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ال َّتحرير:

مرمي بنت جمع ـ ــة الكميان َّية
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علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة
ٍ
مل�ستقبل ٍّ
علم ور�شا ٍد ِّ
أجيال من العُمانيِّني امل�ؤهَّ لني
لكل طالب علم ،وهي بذلك تهدف �إلى بناء � ٍ
تتم َّثل ر�ؤية جامعة نزوى يف �سعيها ال َّد�ؤوب ِلأن تكون منارة ٍ
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 وتر�سيخ هو َّية
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 ّ
ال�سلطان .غايتها ن�شر املعرفة
الأ َّمة وقيمها و�إرثها احل�ضاريَّ وال
وجل ،-وعلى والئها للوطن وجاللة ُّ
إ�سالمي على � ٍ
َّ
مبا يكفل لطلاَّ بها ال َّتعلم ،وال َّتزود بالف�ضائل ،واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم للإ�سهام بفاعل َّي ٍة لنموِّ املجتمع وتط ُّوره؛ ولهذا ف�إنَّ
واقع ملمو�س.
اجلامعة ت�سعى �إلى �إيجاد برامج مرن ٍة تو ِّفر درج ًة عالي ًة من الت�أهيل ال
ِّ
أكادميي وال َّتنمية الفكر َّية مبا يرتجم هذه الغايات ال َّنبيلة �إلى ٍ

اجلامعة يف �سطور:
ربحي» يف
أ�سا�س غري
تعليم ٍ
نفع عام «على � ٍ
ٍّ
عال �أهل َّي ٍة ذات ٍ
� -أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة ٍ

الت�صوير:

�إبراهيم بن �سيف العـ ـ ـ ـ ــزري
حمد بن �سعود البو�سعيدي

�سلطنة عُمان.
طالب وطالبة.
 يفوق عدد طالبها ( ٍ )6.800خ�ص�صات واخلربات،
 التحق ب�سلكها ال َّتدري�سي �أع�ضاء هيئةتدري�س ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت وال َّت ُّ
ٍ
ومن �ش َّتى جن�س َّيات العامل.
 تتنوَّ ع 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
بحثي
 يوجد بها مرك ٌزِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
وال َّتطوير ال ِّتقني” ،و�آخر للدِّرا�سات العرب َّية “مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدِّرا�سات العرب َّية” �إلى جانب كرا�سي
البحوث العلميّة.
 نظامها الدِّرا�سي ي�شمل اللُّغتني العرب َّية والإجنليز َّية.أكادميي ٌ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة علم َّي ًة دول َّي ًة يف عدَّة بلدان من العامل؛ منها:
 يجمعها تعاونٌ �ٌّ
الواليات املتحدة الأمريك َّية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.
بها مكتب ٌة وا�سع ٌة ت�ض ُّم الآالف من الكتب الورق َّية وااللكرتون َّية ،واملو�سوعات ،والدَّور َّيات الإلكرتون َّية.

الربيد االلكرتوينim@unizwa.edu.om :

خمتربات بحث َّية.
 تزخر بـ( )71خمتربًا تدري�س ًّيا يف �ش َّتى املجاالت ،و()9ٍ
 �أ�سهمت ح َّتى الآن يف ن�شر �أكرث من ( )157بح ًثا حم َّكمًا ،و( )26كتابًا م�ؤ َّل ًفا.مبان مقاومةٍ لل َّزالزل عام 2010م.
 ح�صدت � َّأول براءةاخرتاع يف جمال الهند�سة املدن َّية ،بت�صميم ٍ
ٍ

الهواتف25446317 :
25446261
25446623

فاك�س25446315 :

جامعات عامل َّية خالل العام الأكادميي.
تدريب اختيار َّي ًة يف عدَّة
 تقدِّم لطالبها برامجٍ
ٍ
ٌ
للطالب ،ويو ِّفر املنح والبعثات ُّ
�صندوق مل�ساندة املتع ِّلمني (معني)؛ يقدِّم العون املاديَّ واملعنويِّ ُّ
للطالب
 بهااملتفوقني واملجيدين يف الدِّرا�سة.
متخ�ص�ص ًة ُّ
للطالب واملجتمع من خالل مركز ال َّتعلُّم مدى احلياة.
دورات وبرمج تدريب َّي ًة
 تقدِّمٍ
ِّ
ب�شكل فعَّال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
 ت�سهمٍ

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

�أخبـــــار
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كلية العلوم والآداب تن�ضم �إلى اجلمعية
العلمية لكليات الرتبية يف احتاد
اجلامعات العربية

حر�ص ًا من جامعة نزوى على توطيد �أوا�صر التعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات العربية،
ان�ضمت كلية العلوم والآداب �إلى اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف احتاد اجلامعات العربية وذلك
ابتداء من عام 2015م ،بعد �أن حققت الكلية �شروط االنت�ساب �إلى اجلمعية كع�ضوة عاملة .وقد متت
دعوة كلية العلوم والآداب حل�ضور اجتماع جمل�س اجلمعية الذي عقد يف الفرتة (2015/4/28-27م)
يف ق�سم الرتبية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران يف اجلزائر على هام�ش امل�ؤمتر العلمي الذي
تنظمه الكلية.
ي�شار �إلى �أن اجلمعية العلمية لكليات الرتبية قد ت�أ�س�ست يف العام  1999يف جامعة دم�شق ويبلغ
عدد الأع�ضاء املنت�سبني �إلى اجلمعية( )110من كليات ومعاهد الرتبية يف اجلامعات العربية املختلفة.
ويتم عقد اجتماع �سنوي يف �إحدى اجلامعات العربية تناق�ش فيه موا�ضيع البحث العلمي والرتجمة
والن�شر بالإ�ضافة �إلى الأمور املالية والإدارية ،ويتم انتخاب هيئة عامة للجمعية من العمداء وجلنة
تنفيذية ملدة عامني ،وقد �أقامت اجلمعية حتى الآن  13م�ؤمتر ًا.

واجلدير بالذكر �أن اجلامعة �ست�ست�ضيف امل�ؤمتر العلمي القادم واجتماع عمداء كليات الرتبية
الأع�ضاء يف اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف �شهر مار�س من عام 2016م.

حممد العار�ضي يعرِ�ض «جتربة حياته»
ال�شائقة يف املو�سم الثقايف احلادي ع�رش
ا�ست�ضافت اجلامعة م�ؤخرا اللواء الركن
طيار املتقاعد الأ�ستاذ حممد بن حمفوظ العار�ضي
رئي�س جمل�س �إدارة البنك الوطني العماين-ليبوح لطالب اجلامعة عن جتربة حياته .ويف
بداية احلديث قدم الدكتور �أحمد بن م�سعود
الكندي -عميد كلية االقت�صاد والإدارة ونظم
املعلومات -ال�سرية الذاتية للواء واملنا�صب التي
تقلدها خالل م�سرية حياته العملية.
وقد بد�أ العار�ضي عر�ض جتربة حياته
يف الإدارة العامة ،وكانت هذه نقطة حتول عا�شها
بذكر جزء من حياة ال�صبا التي جعلته يطمح ب�أن العار�ضي وغريت م�سرية حياته ،حيث اجته للعمل
يكون طيارا مقاتال يف �سالح اجلو ال�سلطاين ،يف جمال البنوك لي�شغل حاليا من�صب رئي�س جمل�س
ليتحقق احللم بعد �إنهائه املرحلة الثانوية ،ثم يتنقل �إدارة البنك الوطني العماين.
يف املنا�صب ليتولى وهو يف �سن ال�سابعة والع�شرين
وقد �أ�شار العار�ضي خالل عر�ضه �إلى جمموعة
قيادة القواعد الع�سكرية ل�سالح اجلو متنقال من قاعدة
لأخرى ،ثم يتم تعيينه يف من�صب قائد �سالح اجلو من ال�صعوبات التي واجهته يف حياته� ،إلى جانب
ال�سلطاين العماين ،وبقي يف هذا املن�صب ملدة ع�شر عر�ض امل�ؤثرات التي �ساهمت يف �صقل �شخ�صيته
�سنوات عدها العار�ضي من �أجمل �سنوات العمر التي و�أو�صلته �إلى ماهو عليه اليوم .واختتم احلديث
كان يتلقى فيها توجيهات مبا�شرة من جاللة ال�سلطان بفتح باب احلوار للإجابة عن ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات
قابو�س بن �سعيد املعظم-حفظه الله ورعاه -فكان لها احل�ضور ،الذين �أ�شادوا بدورهم بالتجربة الرائدة
الأثر الطيب يف �شخ�صيته حيث تعلم منه و�أخذ عنه للواء الركن طيار املتقاعد حممد العار�ضي.
ر�ؤيته الثاقبة ونظرته امل�ستقبلية للأمور.
ح�ضر التجربة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن
وبعد تقاعد اللواء الركن طيار اجته للدرا�سة خلفان الرواحي –رئي�س اجلامعة ،-والأ�ساتذة
يف «كلية جون ف .كينيدي للدرا�سات احلكومية» نواب الرئي�س وم�ساعدوه ،وعمداء الكليات ،وجمع
بجامعة هارفارد ليح�صل على �شهادة املاج�ستري من املوظفني وطالب اجلامعة.

نائب رئي�سة الهيئة العامة لل�صناعات
احلرفية يفتتح املعر�ض الدويل اخلام�س
للفنون الت�شكيلية
افتتح �سعادة الدكتور ع�صام بن علي بن �أحمد
الروا�س –نائب رئي�سة الهيئة العامة لل�صناعات
احلرفية -املعر�ض الدويل اخلام�س للفنون الت�شكيلية
والذي �أقيم هذا العام بعنوان « نافذة �إلى �أعماق
الإبداع» ،وقد بد�أ حفل االفتتاح ب�آي من الذكر احلكيم،
تبعه عر�ض م�سرحي من تقدمي جماعة امل�سرح
واملو�سيقى ،ثم �ألقى الدكتور �صالح بن من�صور
العزري -م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب -كلمة
اللجنة املنظمة للمعر�ض قال فيها »:متيز الإن�سان
عن غريه من الكائنات ب�أمور كثرية و�صفات عديدة،
�أهمها هي املقدرة على موازنة �أفكاره وتقييم �أفعاله
وتف�سري �إنتاجه ،وهذا ما ن�سميه يف وقتنا احلا�ضر
بالفن .فالفن م�صطلح ح�سب التف�سري والتو�ضيح يف
نقاط ب�سيطة ،حيث متيز ب�أنه ال ميكن ح�صره وال ميكن
ت�سويره ب�أ�س�س حمدودة مقفولة يف بطون الكتب
و�أمهاتها ،بل هو م�صطلح مرن متغري ومتكيف ،ي�صعد
مع الب�شرية يف رحالتها يرتجم �أحا�سي�سها وم�شاعرها
�سوا ًء كانت مكتوبة �أو معكو�سة على ورق �شفاف �أو
حتى منحوتة بالكل�س» .و�أ�ضاف »:يُع ِّرف البع�ض الفن
ب�أنه التعبري الإبداعي الذي ينتجه الرجال �أو الن�ساء
مل�شاركة �أفكارهم وم�شاعرهم ،والفن هو �إي�صال �أفكار
معينة بدون ا�ستخدام العملية اللغوية ل�شرحها ،بل هو
تعامل مع فكرة� ،شعور  ،مالحظات قد ال ي�ستطيع الفرد
و�صفها ب�شكل تام ومر�ضي من خالل الكلمات فح�سب،
بل �إنه القدرة على اختزال امل�شاعر الب�شرية املت�أججة
والفل�سفة العقلية الثائرة يف قطعة جمالية ُت�شبع
الب�صر وتر�ضيه خالل �إي�صال �أفكارها و�أ�سرارها التي
تعتمد ب�شكل كبري على امللتقى ،والو�سط االجتماعي
امل�صنوعة فيه وحالة الفنان العاطفية والعقلية
واالجتماعية التي ت�ؤثر وب�شكل كبري يف عمله الفني

الذي ينتجه.
وقال عن تنظيم اجلامعة ال�سنوي لهذا املعر�ض»:
تبنت اجلامعة �إقامة املعر�ض الدويل للفنون الت�شكيلية
فمنذ انطالقته الأولى عام 2011م و هو ي�شهد تطور ًا
يف الكم والكيف �إلى �أن �أ�صبح هذا املعر�ض �ضمن
خارطة املنا�شط التي حتر�ص اجلامعة على �إقامتها
�سنويا ،من خالل ما اكت�سبته املعار�ض ال�سنوية
ال�سابقة من �صدى �إعالمي وفني وا�سع ،ونحن اليوم
يف الن�سخة اخلام�سة من انطالقته ف�إنه ميثل �إ�ضافة
جديدة و�إبداعات يف املجاالت الفنية ،و�إن ما مييزه
هذا العام تزامنه مع احتفال ال�سلطنة مبدينة نزوى
عا�صمة الثقافة اال�سالمية لعام 2015م».
بعد ذلك عر�ض فيلم وثائقي يحكي م�سرية
اجلامعة وكلياتها و�أهم مراكزها و�أق�سامها ،تبعته
ق�صيدة �شعرية للدكتور خمي�س بن ماجد ال�صباري –
�أ�ستاذ بق�سم اللغة العربية� -ألقتها الطالبة بثينة بنت
خليفة الفهدية مبنا�سبة عودة جاللة ال�سلطان-حفظه
الله ورعاه� -ساملا لأر�ض الوطن.
واختتم احلفل بتف�ضل راعي املنا�سبة �سعادة
الدكتور ع�صام الروا�س بافتتاح املعر�ض الدويل
والذي ح�ضي هذا العام مب�شاركات خارجية من
جمهورية م�صر العربية واململكة الأردنية الها�شمية
و�سوريا ومملكة البحرين و جمهورية العراق،
وكذلك مب�شاركات داخلية من جامعة ال�سلطان قابو�س
وكليات العلوم التطبيقية وبع�ض املدار�س والفنانني
الت�شكيليني �إلى جانب م�شاركة املق�صورة الفنية
و�شعبة الرتبية الفنية باجلامعة  ،وقد �ضم املعر�ض بني
�أركانه �أكرث من  300لوحة ت�شكيلية وبع�ض ال�صناعات
اخلزفية و�أعمال الت�صميم واملج�سمات الت�شكيلية.
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رئي�س اجلامعة يلتقي ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية بكلية العلوم والآداب
التقى الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد بن خلفان الرواحي رئي�س
اجلامعة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
بق�سم الرتبية والدرا�سات
الإن�سانية بكلية العلوم والآداب،
وذلك بح�ضور الأ�ستاذ الدكتور
عبد العزيز بن يحيى الكندي
التعليم خا�صة فيما يتعلق بالدرا�سات العليا،
نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤونالأكادميية -والدكتور عبد الله بن �سيف و�ضرورة تكليف الطالب مبا يتنا�سب مع
�إمكاناتهم ،والن�شر العلمي يف املجالت العلمية.
التوبي -عميد الكلية. -
وقد افتتح اجلل�سة الدكتور عبدالله
التوبي بالرتحيب برئي�س اجلامعة ونائبه
مبينا �أهمية هذا اللقاء واحلاجة �إليه كونه
يتيح التوا�صل املبا�شر بني �إدارة اجلامعة
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية .
ثم رحب الأ�ستاذ الدكتور رئي�س اجلامعة
بالأع�ضاء معرب ًا عن �سروره بهذا اللقاء وقدم
عر�ض ًا حول اخلطوات التي تقوم بها اجلامعة
يف هذه املرحلة من �أجل االعتماد الأكادميي
والأ�شواط التي قطعتها يف هذا املجال ،وما
هو املطلوب يف هذه املرحلة م�شدد ًا على �أهمية
م�ساهمة كل ع�ضو من الأع�ضاء بدوره فيما
يتعلق بهذه العملية ،ثم قدم بع�ض  املالحظات
املتعلقة ب�سري العملية التدري�سية و�شدد على
�ضرورة متابعة الطالب يف الإر�شاد الأكادميي
ومتابعة ملفاتهم  ،داعيا �إلى حت�سني جودة

بعده حتدث الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز
الكندي عن �ضرورة �أن يعرف �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية هيكلية اجلامعة و�أع�ضاء املجل�س
التنفيذي ،م�ؤكدا على �أهمية تدري�س م�ساقات
الأحياء والكيمياء والتفا�ضل والتكامل يف
البكالوريو�س لطالب الرتبية اخلا�صة لأهميتها
بالن�سبة ملمار�سة اخت�صا�صاتهم يف امل�ستقبل،
كما �أكد على �أهمية البحوث التجريبية ،وتفعيل
عمل اللجان و�أن تقدم اللجان ت�صوراتها
ومقرتحاتها حول تطوير العمل يف الكلية.
ومت خالل اللقاء تبادل الآراء واملقرتحات
يف جو ودي وم�س�ؤول .ويف نهاية االجتماع
تقدمت الكلية بال�شكر اجلزيل للرئي�س ونائبه
على تخ�صي�صهما الوقت لهذا اللقاء و�ضرورة
تكرارها ،كما �شكر رئي�س اجلامعة عمادة الكلية
و�أع�ضاء الق�سم متمنيا لهم اخلري والتوفيق.

�شعراء م�سابقة «فار�س الق�صيد» اخلام�سة ي�صدحون
ب�أعذب املعاين والأحلان يف �شهباء اجلامعة

�أقامت جماعة ال�شهباء للأدب ب�إ�شراف من مركز
التميز الطالبي باجلامعة م�سابقة «فار�س الق�صيد»
يف ن�سختها اخلام�سة �ضمن فعاليات املو�سم الثقايف
احلادي ع�شر ،حيث ح�ضيت هذه امل�سابقة مب�شاركة
وا�سعة من طالب جامعات وكليات ال�سلطنة.
وقد بد�أت امل�سابقة بتالوة عطرة من الذكر
احلكيم ،ثم الرتحيب بلجنة التحكيم لكال ق�سمي
امل�سابقة (الف�صيح والنبطي) ،واملتكونة من ال�شعراء
الدكتورة �صفاء �آل جميل وعبدالعزيز العرميي يف
جمال ال�شعر الف�صيح ،والأ�ستاذ حممود ال�صقري
وعثمان ال�سعدي يف جمال ال�شعر النبطي ،وت�ضمنت
امل�سابقة تقدمي جمموعة من الق�صائد ال�شعرية املنظومة
من قبل جميع املت�سابقني.

الطالب هيثم البلو�شي -من جامعة ال�سلطان قابو�س-
على املركز الثاين بق�صيدة «اكتئاب» ،وجاء يف املركز
الثالث خالد الفار�سي -من الكية التقنية بامل�صنعة -يف
ق�صيدته «مطر» ،فيما ح�صدت الطالبة م�شاعر التوبية-
من الكلية التقنية بنزوى -يف ق�صيدتها «حلم طفلة»
على اجلائزة الت�شجيعية يف جمال ال�شعر النبطي
لفار�س الق�صيد.

�أما يف جمال ال�شعر الف�صيح فقد ح�صدت الطالبة
�سارة البطرانية -من كلية العلوم التطبيقية بنزوى-
على املركز الأول بق�صيدتها «�أ�سرية حلم» ،وحاز الطالب
حمد البو�سعيدي -من جامعة ال�سلطان قابو�س -على
املركز الثاين بق�صيدة «ذات هوى» ،فيما جاء الطالب
علي الكمزاري –من جامعة ال�سلطان قابو�س -يف
وجاءت نتائج امل�سابقة بفوز هاجر ال�صاحلية – املركز الثالث عن ق�صيدته «�سالمل» ،ونالت اجلائزة
من كلية العلوم التطبيقية بعربي -باملركز الأول يف الت�شجيعية الطالبة نوف البادية -من جامعة ال�سلطان
جمال ال�شعر النبطي بق�صيدة «باكر العيد» ،بينما حاز قابو�س -عن ق�صيدتها «ر�سالة لن ت�صل».

اجلامعة ت�شارك يف معر�ض االبتكارات العمانية
الثاين

�شاركت اجلامعة يف معر�ض االبتكارات
العمانية الثاين والذي �أقيم حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�سيد الدكتور فهد بن اجللندى �آل �سعيد-الأمني العام
امل�ساعد لتنمية االبتكارات مبجل�س البحث العلمي. -

وجاءت م�شاركة اجلامعة مبجموعة من
االبتكارات الطالبية �إ�ضافة �إلى �شركتني طالبيتني،
حيث يهدف هذا املعر�ض �إلى تنمية قدرات املبتكرين
وخلق بيئة ّخالقة جتمع بني الفكر الواعي والروح
التناف�سية الواعدة� ،إلى جانب ن�شر ثقافة الإبداع
و�إيجاد قاعدة للمبتكرين وتعزيزها بفتح قنوات
التوا�صل بني اجلهات املعنية واملبتكر وكذلك م�ساعدته على جتاوز ال�صعوبات وزرع التحدي وروح التميز فيه
وتطوير موهبته.
وقد �صاحب املعر�ض جمموعة من املنا�شط و الفعاليات املتنوعة منها م�سابقة «مبتكرو عمان» الثانية التي
تخت�ص مبجال العلوم ،وكذلك حلقات عمل تدريبية حلملة تطوعية «فكر وابتكر ف�أنا معك» وغريها الكثري.

كلية العلوم والآداب تنظم يوما مفتوحا لطالبها

�أقامت كلية العلوم والآداب يوما مفتوحا
لطالبها ،وذلك �ضمن فعاليات املو�سم الثقايف
احلادي ع�شر للجامعة ،وقد ت�ضمن اليوم
العديد من الأن�شطة والفعاليات التي هدفت
�إلى التعريف ب�أق�سام الكلية والتخ�ص�صات
التي ت�ضمها وامل�شاريع التي �أجنزتها� ،إلى
جانب تقوية �أوا�صر الرتابط والتوا�صل بني
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وطالب الكلية،حيث
�شمل اليوم على �أم�سية لق�سم اللغات الأجنبية
وقد �صاحب اليوم كذلك معر�ضا للأن�شطة
�شعبة اللغة الأملانية والفرن�سية مت خاللها
عر�ض �أن�شطة متميزة لكال اللغتني ،و عر�ض طريقة الفنية ،مت فيه عر�ض لوحات متنوعة من �إعداد
الرتجمة العملية املجودة من خالل عرو�ض فنية الطالب وب�إ�شراف ق�سم الرتبية والدرا�سات
الإن�سانية� ،شعبة الرتبية الفنية ،ومعر�ض �آخر �شمل
و�شعرية وحوارات بجميع اللغات.
كما �شمل اليوم على م�سابقات علمية مت فيها امل�شاريع الطالبية �إلى جانب العديد من البو�سرتات
تكرمي امل�شاريع الطالبية املتميزة� ،إ�ضافة �إلى املتنوعة حول تلك امل�شاريع.
كان ذلك بح�ضور عميد الكلية الدكتور عبد
حما�ضرة قيمة للأ�ستاذ الدكتور �صبيح بن عبد
الرحمن ال�ساعدي بعنوان « الهالل بني احل�سابات الله بن �سيف التوبي وم�ساعدي العميد ور�ؤ�ساء
الأق�سام وعدد كبري من الأ�ساتذة والطلبة،
الفلكية والر�ؤية ال�شرعية».
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معهد التعلم مدى احلياة ينظم برناجما تدريبيا يف «احلا�سب
الآيل والإنرتنت»
انطلق م�ؤخ ًرا الربنامج التدريبي»احلا�سب الآيل واالنرتنت»
والذي ينظمه معهد التعلم مدى احلياة بالتعاون مع مركز �إمناء
املوارد الب�شرية ملوظفي اجلامعة ،والذي يهدف �إلى تدريب املوظفني
على برامج احلا�سب الآيل وتطبيقات االنرتنت بحيث ي�سهل عليهم
القيام ب�أعمالهم املكتبية بكل �سهولة وي�سر الأمر الذي ي�ؤدي �إلى
حت�سني العمل و�ضمان جودته.
وقد �شارك يف الربنامج الذي �سي�ستمر ملدة ع�شرة �أ�سابيع
متوا�صلة �إثنا ع�شر موظف من خمتلف دوائر اجلامعة و�أق�سامها،

حيث ي�شمل الربنامج على مبادئ احلا�سوب ويتعرف فيه امل�شرتكون
على معدات �أجهزة احلا�سوب والربجميات املفتوحة ،واملهارات
الأ�سا�سية يف نظم الت�شغيل� ،إلى جانب التعرف على التطبيقات
الأ�سا�سية والتي تتمحور حول التطبيقات املكتبية اخلا�صة
بحزمة برنامج مايكرو�سوفت �أوفي�س (.)Microsoft Office
كما ي�شمل الربنامج التعرف على تطبيقات الإنرتنت كا�ستخدام
ال�شبكات ،والربيد االلكرتوين ،والإنرتنت ،واملت�صفحات ب�أنواعها،
والأثر الإيجابي ال�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت على املجتمع.

ويختتم برنامج « التخطيط اال�سرتاتيجي والإدارة»

اختتم معهد التعلم مدى احلياة
وبالتعاون مع مركز �إمناء املوارد
الب�شرية ،دورة تدريبية يف برنامج
« التخطيط الإ�سرتاتيجي و الإدارة»
وذلك لإثني ع�شر موظف من موظفي
اجلامعة ،وقد تناولت الدورة العديد
من املحاور املتعلقة مبفهوم اخلطة
الإ�سرتاتيجية وجانبيها ،ومكونات
« اخلطة املعانة ال�سبعة» مع �أمثلة
واقعية عليها ،وكذلك ربط معايري

�ضمان اجلودة و م�ؤ�شرات الأداء باخلطة
الإ�سرتاتيجية للمنظمة ،وربط امل�شروعات
التطويرية بها.
اجلدير بالذكر �أن هذه الدورة هدفت
�إلى تدريب امل�شاركني على كيفية �إدارة الوقت
وتنظيمه وحتديد الأولويات ،والتحكم يف
�أحداث العمل وجمرياته وال�ضغوط امل�صاحبة
له� ،إلى جانب التخطيط اليومي الجناز
الأعمال الإدارية ب�شكل منظم ،وذلك ل�ضمان
حت�سني جودة العمل وتطويره.

توا�صال لفعاليات املو�سم الثقايف احلادي ع�رش ..مركز التميز
الطالبي ينظم �أم�سية للخريجني القدامى

كتبت /ليلى الرحبية
يف �إطار فعاليات املو�سم الثقايف احلادي ع�شر �شارك خريجو اجلامعة يف �أم�سية اخلريجني القدامى التي نظمها مركز التميز الطالبي
على ميدان املكتبة .والتي هدفت �إلى جتديد اللقاء بني اخلريجني ،وتعزيز �أوا�صر العالقات الإيجابية املثمرة بني اجلامعة وخريجيها الطلبة
والطالبات� ،أتى ذلك مب�شاركة اخلريجني �أنف�سهم الذين كان لهم دور خالل �سنوات درا�ستهم يف الأن�شطة الطالبية.
رعى الأم�سية الأ�ستاذ الدكتور حممد عبداملنعم �إ�سماعيل -م�ساعد نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية ، -وقد تنوعت فقرات الأم�سية بني
ق�صيدة �شعرية وم�سابقة ثقافية وكلمة خريج وفن اليوله بالإ�ضافة لعر�ض مرئي عن اجلامعة وخريجيها ،ويف ختامها تف�ضل راعي الأم�سية
بتكرمي امل�شاركني يف التنظيم والإعداد متنميا للجميع دوام التوفيق والنجاح يف م�سرية حياتهم العلمية و العملية.
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حتت عنوان «كراع النمل لغوي من
عمان» ..ق�سم اللغة العربية ينظم
الندوة العلمية الأولى

نظم ق�سم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب جامعة نزوى الندوة
العلمية الأولى بعنوان( :كراع النمل لغوي من عمان) ،برعاية الأ�ستاذ الدكتور
عبد العزيز بن يحيى الكندي-نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية ،-وبح�ضور
نواب رئي�س اجلامعة وعميد كلية العلوم والآداب ورئي�س ق�سم اللغة العربية،
وم�شاركة عدد من الباحثني من جامعة نزوى وجامعة ال�سلطان قابو�س وح�ضور
الطالب والطالبات.
وقد ركزت الندوة على حماور �أ�سا�سية �أربعة هي :حمور غريب اللغة،
وحمور اللهجات ،وحمور ال�شعر ،وحمور قراءات يف م�ؤلفات كراع النمل،
حيث بد�أت فعاليات الندوة التي قدمها الدكتور �إيهاب حممد �أبو �ستة ب�آيات من
الذكر احلكيم ،ثم كلمة رئي�س الق�سم الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ال�سامرائي ،تالها
عر�ض تقدميي ل�سرية كراع النمل قدمه الأ�ستاذ م�سعود احلديدي ،ثم �أعلن
الدكتور�إيهاب �أبو �ستة عن افتتاح الندوة ،وبدء فعالياتها.
�أقيمت الندوة على جل�ستني �شارك فيهما الأ�ساتذة ب�سبع �أوراق علمية
دارت حولها مناق�شات ثرية؛ �إذ قدم الأ�ستاذ الدكتور �أحمد ها�شم ال�سامرائي
ورقة عن اللهجات العربية يف كتاب املنجد يف اللغة لكراع النمل ،عر�ض فيها
ل�سرية امل�ؤلف ب�إيجاز ،وبني �أهمية كتاب املنجد ،ثم عر�ض ملا يتع َّلق بالظاهرة
اللهجية فيه من درا�سة و�شاهد وتعليل ون�سبة .وقدم الدكتور �إيهاب حممد �أبو
�ستة ورقة بعنوان :غريب القر�آن عند كراع النمل ،عر�ض فيها لعالقة علم غريب
القر�آن بعلوم القر�آن ،وموقعه بينها ،وبني منهج كراع النمل يف معاجلة غريب
َ
واملنتخب .وقدم الدكتور نور الدين املنجد -من جامعة
املنجد
القر�آن يف كتابيه َّ
املنجد؛ �إذ �أورد ال�شواهد من
ال�سلطان قابو�س -ورقة عن ال�شاهد القر�آين يف َّ
الآيات القر�آنية يف الكتاب ،وبني منهج كراع النمل يف اال�ست�شهاد بها .وقدم
الأ�ستاذ الدكتور رابح بومعزة -من جامعة ال�سلطان قابو�س -ورقة بعنوان:
�صور التحويل يف كتاب املنتخب ،عر�ض فيها لأمناط التحويل باحلذف،
واال�ستبدال ،والزيادة .وقدم الأ�ستاذ الدكتور �سعيد الزبيدي قراءة لغوية يف
كتاب املنجد يف اللغة لكراع النمل ،تكلم فيها عن امل�شرتك اللفظي ،وظاهرة تعدد
اجلموع ،واللهجات .وقدم الأ�ستاذ الدكتور حممد كراكبي ورقة بعنوان �أ�س�س
املقاربة الل�سانية الداللية يف كتاب املنجد يف اللغة لكراع النمل ،عر�ض فيها لر�ؤية
ل�سانية داللية للم�شرتك اللفظي يف املنجد .وقدم الدكتور خمي�س ال�صباري ورقة
بعنوان :ال�شاهد ال�شعري يف كتاب املنتخب لكراع النمل ناق�ش فيها م�صطلح
ال�شاهد ال�شعري ،وقيمته اللغوية والأدبية ،ومنهج امل�ؤلف يف ا�ستعماله لل�شاهد
ال�شعري ،والع�صور الأدبية التي يركز على اال�ست�شهاد ب�أ�شعارها ،و�أهم ال�شعراء
الذين ي�ست�شهد ب�أ�شعارهم.
ثم اختتمت فعاليات الندوة بالتو�صيات التي كان �أهمها :طبع �أعمال
الندوة  ،ون�شرها ،واال�ستمرار يف عقد هذه الندوات  ،واالرتقاء بها �إلى م�ؤمتر
وطني لنتمكن من معاجلة ق�ضايا الدر�س اللغوي ،والنقدي ،والأدبي يف الرتاث
العماين ،وا�ستدعاء �شخ�صيات علمية فاعلة من خارج �سلطنة عمان لال�ستفادة
من جتاربهم املنهجية ،والعلمية ،و�إن�شاء خلية علمية جلمع املخطوطات،
ودرا�ستها؛ لأنها متثل الإ�شراق التاريخي ،واحل�ضاري ل�سلطنة عمان.
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امللتقى الإعالمي اخلام�س جلماعة ال�صحافة والإعالم يناق�ش «برامج اليوتيوب بني البناء والهدم»
حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان
الرواحي -رئي�س اجلامعة -نظمت جماعة ال�صحافة
والإعالم امللتقى الإعالمي اخلام�س والذي جاء هذا
العام بعنوان"برامج اليوتيوب بني البناء والهدم".
وقد افتتح امللتقى ب�آي من الذكر احلكيم تبعته
كلمة �ألقتها الطالبة �أروى بنت �ساملني الفار�سية
رحبت فيها باحل�ضور  ،و�أ�شارت �إلى الإعالم ودوره
البارز يف املجتمع فهو يختزل العامل من خالل
براجمه املكتوبة وامل�صورة واملمثلة �إ�ضافة �إلى نقله
لل�صورة احلية واملبا�شرة للواقع املعا�ش .ثم تطرقت
الفار�سية �إلى امللتقيات الإعالمية التي تنظمها
اجلماعة كل عام وكيف �أنها تناق�ش مو�ضوعات
�إعالمية معا�صرة؛ لي�أتي ملتقى هذا العام ليناق�ش
برامج اليوتيوب وخا�صة اليوتيوب العماين
حيث توجهات ال�شباب يف مناق�شة ق�ضايا ال�ساحة
العمانية وق�ضايا ال�شباب وم�شاكلهم ،واختتمت
حديثها بالربامج التي �سي�ضمها امللتقى الإعالمي
متقدمة بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم يف تنظيم
امللتقى و رعايته.
بعد ذلك مت عر�ض فيلم تعريفي ب�أ�شهر برامج
اليوتيوب العماين ،حيث تناول الفيلم التعريف
بربنامج "والله ن�ستاهل" والذي يطرح ق�ضايا
التعليم يف ال�سلطنة �إلى جانب الق�ضايا الإجتماعية،
وبرنامج"من�شن" والذي يخ�ص الفتاة العمانية
ومواهبها واهتماماتها ،وبرنامج"بروة" والذي
يت�سم ب�أ�سلوبه ال�ساخر يف طرح الق�ضايا اجتماعية

وق�ضايا يعي�شها ال�شارع العماين� ،إ�ضافة
�إلى التعريف بربنامج" منا ومناك" والذي يعالج
ق�ضايا ال�شاب العماين ب�أ�سلوب فكاهي مرن ،وغريه
من الربامج اليوتيوبية املنت�شرة بني ال�شباب
العماين.
وكان للم�سرح دور بارز يف امللتقى الإعالمي؛
�إذ قدمت فرقة "قمم �أفر�ست" عر�ضا م�سرحيا كوميديا
ي�سلط ال�ضوء على الإعالم وبرامج اليوتيوب،
بعدها تف�ضل راعي احلفل بتكرمي امل�شاركني من
خارج اجلامعة يف امللتقى.
وتوا�صلت فعاليات امللتقى ومنا�شطه،
حيث �أقيمت �أربع ور�ش عمل كانت الأولى عن
خطوات ت�صميم برنامج يوتيوبي للفا�ضل �سامي
البو�صايف� -صاحب برنامج "بروة" ،-وور�شة
ثانية بعنوان"الكوميديا اليوتيوبية" للفا�ضل
زاهر ال�صارمي� ،أما الور�شة الثالثة فكانت
بعنوان"اليوتيوب بني الواقع وامل�أمول" للفا�ضل

جماعة الرتبية اخلا�صة تنظم �أم�سية
«لدينا حلم»
كتبت  /ندى بنت را�شد اجلابرية:
نظمت جماعة الرتبية اخلا�صة �أم�سية خا�صة
لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وذلك حتت رعاية
الفا�ضل �أحمد بن �سيف الكندي – نائب مدير �صندوق
معني.-
وقد بد�أت الأم�سية بتالوة عطرة من الذكر
احلكيم ،تبعه عر�ض فيلم "�أر�صفة الأمل" ،وقدم
الفا�ضل �سعيد البو�سعيدي –ع�ضو من اجلمعية
العمانية لذوي االحتياجات اخلا�صة -نبذة عن
اجلمعية وهي املظلة الر�سمية التي متثل ال�صم يف
ال�سلطنة ،و�أكد �أن ال�سلطنة �سباقة يف و�ضع برنامج
الك�شف املبكر عن حا�سة ال�سمع منذ عام 2000وت�أتي
�إيل جانب ذلك �أقيم حوار مبا�شر مع الكفيف
ر�ؤوية اجلمعية يف حتميل املجتمع م�س�ؤوليته اجتاه
املبدع عمران بن �صالح الرحبي وهو موظف يف
ال�صم ،وت�شمل ر�سالتها رعاية �ش�ؤون ال�صم يف
�شركة "�أريدو" حكى من خالله ق�صة جناحه ،وكيف
ال�سلطنة ،وتعريف ال�صم بحقوقهم وواجباتهم ،ورفع
حاز ال�سبق يف نيل �شهادات على م�ستوى الوطن
وعي املجتمع بق�ضاياهم.
العربي يف التمثيل امل�سرحي ،وذكر الرحبي �أن ر�ؤيته
ويف املحطة الرابعة من الأم�سية تف�ضل هي" التفا�ؤل ..هو �أعظم دوافع الإجناز" ،واختتم
�أحد �أع�ضاء اجلمعية العمانية لذوي االحتياجات احلفل بتكرمي امل�شاركني واملنظمني للأم�سية.
اخلا�صة بتو�ضيح �أ�سا�سيات لغة الإ�شارة وقال ب�أنها
رموز يدوية تتم باحلركة وت�ؤدى باحليز املكاين
�أو �شكل اليد �أو اال�شارات غري اليدوية ،بعدها مت
ترديد ال�سالم ال�سلطاين بلغة الإ�شارة بعد اكت�ساب
�أ�سا�سيات هذه اللغة.

املعت�صم املعمري�-صاحب برنامج"والله ن�ستاهل"
 ،والور�شة الرابعة والتي حتكي دور العمانية يف
اليوتيوب كانت للفا�ضلة هانية الزدجالية�-صاحبة
برنامج "من�شن".-
واختتم امللتقى يف م�ساء اليوم ذاته ب�إقامة
م�سابقات ثقافية �إلى جانب م�سابقة "اكت�شف مهاراتك
الإعالمية" و جمموعة من الألعاب الرتفيهية ،وقد
�شارك يف امللتقى عدد من الإعالميني العمانيني
البارزين �إلى جانب جمموعة من طالب اجلامعة
وموظفيها.
وبهذه املنا�سبة حتدثنا الطالبة عنود بنت
را�شد اجلابرية –رئي�سة جماعة ال�صحافة والإعالم
– عن امللتقى قائلة" :ملتقى هذا العام جاء حمتفيا
بربامج اليوتيوب مناق�شا واقعها بني البناء والهدم،
ومركزا على اليوتيوب العماين ك�أمنوذجا لنبحر من
خالله يف مو�ضوعات خمتلفة تعني �شريحة كبرية من
ال�شباب املهتمني بها والتي فتحت لهم جماال للتنفي�س

والتعبري عن �أفكارهم و�أطروحاتهم ليتبادلوها مع
�أطراف املجتمع الأخرى  ،فاملالحظ �أن ال�سنوات
الأخرية قد �شهدت منوا مت�سارعا للربامج التي تبث
ح�صرا عرب قنوات اليوتيوب مما دفع بكثري من
ال�شباب �إلى االهتمام بهذه التقنية احلديثة والإقبال
عليها ،وقد ظهرت يف ال�سلطنة عدة حماوالت مميزة
اجتذبت كثريا من االهتمام واملتابعة وهي التي
تطرق لها امللتقى اليوم وركز عليها؛ فهي مبادرات
�شبابية رائعة �ستمثل ذات يوم منوا مهما للوجود
العماين يف عامل اليوتيوب" .وعن امللتقيات
الإعالمية القادمة تقول رئي�سة اجلماعة� :إن �أهم
غاية للملتقى الإعالمي هو طرح كل جديد يتعلق
بالإعالم ويهم ال�ساحة العمانية و�ست�شهد امللتقيات
الإعالمية القادمة –ب�إذن الله -تطور جديدا وخمتلفا
عن امللتقيات ال�سابقة يف حماولة لإ�شراك اجلهات
الإعالمية املختلفة يف ال�سلطنة ،وتو�سيع دائرة
امللتقى لي�شمل برامج متنوعة ومفيدة ت�ضيف لثقافة
الطالب وتنمي معرفته يف هذا اجلانب.

جماعة احلارة واحل�ضارة يف عامها
الأول تنظم معر�ضا يك�شف �آثار وتراث
احل�ضارات العربية
نظمت جماعة احلارة واحل�ضارة معر�ضا يك�شف �آثار وتراث احل�ضارات العربية وذلك حتت رعاية
الأ�ستاذ حمدان بن �سعيد العامري-مدير مركز الرعاية
االجتماعية -حيث بد�أ حفل االفتتاح ب�آي من الذكر احلكيم
تبعه عر�ض فال�شي للقالع واحل�صون التي متتاز بها
ال�سلطنة وحتكي ق�صة احل�ضارة العمانية العريقة .بعد
ذلك توجه الأ�ستاذ حمدان العامري الفتتاح املعر�ض والذي
احتوى على جمموعة من املج�سمات واللوحات املر�سومة
واملنحوتة وامل�صورة �إلى جانب جمموعة من املقتنيات و
املطويات والكتب التي �شاركت بها بع�ض مدار�س حمافظة
الداخلية وعدد من طالب اجلامعة ،وتعك�س تاريخ
احل�ضارات العربية والإن�سانية يف املنطقة العربية.
و�صاحب املعر�ض حما�ضرة �ألقاها الدكتور م�صطفى بن حممد ال�شريفي –باحث يف مركز الفراهيدي
للدرا�سات العربية ،و�أ�ستاذ بق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية -بعنوان" ملحات من ح�ضارة وادي ميزاب"،
وقد ت�ضمنت احلديث عن الطبيعة اجلغرافية للمنطقة والنظام املجتمعي فيها ،و�أ�شهر العلماء والأدباء والفقهاء
الذين ينتمون �إليها� ،إ�ضافة �إلى احلديث عن التطور العمراين و االقت�صادي ونظام التعليم فيها ،ثم �أ�شار �إلى
عالقتها الوطيدة ب�سلطنة عمان منذ القدم والتي تعك�سها الآثار املكت�شفة يف الوادي �إلى جانب التبادالت العلمية
وزيارات العلماء امل�ستمرة حتى الآن.
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مركز الإر�شاد الطالبي ينظم ندوة "العالقات الطالبية يف اجلامعة"
�أن يخل�ص الطالب من ال�سلوكيات ال�سلبية التي يعاين منها كالإدمان
كتبت/ندى بنت را�شد اجلابرية:
نظم مركز التميز الطالبي ندوة علمية بعنوان" العالقات الطالبية على التدخني وغريه ،مو�ضحة �أن �أ�س�س اختيار الأ�صدقاء قائمة على
يف اجلامعة" وذلك حتت رعاية الدكتور �صالح بن من�صور العزري-م�ساعد �أوجه الت�شابه يف ال�شخ�صيات ،واالختالف الذي ي�سبب التكامل،
والتقارب املكاين الذي يلعب دورا بارزا يف اكت�ساب الأ�صحاب.
الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب. -
وقد ا�ستهلت الندوة ب�آي من الذكر احلكيم ،تبعته كلمة ترحيبية
�أما الورقة الثانية للندوة فقد كانت حول العالقات الإيجابية بني
للدكتور �صالح العزري رحب فيها باحل�ضور ومبقدمي الأوراق البحثية
يف الندوة ،ثم قدم عر�ض م�صور ملجموعة من اللقاءات التي �أجرها مركز الطالب و�أ�ساتذتهم للدكتور را�شد بن �سيف املحرزي –رئي�س ق�سم علم
الإر�شاد الطالبي حول الندوة تناولت احلديث عن العالقات الآمنة بني النف�س بجامعة ال�سلطان قابو�س -تناول فيها احلديث عن خ�صائ�ص هذه
الطالب والعالقة بني الطالب و�أ�ستاذه وكذلك عالقة الطالب بالإداريني يف العالقة و �أهمية االحرتام املتبادل بني الطرفني ،وكيف يجب �أن تكون
عالقة �سامية لها حدودها التي التتجاوزها ،م�شريا �إلى �أن هناك العديد من
امل�ؤ�س�سة التعليمية.
بعد ذلك بد�أت الندوة �أعمالها ،و كانت �أول ورقة بحثية الدكتورة الفوائد التي يجنيها الطالب من وراء ذلك ،وا�ضعا جمموعة من التوجيهات
ماي�سة حممد �شكري� -أ�ستاذة يف الإر�شاد النف�سي باجلامعة -تناولت فيها لكل من املعلم والطالب من �أجل بناء عالقة �إيجابية �سليمة.

واالدارة منطلقا يف بداية حديثه من قوله تعالى "وجعلناكم �شعوبا وقبائل
لتعارفوا "م�ؤكدا �أن هناك جمموعة من العالقات الب�شرية و الإن�سانية املكملة
لبع�ضها البع�ض ،مو�ضحا �أ�س�س العالقة بني الطالب والإدارة القائمة على
الإميان بقيمة الطالب والتقدير واالحرتام وامل�شاركة والتعاون وغريها،
م�شريا �إلى �أن العالقات بني الطلبة والعاملني �سواء كانوا معلمني �أم عاملني
لها ت�أثري �إيجابي على التح�صيل والتوظيف والت�أهيل.

واختتمت الندوة بعر�ض م�سرحي فكاهي �أو�ضح �أ�س�س العالقات
احلديث عن العالقات املتبادلة بني الطالب ومفهوم العالقات البين�شخ�صية
وتف�ضل الدكتور حممد ال�شيخ حمود -مدير مركز الإر�شاد الطالبي -الطالبية وكيف ميكن بناء عالقات �سليمة بني الطالب والطالبات ،ثم مت
و�أهميتها م�ؤكدة على �أن الدعم الذي يقدمه الطالب لزميله هو �أقوى ما ميكن ب�إلقاء الورقة الثالثة للندوة والتي تناولت طبيعة العالقة بني الطالب تكرمي امل�شاركني يف الندوة واملنظمني.

 ..وينظم حما�رضة بعنوان « :كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة»

كما نظم املركز حما�ضرة بعنوان «كيفية التعامل مع ذوي وفئة ا�ضطرابات ال�سلوك �شارحا كل منها على حدة فيما يتعلق
االحتياجات اخلا�صة» للأ�ستاذ الدكتور عبد الرزاق القي�سي� -أ�ستاذ باجلانب النف�سي واجل�سدي للفئات وا�ستجابتهم لنوع الإعاقة
يف ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية -حتدث فيها عن مبادئ امل�صابني بها.
الرتبية اخلا�صة ومفهومها ،و�أهم الفئات املعنية بها واملتمثلة يف
و تطرق املحا�ضر يف حما�ضرته كذلك �إلى �أ�ساليب التعامل مع
فئة االنحرافات العقلية ،وفئة ذوي �صعوبات التعلم ،وفئة ذوي كل فئة ودور الأ�سرة يف التغلب على ال�صعوبات التي تواجه تلك
الإعاقات احل�سية� ،إلى جانب فئة ذوي ا�ضطرابات الكالم واللغة ،الفئات موجها بع�ض الإر�شادات يف تعامل الأفراد معهم.

جماعة الربجميات
احلرة ومفتوحة
امل�صدر تنظم يوما
مفتوحا لطالبها

ّ
نظمت جماعة الربجميات احلرة
ومفتوحة امل�صدر بكلية العلوم الآداب
وبالتن�سيق مع مركز التميز الطالبي يوما

مفتوحا للجماعة برعاية الأ�ستاذ
الدكتور عبد الله �أم الزين  -نائب
الرئي�س للدرا�سات العليا والبحث
العلمي -وبح�ضور الدكتور عبد
الله بن �سيف التوبي -عميد كلية
العلوم والآداب -والدكتور حممد
عبد املنعم ا�سماعيل -م�ساعد نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية –
الق�صابي -املدير
والأ�ستاذ حمد حمود
ّ
العام للمنطقة ال�صناعية بوالية نزوى.-
بد�أ حفل االفتتاح بتد�شني معر�ض
امل�شاريع والتطبيقات املرتكزة على
الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر
والذي �شارك فيه جمموعة من طالب
اجلامعات والكليات وال�شركات اخلا�صة
امل�شاركني يف برنامج �صيف عمان
للربجمة2014م وم�سابقة "واليتي"
الذي نظمته هيئة تقنية املعلومات يف

معهد التعلم مدى احلياة
يختتم �أولى براجمه التدريبية
بفرعه اجلديد يف «الدقم»

الرابع والع�شرين من �شهر دي�سمرب
املا�ضي ،مب�سقط والذي هدف �إلى ت�شجيع
التطبيقات املعتمدة على
تطوير
الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر التي
تخدم بيئات العمل املختلفة  ،وتوفر فر�صة
لل�شباب العماين لإبراز مواهبه يف هذا
امليدان.
وقد توا�صلت الفعاليات بعد ذلك،
حيث �أ ّكد م�شرف اجلماعة د .حممد
عي�سى يف كلمة االفتتاح �أن امل�شاريع
املعرو�ضة بقاعة امل�شارق مت ّثل �أهميّة
كربى للطالب والطالبات ،حيث تتيح لهم
الفر�صة لإيجاد موا�ضيع متنوعة مل�شاريع
تخرجهم  ،بالإ�ضافة �إلى �إيجاد عالقات
مع �أ�صحاب امل�شاريع لتقدمي مقرتحات
للتطوير والتح�سني مما ي�شجع طالب
اجلامعة على االنفتاح للمحيط اخلارجي
واكت�ساب اخلربة و�صقل مواهبهم وو�ضع

اختتم معهد التعلم مدى احلياة
م�ؤخرا �أولى براجمه التدريبية يف فرعه
اجلديد بوالية الدقم ،وذلك حتت رعاية
�سعادة ال�شيخ حم�سن بن حمد امل�سكري-
وايل الدقم.-

حجر الأ�سا�س لإن�شاء �شركاتهم املتو�سطة
وال�صغرية ذات منتج وطني وبجودة عالية
عند التخ ّرج.
وقد �شمل اليوم املفتوح ور�شة
عمل �ضمت ورقتني حول الربجميات
احلرة تع ّرف بهذا النوع من الربجميات
و�إيجابياتها والتحدّيات التي تواجهها
قدمها الدكتور حممد �سراب -باحث يف
مركز بحوث املعلومات واالت�صاالت بجامعة
ال�سلطان قابو�س -و الأ�ستاذ خليل �إبراهيم
حمود املعويل -املدير التنفيذي بهيئة تقنية
املعلومات� ،-إ�ضافة �إلى ورقتني تهدف
�إلى تثقيف وتوعية الطالب وم�ساعدتهم
على �شق طريقهم يف معرتك احلياة قدمها
الأ�ستاذ حمد حمود الق�صابي -مدير عام
بامل�ؤ�س�سة العامة للمناطق ال�صناعية
بوالية نزوى -والأ�ستاذ حممد امل�سكري
-املدير التنفيذي ملركز الطموح للدرا�سات

واال�ست�شارات والتدريب والت�سويق.-
كما ت�ضمن اليوم كذلك دورة تدريبية
لربنامج  WordPressالذي يعترب من
الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر وذلك
مبعمل الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر
باجلامعة.
اجلدير بالذكر �أن جماعة الربجميات
احلرة ومفتوحة امل�صدر قد �أن�ش�أت ال�سنة
املا�ضية بف�ضل من الله عز وجل ثم بدعم من
الدكتور عبد الله �سيف التوبي -عميد كلية
العلوم والآداب -و الدكتورعبد املنعم علي
اخلرو�صي -امل�سجل العام -واللذان �ساهما
�إلى ح ّد كبري يف �إدماج الربجميات احلرة
ومفتوحة امل�صدر �ضمن موا�ضيع التدريب
ومن هنا كان ميالد اجلماعة حيث بد�أت
ن�شاطها ب�صفة ر�سميّة هذا العام ليكون لها
ح�ضور بارز يف املو�سم الثقايف احلادي
ع�شر.

وكان الربنامج الذي �أقيم يف جمال اللغة الإجنليزية العامة
قد ا�ستهدف موظفي بنك ظفار ،وموظفي بنك عمان العربي ،وكذلك
موظفي البنك الوطني العماين  ،م�ستمرا مدة �شهر كامل ،هادفا �إلى
�إك�ساب امل�شاركني مهارات احلديث باللغة الإجنليزية لتقدمي خدمات
�أف�ضل.
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علمية..
�سات
ؤ�س
�
م
�سبع
مب�شاركة
َّ
َّ
ِ
الوطني
اختتام فعاليات امللتقى
ّ
اخلام�س مل�شاريع التخرج الهند�سية

�إعداد -مرمي بنت جمعة الكميانية:

 امللتقى من�صة علمية للتعارف وتبادلالآراء والأفكار:

انطالقا من الوظيفة املحورية
الفاعل
للجامعة واملتمثلة يف الإ�سهام
ِ
يف �إنتاج املعرفة وت�سخريها من خالل
البحث العلمي وال َّتطوير ال ِ ّتقني،
العلمي بني
وبهدف ن�شر �أفكار البحث
ِّ
ُّ
الطالب وامل�شرفني على م�شاريع ال َّتخ ُّرج
الهند�س َيّة يف اجلامعات والكل َيّات
بال�سلطنة ،و تبادل الآراء وال ُّر�ؤى بني
َّ
املتخ�ص�صني ،وتكوين
الأكادمييني
ِّ
العلمي بني الباحثني،
عاون
منطلق لل َّت
ٍ
ِّ
�أقامت اجلامعة ممثلة بكلية الهند�سة
والعمارة امللتقى الوطني اخلام�س
مل�شاريع التخرج الهند�سية ،وذلك
حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن
خلفان الرواحي –رئي�س اجلامعة.-
وقد حمل امللتقى الوطني مل�شاريع
التخرج الهند�سية يف ن�سخته اخلام�سة
هذه العام �شعار" الريادة نحو التقدم
الهند�سي" لي�ضم بني جنباته العديد
من امل�شاريع الهند�سية لطالب اجلامعة
وطالب الكليات واجلامعات الأخرى
يف ال�سلطنة� ،إلى جانب طرح جمموعة
من �أوراق العمل املتخ�ص�صة يف جمال
الهند�سة ،وعدد من اجلل�سات التقييمية
للم�شاريع امل�شاركة..

بداية احلديث كان مع عميد كلية
الهند�سة والعمارة الأ�ستاذ الدكتور
ح�سني عبدالقادر الذي قال يف كلمة له:
الوطني اخلام�س مل�شاريع
� َّإن امللتقى
َّ
ال َّتخ ُّرج الهند�س َيّة ي�أتي جت�سيدًا لر�ؤية
جامعة نزوى ور�سالتها يف االرتقاء
ال�سلطنة،
مب�ستوى ال َّتعليم اجلامعي يف َّ
وذلك من خالل ابتكار ُّ
الطرق والو�سائل
احلديثة يف ال َّتعليم وربطها بالبحث
العلمي وال َّتطبيق التقني يف �ش َّتى
املجاالت ،ويع ُّد م�شروع ال َّتخ ُّرج لطالب
املرحلة ال ِ ّنهائ َيّة �إحدى هذه الو�سائل
لن�شر ثقافة البحث العلمي بني خريجي
اجلامعة .و�أ�ضاف :ومن هذا املنطلق ف� َّإن
�أه َّم �أهداف هذا امللتقى هو غر�س ثقافة
البحث العلمي و�أخالق َيّاته لدى طلبة
ال�سلطنة� ،إ�ضاف ًة
كل َيّات الهند�سة يف َّ
�إلى تعزيزها من خالل املمار�سة الفعل َيّة
خلطوات البحث العلمي ،وتقدميها يف
هذا امللتقى .كما �أنه يهدف �إلى تعزيز
العالقة ،وال َّتوا�صل بني اجلامعات،
ال�سلطنة من جه ٍة،
وكل َيّات الهند�سة يف َّ
وكا َّفة امل� َّؤ�س�سات و�شرائح املجتمع
ال�صناعة
العُماين وبالأخ�ص قطاع
ِّ
واخلدمات َّ
وال�شركات الهند�س َيّة من جه ٍة
ً
ً
ّ
ممّا يو ِفر �شبكة معلومات َّية بني
�أخرى؛ َ
اجلامعات واملجتمع العُماين.

"�إ�شراقة" تر�صد لكم احلدث عن
قرب يف �سطورها القادمة:

 و�أو�ضح عميد الكلية � َّأن امللتقى
ومن�ص ًة للباحثني َّ
ال�شباب
يه ِيّئ فر�ص ًة
َّ
من طلبة كل َيّات الهند�سة ،والأ�ساتذة؛
لل َّتعارف وتبادل الأفكار والآراء
واخلربات البحث َيّة ومناق�شة �أحدث
ُّ
الطرق وال َّتجارب البحث َيّة؛ ملعاجلة
امل�شكالت وال َّتحد َيّات الهند�س َيّة ا َّلتي
ممّا ي�ؤ ِدّي �إلى
تواجه املجتمع العُماين؛ َ
تطوير البحث العلمي واملجتمع.
 �أوراق عمل امللتقى  ..ثروة علمية يفعامل الهند�سة:
ال ُدّكتور خالد بن حممد الهنائي
ال�سلطان قابو�س،-
–باحث بجامعة ُّ
قدم �أولى �أوراق امللتقى وكانت بعنوان:
"تقليل الكلفة وتعزيز عملية ا�ستخراج
النفط بال�سلطنة" ،ودارت حول تقليل
كلفة ا�ستخراج النفط بال�سلطنة من
خالل ايجاد ال�ضغط املثايل لغاز ثاين
�أوك�سيد الكاربون امل�ستخدم للمزج
مع النفط اخلام وتخفيف لزوجته ،ثم
امل�ساعدة يف �سهولة �ضخه من الآبار
النفطية .ويعد ا�ستخدام ثاين �أك�سيد
الكربون ( )CO2يف احلقن �أحد �أهم
طرق اال�ستخال�ص املعزز للنفط ملكامن
النفط اخلفيفة التي �أثبتت جناحها
يف �أجزاء خمتلفة من العامل ،فحقن
 CO2ميكن �أن تكون مفيدة جدا يف
خف�ض م�ستويات الت�شبع املتبقية النفط،
الرتفاع معدالت ا�ستخراج النفط يف

نهاية املطاف وا�ستخدامه يف التقاط
الكربون وتخزينه ( )CCSالذي ي�ؤدي
�إلى فوائد مرغوب بها على م�ستوى
البيئة.
ورقة العمل الثانية ق َدّمها
املهند�س عمار اخلرو�صي -مدير
امل�شاريع ب�شركة عمران -حت َدّث فيها
عن م�شاريع البيوت اخل�ضراء و�أهم َيّتها
يف الوقت ال َّراهن،
وتوجه احلكومات
ُّ
وال ُدّول �إلى تطبيقها لأ َّنها �أ�سلم و�أكرث
مواءم ًة َّ
للطبيعة عن غريها من البيوت.
�إن اال�ستدامة هي املحطة الرئي�سية يف
التطورات احلديثة وامل�شاريع البيئية
املبنية.
�أما الورقة الثالثة فكانت
للمهند�س اخلليل ال�سيابي حتدث
فيها عن �أ�سا�سيات علم �إدارة الأعمال
وامل�شاريع ودور املهند�س يف �إدارة
هند�سة الت�شييد ،كما تتطرق لبع�ض
الدرو�س امل�ستفادة من م�شروع جراند
مول نزوى ،و�أ�شار �إلى فر�ص العمل
املتاحة للمهند�سني يف ال�سوق العماين
والتي تتطلب التدريب والت�أهيل اجليد.
 م�شاريع التخرج الهند�سية ..تنو ٌعمعريف يف خمتلف املجاالت:
م�شاريع التخرج الهند�سية
التي �أعدها طالب كلية الهند�سة

والعمارة باجلامعة وطالب اجلامعات
والكليات الأخرى من داخل ال�سلطنة
وامل�شاركة يف جمال الهند�سة املعمارية
والكيميائية والبيئية والكهربائية
وامليكانيكية ،واملدنية ،مت عر�ضها يف
معر�ض م�صاحب للملتقى ،وحظيت
ب�ست جل�سات تقييم يف كل جل�سة
جلنة تقيم امل�شاريع املقدمة ،حيث قدّم
( )45م�شروع تخ ُّرج هند�سي ،وذلك يف
جماالت ع َدّة� ،شملت جماالت طرق البناء
َّ
املتجدّدة ،ونظم
والطاقة
امل�ستدامة،
ِ
احلا�سوب ،وااللكرتون َيّات ،و�صناعة
ال ِ ّنفط والغاز ،وال ِ ّتكنولوجيا احليو َيّة،
وهند�سة املياه واملياه العادمة .قدمت
كلها من �سبع م�ؤ�س�سات تعليمية ،هي:
جامعة �صحار ،وكل َيّة وجلات للعلوم
ال َّتطبيق َيّة ،وكل َيّة كالدونيان ،والكلية
التقنية العليا والكلية البحرية وكلية
العلو م التطبيقية بنزوى �إلى جانب
جامعة نزوى.
وقد ح�صدت املراكز الأولى بعد
نتائج التقييم وح�سب التخ�ص�صات كلية
وجلات للعلوم التطبيقية لتخ�ص�ص
هند�سة احلا�سوب وجامعة نزوى
لتخ�ص�ص الهند�سة املدنية والهند�سة
الكيميائية  ،والكلية التقنية العليا
لتخ�ص�ص الهند�سة املعمارية� ،أما كلية
كالدوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فح�صـ ـ ــدت املركـ ـ ـ ــز
الأول يف ع ـ ـ ـ ـ ــر�ض البـو �ست ـ ـ ـ ـ ــرات
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ولتخ�ص�ص الهند�سة املدنية.
 وقفة مع مهند�سي امل�ستقبل.."�إ�شراقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" التق ـ ــت ببع�ض
الط ـ ــالب امل�شاركني يف امللتقـ ــى
والذين حظوا بتقيي ـ ــم م�شاريعهـ ـ ـ ــم
املعرو�ضة ،و�أول حديـ ـ ـ ــث لنا كان مع
الطالبة فـ ـ ـ ــرح بنت �سيف ال�سعيدية-
من الكليـ ـ ـ ـ ــة التقنية العليا -والتي
�أو�ضحت �أن م�شاركته ـ ـ ـ ـ ــا يف امللتقى
جاءت رغبة منها يف اال�ستفادة من
امل�شاريع الهند�سية امل�شاركة ومبادلة
زمالئها املهند�سني الأفكار والآراء حول
م�شاريعهم ،وقالت� :أرغب بالتع ـ ــرف
على م�شاري ـ ـ ــع مبتك ـ ـ ــرة وذات �إبداع
متميز ونوع خمتلف يف �شتى جماالت
الهند�سة لأطور �أفكاري وقدراتي
ونظرتي للم�شاريع الهند�سية.

�أما هاجر املديلوي-من كلية
وجلات للعلوم التطبيقية -فتقول :جئت
للم�شاركة يف امللتقى بهدف التجول
بني �أركان امل�شاريع الهند�سية امل�شاركة
للتعرف على اجلديد يف عامل الهند�سة ،
كما �أنني �أرغب يف التعرف على التقييم
الذي �سيناله م�شروع تخرجي لأعمل بعد
ذلك على �سد الثغرات التي قد تتواجد به
ف�أطوره للأح�سن والأف�ضل -ب�إذن الله.-
وت�شاركها احلديث الطالبة بتول غيث-
من كلية كالدونيان -وت�ضيف� :أريد لكل
من مير من هنا االطالع على م�شروعي
و�إبداء ر�أيه يف فكرتي فنحن نرتقي
بتقبل الآراء ووجهات النظر.
ويف حديثنا مع الطالبة مروة بنت
عي�سى الرم�ضانية -من جامعة نزوى-
تقول :من خالل �إطالعي على م�شاريع
التخرج الهند�سية لطالب الكليات

الأخرى �أ�شعر بالفخر �أننا نحن الطالب
نحظى باهتمام من قبل م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية والتي ت�سعى جاهدة لتطوير
�إماكنياتنا الهند�سية وحت�سينها ،ونحن
مدركون ب�أن لنا دور يف بناء عمان
م�ستقبال وبالتايل علينا �أن نثبت كفاءاتنا
وقدراتنا لنكون على قدر امل�س�ؤولية التي
�سنحملها يف وقت الحق–ب�إذن الله.-
 ر�ؤى م�ستقبلية مل�شاريع التخرجالطالبية ،وامللتقيات الهند�سية:
وقبل ختام امللتقى الوطني
مل�شاريع التخرج الهند�سية يف ن�سخته
اخلام�سة التقينا بالدكتور �سالم كاظم
ح�سن الداوري -م�ساعد عميد كلية
الهند�سة والعمارة ،ورئي�س اللجنة
املنظمة للملتقى -لن�س�أله عن م�ستقبل
م�شاريع التخرج الهند�سية فيجيب

علينا� :إن �أغلب م�شاريع الطالب هي نواة
مل�شاريع �أكرب ومن خاللها يتم ت�سليط
ال�ضوء على احلاجة الفعلية لتطوير �أو
�إيجاد بدائل احللول يف جماالت الهند�سة
بجميع تخ�ص�صاتها املدنية والكيميائية
واملعمارية والكهربائية وغريها ..ومن
هنا �سوف يتمكن الباحثون من عر�ضها
على املن�شئات ال�صناعية واخلدمية
بغر�ض التطبيق �أو التطوير ،ومن
جانبنا �سوف نقوم ب�إر�سال ن�سخ من
بحوث الطالب �إلى هذه املن�شئات و�إلى
جمل�س البحث العلمي العماين والتباحث
معهم حول �إمكانية الإ�ستفادة منها.
�أما عن امللتقيات الوطنية القادمة
فيقول الدكتور كا�ضم الداوري� :إن كلية
الهند�سة والعمارة ما�ضية يف حتقيق
ر�سالتها اجتاه املجتمع و�ست�سعى بكافة
الإمكانيات املتاحة �إلى تعزيز الكفاءات

ملف العدد
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القادرة على امل�شاركة يف بناء �صروح
العلم والتطور يف ال�سلطنة  .وبف�ضل
النجاحات املتحققة للملتقيات ال�سابقة
ودعم �إدارة اجلامعة وم�شاركة الطالب
من �أغلب كليات وجامعات ال�سلطنة
والذين نفاخر بهم ونبارك لهم وملن �سهر
واعتنى بهم لنيل املعايل والو�صول �إلى
غاياتهم املن�شودة� ،سوف توا�صل الكلية
بالعمل على الإقامة ال�سنوية لهذا امللتقى
ونحاول �أن جنعله ملتقى عاملي ي�ستقطب
امل�شاركني من داخل وخارج ال�سلطنة.
ويف كلمة �أخرية له يقول الدكتور:
عمان تتطور ب�سرعة وعلى الطلبة وهم
الباحثون واملطورون للم�ستقبل تقع
على عاتقهم م�س�ؤولية النهو�ض بهذا
البلد �صاحب املوروث الثقايف والطبيعي
الكبريين فافعلوا ما بو�سعكم للحفاظ
عليه وتطويره.
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فر�ضانــي

يحكي تاريخ
الإمرباطورية العمانية
يف املنطقة ..مركز
الفراهيدي ي�صدر
كتاب «جوادر حتت
ال�سيادة العمانية
1958-1913م»

يوا�صل مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدرا�سات العربية
ن�شر الكتب العلمية الر�صينة ذات االت�صال املبا�شر بعمان .ويف املجال
التاريخي ي�صدر له كتابان مهمان هما «مرا�سالت زعماء الإ�صالح �إلى
�سلطاين زجنبار» ،للباحثني حممد املحروقي و�سلطان ال�شهيمي.
والكتاب الثاين يف املجال التاريخي هو كتاب «جوادر حتت ال�سيادة
العمانية 1958-1913م» .وي�صدر املركز كتاب «يف الق�صيدة العمانية
احلديثة» للدكتور خالد البلو�شي يف جمال النقد الأدبي ،وبالأخ�ص
يف جمال النقد الثقايف لق�صيدة النرث يف عمان .ويف جمال النقد �أي�ضا
ي�صدر كتاب «حتوالت العماين الأخري» للباحثة با�سمة الراجحية.
وثمة كتاب خام�س ي�صدر للمركز ي�ضم يف طياته «جملة نربا�س
امل�شارقة واملغاربة» الذي �أعتنى بها الباحث �سلطان ال�شهيمي .ويف
هذا العر�ض �سنقدم كتاب «جوادر حتت ال�سيادة العمانية».
فما عالقة عمان بجوادر؟
جوادر كانت وال تزال �أحد املوانئ العربية فيما وراء البحر,
والتي وقفت ك�شاهد عيان على ذلك الدور العربي الرائد يف مناطق
�آ�سيا ،و�إفريقيا لفرتة ناهزت ما يربو على قرن ون�صف من الزمان،
ب�صمات وا�ضح ٍة �إلى يومنا هذا يف خمتلف النواحي ال�سيا�سية
وتركت
ٍ
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
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وتكمن �أهمية كتاب « جوادر حتت ال�سيادة العمانية -1913
1958م» يف تعلقه بجانب مهم من التاريخ العماين القريب ،بناحيتيه
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،وعلى الرغم من تلك الأهمية �إال �أن املو�ضوع
مل يحظ بدرا�سة علمية م�ستقلة ت�شمل كافة جوانبه� ،إذ مل تكر�س له
درا�سة منهجية واحدة ,ومل يتم التطرق �إليه ب�شكل مو�سع �إال فيما
يتعلق باجلانب ال�سيا�سي فقط� ،أما بقية اجلوانب فلم تتطرق لها
الدرا�سات ال�سابقة �إال ب�أ�سطر قليلة ،وبذا غدت احلاجة ملحة لدرا�سة
املو�ضوع درا�سة علمية مركزة ،فجاء هذا الكتاب حماولة للرتكيز على
تلك اجلوانب التي مل حتظ بالدرا�سة �سابق ًا ،ومن هنا ي�أتي كتاب «
جوادر حتت ال�سيادة العمانية 1958-1913م» لي�سد فراغ ًا كبري ًا
يف املكتبة العربية ،والعُمانية عن هذا املو�ضوع الذي مل ي�سرب غوره
بعد ويحتاج من الباحثني وامل�ؤرخني بذل جهد �أكرب يف ا�ستق�صائه
والكتابة عنه.
وقد اعتمد الكتاب على املنهج التاريخي املعروف بقواعده
املحددة من ا�ستق�صاء للمعلومات ،ونقدها ،وحتليلها ،واملوازنة بينها
من �أجل ر�سم �صورة قريبة عما وقع فع ًال يف جوادر خالل احلكم
العُماين  ،كما كانت م�شاهداتي خالل زيارتي امليدانية جلوادر معين ًا
نقل يل �صورة قريبة ،ووا�ضحة عن �آثار جمريات الأحداث املا�ضية.
ينق�سم الكتاب �إلى مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة ف�صول ،وخامتة،
حيث تناولت يف املقدمة �أهمية املو�ضوع ،واملنهج املتبع مع الوقوف
على �أهم الدرا�سات ال�سابقة مبينة مواطن التباين بينها وبني هذه
الر�سالة التي ت�أتي مكملة ملا �سبقها ،عم ًال مببد�أ تكامل جهود الباحثني.
وقد جاء التمهيد ملقيا نظرة �سريعة على ت�سمية املنطقة،
واختالف ر�سمها ونطقها بني اللغة العربية ،والالتينية ،متحدث ًا عن
موقعها اال�سرتاتيجي على بحر العرب ،وطبيعتها اجلغرافية ،وملم ًا
ب�أو�ضاعها ال�سيا�سية ،والإدارية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،قبيل
مدة الدرا�سة لتهيئة ذهن القارئ لفهم الأحداث الالحقة.
وخ�ص�ص الف�صل الأول لتق�صي طبيعة الإدارة العمانية
للمنطقة ،وعالقتها مبركز ال�سلطة العمانية يف م�سقط ،كما ا�ستعر�ض
�أهم والة جوادر واجنازاتهم ،و�سري العمل يف امل�ؤ�س�سات الإدارية،
و�أبرز ما ح�صل يف هذا اجلانب من تطورات ،مع الرتكيز على اجلانب
الأمني ،والتطرق �إلى �أهم امل�شكالت ،واال�ضطرابات الأمنية ،وكيفية
معاجلتها من قبل ال�سلطة العُمانية.
�أما الف�صل الثاين فقد مت تخ�صي�صه للحديث عن اجلانب
االقت�صادي ،واالجتماعي ،فتطرق لذكر �أهم الأن�شطة االقت�صادية،
كالزراعة وم�شاكلها املختلفة ،وما يتعلق بها من �أنظمة الري
امل�ستخدمة ،و�أهم ال�صناعات التي ت�شتهر بها املنطقة ك�صناعة امللح
و�صناعة ال�سفن ،ثم ذكر التجارة مبا فيها جتارة الأ�سلحة ،والتعريف
ب�أهم العمالت املتداولة يف تلك الفرتة ،واجلمارك التي كان يتم
حت�صيلها من جوادر ،وال يغفل الف�صل التطرق ملو�ضوع الرثوات
املعدنية خا�صة النفط ،و�أهم ال�شركات التي ح�صلت على امتيازات
نفطية يف املنطقة ،مع ذكر االتفاقيات واملعاهدات النفطية ،كما يلم
الف�صل ب�أهم امل�ستجدات يف اجلوانب االجتماعية يف جوادر خالل
مدة الدرا�سة.

ويعالج الف�صل الثالث مو�ضوع انتهاء ال�سيادة العمانية على
جوادر فيحلل �أهم الظروف الدولية والإقليمية التي �أدت �إلى انتهاء
تلك ال�سيادة ،ومل تظهر ق�ضية جوادر كم�شكلة �سيا�سية �إال بعد ا�ستقالل
باك�ستان عن �شبه القارة الهندية عام 1947م ،وكانت حقيقة ملكية
عمان جلوادر �سواء �أكانت م�ستندة على الوثائق الر�سمية �أو على
مبد�أ التقادم ال اختالف عليه ،ويتتبع الف�صل الثالث تطور مباحثات
ت�سليم املنطقة �إلى حكومة باك�ستان ،و�أهم امل�شاكل ،وال�ضغوطات
الدولية ،والإقليمية التي تعر�ض لها ال�سلطان �سعيد بن تيمور يف
تلك احلقبة ،انتها ًء بالنتائج املرتتبة على انتهاء ال�سيادة العمانية يف
الإقليم على كال اجلانبني يف  8دي�سمرب 1958م ،وقد ظل تدفق �أهل
جوادر على عمان م�ستمر ًا بالرغم من انقطاع التوا�صل التجاري.وما
زال اجلوادريون يف م�سقط ومطرح لهم وجود ملمو�س يف الو�سط
التجاري.كما �إنه ظل البع�ض من �أهل جوادر يحر�صون على حمل
اجلوازات العمانية وتعليق �صور �سالطينها يف منازلهم وحمالتهم
التجارية كتعبري منهم عن ا�ستمرار والئهم الوطني لعمان .
وتلي ذلك اخلامتة التي خ�ص�صت لذكر �أهم النتائج التي مت
ا�ستخال�صها من ف�صول الكتاب املختلفة ،ولعل �أهمها �أن تعاقب الوالة،
وتغريهم الدائم على جوادر ناجت ًا عن امل�شاكل ال�سيا�سية التي عانت
منها عمان ،مع حر�ص �سالطني البو�سعيد على الكفاءة الإدارية لوالتهم
الذين كانوا يخ�ضعون لرقابة ال�سلطان املبا�شرة ،وبدا جلي ًا حر�ص
احلكومة املركزية يف م�سقط على التطوير الإداري يف جوادر من خالله
ر�صدت مبالغ مالية لتلك الغاية على الرغم من ال�ضائقة املالية التي كانت
تعانيها ال�سلطنة ،ومل تكن حلامية الع�سكرية ال�صغرية املرابطة يف
جوادر كافية للحفاظ على الأمن واال�ستقرار؛ لكرثة القالقل ،وامل�شاكل
,والنزاعات الدائرة بني طوائف املجتمع املختلفة ،وقد �أعاقت م�س�ألة
تر�سيم احلدود بني كالت وجوادر العديد من امل�شاريع االقت�صادية
ال�ضرورية للمنطقة مثل م�شروع �إن�شاء �سكة احلديد ،وتعبيد عدد من
الطرق ،ومو�ضوع االمتيازات النفطية ،والتجارة الداخلية القائمة
بني جوادر ومناطق مكران وبلو�ش�ستان ،و�إدارة اجلمارك ،والتعليم،
وال�صحة ،و�إدارة الربيد ،و�إن�شاء مطار جوادر  ،م�سببة توقف العمل
مع ما �سببه ذلك من خ�سائر مادية وب�شرية.
ولعل �أبرز ال�صعوبات التي واجهتني �أثناء كتابة الكتاب هي
قلة املراجع العربية التي حتدثت عن املو�ضوع ،ال�سيما العُمانية منها
والتي كان من ا ملفرت�ض �أن تقدم وجهة نظر حملية للأحداث؛ فكل
الكتب العمانية تكاد تخلو من �أية معلومات هامة عن هذا املو�ضوع،
�أما بالن�سبة للمراجع الباك�ستانية فتغلب عليها النظرة املحلية املت�أثرة
بالناحية ال�سيا�سية والقبلية ،مع �صعوبة احل�صول على تلك املراجع،
والتي كتبت غالب ًا باللغتني االجنليزية ،والأوردية .
تلك كانت ق�صة موجزة ملدنية حتولت من قري ٍة �صغريةٍ ي�سكنها
هام من �إمرباطورية عمان القدمية،
�صيادو الأ�سماك �إلى جزء ٍ
كما حتولت يوم ًا زجنبار من جزيرة خاملة الذكر �إلى عا�صمة
الإمرباطورية العمانية.
م�ؤلفة الكتاب/هدى بنت عبدالرحمن الزدجالية

�إر�شاد وتوجيه
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امتحاناتي كيف �أجعلها متعة
ت�شكل االمتحانات لغالبية الطلبة
قلق وتوتر �شديدين ،فالقليل منهم ممن
ال يتعر�ض لهذه الظواهر� ،أو يتعر�ض
لها ولكن بن�سبة قليلة تعترب يف امل�ستوى
الطبيعي ،ولكن لو �أتينا �إلى الفوائد التي
تكمن وراء االمتحانات؛ لوجدنا يف املقام
الأول �أنها و�سيلة تقييم تقي�س م�ستوى
فهم حمتوى م�ساق ما لدى الطالب ،و�أنها
تعترب و�سيلة انتقال من مرحلة درا�سية
�إلى مرحلة درا�سية �أخرى.
ولو بحثنا وراء م�سببات القلق
والتوتر وال�ضغوط النف�سية ب�شكل
عام التي ت�صيب الطلبة يف هذه الفرتة
لوجدنا �أنها تنق�سم �إلى:
• �أ�سباب تتعلق بالطالب نف�سه
مثل :تراكم املادة العلمية على الطالب
لعدم اال�ستعداد املبكر واجليد لها منذ
بداية العام الدرا�سي ،وعدم الرتويح
عن النف�س �أثناء الدرا�سة؛ بحيث يوجد
توازن يف حياته ،وكذلك الأفكار ال�سلبية
التي يكون الطالب رهين ًا لها؛ مما
ت�ضعف دافعية الإجناز لديه ،و�أي�ض ًا عدم
اختياره للتخ�ص�ص املتوافق مع قدراته
و�إمكانياته ،ورغباته ،وجاء اختياره
لها �إما تقليد ًا لزمالئه و�إما نتيجة
للتفكري ال�سائد لدى املجتمع عن بع�ض
التخ�ص�صات �أنها ذات دخل ممتاز وذات
�صيت ح�سن.
• �أ�سباب تتعلق بالأهل :فغالبية
الطلبة يعانون من �ضغوطات نابعة
من �أهلهم بغية منهم التفوق الدائم،
بالإ�ضافة �إلى جو الأ�سرة الذي يكون
م�شحون ًا بامل�شاكل واخلالفات التي ال
ح�صر لها مما ي�ؤثر على نف�سية الطالب
وبالتايل على حت�صيله الأكادميي.
بعد هذا احلديث ما الذي
يتوجب على الطالب فعله للخروج من
دائرة ال�ضغوطات النف�سية والقلق
والتوتر جتاه االمتحانات؟
توجد العديد من الإر�شادات التي
ت�ساعد الطالب على ال�سري يف م�سريته
العلمية �سري ًا طبيعي ًا دون عقبات
وعرثات �أ�سردها كالآتي:
�أ ً
وال� :إر�شادات قبل االمتحانات:
• على الطالب �أن ي�ضع لنف�سه
بداية العام الدرا�سي جد ً
وال درا�سي ًا
متوازن ًا :ذكرت متوازن ًا؛ لأبني �أنه ال
بد للجدول الدرا�سي �أو اخلطة التي
ي�ضعها الطالب بداية العام الدرا�سي �أن
تغطي جماالت احلياة اخلم�س( املجال
الروحي ،واملجال البيولوجي ،واملجال
النف�سي ،واملجال االجتماعي ،واملجال

الأكادميي �أو العلمي )؛ فالإن�سان بغ�ض
النظر ما �إذا كان طالب ًا �أو غري طالب عندما
ي�ضع �أو ير�سم خطة له ال بد �أن يراعي
فيها التوازن ،حتى ال ي�شعر بالتق�صري
يف جمال دون غريه من املجاالت
املذكورة .والثمرات التي يجنيها الطالب
من اجلدول الدرا�سي الذي ي�ضعه لنف�سه
بداية العام:
• مي ّكنه من املذاكرة �أ ً
وال ب�أول
للم�ساقات التي ي�أخذها يف الف�صل
الدرا�سي.
• تكون حياته منظمة وغري
ع�شوائية ،وال يتعر�ض ل�ضغوطات
نف�سية متعددة ،فمن خالل عملي
عندما ت�أتيني حاالت متعر�ضة لتدين
يف التح�صيل الدرا�سي� ،أو تعاين من
�ضغوطات نف�سية� ،أكت�شف �أنه ال يوجد
يف قامو�س حياتهم تنظيم للوقت ،وال
مذاكرة �أولية للم�ساقات ،ف�أول ما �أفعله
معهم كخطة عالجية و�ضع ر�ؤية ور�سالة
و�أهداف لأنف�سهم ،وم�ساعدتهم على
و�ضع جدول درا�سي يطبقونه خالل
الف�صل الدرا�سي ،وت�أتي هذه املنهجية
ثمارها فبعد �أن كانت متعرثة �أكادميي ًا
وتعاين من �ضغوطات نف�سية� ،أ�صبحت
حياتهم منظمة بعد �أن كانوا اليجدون
ف�سحة من الوقت ،وتغلبوا على التعرث
الأكادميي و�أ�صبحوا يف عداد املتميزين.
• على الطالب عند املذاكرة �أن
يتدرب على حل �أ�سئلة المتحانات �سابقة
تتعلق بامل�ساق الذي يذاكره ،و�أن يتعرف
على �أ�سلوب �أ�ستاذ امل�ساق :وهذا كله
يجعله على ب�صرية من �أمره ،وي�ساعده
على ترتيب �أفكاره وفهم امل�ساق ب�شكل
جيد ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستف�سار الدائم
لكل ما ي�شكل عليه يف امل�ساق �سواء
اال�ستف�سار عند �أ�ستاذ امل�ساق �أو زمالئه
املتفوقني عند تعذر التوا�صل مع �أ�ستاذ
امل�ساق.
• على الطالب �أن ينتهج يف
مذاكرته �أ�سلوب القراءة الثالث وربط
املعلومة ( :القراءة امل�سحية لأول مرة،
ثم القراءة التف�صيلية  ،ثم القراءة
اال�سرتجاعية ) ،فالقراءة امل�سحية تعني
القراءة ال�سريعة للمادة وهي جتعل
القارىء مركز ًا �أكرث ملحتوى املادة �أكرث
من القراءة البطيئة التي تولد ال�شرود
الذهني ،والقراءة التف�صيلية التي تدخل
يف كتابة عناوين رئي�سة للمو�ضوع
الذي يدر�س م�صاحبة لأ�شكال ور�سوم
تتنا�سب واملحتوى لربط املعلومة
حتى يتم تخزينها يف العقل الالواعي ،

وحتى ي�سهل فهم املعلومة وا�سرتجاعها
متى �أريدت ،ويف النهاية ت�أتي القراءة
اال�سرتجاعية مع ا�ستخدام خارطة ذهنية
للمحتوى ،وبهكذا ترت�سخ املعلومة �أكرث
يف الذهن ،فمن خالل جتربتي مع حاالت
تراجعني ،و من خالل دورة تن�شيط
الذاكرة التي قمت بتنفيذها عدة مرات
يف اجلامعة �أدربهم على هذه املنهجية،
وباعرتاف ممن طبق هذه املنهجية
�أنهم ا�ستفادوا منها كثري ًا؛ �إذ �سهلت
عليهم عملية الفهم واحلفظ للمادة التي
ت�صعبهم.
• على الطالب املداومة على
الأذكار التي تعينه على تي�سري الفهم
واحلفظ :وال يخفى على �أحد �أن ذكر
الله ي�ساعد الإن�سان ب�شكل عام على
الطم�أنينة والراحة النف�سية ،و�صدق
الله حني قال « :الذين ءامنوا وتطمئن
قلوبهم بذكر الله �أال بذكر الله تطمئن
القلوب « [ الرعد� :آية ،] 28وهناك العديد
من الأدعية التي تعني على ت�سهيل الفهم
واحلفظ قبل البدء باملذاكرة منها « :اللهم
افتح علي فتوح العارفني بحكمتك وان�شر
علي رحمتك وامنن علي باحلفظ والفهم «
 ،وبعد املذاكرة ترديد الدعاء  « :اللهم �إين
�أ�ستودعك ما قر�أت وما حفظت فرده علي
عند حاجتي �إليه « .
ً
• على الطالب �أي�ضا التفا�ؤل و
احلديث الإيجابي للنف�س :فهو مبثابة
املحرك الأول لدافعية الإجناز ،و�أن
ي�ستح�ضر يف ذهنه ب�أنه بذل ما يف
و�سعه ،و�أخذ بالأ�سباب ،و�أن الله متكفل
بالأمور كلها فـ « �إن الله ال ي�ضيع �أجر
املح�سنني « [ التوبة� :آية ،]120
• على الطالب احلر�ص على
ح�ضور املحا�ضرات اخلتامية� :إذ
قد يراجع الأ�ستاذ بعناية واهتمام
املو�ضوعات الرئي�سية للم�ساق ،وقد
يديل مبقرتحات مهمة �أثناء �إجابته
على ا�ستف�سارات الطلبة ،وقد يركز على
بع�ض املعلومات املهمة التي قد ت�أتي يف
االمتحان،
• على الطالب �أن يقوم بزيارة
موقع االمتحان :وهذا ي�ساعده على
التخفيف من حدة القلق والتوتر.
ثاني ًا� :إر�شادات خا�صة بليلة
االمتحان:
على الطالب �أن يحر�ص على �أن
تكون ليلة االمتحان هادئة وهانئة من
خالل الآتي:
• احل�صول على ق�سط كاف من
النوم (� )7 -6ساعات ،وعدم ال�سهر

وتناول املنبهات بحجة �أنه مل يغطي
املادة التي �سيمتحنها غد ًا؛ لأن املذاكرة
هنا تكون ا�سرتجاع ملا ح�صل عليه
م�سبق ًا من معلومات منذ بداية العام،
ولي�ست مذاكرة تف�صيلية.
• جتهري كل ما يحتاجه ل�صباح
االمتحان؛ لتوفري اجلهد والوقت يف
البحث عن �أ�شيائه ،وبالتايل ي�صاب
بالتوتر والقلق ،بينما هو بحاجة
لل�شعور بالطم�أنينة واال�ستقرار النف�سي.
• �أخذ حمام �ساخن؛ مل�ساعدته
على عمق النوم واال�سرتخاء.
ثالث ًا� :إر�شادات خا�صة ب�صباح
االمتحان:
• عدم حماولة تعلم �شيئ ًا جديداً
يوم االمتحان؛ لأن املعلومات �ستتداخل
مع املعلومات التي ح�صلها �سابق ًا ،وقد
ي�شعر الطالب يوم االمتحان ب�أنه يف
حاجة ملحة ال�ستعادة بع�ض املعلومات
وهذه الرغبة غالب ًا ما تكون من الو�سو�سة
نتيجة التوتر وعدم الثقة ،لكن ال مانع
من �أن ي�ست�سلم لرغبته ويقوم مبراجعة
�سريعة للأفكار الرئي�سية �أواخلرائط
الذهنية الذي �سبق ت�صميمها ،طاملا
�سي�شعره ب�شيء من الطم�أنينة ولكن
يحاول �أال ي�سرف يف املراجعة ،وال ينجر
�إلى درا�سة معلومة جديدة.
• احل�ضور قبل موعد االمتحان
بوقت منا�سب ليتهي�أ نف�سيا ،ويبحث عن
مكان منا�سب له ،وعند دخوله القاعة
فلريدد الدعاء الآتي « :رب ادخلني
مدخل �صدق و�أخرجني خمرج �صدق
واجعل يل من لدنك �سلطان ًا ن�صري ًا « [
الإ�سراء� :آية.]80
• جتنب املناق�شات مع الزمالء؛
فهي ت�شتت الأفكار وت�صيبهم بالفزع،
والإحباط وفقدان الثقة بالنف�س
واملعلومات التي قام بتح�صيلها.
• �إذا ما �أح�س الطالب بتوتر وقلق
عليه �أن ميار�س التمرين اال�سرتخائي
الآتي؛ ليخفف من حدة التوتر والقلق
لديه:
 ا�ستن�شق ببطء من الأنفمبقدار عدك ( ب�صمت ) �إلى خم�سة ك�أنك
ت�شم وردة
 ام�سك تنف�سك مبقدار العد �إلىخم�سة .ثم ازفر ببطء من الفم مبقدار
عدك ب�صمت �إلى خم�سة ك�أنك تطفىء
�شمعة
 �أعد اخلطوات (� )7سبع مراتاجعل عقلك م�سرتخيا  ،وتخيل خربات
ايجابية مبقدار تكرارك ب�صمت كلمة
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هدوء �أو كلمة ا�سرتخاء ( )10مرات .
رابعا� :إر�شادات خا�صة �أثناء
ت�أدية االمتحان:
• يحافظ الطالب على هدوء
�أع�صابه ،وكلما �شعر بالتوتر عليه �أن
يطبق التمرين اال�سرتخائي الذي �سبق
ذكره.
• كتابة البيانات ال�شخ�صية
املطلوبة يف ورقة الإجابة.
• �أن يلقي نظرة �سريعة جلميع
�أ�سئلة الإمتحان قبل الإجابة عليها؛ لينظم
وقته للإجابة عليها ،وكلما ا�ست�شكل عليه
�س�ؤا ًال يرتكه ويذهب لغريه ،ثم يعود
�إليه ،وعندما ال ي�ستطيع تذكر املعلومة
املتعلقة ب�س�ؤال ما يحاول جمع قواه ،مع
ممار�سته للتمرين اال�سرتخائي وترديد
دعاء « :اللهم يا جامع النا�س ليوم ال
ريب فيه اجمع علي �ضالتي» ،وعليه �أال
يرتك �س�ؤا ًال غري جماب عليه ،حتى ولو
مل يعرف الإجابة يخمن فرمبا تخمينه
ي�صيب.
• عدم االرتعاب من الن�سيان
الوهمي :فهو حالة طبيعية ي�شعر بها
معظم الطلبة املتقدمني �إلى االمتحان
حتى ولو كانوا على درجة كبرية من
التفوق؛ ولكن �سرعان ما تزول هذه
احلالة بعد ت�سلم ورقة الأ�سئلة والبدء
بالإجابة.
• يف الأ�سئلة املقالية يخ�ص�ص
�صفحات معينة لكل جواب؛ حتى يت�سن
له �إ�ضافة املعلومات التي ن�سيها عند
مراجعة الأجوبة مع احلذر من كتابة
�أكرث مما هو مطلوب لل�س�ؤال الواحد.
خام�س ًا� :إر�شادات بعد االنتهاء من
ت�أدية االمتحان واخلروج من القاعة:
• يلتزم الطالب بالهدوء والنظام
�أثناء ت�سليمه لورقة االمتحان ،و�أال
يخرج قبل نهاية الوقت املحدد .
• بعد اخلروج من القاعة يحاول
�أال ي�شغل نف�سه باالمتحان الذي �أداه،
ويتجنب مناق�شته عند زمالئه؛ �إذ �أن
املناق�شة ال ت�صيبه �إال بالقلق والإحباط،
وي�ضيع عليه �أداء االمتحان الذي يليه،
وي�ستح�ضر يف ذهنه �أنه لي�س يف �إمكانه
التعديل والإ�ضافة فيما �أدى .
• الرتكيز على االمتحان القادم
وكيفية اال�ستعداد له ،و�إعطاء نف�سه
جرعات من التفكري الإيجابي.
هذا و�أمتنى جلميع طلبتنا الأعزاء
دوام التوفيق والتي�سري والآداء احل�سن
يف امتحاناتهم
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ع�رشة �أعوام من الريادة والعطاء
مبرور ع�شرة �أعوام من الريادة والعطاء على
�إن�شاء جامعة نزوى نبارك لأنف�سنا نحن الدار�سني
املنت�سبني للدرا�سة باجلامعة ،ونهن�أ الكادر التعليمي
والأيادي املعطاءة من املعلمني واملعلمات و �أ�صحاب
الريادة والعطاء موظفو اجلامعة ،ونبارك لعماننا
الغالية هذا احلدث اجلليل لنهو�ض ذاك ال�صرح
العلمي ال�شامخ امل�سمى بـ"جامعة نزوى" نِعم املدد
واالمتداد لنه�ضة علمية خلدها التاريخ العماين
التليد ،و�إ�سهام فكري وح�ضاري بنته النه�ضة بدقة
وتطوير ،داعي ًة للجميع بدوام ال�صحة وال�سعادة
والتوفيق وال�سداد يف حمل الر�سالة و�آداء الأمانة
التي �شرفنا بحمل لوائها
وعوّ ل علينا الوطن يف �أداء
�أمانتها و�إر�ساء دعائمها
ون�شر مظلتها لبناء املواطن
العماين القادر على تنمية
وطنه والإ�سهام يف حتقيق
طموحاته يف �أزهى ع�صور
االزدهار التي ت�شهدها
ال�سلطنة برعاية موالنا
ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم -حفظه الله ورعاه-
وحري بنا يف هذا ال�صدد �أن
نثمن الفكر الثاقب ،والتوجيه
الرائد للقيادة احلكيمة التي جعلت التعليم على قمة
اخليارات التنموية والوطنية ،بر�ؤية م�ستقبلية
ونظرة عميقة ملهمة.
ومرور ع�شرة �أعوام على �إن�شاء جامعة نزوى
�إن ّ
دل على �شئ ف�إمنا يدل على الر�ؤية الوا�ضحة التي
ر�سمتها قيادة اجلامعة احلكيمة منذ ع�شر �أعوام
م�ضت فهي بال ريب منارة علم ور�شاد تزداد مع الأيام
ر�سوخا و�شموخا و�سداد.
ور�سالة اجلامعة بُ�صمت بن�شر الفكر الإيجابي
وتر�سيخ هوية الأمة وقيمها و�إرثها احل�ضاري
والإ�سالمي على قاعدة ثابتة من الإميان بالله عز
وجل .ر�أيتها ن�شر املعرفة مبا يكفل لطالبها التعلم
والتزود بخري الف�ضائل ،ولذلك �سعت اجلامعة طيلة
الفرتة املن�صرمة �إلى �إيجاد برامج مرنة توفر درجة
عالية من الت�أهيل الأكادميي والتنمية الفكرية مبا
يرتجم هذه الغايات النبيلة �إلى واقع ملمو�س يعك�س
�سري اجلامعة يف االجتاه ال�صحيح الذي ركزت عليه
ر�سالتها .
�إن جناح العملية التعليمية والأكادميية يف
جامعة نزوى وحتقيقها لأهدافها املن�شودة تقوم
على تظافر جهود عديدة وتوافر االمكانات التي تهي�أ

للطالب بيئة ثرية تخدم جماالت الدرا�سة وتنمية
طاقات الطالب يف جماالت مواهبهم املختلفة ،فقد
�أقامت اجلامعة مراكز خمتفة منها ما تفيد الطالب
يف �صقل مواهبهم وتعزيز م�شاركاتهم كمركز
التميز الطالبي ،و�آخر ير�شدهم �أكادمييا ويعطي
احللول والبدائل مل�شاكلهم النف�سية �أو االجتماعية
وغريها من ال�صعوبات التي تقف يف طريق الطالب
كمركز الإر�شاد الطالبي ،وهناكاملركز الذي ي�أخذ
ب�أيدي الطالب لت�سهل عليهم فهم املقررات الدرا�سية
كمركز م�سالك التعلم وكذالك مركز التعلم مدى
احلياة خدمة جميلة ت�ساعد الطالب على موا�صلة
الدرا�سة والتق�صي ملختلف
العلوم واللغات بالت�صور الذي
ر�سمه املنت�سب �أو الدار�س.
وكذلك مركز نظم املعلومات
ومركز الرعاية االجتماعية
ومركز خدمة املجتمع ومركز
التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني هذه املراكز اخلدمية
�أكرب �سبب لرقي الطالب �أكادمييا
ومهنيا ،وهي حتبب الطالب
على �صقل مواهبهم و�إتاحة
الفر�صة لهم ملوا�صلة الدرا�سة
العليا يف املجاالت التي يرغبون
الدرا�سة فيها يف جو ي�سوده
التحفيز والتناف�س ال�شريف وت�سهيل تقدمي اخلدمات
املطلوبة.
هذا وغريها من الأنظمة التي توفرها اجلامعة
منذ انت�ساب الطالب للدرا�سة فيها �إلى �أن يتخرج فما
عليه �إال االنتفاع بها وا�ستغالل اخلدمات املتاحة له
بال�شكل الأمثل الذي ي�ضمن له م�ستقبال باهرا بحول
من الله وتوفيه.
و�أخريا ال ي�سعني �إال �أن �أغلف هذه ال�سطور
بتجديد التهنئة لكل املنت�سبني واملوظفني والقائمني
مبهنة التعليم والإدارين واملوظفني حاملي ر�سالة
جامعة نزوى
بهذه املنا�سبة الطيبة ،داعية الله العلي القدير
�أن يكتب لكم الأجر والثواب العظيم على ما بذلتم
وما تبذلونه من عطاء خمل�ص ،وما قدمتم من عون
�صادق �سعيا لرقي اجلامعة ،داعية لكم بدوام اخلري
والتوفيق وال�سداد .رافعة �أكف ال�ضراعة �إلى املولى
العلي القدير �أن يحفظ لعماننا قائد م�سريتها ومعلمها
الأول باين نه�ضتها وجمدد �أجماد عمان ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظه الله ورعاه ،-وكل عام و�أنتم بخريوال�سالم عليكم ورحمة لله وبركاته.
ندى بنت را�شد بن �سيف اجلابرية
تخ�ص�ص �إدارة الأعمال

الوداع الأخيـر ,,
ـــــ ــ
ت�س�ألوين هل �أنتي �أف�ضل الآن ؟!
والبع�ض ي�س�ألني  :ماذا بكـ ؟
للذين ي�س�ألون عن حايل:
�أنا ل�ست بخري على الإطالق
ولن �أكون كذلك حتى �آخر يوم يل يف هذه الدنيا
�أما للذين ي�س�ألون عن خطبي ف�إنني �أقول:
�أنا جمرد �أنثى طلعت لتوها من عامل
كرهت يوما �أن تدخله !
وقلت يوما ب�أنه ال وجود لهذا العامل
�سوى يف الق�ص�ص والروايات والأفالم..
ال �أدري ملاذا نعاقب على �شيء فطرنا به!
ال �أدري ملاذا انتهت احلكاية بدون نهاية!
و�أنا التي �أحب كت�آبة الق�ص�ص!
وحكايتي انتهت ب�أ�سوء النهايات
اعتقدت ب�أنك روحي ..حلمي �..أنفا�سي
وحياتي تبد�أ يف كل �صب�آح بكـ !
وتنتهي يف كل ليلة بكـ �أنت!
ل�ست �أدري �أي ذنب اقرتفت ؟!
كنت املخل�صة يف حبكـ
كنت الغارقة يف ع�آملكـ
كنت العفيفة يف قربكـ
�أحببتكـ لأن احلب فطرة خلقت يف كل �أنثى
فطرة خلقت يف قلبي ويف قلبكـ �أنت
ويف قلب كل خملوق على هذا العامل
تعلقت بكـ مثلما يتعلق طفل ب�أمه
ومثلما يتعلق �شخ�ص غريب بوطنه بعد �أن ذاق لوعة الغربة
�أحببتكـ �أكرث من حبي لنف�سي و�أنا �أع�شق نف�سي بجنون!
ر�سمتكـ يف كل �شيء
جعلتكـ يف كل جزء من حياتي
مل �أطلب منكـ ما ال طاقة لكـ به
مل �أطلب �سوى �أن تظل معي حتى النهاية ..مثلما وعدتني
حتى �آخر �أنفا�سي�..آخر حلظاتي� ..آخر عمري
طلبت من ربي �أن �أكون لكـ �أنت وحدكـ
�أن �أرتدي الأبي�ض لك �أنت
تهديني خامت و�أهديك عمري ب�آكمله!
وعدتني ب�أنك ملكي �أنا وحدي
ولكنني �أح�س�ست ب�أنك ملك لها �أي�ضا
و�أنت تعلم ما �أبغ�ض هذا لأي �أنثى
ف �آخر �أيامنا مل ترتك يل ذكرى رائعة
كنت تتحدث عنها ..عن هداياها ..ر�سائلها
ويف �آخر وداع لنا مل تت�سنى يل الفر�صة لتوديعكـ حتى!
مل �أ�سمع �صوتكـ لآخر مرة!
تركتني لأقا�سي وحدي ..لأبكي وحدي..
لأحتظر لوحدي!
بقلم الطالبة� :ﺳﻠﻤﻰ �ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﺣﺒﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ�ﻷﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺘﺟﻤﺔ  

بحر الأفكار
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من وحي ال�سفر:

ق�صة ماريا مع الغرباء

رمبا عندما يغادر الفرد وطنه
احلياة -ويختلف عن موطنه الأم يف
له يد العون لت�سهيل جوانبه املعي�شية
وقد ذكرت العديد من الأحداث التاريخية
ذاكرته منها هجرة امل�صطفى عليه ال�سالم
الأن�صار لتذليل كافة ال�صعاب للمهاجرين
منها �أي�ضا هجرة ال�صحابة قبل ذلك للحب�شة
اختالف العقيدة بني الطرفني .مثال �آخر
عندما غادر مدينته وا�ستقبلته عائلة النبي
�إن من �أهم الأمور التي يحتاج امل�سافر
باال�ضافة ملعرفة الطرق وو�سائل النقل
وو�سائل االت�صال �أكانت بالهاتف �أو
ماريا �إمر�أة كبرية يف ال�سن مالكة ال�شقة
الغرباء من �أمثالنا .ال يوجد رابط م�شرتك
الأ�سبانية وحتاول التحدث باللغة الإجنليزية
معها ومرات حت�ضر ابنها الذي يدر�س مادة
الطاعن يف ال�سن الذي يتحدث الإجنليزية
كم هائل من ت�ساوالتنا اليومية وخا�صة يف
الت�سوق الرخي�صة وت�ساعدنا يف البحث
ا�ستهالك الطاقة ب�شكل كبري حيث �أن تكلفة
لل�شقة يف غيابنا عند رغبتها ب�إح�ضار
ذات مرة جهازا �صغريا ( مودمي) لتفعيل
املوزعني .والكثري من اخلدمات الآخرى.
قلنا انظر لهذه املر�أة على الرغم من �أن
لتقدمي خدمات للغريب .كم ي�أتي يف
ونت�أفف من م�ساعدتهم �أحيانا على
�سلوك �إ�سالمي يف غري بالد امل�سلمني

كتبه عبدالله بن حممد ال�شكيلي
ويذهب عنه لبلد �آخر -لأي غر�ض من �أغرا�ض
الكثري من الأمور قد يحتاج ملن ي�ساعده ويقدم
وي�ساعده يف الت�أقلم على ذلك البلد الغريب.
يف �صدر الإ�سالم عن مواقف �سجلها التاريخ يف
و�أ�صحابه املهاجرين من مكة للمدينة وكيف �سعى
لكي تت�أقلم ظروفهم املعي�شية مع املجتمع املدين.
وكيف ا�ستقبلهم النجا�شي بكل ترحاب رغم
ذكره القر�آن الكرمي عن ق�صة �سيدنا مو�سى
�شعيب عليهما ال�سالم بكل مودة وترحاب.
لت�أمينها عند و�صوله هو مكان �إقامته.
و�أماكن الت�سوق ومكان العيادات ال�صحية
ب�شبكة الإنرتنت وغريها العديد والعديد.
التى ا�ست�أجرتها وظفت كل العائلة مل�ساعدة
بيننا ال لغة �أو دين �أو �أي �شي �آخر .تتكلم
ب�صورة مك�سرة� .أحيانا حت�ضر قامو�سا
باللغة الإجنليزية ومرة حت�ضر �أبيها
�أكرث منها قليال .كل هذا من �أجل الإجابة عن
الأيام الأولى من و�صولنا .تبحث لنا عن �أماكن
عن �أف�ضل �شركات االت�صاالت وتنبهنا عن عدم
فاتورة الكهرباء والغاز مرتفعة .ت�أبى الدخول
م�صلح �أو فني لتوفري خدمة لنا� .أح�ضرت لنا
خدمة النت حتى يتم توفري اخلدمة من �إحدى
وجودنا يف �شقتها لفرتة وجيزة فقط كم ت�سعى
بالدنا امل�سلمة من الغرباء ويحتاجوا مل�ساعدة
الرغم من �أننا ولله احلمد نحرتم ونقدر الغريب .

بوح خريجة

احلياة تعرب بنا عرب حمطات خمتلفة لتزودنا بوقود العلم والنجاح
وها �أنا الآن �أودع حمطتي اجلامعية لأعلن خرب و�صول خطواتي مل�صعد
الإقالع متزودة ب�أ�سلحة املعرفة والإدراك والتفوق ..ب�أجنحة من الفرح
تخالطها دموع الن�شوة بتحقيق الإجناز مع �أحا�سي�س الفخر واالعتزاز،
حاملة الذكريات واملواقف النبيلة التي مرت علي يف ممرات الدرا�سة
مع الطالب واملعلمني الأجالء تاركني ب�صماتنا اجلميلة امللونة بالنيات
ال�صادقة على جدران �صرحنا اجلامعي� ..صرح احت�ضننا ليهيئ لنا �سلم
النجاح ونور اال�ستك�شاف والبحث والتق�صي  ..ال �أعلم كيف �أن�سق
حرويف لتقف �أمام من كان يل �سندا وعونا لو�صويل لهذه املن�صة..
ف�شكرا من القلب لأمي و�أبي ودمتم يل فخرا الزلت �أ�ستمد منكم
العطاء و�س�أظل كذلك..
�شكرا لكل من وقف بجانبي و�أ�سداين بن�صيحته ووقته وجهده من الزميالت املخل�صات ومن املعلمني الأوفياء ملهنتهم
ور�سالتهم اخلالدة يف غر�س الفكر واالدب والعلوم املختلفة.
بقلم الطالبة� :أماين بنت جميل املالكية
تخ�ص�ص  :ترجمة اجنليزي

برنامج
ماج�ستري
الرتبية
يف الإدارة
التعليمية

13

الدكتور حممد اجلرايدة

نحن ملتزمون بتنمية قدرات الطالب على ا�ستخدام التفكري
العلمي الناقد و�إك�سابهم املهارات البحثية وتدريبهم على مناهج البحث
العلمي وتكوين اجتاهات قوية نحو االهتمام بالبحث العلمي؛ �إذ مل تعد
اجلامعات معاهد تدري�سية فقط بل �أ�صبحت �أي�ض ًا مركز �إ�شعاع ح�ضاري
للمجتمع احللي .وذلك عرب كتابة الطلبة للر�سائل العلمية وامل�شاريع
البحثية التي تعالج م�شكالت حقيقة يف امليدان الرتبوي حماولة معاجلتها
نتائج وتو�صيات � ،إ�ضافة �إلى ذلك �أخذ بع�ض َّ
الطلبة
مبا تتو�صل �إليه من َ
على عاتقهم م�س�ؤول َّية تقدمي الأبحاث العلم َّية لل َّن�شر يف جمالت علمية
مميِّزة ،وقد ن�شر بع�ض هذه الأبحاث ،بينما قبل بع�ضها الآخر للن�شر.
نحن ملتزمون بتوفري قاعدة بيانات تربوية مهمة للباحثني
واملهتمني بالبحوث الرتبوية وخا�صة طلبة الدرا�سات العليا  ،حيث
تتوافر العديد من املجالت الرتبوية املحكمة ذات القيمة العلمية على
م�ستوى الوطن العربي  ،التي يتم حتديثها ب�شكل يومي ومبا�شر فور
�صدور الأعداد اجلديدة.
نحن ملتزمون بتوفري م�ساحة �أو�سع للجانب التطبيقي يف
املقررات الدرا�سية ملرحلة الدرا�سات العليا ت�أكيد ًا لأهميته يف الربط بني
النظرية والتطبيق ب�شكل ي�سهم يف بناء �شخ�صية طلبتها بناء معرفيا
ومهاري ًا وقيمي ًا� ،إذ �أن املعرفة مل تعد هدف ًا بحد ذاته بل �إن الأهم منها
م�ساعدة الطالب يف الو�صول �إلى م�صادرها الأ�سا�سية  ،وترجم هذا
الأمر عرب طرح م�ساقات حلقات النقا�ش املتخ�ص�صة يف الإدارة التعليمية
( )2+1وت�ضمني بع�ض امل�ساقات جانب عملي مثل �أ�س�س التدريب
والتعليم امل�ستمر واجتاهات معا�صرة يف الإدارة التعليمية وت�صميم
برامج التنمية املهنية� ،إ�ضافة �إلى ا�ستخدام برجميات تطبيقية جاهزة يف
تدريب الطلبة على عملية اتخاذ القرارات املربجمة امل�ستندة على قواعد
البيانات يف بع�ض امل�ساقات منها م�ساقات القيادة الرتبوية واملدر�سة
الفاعلة ،و� ً
صوال �إلى تفكري دينامي ناقد ي�أخذ بعني االعتبار تعدد املناظري
والأطر املرجعية للتقليل من طغيان املنظومة املعرفية.
نحن ملتزمون بت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية
داخل اجلامعة وخارجها ؛ �إدرا ًكا لأهمية امل�شاركة يف هذه امل�ؤمترات
مل�ساعدتهم على اكت�ساب مهارة البحث العلمي واالعتماد على النف�س،
حيث �شارك العديد من طلبة املاج�ستري يف الإدارة التعليمية يف امل�شاركة
ب�أوراق علمية يف امل�ؤمترات الطالبية التي عقدت يف اجلامعة � ،إ�ضافة
�إلى م�شاركة بع�ضهم يف �إدارة الكثري من اجلل�سات .
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Abyaneh The
Village In Iran
Saada Sultan AL-Namaani

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
internationally.
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.

Good
people
pass
away
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
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..... ق�صة الطفل املثايل

l’histoire d’un enfant idéale
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.

 و�أعطى ق�سطا, كان الطفل بندر لطيفا يف املدر�سة عند جميع �أ�ساتذته وزمالءه
كبريا من الثناء واملدح من �أ�ساتذته باعتباره طفال ذكيا وعندما �سئل بندر عن �سر
: تفوقه �أجاب
�أعي�ش يف منزل ي�سوده الهدوء واالطمئنان بعيدا عن امل�شاكل وك ٌل يحرتم
الآخر داخل منزلنا ودائما ما ي�س�أل والدِ يّ عني ويناق�شني يف عدة موا�ضيع من �أهمها
الدرا�سة والواجبات التي علي االلتزام بها فهما ال يبخالن على بالوقت لنتحاور
. ونبدي الآراء وتعودنا يف منزلنا �أن ننام ون�صحو يف وقت مبكر كي ننجز �أن�شطتنا
ترجمة الطالبة نعيمة بنت �سعيد بن حمدان اللويهي
تخ�ص�ص ترجمة اللغة الفرن�سية

Staying with Irish host family

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 .
Shaima Al balushi

عدسة إشراقة
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حمد البو�سعيدي

بثينة الفهدي

زهرة الرواحي

�أ�سماء الهطايل
فهد املحروقي

�أ�سماء الهطايل
فهد املحروقي

