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ر�ؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:

لني  �ؤ�ب ِلأن تك�ن منارة علٍم �ر�ساٍد لكلِّ طالب علم، �هي بذلك تهدف اإلى بناء اأجياٍل من الُعمانيِّني امل�ؤهَّ تتمثَّل ر�ؤية جامعة نز�ى يف �سعيها الدَّ
قنيَّة  ة الُعمانيَّة الأ�سيلة �القيم الأخالقيَّة �الجتماعيَّة، م�سلَّحني باملعرفة �القدرات التِّ ة الإ�سالميَّة �الثَّقافيَّة، �املحافظني على الُه�يَّ �ال�اعني برتاث الأمَّ

الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين.

ر�سالة اجلامعة: 

ٌة، ذات نفٍع عام، تق�م على اأمرها �تدبري �س�ؤ�نها. �اإنَّ هدفها الأ�سا�سيَّ ه� ن�سر الفكر الإيجابيَّ �تر�سيخ ه�يَّة  ٌة، اأهليَّ �سٌة علميَّ اإنَّ جامعة نز�ى م�ؤ�سَّ
لطان. غايتها ن�سر املعرفة  ا�سخ بالله – عّز �جّل-، �على �لئها لل�طن �جاللة ال�سُّ ة �قيمها �اإرثها احل�ساريَّ �الإ�سالميَّ على اأ�سا�ٍس من الإميان الرَّ الأمَّ
ره؛ �لهذا فاإنَّ  ٍة لنم�ِّ املجتمع �تط�ُّ بها التَّعلم، �التَّز�د بالف�سائل، �اكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم �تاأهيلهم لالإ�سهام بفاعليَّ مبا يكفل لطالَّ

ر درجًة عاليًة من التاأهيل الأكادمييِّ �التَّنمية الفكريَّة مبا يرتجم هذه الغايات النَّبيلة اإلى �اقٍع ملم��س.  اجلامعة ت�سعى اإلى اإيجاد برامج مرنٍة ت�فِّ

اجلامعة يف �سط�ر: 

« يف ٍة ذات نفٍع عام »على اأ�سا�ٍس غري ربحيٍّ �سة تعليٍم عاٍل اأهليَّ ل م�ؤ�سَّ -  اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ �بذلك تعدُّ اأ�َّ

   �سلطنة ُعمان.

-  يف�ق عدد طالبها ) 6.800( طالٍب �طالبة.

�سات �اخلربات، -  التحق ب�سلكها التَّدري�سي اأع�ساء هيئة تدري�ٍس ذ�ي كفاءة عالية يف خمتلف املجالت �التَّخ�سُّ

   �من �ستَّى جن�سيَّات العامل.

ع براجمها التَّعليميَّة ما بني درجات املاج�ستري �البكال�ري��س �الّدبل�م. -  تتن�َّ

�ٌس يف جمال البح�ث �التَّط�ير التِّقني؛ اأطلق عليه مركز “دار�س للبحث العلمي -   ي�جد بها مركٌز بحثيٌّ متخ�سِّ

را�سات العربيَّة” اإلى جانب كرا�سي را�سات العربيَّة “مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّ    �التَّط�ير التِّقني”، �اآخر للدِّ

  البح�ث العلمّية.

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

ة بلدان من العامل؛ منها: ًة د�ليًَّة يف عدَّ �سًة علميَّ -   يجمعها تعا�ٌن اأكادمييٌّ �ثيٌق باأكرث من )18( جامعًة �م�ؤ�سَّ

  ال�ليات املتحدة الأمريكيَّة، �اأ�سرتاليا، �ماليزيا، �اململكة املتَّحدة، �غريها من البلدان.

�ريَّات الإلكرت�نيَّة.   بها مكتبٌة �ا�سعٌة ت�سمُّ الآلف من الكتب ال�رقيَّة �اللكرت�نيَّة، �امل��س�عات، �الدَّ

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

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

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

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

الب ر املنح �البعثات للطُّ الب، �ي�فِّ م الع�ن املاديَّ �املعن�يِّ للطُّ -  بها �سند�ٌق مل�ساندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّ

را�سة.   املتف�قني �املجيدين يف الدِّ

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

ال يف بناء املجتمع �تط�يره من خالل مركز خدمة املجتمع. -  ت�سهم ب�سكٍل فعَّ

كلمة العدد

اأ�سرة التحرير:

الت�سميم والإخراج الفّني:

الت�سوير:

د القرنية زينب بنت حممَّ

اإبراهيم بن �سيف العــــــــــزري
حمد بن �سعود البو�سعيدي

الهواتف:  25446317
25446261                 

 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



3ملحق إشراقة - العدد 98 -

العربية،  اجلامعات  مع  �البحثي  العلمي  التعا�ن  اأ�ا�سر  ت�طيد  على  نز�ى  جامعة  من  حر�سًا 
�ذلك  العربية  اجلامعات  احتاد  يف  الرتبية  لكليات  العلمية  اجلمعية  اإلى  �الآداب  العل�م  كلية  ان�سمت 
متت  وقد  عاملة.  كع�ضوة  اجلمعية  اإلى  االنت�ضاب  �ضروط  الكلية  حققت  اأن  بعد  2015م،  عام  من  ابتداء 
دع�ة كلية العل�م �الآداب حل�س�ر اجتماع جمل�س اجلمعية الذي عقد يف الفرتة  )27-2015/4/28م(
يف ق�سم الرتبية بكلية العل�م الجتماعية بجامعة �هران يف اجلزائر على هام�س امل�ؤمتر العلمي الذي 

الكلية. تنظمه 

ي�سار اإلى اأن اجلمعية العلمية لكليات الرتبية قد تاأ�س�ست يف العام 1999 يف جامعة دم�سق �يبلغ 
العربية املختلفة.  اإلى اجلمعية)110( من كليات �معاهد الرتبية يف اجلامعات  املنت�سبني  الأع�ساء  عدد 
�الرتجمة  العلمي  البحث  م�ا�سيع  فيه  تناق�س  العربية  اجلامعات  اإحدى  يف  �سن�ي  اجتماع  عقد  �يتم 
�جلنة  العمداء  من  للجمعية  عامة  هيئة  انتخاب  �يتم  �الإدارية،  املالية  الأم�ر  اإلى  بالإ�سافة  �الن�سر 

تنفيذية ملدة عامني، �قد اأقامت اجلمعية حتى الآن 13 م�ؤمترًا.  

الرتبية  كليات  عمداء  �اجتماع  القادم  العلمي  امل�ؤمتر  �ست�ست�سيف  اجلامعة  اأن  بالذكر  �اجلدير 
الأع�ساء يف اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف �سهر مار�س من عام 2016م.

اأخبـــــار

اأحمد  بن  علي  بن  ع�سام  الدكت�ر  �سعادة  افتتح 
لل�سناعات  العامة  الهيئة  رئي�سة  –نائب  الر�ا�س 
احلرفية- املعر�س الد�يل اخلام�س للفن�ن الت�سكيلية 
اأعماق  اإلى  نافذة   « بعن�ان  العام  هذا  اأقيم  �الذي 
الإبداع«، �قد بداأ حفل الفتتاح باآي من الذكر احلكيم، 
امل�سرح  جماعة  تقدمي  من  م�سرحي  عر�س  تبعه 
من�س�ر  بن  �سالح  الدكت�ر  األقى  ثم  �امل��سيقى، 
كلمة  الطالب-  ل�س�ؤ�ن  الرئي�س  م�ساعد  العزري- 
الإن�سان  متيز  فيها:«  قال  للمعر�س  املنظمة  اللجنة 
عديدة،  ��سفات  كثرية  باأم�ر  الكائنات  من  غريه  عن 
اأفعاله  �تقييم  اأفكاره  م�ازنة  على  املقدرة  هي  اأهمها 
احلا�سر  �قتنا  يف  ن�سميه  ما  �هذا  اإنتاجه،  �تف�سري 
يف  �الت��سيح  التف�سري  ح�سب  م�سطلح  فالفن  بالفن. 
نقاط ب�ضيطة، حيث متيز باأنه ال ميكن ح�ضره وال ميكن 
الكتب  بط�ن  يف  مقف�لة  حمد�دة  باأ�س�س  ت�س�يره 
�اأمهاتها، بل ه� م�سطلح مرن متغري �متكيف، ي�سعد 
مع الب�سرية يف رحالتها يرتجم اأحا�سي�سها �م�ساعرها 
اأ�  �سفاف  �رق  على  معك��سة  اأ�  مكت�بة  كانت  �س�اًء 
ف البع�س الفن  حتى منح�تة بالكل�س«. �اأ�ساف:« ُيعرِّ
الن�ساء  اأ�  الرجال  ينتجه  الذي  الإبداعي  التعبري  باأنه 
اأفكار  اإي�سال  اأفكارهم �م�ساعرهم، �الفن ه�  مل�ساركة 
معينة بد�ن ا�ستخدام العملية اللغ�ية ل�سرحها، بل ه� 
تعامل مع فكرة، �سع�ر ، مالحظات قد ل ي�ستطيع الفرد 
��سفها ب�سكل تام �مر�سي من خالل الكلمات فح�سب، 
الب�سرية املتاأججة  القدرة على اختزال امل�ساعر  اإنه  بل 
ُت�سبع  جمالية  قطعة  يف  الثائرة  العقلية  �الفل�سفة 
الب�سر �تر�سيه خالل اإي�سال اأفكارها �اأ�سرارها التي 
الجتماعي  �ال��سط  امللتقى،  على  كبري  ب�سكل  تعتمد 
�العقلية  العاطفية  الفنان  �حالة  فيه  امل�سن�عة 
الفني  عمله  يف  كبري  �ب�سكل  ت�ؤثر  التي  �الجتماعية 

الذي ينتجه.

�قال عن تنظيم اجلامعة ال�سن�ي لهذا املعر�س:« 
تبنت اجلامعة اإقامة املعر�س الد�يل للفن�ن الت�سكيلية 
فمنذ انطالقته الأ�لى عام 2011م � ه� ي�سهد تط�رًا 
�سمن  املعر�س  هذا  اأ�سبح  اأن  اإلى  �الكيف  الكم  يف  
اإقامتها  على  اجلامعة  حتر�س  التي  املنا�سط  خارطة 
ال�سن�ية  املعار�س  اكت�سبته  ما  خالل  من  �سن�يا، 
الي�م  اإعالمي �فني �ا�سع، �نحن  ال�سابقة من �سدى 
اإ�سافة  ميثل  فاإنه  انطالقته  من  اخلام�سة  الن�سخة  يف 
مييزه  ما  �اإن  الفنية،  املجالت  يف  �اإبداعات  جديدة 
نز�ى  مبدينة  ال�سلطنة  احتفال  مع  تزامنه  العام  هذا 

عا�سمة الثقافة ال�سالمية لعام 2015م«.

م�سرية  يحكي  �ثائقي  فيلم  عر�س  ذلك  بعد 
تبعته  �اأق�سامها،  مراكزها  �اأهم  �كلياتها  اجلامعة 
ق�سيدة �سعرية للدكت�ر خمي�س بن ماجد ال�سباري –
بنت  بثينة  الطالبة  األقتها  العربية-  اللغة  بق�سم  اأ�ستاذ 
ال�سلطان-حفظه  جاللة  ع�دة  مبنا�سبة  الفهدية  خليفة 

الله �رعاه- �ساملا لأر�س ال�طن.

�سعادة  املنا�سبة  راعي  بتف�سل  احلفل  �اختتم 
الد�يل  املعر�س  بافتتاح  الر�ا�س  ع�سام  الدكت�ر 
من   خارجية  مب�ساركات  العام  هذا  ح�سي  �الذي 
الها�سمية  الأردنية  �اململكة  العربية  م�سر   جمه�رية 
العراق،  جمه�رية   � البحرين  �مملكة  ��س�ريا 
�كذلك مب�ساركات داخلية من جامعة ال�سلطان قاب��س 
�الفنانني  املدار�س  �بع�س  التطبيقية  العل�م  �كليات 
الفنية  املق�س�رة  م�ساركة  جانب  اإلى  الت�سكيليني 
��سعبة الرتبية الفنية باجلامعة ، �قد �سم املعر�س بني 
اأركانه اأكرث من 300 ل�حة  ت�سكيلية �بع�س ال�سناعات 

اخلزفية �اأعمال الت�سميم �املج�سمات الت�سكيلية.

لل�صناعات  العامة  الهيئة  رئي�صة  نائب 
احلرفية يفتتح املعر�س الدويل اخلام�س 

للفنون الت�صكيلية

كلية العلوم والآداب تن�صم اإلى اجلمعية 
العلمية لكليات الرتبية يف احتاد 

اجلامعات العربية

الركن  الل�اء  م�ؤخرا  اجلامعة  ا�ست�سافت 
طيار املتقاعد الأ�ستاذ حممد بن حمف�ظ العار�سي 
العماين-  ال�طني  البنك  اإدارة  جمل�س  -رئي�س 
�يف  حياته.  جتربة  عن  اجلامعة  لطالب  ليب�ح 
م�سع�د  بن  اأحمد  الدكت�ر  قدم  احلديث  بداية 
�نظم  �الإدارة  القت�ساد  كلية  عميد  الكندي- 
املعل�مات- ال�سرية الذاتية لل�اء �املنا�سب التي 

تقلدها خالل م�سرية حياته العملية.

حياته  جتربة  عر�س  العار�سي  بداأ  �قد 
باأن  يطمح  جعلته  التي  ال�سبا  حياة  من  جزء  بذكر 
ال�سلطاين،  اجل�  �سالح  يف  مقاتال  طيارا  يك�ن 
ليتحقق احللم بعد اإنهائه املرحلة الثان�ية، ثم يتنقل 
يف املنا�سب ليت�لى �ه� يف �سن ال�سابعة �الع�سرين 
قيادة الق�اعد الع�سكرية ل�سالح اجل� متنقال من قاعدة 
اجل�  �سالح  قائد  من�سب  يف  تعيينه  يتم  ثم  لأخرى، 
ال�سلطاين العماين، �بقي يف هذا املن�سب ملدة ع�سر 
�سن�ات عدها العار�سي من اأجمل �سن�ات العمر التي 
كان يتلقى فيها ت�جيهات مبا�سرة من جاللة ال�سلطان 
قاب��س بن �سعيد املعظم-حفظه الله �رعاه- فكان لها 
الأثر الطيب يف �سخ�سيته حيث تعلم منه �اأخذ عنه 

ر�ؤيته الثاقبة �نظرته امل�ستقبلية لالأم�ر.

للدرا�سة  الركن طيار اجته  الل�اء  تقاعد  �بعد 
احلك�مية«  للدرا�سات  كينيدي  ف.  ج�ن  »كلية  يف 
املاج�ستري  �سهادة  على  ليح�سل  هارفارد  بجامعة 

عا�سها  حت�ل  نقطة  هذه  �كانت  العامة،  الإدارة  يف 
للعمل  اجته  حيث  حياته،  م�سرية  �غريت  العار�سي 
يف جمال البن�ك لي�سغل حاليا من�سب رئي�س جمل�س 

اإدارة البنك ال�طني العماين.

�قد اأ�سار العار�سي خالل عر�سه اإلى جمم�عة 
جانب  اإلى  حياته،  يف  �اجهته  التي  ال�سع�بات  من 
�سخ�سيته  �سقل  يف  �ساهمت  التي  امل�ؤثرات  عر�س 
احلديث  �اختتم  الي�م.  عليه  ماه�  اإلى  �اأ��سلته 
بفتح باب احل�ار لالإجابة عن ت�سا�ؤلت �ا�ستف�سارات 
الرائدة  بالتجربة  بد�رهم  اأ�ساد�ا  الذين  احل�س�ر، 

لل�اء الركن طيار املتقاعد حممد العار�سي.

بن  اأحمد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  التجربة  ح�سر 
�الأ�ساتذة  اجلامعة-،  –رئي�س  الر�احي  خلفان 
�جمع  الكليات،  �عمداء  �م�ساعد�ه،  الرئي�س  ن�اب 

من امل�ظفني �طالب اجلامعة.

حممد العار�صي يعِر�س »جتربة حياته« 
ال�صائقة يف املو�صم الثقايف احلادي ع�رش
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الدكت�ر  الأ�ستاذ  التقى 
الر�احي  رئي�س  خلفان  بن  اأحمد 
التدري�س  هيئة  باأع�ساء  اجلامعة 
�الدرا�سات  الرتبية  بق�سم 
�الآداب،  العل�م  بكلية  الإن�سانية 
الدكت�ر  الأ�ستاذ  بح�س�ر  �ذلك 
الكندي  يحيى  بن  العزيز  عبد 
لل�س�ؤ�ن  اجلامعة  رئي�س  -نائب 

�سيف  بن  الله  عبد  �الدكت�ر  الأكادميية- 
الت�بي -عميد الكلية- .

عبدالله  الدكت�ر  اجلل�سة  افتتح  �قد 
�نائبه   اجلامعة  برئي�س  بالرتحيب  الت�بي 
ك�نه  اإليه  �احلاجة  اللقاء  هذا  اأهمية  مبينا 
اجلامعة  اإدارة  بني  املبا�سر  الت�ا�سل  يتيح 

�اأع�ساء الهيئة التدري�سية . 

ثم رحب الأ�ستاذ الدكت�ر رئي�س اجلامعة 
اللقاء �قدم  بهذا  �سر�ره  بالأع�ساء معربًا عن 
عر�سًا ح�ل اخلط�ات التي تق�م بها اجلامعة 
الأكادميي   العتماد  اأجل  من  املرحلة  هذه  يف 
وما  املجال،  هذا  يف  قطعتها  التي  واالأ�ضواط 
ه� املطل�ب يف هذه املرحلة م�سددًا على  اأهمية 
فيما  بد�ره  الأع�ساء  من  ع�س�  كل  م�ساهمة 
يتعلق بهذه العملية، ثم قدم بع�س  املالحظات 
على  ��سدد  التدري�سية  العملية  ب�سري  املتعلقة 
�سر�رة متابعة الطالب يف الإر�ساد الأكادميي 
ج�دة  حت�سني  اإلى  داعيا  ملفاتهم ،  �متابعة 

العليا،  بالدرا�سات  يتعلق  فيما  خا�سة  التعليم 
مع  يتنا�سب  مبا   الطالب  تكليف  ��سر�رة  
اإمكاناتهم، �الن�سر العلمي يف املجالت العلمية.  

بعده حتدث الأ�ستاذ الدكت�ر عبد العزيز 
الهيئة  اأع�ساء  يعرف  اأن  �سر�رة  عن  الكندي  
املجل�س  �اأع�ساء  اجلامعة  هيكلية  التدري�سية 
م�ساقات  تدري�س  اأهمية  على  م�ؤكدا  التنفيذي، 
يف  �التكامل  �التفا�سل  �الكيمياء  الأحياء 
البكال�ري��س لطالب الرتبية اخلا�سة لأهميتها 
امل�ستقبل،  يف  اخت�سا�ساتهم  ملمار�سة  بالن�سبة 
كما اأكد على اأهمية البح�ث التجريبية، �تفعيل 
ت�س�راتها  اللجان  تقدم  �اأن  اللجان  عمل 

�مقرتحاتها ح�ل تط�ير العمل يف الكلية. 

�مت خالل اللقاء تبادل الآراء �املقرتحات 
الجتماع  نهاية  �يف  �م�س�ؤ�ل.  �دي  ج�  يف 
�نائبه  للرئي�س  بال�سكر اجلزيل  الكلية  تقدمت 
اللقاء ��سر�رة  لهذا  ال�قت  على تخ�سي�سهما 
تكرارها، كما �سكر رئي�س اجلامعة عمادة الكلية 

�اأع�ساء الق�سم متمنيا لهم اخلري �الت�فيق.

البتكارات  معر�س  يف  اجلامعة  �ساركت 
العمانية الثاين �الذي اأقيم حتت رعاية �ساحب ال�سم� 
ال�سيد الدكت�ر فهد بن اجللندى اآل �سعيد-الأمني العام 

امل�ساعد لتنمية البتكارات مبجل�س البحث العلمي- .

من  مبجم�عة  اجلامعة  م�ساركة  �جاءت 
طالبيتني،  �سركتني  اإلى  اإ�سافة  الطالبية  البتكارات 
املبتكرين  قدرات  تنمية  اإلى  املعر�س  هذا  يهدف  حيث 
�الر�ح  ال�اعي  الفكر  بني  جتمع  ّخالقة  بيئة  �خلق 
الإبداع  ثقافة  ن�سر  جانب  اإلى  ال�اعدة،  التناف�سية 
قن�ات  بفتح  �تعزيزها  للمبتكرين  قاعدة  �اإيجاد 
فيه  التميز  �ر�ح  التحدي  �زرع  ال�سع�بات  جتا�ز  على  م�ساعدته  �كذلك  �املبتكر  املعنية  اجلهات  بني  الت�ا�سل 

�تط�ير م�هبته.

التي  الثانية  عمان«  »مبتكر�  م�سابقة  منها  املتن�عة  الفعاليات   � املنا�سط  من  جمم�عة  املعر�س  �ساحب  �قد 
تخت�س مبجال العل�م، �كذلك حلقات عمل تدريبية حلملة تط�عية »فكر �ابتكر فاأنا معك« �غريها الكثري.

اأخبــــار

اجلامعة ت�صارك يف معر�س البتكارات العمانية 
الثاين

رئي�س اجلامعة يلتقي باأع�صاء الهيئة التدري�صية يف 
ق�صم الرتبية والدرا�صات الإن�صانية بكلية العلوم والآداب

مركز  من  باإ�سراف  لالأدب  ال�سهباء  جماعة  اأقامت 
الق�سيد«  »فار�س  م�سابقة  باجلامعة  الطالبي  التميز 
الثقايف  امل��سم  فعاليات  �سمن  اخلام�سة  ن�سختها  يف 
مب�ساركة  امل�سابقة  هذه  ح�سيت  حيث  ع�سر،  احلادي 

�ا�سعة من طالب جامعات �كليات ال�سلطنة. 

الذكر  من  عطرة  بتال�ة  امل�سابقة  بداأت  �قد 
ق�سمي  لكال  التحكيم  بلجنة  الرتحيب  ثم  احلكيم، 
ال�سعراء  من  �املتك�نة  �النبطي(،  )الف�سيح  امل�سابقة 
يف  العرميي  �عبدالعزيز  جميل  اآل  �سفاء  الدكت�رة 
ال�سقري  حمم�د  �الأ�ستاذ  الف�سيح،  ال�سعر  جمال 
�ت�سمنت  النبطي،  ال�سعر  جمال  يف  ال�سعدي  �عثمان 
امل�سابقة تقدمي جمم�عة من الق�سائد ال�سعرية املنظ�مة 

من قبل جميع املت�سابقني.

�جاءت نتائج امل�سابقة بف�ز هاجر ال�ساحلية – 
يف  الأ�ل  باملركز  بعربي-  التطبيقية  العل�م  كلية  من 
جمال ال�سعر النبطي بق�سيدة »باكر العيد«، بينما حاز 

قاب��س-  ال�سلطان  البل��سي- من جامعة  الطالب هيثم 
املركز  »اكتئاب«، �جاء يف  بق�سيدة  الثاين  املركز  على 
الثالث خالد الفار�سي- من الكية التقنية بامل�سنعة- يف 
ق�سيدته »مطر«، فيما ح�سدت الطالبة م�ساعر الت�بية-
طفلة«  »حلم  ق�سيدتها  يف  بنز�ى-  التقنية  الكلية  من 
النبطي  ال�سعر  جمال  يف  الت�سجيعية  اجلائزة  على 

لفار�س الق�سيد.

اأما يف جمال ال�سعر الف�سيح فقد ح�سدت الطالبة 
بنز�ى-  التطبيقية  العل�م  كلية  من  البطرانية-  �سارة 
على املركز الأ�ل بق�سيدتها »اأ�سرية حلم«، �حاز الطالب 
على  قاب��س-  ال�سلطان  جامعة  -من  الب��سعيدي  حمد 
الطالب  جاء  فيما  ه�ى«،  »ذات  بق�سيدة  الثاين  املركز 
يف  قاب��س-  ال�سلطان  جامعة  –من  الكمزاري  علي 
اجلائزة  �نالت  »�سالمل«،  ق�سيدته  عن  الثالث  املركز 
الت�سجيعية الطالبة ن�ف البادية -من جامعة ال�سلطان 

قاب��س- عن ق�سيدتها »ر�سالة لن ت�سل«.

�صعراء م�صابقة »فار�س الق�صيد« اخلام�صة ي�صدحون 
باأعذب املعاين والأحلان يف �صهباء اجلامعة

اأقامت كلية العل�م �الآداب ي�ما مفت�حا 
الثقايف  امل��سم  فعاليات  �سمن  �ذلك  لطالبها، 
الي�م  ت�سمن  �قد  للجامعة،  ع�سر  احلادي 
هدفت  التي  �الفعاليات  الأن�سطة  من  العديد 
�التخ�س�سات  الكلية  باأق�سام  التعريف  اإلى 
اإلى  اأجنزتها،  التي  �امل�ساريع  ت�سمها  التي 
بني  �الت�ا�سل  الرتابط  اأ�ا�سر  تق�ية  جانب 
اأع�ساء الهيئة التدري�سية �طالب الكلية،حيث 
�سمل الي�م على اأم�سية لق�سم اللغات الأجنبية 
خاللها  مت  �الفرن�سية  الأملانية  اللغة  �سعبة 

عر�س اأن�سطة متميزة لكال اللغتني، � عر�س طريقة 
فنية  عر��س  خالل  من  املج�دة  العملية  الرتجمة 

��سعرية �ح�ارات بجميع اللغات.

فيها  مت  علمية  م�سابقات  على  الي�م  �سمل  كما 
اإلى  اإ�سافة  املتميزة،  الطالبية  امل�ساريع  تكرمي 
عبد  بن  �سبيح  الدكت�ر  لالأ�ستاذ  قيمة  حما�سرة 
احل�سابات  بني  الهالل   « بعن�ان  ال�ساعدي  الرحمن 

الفلكية �الر�ؤية ال�سرعية«.

لالأن�سطة  معر�سا  كذلك  الي�م  �ساحب  �قد 
اإعداد  من  متن�عة  ل�حات  عر�س  فيه  مت  الفنية، 
�الدرا�سات  الرتبية  ق�سم  �باإ�سراف  الطالب 
الإن�سانية، �سعبة الرتبية الفنية، �معر�س اآخر �سمل 
امل�ساريع الطالبية اإلى جانب العديد من الب��سرتات 

املتن�عة ح�ل تلك امل�ساريع.

عبد  الدكت�ر  الكلية  عميد  بح�س�ر  ذلك  كان 
�ر�ؤ�ساء  العميد  �م�ساعدي  الت�بي  �سيف  بن  الله 

الأق�سام �عدد كبري من الأ�ساتذة �الطلبة،

كلية العلوم والآداب تنظم يوما مفتوحا لطالبها
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الند�ة  نز�ى  جامعة  �الآداب  العل�م  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  نظم 
العلمية الأ�لى بعن�ان: )كراع النمل لغ�ي من عمان(، برعاية الأ�ستاذ الدكت�ر 
�بح�س�ر  الأكادميية-،  لل�س�ؤ�ن  الرئي�س  الكندي-نائب  يحيى  بن  العزيز  عبد 
ن�اب رئي�س اجلامعة �عميد كلية العل�م �الآداب �رئي�س ق�سم اللغة العربية، 
�م�ساركة عدد من الباحثني من جامعة نز�ى �جامعة ال�سلطان قاب��س �ح�س�ر 

الطالب �الطالبات.

اللغة،  غريب  حم�ر  هي:  اأربعة  اأ�سا�سية  حما�ر  على  الند�ة  ركزت  �قد 
النمل،  كراع  م�ؤلفات  يف  قراءات  �حم�ر  ال�سعر،  �حم�ر  اللهجات،  �حم�ر 
حيث بداأت فعاليات الند�ة التي قدمها الدكت�ر اإيهاب حممد اأب� �ستة باآيات من 
تالها  ال�سامرائي،  اأحمد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  الق�سم  رئي�س  كلمة  ثم  الذكر احلكيم، 
اأعلن  ثم  احلديدي،  م�سع�د  الأ�ستاذ  قدمه  النمل  كراع  ل�سرية  تقدميي  عر�س 

الدكت�راإيهاب اأب� �ستة عن افتتاح الند�ة، �بدء فعالياتها. 

علمية  اأ�راق  ب�سبع  الأ�ساتذة  فيهما  �سارك  جل�ستني  على  الند�ة  اأقيمت 
ال�سامرائي  ها�سم  اأحمد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  قدم  اإذ  ثرية؛  مناق�سات  ح�لها  دارت 
فيها  النمل، عر�س  لكراع  اللغة  املنجد يف  العربية يف كتاب  اللهجات  �رقة عن 
ل�سرية امل�ؤلف باإيجاز، �بني اأهمية كتاب املنجد، ثم عر�س ملا يتعلَّق بالظاهرة 
اللهجية فيه من درا�سة ��ساهد �تعليل �ن�سبة. �قدم الدكت�ر اإيهاب حممد اأب� 
�ستة �رقة بعن�ان: غريب القراآن عند كراع النمل، عر�س فيها لعالقة علم غريب 
القراآن بعل�م القراآن، �م�قعه بينها، �بني منهج كراع النمل يف معاجلة غريب 
د �املنتَخب. �قدم الدكت�ر ن�ر الدين املنجد -من جامعة  القراآن يف كتابيه املنجَّ
ال�س�اهد من  اأ�رد  اإذ  د؛  املنجَّ القراآين يف  ال�ساهد  قاب��س- �رقة عن  ال�سلطان 
�قدم  بها.  ال�ست�سهاد  يف  النمل  كراع  منهج  �بني  الكتاب،  يف  القراآنية  الآيات 
بعن�ان:  �رقة  قاب��س-  ال�سلطان  جامعة  -من  ب�معزة  رابح  الدكت�ر  الأ�ستاذ 
باحلذف،  التحويل  الأمناط  فيها  عر�ض  املنتخب،  كتاب  يف  التحويل  �ضور 
لغ�ية يف  قراءة  الزبيدي  الدكت�ر �سعيد  الأ�ستاذ  �ال�ستبدال، �الزيادة. �قدم 
كتاب املنجد يف اللغة لكراع النمل، تكلم فيها عن امل�سرتك اللفظي، �ظاهرة تعدد 
اجلم�ع، �اللهجات. �قدم الأ�ستاذ الدكت�ر حممد كراكبي �رقة بعن�ان اأ�س�س 
املقاربة  الل�سانية الدللية يف كتاب املنجد يف اللغة لكراع النمل، عر�س فيها لر�ؤية 
ل�سانية دللية للم�سرتك اللفظي يف املنجد. �قدم الدكت�ر خمي�س ال�سباري �رقة 
بعن�ان: ال�ساهد ال�سعري يف كتاب  املنتخب لكراع النمل  ناق�س فيها م�سطلح 
ال�ساهد ال�سعري، �قيمته اللغ�ية �الأدبية، �منهج امل�ؤلف يف ا�ستعماله لل�ساهد 
ال�سعري، �الع�س�ر الأدبية التي يركز على ال�ست�سهاد باأ�سعارها، �اأهم ال�سعراء 

الذين ي�ست�سهد باأ�سعارهم.

اأعمال  طبع  اأهمها:  كان  التي  بالت��سيات  الند�ة  فعاليات  اختتمت  ثم 
الند�ة ، �ن�سرها، �ال�ستمرار يف عقد هذه الند�ات ، �الرتقاء بها اإلى م�ؤمتر 
�طني لنتمكن من معاجلة ق�سايا الدر�س اللغ�ي، �النقدي، �الأدبي يف الرتاث 
العماين، �ا�ستدعاء �سخ�سيات علمية فاعلة  من خارج �سلطنة عمان لال�ستفادة 
املخط�طات،  جلمع  علمية  خلية  �اإن�ساء  �العلمية،  املنهجية،  جتاربهم  من 

�درا�ستها؛ لأنها متثل الإ�سراق التاريخي، �احل�ساري ل�سلطنة عمان.

حتت عنوان »كراع النمل لغوي من 
عمان«.. ق�صم اللغة العربية ينظم 

الندوة العلمية الأولى انطلق م�ؤخًرا الربنامج التدريبي«احلا�سب الآيل �النرتنت« 
اإمناء  مركز  مع  بالتعاون  احلياة  مدى  التعلم  معهد  ينظمه  والذي 
امل�ارد الب�سرية مل�ظفي اجلامعة، �الذي يهدف اإلى تدريب امل�ظفني 
على برامج احلا�سب الآيل �تطبيقات النرتنت بحيث ي�سهل عليهم 
اإلى  ي�ؤدي  الذي  الأمر  �ي�سر  �سه�لة  بكل  املكتبية  باأعمالهم  القيام 

حت�سني العمل ��سمان ج�دته. 

اأ�سابيع  ع�سرة  ملدة  �سي�ستمر  الذي  الربنامج  يف  �سارك  �قد 
�اأق�سامها،  اجلامعة  د�ائر  خمتلف  من  م�ظف  ع�سر  اإثنا  مت�ا�سلة 

حيث ي�سمل الربنامج على مبادئ احلا�س�ب �يتعرف فيه امل�سرتك�ن 
�املهارات  املفت�حة،  �الربجميات  احلا�س�ب  اأجهزة  معدات  على 
التطبيقات  على  التعرف  جانب  اإلى  الت�سغيل،  نظم  يف  الأ�سا�سية 
اخلا�سة  املكتبية  ح�ل  التطبيقات  �التي تتمح�ر  الأ�سا�سية 
 .)Microsoft Office( بحزمة برنامج مايكر��س�فت اأ�في�س
كا�ستخدام  الإنرتنت  على تطبيقات  التعرف  الربنامج  ي�سمل  كما 
ال�سبكات، �الربيد اللكرت�ين، �الإنرتنت، �املت�سفحات باأن�اعها، 

�الأثر الإيجابي ل�ستخدام احلا�س�ب �الإنرتنت على املجتمع.

معهد التعلم مدى احلياة ينظم برناجما تدريبيا يف »احلا�صب 
الآيل والإنرتنت« 

التعلم مدى احلياة  اختتم معهد 
املوارد  اإمناء  مركز  مع  وبالتعاون 
برنامج  يف  تدريبية  د�رة  الب�سرية، 
الإدارة«   � الإ�سرتاتيجي  التخطيط   «
لإثني ع�سر م�ظف من م�ظفي  �ذلك 
العديد  الد�رة  تنا�لت  �قد  اجلامعة، 
اخلطة  مبفه�م  املتعلقة  املحا�ر  من 
�مك�نات  �جانبيها،  الإ�سرتاتيجية 
اأمثلة  مع  ال�سبعة«  املعانة  اخلطة   «
معايري  ربط  �كذلك  عليها،  �اقعية 

باخلطة  الأداء  م�ؤ�سرات   � اجل�دة  �سمان 
امل�سر�عات  �ربط  للمنظمة،  الإ�سرتاتيجية 

التط�يرية بها.

هدفت  الد�رة  هذه  اأن  بالذكر   اجلدير 
اإلى تدريب امل�ساركني على كيفية اإدارة ال�قت 
يف  �التحكم  الأ�ل�يات،  �حتديد  �تنظيمه 
اأحداث العمل وجمرياته وال�ضغوط امل�ضاحبة 
لجناز  الي�مي  التخطيط  جانب  اإلى  له، 
ل�سمان  �ذلك  منظم،  ب�سكل  الإدارية  الأعمال 

حت�سني ج�دة العمل �تط�يره. 

ويختتم برنامج » التخطيط ال�صرتاتيجي والإدارة«

كتبت/ ليلى الرحبية

يف اإطار فعاليات امل��سم الثقايف احلادي ع�سر �سارك خريج� اجلامعة يف اأم�سية اخلريجني القدامى التي نظمها مركز التميز الطالبي 
على ميدان املكتبة. �التي هدفت اإلى جتديد اللقاء بني اخلريجني، �تعزيز اأ�ا�سر العالقات الإيجابية املثمرة بني اجلامعة �خريجيها الطلبة 

�الطالبات، اأتى ذلك مب�ساركة اخلريجني اأنف�سهم الذين كان لهم د�ر خالل �سن�ات درا�ستهم يف الأن�سطة الطالبية.

رعى الأم�سية الأ�ستاذ الدكت�ر حممد عبداملنعم اإ�سماعيل- م�ساعد نائب الرئي�س لل�س�ؤ�ن الأكادميية- ، �قد تن�عت فقرات الأم�سية بني 
ق�سيدة �سعرية �م�سابقة ثقافية �كلمة خريج �فن الي�له بالإ�سافة لعر�س مرئي عن اجلامعة �خريجيها، �يف ختامها تف�سل راعي الأم�سية 

بتكرمي امل�ساركني يف التنظيم �الإعداد متنميا للجميع د�ام الت�فيق �النجاح يف م�سرية حياتهم العلمية � العملية.  

توا�صال لفعاليات املو�صم الثقايف احلادي ع�رش.. مركز التميز 
الطالبي ينظم اأم�صية للخريجني القدامى
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حتت رعاية الأ�ستاذ الدكت�ر اأحمد بن خلفان 
الر�احي -رئي�س اجلامعة- نظمت جماعة ال�سحافة 
�الإعالم امللتقى الإعالمي اخلام�س �الذي جاء هذا 
العام بعن�ان"برامج الي�تي�ب بني البناء �الهدم".

�قد افتتح امللتقى باآي من الذكر احلكيم تبعته 
الفار�سية  �ساملني  بنت  اأر�ى  الطالبة  األقتها  كلمة 
رحبت فيها باحل�س�ر ، �اأ�سارت اإلى الإعالم �د�ره 
خالل  من  العامل  يختزل  فه�  املجتمع  يف  البارز 
براجمه املكت�بة �امل�س�رة �املمثلة اإ�سافة اإلى نقله 
لل�س�رة احلية �املبا�سرة لل�اقع املعا�س. ثم تطرقت 
تنظمها  التي  الإعالمية  امللتقيات  اإلى  الفار�سية 
م��س�عات  تناق�س  اأنها  �كيف  عام  كل  اجلماعة 
ليناق�س   العام  هذا  ملتقى  لياأتي  معا�سرة؛  اإعالمية 
العماين  الي�تي�ب  �خا�سة  الي�تي�ب  برامج 
ال�ساحة  ق�سايا  مناق�سة  يف  ال�سباب  ت�جهات  حيث 
�اختتمت  �م�ساكلهم،  ال�سباب  �ق�سايا  العمانية 
الإعالمي  امللتقى  �سي�سمها  التي  بالربامج  حديثها 
تنظيم  يف  �ساهم  من  لكل  اجلزيل  بال�سكر  متقدمة 

امللتقى � رعايته.

بعد ذلك مت عر�س فيلم تعريفي باأ�سهر برامج 
التعريف  الفيلم  تنا�ل  حيث  العماين،  الي�تي�ب 
ق�سايا  يطرح  �الذي  ن�ستاهل"  "�الله  بربنامج 
التعليم يف ال�سلطنة اإلى جانب الق�سايا الإجتماعية، 
العمانية  الفتاة  يخ�س  �الذي  �برنامج"من�سن" 
�الذي  �برنامج"بر�ة"  �اهتماماتها،  �م�اهبها 
يت�سم باأ�سل�به ال�ساخر يف طرح الق�سايا اجتماعية 

�ق�سايا يعي�سها ال�سارع العماين، اإ�سافة 
يعالج  �الذي  �مناك"  منا  بربنامج"  التعريف  اإلى 
ق�سايا ال�ساب العماين باأ�سل�ب فكاهي مرن، �غريه 
ال�سباب  بني  املنت�سرة  الي�تي�بية  الربامج  من 

العماين.

�كان للم�سرح د�ر بارز يف امللتقى الإعالمي؛ 
اإذ قدمت فرقة "قمم اأفر�ست" عر�سا م�سرحيا ك�ميديا 
الي�تي�ب،  �برامج  الإعالم  على  ال�س�ء  ي�سلط 
من  امل�ساركني  بتكرمي  احلفل  راعي  تف�سل  بعدها 

خارج اجلامعة يف امللتقى.

�منا�سطه،  امللتقى  فعاليات  �ت�ا�سلت 
عن  الأ�لى  كانت  عمل  �ر�س  اأربع  اأقيمت  حيث 
�سامي  للفا�سل  ي�تي�بي  برنامج  ت�سميم  خط�ات 
��ر�سة  "بر�ة"-،  برنامج  �ساحب  الب��سايف- 
للفا�سل  الي�تي�بية"  بعن�ان"الك�ميديا  ثانية 
فكانت  الثالثة  ال�ر�سة  اأما  ال�سارمي،  زاهر 
للفا�سل  �املاأم�ل"  ال�اقع  بني  بعن�ان"الي�تي�ب 

ن�ستاهل"  برنامج"�الله  املعمري-�ساحب  املعت�سم 
يف  العمانية  د�ر  حتكي  �التي  الرابعة  �ال�ر�سة   ،
الزدجالية-�ساحبة  هانية  للفا�سلة  كانت  الي�تي�ب 

برنامج "من�سن"-.  

باإقامة  ذاته  الي�م  م�ساء  يف  امللتقى  �اختتم 
م�سابقات ثقافية اإلى جانب م�سابقة "اكت�سف مهاراتك 
�قد  الرتفيهية،  الألعاب  من  جمم�عة   � الإعالمية" 
العمانيني  الإعالميني  من  عدد  امللتقى  يف  �سارك 
اجلامعة  طالب  من  جمم�عة  جانب  اإلى  البارزين 

�م�ظفيها.

بنت  عن�د  الطالبة  حتدثنا  املنا�سبة  �بهذه 
–رئي�سة جماعة ال�سحافة �الإعالم  را�سد اجلابرية 
العام جاء حمتفيا  "ملتقى هذا  قائلة:  امللتقى  – عن 
بربامج الي�تي�ب مناق�سا �اقعها بني البناء �الهدم، 
ومركزا على اليوتيوب العماين كاأمنوذجا لنبحر من 
خالله يف م��س�عات خمتلفة تعني �سريحة كبرية من 
ال�سباب املهتمني بها �التي فتحت لهم جمال للتنفي�س 

مع  ليتبادل�ها  �اأطر�حاتهم  اأفكارهم  عن  �التعبري 
ال�سن�ات  اأن  فاملالحظ   ، الأخرى  املجتمع  اأطراف 
االأخرية قد �ضهدت منوا مت�ضارعا للربامج التي تبث 
من  بكثري  دفع  مما  الي�تي�ب  قن�ات  عرب  ح�سرا 
ال�سباب اإلى الهتمام بهذه التقنية احلديثة �الإقبال 
عليها، �قد ظهرت يف ال�سلطنة عدة حما�لت مميزة 
التي  �هي  �املتابعة  الهتمام  من  كثريا  اجتذبت 
مبادرات  فهي  عليها؛  �ركز  الي�م  امللتقى  لها  تطرق 
للوجود  مهما  منوا  يوم  ذات  �ضتمثل  رائعة  �ضبابية 
امللتقيات  �عن  الي�تي�ب".  عامل  يف  العماين 
اأهم  اإن  اجلماعة:  رئي�سة  تق�ل  القادمة  الإعالمية 
يتعلق  جديد  كل  طرح  ه�  الإعالمي  للملتقى  غاية 
امللتقيات  ��ست�سهد  العمانية  ال�ساحة  �يهم  بالإعالم 
الإعالمية القادمة –باإذن الله- تط�ر جديدا �خمتلفا 
اجلهات  لإ�سراك  حما�لة  يف  ال�سابقة  امللتقيات  عن 
دائرة  �ت��سيع  ال�سلطنة،  يف  املختلفة  الإعالمية 
امللتقى لي�سمل برامج متن�عة �مفيدة ت�سيف لثقافة 

الطالب �تنمي معرفته يف هذا اجلانب.

امللتقى الإعالمي اخلام�س جلماعة ال�صحافة والإعالم يناق�س »برامج اليوتيوب بني البناء والهدم«

كتبت / ندى بنت را�سد اجلابرية: 

خا�سة  اأم�سية  اخلا�سة  الرتبية  جماعة  نظمت 
رعاية  حتت  �ذلك  اخلا�سة،  الحتياجات  لذ�ي 
الفا�سل اأحمد بن �سيف الكندي – نائب مدير �سند�ق 

معني-.

الذكر  من  عطرة  بتال�ة  الأم�سية  بداأت  �قد 
�قدم  الأمل"،  "اأر�سفة  فيلم  عر�س  تبعه  احلكيم، 
اجلمعية  من  –ع�س�  الب��سعيدي  �سعيد  الفا�سل 
عن  نبذة  اخلا�سة-  الحتياجات  لذ�ي  العمانية 
يف  ال�سم  متثل  التي  الر�سمية  املظلة  �هي  اجلمعية 
ال�سلطنة، �اأكد اأن ال�سلطنة �سباقة يف ��سع برنامج 
الك�سف املبكر عن حا�سة ال�سمع منذ عام2000 �تاأتي 
ر�ؤ�ية اجلمعية يف حتميل املجتمع م�س�ؤ�ليته اجتاه 
يف  ال�سم  �س�ؤ�ن  رعاية  ر�سالتها  �ت�سمل  ال�سم، 
ال�سلطنة، �تعريف ال�سم بحق�قهم ��اجباتهم، �رفع 

�عي املجتمع بق�ساياهم.

تف�سل  الأم�سية  من  الرابعة  املحطة  �يف   
الحتياجات  لذ�ي  العمانية  اجلمعية  اأع�ساء  اأحد 

اخلا�سة بت��سيح اأ�سا�سيات لغة الإ�سارة �قال باأنها 
املكاين  باحليز  �ت�ؤدى  باحلركة  تتم  يد�ية  رم�ز 
مت  بعدها  اليد�ية،  غري  ال�سارات  اأ�  اليد  �سكل  اأ� 
اكت�ساب  بعد  الإ�سارة  بلغة  ال�سلطاين  ال�سالم  ترديد 

اأ�سا�سيات هذه اللغة.

الكفيف  مع  مبا�سر  ح�ار  اأقيم  ذلك  جانب  اإيل 
يف  م�ظف  �ه�  الرحبي  �سالح  بن  عمران  املبدع 
"اأريد�" حكى من خالله ق�سة جناحه، �كيف  �سركة 
ال�طن  م�ست�ى  على  �سهادات  نيل  يف  ال�سبق  حاز 
العربي يف التمثيل امل�سرحي، �ذكر الرحبي اأن ر�ؤيته 
�اختتم  الإجناز"،  د�افع  اأعظم  ه�  التفا�ؤل..  هي" 

احلفل بتكرمي امل�ساركني �املنظمني لالأم�سية.

جماعة الرتبية اخلا�صة تنظم اأم�صية 
»لدينا حلم«

رعاية  حتت  �ذلك  العربية  احل�سارات  �تراث  اآثار  يك�سف  معر�سا  �احل�سارة  احلارة  جماعة  نظمت 
الرعاية  مركز  العامري-مدير  �سعيد  بن   حمدان  الأ�ستاذ 
الجتماعية-  حيث بداأ حفل الفتتاح باآي من الذكر احلكيم 
بها  متتاز  التي  �احل�س�ن  للقالع  فال�سي  عر�س  تبعه 
بعد  العريقة.  العمانية  احل�سارة  ق�سة  �حتكي  ال�سلطنة 
ذلك ت�جه الأ�ستاذ حمدان العامري لفتتاح املعر�س �الذي 
احت�ى على جمم�عة من املج�سمات �الل�حات املر�س�مة 
�املنح�تة �امل�س�رة اإلى جانب جمم�عة من املقتنيات � 
املط�يات �الكتب التي �ساركت بها بع�س مدار�س حمافظة 
تاريخ  �تعك�س  اجلامعة،  طالب  من  �عدد  الداخلية 

احل�سارات العربية �الإن�سانية يف املنطقة العربية.

الفراهيدي  –باحث يف مركز  ال�سريفي  الدكت�ر م�سطفى بن حممد  األقاها  ��ساحب املعر�س حما�سرة 
للدرا�سات العربية، �اأ�ستاذ بق�سم الرتبية �الدرا�سات الإن�سانية-  بعن�ان" ملحات من ح�سارة �ادي ميزاب"، 
�قد ت�سمنت احلديث عن الطبيعة اجلغرافية للمنطقة �النظام املجتمعي فيها، �اأ�سهر العلماء �الأدباء �الفقهاء 
الذين ينتم�ن اإليها، اإ�سافة اإلى احلديث عن التط�ر العمراين � القت�سادي �نظام التعليم فيها، ثم اأ�سار اإلى 
عالقتها ال�طيدة ب�سلطنة عمان منذ القدم �التي تعك�سها الآثار املكت�سفة يف ال�ادي اإلى جانب التبادلت العلمية 

�زيارات العلماء امل�ستمرة حتى الآن.   

جماعة احلارة واحل�صارة يف عامها 
الأول تنظم معر�صا يك�صف اآثار وتراث 

احل�صارات العربية
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احلرة  الربجميات  جماعة  نّظمت 
الآداب  العل�م  بكلية  امل�سدر  �مفت�حة 
ي�ما  الطالبي  التميز  مركز  مع  �بالتن�سيق 

الأ�ستاذ  برعاية  للجماعة  مفت�حا 
نائب   - الزين  اأم  الله  عبد  الدكت�ر 
�البحث  العليا  للدرا�سات  الرئي�س 
عبد  الدكت�ر  �بح�س�ر   العلمي-  
كلية  -عميد  الت�بي  �سيف  بن  الله 
حممد  �الدكت�ر  �الآداب-  العل�م 
نائب  -م�ساعد  ا�سماعيل  املنعم  عبد 
 – الأكادميية  لل�س�ؤ�ن  الرئي�س 
-املدير  ابي  الق�سّ حم�د  حمد  �الأ�ستاذ 

العام للمنطقة ال�سناعية ب�لية نز�ى-.

معر�س  بتد�سني  الفتتاح  حفل  بداأ 
على  املرتكزة  �التطبيقات  امل�ساريع 
امل�سدر   �مفت�حة  احلرة  الربجميات 
طالب  من  جمم�عة  فيه  �سارك  �الذي 
اخلا�سة  �ال�سركات  �الكليات  اجلامعات 
عمان  �سيف  برنامج  يف  امل�ساركني 
"�ليتي"  �م�سابقة  للربجمة2014م 
يف  املعل�مات  تقنية  هيئة  نظمته  الذي 

دي�سمرب  �سهر  من  �الع�سرين  الرابع 
اإلى ت�سجيع  هدف   �الذي  مب�سقط  املا�سي، 
تط�ير  التطبيقات املعتمدة على 
�مفت�حة امل�سدر التي  احلرة  الربجميات 
بيئات العمل املختلفة،  �ت�فر فر�سة  تخدم 
لل�سباب العماين لإبراز م�اهبه  يف هذا 

امليدان.

ذلك،  بعد  الفعاليات  ت�ا�سلت  �قد 
حممد  د.  اجلماعة  م�سرف  اأّكد  حيث 
امل�ساريع  اأن  الفتتاح  كلمة  يف  عي�سى 
اأهمّية  متّثل  امل�سارق  بقاعة  املعر��سة 
لهم  تتيح  حيث  �الطالبات،  للطالب  كربى 
مل�ساريع  متن�عة  م�ا�سيع  لإيجاد  الفر�سة 
عالقات  اإيجاد  اإلى  بالإ�سافة   ، تخرجهم 
مقرتحات  لتقدمي  امل�ساريع  اأ�سحاب  مع 
طالب  ي�سجع  مما  �التح�سني  للتط�ير 
اخلارجي  للمحيط  النفتاح  على  اجلامعة 
���سع  م�اهبهم  ��سقل  اخلربة  �اكت�ساب 

�سركاتهم املت��سطة  لإن�ساء  الأ�سا�س  حجر 
�ال�سغرية ذات منتج �طني �بج�دة عالية 

عند التخّرج. 

�ر�سة  املفت�ح  الي�م  �سمل  �قد   
الربجميات  ح�ل  �رقتني  �سمت  عمل 
الربجميات  من  الن�ع  بهذا  تعّرف  احلرة 
ت�اجهها  التي  �التحّديات  �اإيجابياتها 
يف  -باحث  �سراب  حممد  الدكت�ر  قدمها 
مركز بح�ث املعل�مات �الت�سالت بجامعة 
ال�سلطان قاب��س- � الأ�ستاذ خليل اإبراهيم 
حم�د املع�يل -املدير التنفيذي بهيئة تقنية 
تهدف  �رقتني  اإلى  اإ�سافة  املعل�مات-، 
�م�ساعدتهم  الطالب  �ت�عية  تثقيف  اإلى 
قدمها  احلياة  معرتك  يف  طريقهم  �سق  على 
عام  -مدير  الق�سابي  حم�د  حمد  الأ�ستاذ 
ال�سناعية  للمناطق  العامة  بامل�ؤ�س�سة 
امل�سكري  حممد  �الأ�ستاذ  نز�ى-  ب�لية 
للدرا�سات  الطم�ح  ملركز  التنفيذي  -املدير 

�الت�س�يق-.  �التدريب  �ال�ست�سارات 
تدريبية  د�رة  كذلك  الي�م  ت�سمن  كما 
من  يعترب  الذي   WordPress لربنامج 
�ذلك  امل�سدر  �مفت�حة  احلرة  الربجميات 
مبعمل الربجميات احلرة �مفت�حة امل�سدر 

باجلامعة.

اجلدير بالذكر اأن جماعة الربجميات 
ال�سنة  اأن�ساأت  قد  امل�سدر  �مفت�حة  احلرة 
املا�سية بف�سل من الله عز �جل ثم بدعم من 
الت�بي -عميد كلية  الله �سيف  الدكت�ر عبد 
علي  املنعم  الدكت�رعبد   � �الآداب-  العل�م 
اخلر��سي -امل�سجل العام- �اللذان �ساهما 
احلرة  الربجميات  اإدماج  يف  كبري  حّد  اإلى 
التدريب  م�ا�سيع  �سمن  امل�سدر  �مفت�حة 
بداأت  حيث  اجلماعة  ميالد  كان  هنا  �من 
لها  ليك�ن  العام  هذا  ر�سمّية  ب�سفة  ن�ساطها 
احلادي  الثقايف  امل��سم  يف  بارز  ح�س�ر 

ع�سر.

جماعة الربجميات 
احلرة ومفتوحة 

امل�صدر تنظم يوما 
مفتوحا لطالبها

ذ�ي  مع  التعامل  »كيفية  بعن�ان  حما�سرة  املركز  نظم  كما 
الحتياجات اخلا�سة« لالأ�ستاذ الدكت�ر عبد الرزاق القي�سي- اأ�ستاذ 
مبادئ  عن  فيها  حتدث  الإن�سانية-  �الدرا�سات  الرتبية  ق�سم  يف 
يف  �املتمثلة  بها  املعنية  الفئات  �اأهم  �مفه�مها،  اخلا�سة  الرتبية 
ذ�ي  �فئة  التعلم،  �سع�بات  ذ�ي  �فئة  العقلية،  النحرافات  فئة 
�اللغة،  الكالم  ا�سطرابات  ذ�ي  فئة  جانب  اإلى  احل�سية،  الإعاقات 

يتعلق  فيما  حدة  على  منها  كل  �سارحا  ال�سل�ك  ا�سطرابات  �فئة 
الإعاقة  لن�ع  �ا�ستجابتهم  للفئات  �اجل�سدي  النف�سي  باجلانب 

امل�سابني بها.

� تطرق املحا�سر يف حما�سرته كذلك اإلى اأ�ساليب التعامل مع 
تلك  ت�اجه  التي  ال�سع�بات  على  التغلب  يف  الأ�سرة  �د�ر  فئة  كل 

الفئات م�جها بع�س الإر�سادات يف تعامل الأفراد معهم.

.. وينظم حما�رشة بعنوان: » كيفية التعامل مع ذوي الحتياجات اخلا�صة«

كتبت/ندى بنت را�سد اجلابرية:

التميز الطالبي ند�ة علمية بعن�ان" العالقات الطالبية  نظم مركز 
يف اجلامعة" �ذلك حتت رعاية الدكت�ر �سالح بن من�س�ر العزري-م�ساعد 

الرئي�س ل�س�ؤ�ن الطالب- .

ترحيبية  كلمة  تبعته  احلكيم،  الذكر  من  باآي  الند�ة  ا�ستهلت  �قد 
البحثية  الأ�راق  �مبقدمي  باحل�س�ر  فيها  رحب  العزري  �سالح  للدكت�ر 
يف الند�ة، ثم قدم عر�س م�س�ر ملجم�عة من اللقاءات التي اأجرها مركز 
بني  الآمنة  العالقات  عن  احلديث  تنا�لت  الند�ة  ح�ل  الطالبي  الإر�ساد 
الطالب �العالقة بني الطالب �اأ�ستاذه �كذلك عالقة الطالب بالإداريني يف 

امل�ؤ�س�سة التعليمية.

  بعد ذلك بداأت الند�ة اأعمالها، � كانت اأ�ل �رقة بحثية الدكت�رة 
ماي�سة حممد �سكري- اأ�ستاذة يف الإر�ساد النف�سي باجلامعة- تنا�لت فيها 
احلديث عن العالقات املتبادلة بني الطالب �مفه�م العالقات البين�سخ�سية 
�اأهميتها م�ؤكدة على اأن الدعم الذي يقدمه الطالب لزميله ه� اأق�ى ما ميكن 

كالإدمان  التي يعاين منها  ال�سلبية  ال�سل�كيات  الطالب من  اأن يخل�س 
على التدخني �غريه، م��سحة  اأن اأ�س�س اختيار الأ�سدقاء قائمة على 
التكامل،  ي�سبب  الذي  �الختالف  ال�سخ�سيات،  يف  الت�سابه  اأ�جه 

�التقارب املكاين الذي يلعب د�را بارزا يف اكت�ساب الأ�سحاب.

بني  الإيجابية  العالقات  ح�ل  كانت  فقد  للند�ة  الثانية  ال�رقة  اأما 
علم  ق�سم  –رئي�س  املحرزي  �سيف  بن  را�سد  للدكت�ر  �اأ�ساتذتهم  الطالب 
النف�س بجامعة ال�سلطان قاب��س- تنا�ل فيها احلديث عن  خ�سائ�س هذه 
تك�ن  اأن  يجب  �كيف  الطرفني،  بني  املتبادل  الحرتام  اأهمية   � العالقة 
عالقة �سامية لها حد�دها التي لتتجا�زها، م�سريا اإلى اأن هناك العديد من 
الف�ائد التي يجنيها الطالب من �راء ذلك، �ا�سعا جمم�عة من الت�جيهات 

لكل من املعلم �الطالب  من اأجل بناء عالقة اإيجابية �سليمة. 

�تف�سل الدكت�ر حممد ال�سيخ حم�د- مدير مركز الإر�ساد الطالبي-  
الطالب  بني  العالقة  طبيعة  تنا�لت  �التي  للند�ة   الثالثة  ال�رقة  باإلقاء 

�الدارة منطلقا  يف بداية حديثه من ق�له تعالى "�جعلناكم �سع�با �قبائل 
لتعارف�ا "م�ؤكدا اأن هناك جمم�عة من العالقات الب�سرية � الإن�سانية املكملة 
لبع�سها البع�س ،م��سحا اأ�س�س العالقة بني الطالب �الإدارة القائمة على 
الطالب �التقدير �الحرتام �امل�ساركة �التعا�ن �غريها،  بقيمة  الإميان 
م�سريا اإلى اأن العالقات بني الطلبة �العاملني �س�اء كان�ا معلمني اأم عاملني 

لها تاأثري اإيجابي على التح�سيل �الت�ظيف �التاأهيل.

العالقات  اأ�س�س  اأ��سح  فكاهي  م�سرحي  بعر�س  الند�ة  �اختتمت 
مت  ثم  �الطالبات،  الطالب  بني  �سليمة  عالقات  بناء  ميكن  �كيف  الطالبية 

تكرمي امل�ساركني يف الند�ة �املنظمني.

مركز الإر�صاد الطالبي ينظم ندوة "العالقات الطالبية يف اجلامعة"

احلياة  مدى  التعلم  معهد  اختتم 
فرعه  يف  التدريبية  براجمه  اأ�لى  م�ؤخرا 
رعاية  حتت  �ذلك  الدقم،  ب�لية  اجلديد 
امل�سكري- حمد  بن  حم�سن  ال�سيخ  �سعادة 

�ايل الدقم-.

العامة   الإجنليزية  اللغة  جمال  يف  اأقيم  الذي  الربنامج  �كان 
�كذلك  العربي،  عمان  بنك  ظفار، �م�ظفي  بنك  م�ظفي  ا�ستهدف  قد 
اإلى  ، م�ستمرا مدة �سهر كامل، هادفا  العماين  ال�طني  البنك  م�ظفي 
اإك�ساب امل�ساركني مهارات احلديث باللغة الإجنليزية لتقدمي خدمات 

اأف�سل. 

معهد التعلم مدى احلياة 
يختتم اأولى براجمه التدريبية 

بفرعه اجلديد يف »الدقم«
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اإعداد- مرمي بنت جمعة الكميانية:

املح�رية  ال�ظيفة  من  انطالقا 
الفاعِل  الإ�سهام  يف  �املتمثلة  للجامعة 
خالل  من  �ت�سخريها  املعرفة  اإنتاج  يف 
الِتّقني،  �الَتّط�ير  العلمي  البحث 
بني  العلمِيّ  البحث  اأفكار  ن�سر  �بهدف 
ج  الَتّخُرّ الب �امل�سرفني على م�ساريع  الُطّ
�الكلَيّات  اجلامعات  يف  الهند�سَيّة 
بني  �ؤى  �الُرّ الآراء  تبادل   � لطنة،  بال�َسّ
�تك�ين  �سني،  ّ املتخ�سِ الأكادمييني 
الباحثني،  بني  العلمِيّ  للَتّعا�ن  منطلٍق 
الهند�سة  بكلية  ممثلة  اجلامعة  اأقامت 
اخلام�س  ال�طني  امللتقى  �العمارة 
�ذلك  الهند�سية،  التخرج  مل�ساريع 
بن  اأحمد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  رعاية  حتت 
اجلامعة-.  –رئي�س  الر�احي  خلفان 
مل�ساريع  ال�طني  امللتقى  حمل  �قد 
اخلام�سة  ن�سخته  يف  الهند�سية  التخرج 
التقدم  نح�  الريادة  �سعار"  العام  هذه 
العديد  جنباته  بني  لي�سم  الهند�سي" 
اجلامعة  لطالب  الهند�سية  امل�ساريع  من 
الأخرى  �اجلامعات  الكليات  �طالب 
جمم�عة  طرح  جانب  اإلى  ال�سلطنة،  يف 
جمال  يف  املتخ�س�سة  العمل  اأ�راق  من 
التقييمية  اجلل�سات  من  �عدد  الهند�سة، 

امل�ساركة.. للم�ساريع 

عن  احلدث  لكم  تر�سد  "اإ�سراقة" 
قرب يف �سط�رها القادمة:

�تبادل  للتعارف  علمية  من�سة  امللتقى   -
الآراء �الأفكار:

كلية  عميد  مع  كان  احلديث  بداية 
الدكت�ر  الأ�ستاذ  �العمارة  الهند�سة 
له:  كلمة  يف  قال  الذي  عبدالقادر  ح�سني 
مل�ساريع  اخلام�س  ال�طنَيّ  امللتقى  اإَنّ 
لر�ؤية  جت�سيًدا  ياأتي  ة  الهند�سَيّ ج  الَتّخُرّ
الرتقاء  يف  �ر�سالتها  نز�ى  جامعة 
لطنة،  مب�ست�ى الَتّعليم اجلامعي يف ال�َسّ
رق �ال��سائل  الُطّ ابتكار  �ذلك من خالل 
بالبحث  �ربطها  الَتّعليم  يف  احلديثة 
�سَتّى  يف  التقني  �الَتّطبيق  العلمي 
لطالب  ج  الَتّخُرّ م�سر�ع  �يعُدّ  املجالت، 
ال��سائل  هذه  اإحدى  ة  هائَيّ الِنّ املرحلة 
خريجي  بني  العلمي  البحث  ثقافة  لن�سر 
اجلامعة. �اأ�ساف: �من هذا املنطلق فاإَنّ 
ثقافة  غر�س  ه�  امللتقى  هذا  اأهداف  اأهَمّ 
طلبة  لدى  اته  �اأخالقَيّ العلمي  البحث 
اإ�سافًة  لطنة،  ال�َسّ يف  الهند�سة  كلَيّات 
ة  الفعلَيّ املمار�سة  خالل  من  تعزيزها  اإلى 
يف  �تقدميها  العلمي،  البحث  خلط�ات 
تعزيز  اإلى  يهدف  اأنه  كما  امللتقى.  هذا 
اجلامعات،  بني  �الَتّ�ا�سل  العالقة، 
جهٍة،  من  لطنة  ال�َسّ يف  الهند�سة  �كلَيّات 
املجتمع  ��سرائح  �سات  امل�ؤ�َسّ ة  �كاَفّ
ناعة  ّ ال�سِ قطاع  �بالأخ�س  الُعماين 
ركات الهند�سَيّة من جهٍة  �اخلدمات �ال�َسّ
بني  ًة  معل�ماتَيّ �سبكًة  ر  ي�ِفّ ا  مَمّ اأخرى؛ 

الُعماين. اجلامعات �املجتمع 

امللتقى  اأَنّ  الكلية  عميد    �اأ��سح 
باب  ال�َسّ للباحثني  ًة  �من�سَّ فر�سًة  يهِيّئ 
�الأ�ساتذة؛  الهند�سة،  كلَيّات  طلبة  من 
�الآراء  الأفكار  �تبادل  للَتّعارف 
اأحدث  �مناق�سة  البحثَيّة  �اخلربات 
ملعاجلة  البحثَيّة؛  �الَتّجارب  رق  الُطّ
اَلّتي  ة  الهند�سَيّ ات  �الَتّحدَيّ امل�سكالت 
اإلى  ي  ي�ؤِدّ ا  مَمّ الُعماين؛  املجتمع  ت�اجه 

تط�ير البحث العلمي �املجتمع.

ثر�ة علمية يف   .. امللتقى  اأ�راق عمل   -
الهند�سة: عامل 

الهنائي  حممد  بن  خالد  كت�ر  الُدّ
قاب��س-،  لطان  ال�ُسّ بجامعة  –باحث  
قدم اأ�لى اأ�راق امللتقى �كانت بعن�ان: 
ا�ستخراج  عملية  �تعزيز  الكلفة  "تقليل 
تقليل  ح�ل  �دارت  بال�سلطنة"،  النفط 
من  بال�سلطنة  النفط  ا�ستخراج  كلفة 
ثاين  لغاز  املثايل  ال�سغط   ايجاد  خالل 
للمزج  امل�ستخدم  الكارب�ن  اأ�ك�سيد 
ثم  لز�جته،  �تخفيف  اخلام  النفط  مع 
الآبار  من  �سخه  �سه�لة  يف  امل�ساعدة 
اأك�سيد  ثاين  ا�ستخدام  �يعد  النفطية. 
اأهم  اأحد  احلقن  يف   )CO2( الكرب�ن 
ملكامن  للنفط  املعزز  ال�ستخال�س  طرق 
جناحها  اأثبتت  التي  اخلفيفة  النفط 
فحقن  العامل،  من  خمتلفة  اأجزاء  يف 
يف  جدا  مفيدة  تك�ن  اأن  ميكن   CO2
خف�س م�ست�يات الت�سبع املتبقية النفط، 
يف  النفط  ا�ستخراج  معدلت  لرتفاع 

التقاط  يف  وا�ضتخدامه  املطاف  نهاية 
الكرب�ن �تخزينه )CCS( الذي ي�ؤدي 
م�ست�ى  على  بها  مرغ�ب  ف�ائد  اإلى 

البيئة. 

مها  قَدّ الثانية  العمل  �رقة          
-مدير  اخلر��سي  عمار  املهند�س 
فيها  ث  حتَدّ عمران-  ب�سركة  امل�ساريع 
تها  عن م�ساريع البي�ت اخل�سراء �اأهمَيّ
احلك�مات  ه  �ت�ُجّ اهن،  الَرّ ال�قت  يف 
�اأكرث  اأ�سلم  ها  لأَنّ تطبيقها  اإلى  �ل  �الُدّ
البي�ت.  من  غريها  عن  بيعة  للَطّ م�اءمًة 
يف  الرئي�سية  املحطة  هي   ال�ستدامة  اإن 
البيئية  �امل�ساريع  احلديثة  التط�رات 

املبنية.

فكانت  الثالثة  ال�رقة  اأما 
حتدث  ال�سيابي  اخلليل  للمهند�س 
الأعمال  اإدارة  علم  اأ�سا�سيات  عن  فيها 
اإدارة  يف  املهند�س  �د�ر  �امل�ساريع 
لبع�س  تتطرق  كما  الت�سييد،  هند�سة 
جراند  م�سر�ع  من  امل�ستفادة  الدر��س 
العمل  فر�س  اإلى  �اأ�سار  نز�ى،  م�ل 
العماين  ال�س�ق  يف  للمهند�سني  املتاحة 
�التي تتطلب التدريب �التاأهيل اجليد. 

تن�ٌع  الهند�سية..  التخرج  م�ساريع   -
معريف يف خمتلف املجالت:

الهند�سية  التخرج  م�ساريع 
الهند�سة  كلية  طالب  اأعدها  التي 

اجلامعات  �طالب  باجلامعة  �العمارة 
ال�سلطنة  داخل  من  الأخرى  �الكليات 
املعمارية  الهند�سة  جمال  يف  �امل�ساركة 
�الكهربائية  �البيئية  �الكيميائية 
يف  عر�سها  مت  �املدنية،  �امليكانيكية، 
�حظيت  للملتقى،  م�ساحب  معر�س 
جل�سة  كل  يف  تقييم  جل�سات  ب�ست 
قّدم  حيث  املقدمة،  امل�ساريع  تقيم  جلنة 
يف  �ذلك  هند�سي،  ج  تخُرّ م�سر�ع   )45(
ة، �سملت جمالت طرق البناء  جمالت عَدّ
�نظم  دة،  املتجِدّ اقة  �الَطّ امل�ستدامة، 
��سناعة  �اللكرت�نَيّات،  احلا�س�ب، 
ة،  احلي�َيّ �الِتّكن�ل�جيا  �الغاز،  الِنّفط 
قدمت  العادمة.   �املياه  املياه  �هند�سة 
هي:  تعليمية،  م�ؤ�س�سات  �سبع  من  كلها 
للعل�م  �جلات  �كلَيّة  �سحار،  جامعة 
�الكلية  كالد�نيان،  ة  �كلَيّ الَتّطبيقَيّة، 
�كلية  البحرية  �الكلية  العليا  التقنية 
جانب  اإلى  بنز�ى  التطبيقية  م  العل� 

جامعة نز�ى. 

بعد  الأ�لى  املراكز  ح�سدت  �قد 
نتائج التقييم �ح�سب التخ�س�سات  كلية 
لتخ�س�س  التطبيقية  للعل�م  �جلات 
نز�ى  �جامعة  احلا�س�ب  هند�سة 
�الهند�سة  املدنية  الهند�سة  لتخ�س�س 
العليا  التقنية  الكيميائية،  �الكلية 
كلية  اأما  املعمارية،  الهند�سة  لتخ�س�س 
املركــــــــز  فح�ســــــدت  كالد�نيـــــــــــــــــــــــان 
�ستـــــــــــرات  البـ�  عـــــــــــر�س  يف  الأ�ل 

ة.. �صات علمَيّ مب�صاركة �صبع موؤ�َصّ
اختتام فعاليات امللتقى الوطنِيّ 
اخلام�س مل�صاريع التخرج الهند�صية
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الهند�سة املدنية.   �لتخ�س�س 

- �قفة مع مهند�سي امل�ستقبل..

ببع�س  التقـــــت  "اإ�سراقــــــــــــــــــة" 
امللتقــــى  يف  امل�ساركني  الطـــــالب 
م�ساريعهــــــــم  بتقييـــــم  حظ�ا  �الذين 
مع  كان  لنا  حديــــــــث  �اأ�ل  املعر��سة، 
ال�سعيدية-  �سيف  بنت  فــــــــرح  الطالبة 
�التي  العليا-  التقنية  الكليــــــــــة  من 
امللتقى  يف  م�ساركتهـــــــــــا  اأن  اأ��سحت 
من  ال�ستفادة  يف  منها  رغبة  جاءت 
�مبادلة  امل�ساركة  الهند�سية  امل�ساريع 
ح�ل  �الآراء  الأفكار  املهند�سني  زمالئها 
بالتعـــــرف  اأرغب  �قالت:  م�ساريعهم، 
اإبداع  �ذات  مبتكـــــــرة  م�ساريـــــــع  على 
جمالت  �ستى  يف  خمتلف  �ن�ع  متميز 
�قدراتي  اأفكاري  لأط�ر  الهند�سة 

الهند�سية.  للم�ساريع  �نظرتي 

كلية  املديل�ي-من  هاجر  اأما 
جئت  فتق�ل:  التطبيقية-  للعل�م  �جلات 
التج�ل  بهدف  امللتقى  يف  للم�ساركة 
امل�ساركة  الهند�سية  امل�ساريع  اأركان  بني 
 ، الهند�سة  عامل  يف  اجلديد  على  للتعرف 
التقييم  على  التعرف  يف  اأرغب  اأنني  كما 
الذي �سيناله م�سر�ع تخرجي لأعمل بعد 
ذلك على �سد الثغرات التي قد تت�اجد به 
الله-.  -باإذن  �الأف�سل  لالأح�سن  فاأط�ره 
غيث- بت�ل  الطالبة  احلديث  �ت�ساركها 
لكل  اأريد  �ت�سيف:  كالد�نيان-  كلية  من 
م�سر�عي  على  الطالع  هنا  من  مير  من 
نرتقي  فنحن  فكرتي  يف  راأيه  �اإبداء 

بتقبل الآراء ��جهات النظر.

�يف حديثنا مع الطالبة مر�ة بنت 
نز�ى-  جامعة  من  الرم�سانية-  عي�سى 
م�ساريع  على  اإطالعي  خالل  من  تق�ل: 
الكليات  لطالب  الهند�سية  التخرج 

الطالب  نحن  اأننا  بالفخر  اأ�سعر  الأخرى 
م�ؤ�س�ساتنا  قبل  من  باهتمام  نحظى 
لتط�ير  جاهدة  ت�سعى  �التي  التعليمية 
�نحن  �حت�سينها،  الهند�سية  اإماكنياتنا 
عمان  بناء  يف  د�ر  لنا  باأن  مدرك�ن 
م�ستقبال �بالتايل علينا اأن نثبت كفاءاتنا 
�قدراتنا لنك�ن على قدر امل�س�ؤ�لية التي 

�سنحملها يف �قت لحق–باإذن الله-.

التخرج  مل�ساريع  م�ستقبلية  ر�ؤى   -
الهند�سية: �امللتقيات  الطالبية، 

ال�طني  امللتقى  ختام  �قبل 
ن�سخته  يف  الهند�سية  التخرج  مل�ساريع 
�سالم كاظم  بالدكت�ر  التقينا  اخلام�سة 
عميد كلية  -م�ساعد  الدا�ري  ح�سن 
اللجنة  �رئي�س  �العمارة،  الهند�سة 
م�ستقبل  عن  لن�ساأله  للملتقى-   املنظمة 
فيجيب  الهند�سية  التخرج  م�ساريع 

علينا: اإن اأغلب م�ساريع الطالب هي ن�اة 
ت�سليط  يتم  خاللها  �من  اأكرب  مل�ساريع 
اأ�  لتط�ير  الفعلية  احلاجة  على  ال�س�ء 
اإيجاد بدائل احلل�ل يف جمالت الهند�سة 
�الكيميائية  املدنية  تخ�س�ساتها  بجميع 
�من  �غريها..  �الكهربائية  �املعمارية 
عر�سها  من  الباحث�ن  يتمكن  �س�ف  هنا 
�اخلدمية  ال�سناعية  املن�سئات  على 
�من  التط�ير،  اأ�  التطبيق  بغر�س 
من  ن�سخ  باإر�سال  نق�م  �س�ف  جانبنا 
�اإلى  املن�سئات  هذه  اإلى  الطالب  بح�ث 
جمل�س البحث العلمي العماين �التباحث 

معهم ح�ل اإمكانية الإ�ستفادة منها.

القادمة  ال�طنية  امللتقيات  عن  اأما 
كلية  اإن  الدا�ري:  كا�سم  الدكت�ر  فيق�ل 
حتقيق  يف  ما�سية  �العمارة  الهند�سة 
بكافة  ��ست�سعى  املجتمع  اجتاه  ر�سالتها 
الكفاءات  تعزيز  اإلى  املتاحة  الإمكانيات 

�سر�ح  بناء  يف  امل�ساركة  على  القادرة 
�بف�سل   . ال�سلطنة  يف  �التط�ر  العلم 
ال�سابقة  للملتقيات  املتحققة  النجاحات 
الطالب  �م�ساركة  اجلامعة  اإدارة  �دعم 
ال�سلطنة  �جامعات  كليات  اأغلب  من 
لهم �ملن �سهر  بهم �نبارك  نفاخر  �الذين 
اإلى  �ال��س�ل  املعايل  لنيل  بهم  �اعتنى 
الكلية  ت�ا�سل  �س�ف  املن�س�دة،  غاياتهم 
امللتقى  لهذا  ال�سن�ية  الإقامة  بالعمل على 
�نحا�ل اأن جنعله ملتقى عاملي ي�ستقطب 

امل�ساركني من داخل �خارج ال�سلطنة.

�يف كلمة اأخرية له يق�ل الدكت�ر: 
�هم   الطلبة  �على  ب�سرعة  تتط�ر  عمان 
تقع  للم�ستقبل  �املط�ر�ن  الباحث�ن  
بهذا  النه��س  م�س�ؤ�لية  عاتقهم  على 
البلد �ساحب امل�ر�ث الثقايف �الطبيعي 
للحفاظ  ب��سعكم  ما  فافعل�ا  الكبريين 

عليه �تط�يره.
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يحكي تاريخ 
الإمرباطورية العمانية 

يف املنطقة.. مركز 
الفراهيدي ي�صدر 

كتاب »جوادر حتت 
ال�صيادة العمانية 
1913-1958م«

العربية  للدرا�سات  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز  ي�ا�سل 
ن�سر الكتب العلمية الر�سينة ذات الت�سال املبا�سر بعمان. �يف املجال 
التاريخي ي�سدر له كتابان مهمان هما »مرا�سالت زعماء الإ�سالح اإلى 
ال�سهيمي.  ��سلطان  املحر�قي  حممد  للباحثني  زجنبار«،  �سلطاين 
�الكتاب الثاين يف املجال التاريخي ه� كتاب »ج�ادر حتت ال�سيادة 
العمانية 1913-1958م«. �ي�سدر املركز كتاب »يف الق�سيدة العمانية 
�بالأخ�س  الأدبي،  النقد  جمال  يف  البل��سي  خالد  للدكت�ر  احلديثة« 
يف جمال النقد الثقايف لق�سيدة النرث يف عمان. �يف جمال النقد اأي�سا 
الراجحية.  با�سمة  للباحثة  الأخري«  العماين  »حت�لت  كتاب  ي�سدر 
نربا�س  »جملة  طياته  يف  ي�سم  للمركز  ي�سدر  خام�س  كتاب  �ثمة 
�يف  ال�سهيمي.  �سلطان  الباحث  بها  اأعتنى  الذي  �املغاربة«  امل�سارقة 

هذا العر�س �سنقدم كتاب »ج�ادر حتت ال�سيادة العمانية«.
فما عالقة عمان بج�ادر؟  

البحر،  العربية فيما �راء  امل�انئ  اأحد   ج�ادر كانت �ل تزال 
مناطق  يف  الرائد  العربي  الد�ر  ذلك  على  عيان  ك�ساهد  �قفت  �التي 
الزمان،  من  �ن�سف  قرن  على  يرب�  ما  ناهزت  لفرتة  �اإفريقيا  اآ�سيا، 
�تركت ب�سماٍت �ا�سحٍة اإلى ي�منا هذا يف خمتلف الن�احي ال�سيا�سية 

�القت�سادية �الجتماعية �الثقافية.

-1913 العمانية  ال�سيادة  حتت  ج�ادر   « كتاب  اأهمية  �تكمن 
1958م«  يف تعلقه بجانب مهم من التاريخ العماين القريب، بناحيتيه 
ال�سيا�سية، �القت�سادية، �على الرغم من تلك الأهمية اإل اأن امل��س�ع 
له  تكر�س  مل  اإذ  ج�انبه،  كافة  ت�سمل  م�ستقلة  علمية  بدرا�سة  يحظ  مل 
فيما  اإل  م��سع  ب�سكل  اإليه  التطرق  يتم  ،�مل  �احدة  منهجية  درا�سة 
لها  تتطرق  فلم  اجل�انب  بقية  اأما  فقط،  ال�سيا�سي  باجلانب  يتعلق 
الدرا�سات ال�سابقة اإل باأ�سطر قليلة، �بذا غدت احلاجة ملحة لدرا�سة 
امل��س�ع درا�سة علمية مركزة، فجاء هذا الكتاب حما�لة للرتكيز على 
 « كتاب  ياأتي  هنا  �من  �سابقًا،  بالدرا�سة  حتظ  مل  التي  اجل�انب  تلك 
كبريًا  فراغًا  لي�سد  1913-1958م«  العمانية  ال�سيادة  حتت  ج�ادر 
يف املكتبة العربية، �الُعمانية عن هذا امل��س�ع الذي مل ي�سرب غ�ره 
ا�ستق�سائه  يف  اأكرب  جهد  بذل  �امل�ؤرخني  الباحثني  من  �يحتاج  بعد 

�الكتابة عنه. 
بق�اعده  املعر�ف  التاريخي  املنهج  على  الكتاب  اعتمد  �قد 
املحددة من ا�ستق�ساء للمعل�مات، �نقدها، �حتليلها، �امل�ازنة بينها 
احلكم  خالل  ج�ادر  يف  فعاًل  �قع  عما  قريبة  �س�رة  ر�سم  اأجل  من 
الُعماين ، كما كانت م�ساهداتي خالل زيارتي امليدانية جل�ادر معينًا 

نقل يل �س�رة قريبة، ��ا�سحة عن اآثار جمريات الأحداث املا�سية.
�خامتة،  ف�س�ل،  �ثالثة  �متهيد،  مقدمة،  اإلى  الكتاب  ينق�سم 
حيث تنا�لت يف املقدمة اأهمية امل��س�ع ،�املنهج املتبع مع ال�ق�ف 
هذه  �بني  بينها  التباين  م�اطن  مبينة  ال�سابقة  الدرا�سات  اأهم  على 
الر�سالة التي تاأتي مكملة ملا �سبقها، عماًل مببداأ تكامل جه�د الباحثني.
املنطقة،  ت�سمية  على  �سريعة  نظرة  ملقيا  التمهيد  جاء  �قد   
�الالتينية، متحدثًا عن  العربية،  اللغة  ر�سمها �نطقها بني  �اختالف 
العرب، �طبيعتها اجلغرافية، �ملمًا  م�قعها ال�سرتاتيجي على بحر 
قبيل  �الجتماعية،  �القت�سادية،  �الإدارية،  ال�سيا�سية،  باأ��ساعها 

مدة الدرا�سة لتهيئة ذهن القارئ لفهم الأحداث الالحقة. 
العمانية  الإدارة  طبيعة  لتق�سي  الأ�ل  الف�سل  �خ�س�س 
للمنطقة، �عالقتها مبركز ال�سلطة العمانية يف م�سقط، كما ا�ستعر�س 
اأهم �لة ج�ادر  �اجنازاتهم، ��سري العمل يف امل�ؤ�س�سات الإدارية، 
�اأبرز ما ح�سل يف هذا اجلانب من تط�رات،  مع الرتكيز على اجلانب 
الأمنية، �كيفية  اأهم امل�سكالت، �ال�سطرابات  اإلى  الأمني، �التطرق 

معاجلتها من قبل ال�سلطة الُعمانية.
اجلانب  عن  للحديث  تخ�سي�سه  مت  فقد  الثاين  الف�سل  اأما 
القت�سادية،  الأن�سطة  اأهم  لذكر  فتطرق  �الجتماعي،  القت�سادي، 
الري  اأنظمة  من  بها  يتعلق  �ما  املختلفة،  �م�ساكلها  كالزراعة 
امللح  ك�سناعة  املنطقة  بها  ت�ستهر  التي  ال�سناعات  �اأهم  امل�ستخدمة، 
��سناعة ال�سفن، ثم ذكر التجارة مبا فيها جتارة الأ�سلحة،  �التعريف 
يتم  كان  التي  �اجلمارك  الفرتة،  تلك  يف  املتدا�لة  العمالت  باأهم 
الرث�ات  مل��س�ع  التطرق  الف�سل  يغفل  �ل  ج�ادر،  من  حت�سيلها 
امتيازات  على  ح�سلت  التي  ال�سركات  �اأهم  النفط،  خا�سة  املعدنية 
يلم  كما  النفطية،  �املعاهدات  التفاقيات  ذكر  مع  املنطقة،  يف  نفطية 
خالل  ج�ادر  يف  الجتماعية  اجل�انب  يف  امل�ستجدات  باأهم  الف�سل 

مدة الدرا�سة.

على  العمانية  ال�سيادة  انتهاء  م��س�ع  الثالث  الف�سل  �يعالج 
انتهاء  اإلى  اأدت  التي  �الإقليمية  الد�لية  الظر�ف  اأهم  فيحلل  ج�ادر 
تلك ال�سيادة، �مل تظهر ق�سية ج�ادر كم�سكلة �سيا�سية اإل بعد ا�ستقالل 
ملكية  حقيقة  �كانت  1947م،  عام  الهندية  القارة  �سبه  عن  باك�ستان 
على  اأ�  الر�سمية  ال�ثائق  على  م�ستندة  اأكانت  �س�اء  جل�ادر  عمان 
مباحثات  الثالث تط�ر  الف�سل  عليه، �يتتبع  التقادم ل اختالف  مبداأ 
�ال�سغ�طات  امل�ساكل،  �اأهم  باك�ستان،  حك�مة  اإلى  املنطقة  ت�سليم 
يف  تيم�ر  بن  �سعيد  ال�سلطان  لها  تعر�س  التي  �الإقليمية  الد�لية، 
تلك احلقبة، انتهاًء بالنتائج املرتتبة على انتهاء ال�سيادة العمانية يف 
اأهل  الإقليم على كال اجلانبني يف 8 دي�سمرب 1958م، �قد ظل تدفق 
ج�ادر على عمان م�ستمرًا بالرغم من انقطاع الت�ا�سل التجاري.�ما 
ال��سط  ملم��س يف  لهم �ج�د  م�سقط �مطرح  زال اجل�ادري�ن يف 
حمل  على  يحر�س�ن  ج�ادر  اأهل  من   البع�س  ظل  اإنه  التجاري.كما 
�حمالتهم   منازلهم  يف  �سالطينها  �س�ر  �تعليق  العمانية  اجل�ازات 

التجارية كتعبري منهم عن ا�ستمرار �لئهم ال�طني لعمان .
مت  التي  النتائج  اأهم  لذكر  خ�س�ست  التي  اخلامتة  ذلك  �تلي   
ا�ستخال�سها من ف�س�ل الكتاب املختلفة، �لعل اأهمها اأن تعاقب ال�لة، 
�تغريهم الدائم على ج�ادر ناجتًا عن امل�ساكل ال�سيا�سية التي عانت 
منها عمان، مع حر�س �سالطني الب��سعيد على الكفاءة الإدارية ل�لتهم 
حر�س  جليًا  �بدا  املبا�سرة،  ال�سلطان  لرقابة  يخ�سع�ن  كان�ا  الذين 
احلك�مة املركزية يف م�سقط على التط�ير الإداري يف ج�ادر من خالله 
ر�سدت مبالغ مالية لتلك الغاية على الرغم من ال�سائقة املالية التي كانت 
يف  املرابطة  ال�سغرية  الع�سكرية  حلامية  تكن  �مل  ال�سلطنة،  تعانيها 
ج�ادر كافية للحفاظ على الأمن �ال�ستقرار؛ لكرثة القالقل، �امل�ساكل 
اأعاقت م�ساألة  ،�النزاعات الدائرة بني ط�ائف املجتمع املختلفة ،�قد 
القت�سادية  امل�ساريع  من  العديد  �ج�ادر  كالت  بني  احلد�د  تر�سيم 
ال�سر�رية للمنطقة مثل م�سر�ع اإن�ساء �سكة احلديد، �تعبيد عدد من 
القائمة  الداخلية  �التجارة  النفطية،  المتيازات  �م��س�ع  الطرق، 
بني ج�ادر �مناطق مكران �بل��س�ستان، �اإدارة اجلمارك، �التعليم، 
�ال�سحة، �اإدارة الربيد، �اإن�ساء مطار ج�ادر ، م�سببة ت�قف العمل 

مع ما �سببه ذلك من خ�سائر مادية �ب�سرية.
هي  الكتاب  كتابة  اأثناء  �اجهتني  التي  ال�سع�بات  اأبرز  �لعل 
قلة املراجع العربية التي حتدثت عن امل��س�ع، ل�سيما الُعمانية منها  
فكل  لالأحداث؛  حملية  نظر  �جهة  تقدم  اأن  ملفرت�س  ا  من  كان  �التي 
اأية معل�مات هامة عن هذا امل��س�ع،  الكتب العمانية تكاد تخل� من 
اأما بالن�سبة للمراجع الباك�ستانية فتغلب عليها النظرة املحلية املتاأثرة 
بالناحية ال�سيا�سية �القبلية، مع �سع�بة احل�س�ل على تلك املراجع، 

�التي كتبت غالبًا باللغتني الجنليزية، �الأ�ردية .  
تلك كانت ق�سة م�جزة ملدنية حت�لت من قريٍة �سغريٍة ي�سكنها 
القدمية،  عمان  اإمرباط�رية  من  هاٍم  جزء  اإلى  الأ�سماك  �سياد� 
عا�سمة  اإلى  الذكر  خاملة  جزيرة  من  زجنبار  ي�مًا  حت�لت  كما 

الإمرباط�رية العمانية.
                           

                             م�ؤلفة الكتاب/هدى بنت عبدالرحمن الزدجالية
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   ت�سكل المتحانات لغالبية الطلبة 
ممن  منهم  فالقليل  �سديدين،  �ت�تر  قلق 
يتعر�س  اأ�  الظ�اهر،  لهذه  يتعر�س  ل 
لها �لكن بن�سبة قليلة تعترب يف امل�ست�ى 
الطبيعي، �لكن ل� اأتينا اإلى الف�ائد التي 
تكمن �راء المتحانات؛ ل�جدنا يف املقام 
م�ست�ى  تقي�س  تقييم  ��سيلة  اأنها  الأ�ل 
فهم حمت�ى م�ساق ما لدى الطالب، �اأنها 
درا�سية  مرحلة  من  انتقال  ��سيلة  تعترب 

اإلى مرحلة درا�سية اأخرى.
    �ل� بحثنا �راء م�سببات القلق 
ب�ضكل  النف�ضية  وال�ضغوط  والتوتر 
الفرتة  هذه  يف  الطلبة  ت�سيب  التي  عام 

ل�جدنا اأنها تنق�سم اإلى:
نف�سه  بالطالب  تتعلق  اأ�سباب   •
الطالب  على  العلمية  املادة  تراكم  مثل: 
منذ  لها  �اجليد  املبكر  ال�ستعداد  لعدم 
الرت�يح  �عدم  الدرا�سي،  العام  بداية 
الدرا�سة؛ بحيث ي�جد  اأثناء  النف�س  عن 
ت�ازن يف حياته، �كذلك الأفكار ال�سلبية 
مما  لها؛  رهينًا  الطالب  يك�ن  التي 
ت�سعف دافعية الإجناز لديه، �اأي�سًا عدم 
قدراته  مع  املت�افق  للتخ�س�س  اختياره 
اختياره  �جاء  �رغباته،  �اإمكانياته، 
نتيجة  �اإما  لزمالئه  تقليدًا  اإما  لها 
بع�س  عن  املجتمع  لدى  ال�سائد  للتفكري 
التخ�س�سات اأنها ذات دخل ممتاز �ذات 

�سيت ح�سن.
فغالبية  بالأهل:  تتعلق  اأ�سباب   •
نابعة  �سغ�طات  من  يعان�ن  الطلبة 
الدائم،  التف�ق  منهم  بغية  اأهلهم  من 
يك�ن  الذي  الأ�سرة  ج�  اإلى  بالإ�سافة 
ل  التي  �اخلالفات  بامل�ساكل  م�سح�نًا 
الطالب  نف�سية  على  ي�ؤثر  مما  لها  ح�سر 

�بالتايل على حت�سيله الأكادميي. 
الذي  ما  احلديث  هذا  بعد       
من  للخر�ج  فعله  الطالب  على  يت�جب 
�القلق  النف�سية  ال�سغ�طات  دائرة 

�الت�تر جتاه المتحانات؟
التي  الإر�سادات  من  العديد  ت�جد 
م�سريته  يف  ال�سري  على  الطالب  ت�ساعد 
عقبات  د�ن  طبيعيًا  �سريًا  العلمية 

�عرثات اأ�سردها كالآتي:
اأ�ًل: اإر�سادات قبل المتحانات:

لنف�سه  ي�سع  اأن  الطالب  على   •
درا�سيًا  جد�ًل  الدرا�سي  العام  بداية 
ل  اأنه  لأبني  مت�ازنًا؛  ذكرت  مت�ازنًا: 
التي  اخلطة  اأ�  الدرا�سي  للجد�ل  بد 
اأن  الدرا�سي  العام  بداية  الطالب  ي�سعها 
املجال  اخلم�س)  احلياة  جمالت  تغطي 
�املجال  البي�ل�جي،  �املجال  الر�حي، 
�املجال  الجتماعي،  �املجال  النف�سي، 

العلمي (؛ فالإن�سان بغ�س  اأ�  الأكادميي 
النظر ما اإذا كان طالبًا اأ� غري طالب عندما 
يراعي  اأن  بد  ل  له  خطة  ير�سم  اأ�  ي�سع 
بالتق�سري  ي�سعر  ل  حتى  الت�ازن،  فيها 
املجالت  من  غريه  د�ن  جمال  يف 
املذك�رة. �الثمرات التي يجنيها الطالب 
من اجلد�ل الدرا�سي الذي ي�سعه لنف�سه 

بداية العام:
باأ�ل  اأ�ًل  املذاكرة  من  ميّكنه    •
الف�سل  يف  ياأخذها  التي  للم�ساقات 

الدرا�سي.
�غري  منظمة  حياته  تك�ن   •
ل�سغ�طات  يتعر�س  �ل  ع�س�ائية، 
عملي  خالل  فمن  متعددة،  نف�سية 
لتدين  متعر�سة  حالت  تاأتيني  عندما 
من  تعاين  اأ�  الدرا�سي،  التح�سيل  يف 
ي�جد  ل  اأنه  اأكت�سف  نف�سية،  �سغ�طات 
�ل  لل�قت،  تنظيم  حياتهم  قام��س  يف 
اأفعله  ما  فاأ�ل  للم�ساقات،  اأ�لية  مذاكرة 
معهم كخطة عالجية ��سع ر�ؤية �ر�سالة 
على  �م�ساعدتهم  لأنف�سهم،  �اأهداف 
خالل  يطبق�نه  درا�سي  جد�ل  ��سع 
املنهجية  هذه  �تاأتي  الدرا�سي،  الف�سل 
اأكادمييًا  متعرثة  كانت  اأن  فبعد  ثمارها 
اأ�سبحت  نف�سية،  �سغ�طات  من  �تعاين 
ليجد�ن  كان�ا  اأن  بعد  منظمة  حياتهم 
التعرث  على  �تغلب�ا  ال�قت،  من  ف�سحة 
الأكادميي �اأ�سبح�ا يف عداد املتميزين.
اأن  املذاكرة  عند  الطالب  على   •
يتدرب على حل اأ�سئلة لمتحانات �سابقة 
تتعلق بامل�ساق الذي يذاكره، �اأن يتعرف 
كله  �هذا  امل�ساق:  اأ�ستاذ  اأ�سل�ب  على 
�ي�ساعده  اأمره،  من  ب�سرية  على  يجعله 
ب�سكل  امل�ساق  �فهم  اأفكاره  ترتيب  على 
الدائم  ال�ستف�سار  اإلى  بالإ�سافة  جيد، 
�س�اء  امل�ساق  يف  عليه  ي�سكل  ما  لكل 
اأ� زمالئه  امل�ساق  اأ�ستاذ  عند  ال�ستف�سار 
اأ�ستاذ  مع  الت�ا�سل  تعذر  عند  املتف�قني 

امل�ساق.
يف  ينتهج  اأن  الطالب  على   •
�ربط  الثالث  القراءة  اأ�سل�ب  مذاكرته 
مرة،  لأ�ل  امل�سحية  القراءة   ( املعل�مة: 
القراءة  ثم   ، التف�سيلية  القراءة  ثم 
ال�سرتجاعية (، فالقراءة امل�سحية تعني 
جتعل  �هي  للمادة  ال�سريعة  القراءة 
اأكرث  املادة  ملحت�ى  اأكرث  مركزًا  القارىء 
ال�سر�د  ت�لد  التي  البطيئة  القراءة  من 
الذهني، �القراءة التف�سيلية التي تدخل 
للم��س�ع  رئي�سة  عنا�ين  كتابة  يف 
�ر�س�م  لأ�سكال  م�ساحبة  يدر�س  الذي 
املعل�مة  لربط  �املحت�ى  تتنا�سب 
 ، الال�اعي  العقل  يف  تخزينها  يتم  حتى 

�ا�سرتجاعها  املعل�مة  فهم  ي�سهل  �حتى 
القراءة  تاأتي  النهاية  �يف  اأريدت،  متى 
ال�سرتجاعية مع ا�ستخدام خارطة ذهنية 
للمحت�ى، �بهكذا ترت�سخ املعل�مة اأكرث 
يف الذهن، فمن خالل جتربتي مع حالت 
تن�سيط  د�رة  خالل  من   � تراجعني، 
مرات  عدة  بتنفيذها  قمت  التي  الذاكرة 
املنهجية،  هذه  على  اأدربهم  اجلامعة  يف 
املنهجية  هذه  طبق  ممن  �باعرتاف 
�سهلت  اإذ  كثريًا؛  منها  ا�ستفاد�ا  اأنهم 
التي  للمادة  �احلفظ  الفهم  عملية  عليهم 

ت�سعبهم. 
على  املدا�مة  الطالب  على   •
الفهم  تي�سري  على  تعينه  التي  الأذكار 
ذكر  اأن  اأحد  على  يخفى  �ل  �احلفظ: 
على  عام  ب�سكل  الإن�سان  ي�ساعد  الله 
��سدق  النف�سية،  �الراحة  الطماأنينة 
�تطمئن  ءامن�ا  الذين   « قال:  حني  الله 
تطمئن  الله  بذكر  األ  الله  بذكر  قل�بهم 
القل�ب » ] الرعد: اآية28 [، �هناك العديد 
من الأدعية التي تعني على ت�سهيل الفهم 
�احلفظ قبل البدء باملذاكرة  منها: » اللهم 
افتح علي فت�ح العارفني بحكمتك �ان�سر 
علي رحمتك �امنن علي باحلفظ �الفهم » 
، �بعد املذاكرة ترديد الدعاء : » اللهم اإين 
اأ�ست�دعك ما قراأت �ما حفظت فرده علي 

عند حاجتي اإليه » .
 � التفا�ؤل  اأي�سًا  الطالب  على   •
مبثابة  فه�  للنف�س:  الإيجابي  احلديث 
�اأن  الإجناز،  لدافعية  الأ�ل  املحرك 
يف  ما  بذل  باأنه  ذهنه  يف  ي�ستح�سر 
��سعه، �اأخذ بالأ�سباب ،�اأن الله متكفل 
اأجر  ي�سيع  ل  الله  اإن   « فـ  كلها  بالأم�ر 

املح�سنني » ] الت�بة: اآية 120[، 
على  احلر�س  الطالب  على   •
اإذ  اخلتامية:  املحا�سرات  ح�س�ر 
�اهتمام  بعناية  الأ�ستاذ  يراجع  قد 
�قد  للم�ساق،  الرئي�سية  امل��س�عات 
اإجابته  اأثناء  مهمة  مبقرتحات  يديل 
على ا�ستف�سارات الطلبة، �قد يركز على 
بع�س املعل�مات املهمة التي قد تاأتي يف 

المتحان،
بزيارة  يق�م  اأن  الطالب  على   •
على  ي�ساعده  �هذا  المتحان:  م�قع 

التخفيف من حدة القلق �الت�تر.
بليلة  خا�سة  اإر�سادات  ثانيًا: 

المتحان:
اأن  على  يحر�س  اأن  الطالب  على 
من  �هانئة  هادئة  المتحان  ليلة  تك�ن 

خالل الآتي:
من  كاف  ق�سط  على  احل�س�ل   •
ال�سهر  �عدم  �ساعات،   )7  -6( الن�م 

يغطي  مل  اأنه  بحجة  املنبهات  �تنا�ل 
املذاكرة  لأن  غدًا؛  �سيمتحنها  التي  املادة 
عليه  ح�سل  ملا  ا�سرتجاع  تك�ن  هنا 
العام،   بداية  منذ  معل�مات  من  م�سبقًا 

�لي�ست مذاكرة تف�سيلية.
ل�سباح  يحتاجه  ما  كل  جتهري   •  
يف  �ال�قت  اجلهد  لت�فري  المتحان؛ 
ي�ساب  �بالتايل  اأ�سيائه،  عن  البحث 
بحاجة  ه�  بينما  �القلق،  بالت�تر 
لل�سع�ر بالطماأنينة �ال�ستقرار النف�سي.
مل�ساعدته  �ساخن؛  حمام  اأخذ   •  

على عمق الن�م �ال�سرتخاء.
ب�سباح  خا�سة  اإر�سادات  ثالثًا: 

المتحان: 
• عدم حما�لة تعلم �سيئًا جديدًا   
املعل�مات �ستتداخل  ي�م المتحان؛ لأن 
�قد  �سابقًا،  ح�سلها  التي  املعل�مات  مع 
يف  باأنه  المتحان  ي�م  الطالب  ي�سعر 
املعل�مات  بع�س  ل�ستعادة  ملحة  حاجة 
�هذه الرغبة غالبًا ما تك�ن من ال��س��سة 
مانع  ل  لكن  الثقة،  �عدم  الت�تر  نتيجة 
لرغبته �يق�م مبراجعة  اأن ي�ست�سلم  من 
اأ�اخلرائط  الرئي�سية  لالأفكار  �سريعة 
طاملا  ت�سميمها،  �سبق  الذي  الذهنية 
�لكن  الطماأنينة  من  ب�سيء  �سي�سعره 
يحا�ل األ ي�سرف يف املراجعة، �ل ينجر 

اإلى درا�سة معل�مة جديدة.
المتحان  م�عد  قبل  احل�س�ر   •
ب�قت منا�سب ليتهياأ نف�سيا، �يبحث عن 
القاعة  دخ�له  �عند  له،  منا�سب  مكان 
ادخلني  رب   « الآتي:  الدعاء  فلريدد 
�سدق  خمرج  �اأخرجني  �سدق  مدخل 
 [  « ن�سريًا  �سلطانًا  لدنك  من  يل  �اجعل 

الإ�سراء: اآية80[. 
الزمالء؛  مع  املناق�سات  جتنب   •  
بالفزع،  �ت�سيبهم  الأفكار  ت�ستت  فهي 
بالنف�ض  الثقة  وفقدان  واالإحباط 

�املعل�مات التي قام بتح�سيلها.
• اإذا ما اأح�س الطالب بت�تر �قلق 
ال�سرتخائي  التمرين  ميار�س  اأن  عليه 
�القلق  الت�تر  حدة  من  ليخفف  الآتي؛ 

لديه:
الأنف  من  ببطء  ا�ستن�سق    -
مبقدار عدك ) ب�سمت ( اإلى خم�سة كاأنك 

ت�سم �ردة
اإلى  العد  مبقدار  تنف�سك  ام�سك    -
مبقدار  الفم  من  ببطء  ازفر  ثم  خم�سة. 
تطفىء   كاأنك  خم�سة  اإلى  ب�سمت  عدك 

�سمعة
مرات  �سبع   )7( اخلط�ات  اأعد   -
خربات  �تخيل   ، م�سرتخيا  عقلك  اجعل 
كلمة   ب�سمت  تكرارك  مبقدار  ايجابية 

هد�ء اأ� كلمة ا�سرتخاء )10( مرات .
اأثناء  خا�سة  اإر�سادات  رابعا: 

تاأدية المتحان:
هد�ء  على  الطالب  يحافظ   •  
اأن  عليه  بالت�تر  �سعر  �كلما  اأع�سابه، 
�سبق  الذي  ال�سرتخائي  التمرين  يطبق 

ذكره.
ال�سخ�سية  البيانات  كتابة   •

املطل�بة يف �رقة الإجابة.
جلميع  �سريعة  نظرة  يلقي  اأن   •  
اأ�سئلة الإمتحان قبل الإجابة عليها؛ لينظم 
�قته لالإجابة عليها، �كلما ا�ست�سكل عليه 
يع�د  ثم  لغريه،  �يذهب  يرتكه  �س�ؤاًل 
املعل�مة  تذكر  ي�ستطيع  ل  �عندما  اإليه، 
املتعلقة ب�س�ؤال ما يحا�ل جمع ق�اه، مع 
�ترديد  ال�سرتخائي  للتمرين  ممار�سته 
ل  لي�م  النا�س  جامع  يا  اللهم   « دعاء: 
األ  �عليه  �سالتي«،  علي  اجمع  فيه  ريب 
عليه، حتى �ل�  �س�ؤاًل غري جماب  يرتك 
تخمينه  فرمبا  يخمن  الإجابة  يعرف  مل 

ي�سيب. 
الن�سيان  من  الرتعاب  عدم   •
بها  ي�سعر  طبيعية  حالة  فه�  ال�همي: 
المتحان  اإلى  املتقدمني  الطلبة  معظم 
من  كبرية  درجة  على  كان�ا  �ل�  حتى 
هذه  تز�ل  ما  �سرعان  �لكن  التف�ق؛ 
�البدء  الأ�سئلة  �رقة  ت�سلم  بعد  احلالة 

بالإجابة.
يخ�س�س  املقالية  الأ�سئلة  يف   •
يت�سن  لكل ج�اب؛ حتى  �سفحات معينة 
عند  ن�سيها  التي  املعل�مات  اإ�سافة  له 
كتابة  من  احلذر  مع  الأج�بة  مراجعة 

اأكرث مما ه� مطل�ب لل�س�ؤال ال�احد.
خام�سًا: اإر�سادات بعد النتهاء من 

تاأدية المتحان �اخلر�ج من القاعة:
�النظام  بالهد�ء  الطالب  • يلتزم 
�األ  المتحان،  ل�رقة  ت�سليمه  اأثناء 

يخرج قبل نهاية ال�قت املحدد .
يحا�ل  القاعة  من  اخلر�ج  • بعد 
اأداه،  الذي  بالمتحان  نف�سه  ي�سغل  األ 
اأن  اإذ  زمالئه؛  عند  مناق�سته  �يتجنب 
اإال بالقلق واالإحباط،  املناق�ضة ال ت�ضيبه 
يليه،  الذي  المتحان  اأداء  عليه  �ي�سيع 
�ي�ستح�سر يف ذهنه اأنه لي�س يف اإمكانه 

التعديل �الإ�سافة فيما اأدى .
القادم  المتحان  على  الرتكيز   •
نف�سه  �اإعطاء  له،  ال�ستعداد  �كيفية 

جرعات من التفكري الإيجابي.
هذا �اأمتنى جلميع طلبتنا الأعزاء 
د�ام الت�فيق �التي�سري �الآداء احل�سن 

يف امتحاناتهم

عائ�سة بنت خلفان ال�هيبيةامتحاناتي كيف اأجعلها متعة
مر�سدة نف�سية مبركز الإر�ساد الطالبي
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ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ 
ت�ساأل�ين هل اأنتي اأف�سل الآن ؟!

�البع�س ي�ساألني : ماذا بكـ ؟
للذين ي�ساأل�ن عن حايل:

اأنا ل�ست بخري على الإطالق 
�لن اأك�ن كذلك حتى اآخر ي�م يل يف هذه الدنيا

اأما للذين ي�ساأل�ن عن خطبي فاإنني اأق�ل:
اأنا جمرد اأنثى طلعت لت�ها من عامل

كرهت ي�ما اأن تدخله !
�قلت ي�ما باأنه ل �ج�د لهذا العامل 

�س�ى يف الق�س�س �الر�ايات �الأفالم..
ل اأدري ملاذا نعاقب على �سيء فطرنا به! 
ل اأدري ملاذا انتهت احلكاية بد�ن نهاية!

�اأنا التي اأحب كتاآبة الق�س�س!
�حكايتي انتهت باأ�س�ء النهايات 

اعتقدت باأنك ر�حي ..حلمي ..اأنفا�سي 
�حياتي تبداأ يف كل �سباآح بكـ !

�تنتهي يف كل ليلة بكـ اأنت!
ل�ست اأدري اأي ذنب اقرتفت ؟!

كنت املخل�سة يف حبكـ 
كنت الغارقة يف عاآملكـ
كنت العفيفة يف قربكـ

اأحببتكـ لأن احلب فطرة خلقت يف كل اأنثى
فطرة خلقت يف قلبي �يف قلبكـ اأنت
�يف قلب كل خمل�ق على هذا العامل

تعلقت بكـ مثلما يتعلق طفل باأمه 
�مثلما يتعلق �سخ�س غريب ب�طنه بعد اأن ذاق ل�عة الغربة

اأحببتكـ اأكرث من حبي لنف�سي �اأنا اأع�سق نف�سي بجن�ن!
ر�سمتكـ يف كل �سيء

جعلتكـ يف كل جزء من حياتي
مل اأطلب منكـ ما ل طاقة لكـ به

مل اأطلب �س�ى اأن تظل معي حتى النهاية.. مثلما �عدتني
حتى اآخر اأنفا�سي..اآخر حلظاتي.. اآخر عمري

طلبت من ربي اأن اأك�ن لكـ اأنت �حدكـ
اأن اأرتدي الأبي�س لك اأنت

تهديني خامت �اأهديك عمري باآكمله!
�عدتني باأنك ملكي اأنا �حدي

�لكنني اأح�س�ست باأنك ملك لها اأي�سا
�اأنت تعلم ما اأبغ�س هذا لأي اأنثى

ف اآخر اأيامنا مل ترتك يل ذكرى رائعة
كنت تتحدث عنها.. عن هداياها.. ر�سائلها

�يف اآخر �داع لنا مل تت�سنى يل الفر�سة لت�ديعكـ حتى!
مل اأ�سمع �س�تكـ لآخر مرة!

تركتني لأقا�سي �حدي ..لأبكي �حدي..
لأحتظر ل�حدي!

بقلم الطالبة: �سلمى �سعيد الرحبي
اللغة الأ ملانية �الرتجمة  

بحر الأفكار

الوداع الأخيـر ,, 
مبر�ر ع�سرة اأع�ام من الريادة �العطاء على 
الدار�سني  نحن  لأنف�سنا  نبارك  نز�ى  جامعة  اإن�ساء 
املنت�سبني للدرا�سة باجلامعة، �نهناأ الكادر التعليمي 
�الأيادي املعطاءة من املعلمني �املعلمات � اأ�سحاب 
لعماننا  �نبارك  اجلامعة،  م�ظف�  �العطاء  الريادة 
ال�سرح  ذاك  لنه��س  اجلليل  احلدث  هذا  الغالية 
املدد  ِنعم  نز�ى"  بـ"جامعة  امل�سمى  ال�سامخ  العلمي 
العماين  التاريخ  خلدها  علمية  لنه�سة  �المتداد 
بدقة  النه�سة  بنته  �ح�ساري  فكري  �اإ�سهام  التليد، 
�ال�سعادة  ال�سحة  بد�ام  للجميع  داعيًة  �تط�ير، 
الأمانة  �اآداء  الر�سالة  حمل  يف  �ال�سداد  �الت�فيق 

ل�ائها  بحمل  �سرفنا  التي 
اأداء  يف  ال�طن  علينا  �عّ�ل 
دعائمها  �اإر�ساء  اأمانتها 
امل�اطن  لبناء  مظلتها  �ن�سر 
تنمية  على  القادر  العماين 
حتقيق  يف  �الإ�سهام  �طنه 
ع�س�ر  اأزهى  يف  طم�حاته 
ت�سهدها  التي  الزدهار 
م�لنا  برعاية  ال�سلطنة 
اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 
�سعيد  بن  قاب��س  ال�سلطان 
�رعاه-  الله  -حفظه  املعظم 
�حري بنا يف هذا ال�سدد اأن 
نثمن الفكر الثاقب، �الت�جيه 

التعليم على قمة  للقيادة احلكيمة التي جعلت  الرائد 
م�ستقبلية  بر�ؤية  �ال�طنية،  التنم�ية  اخليارات 

�نظرة عميقة ملهمة.
�مر�ر ع�سرة اأع�ام على اإن�ساء جامعة نز�ى 
اإن دّل على �ضئ فاإمنا يدل على الروؤية الوا�ضحة التي 
اأع�ام  ع�سر  منذ  احلكيمة  اجلامعة  قيادة  ر�سمتها 
م�ست فهي بال ريب منارة علم �ر�ساد تزداد مع الأيام 

ر�س�خا ��سم�خا ��سداد.
�ر�سالة اجلامعة ُب�سمت بن�سر الفكر الإيجابي 
احل�ساري  �اإرثها  �قيمها  الأمة  ه�ية  �تر�سيخ 
عز  بالله  الإميان  من  ثابتة  قاعدة  على  �الإ�سالمي 
التعلم  لطالبها  يكفل  مبا  املعرفة  ن�سر  راأيتها  �جل. 
�التز�د بخري الف�سائل، �لذلك �سعت اجلامعة طيلة 
اإيجاد برامج مرنة ت�فر درجة  اإلى  الفرتة املن�سرمة 
مبا  الفكرية  �التنمية  الأكادميي  التاأهيل  من  عالية 
يرتجم هذه الغايات النبيلة اإلى �اقع ملم��س يعك�س 
�سري اجلامعة يف الجتاه ال�سحيح الذي ركزت عليه 

ر�سالتها .
يف  �الأكادميية  التعليمية  العملية  جناح  اإن 
تق�م  املن�س�دة  لأهدافها  �حتقيقها  نز�ى  جامعة 
على تظافر جه�د عديدة �ت�افر المكانات التي تهياأ 

�تنمية  الدرا�سة  جمالت  تخدم  ثرية  بيئة  للطالب 
فقد  املختلفة،  م�اهبهم  جمالت  يف  الطالب  طاقات 
الطالب  تفيد  ما  منها  خمتفة  مراكز  اجلامعة  اأقامت 
كمركز  م�ساركاتهم  �تعزيز  م�اهبهم  �سقل  يف 
�يعطي  اأكادمييا  ير�سدهم  �اآخر  الطالبي،  التميز 
الجتماعية  اأ�  النف�سية  مل�ساكلهم  �البدائل  احلل�ل 
�غريها من ال�سع�بات التي تقف يف طريق الطالب 
ياأخذ  الذي  �هناكاملركز  الطالبي،  الإر�ساد  كمركز 
الدرا�سية  املقررات  فهم  عليهم  لت�سهل  الطالب  باأيدي 
مدى  التعلم  مركز  �كذالك  التعلم  م�سالك  كمركز 
م�ا�سلة  على  الطالب  ت�ساعد  جميلة  خدمة  احلياة 
ملختلف  �التق�سي  الدرا�سة 
الذي  بالت�س�ر  �اللغات  العل�م 
الدار�س.  اأ�  املنت�سب  ر�سمه 
املعل�مات  نظم  مركز  �كذلك 
الجتماعية  الرعاية  �مركز 
�مركز  املجتمع  خدمة  �مركز 
الت�جيه ال�ظيفي �الت�ا�سل مع 
اخلدمية  املراكز  هذه  اخلريجني 
اأكرب �سبب لرقي الطالب اأكادمييا 
الطالب  حتبب  �هي  �مهنيا، 
�اإتاحة  م�اهبهم  �سقل  على 
الدرا�سة  مل�ا�سلة  لهم  الفر�سة 
العليا يف املجالت التي يرغب�ن 
ي�س�ده  ج�  يف  فيها  الدرا�سة 
التحفيز �التناف�س ال�سريف �ت�سهيل تقدمي اخلدمات 

املطل�بة. 
هذا �غريها من الأنظمة التي ت�فرها اجلامعة 
منذ انت�ساب الطالب للدرا�سة فيها اإلى اأن يتخرج  فما 
له  املتاحة  اخلدمات  �ا�ستغالل  بها  النتفاع  اإل  عليه 
بال�سكل الأمثل الذي ي�سمن له م�ستقبال باهرا بح�ل 

من الله �ت�فيه.
ال�سط�ر  هذه  اأغلف  اأن  اإل  ي�سعني  ل  �اأخريا 
�القائمني  املنت�سبني �امل�ظفني  لكل  التهنئة  بتجديد 
ر�سالة  حاملي  �امل�ظفني  �الإدارين  التعليم  مبهنة 

جامعة نز�ى
بهذه املنا�سبة الطيبة ،داعية الله العلي القدير 
بذلتم  ما  على  العظيم  �الث�اب  الأجر  لكم  يكتب  اأن 
قدمتم من ع�ن  تبذل�نه من عطاء خمل�س، �ما  �ما 
�سادق �سعيا لرقي اجلامعة، داعية لكم بد�ام اخلري 
�الت�فيق �ال�سداد. رافعة اأكف ال�سراعة اإلى امل�لى 
العلي القدير اأن يحفظ لعماننا قائد م�سريتها �معلمها 
ح�سرة  عمان  اأجماد  �جمدد  نه�ستها  باين  الأ�ل 
املعظم  �سعيد  بن  قاب��س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب 

-حفظه الله �رعاه-، �كل عام �اأنتم بخري 
�ال�سالم عليكم �رحمة لله �بركاته.

ع�رشة اأعوام من الريادة والعطاء

ندى بنت را�سد بن �سيف اجلابرية 
تخ�س�س اإدارة الأعمال
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�طنه  الفرد  يغادر  عندما  اأغرا�س رمبا  من  غر�س  -لأي  اآخر  لبلد  عنه  �يذهب 
يف  الأم  م�طنه  عن  �يختلف  �يقدم احلياة-  ي�ساعده  ملن  يحتاج  قد  الأم�ر  من  الكثري 
املعي�سية  ج�انبه  لت�سهيل  الع�ن  يد  الغريب.له  البلد  ذلك  على  التاأقلم  يف   �ي�ساعده 
التاريخية  الأحداث  من  العديد  ذكرت  يف �قد  التاريخ  �سجلها  م�اقف  عن  الإ�سالم  �سدر  يف 

ال�سالم  عليه  امل�سطفى  هجرة  منها  �سعى ذاكرته  للمدينة �كيف  مكة  املهاجرين من  �اأ�سحابه 
للمهاجرين  ال�سعاب  كافة  لتذليل  املدين. الأن�سار  املجتمع  مع  املعي�سية  ظر�فهم  تتاأقلم  لكي 

للحب�سة  ذلك  قبل  ال�سحابة  اأي�سا هجرة  رغم منها  ترحاب  بكل  النجا�سي  ا�ستقبلهم  �كيف 
اآخر  مثال  الطرفني.  بني  العقيدة  م��سى اختالف  �سيدنا  ق�سة  عن  الكرمي  القراآن  ذكره 
�ترحاب.عندما غادر مدينته �ا�ستقبلته عائلة النبي  م�دة  بكل  ال�سالم  عليهما   �سعيب 

امل�سافر  يحتاج  التي  الأم�ر  اأهم  من  اإقامته. اإن  مكان  ه�  ��س�له  عند  لتاأمينها 
النقل  ���سائل  الطرق  ملعرفة  ال�سحية بال�سافة  العيادات  �مكان  الت�س�ق  �اأماكن 
اأ�  بالهاتف  اأكانت  الت�سال  ب�سبكة الإنرتنت �غريها العديد �العديد.���سائل 

ال�سقة  مالكة  ال�سن  يف  كبرية  اإمراأة  مل�ساعدة ماريا  العائلة  كل  �ظفت  ا�ستاأجرتها  التى 
م�سرتك  رابط  ي�جد  ل  اأمثالنا.  من  تتكلم الغرباء  اآخر.  �سي  اأي  اأ�  دين  اأ�  لغة  ل  بيننا 
قام��سا الأ�سبانية �حتا�ل التحدث باللغة الإجنليزية  حت�سر  اأحيانا  مك�سرة.  ب�س�رة 
مادة  يدر�س  الذي  ابنها  حت�سر  �مرات  اأبيها معها  حت�سر  �مرة  الإجنليزية  باللغة 
الإجنليزية  يتحدث  الذي  ال�سن  يف  اأكرث منها قليال. كل هذا من اأجل الإجابة عن الطاعن 
الي�مية �خا�سة يف  الأيام الأ�لى من ��س�لنا. تبحث لنا عن اأماكن كم هائل من ت�سا�لتنا 
البحث  يف  �ت�ساعدنا  الرخي�سة  عن اأف�سل �سركات الت�سالت �تنبهنا عن عدم الت�س�ق 
اأن تكلفة  فات�رة الكهرباء �الغاز مرتفعة. تاأبى الدخ�ل ا�ستهالك الطاقة ب�سكل كبري حيث 
باإح�سار  رغبتها  عند  غيابنا  يف  لنا لل�سقة  اأح�سرت  لنا.  لت�فري خدمة  اأ� فني  م�سلح 
لتفعيل  م�دمي(   ( �سغريا  جهازا  مرة  خدمة النت حتى يتم ت�فري اخلدمة من اإحدى ذات 

امل�زعني. �الكثري  من اخلدمات الآخرى.
اأن  من  الرغم  على  املراأة  لهذه  انظر  ت�سعى قلنا  كم  فقط  �جيزة  لفرتة  �سقتها  يف  �ج�دنا 

يف  ياأتي  كم  للغريب.  خدمات  مل�ساعدة لتقدمي  �يحتاج�ا  الغرباء  من  امل�سلمة  بالدنا 
على  اأحيانا  م�ساعدتهم  من   الرغم من اأننا �لله احلمد نحرتم �نقدر الغريب .�نتاأفف 

�سل�ك اإ�سالمي يف غري بالد امل�سلمني

بحر الأفكار

احلياة تعرب بنا عرب حمطات خمتلفة لتز�دنا ب�ق�د العلم �النجاح 
�ها اأنا الآن اأ�دع حمطتي اجلامعية لأعلن خرب ��س�ل خط�اتي مل�سعد 
الفرح  باأجنحة من  باأ�سلحة املعرفة �الإدراك �التف�ق..   الإقالع متز�دة 
الفخر �العتزاز،  اأحا�سي�س  الن�س�ة بتحقيق الإجناز مع  تخالطها دم�ع 
الدرا�سة  ممرات  يف  علي  مرت  التي  النبيلة  �امل�اقف  الذكريات  حاملة 
بالنيات  املل�نة  اجلميلة  ب�سماتنا  تاركني  الأجالء  �املعلمني  الطالب  مع 
لنا �سلم  ال�سادقة على جدران �سرحنا اجلامعي.. �سرح احت�سننا ليهيئ 
اأن�سق  كيف  اأعلم  ل   .. �التق�سي  �البحث  ال�ستك�ساف  �ن�ر  النجاح 

حر�يف لتقف اأمام من كان يل �سندا �ع�نا ل��س�يل لهذه املن�سة..
منكم  اأ�ستمد  لزلت  فخرا  يل  �دمتم  �اأبي  لأمي  القلب  من  ف�سكرا 

العطاء ��ساأظل كذلك..
ملهنتهم  الأ�فياء  املعلمني  �من  املخل�سات  الزميالت  من  �جهده  ��قته  بن�سيحته  �اأ�سداين  بجانبي  �قف  من  لكل  �سكرا   

�ر�سالتهم اخلالدة يف غر�س الفكر �الدب �العل�م املختلفة. 

التفكري  ا�ستخدام  على  الطالب  قدرات  بتنمية  ملتزم�ن  نحن 
البحث  البحثية �تدريبهم على مناهج  املهارات  الناقد �اإك�سابهم  العلمي 
العلمي �تك�ين اجتاهات ق�ية نح� الهتمام بالبحث العلمي؛ اإذ مل تعد  
اجلامعات معاهد تدري�سية فقط بل اأ�سبحت اأي�سًا مركز اإ�سعاع ح�ساري 
�امل�ساريع  العلمية  للر�سائل  الطلبة  كتابة  عرب  �ذلك  احللي.  للمجتمع 
البحثية التي تعالج م�سكالت حقيقة يف امليدان الرتب�ي حما�لة معاجلتها 
لبة  مبا تت��سل اإليه من نتائَج  �ت��سيات ، اإ�سافة اإلى ذلك اأخذ بع�س الطَّ
على عاتقهم م�س�ؤ�ليَّة تقدمي  الأبحاث العلميَّة  للنَّ�سر يف جمالت علمية 

مميِّزة، �قد ن�سر بع�س هذه الأبحاث، بينما قبل بع�سها الآخر للن�سر. 
للباحثني  مهمة  ترب�ية  بيانات  قاعدة  بت�فري  ملتزم�ن  نحن 
حيث   ، العليا  الدرا�سات  طلبة  �خا�سة  الرتب�ية  بالبح�ث  �املهتمني 
على  العلمية  القيمة  ذات  املحكمة  الرتب�ية  املجالت  من  العديد  تت�افر 
ف�ر  �مبا�سر  ي�مي  ب�سكل  حتديثها  يتم  التي   ، العربي  ال�طن  م�ست�ى 

�سد�ر الأعداد اجلديدة. 
يف   التطبيقي  للجانب  اأ��سع  م�ساحة  بت�فري  ملتزم�ن  نحن 
املقررات الدرا�سية ملرحلة الدرا�سات العليا تاأكيدًا لأهميته يف الربط بني 
معرفيا  بناء  طلبتها  �سخ�سية  بناء  يف  ي�سهم  ب�سكل  �التطبيق  النظرية 
منها  الأهم  اإن  بل  ذاته  بحد  هدفًا  تعد  مل  املعرفة  اأن  اإذ  �قيميًا،  �مهاريًا 
هذا  �ترجم   ، الأ�سا�سية  م�سادرها  اإلى  ال��س�ل  يف  الطالب  م�ساعدة 
الأمر عرب طرح م�ساقات حلقات النقا�س املتخ�س�سة يف الإدارة التعليمية 
التدريب  اأ�س�س  مثل  عملي  جانب  امل�ساقات  بع�س  �ت�سمني   )2+1(
�ت�سميم  التعليمية  الإدارة  يف  معا�سرة  �اجتاهات  امل�ستمر  �التعليم 
برامج التنمية املهنية، اإ�سافة اإلى ا�ستخدام برجميات تطبيقية جاهزة يف 
تدريب الطلبة على عملية اتخاذ القرارات املربجمة امل�ستندة على ق�اعد 
�املدر�سة  الرتب�ية  القيادة  م�ساقات  منها  امل�ساقات  بع�س  يف  البيانات 
الفاعلة، ��س�ًل اإلى تفكري دينامي ناقد ياأخذ بعني العتبار تعدد املناظري 

�الأطر املرجعية للتقليل من طغيان املنظ�مة املعرفية. 
نحن ملتزم�ن بت�سجيع الطلبة على امل�ساركة يف امل�ؤمترات العلمية 
امل�ؤمترات  هذه  يف  امل�ساركة  لأهمية  اإدراًكا   ؛  �خارجها  اجلامعة  داخل 
النف�س،  على  �العتماد  العلمي  البحث  مهارة  اكت�ساب  على  مل�ساعدتهم 
حيث �سارك العديد من طلبة املاج�ستري يف الإدارة التعليمية يف امل�ساركة  
اإ�سافة   ، التي عقدت يف اجلامعة  الطالبية  امل�ؤمترات  باأ�راق علمية يف 

اإلى م�ساركة بع�سهم  يف اإدارة الكثري من اجلل�سات .

من وحي ال�صفر:
 ق�صة ماريا مع الغرباء

بوح خريجة

بقلم الطالبة: اأماين بنت جميل املالكية 
  تخ�س�س : ترجمة اجنليزي

برنامج 
ماج�صتري 
الرتبية 

يف الإدارة 
التعليمية 

الدكت�ر حممد اجلرايدة                            

كتبه عبدالله بن حممد ال�سكيلي
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During my trip 
over the summer 
holidays to Iran I 
happened to visit 
a beautiful historic 
village known as 
Abyaneh. Our visit to 
Abyaneh was part of 
the schedule which 
our host university 
( Shahid Beheshti) 
had prepared for us 
in advance. It was a 
one day field trip, but 
one full of magical 
moments. We left 
Tehran at around 
6:00 o›clock in the 
morning and it took 
us approximately 5 
hours to reach our 
destination. I had 
never heard of this 
village before and 
was very anxious to 
find out what was 
in store for me.I was 
mesmerized and 
shocked when I 
arrived. The village 
was nothing I had 
even seen. The 
houses were tiny; 
made of clay and 
beautifully arranged 
along a sloped lane 
creating a staircase 
kind of view. The 
soil was red and 
its impact created 
a red atmosphere 
throughout the 
village. Abyaneah 
is known as a tourist 
attraction both 

locally and
internat ional ly. 

This was evident 
on the narrow 
pathways between 
the tiny houses that 
were crowded with 
tourist from different 
parts of the world. 
This fascinating 
architecture totally 
breath-taking and 
I couldn’t help 
stop taking photos 
until I caught the 
attention of an old 
woman who yelled 
The population 
consisted of mostly 
retired people. I was 
awestricken by the 
town’s beauty. It 
appeared that most 
of the residents were 
of modest means 
and lead physically 
demanding lives 
which could be seen 
from their faces. 
, Their traditional 
attire was absolutely 
gorgeous. All of 
the women wore 
amazing floral 
printed scarves that 
were long and hung 
down to their chests. 
I really wanted to 
find out

why all of their 
scarves patterns 
and colors were the 
same, but I presume 
it was part of their 
local tradition. The 

men were dressed in 
casual trousers with 
long sleeve shirts.

Most of the 
Abyaneh people 
earn their income 
through the selling of 
dry fruits inside their 
houses In addition, 
the local people 
of Abyaneh also 
made handmade 
crafts, and their 
daily working hours 
were quite short and 
often worked only in 
the morning.

Staring out the 
bus window, on 
our way back to 
Tehran the capital, I 
started recollecting 
memories of my 
wonderful day. I 
realised that we 
often sit locked 
away from what 
happens in other 
parts of the world, 
we whine a lot yet 
when we

have everything 
at our disposal and 
it›s actually them 
who should be 
doing the whining. 
I am grateful to 
the University of 
Nizwa for giving me 
a chance to see 
beyond my world; 
and would love to 
visit the peaceful 
town of Abyaneh 
once again.

Abyaneh The 
Village In Iran

Saada Sultan AL-Namaani

Accident happen 
Disaster happen 

Death is an act of god 
I cannot control 

They dead back to back 
This situation close book to me 

Accident  happen 
Disaster  happen 

The rolling waves in my face 
The rolling times the heart pain 

That reaches so deep
My heart cry 

Tears of blood 
Everything happened  quick as flash 

Poor hand ,poor hand 
Heaven knows 

The sun will born again  
Their memory lives inside my heart 

Accident  happen 
Disaster  happen 

Aya hamed Al-swaai
English translation 

Good
people 

pass 
away
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Traveling around the world 
adds a lots to my experience 
. It’s a way to understand 
how people are not the 
same . International horizons 
summer program gave me 
the chance to experience 
what I had tried to achieve 
before .

During my visit to the 
Ireland , In my first time I was 
worried about staying alone 
with Irish people with different 
cultures , ideas and life. But I 
was lucky , I stayed with such 

beautiful and quiet family 
.This is not my first time to be 
abroad but this time , I gain 
better understanding of my 
self and of my culture . And 
I tried to improve my ability 
to evaluate elements of our 
own culture in an unbiased 
manner.

In addition , day by day 
the interaction with host 
family become

smoother and more 
natural . There is no better 
way to experience they  

called “ British way of life “ I 
was involving myself in it as 
much as possible .also I didn’t 
just move from one place 
to another , usually a totally 
different lifestyle but I enjoyed 
every moment with them .It 
was an amazing experience 
and great opportunity to 
experience Irish culture and 
learn about Ireland . this 
program made it possible for 
students to enjoy Sligo and 
everything it has to offer . 
Hence , it gave us a chance 

to live the life of student in 
Europe. The schooling system 
was indeed different than 
in Oman for that matter but 
that’s not necessarily a bad 
thing . For me one part of the 
exchange was to experience 
a different culture and that’s 
what we all did whilst having 
a

good time discovering 
Sligo – Ireland . I would 
definitely recommend 
anyone to participate in this 
exchange program .

Staying with Irish host family

Shaima Al balushi

Il était une fois un garçon qui s'appelait Bender et qui était 
très gentil. Dans école avec tous ses profs ou collègues, il q reçu 
une grande partie de nombreuses louanges et hommages de 
ses profs comme enfant intelligent . 

Lorsqu'on lui demandé le secret de son succès, il répondu :
Moi, j'habite une maison . On se respecte dans notre maison et 

toujours mes parents me demandent et discutent avec moi, sur 
plusieurs projets les plus importants : mes études et les devoirs que 
je dois faire . Ils ne sont pas avares de leur temps pour me parer 
et pour échanger des avis . En plus , chez moi , on  a l'habitude 
de dormir et de se réveille tôt pour faire nos activités.

l’histoire d’un enfant  idéaleق�صة الطفل املثايل .....

كان الطفل بندر لطيفا يف املدر�سة عند جميع اأ�ساتذته �زمالءه ، �اأعطى ق�سطا 
اأ�ساتذته باعتباره طفال ذكيا �عندما �سئل بندر عن �سر  الثناء �املدح من  كبريا من 

تف�قه اأجاب :
يحرتم  �كٌل  امل�ساكل  عن  بعيدا  �الطمئنان  الهد�ء  ي�س�ده  منزل  يف  اأعي�س 
الآخر داخل منزلنا �دائما ما ي�ساأل �الِدّي عني �يناق�سني يف عدة م�ا�سيع من اأهمها 
لنتحا�ر  بال�قت  على  يبخالن  ل  فهما  بها  اللتزام  علي  التي  �ال�اجبات  الدرا�سة 
�نبدي الآراء �تع�دنا يف منزلنا اأن ننام �ن�سح� يف �قت مبكر كي ننجز اأن�سطتنا .

ترجمة الطالبة نعيمة بنت �سعيد بن حمدان الل�يهي
تخ�س�س ترجمة اللغة الفرن�سية
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زهرة الر�احي

اأ�سماء الهطايلاأ�سماء الهطايل

حمد الب��سعيديبثينة الفهدي

فهد املحر�قي فهد املحر�قي


