حتى
الأ�شخا�ص يف احلياة اليومية العادية ،ا�ستخدام ت�سل�سل حل امل�شكالت يف كل مرة
يختربون �أو يعاي�شون توتر ًا ذو عالقة مت�صلة بارتفاع القلق لديهم �أو ارتفاع م�ستوى
العدوانية �،أو انخفا�ض �شعورهم بامل�سئولية االجتماعية.
 ويتم تطبيق �أ�سلوب حل امل�شكالت مع الأطفال على النحوالتايل:
و�صف امل�شكلة :ونعني بذلك تو�ضيحها وتعريفها للأطفال.
جمع املعلومات� :أي �إعطاء معلومات جديدة عن امل�شكلة وهذا يعمل وي�ساعد على
تعليم الأطفال وتذكريهم ،وي�شعرهم بامل�سئولية ،ومينحهم الثقة بالنف�س واالعتماد
على الذات ،كما �أن زيادة معلومات الطفل ي�ؤدي �إلى رف�ضه لل�سلوك ال�سلبي الذي كان
ي�سلكه يف املوقف �أو يف املواقف امل�شابهة.
�إعطاء حلول :التو�صل �إلى عدد من احللول املختلفة للم�شكلة.
جتريب احللول� :إذا تعذر التو�صل �إلى احلل املنا�سب مبا�شرة ،ميكن طرح عدد
من احللول واختبارها.
التو�صل �إىل النتائج :يتو�صل الطفل �إلى احلل املنا�سب وتعترب هذه هي النتيجة
النهائية لهذه امل�شكلة.
التعميم :يعمم الطفل احلل �أو النتيجة التي تو�صل �إليها يف امل�شكالت امل�شابهة التي
قد يتعر�ض �إليها.

 واملعلمة ميكنها �أن ت�شكل �سلوك الطفل با�ستخدام �أ�سلوب �آخر مثل حل امل�شكالتلت�شجيعه على حل م�شكالته بنف�سه ،والرتكيز على ال�سلوك ال�سوي واالبتعاد عن
ال�سلوك غري ال�سوي.

• �إيجاز احلديث:

ثانيا� :أ�سلوب حل امل�شكالت

 الإ�سهاب يف احلديث مع الأبناء وبخا�صة يف املرحلة الأولى من العمر ي�ؤدي �إلىعدم انتباه الطفل و�شعوره بامللل والك�آبة.

املحتوى:

 -كلما كان احلديث موجز كلما كان وقعه �أكرث قوة و�أكرث �إقناع ًا.

البد �أن يت�سم هذا الأ�سلوب (حل امل�شكالت) مبا يلي:

د .دعاء �سعيد �أحمد
Email: doaa@unizwa.edu.om

�أ�ستاذ م�ساعد– ريا�ض الأطفال – ق�سم
الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
كلية العلوم والآداب – جامعة نزوى -
�سلطنة عمان

• التعبري عن امل�شاعر:
 التعبري عن امل�شاعر التي حترتم م�شاعر الطفلجتعل الطفل يتفاعل �إيجابي ًا وب�شكل عاطفي مع
م�شاعر الوالدين وهذا ُيقرب بينهم.
 التعبري عن امل�شاعر ال ُيظهر ال�سلبية نحو الإبنفامل�شاعر نحو الإبن �إيجابية دائم ًا� ،أما  -ال�سلبية
فهي تظهر نحو املوقف اخلاطئ نف�سه.
على �سبيل املثال� :أنا �أحب ابني احلبيب �أن
تكون غرفته �أجمل و�أف�ضل تن�سيق ًا.
ابنتي حبيبتي حتافظ على حاجاتها.
• ويتميز هذا اجلزء مبفهوم التوقع �أي توقع
ال�سلوك احل�سن من الطفل وهذا ي�شعر الطفل
باالفتخار واال�ستجابة وزيادة الرغبة يف الظهور
احل�سن �أمام الآخرين.
املراجع:
� .1أبو �سعد ،م�صطفي ( .)2003ا�سرتاتيجيات
الرتبية الإيجابية .الكويت :مكتبة املنار الإ�سالمية.
 .2خليل ،عزة ( .)2006مناهج �أطفال ما قبل
املدر�سة .القاهرة :دار الفكر العربي.
http://www.gulfkids.com/ .3
_ar/index.php?action=show
art&ArtCat=3&id=1343

 ون�ستكمل يف احللقة التالية كل من ا�سرتاتيجيتي ال�ضبطالذاتي ،و�إطاعة الأوامر.
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�أن تكون �شخ�صا ال يحب التقليد ف�أنت بحد ذاتك �شخ�ص
خمتلف؛ فال�شخ�ص املختلف دائما ما يكون متجددا
كال�صباح الذي ي�شرق فيه ،نري بالأفكار كال�ضياء الذي يقبل
عليه.

كن خمتلفا!

لن تكون مميزا يف �أداء عملك �إن مل تتقنه �أو حتاول جاهدا
للو�صول �إلى ذلك ،لن تتجدد �إن مل ترغب بتجديدك وت�سعى
يف خلق بيئة من �ش�أنها �أن ت�سهل عليك ذلك.

موقف العزة

وقــف القري�ض وقــال �إنــي مره ــف

�أن ـ ـ ــا حكم ـ ــة فيمـ ـ ــا �أبـ ـ ــوح �أعـ ـ ـ ــرف

تزج ــى لأف ــذاذ الرج ــال ق�صائـ ــدي

�شكـرا ِ ،بها عل ــم الزم ـ ــان يرفـ ـ ــرف

مـ ــوالي �سلط ـ ـ ــان البـ ـ ـ ــالد تحَ ي ـ ـ ـ ــة

بـ ـ ــك يعـ ــذب الكلم الر�صني وي�شـرف

بلقائك ـ ــم مـوالي ي�سعـ ـ ـ ــد �شعبكـ ـ ـ ــم

ويق ـ ــوم با�سْ مكـ ـ ــم المْ فـ ـ ـ ــدى يهت ـ ــف

ح�س ــب المْ ـ ــروءة �أن تقـ ــوم ِبجول ـ ـ ــة

تحَ نــو على ال�شعب الأ�صيل وتعطـف
الرحمــة الكب ـ ــرى وه ـ ـ ــذا المْ وقـ ـ ـ ــف
ْ

فـ�إذا رحـم ــت ف�أنـ ــت �أحن ـ ـ ــى والـ ـ ــد

مـ ــن فيـ ــ�ض منهلـك الأبـ ـ ــوة تغ ـ ـ ــرف
لل�شع ــب �أنت ه ــو الحْ كي ــم المْ ن�صـ ــف

علمت ـ ـ ـ ــم الدنيـ ـ ـ ــا مـواقـ ـ ـ ـ ــف ع ـ ـ ــزة

و�شهامـ ـ ــة الوع ـ ــد ال ــذي ال ُيخلـ ـ ــف

فملكــت بالإح�ســان �ألبـ ــاب الـ ـ ــورى

وغ����ـ����دوت ت��ن��ظ��ـ��م ع��ق��دن��ـ��ا وت���ؤل��ـ��ف

فك ـ ـ ـ�أن عهـ ـ ـ ــدك للبـ ـ ـ ــالد �سحابـ ـ ـ ـ ــة

هطلت ِ ،بها زه��ر المْ حا�سن تقطـف

مـ ـ ـ ــوالي  ،رك ــب العل ــم ركب ظافـر

�أب��دا  ،به ر�أي ابن ف�ضلك َيح�صـف

�أوليت ـ ـ ـ ـ ــه مـنـ ـ ـ ــك العناي ـ ـ ــة حكمـ ـ ـ ــة
ه ـ ـ ــذا الجْ نـ ـ ـ ــى ممِ ـا غر�ستـم يان ـ ـ ــع

فزكـا ِب��ه��ا الأ���س��ت��ـ��اذ وامل�ستك�شـف
ه���ـ���و م��ث��م��ـ��ر دوم����ـ����ا وظ�����ل ي���ـ���ورف

فاللـ ـ ــه َيحفظ ـ ــم  ،وي�سقـ ـ ــي ربعكــم

غيثا  ،ب��ه ت��غ��دو الجْ��ن��ـ��وب وتلطـف

فتظـ ـ ـ ــل تَهمـ ـ ـ ــي بالمْ يـ ـ ـ ــاه غـزيـ ـ ـ ــرة

تجَ���ـ���ري ب��ـ��ه الأف����ـ��ل�اج ال ت��ت��وق��ـ��ف

ولك الــوالء المْ حــ�ض َيخـدم �سعيكــم

ي�����س��ع��ـ��ى ب��ـ��ه م��ن��ي ال��ث��ن��ـ��اء الأل��ط��ـ��ف

�صفت ـ ـ ــان فـيـ ـ ـ ــك تجَ لت ـ ــا وامتدتـ ـ ـ ــا
و�إذا م�ضي ـ ـ ــت لجِ ول ـ ـ ــة متوا�ضعـ ـ ــا

لل�شاعر د/خمي�س بن ماجد ال�صباري

�إن ال�شخ�ص املختلف هو الذي يك�سب الأ�شياء من حوله �أو
بع�ضا منها� ،إنه لي�س بال�ضرورة �أن ينفرد ب�أفعاله ون�شاطاته
عن غريه ولكنه ينفرد بطريقة القيام بها.

�سمية بنت �سعيد الكلبانية
ترجمة لغة �إجنليزية

الألعاب
ال�شعبية
العمانية
لقد اختفت الكثري من الألعاب
ال�شعبية العمانية التي كانت مبثابة
الرتاث الأ�صيل لعمان ،والتي كان
العمانيني يلعبونها �صغارا وكبارا
ويفخرون بذلك.
بع�ض من تلك الألعاب متار�س على
�شكل فردي �أو يف جمموعات تتناف�س
للفوز يف نهاية اللعبة ،ومن بينها :لعبة
«حبوه موه تدوري» التي كانت تقوم بها
الفتيات حيث ي�شكلن دائرة كبرية ما عدا
فتاة واحدة وهي التي ت�ؤدي فيما بعد
دور اجلدة وتكون يف و�سط الدائرة،
بع�صا يف يدها وك�أنها تتك�أ
ومت�سك ً
عليها ،ثم تبد�أ بالبحث عن �شيء ما.
وهنا ي�أتي دور الفتيات ب�س�ؤال
اجلدة بطريقة الغناء عن ال�شيء الذي
تبحث عنه ،فتقول لهن �أنها تبحث عن
�إبرة لتخيط بها كي�سا لت�ضع فيه البي�ض
لأوالدها ،وتنتهي اللعبة ب�س�ؤال الفتيات
للجدة عن عدد �أبناءها ،وهنا ت�أتي قمة

نبذة عن كتاب كم حياة
�ستعي�ش؟
للكاتب الرائع كرمي ال�شاذيل.

الإثارة يف اللعبة فاجلدة تدعي �أن عدد
�أوالدها مئة ولد ،فتتفاج�أ الفتيات من هذا
العدد الكبري ويقمن بال�سخرية من تلك
اجلدة بقولهن  »:حوه علي�ش �إنتي و�أوالدك».
هذا مثال واحد فقط من بني الألعاب ال�شعبية
التي �إختفت من حياتنا ،وهناك العديد
والعديد من الأمثلة الأخرى.
الألعاب الإلكرتونية �أ�صبحت الآن

«كم حياة �ستعي�ش» من �أجمل الكتب التي �أتلذذ
فع ًال بقراءتها و�أمتنى �أن ال تنتهي �صفحاته .هذا الكتاب
يقدم لك �أيها القارئ جمموعة من اخلربات احلياتية اجلميلة
وال�شيقة والتي جتعل منك �إن�سانا عظيم ًا قادر ًا على العي�ش
يف �سالم و �إتزان .
فبال �شك ّ
لكل منا �صعوبات ومعانات عا�ش من
خاللها �أمر الأيام و�أتع�سها ،ف�أنا ،و�أنت ،وهو ،وهي جميع ًا
تلقينا �ضربة �أو �أكرث �صنعت جرحا فينا ولكنني على يقني

تغزو بيوتنا وتدمر عقول �أطفالنا ،و�أ�صبح
تراث الأجداد يف طي الن�سيان ،و�صرنا
نرى جيال ال يكاد يعرف �شيئا من تلك
الألعاب ال�شعبية الرائعة التي تزهو بعبق
املا�ضي اجلميل ورائحته الزكية.
بقلم الطالبة/دالل بنت حبيب العربية
ترجمة لغة اجنليزية

ب�أن هذة ال�ضربات �صنعت منا �شخ�ص ًا �آخر� ،شخ�ص ًا
حكيم ًا قادر ًا على جمابهة املتاعب والت�صرف معها بعقالنية
تامة .ن�صيحتي لك �أيها القارئ ب�أن جتعل لنف�سك فر�ص ًة
لقراءة هذا الكتاب الذي له �ش� ٌأن عظيم يف تقدمي خربات
ومهارات متكنك من التعامل بطريقة �أف�ضل مع ظروف
احلياة الطارئة.
اال�سم :عائ�شة بنت حممد بن �سامل ال�سهي
التخ�ص�ص :ترجمة لغة �إجنليزية
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�أين موقعنا من الن�رش العلمي؟
ُيقا�س اليوم م�ستوى النتاج العلمي تلك املبالغ اال�ستثمارية التى تخ�ص�ص للبحث
واملعريف يف �أي بلد من خالل ما يتم ن�شره العلمي وفتح املختربات و�إر�سال البعثات
من الأبحاث العلمية وامل�ؤلفات والإخرتاعات الطالبية؟
ب�إ�سمها.
اجلدير بالذكر �أن مما يرفع تلك الن�سبة

وما زالت م�شاركة العرب يف املجموع
العاملي من ذلك النتاج املعريف يكون يف ذيل
القائمة الدولية.

�أي�ضا يف الوطن العربي وجود �إ�سرائيل
�ضمن قائمة دول ال�شرق الأو�سط والتى متثل
وحدها حوايل �أكرث من  %26من حجم الن�شر
العلمي على م�ستوى ال�شرق الأو�سط وفقا
للموقع ال�سابق.

عاملي يتولى تقييم املن�شورات العلمية وفقا
للدول �أو املادة البحثية املن�شورة ،كما يقدم
تقرير عن كل دولة حول النتاج العلمي لها يف
كل عام � ،سوف نعر�ض احلقائق الآتية وذلك
خالل الفرتة من عام  1996وحتى عام 2014
بخ�صو�ص الن�شر العلمي يف كل منطقة من
مناطق العامل.

�أما عن �سلطنة عمان فقد بد�أت ت�شق
طريقها يف البحث والن�شر العلمي  ،فوفقا
للموقع نف�سه وخالل الفرتة من  1996وحتى
 2014بلغ حجم املن�شورات العلمية ال�صادرة
من ال�سلطنة  11,139من�شور علمي معظمها
يرتكز يف اجلوانب الطبية والهند�سية وعلوم
البيئة .وهو بحد ذاته دون امل�ستوى املطلوب
فما زال هناك نق�ص حاد يف باقي العلوم
واملعارف .علما �أن �أكرث الدول ن�شرا من
منطقة ال�شرق الأو�سط هي تركيا و�إيران
وم�صر وال�سعودية.

وبالرجوع �إلى موقع ( Scientific
 ) Journal Ranking - SJRوهو موقع

تت�صدر ت�سع دول حول العامل قائمة
�أكرث الدول �إنتاجا للمعارف والعلوم يف العامل
يف �شتى جماالت العلوم املختلفة كالزراعة
والعلوم الطبيعية والإن�سانيات والأدب والطب
واالقت�صاد والهند�سة وغريها .ويقا�س عادة
النتاج العلمي واملعريف من خالل حجم الن�شر
العلمي يف املجالت العلمية املحكمة والتي تدار
من خالل هذا املوقع .والدول هي كالتايل:
الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني واململكة
املتحدة و�أملانيا واليابان وفرن�سا وكندا
و�إيطاليا والهند .ووفقا لهذا املوقع فقد بلغ
�إجمايل املن�شورات البحثية العلمية من الفرتة
 1996وحتى  34,963,102 2014من�شور
علمي� ،ساهمت فيه دول �أوروبا الغربية بن�سبة
 ،%29و�ساهمت �أمريكا ال�شمالية يف حجم
الن�شر الدويل بـ  ، %27.5يف حني �ساهمت
منطقة ال�شرق الأو�سط بـ  % 3.6فقط من
�إجمايل النتاج العاملي من العلوم واملعارف،
يف حني بلغت الن�سبة يف دول �آ�سيا حوالى
.%24

وهنا يبقى ال�س�ؤال �أين دور الباحثني
من �أبناء الوطن العربي؟ و�أين دور اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية الراعية للم�ؤ�س�سات
البحثية؟ و�أين دور القطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية واخلدمية يف دعم
ن�شاطات البحث العلمي .هناك �أكرث من 500
جامعة حكومية وخا�صة موجودة يف الوطن
العربي حاليا وفقا لإح�صائيات عام 2012
يدر�س فيها حوايل  9مليون طالب ويد ّر�س
فيها �أكرث من � 250,000أ�ستاذ جامعي.
مع العلم �أن  % 10من هذا العدد هم من
طلبة الدرا�سات العليا والباقي يف املراحل
اجلامعية الآخرى.

نعم هناك حتديات كثرية وعقبات جمة،
ودون اخلو�ض فيها ،ينبغى �أن جنعل من
البحث العلمي ثقافة وغاية نعلم فيها �أجيالنا
�إن امل�ستقريء لهذه الإح�صائيات يجد منذ ال�صغر فاحلياة دائمة التطور والتغيري
فعال �أن هناك �شحا وندرة يف حجم الن�شر وال بد من ال�صمود يف وجه العوملة والتناف�سية
على م�ستوى العامل العربي .ترى �أين تذهب بني الدول ،وال قوة �إال بالعلم.
كتبه :عبدالله بن حممد ال�شكيلي
دائرة ال�ش�ؤون املالية
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ق�صيدة كتبتها �إبّان تواجدي يف جمهورية فرن�سا  ،فطال املكث  ،وزاد ّ
ال�شوق واحلنني للوطن
� .1أي ــا �سـ ــارٍ �إلى الفيحـ ـ ــاء مت ّهل
أر�ض ق ْفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌر
 .2وق ُْل َل ُه ُم ب ـ� ّأن ال َ
 .3فال والل ِه م ــا طـ ــا َب ْت حيات ـ ـ ـ ــي
ـوب الفك ُر في ُكم بانتظ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـام
َ .4ي ُج ُ
 .5فما يل وابتعادي عن خليل ـ ــي
العي قد َر َم َد ْت بيا�ض ًا
 .6فهذي نْ ُ
َ .7ح ْ
فظ ُت ل ُك ْم كثري ًا من �صفاتٍ

امل�سكِ من�ساب ًا َع َل ْي ـ ــكِ
 .8وعِ ْط ُر ْ
نياي فَخْ ـ ــر ًا
ال�سع ُد يف ُد َ
 .9ف�أنْتِ ّ

ـالم
وب ّلغْ حيثُ ( ُلبنى) بال�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
و� ْإن تبدوا ك�أ ْر ٍ�ض يف الغمـ ـ ـ ـ ِـام
وال َغن ّْت على ال ُو ْر ِق احلم ـ ـ ـ ِـام
ال�سه ـ ـ ِـام
وقلبي
َ
�ضاق من ُك ِرث ّ
و َق ْد �أب�ص ْر ُت نف�سي يف ّ
الم
الظ ِ
ـالم
و َق ْد خَ َلتِ ال�شّ ف ـ ــا ُه من الكـ ـ ـ ِ
ـرام
خُم ّب�أَ ًة ِب�سـ ـ ـ ْر ِ
داب الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َنثرَ ْ تِ ب ِه ف�أقب ـ َـل بالــوئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـام
وام
فال �أ ْبغي �سـ ــواكِ على الـ ـ ـ ـ ّد ِ

 الفيحاء هي لقب ل ـ والية �سمائل .((

))

الطالب /عبدالعزيز بن �سعود الغطريفي
الرتجمة للغة الفرن�سية – كلية العلوم والآداب

الواتـــــــ�س اب
الوات�س اب عبار عن و�سيلة من و�سائل التوا�صل
االجتماعي التي ت�ساعد على نقل الأخبار بني �أفراد املجتمع
وتفاعلهم ب�شكل �سريع جدا ،نظرا لكرثة م�ستخدمي هذه
الو�سيلة .
ومبا �أن الوات�س اب هي و�سيلة �أو �شبكة من
�شبكات التوا�صل االجتماعي ف�إن لها �سلبيات ت�ؤثر على
ال�شخ�ص ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام ،كما �أن لها
�إيجابيات كثرية.

�أما �إيجابيات هذا الربنامج فتكمن يف ن�شر
الن�صائح ال�صحية والدينية بني �أفراد املجتمع ،و�إر�شادهم
�إلى التعامل ال�صحيح وال�سليم فيما يتعلق بال�صحة
والتعامل مع الآخرين وتبادل اخلربات والثقافات بني
املت�صلني عرب هذا الربنامج  ،كما ي�ستخدم يف احلاالت
الطارئة وحاالت التنبيه امل�ستعجلة مثل الأعا�صري التي قد
حتدث يف ال�سلطنة حيث يقوم ال�شخ�ص ذو اخلربة بن�شر
التنبيهات ب�شكل �سريع بني �سكان املنطقة ،و�أي�ضا ميكن
ا�ستخدام الوات�س اب يف عمليات البيع وال�شراء وذلك عن
طريق �إر�سال ال�صور كما يفعل الكثريال من التجار الآن
مما يعزز القيمة االقت�صادية بني �أفراد املجمتع الواحد.

ومن �سلبيات الوات�س اب على حياة امل�ستخدم
ال�شخ�صية هي كرثة ان�شغاله باملرا�سالت عرب هذا
الربنامج و�إهمال م�س�ؤولياته الأخرى جتاه عائلته
و�أخريا ف�إن لكل و�سيلة �إيجابيات و�سلبيات يجب
و�أ�صحابه وخدمة جمتمعه ،مما ي�ؤثر ب�شكل عام على
املجتمع من حيث ال�ضعف االقت�صادي وقلة الإنتاج ،كما على امل�ستخدم �أن يعلمها ؛ �إذ �أن لكل برنامج حدين يجب
قد ي�ستخدم الوات�س اب ب�صورة غري م�شروعة يف ن�شر جتنب �سلبياته وا�ستخدامه بال�شكل ال�صحيح لتعم فائدته
الفيديوهات وال�صور الفا�ضحة والإ�شاعات التي ال �صحة على املجتمع ب�شكل عام واحلياة ال�شخ�صية ب�شكل خا�ص.
لها مما قد ي�ؤذي الآخرين ،ويزعزع ا�ستقرارهم الأ�سري
بقلم الطالبة� :أ�سماء بنت �سامل امل�شرفية
واملجتمعي.
اللغة االجنليزية والرتجمة
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هل الطلبة خالل االختبارات يكونون �أمام �أزمة؟

�أحببتك!

جمنونتي
هل �س�أبقى املثل الأعلى يف حياتك

د .عبدالفتاح اخلواجه
ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية

و�أجمل ذكرى يف �أيامك
�أريدك �أن تعلمي �أن حبي لك لي�س له نظري
حبي لك بال حدود
حبي تعدا احلدود
�إنه خيط �أبي�ض طويل
عندما اقرتبت ودعوتني لزيارة قلبك دخلت بال تردد وبال تفكري
ارتبطنا معا وارتبط قلبنا معا
فال ترتكيني �أ�صارع الأيام ب�أمل
�أحببتك  ...فاحلب كلمة كبرية بداخلي مل �أنطقها �إال لك ومل �أ�شعر ب�صدقها �إال معك
فمعك �أ�شعر ب�شعور �أعمق من ال�سعادة
ال �أريد �أن �أ�شعر ب�أين جمرد �إن�سان له دور ثانوي يف حياتك
بل �أريد �أن �أكون روحا وج�سدا وعقال و�صوتا بداخلك
�أنا ال �أريد �أن �أحملك ماال تطيقي وال �أن �أرهقك
حتى مب�شاكلي بل على العك�س �أريد �أن �أحتمل �أنا متاعبك
فما قيمتي �إذا مل �أكن �صدا لآالمك وظال يرافق خطواتك ومركز �سعادتك
بقلم الطالبة� /سهام بنت �سامل ال�سواقية
اللغةالإجنليزيةوالرتجمة

من �صميم غرفتي املبعرثة ،،

بعرثة !

علمت �أنها لي�ست هي ال�شئ الوحيد املبعرث يف حياتي فداخلي يعمه ال�ضجيج
ويظهر الغمو�ض وكل الأ�شياء مبهمة وال �أرى �سوى عتمة �شديدة ..
فكيف يل يا �أماه �أن �أرتب غرفتي!!
نعم �أراها مبعرثة ولكن ماذا عن البعرثة املوجودة بداخلي � ..أيهما �أبد�أ بالرتتيب �أوال ؟
�أماه �أنا مل �أتغري  ..مل �أتكرب � ..أنا مثلما �أنا وال �أزال تلك الطفلة التي ال حتبذ املغيب تكره وقت الع�صر
وتخاف �أن تبقى وحيدة
�أماه وكما يقال �أنا فقط ن�ضجت قليال ولكن لأ�صل �إلى هذا الن�ضج خ�سرت يف طريقي مالمح
ال�سعادة التي كانت تكت�سيني !
�أمااااه �أنا كربت وكربت معي همومي و�أحالمي ومل �أعد طفلة تبكي على لعبة
�أماه �إن كنت غري قادرة على فهمي ف�أخرجي واقفلي الباب فور خروجك واتركيني يف غرفتي
املبعرثة املظلمة ،و�أعدك �أين �س�أرتبها حني �أ�ستطع ترتيب قائمة ال�ضجيج بداخلي
الزهراء بنت نا�صر ال�سنيدي
تخ�ص�ص اللغة االجنليزية و الرتجمة

يف الواقع هناك نوعان من االختبارات تواجه
الطلبة يف اجلامعات و�أي�ضا يف املدار�س؛ فالنوع الأول
هو قلق العر�ض �أو ما يعرف ب�صورة �أخرى ب ـ قلق
التحدث �أمام الآخرين ،ويعرف ب�أنه ا�ضطراب يحد �أو
يقلل ويف بع�ض الأحيان يكبح قدرة الطالب على طرح
وجهة نظره بني زمالئه ومينعه من امل�شاركة ال�صفية
والتحدث ب�صوت م�سموع ،ويحد من امل�شاركة يف
الأن�شطة التي تتطلب �أن يكون الطالب حمط �أنظار الغري
وهو يتحدث ،مما قد ي�ؤدي �إلى االن�سحاب االجتماعي
الذي قد يكون م�صحوبا ببع�ض الأعرا�ض اجل�سدية
كالت�شنجات الع�ضلية وزيادة دقات القلب و�ضيق يف
التنف�س وت�شتت الأفكار.

وكذلك عدم اال�ستعداد والتهي�ؤ الكايف لالختبار.
ويرتبط �أي�ضا بقلة الثقة بالنف�س ،والإدارة غري الناجحة
لوقت االختبار ،و�أحيانا ب�سبب التناف�س مع �أحد الزمالء
والرغبة القوية يف التفوق عليه.
ومن الأ�ساليب الإر�شادية امل�ستخدمة والتي
ثبتت فاعلية يف خف�ض �أعرا�ض القلق ب�شكل عام وقلق
التحدث وقلق االختبار ب�شكل خا�ص:

 �أ�ساليب التعديل ال�سلوكي املعريف التي تهتمبال�سلوك الظاهر واحلا�ضر وترى �أن ال�سلوك �سواء
ال�سوي �أو غري ال�سوي متعلم نتيجة املمار�سات وما مر
به الفرد من خربات متعلمة ،وبالتايل يتم تدريبه وتعزيز
تقدمه با�ستمرار ،و�أي�ضا ب�شكل متقطع وفقا لربنامج
والنوع الثاين هو قلق االختبار ويعرف ب�أنه حالة تعديل ال�سلوك املتبع والذي ينا�سب حالته و�شدتها
نف�سية �أو ظاهرة انفعالية مير فيها الطالب القلق خالل ومدى تكرارها ،ومعرفة املواقف التي تظهر فيها
االختبار ،وتن�ش�أ عن تخوفه من الف�شل �أو الر�سوب يف �أعرا�ض القلق لديه.
االختبار �أو تخوفه من عدم احل�صول على نتيجة مر�ضية
 النمذجة من خالل التغري يف �سلوك الفرد الذيله ولتوقعات الآخرين منه ،وقد ت�ؤثر هذه احلالة النف�سية
على العمليات العقلية كاالنتباه والرتكيز والتفكري ينتج عن مالحظته ل�سلوك الآخرين ،والتدريب على
والتذكر ،كما ميكن �أن يع ّرف ب�أنه �شكل من �أ�شكال فنيات الإلقاء والرتكيز واال�سرتخاء من خالل التنف�س.
املخاوف ،وهو من العوامل املعيقة للتح�صيل الأكادميي
 التدريب على التعليم الذاتي ،ويهدف �إلى تدريبعند بع�ض الطلبة يف خمتلف م�ستوياتهم الدرا�سية ،ال�شخ�ص على تعديل �أمناط التحدث الذاتي باعتباره
فالكثري من الطالب يف�شلون يف درا�ستهم ب�سبب عدم العن�صر الأ�سا�سي يف توجيه ال�سلوك وال�ضبط الذاتي.
قدرتهم على مواجهة االختبارات التي يتقدمون لها ،وما
 �أ�سلوب الإفا�ضة بالواقع من خالل مواجهةي�صاحب هذه املواقف من قلق وا�ضطراب ي�ؤثر يف قدرة املواقف املخيفة ب�شكل مبا�شر واحلرمان من فر�ص
الطالب على التكيف املنا�سب مع موقف االختبار.
جتنبها .

ويعرف �أي�ضا ب�أنه حالة �إح�سا�س الفرد بانعدام
 التدريب على �أ�ساليب اال�سرتخاء مع �أقرانهاالراحة النف�سية ،وتوقع حدوث عقاب ي�صاحبه �شعور بالتدريب على املواجهة للمواقف املقلقة من خالل اخليال
بفقدان الفائدة ،ورغبة يف الهروب من موقف االختبار �أوال ومن ثم التدريب يف الواقع ثانيا ،و�أي�ضا ا�سلوب
مع زيادة يف ردود الأفعال اجل�سمية ،وهو �أي�ضا حالة حركة العني ال�سريعة.
انفعالية جتاه ال�ضغوط النف�سية الناجتة عن املواقف
 �أ�سلوب التدريب على التفكري العقالين وتفنيدالتقوميية للطالب.
الأفكار الالعقالنية املرتبطة بطريقة تف�سري الفرد القلق
ومن م�سببات قلق االختبار؛ �شعور الطالب ب�أن للموقف.
االختبار موقف �صعب يتحدى �إمكاناته وقدراته وهو
و�أخريا �إن اال�ستعداد اجليد وقراءة املادة
غري قادر على اجتيازه �أو مواجهته والتنب�ؤ امل�سبق
مب�ستوى تقييمه من الآخرين والذي قد يتوقعه (التقدير الدرا�سية ومتطلباتها �أوال ب�أول رمبا يخفف �أي�ضا من
ال�سلبي) ،و اعتقاده ب�أنه قد ن�سي ما قد در�سه وتعلمه ،قلق االختبار.

بحر الأفكار
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عــــودة !

هل للعقول �أن ت�صدق ما ي�ستوطن واقعنا
وهل للقلوب �أن تدرك ما نحن عليه
نعم ..كم من مغرد حتدث بالأ�سى
ويناجي من �أ�سى
هل لل�صرب حدود
�أم للبقاء قيود
هم�سة دفء ور�شفة مطر
الغدير ي�سيل على الزهر
ولكن ال مفر ...
ا�ستوطن القلوب جوعا ميلأه الفقر
و ال�شوارع باتت بال�ضجيج تندثر
�أين احلفيد الذي طاملا �سابق الطري
و�صاح على �ضفاف النهر
قلوب كاحلجر باتت يف �ضجر
عودوا �إلى ذو اجلالل والإكرام
لتنالو ال�شفاعة يوم املفر
نادو بالقر�آن على مواطن الأطفال
كبوا ..لله احلمد و امل�ستقر
رّ
يا �أمة الإ�سالم �صيحوا بالدعاء قبل ال�ضجر
يهديكم الله يف وقت املغيب و ال�سحر
بقلم الطالبة /هاجر بنت �سلطان املحروقية
اللغه االجنليزية و الرتجمة

الثقافة التنظيمية وفاعلية املنظمات
التعليمية املعا�رصة

تعد الثقافة التنيظيمة مورد ًا تنظيمي ًا مهم ًا يف حتقيق �أهداف املنظمات
التعليمية املعا�صرة� ،إذ �أثبتت كثري من الدرا�سات احلديثة وجود ارتباط وا�ضح
بني مو�ضوع الثقافة التنظيمية وفاعلية هذه املنظمات نتيجة االهتمام مبيول
العاملني واجتاهاتهم و�أهدافهم ومواقفهم.
وتتكون الثقافة التنظيمية من قيم املنطمة والتي تركز على العالقات
الإن�سانية واحرتام �آراء الآخرين ون�شر ثقافة العمل والإهتمام بحل م�شكالت
العاملني وت�أدية الواجبات بحيادية واللجوء �إلى القرار اجلماعي والتعامل
ب�إن�صاف مع جميع العاملني ،بالإ�ضافة �إلى معتقدات القيم وتت�ضمن تعامل
امل�س�ؤول مع جميع العاملني وال�سعي نحو حتقيق �أهداف املنظمة واحلفاظ على
جميع مقتنياتها والإميان امل�ستمر بنزاهة العاملني ،وتوقعات املنظمة التي ت�شري
�إلى اهتمام امل�س�ؤول بالظروف االجتماعية للعاملني واملنا�سبات ال�شخ�صية
وال�سعي املتوا�صل النتهاج احلوار املبا�شر ون�شر �إجنازات املنظمة با�ستمرار.

د .حمم ـ ــد اجلرايـ ـ ـ ــدة

هكذا هي احلياة تارة ت�سعدنا وتهب لنا �سعادة قائمتي تلك الأ�سماء املتطفلة ،وتلك الوجوة املزيفة التي
بحجم �سمائها الزرقاء وتب�سط لنا غيومها الناعمة 00
لطلما �ضحكت �أمامي وطعنتني من اخللف بكل هدوء ..
وتارة �أخرى ترمي بنا على �شاطئها الوا�سع لتقذفنا
و كم هي كثرية يف زمن �أ�صبحت به العالقات جمرد
و�سط �أمواجها الهائجة لت�ستنزف ما لدينا من وقود م�صلحة فقط !
ال�سعادة ولتحاول ك�سر ذلك الكربياء ال�شامخ .
و�ضاعت به العهود املوعودة !
ورغم ذلك :تهدينا احلياة جرعات من الأمنيات نحلم
و تبقى تلك « جمرد �أمنيات» قد ال تتحق ولكنها تبقى
بها وخياالت ن�سرح بها بعيدا عن واقعنا !
ف�سحة �أمل ل ـ ( واقع �أجمل )
كم هي كثرية �أمنياتنا :فكثريا ما �أمتنى لو عدت
متنى  ..حاول  ..لتتعلم .
طفلة �صغرية كل همها علبة من احللوى �أو دميتها التي
و ال تن�س �أن تبادر .
َ�ضاعت منها!

كم متنيت لو �أن يل ع�صا �سحرية �أ�شطب بها من

تعلمية ويتحقق ذلك عرب منظومة �إجرائية من عمليات الإدارة الرئي�سة خا�صة
عملية التخطيط� .إ�ضافة �إلى ذلك هناك منوذج العملية الدخيلة Internal
 Process Modelويتم يف هذا الأمنوذج الرتكيز الداخلي على العمليات
الإدارية يف املنظمة مع هيكل تنظيمي م�ستقر� ،أما منوذج العالقات الإن�سانية
 Human Rational Modelفيهتم بتطوير املوراد الب�شرية بالرتكيز
على زيادة فر�ص التدريب واالهتمام بتحقيق �أهداف العاملني وتوقعاتهم
ومراعاة م�شاعرهم ،ولهذا �سعت جامعة نزوى �إلى �إك�ساب مواردها الب�شرية
مهارات التعامل مع التكنولوجيا الذهنية والرقمية وتنميتهم تكنولوجي ًا من
خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف بيئتهم التدريبية لتحقيق
القيمة امل�ضافة ملنا�شط العمل الأكادميي؛ بهدف �إحالل املعرفة التكنولوجية
املتقدمة يف �إطار منظومي متكامل مبني على �إك�ساب مورداها املهارات
التكنولوجية احلديثة ،منطلقة من قناعة را�سخة مفادها �أن املورد الب�شرية تعترب
الرثوة احلقيقة لأي منظمة وال يقل �أهمية عن املوارد الأخرى ،فعقدت الكثري من
الدورات املتخ�ص�صة يف احلا�سوب ملوظفيها ب�شكل يتيح لهم احل�صول على
تدريب واف يف �أ�سا�سيات احلا�سوب ومبادئه مثل . IC3 :

ويف هذا ال�صدد ميكن القول �أن مناذج الفاعلية التنظيمية يف املنظمات
التعليمية املعا�صرة ت�صنف �إلى عدة مناذج وهي :منوذج النظام املفتوح
 Open System Modelوهو مزيج من الرتكيز على املجتمع اخلارجي
والهيكل التنظيمي املرن للمنظمة بهدف احل�صول على �أكرب ر�ضا من املجتمع
املحلي وتلبية توقعاته ،ومنوذج الهدف العقالين  - Rational Goalجا�سم ،ف�ؤاد ( .)2013دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز فاعلية املنظمة -بحث تطبيقي يف
Modelوالأهداف الرئي�سة لهذا النموذج هي حتقيق �أهداف عملية تعليمية ال�شركة العامة لت�سويق االدوية .جملة االدارة واالقت�صاد.299-290 ،)95(36 ،

جمرد �أمنيات

و �أحيانا كثرية �أمتنى لو كنت �أكرب مما �أنا عليه الآن
فقط لأ�سابق الزمن واخت�صر تلك امل�سافات .
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بقلم  :ماريا عبدالله املعمرية
تخ�ص�ص /ترجمة اللغة الأجنليزية.

ن�صائح ت�ساعدك على اال�ستعداد لالمتحانات
� )1ضع جدول زمني للمذاكرة.
 )2التخل�ص من الإزعاج.
 )3ركز اهتمامك ب�شكل جيد.
 )4جتنب املذاكرة ل�ساعات طويلة متوا�صلة.
 )5هيكلة وتنظيم املعلومات التي در�ستها.
 )6الربط بني املعلومات اجلديدة ب�أ�شياء نعرفها.
 )7ت�صور املفاهيم لتح�سني الذاكرة والتذكر.
 )8ال�شرح والت�سميع �إلى �شخ�ص �آخر.
� )9إعطاء اهتمام �إ�ضايف للمعلومات ال�صعبة.
كاف من الراحة.
 )10احل�صول على ق�سط ٍ

الطالبة� /أروى بنت �سعيد اخلرو�صية
تخ�ص�ص ترجمة لغة �إجنليزية
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عد�سة �إ�رشاقة
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خالد بن عبد الله احل�ضرمي

مزنة بنت زاهر �أمبو�سعيدية

�صفاء بنت �أحمد احل�ضرمي
رميا بنت �سعيد النهدية

وعد بنت علي الغطريفية

