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كلمة العدد
�إن الرتبية هي من �أهم م�ؤ�رشات النه�ضة ال�شاملة
لأي دولة ولأي �أمة ،والمنا�ص لنا ونحن نواجه
حتديات عديد ًة �إال �أن نعمل وفق ماميكن �أن ن�سميه
ٍ
أولويات عديد ًة ي�أتي
تربية التحدي التي ت�ستند �إىل �
ٍ
يف مقدمتها التحدي الوجودي الذي يحفظ لنا كرامتنا
ووجودنا وا�ستمرارنا الوطني والقومي..
�إن �إعداد املعلم من �أهم العوامل التي ميكن �أن
ت�ساعد يف حتقيق النه�ضة الرتبوية ،ال بل واحل�ضارية
املرجوة لأمتنا� ،إذ �إن دوره كبري الفاعلية يف مواجهة
حتديات الألفية الثالثة ،حيث ثورة العلم والتكنولوجيا،
واملعلومات واحلا�سوب والإنرتنت وو�سائل االت�صال
احلديثة على اختالف �أنواعها.
وقبل �أن نتحدث عن املعلم �أيها الأعزاء ،ك�أحد
�أهم امل�سهمني يف �إنقاذ الأمة مما �آلت �إليه حالها،
علينا �أن نعرتف �أنه كان �أحد �ضحايا تراجع منظومة
عال
القيم العربية الأ�صيلة ،من حمبة ووفاء و�شعور ٍ
بامل�س�ؤولية وااللتزام ،واالنتماء للوطن والت�ضحية
و�سموه ،فبات جمروح
غال ونفي�س من �أجل رفعته
بكل ٍ
ّ
الف�ؤاد ،خائر القوى ،حمبط ًا ومهزوماً� ،إن تكلم ال ُي�سمع،
و�إن غاب ال ُيذكر ،وتراجعت هيبة من كاد �أن يكون
ي�صح
ر�سوال� ،إن حال معلمنا يحكي حال �أمته ،ولن
ّ
حاله مامل ت�صحوا عزائمها ،وت�ستقيم طرائقها وترفرف
راياتها و�آنئ ٍذ ت�أبى الذل واال�ستعباد ،وترف�ض الظلم
واال�ستبداد ،وتنه�ض وت�ستعيد مكانتها و�أجمادها و�سط
الأمم.
وبطبيعة احلال ،البد �أن ي�صاحب عملية �إعداد
املعلم عملية �إ�صالح حاله وت�صويب �أو�ضاعه املادية
واملعنوية وكلكم تعلمون ماذا �أجابت م�ست�شارة �أملانيا
حني طالب الق�ضاة مب�ساواتهم باملعلمني ،قالت لهم:
كيف �أ�ساوي بينكم وبني من علّموكم؟.
نعم ،علمونا جميع ًا و�أ�سهموا يف ت�شكيل
�شخ�صياتنا ،ال�سيما الإيجابي منها وعلينا �أن ن�سعى
جميع ًا كي ي�ستعيد املعلم مكانته ،مكانة ال�صدارة يف
املجتمع ،وكي يحلم كل واحد من �أبنائنا الأعزاء �أن
يكون معلم ًا يف امل�ستقبل.
ونحن �إذ نقول �إن املعلم هو حمور العملية الرتبوية
برمتها ف�إننا الن�أتي بجديد� ،إذ �إن االرتقاء باملنهاج
والكتاب واملراجع والتقنيات ،والإر�شاد والتوجيه،
يعو�ض عن املعلم املتمكن،
على �أهميته ،الميكن �أن ّ

الأ�ستاذة الدكتورة �أمل الأحمد
الأمني العام للجمعية العلمية لكليات الرتبية ومعاهدها
عميد كلية الرتبية بجامعة دم�شق
املعلم الكفوء ،املعلم املعد ملدر�سة القرن الواحد والع�رشين.
�إن جناح دولة اليابان وكما تعلمون يعزى بالدرجة الأوىل
الهتمامها باملعلم ،وتخ�صي�ص جزء كبري من ميزانيتها يف كل
عام من �أجل �إعداده وتطويره واالرتقاء به ،لأنها �أدركت قبل
�سواها �أنه يف �أ�صل النه�ضة ويف �أ�سا�س التطوير والتغيري ،وبدونه
تبدو �أي عملية �إ�صالح تربوية �أوتنموية فاقدة الوزن وفارغة
امل�ضمون �إىل حد كبري.
�إن عنا�رص الإعداد اجليد تتمثل بالدرجة الأوىل بالرتبية
الرفيعة وح�سن الأخالق التي يحتاج �إليها كل �إن�سان ولنا يف
ر�سولنا الكرمي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم قدوة ح�سنة حينما قال:
مكارم الأخالقِ «.
مت َم
عثت لأ ّ
« �إمنا ُب ُ
َ
�أما العن�رص الثاين فيتطلب �أن يكون املعلم متمكن ًا من
مادة تخ�ص�صه ،و�أن ميتلك من ثم املهارات اخلا�صة بفن القيادة
والتوا�صل الإن�ساين الفعال ،و�أن يربط عملية �إعداده مبنظومة القيم،
أم�س احلاجة �إليها
كي يك�سب النا�شئة قيم ًا وطنية و�إن�سانية هم ب� ّ
الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى وذلك ملجابهة التحديات الكبرية التي
تريد �أن َتفر�ض علينا قيم ًا غريبة عن قيمنا العربية الأ�صيلة.
�إن �إدراك املعلم دوره و�أهمية ر�سالته ،هو الدافع الأ�سا�س له
كي ي�ستعيد همته العالية وعزميته املا�ضية ،وكي يعود ويتفانى
قائالً:
فتى خلت �أنني ُعنيت فلم �أك�سل ومل �أتبلّد
�إذا القوم قالوا من ً
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�صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل �سعيد يرعى الندوة الدولية
«الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي ودوره احل�ضاري والعلمي يف عمان»
رعى �صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق �آل
�سعيد –ممثل جاللة ال�سلطان ،رئي�س جمل�س �أمناء
جامعة نزوى -افتتاح الندوة العلمية التي نظمها
مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدرا�سات العربية
بالتعاون مع مركز �سناو الثقايف ،والتي �أقيمت يف
الفرتة (2016/3/16-14م) حتت عنوان«:الإمام حممد
بن عبد اهلل اخلليلي ودوره احل�ضاري والعلمي يف
عمان .»1954-1920
ويف كلمة للدكتور حممد بن نا�رص املحروقي
–مدير مركز الفراهيدي -قال فيها«:نلتقي اليوم يف
هذه الندوة الدولية «الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي
ودوره احل�ضاري والعلمي يف عمان» عمال بتوجيه
رائد نه�ضة عمان احلديثة جاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظّ م الذي دعا �إىل العناية بالتاريخ
ودرا�سته درا�سة مو�ضوعية حمايدة ال مبالغة
تزيد .واالهتمام بالإمام اخلليلي �إن هو
فيها وال ّ
�إال اهتمام بحقبة كاملة من حقب التاريخ العماين
الكبري .والآمال حتدونا هنا يف جامعة نزوى �أن
تكون ندوتنا الدولية القادمة بعنوان« :الإمام �أحمد
بن �سعيد البو�سعيدي ودوره ال�سيا�سي واحل�ضاري»،
�إميانا را�سخا �أنه على اجلامعات �أن تقود الأبحاث
واملعمقة حفظا لتاريخ الأمة
العلمية املنظّ مة
ّ
وتراثها من االندرا�س والن�سيان .لقد اجتمعت
يف �شخ�صية الإمام اخلليلي جملة من ال�صفات
الإيجابية وطّ دت دوره العلمي وال�سيا�سي ،ف�أ�سهم
موارة بالفنت يف الأقاليم
يف ا�ستقرار عمان يف فرتة ّ
املحيطة بعمان وبذل املجهود يف ن�رش العلم وحتلّى
ب�صفات الكمال الب�رشي مما ع ّزز حبه يف نفو�س
اجلميع .وقال �أي�ضا� «:إن جهودا بذلت وتبذل جلمع
مادة تاريخية جيدة من معا�رصي وتالمذة الإمام
اخلليلي .وجعل املنظمون جل�ستني علميتني تغطيان
�سرية الإمام ،كما جاءت حماور الندوة لتغطي
تاريخ املرحلة التي عا�شها الإمام اخلليلي قدر
امل�ستطاع ،عدد اجلل�سات تبلغ ت�سع جل�سات ،وعدد
الأوراق اثنان وثالثون ورقة حتى الآن».
وقد بد�أت الندوة بكلمة للمتحدث الرئي�س
لها �سماحة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي –املفتي
العام لل�سلطنة� -أ�شار فيها �إىل مناقب الإمام
اخلليلي ذاكرا �أقوال معا�رصيه ممن عا�شوا معه �أو
�سمعوا عنه ،كما حتدث عن املكانة العلمية للإمام
ومكانته ال�سيا�سية وما عرف عنه م�شريا �إىل �أن اهلل
تعاىل ميز الإن�سان بالعقل دون �سائر املخلوقات
وحثه على طلب العلم وال�سعي له فكانت كلمة
الر�سالة املحمدية اخلامتة للر�ساالت ال�سماوية هي
كلمة«�إقر�أ» يف دعوة �رصيحة للقراءة يف العلوم وما
خلفته املجتمعات الإن�سانية لبع�ضها البع�ض ،ثم
امنت اهلل على الأمة املحمدية بالقلم �إذ �أنه الو�سيلة
لتوثيق تلك العلوم ،وال يكون العلم نافعا �إال بتزكية
الأنف�س عن املحرمات وطلب العلم لر�ضى املوىل
ونفع الأمة ،وهذا ما كانت عليه �سرية الإمام اخلليلي

وما حكاه عنه التاريخ.
ودعى اخلليلي الآباء والأمهات �إىل غر�س
القيم الإ�سالمية يف نفو�س الأبناء وال�سيما حمبة
اهلل -عز وجل -التي ت�صنع العجائب وهي مقرونة
باتباع هدي النبي حممد –�صلى اهلل عليه و�سلم-
واجتناب نواهيه ،كما دعاهم �إىل توجيه الأبناء نحو
�سري ال�صاحلني كالإمام اخلليلي ليتمثلوا ب�أخالقهم
ويتبعوا �سريهم فيكونوا لهم القدوة والعون يف
�ش�ؤون حياتهم.
بعد ذلك بد�أت �أوىل جل�سات الندوة العلمية
وقد ت�ضمنت الورقة الأوىل «ملخ�صا لل�سرية الذاتية
للإمام اخلليلي» قدمها ال�شيخ القا�ضي حمود بن
عبداهلل الرا�شدي ،و قدم الورقة الثانية الدكتور �أحمد
بن يحيى الكندي بعنوان« �شخ�صية الإمام اخلليلي
من خالل �أحد تالميذه؛ ال�شيخ يحيى بن �أحمد
الكندي» ،كما قدمت ورقة ثالثة بعنوان« �شهادات
تالمذة الإمام اخلليلي ومعا�رصيه» لعدة باحثني.
�أما اجلل�سة الثانية فقد قدم فيها الدكتور قا�سم
بن �أحمد ال�شيخ باحلاج ورقة عمل عن«جوانب التميز
والقيادة يف �شخ�صية الإمام اخلليلي» ،وقدمت
الأ�ستاذة بدرية بنت علي ال�شعيبية قدمت ورقة
بعنوان«املر�أة يف حياة الإمام اخلليلي» فيما قدم
الأ�ستاذ حممد بن خمي�س الرواحي ورقة عن«:االمام
املروي يف قرية
ال�شفهي
اخلليلي من خالل التاريخ
ً
ً
م�سلمات بوالية وادي املعاول» ،وقدم الأ�ستاذ
جمال بن رم�ضان العي�سيني ورقة«:االمام اخلليلي
و�صفاته ا ُ
خللُقية (اجلاين ال�سلوكي)»  ،واختتمت
جل�سات اليوم الأول باجلل�سة العلمية الثالثة حيث
قدم فيها الأ�ستاذ فوزي بن يون�س حديد ورقة
حول«:انتخاب الإمام درا�سة حتليلية» وقدم الدكتور
�سعيد بن حممد الها�شمي ورقة عمل تناول فيها
وثيقة ا�ستخالف الإمام غالب بن علي الهنائي
1373هـ 1954 /م ،وقدمت الدكتورة �سناء بنت مه ًنى
الباروين ورقة عمل عن الإمام اخلليلي بني �سيا�سة
ال�رشع وال�سيا�سة ال�رشعية ،فيما قدمت الدكتورة
هادية بنت �صالح م�شيخي ورقة عمل عن عالقة
الإمام اخلليلي بال�سيا�سي �سليمان الباروين ودورها
يف نه�ضة عمان.

هذا وت�ضمنت الأوراق الالحقة للجل�سات
يف اليومني الالحقني مناق�ش َة البحوث العلمية
حول �سرية الإمام وتكوينه و�أدائه ال�سيا�سي
واالجتماعي ودرا�س َة فتاواه و�آرائه الفقهية� ،إ�ضافة
�إىل اجتهاداته يف علوم النحو والبالغة واملنطق،
والدرا�سات اال�ست�رشاقية التي �أقيمت عن الإمام
و�سريته ال�سيا�سية والعلمية.

 -البيان اخلتامي للندوة:

واختتمت الندوة التي �أقيمت على مدار
ثالثة �أيام مبجموعة من التو�صيات التي قدمها
املحا�رضون وامل�شاركون فيها ،وهي كما ي�أتي:
االهتمام بدرا�س ِة
• � َّأولاً � :رضور ُة موا�صل ِة
ِ
وال�سيا�سي ِة امل�ؤثرة يف املنجز
العلمي ِة
ال�شخ�صيات
ِ
َّ
َّ
العماين القدمي واحلديث على �أن تكون الندوة العلمية
القادمة عن الإمام �أحمد بن �سعيد البو�سعيدي.
والدرا�سات
العلمي ِة
باملنهجي ِة
التقي ُد
ِ
َّ
َّ
• ثانياُّ :
الفكري
ز
واملنج
التاريخ
ة
درا�س
املو�ضوعي ِة يف
ِ
ِ
ِ
ِّ
َّ
َ
ين.
العما ِّ
الهادف واملنظَّ ِم
التعاون
ا�ستمرار
ًا:
ث
ثال
•
ِ
ِ
ُ
لأعمالٍ م�شرتكةٍ �أخرى بني جامع ِة نزوى ممثَّل ًة يف
للدرا�سات ومرك ِز
الفراهيدي
مركز اخلليلِ ْب ِن �أحم َد
ِ
ِّ
الثقافي ِة
أهلي وغ ِريه من املراك ِز
ْ�س َناو الثقا ِّ
َّ
يف ال ِّ
وخارج ُه؛ لتحقيقِ املزي ِد من الفائد ِة
داخ َل البل ِد
َ
العلمي ِة.
َّ
• رابعاَ :ع َملُ ندوةٍ متلفزةٍ ي�شا ِركُ فيها نخب ٌة
إمام
من الباحثني والعلما ِء وال ُك َّتاب ،تناقِ ُ�ش �سري َة ال ِ
احل�ضاري يف ُعمان.
إ�سهام ُه
َّ
و� َ
تو�صي الندو ُة باال�ستفاد ِة من
خام�سا:
•
ِ
ً
بالدرا�سات
أجنبي ِة امل ْعن َِّي ِة
ل
وا
ة
العربي
أر�شيفات
ال
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اخلليلي وعهدِه.
إمام
امل َّت ِ�ص َل ِة بال ِ
ِّ
�ساد�سا :توجي ُه الباحثني يف مرحل َت ْي
•
ً
الفكري
الرتاث
إخراج
ِ
املاج�ستري والدكتوراه ل ِ
ِّ
اخلليلي وغ ِريه من العلماء.
إمام
والعلمي لل ِ
ِّ
ِّ
اخلليلي للنا�شئ ِة
إمام
ل
ا
ة
�سري
تدري�س
ا:
ع
�ساب
ِ
ً
ِ
ُ
ِّ
التعليمي ِة
رات
الكتب
والطلب ِة وت�ضمي ُنها يف
واملقر ِ
ِ
َّ
َّ
والرتبوية.
َّ
للبحوث
كتاب حمك ٍَّم
ا�صدار
ا:
ن
ثام
•
ِ
ً
ٍ
ُ

والدرا�سات التي َق َّدمها امل�شاركون الأفا�ضلُ يف
ِ
الكتاب
الندوةِ ،على �أن ي�شمل
َ�ضلَ
ِ
املداخالت التي َتف َّ
ُ
بها احل�ضور.
ال�صوتي ِة واملرئي ِة
الت�سجيالت
ري
ِ
• تا�س ًعا :توف ُ
َّ
لفعاليات ال َّندو ِة و�أوراقِ ها ومداخال ِت َها،
(الفيدو)
ِ
رب و�سائلِ التوا�صلِ الإلكرتوين.
و�إتاح ُتها ع َ
باملخطوطات التي تعو ُد
االعتناء
ا:
عا�رش
•
ِ
ُ
ً
ريها للباحثني والدار�سني
إمام ،وحِ فْظُ َها وتوف ُ
�إىل ال ِ
رقميا.
ًّ
إ�صدار
�
ع�رش:
حادي
•
ي�شملُ
عملٍ
مو�سوعي ُ
ُ
ٍّ
والفقهي َة
واللغوي َة
وال�سيا�سي َة
اجلوانب الفكري َة
َّ
َّ
َّ
َ
مان
وحكمِ هِ ،وعالق َة ُع َ
َّ
واالجتماعي َة يف عه ِد الإمام ُ
يتم ترجم ُت ُه
مع الدولِ
ِ
وال�شعوب والأ ِ
مم الأخرى ُّ
ني والدرا�سني
اللغات
�إىل
ِ
ري ُه للباحث َ
العامليةِ ،وتوف ُ
َّ
العمانيني والعالمَ ِّيني.
ِّ
إمام على
متحف
إن�شاء
ِ
ٍ
مبقتنيات ال ِ
• ثاين ع�رشُ � :
مقره قلع َة نزوى.
�أن
َ
يكون ُّ
إ�سالمي ِة
للبحوث ال
إن�شاء مرك ٍز
ِ
• ثالث ع�رشُ � :
َّ
للدرا�سات
اخلليلي
هلل
ِا
د
عب
بن
حمم ِد
ِ
ِ
ِ
ا�سم ال ِ
َيحمِ لُ َ
إمام َّ
ِّ
إ�سالمية.
ال�رشعي ِة وال
َّ
َّ
اخلليلي على
إمام
ل
ا
ا�سم
�
ع�رش:
رابع
إطالقُ
ِ
ِّ
والثقافي ِة يف
والبحثي ِة
العلمي ِة
�سات
املرافقِ وامل� َّؤ�س ِ
َّ
َّ
َّ
البلد.
ندوات
اال�ستمرار يف عق ِد
• خام�س ع�رش:
ٍ
ُ
إ�سالمي
ل
ا
بالرتاث
ى
ن
ع
ت
نزوى
�سنويةٍ ُتنظِّ مها جامع ُة
ِ
َ
ُ
َّ
ِّ
والتاريخ ال ُعماين.
الرتاث
والعربي يف
ِ
ِ
ِّ
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معهد ال�ضاد ي�شارك يف امل�ؤمتر العاملي«املهارات اللغوية للناطقني بغري اللغة الأم
بدعوة كرمية من جامعة ال�سلطان
ال�رشيف علي الإ�سالمية ،يف �سلطنة
بروناي� ،شارك مهعد ال�ضاد يف امل�ؤمتر
العاملي«املهارات اللغوية للناطقني بغري اللغة
الأم تعليما وتعلما ..الواقع والآمال» ،والذي
قدمت فيه  32ورقة علمية ركزت على خم�سة
حماور هي :املهارات اللغوية تعليما وتعلما،
والبيئة اللغوية :الواقع والآمال ،والو�سائل
التكتنولوجية وتعليم املهارات اللغوية
وتعلمها ،وكذلك الطرائق احلديثة يف تعليم
املهارات اللغوية وتعلمها ،و�أخريا مقررات

تعليما وتعلما ..الواقع والآمال»

تعليم املهارات اللغوية :الواقع والآمال.
وقد قدم الدكتور غ�سان ال�شاطر -مدير
معهد ال�ضاد لتعليم العربية للناطقني بغريها-
ورقة امل�ؤمتر الرئي�سة يف احتفالية ح�رضها
وزير الرتبية والتعليم يف بروناي ،ومدير
جامعة ال�سلطان ال�رشيف علي الإ�سالمية،
وعدد من كبار املوظفني يف اجلامعة،
بعنوان« :املعايري الذهنية اللغوية يف ت�صميم
و�إعداد مناهج اللغة العربية لغري الناطقني
بها وحمتوياتها» ،حتدث فيها عن اعتماد
الأ�س�س الذهنية اللغوية يف تطوير معايري

 ..وينظم حما�رضة بعنوان«كيف تكت�سب
لغة ثانية بنجاح»

كتب -خليل احل�رضمي:

نظم معهد ال�ضاد لتعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها
حما�رضة علمية بعنوان «كيف
تكت�سب لغة ثانية بنجاح»
قدمتها الأ�ستاذة نهى بنت
حمود العربي –حما�رضة
�أكادميية باملعهد ،ومن�سقة
برامج -ا�ستعر�ضت فيها
جمموعة من املحاور كان
�أهمها :مدى �أهمية تعلم

الطالب للغة ثانية ،وحتديد
�أ�سباب رغبته يف اكت�ساب
اللغة الثانية ،وكيف يتعامل
املعلمون مع طالب اللغة
الثانية ،و�أخريا العنا�رص
الرئي�سية التي يرتكز عليها
علم اكت�ساب اللغة الثانية
كالتحفيز وتعزيز نقاط القوة
لدى املتعلم.
و�أ�شارت العربية �أن
تعزيز ثقة الطالب بنف�سه �أثناء
عملية تعلم اللغة الثانية ي�سهم

ت�صميم مناهج العربية لغري الناطقني بها،
و�إعداد حمتوياتها ،وقد القت م�شاركة املعهد
ترحيبا كبريا من قبل احل�ضور ،و�أجرت الإذاعة
الربوناوية لقاء مع الدكتور غ�سان حول ورقته
العلمية� ،إ�ضافة �إىل تغطية �إخبارية للم�ؤمتر
قام بها تلفزيون بروناي.
هذا ،و�أبدى مدير جامعة ال�سلطان
ال�رشيف علي الإ�سالمية ،ويف حديث مقت�ضب
مع مدير معهد ال�ضاد ،رغبة يف خلق فر�ص
تعاون بني جامعته وجامعة نزوى ،يف جمال
تعليم العربية.

ب�شكل كبري يف ت�سهيل خطواته
نحو تعلم ناجح الكت�ساب لغة
الثانية.
اجلدير بالذكر �أن املعهد
يركز على �إقامة مثل هذه
الندوات بهدف حتفيز اجلانب
املعريف لدى العاملني يف
املعهد الأمر الذي ميكنهم من
حتقيق الأهداف املرجوة والتي
بدورها تقوي مهارات اكت�ساب
اللغة العربية كلغة ثانية لدى
الطلبة.

 ..وحما�رضة علمية يف �إعداد مناهج اللغة العربية
للناطقني بغريها
نظم املعهد حما�رضة علمية قدمها الدكتور
غ�سان ال�شاطر -مدير املعهد -بعنوان»املعايري
الذهنية اللغوية يف ت�صميم و�إعداد مناهج ومواد
تعليم العربية للناطقني بغريها» ،وقد ت�ضمنت
العديد من املحاور �أهمها م�شاكل ت�صميم حمتويات
ومناهج تعليم العربية للناطقني بغريها ،والأ�سا�س
الذهني اللغوي يف ا�ستنباط معايري ت�صميم تلك
املناهج واملحتويات� ،إىل جانب دور املعايري
الذهنية اللغوية يف اكت�ساب اللغة العربية للناطقني
بغريها.
ح�رض املحا�رضة جمموعة من الأكادمييني
واملهتمني بتدري�س العربية للناطقني بغريها.

جامعة نزوى ت�شارك يف امل�ؤمتر العاملي«ال�شباب قادة امل�ستقبل »2016مباليزيا
�شاركت جامعة نزوى ممثلة
بالطالبتني مروة بنت حميد
احلارثية وهاجر بنت يعقوب
اجلابريـــة فـــي امل�ؤمتـــر العاملـــي
«ال�شباب قادة امل�ستقبل  »2016لطلبة
البكالوريو�س يف اجلامعة املاليزية
العاملية الإ�سالمية ،وذلك من خالل
بحث ينقل جتربة جامعة نزوى
يف تدري�س اللغة العربية للناطقني
بغريها ،وقد حاز البحث على جائزة
�أف�ضل بحث قدم �ضمن امل�ؤمتر
العاملي لل�شباب والذي �سين�رش يف
جملة «International Young
Scholar Journal of Language
.»IYSJL

باللغة العربية كالثقافة واملهارات
اللغوية .وتعر�ض البحث �أي�ضا
�إىل ال�صور النمطية امل�أخوذة عن
ثقافتنا و�أ�سبابها و�أبعادها واحللول
املقرتحة لها.
اجلدير بالذكر �أن الأ�ستاذة
فاطمة ال�سلمان -حما�رضة
بكلية العلوم والآداب ق�سم اللغات
الأجنبية -كانت قد �شاركت �أي�ضا
يف امل�ؤمتر العاملي للغات وال�سياحة
حولModality«:
بورقة عمل

وقد ناق�شت الطالبتان من
خالل بحثهن التجربة التي خا�ضتها
جامعة نزوى ممثلة يف معهد ال�ضاد
لتدري�س اللغة العربية ،بالإ�ضافة
�إىل دور بع�ض الأق�سام واملراكز
الأخرى يف اجلامعة كق�سم اللغة
العربية ومعهد التعلم مدى احلياة
وخمترب اللغة العربية يف تدري�س
العربية للناطقني بغريها،كما
ناق�ش البحث دور ال�رشيك اللغوي
وجتربة الطالبات اخلا�صة يف هذا
املجال ،وماهي ال�صفات التي in English and Arabic
يجب �أن يتحلى بها الطالب حتى Translation: Modal verbs
يتمكن من العمل ك�رشيك لغوي of past probability from
ينقل خرباته للطلبة غري الناطقني . »semantic perspective

�أخبـــــار

ملحق إشراقة  -العدد - 105

كلية العلوم والآداب ت�شارك
يف امل�ؤمتر الدويل للتدخل
املبكر يف ال�شارقة
�شاركت جامعة نزوى ممثلة بكلية العلوم
والآداب يف م�ؤمتر التدخل املبكر «مكعبات
ملونة» الذي مت عقده يف �إمارة ال�شارقة بدولة
الإمارات العربية املتحدة برعاية �سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي-ويل
العهد ،نائب حاكم ال�شارقة -وذلك مب�شاركة 32
باحث ًا ومتخ�ص�ص ًا يف جمال التدخل والطفولة
املبكرة والرتبية اخلا�صة من �سبع دول هي:
الواليات املتحدة الأمريكية ،الأردن� ،سلطنة
ُعمان ،الإمارات العربية املتحدة ،م�رص،
اجلزائر ،ال�سعودية .حيث مت تقدمي  24ورقة
بحثية خالل امل�ؤمتر قامت باختيارها اللجنة
العلمية للم�ؤمتر من �أ�صل  200ورقة بحثية
مقدمة.
وقد ركزت الور�ش و�أوراق العمل على
�إك�ساب العاملني يف جمال الك�شف والتدخل
املبكرين مهارات ومعارف جديدة لرفع م�ستوى
اخلدمات املقدمة للأطفال من ذوي الإعاقة،
وفتح �آفاقٍ جديدة للم�ؤ�س�سات والأفراد على
حد �سواء للتعاون وتبادل اخلربات يف هذين
املجالني املهمني ملرحلة الطفولة املبكرة ،ال
�سيما �إدخال التكنولوجيا يف �أ�ساليب التعليم.
وقد مثل اجلامعة الدكتور �أحمد حممد جالل
الفواعري �-أ�ستاذ م�ساعد يف الرتبية اخلا�صة،

ق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية -من خالل
تقدمي ورقة بحثية تناولت مدى مواكبة العاملني
يف برامج التدخل املبكر يف �سلطنة ُعمان
للم�ستجدات احلديثة واملعا�رصة ومدى امتالكهم
للمهارات الالزمة لذلك.

خدمة املجتمع ي�ست�ضيف برنامج تدريبي لتنمية
اجلوانب التحفيزية لدى املعلمني
ا�ست�ضاف مركز خدمة املجتمع برناجما
تدريبيا يف الإمناء املهني  ،والذي نظَّ مه مديرو
ومديرات مدار�س والية �إزكي ملعلمي ومعلمات
الوالية؛ وذلك بح�ضور الدكتورة حنان بنت �أحمد
الرواحية -مدير م�ساعد بدائرة تنمية املوارد
الب�رشية للإ�رشاف الرتبوي ،ورئي�س الفريق
املحلي املكلف مبتابعة امل�رشوع باملديرية،-
وعدد من امل�رشفني والإداريني.
وقد هدف الربنامج �إىل تنمية اجلانب
التحفيزي للمعلم و�شحذ النفو�س على اال�ستمرارية
يف العطاء وخلق بيئة عمل م�شجعة للعلم والتعلم،
و�إبقائهم على ات�صال دائم بالتطورات العلمية يف
خمتلف املجاالت ،حيث ا�ستهدف الربنامج ()18
مدر�سة من مدار�س والية �إزكي ،وت�ضمن ورقتي
عمل �أقيمت على مدار يومني ،ففي اليوم الأول
قدم الدكتور حمزة احلمزاوي -مدرب دويل معتمد
يف التنمية الب�رشية -ورقة عمل بعنوان»:كن

مت�أهبا» حث فيها املعلمني واملعلمات على
ك�رس املخاوف والتجديد يف طرق التدري�س وك�رس
الروتني اليومي داخل ال�صف ،كذلك حتدث عن �آلية
كتابة الأهداف ب�شكل �إيجابي بطابع اخل�صو�صية
وحمدد بزمن معني وقابل للقيا�س .وعرج خاللها
�أي�ضا �إىل �أهمية حتديد الأهداف يف حياة ال�شخ�ص
فهي تقوده وتوجهه نحو النجاح يف حياته
اليومي .ويف اليوم الثاين قدمت الأ�ستاذة حمفوظة
امل�شيفرية ورقة عمل بعنوان�»:أيقظ العمالق
بداخلك»  ،خل�صتها يف الإيجابية ودورها يف
تن�شيط الطاقات ،و�أهم �سمات ال�شخ�صية و�رضورة
و�ضع خطة وحتديد االولويات (نافذة جوهاري)
وكذلك التعرف على مدلوالت اخلط التي تنعك�س
على �شخ�صية الفرد .وقد مت يف اليوم اخلتامي
للربنامج تكرمي امل�شاركني ب�أوراق عمل وكذلك
اجلهات الراعية والداعمة للربنامج من �إدارات
املدار�س بوالية �إزكي وامل�ؤ�س�سات الأخرى .

5

حتت �شعار«�أن ت�صنع قائ ًدا» ..مركز التميز الطالبي
ينظم ملتقى املجال�س اال�ست�شارية الطالبية الأول
كتبت -ليلى الرحبية:
نظم مركز التميز الطالبي ملتقى املجال�س
اال�ست�شارية الطالبية الأول من نوعه يف ال�سلطنة ،حيث
جمع جمموعة من املجال�س اال�ست�شارية الطالبية بلغ
عددها  19م�ؤ�س�سة تعليمية خ�ضعوا لربنامج تدريبي
مكثف عن القيادة والإدارة وتنظيم الوقت ،وذلك حتت
�شعار « �أن ت�صنع قائدا» ،وقد قدم الربنامج فريق
العمل التطوعي والتدريب بجامعة النك�شري الربيطانية
بالإ�ضافة ملجموعة من طالب اجلامعة.
ا�ستهل امللتقى بربنامج افتتاحي رعاه الدكتور
�صالح بن من�صور العزري -م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون
الطالب -تخللته بع�ض الفقرات التعريفية بامللتقى
كعر�ض مرئي عن اال�ستعداد للملتقى و�آلية التنظيم
وفكرة �إقامته ،تلته كلمة ترحيبية قدمها الفريق
الربيطاين بالإ�ضافة لباقي الفريق املنظم للملتقى وهم
الأ�ستاذة ليلى بنت خلفان الرحبية والطالبة نور�س بن
عبداهلل احلارثية والطالبة عبري بنت را�شد احلارثية
والطالب فهد بن عبداهلل العمري والطالب يعرب بن
�إبراهيم املحروقي والطالبة هدى بنت �سعيد ال�شهومية
وم�شاركة من الكلية الدولية للهند�سة والإدارة �سهى
الها�شمية .بالإ�ضافة �إىل ذلك �ألقى مدير مركز التميز
الطالبي الأ�ستاذ �سعود بن نا�رص ال�صقري كلمة �شكر
خ�ص بها املنظمني وامل�شاركني من خمتلف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
بعد ذلك انطلقت فعاليات امللتقى حيث مت تق�سيم
امل�شاركني �إىل جمموعات �صغرية يقودها الفريق
املدرب تناولوا خاللها مو�ضوعات �شيقة ومميزة عن

القيادة والإدارة والعمل �ضمن الفريق ،وتنظيم الوقت.
كما �شمل امللتقى جمموعة من الألعاب الرتفيهية
وحلقات النقا�ش وامل�سابقات والتحديات الأمر الذي
�ساهم يف حتفيز وحث الطالب على املبادرة بالعطاء
�أكرث ،وتقدمي كل ما لديهم من مهارات يف �سبيل تعزيز
امللتقى والدور الذي قام من �أجله.
واختتم امللتقى بتكرمي امل�ؤ�س�سات امل�شاركة
بالإ�ضافة للمتدربني والفريق املدرب ،وقد القى
امللتقى �إعجاب اجلميع من امل�س�ؤولني والطلبة
امل�شاركني �آملني �أن تتكرر مثل هذه امللتقيات يف
الأيام القادمة.
اجلدير بالذكر �أن هذا امللتقى جاء كمبادرة
من جامعة نزوى لإقامة ما هو جديد على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات التعليمية لت�ساهم يف ت�شجيع الطلبة
على ا�ستغالل طاقاتهم و�أوقاتهم بالطريقة املثلى
بالإ�ضافة �إىل تعليم الطالب اجلامعيني مهارات
القيادة التي متكنهم من امل�شاركة يف برامج �أهم
كالعاملية منها وهم يحملون الفكر الإيجابي ميثلون
به م�ؤ�س�ساتهم ب�شكل خا�ص وال�سلطنة ب�شكل عام.

�ضمن برنامج التبادل الطالبي الدويل ..اجلامعة تبتعث
�ستة طالب للدرا�سة يف جامعة فيينا النم�ساوية

�ضمن برنامج التبادل الطالبي الدويل
ابتعثت اجلامعة �ستة من طالبها �إىل جامعة فيينا
بجمهورية النم�سا ،حيث كانت اجلامعة قد عددا
من الطلبة النم�ساويني خالل ف�صل خريف 2015
ويف املقابل ابتعثت اجلامعة عدد من طلبة ق�سم
اللغة الأملانية والرتجمة للدرا�سة اللغة الأملانية
يف جامعة فيينا النم�ساوية لف�صل درا�سي واحد.
وقد انطلق الطالب من مطار م�سقط الدويل
متوجهني �إىل العا�صمة فيينا لدرا�سة املقررات
الدرا�سية املخ�ص�صة لهم �ضمن برنامج معد من
جامعة فيينا ،كما �أعدت لهم برناجما تعريفيا
�شمل جولة حولة املدينة ،وتعليمهم ا�ستخدام
املرتو والرتام ،وتخلل الربنامج العديد من
الفقرات �أهمها كلمة �ألقاها عميد كلية اللغات
بجامعة فيينا وكلمة �ألقتها بع�ض الطالبات
النم�ساوييات الدار�سات يف جامعة نزوى الف�صل
املا�ضي ،ثم قدم عر�ضا مرئيا عن النم�سا و�أهم

املعامل فيها وعن جامعة
فيينا.
كما عمل الطالب حوار
ثقايف باللغة العربية واللغة
الأملانية كتبادل املعارف
بينهم� ،شمل احلوار ذكر
بع�ض املوا�ضيع باللغتني
ومت تق�سيم الطلبة فيما بينهم.

ويبا�رش الطالب دورة تدريبة
مكثفة يف اللغة الأملانية بعد
�أن مت �إجراء اختبار حتديد
م�ستوى لهم وتوزيعهم على
م�ستويات خمتلفة ،و�سوف
يبا�رشون درا�سة اجلدول
املعد لهم ابتداء من �شهر
مار�س القادم
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كلية العلوم والآداب تنظم دورة يف«�أ�سا�سيات الفيزياء و
الإلكرتونيات» لطالبات مدر�سة �أم الف�ضل للتعليم الأ�سا�سي
نظمت كلية العلوم
والآداب ممثلة بق�سم العلوم
الريا�ضية والفيزيائية دورة
تدريبية يف «�أ�سا�سيات
لطالبات
الإلكرتونيات»
مدر�سة �أم الف�ضل للتعليم
الأ�سا�سي� ،ألقاها الأ�ستاذ �أحمد
ف�ؤاد علوان والأ�ستاذة �إميان
بنت �سعود العامرية.
وقد هدفت الدورة
�إىل تطوير مهارات الطالب
يف ا�ستخدام االلكرتونيات

ا�ستقبل معهد التعلم مدى احلياة الدفعة
الثانية لربنامج «مهارات البحث العلمي»
واملقدم ملجموعة من ال�ضباط املدنيني
والع�سكريني العاملني يف خمتلف اجلهات
الع�سكرية والأمنية بوزارة الدفاع.
وي�أتي هذا الربنامج والذي يقدم لل�سنة
الثانية على التوايل �ضمن اتفاقية تدريب
وقعت بني املعهد ووزارة الدفاع يف ت�أهيل
باحثني قادرين على �إنتاج بحوث على
م�ستوى متقدم ت�سخر نتائجها يف خدمة
الوطن ،وقد بلغ عدد امللتحقني بالربنامج
هذا العام ( )26متدربا وملدة �أربعة �أ�سابيع
يغطى خاللها(� )110ساعة تدري�سية مكثفة يف

وبراجمها الت�شغيلية ،وذلك من
خالل �رشح القطع الإلكرتونية
و تفكيكها ثم �إعادة تركيبها
و�رشح عمل كل قطعة ومهمتها
يف اجلهاز املوجودة به،
�إىل جانب �إر�شاد الطالبات
�إىل الطريقة ال�صحيحة يف
ا�ستخدام اجلهاز و�إيجابيات
كل جهاز و�سلبياته والربامج
التي ميكن تزويدها لكل جهاز
�إلكرتوين ،وكيفية تطوير عمل
اجلهاز وحت�سينه.

وحدة بحوث الأفالج ت�شارك يف ندوة «املمار�سات الف�ضلى
و�أثرها يف ا�ستدامة م�صادر املياه»

كتب�-أجمد الرواحي:
�شاركت وحدة بحوث الأفالج
باجلامعة ممثلة بالدكتور عبداهلل
بن �سيف الغافري –مدير الوحدة-
يف الندوة التي نظمتها اجلمعية
العمانية للمياه بعنوان «:املمار�سات
الف�ضلى و�أثرها يف ا�ستدامة م�صادر
املياه» ،حيث �أقيمت بوالية عربي
مبحافظة الظاهرة حتت رعاية
�سعادة املهند�س �سامل بن نا�رص
العويف-وكيل وزارة النفط والغاز.-
وقم�ست الندوة على مدى
اليومني �إىل �أربع جل�سات بواقع
جل�ستني لكل يوم ،فكانت اجلل�سة
الأوىل بعنوان« :الإدارة املتكاملة
للموارد املائية» ومت التطرق فيها
�إىل عدد من املوا�ضيع املختلفة
مثل تر�شيد ا�ستخدام املياه ،واملياه
اجلوفية يف الزراعة ،واملمار�سات
الف�ضلى ال�ستدامة وحماية �أنظمة

الزراعة وت�أثريها على املياه
والطاقة يف دول اخلليج.
�أما اجلل�سة الثانية فقد تطرقت
�إىل«امل�شاريع املائية وتنمية املوارد
الب�رشية» ومت فيها مناق�شة ثالثة
م�شاريع خمتلفة وهي :ا�ستخدام
الري بالتنقيط حتت ال�سطحي لري
�أ�شجار النخيل ،وم�رشوع �أتانا
م�سندم ،وامل�شاريع الإقليمية حول
تنمية املوارد املائية.
وحتدثت اجلل�سة الثالثة عن
«تعزيز املوارد املائية التقليدية
وغري التقليدية» وفيها �ألقى
الدكتورعبداهلل الغافري ورقة عمل
حول «ا�ستدامة الأفالج يف ال�سلطنة»
�أو�ضح من خاللها �أن نظام الأفالج
ي�ستخدم يف  35دولة يف جميع انحاء
العامل � ،إذ تعترب الأفالج احلل الب�رشي
الذكي الذي جعل من العي�ش يف بيئة
جافة مثل عمان ممكنا ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك فقد �صنفت الأفالج

معهد التعلم مدى احلياة ي�ستقبل الدفعة الثانية
لربنامج «مهارات البحث العلمي» املقدم لوزارة الدفاع

�ضمن الأ�سباب التي عجلت يف
قيام احل�ضارة العمانية ،واعرتاف
اليون�سكو بالأفالج و�إدراجها �ضمن
الرتاث العاملي لهو دليل وا�ضح على
�أهميتها والدور الذي تلعبه كمثال
ممتاز من الإن�سان لإدارة املياه يف
املناطق اجلافة.
كما تر�أ�س الدكتور عبداهلل
الغافري اجلل�سة الرابعة والتي
كانت حول «دور اجلهات احلكومية
والقطاع املدين يف تر�شيد
ا�ستخدامات املياه» ،وقد ناق�شت
اجلل�سة عددا من املوا�ضيع مثل
ح�صاد مياه الأمطار وتغذية اخلزان
اجلويف بالريا�ض باململكة العربية
ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل احلديث
عن خدمات املياه يف حمافظه
الظاهرة ،والو�ضع املائي فيها
بني الواقع والطموح  ،والربنامج
العاملي للتعلم و�إفادة البيئة ومثال
عليه جتربة �سلطنة عمان.

املوا�ضيع البحثية .اجلدير بالذكر ب�أن ن�سخة الربنامج الأوىل
ر�ضا كبريا من قبل الوزارة نتيجة للنتائج الطيبة
قد القت ً
والتنظيم الدقيق الذي واكب جميع مراحل الربنامج مما حدا
بالوزارة لإ�سناد ن�سخته الثانية �إىل املعهد جمددا.

وت�ستقبل وفدا طالبيا من جامعة هارفرد وجامعة
نيويورك
ا�ست�ضافت وحدة بحوث الأفالج
بجامعة نزوى وفدا طالبيا من جامعة
هارفرد وجامعة نيويورك فرع
�أبوظبي ،وذلك يف �إطار تفعيل التبادل
الثقايف بني اجلامعات والتعريف
بالأفالج ودورها و�أهميتها يف حياة
الإن�سان العماين على مر الزمان.
وقد نظم الدكتورعبداهلل بن
�سيف الغافري -مدير الوحدة -زيارة
ميدانية �إىل فلج اخلطمني بنيابة
بركة املوز �رشح خاللها العديد من
املوا�ضيع املتعلقة بالأفالج مثل
تاريخ ن�ش�أتها و�أنواعها و�أهميتها
ووظائفها وطريقة �شق الأفالج ،حيث
�أن ال�سلطنة ت�ضم ثالث �أنواع من
الأفالج تنق�سم �إىل :الأفالج الدا�ؤودية،
والأفالج الغيلية والأفالج العينية.
كما �أ�شار الدكتور الغافري
�إىل الأمور املتعلقة بتوزيع ح�ص�ص
امل�ستفيدين من الفلج بالإ�ضافة �إىل
التعريف بامل�س�ؤول عن الفلج والذي
يطلق عليه ا�سم (وكيل الفلج) .وقد
�أبدى الوفد �إعجابه ال�شديد بهند�سة
�إن�شاء الأفالج والطرق امل�ستخدمة يف
�شق قنوات املياه فيها.
اجلدير بالذكر �أن الوفد �ضم
ع�رش جن�سيات من دول خمتلفة من
جميع �أنحاء العامل مثل �سلطنة عمان
والواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا
والهند وراوندا وكينيا وهايتي ولبنان
وبالرو�سيا ورومانيا.
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حتت عنوان«اجتاهات نظم املعلومات (احلو�سبة
ال�سحابية)» ..كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات
تنظم امللتقى الوطني الأول لنظم املعلومات

افتتحت كلية االقت�صاد والإدارة
ونظم املعلومات امللتقى الوطني الأول
بعنوان«اجتاهات نظم املعلومات (احلو�سبة
ال�سحابية)» ،وذلك حتت رعاية الدكتور�سامل بن
�سلطان الرزيقي -الرئي�س التنفيذي لهيئة تقنية
املعلومات ،-حيث هدف امللتقى �إىل تعزيز
كفاءة املتخ�ص�صني يف جمال احلو�سبة وتوفري
فر�ص مل�ستوى عايل من احلوار والنقا�ش يف
جماالت نظم املعلومات ،بالإ�ضافة �إىل كون
امللتقى ي�شكل فر�صة للباحثني والأكادمييني
والطالب لاللتقاء بغريهم من املهنيني من
خمتلف املنظمات الدولية والوطنية لتبادل
خمتلف الأفكار يف جمال نظم املعلومات .وقد
افتتح امل�ؤمتر ب�آي من الذكر احلكيم ،تبعتها كلمة
للدكتور�أحمد بن م�سعود الكندي -عميد الكلية-
رحب فيها باحل�ضور ،وقال�»:إن هذا امل�ؤمتر
جاء ليعزز البحث العملي �سواء يف اجلامعة �أو
خارجها ،ولي�ساهم يف تو�سعة مدارك و�آفاق
الطالب وتدريبهم و�صقل مواهبهم يف جمال
البحث العمل والإبداع واالبتكار» و�أ�ضاف«:
�إن امل�ؤمتر �سريكز على التعريف باجتاهات
نظم املعلومات وخا�صة تلكم املتعلقة مبجال
احلو�سبة ال�سحابية» ،ويف ختام كلمته توجه
بال�شكر اجلزيل لراعي احلفل وال�ضيوف الكرام
واملنظمني لهذا امل�ؤمتر .ثم دعا راعي احلفل
الدكتور �سامل الرزيقي لتد�شني كتاب امل�ؤمتر.
بعد ذلك مت عر�ض فيلم اجلامعة الوثائقي
تبعته ق�صيدة �شعرية من تقدمي ال�شاعرة �أماين

الرا�سبية ،وقدم الدكتور�سامل الرزيقي الورقة
الرئي�سية يف امل�ؤمتر حتت عنوان «احلو�سبة
ال�سحابية ومنظورها يف هيئة تقنية املعلومات»
حتدث فيها عن دور الهيئة يف �إثراء التكنولوجيا
واملعرفة يف جميع �أرجاء ال�سلطنة ،كما حتدث
عن مفهوم احلو�سبة ال�سحابية و�آلية ا�ستخدامها
ومدى تو�سعها وانت�شارها .وقدم الفا�ضل عبداهلل
بن عي�سى الرواحي -الرئي�س التنفيذي للتحالف
وال�رشاكة ب�رشكة �أوريدو -ورقة عمل حتت
عنوان «امل�رشوع الرقمي» تناول احلديث فيها
عن العامل الرقمي وكيفية منوه وتطوره ب�شكل
م�ستمر والتحديات وال�صعوبات التي تعرت�ض
امل�شاريع الرقمية .بعد ذلك عر�ضت جمموعة
من �أوراق العمل والتي حتمل عناوين خمتلفة
كالعالقة بني احلو�سبة ال�سحابية والهيكلة
اخلدمية ،و«احلو�سبة ال�سحابية وق�ضايا الأمن»
و«ت�شخي�ص م�شاكل الأمن للحو�سبة ال�سحابية
يف املنظمات املتو�سطة» ،وكذلك «امل�سح
على طريق التنويع وعقدة ن�رش يف �شبكات
اال�ست�شعار الال�سلكية» ،و«درا�سة حتليلية لر�ضا
امل�ستخدم من التطبيقات امل�رصفية عرب الهاتف
املتحرك يف عمان»�.إىل جانب ذلك قدم الدكتور
بدر املنذري -املدير العام لق�سم �أمن املعلومات
بهيئة تقنية املعلومات -ورقة تطرق فيها
�إىل «�أمن احلو�سبة ال�سحابية -الق�ضايا
والتحديات» ،حيث �أ�شار �إىل �أمن احلو�سبة
ال�سحابية يف ال�سلطنة والق�ضايا والتحديات
التي تواجهها و�آلية تطبيقها .وحتدث الفا�ضل
يحيى الهاجري �-أخ�صائي �أول بهيئة تنظيم
االت�صاالت -عن «منظور احلو�سبة ال�سحابية
يف هيئة تنظيم االت�صاالت» تطرق فيها �إىل
مناذج احلو�سبة ال�سحابية وفئاتها واخل�صائ�ص
الأ�سا�سية ،وكذلك احلو�سبة ال�سحابية والق�ضايا
القانونية والتنظيمية ،وحماية امل�ستهلكني،
وت�شجيع اال�ستثمار .واختتم امللتقى بعر�ض
�أوراق عمل تدور حول «نظرة عامة ل�سحابة
املوبايل» ،و«بناء منوذج الأمن للمدن الذكية»،
و«توزيع بيئات احلو�سبة ح�سب تكنولوجيا
احلو�سبة ال�سحابية» ،و«ت�صور �أداء حمرك البحث
مع علم الوجود».

7

كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات تنظم
«ملتقى م�شاريع التخرج »CIST 2016

كتبت� -أمل الإ�سماعيلية:

نظم ق�سم نظم املعلومات بكلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات
ملتق ًا مل�شاريع التخرج لطالب تخ�ص�صات نظم املعلومات وعلوم احلا�سوب
وهند�سة احلا�سب الآيل حتت عنوان «التحرك نحو االبتكارات يف جمال
التكنولوجيا لبناء جمتمع املعرفة» ،وقد �أو�ضح الدكتور �أحمد بن م�سعود
الكندي -عميد الكلية -يف كلمة له �إن املهمة الرئي�سية للق�سم هي امل�ساهمة
يف خدمة ورقي املجتمع يف جمال نظم املعلومات من خالل تعليم الطالب
وت�شجيعهم على الإبداع واالبتكار ،م�ضيفا �أن الهدف من هذا امللتقى هو
تبادل ون�شر وتقدمي �أحدث االبتكارات يف جمال نظم املعلومات ،حيث ي�أتي
هذا امللتقى خللق بيئة تناف�سية بني طالب تخ�ص�صات نظم املعلومات وعلوم
احلا�سب وهند�سة احلا�سب الآيل لعر�ض مهاراتهم املختلفة وخرباتهم
وابتكاراتهم من خالل م�شاريع التخرج اخلا�صة بهم.
وت�شمل فكرة امللتقى قيام كل ق�سم من الأق�سام املعنية بامل�شاركة
بخم�سة م�شاريع تخرج من طرف طالب الق�سم على �أن يتم انتقاء م�شروعني
فقط من تلك امل�شاريع لعر�ضها يف امللتقى ب�شرط �أن تكون امل�شاريع املختارة
م�شاريع متميزة وذات فكرة جديدة ومبتكرة عالوة عن قيام الطالب بت�صميم

بو�سرتات مل�شاريعهم وعر�ضها �أمام جلنة التحكيم ،ومت تكرمي الطالب
احلا�صلني على املراكز الثالثة الأولى يف كل من عر�ض م�شاريع التخرج
وت�صميم البو�سرتات .اجلدير بالذكر �أن الطالب �أثروا امللتقى ب�أفكارهم
النرية يف امل�شاريع التي قاموا بت�صميمها والعمل عليها من خالل ما
اكت�سبوه من معرفة وعلم يف جماالت التخ�ص�ص.

وتنظم يوما مفتوحا لطالبها
�ضمن فعاليات الأ�سبوع الثقايف لكلية االقت�صاد
والإدارة ونظم املعلومات ،نظمت الكلية يوم ًا مفتوح ًا لطالبها
ت�ضمن العديد من الفعاليات والأن�شطة املتنوعة ،حيث افتتح
اليوم الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن م�سعود الكندي -عميد الكلية
– يف كلمة قال فيها�«:أن كلية االقت�صاد والإدارة ونظم
املعلومات تقوم بتقدمي هذا الربنامج مع عدد من الأن�شطة
لتحفيز وتعزيز مهارات ومعارف الطالب ،كما يوفر لهم
الفر�صة الكت�ساب اخلربة من خالل امل�شاركة يف امل�سابقات
والعرو�ض وذلك من �أجل �إبراز مواهبهم الكامنة».
ثم حتدث الدكتور- Arockiasamyم�ساعد العميد
للتدريب ورئي�س ق�سم نظم املعلومات -عن هذا احلدث
وعن برنامج اليوم املفتوح والفعاليات التي �سيت�ضمنها،
كما قدمت الفا�ضلة �أمل بنت عبداهلل الإ�سماعيلية -املديرة
الإدارية بالكلية -عر�ض ًا موجزاً عن ر�ؤية ور�سالة الكلية ،تبع
ذلك عر�ض عن الكلية والربامج الأكادميية املوجودة فيها
وفر�ص العمل املتاحة لكل تخ�ص�ص ،وقد قدم العر�ض كل من
الدكتور �سعيد يون�س -م�ساعد العميد للدرا�سات اجلامعية-
والدكتورهاين حداد �-أ�ستاذ م�ساعد بق�سم الإدارة يف الكلية. -
بعد ذلك قام الربوفي�سور  William Wreschمن
جامعة وي�سكن�سن الأمريكية بالتحدث عن ريادة الأعمال
وكيفية حث وت�شجيع الطالب على �أن يكونوا �أ�صحاب م�شاريع
ناجحة ،ثم دعا جمموعة من طالبه يف م�ساق ريادة الأعمال
لعر�ض م�شاريعهم �أمام احل�ضور على �أن يتم تكرمي �أ�صحاب
امل�شاريع املتميزة واحلا�صلني على املراكز الثالثة الأوىل.
بعدها مت دعوة املهند�س �أحمد بن �سامل ال�سيابي -الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة �أبيك�س للتجارة االلكرتونية -لتقدمي عر�ض
للطالب عن «مهارات التوظيف وريادة الأعمال» وحتدث عن
التزام ال�رشكة ل�شباب عمان قائال« :نحن �سعداء لأن تكون
�رشكتنا قادرة على امل�ساهمة يف تطوير املجتمع املحلي من
خالل تدريب وت�أهيل ال�شباب العماين ومتكينهم من امل�شاركة

يف تطوير البالد» ،كما تطرق يف حديثه �إىل م�رشوع (جميد
للتوظيف االلكرتوين) التطوعي الذي قام بت�أ�سي�سه مع جمموعة
من املتطوعني؛ وذلك بهدف �إيجاد فر�ص عمل للباحثني عن
عمل وذلك بالتوا�صل مع جمموعة م�ؤ�س�سات و�رشكات يف
داخل ال�سلطنة.
�إىل جانب ذلك قامت الكلية بعمل م�سابقة للطالب
ت�ضمنت العديد من الأ�سئلة املتنوعة يف االقت�صاد والإدارة
واملحا�سبة ونظم املعلومات ،وانطالق ًا من اهتمام الكلية
بالطلبة اخلريجني وحر�صها على ت�أهيلهم وتهيئتهم للت�أقلم
مع بيئات العمل املختلفة فيما بعد ،قامت الكلية بعد توا�صلها
مع طالبها اخلريجني بعمل مقابالت وهمية ليكونوا على دراية
وا�ضحة م�ستقب ًال عند تقدمهم لأي وظيفة ،كما قام طالب ق�سم
نظم املعلومات بتقدمي فقرة ترفيهية ت�ضمنت جمموعة من
امل�سابقات للأ�ساتذة الكرام بالكلية.
ويف نهاية اليوم مت دعوة الدكتور �صالح بن من�صور
العزري -م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب -لتقدمي ال�شهادات
واجلوائز لل�ضيوف امل�شاركني من خارج اجلامعة ثم للمتميزين
يف م�شاريع ريادة الأعمال والفائزين مب�سابقة الطالب� ،إ�ضافة
�إىل تكرمي الطالب الذين متيزوا خالل املقابالت ،كما مت تكرمي
عدد من الأ�ساتذة الكرام ممن لديهم م�شاريع بحثية معتمدة
من طرف جمل�س البحث العلمي مع جمموعة من الطالب وذلك
مكاف�أة لهم على اجلهود املبذولة.
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حتــــت �شعــــــار( املعلــــم :الإعــــــداد والتعل
اجلامعــــــة تختتـــــم �أعمــــــال امل�ؤمتــــــر الدولــــــي ال

�إعداد -مرمي بنت جمعة الكميانية:

اختتمت منذ �أيام �أعمال امل�ؤمتر الدويل الرابع لق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية بكلية العلوم
والآداب ،والذي ح�ضي مب�شاركة وا�سعة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها ،حيث
�شاركت يف امل�ؤمتر ت�سع دول عربية قدمت خالله ( )47بحثا و�أربع ور�ش عمل �سلطت ال�ضوء على واقع
املعلم وتدريبه وت�أهيله ،وتوجيه االهتمام بدوره يف الإر�شاد ،وتعزيز الدور القيادي الفعال له� ،إىل جانب
االطالع على التجارب العربية والعاملية يف جمال �إعداد املعلم وتدريبه وت�أهيله ،و�إبراز مكانة املعايري
املهنية يف املمار�سة العملية للمعلم وغريها.
وال يخفى على �أي كان الدور الكبري الذي يقوم به املعلم يف ت�أهيل الأجيال وتربيتها لبناء جمتمع
متقدم ي�سعى �إىل االزدهار والرقي الدائمني معتمدا على �سواعد �أبناءه و�أفكارهم ،ولكن كيف يتم �إعداد
املعلم يف ظل ع�رص التقدم التكنولوجي وع�رص املعرفة؟ وما هي �أهم التحديات التي تواجهه؟ وكيف يتم
متهني التعليم؟ وما هو واقع املعلم يف الدول العربية؟
كل ذلك مت مناق�شته يف �أيام امل�ؤمتر ،و«�إ�رشاقة» ر�صدت لكم �أهم ما مت تقدميه من �أبحاث علمية،
و�أهم ما خرج به من تو�صيات..

�إعداد املعلم ،التحديات و�سبل التطوير:
ورقة بحثية قدمها الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن خمي�س �أمبو�سعيدي-كلية الرتبية ،جامعة ال�سلطان قابو�س-
حتدث فيها عن املعلم ب�أنه ركيزة �أ�سا�سية من ركائز العملية التعليمية ،وبدون وجود معلم كفء يقود دفة العملية
التعليمية داخل الغرفة ال�صفية لن حتقق تلك العملية �أهدافها ومبتغاها .ثم حتدث عن واقع التعليم يف ال�سلطنة
قائال :ولكن مما يالحظ يف ال�سنوات الأخرية –يف �سلطنة عمان على �سبيل املثال -واجهت عملية �إعداد املعلم
حتديات كبرية متثلت يف انخفا�ض �أعداد املقبولني يف برامج �إعداد املعلم خا�صة من فئة الطلبة الذكور� ،إ�ضافة
�إىل �إ�شكاليات مرتبطة مب�ستواهم التح�صيلي يف التعليم العام ،و�إنخفا�ض دافعية ممن مت قبوله يف هذه الربامج
نحو مهنة التدري�س ،وانعكا�س ذلك كله على التزامهم نحو املهنة بعد تخرجهم .ولذا كان البد �أن تعمل م�ؤ�س�سات
الإعداد على مراجعة براجمها وتطوير مقرراتها الدرا�سية ،وكل ما تقدمه للطلبة من �أن�شطة وفعاليات من �أجل
الرقي مب�ستواهم التدري�سي لقيادة عملية التغيري واال�صالح داخل املدار�س ،خمتتما حديثه ب�رضورة وجود معايري
�إعداد املعلم ،وال�سبل الكفيلة بالرقي بربامج الإعداد من �أجل ا�ستقطاب الكفاءات من طلبة الدبلوم العام ليمتهنوا

مهنة التدري�س يف امل�ستقبل.

تقييم �أداء املعلمني..الواقع والطموح:
ورقة بحثية �أخرى قدمها الأ�ستاذ الدكتور �إخليف يو�سف الطروانة -رئي�س اجلامعة الأردنية -تناولت
عر�ضا للإجراءات التي ا�ستخدمت يف تقييم �أداء املعلمني والتي ا�ستندت �إىل مناذج التقييم املختلفة وفقا للأدوار
املهنية التي �أنيطت باملعلمني عرب املحطات التاريخية والنظريات اخلا�صة ب�إعداد املعلمني ،حيث وفرت ورقته
البحثية تقييما ناقدا لهذه الإجراءات من حيث الإيجابيات وال�سلبيات اخلا�صة بها ،ثم تناولت حتلي ًال للأدوار
املهنية املناطة باملعلمني حاليا يف ظل متطلبات ع�رص االقت�صاد املعريف والتعلم القائم على الطالب كمحور
للعملية التعليمية والتعلمية ،والتوجه �إىل االنتقال بالرتكيز من التعليم �إىل التعلم يف مناهج وا�سرتاتيجيات
التعليم والتعلم والتي متليها الأدواراملهنية والإ�سرتاتيجيات الرتبوية التي يتوقع من املعلم القيام بها.
وقدمت الورقة كذلك منوذجا مقرتحا ميكن �أن ي�ستخدم لتقييم عمل املعلم مبني على منظومة الكفايات
واملهارات واملعارف الالزمة لأدواره املهنية اجلديدة ،والذي يتوقع �أن ي�شكل �أ�سا�سا لبناء االختبارات اخلا�صة
بتقييم �أداء املعلم وتقييم برامج الأعداد املهني له والتي تقدمها م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو تلك التي تقدم لالرتقاء
بامل�ستوى املهني لأداء املعلمني �أثناء اخلدمة.

م�ستقبل اجلودة لكليات الرتبية:
«م�ستقبل اجلودة لكليات الرتبية ..من �ضمان اجلودة �إىل التميز امل�ستدام (ا�ستخدام منوذج  »)EFQMورقة
بحثية قدمها الدكتور �إبراهيم عبد الكرمي احل�سني-جامعة امللك في�صل ،ال�سعودية :-قدم فيها ملحة عامة عن
االجتاهات املحتملة مل�ستقبل اجلودة لكليات الرتبية ،فقد �أ�صبحت امل�ؤ�س�سات على اختالف منتجاتها وخدماتها
قلقة كيف �ستواجه حتديات حقبة جديدة من العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالقت�صاد القائم على املعرفة.
ووو�ضح الورقة التي قدمها مالمح متطلبات التميز امل�ؤ�س�سي امل�ستدام لكليات الرتبية با�ستخدام منوذج التميز
الأوربي  EFQMك�إطار منظم ي�ساعد امل�ؤ�س�سات يف �سعيها نحو التميز وامل�ستقبل .ووف ًقا لهذه الدرا�سة فهناك
دالئل ت�شري �إىل �أن �سعي كليات الرتبية لتحقيق �ضمان اجلودة والتميز يف خمرجات التعليم ،يتطلب تبني منهجية
منظمة تقود وتدير التميز يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية على �سبيل املثال :منوذج التميز الأوربي ،كما ت�شري �إىل وجود
فجوات «فجوة �أداء» و« فجوة معرفة» ،تتطلب القيام مبنهجيات تقييم متقدمة للأداء ،والبد �أن يحظى ذلك بدعم
وت�شجيع من قادة كليات الرتبية والتوجه الوا�ضح والثابت نحو جودة تعليم الطالب املتوافقة مع احتياجاتهم
وتوقعاتهم و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين لال�ستجابة الذكية للمتغريات امل�ستمرة التي يفر�ضها ع�رص املعرفة.
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لـــم مـــــدى احليــــاة فــــي عالــــم متغيـــــــر)
لرابــــــع لق�ســـــــم الرتبيـــــة والدرا�ســــــات الإن�سانيــــــة

املعلم الذي نريد يف عامل تكنولوجي متغري:
قدم الأ�ستاذ الدكتور النور عبدالرحمن حممد خري -جامعة بحري  ،ال�سودان -ورقة بحثية تناولت
مو�ضوع (املعلم الذي نريد يف عامل تكنولوجي متغري� -إعداداً و تعلماً) وهو من املو�ضوعات املهمة يف ع�رص
اتفق فيه �آراء املربني و�صانعي القرارات التعليمية مع نتائج البحوث الرتبوية احلديثة يف �أن جناح امل�ؤ�س�سة
التعليمية يف ع�رص تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت ،يتوقف بالدرجة الأوىل على جناحها يف �إحداث نقلة
نوعية يف �إعداد املعلم و�إعادة ت�أهيله كي يتعامل مع تكنولوجيا ع�رص املعلومات دون رهبة �أو خوف.
و�سلط الدكتور النور يف بحثه على املعلم الذي نريد يف عامل تكنولوجي متغري من حيث كيفية �إعداده
وتعلمه يف ع�رص التكنولوجيا وم�ستحدثاتها؛ لأن املعلم هو حمور العمل التجديدي ،وينبغي �إعداد املعلم
التغي اجلذري الذي يجب �أن يتم يف بنية التعليم ومناهجه وطرائقه .وهدف البحث �إىل
وتدريبه يف �إطار
رّ
تو�ضيح الكفايات الإدارية والفنية وال�شخ�صية والتعلمية والإعدادية للمعلم ،وقد اتبع الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي يف معاجلة املحتوى املعريف للبحث ،فتو�صل �إىل نتائج عديدة �أهمها �أن املعايري العلمية والرتبوية
والثقافية وال�صحية من الأ�سا�سيات الختيار الطالب الذي ي�صلح ملهنة التعليم ،كما تو�صل كذلك �إىل تو�صيات
عديدة �أهما �رضورة �إ�رشاك �أ�ساتذة املناهج وطرق التدري�س وعلم النف�س الرتبوي من اجلامعات يف تدريب
الطالب املعلمني يف فرتة الرتبية العملية باملدار�س.

�إعداد املعلمني يف �ضوء �أهداف مدر�سة امل�ستقبل:
�إن التعلم هو اال�ستثمار الأغلى لأنواع املوارد الب�رشية ملا له من �أهمية يف حتقيق النمو ال�شامل
للمتعلمني ،وملا لها من �أهمية على التنمية االقت�صادية والإجتماعية ،وكما �أن املعلم هو �أهم عنا�رص الر�أ�س
الب�رشي لتحقيق التقدم والنمو للمجتمعات ،ف�إن هذه الورقة البحثية والتي قدمها الدكتور �أحمد بن حميد
البادري -كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق� -سلطت ال�ضوء على مالمح �إعداد املعلمني يف �ضوء �أهداف مدر�سة
امل�ستقبل.
وقد تناول الباحث فيها تعريف مدر�سة امل�ستقبل ،ومالمح مدر�سة امل�ستقبل يف النموذج التعليمي
احلديث ،وكفايات املعلم و�أدواره يف مدر�سة امل�ستقبل ،و�أهداف مدر�سة امل�ستقبل التي ينبغي �إعداد املعلمني
يف �ضوئها� ،سواء كانت �أهداف مرتبطة (بالبيئة التعليمية �أو املناهج �أوالتقنيات �أو التقومي �أو موا�صفات خريج
مدر�سة امل�ستقبل �أو التعلم الإلكرتوين) ،كما تناولت الورقة التحديات التى تواجه برامج �إعداد املعلمني يف
�ضوء �أهداف مدر�سة امل�ستقبل .وخرجت الورقة بالعديد من التو�صيات التي تتالئم مع تطوير منظومة التعليم
يف �سلطنة ُعمان ومع برامج �إعداد املعلمني وفق ًا لالجتاهات احلديثة ويف �ضوء �أهداف مدر�سة امل�ستقبل ،كما
�أكدت التو�صيات على تطوير عمليات �إعداد املعلم يف �سلطنة ُعمان يف �ضوء مدر�سة امل�ستقبل.

• تو�صيات امل�ؤمتر:
وبعد �أن قدم نخبة من العلماء والباحثني �أوراقهم البحثية� ،أختتم امل�ؤمتر مبجموعة من التو�صيات
�أهمها:
 .1متهني التعليم وتوحيد معايريه على م�ستوى البالد العربية ومبراعاة املعايري العاملية ال�سائدة يف
هذا املجال.
 .2الت�أكيد على الت�أهيل التتابعي للمعلم (بكالوريو�س يف التخ�ص�ص/دبلوم يف املناهج وطرق
التدري�س) كون هذا ال�شكل من الت�أهيل �أثبت كفاءته من ناحية التمكن من التخ�ص�ص واكت�ساب
املهارة يف جمال التدري�س.
�	.3أهمية �إن�شاء مركز للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف جامعة نزوى يهتم بالبحث العلمي والتطوير
الرتبوي والنف�سي ويقدم اال�ست�شارات الرتبوية والفنية للجهات املعنية �سواء يف ال�سلطنة �أو خارجها.
 .4تطوير مناهج �إعداد املعلم مبا يتنا�سب مع االحتياجات الرتبوية الفعلية للمدار�س.
�	.5إعادة النظر مبنظومة القيم واملفاهيم واملعارف واملهارات والرتكيز ب�شكل �أكرب على متثل ثقافة
املواطنة واحلوار والت�سامح والتقبل والأمن االجتماعي يف جميع املراحل الدرا�سية.
�	.6إيجاد معايري �إ�ضافية لتقومي م�ستوى الراغبني يف االلتحاق بكليات الرتبية وجعل هذا التقومي
تقوميا تتابعيا يف كل مرحلة يجتازها الطالب.
� .7ضمان كفاءة وجودة املعلم اخلريج من خالل اعتماد معايري عاملية يف الت�أهيل والتدريب.
 .8مواكبة التطورات العاملية احلديثة يف تكنولوجيا االت�صال وثورة املعرفة وما �أحدثته هذه
املتغريات من حتوالت تربوية يف طرق �إعداد املعلم والتدري�س لإعداد معلمني قادرين على التعامل
مع التكنولوجيا باعتبارها و�سيلة الكت�ساب املعرفة.
 .9االهتمام ب�شكل كبري باللغة العربية باعتبارها جزء �أ�سا�سي من هوية الأمة ووعاء للفكر ير�سخ قيم
املواطنة.
 .10االهتمام ب�إك�ساب املعلمني مهارات التفكري العلمي الناقد والبحث العلمي والتعلم الذاتي والتعاون.
 .11عقد ندوات وحلقات نقا�ش و�إجراء درا�سات علمية تتعلق مبوا�صفات معلم امل�ستقبل
 .12الت�أكيد على را�سمي ال�سيا�سات التعليمية يف البالد العربية بتبني ر�ؤى تربوية جديدة بعيدة املدى
ومرنة تقوم على ا�ست�شفاف امل�ستقبل.
�	.13إ�صدار امليثاق الأخالقي ملهنة التعليم وتدريب املعلمني على متثل م�ضامينه
 .14التو�سع النوعي والكمي يف �إعداد املعلمني وت�أهيلهم وتدريبهم ،علمي ًا وتربوي ًا وثقافي ًا ليكونوا
قادرين على مواجهة التحديات احل�ضارية الراهنة وامل�ستقبلية.
�	.15أكد امل�شاركون فيما يتعلق بعقد امل�ؤمترات بعقد حلقات تدريب على طرق و�أ�ساليب الإلقاء
واالنتقال من �أ�ساليب العر�ض التقليدية �إىل �أ�ساليب �أكرث فاعلية وجذب ًا لعرو�ض امل�ؤمترات العلمية
و�إف�ساح املجال ب�شكل �أكرب للمناق�شات واحلوارات كونها الأ�ساليب الأكرث فاعلية يف توليد الأفكار
وتبادل اخلربات.
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�سافــــر ففــــي الأ�سفـــار خمـــ�س

فوائـــد ()3

من املقرن ملتقى النيلني بالعا�صمة ال�سودانية اخلرطوم
املقرن هو مكان التقاء النيل الأبي�ض
القادم من �أوغندا والنيل الأزرق القادم من �أثيوبيا
لي�شكال ،بعد ذلك جمرى واحد يتدفق �شماال باجتاه
م�رص منتهيا يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،واملقرن
هو الظاهرة البيئية الأكرث جذبا ومتعة و�إعجابا،
واملعلم البارز الذي مييز اخلرطوم التي يق�سمها
النيل� -أو النيلني� -إىل ثالثة �أجزاء �أ�شبه ما تكون
مبثلثات تلتقي ر�ؤو�سها عند املقرن وجزيرة توتي.
جزيرة توتي التي ت�شكلت نتيجة انق�سام النيل
الأزرق �إىل ق�سمني يتجه �أحدهما ميينا ويتجه
الآخر �شماال نحو ثالثة كيلومرتا ،ثم يلتقي كل
واحد منها عموديا مع النيل الأبي�ض .واجلزيرة
ت�ضم ح�ضورا بارزا وطلة بهية �إىل امل�شهد ال�ساحر
اجلذاب كقرية ريفية تت�أزر ثالثة �أنهر عذبة دفاقة.
النيل هو الق�صة الكاملة واحلكاية كلها
يف هذا اجلزء من العامل؛ عليه قامت احل�ضارات
القدمية ،وعلى �ضفافه عا�ش الإن�سان �آالف ال�سنني
يروي عن النيل الق�ص�ص والأ�ساطري ،ومنه ي�أكل
�سمك (البوطاية) طريا ،وفيه ي�سبح وي�ستحم ،ومن
مائه ي�رشب فريوي ظم�أه ،وعلى جانبيه يزرع
وي�سقى ويح�صد (عي�ش احلقل) وي�أكل (الدخن)
وخريات �أر�ض مباركة ت�ؤتي �أكلها كل حني ،وعلى
اقت�سام ثروته املائية تثور اخلالفات وتن�شب
النزاعات بني الدول النيلية .هنا يف ال�سودان
ي�سمون النيل بحر ،وهم عندهم حق ،فهو بحر دافق
باحلياة؛ ولوال النيل لكان املكان �صحراء جرداء
ك�صحراء الربع اخلايل �أو ال�صحراء الكربى ال توجد
بها حياة وغري �صاحلة لعي�ش الإن�سان .عندما
وقفت �أمام بحرية �سد جبل �أوليا الذي مت �إن�شاءه
يف 1918م �صانعا �أمامه بحرية يزيد عر�ضها على

2كم خلت نف�سي �أقف �أمام �صفحة من املاء متتد
�إىل �آخر الأر�ض لي�س لها نهاية� ،أو واقف يف �ساحل
العذيبة �أو ال�سيب �أت�أمل بحر ُعمان يلتقي يف البعيد
مع �أفق ال�سماء الوا�سعة.
�أتيحت يل زيارة ال�سودان ور�ؤية ملتقى
النهرين يف �أثناء م�شاركتي يف م�ؤمتر نظمه احتاد
اجلامعات العربية بالتعاون مع جامعة ال�سودان
للعلوم والتكنولوجيا.
وجامعة ال�سودان يدر�س بها (� )65ألف
طالب ،وتعود ن�ش�أتها �إىل عام  1950حتت ا�سم
معهد اخلرطوم الفني ،ومت حتويله �إىل جامعة عام
 .1990جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ،طبعا
لي�ست اجلامعة الوحيدة يف هذا البلد ،ف�إىل جنبها
تقف �شقيقتها جامعة اخلرطوم ،وغريهما كثري،
وال عجب؛ فال�شعب ال�سوداين يحب العلم وا�شتهر
ال�سودان بعلمائه ومفكريه و�شعرائه و�أدباءه على
مر التاريخ .فيبد�أ االهتمام بالتالميذ يف هذا البلد
العريق منذ �صغرهم على �أيدي املعلمني وال�شيوخ،
�إذ تنت�رش �إىل جانب املدار�س النظامية ،الزوايا التي
تعنى بال�صغار ويتفرغ لتعليمهم �أ�ساتذة ومعلمون
يولون ن�رش العلم واملعرفة جل اهتماهم .زاوية
ال�شيخ الياقوت يف مدينة جبل �أولياء� ،أحد املراكز
التي يجتمع بها التالميذ من خمتلف الأعمار ومن
�أماكن كثرية من ال�سودان حيث يتم توفري امل�سكن
وامل�أكل والرعاية لهم وللمعلمني اللذين يعلمونهم
القر�آن الكرمي والفقه والكتابة .ومن هذه الزاوية
يلتحق الطلبة باملعاهد الدينية ومنها ينطلقون
�إىل اجلامعات والكليات.
احلياة يف ال�سودان تبد�أ يف ال�صباح الباكر
وت�ستمر �إىل �ساعة مت�أخرة من الليل ،وال�سودانيون

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

ن�شطون يحبون العمل وال�سعي ،والأ�سواق مليئة ب�شتى �أنواع املنتجات ،وغا�صة بالباعة واملت�سوقني
واملركبات .زرت �سوق (اخلرطوم بحري) الذي يفوح منه عبق النب املحم�ص والتوابل ،ويف (اخلرطوم قبلي)
زرت ال�سوق العربي وال�سوق الأوربي الذي �أ�س�سه اليونانيون يف منت�صف القرن الع�رشين كما قيل يل .كما
زرت �سوق مدينة الكالكلة (�أو �سوق اللفة) الذي يعد �أكرب �سوق بعد ال�سوق العربي باخلرطوم .ويف �سوق �أم
درمان تب�ضعت ال�صمغ ال�سوادين� ،شقيق اللبان الظفاري ،وا�شرتيت ع�صا �سودانية مر�صعة بالعاج ال بد �أنها
�ستبز كل الع�صي التي تزاحمها احل�ضور يف ال�سبلة ال ُعمانية.
�أم درمان هي مدينة الرتاث يف العا�صمة اخلرطوم ،بها جامع النيلني ،وجامعة القر�آن الكرمي ،وقبة
حممد املهدي ،و�ساحات املعارك التي خا�ضها ال�سودانيون �ضد الإجنليزي امل�ستعمرين .قيل يل �أن �أم
درمان �سميت بهذا اال�سم ن�سبة �إىل امللكة درمان احلاكمة يف مملكة نبتا منذ ما يزيد على �ألف عام.
تنوع البيئات و�أ�سلوب حياة الإن�سان يف ال�سودان انعك�س على املوروث الرتاثي والفلكلور ال�شعبي
ال�سوداين؛ ففي القرية الرتاثية التي �أن�ش�أها الدكتور اجلميابي حممد وت�رشف عليها (منظمة �أنا ال�سودان
اخلريية) ترى �إىل جانب الأدوات واملواد الرتاثية� ،أنواع خمتلفة من بيوت القبائل ال�سودانية :البقارة واجلمالة
والنيلية وبيوت دارفور والبيوت الأهرامية وبيوت ال�شعر والطوب والق�ش .كما تعر�ض �أ�شكال متعددة من
الرق�صات الفلكلورية املعربة عن حياة الأدغال والغابات واحلرب والأفراح وال�سالم امل�صحوبة بال�سيوف
والطبول والأدوات املو�سيقية التقليدية واحلديثة ،وتقدم رق�صات الأطفال ومو�شحاتهم و�أنا�شيدهم .كما
�صورا متعددة عن كرم ال�ضيافة بالطريقة ال�سودانية العربية الأ�صيلة حيث تقدم القهوة
تقدم القرية الرتاثية ً
والتمر وحلم (الأجا�شي) اللذيذ.
الذي يتحدث عن ال�سودانيني ال بد �أن يتحدث عن ح�سن خلقهم و�سعة �صدورهم وطول بالهم وطيب
لقياهم وحفاوتهم وكرمهم وترحيبهم بالغريب .ن�ش�أ هذا االنطباع لدي منذ �أن تقدمت بطلب ت�أ�شرية يف
ال�سفارة ال�سودانية يف م�سقط حيث وجدت ح�سن اال�ستقبال ومت منحي الت�أ�شرية خالل �أقل من �ساعة واحدة،
وا�ستمر معي نف�س ال�شعور حتى �صعودي الطائرة يف مطار اخلرطوم عائدا �إىل بلدي لتبقى يف نف�سي ذكرى
طيبة جميلة ق�ضيتها يف بلد طيب جميل ومع �شعب عربي عريق �شقيق ي�ستحق التقدير واالحرتام.
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جمال وال �أروع
ٌ

ليـــ�س كَ كُــــ ّل الـقُـلــــوب
ق ْل ُبـــكِ
َ
�س� ْأم�ضي و�أطــوي ك ّل الـــ ُّدروب
بطي ٍف يجـــوب
لعلّي �س� ْأحظـــى ْ
ــــــراب وغَ ْي ٌم من الأُمنيـــــات
َ�س
ٌ
�ض ممـــــات
ـــر زهيــــ ٌد و� ْأر ٌ
ْ
وخي ٌ
جمـــالٌ تع ّدى حدو َد الو�صـوف
ال�ش ْه ِب َت ْرنوا تطوف
وع من ُّ
ُج ُم ٌ

�شغوف طـــــــــروب
عِ نا ُدكِ دوم ًا
ٌ
ال�شعـــــــــوب
و�أ�س�ألُ عنكِ
جميع ُّ
َ
وهم�س لباقي الغــــــروب
نحيب
ٌ
ٌ
ال�شتـــات
بدنيـــا
يجـــوب
ل
وع ْق ٌ
ّ
ُ
الرفـــات
�س ُت ْح َملُ روحي ْ
ويبقى ُّ
�ضحايا ُه با َن ْت �صفوف ًا �صفوف
الرفـــــوف
وذكْ ــــرى ُتعلّقُ ْ
فوقَ ُّ
الطالب /عبدالعزيز بن �سعود الغطريفي
الرتجمة للغة الفرن�سية

نزوى الزعامة واحلكم
�ألقيت يف م�رسح ال�شهباء بقلعة نزوى

مبنا�سبة احتفاء بنزوى عا�صمة الثقافة الإ�سالمية
بطوفــــان مـــن املــَ َدد
ُجــ ْد لـي �إلهــي
ٍ
ُج ْد لــي �إلهـــي مـــن الأ�شعـــار قافيـــ ًة
جئت ملتم�ســ ًا
نـزوى  -فديتـُكِ � -إ ّنـي ُ
�ضــاء �سنــ ًا
امليمون
ا�سمك
و� ْإن
َ
ُ
َ
نطقت َ
ال�شمـــ�س فــي قـــَ َدر
وكيـــف ال ولأنـتِ
ُ
نبهــــان قاد ُتهـــا
منــكِ امللــوكُ بنــــو
َ
و�ضـــع كِ لتـا يديكِ على
توقـــف
وقـــم
ْ
ْ
ْ
عـــن الإئمـــة نـــــور اللـــه فـــي ب�شــــ ٍر
مــــن اليعاربــــ ِة الأطهــــا ِر �سري ُتهــــم
وكــــم �أُعـــــ ّد ُد منهــــم �ســــــاد ًة نجُ ُ بــ ًا
خرو�ص ومــــا �آلُ اخلليــــلِ بهــــا
وما
ٌ
وكـــــم روى والـــــدي فــي قوله عجب ًا
ترى العدالـ َة فــــي �أ�سمــــى مراتبِهـــــا
�أبـــا خليـــــلٍ وح�سبـي حيــن �أنطقُهـــا
وال َآن �صمتـــــ ًا ب�إجــــــاللٍ ومفخـــــرة
ولي�رشئـــــب العمانيــــــون مذ ُع ِرفـــوا
َ
قابـــــو�س معجــزة
لنـــا
بناهـــا
فقـــد
ُ
الزمـان �أيا
تــــاج
إئمــــــ ِة يــا
ِ
َ
جنـــلَ ال ّ
عـــم الوجو َد �سن ًا
قابـــــو�س يا فلقـــــ ًا َّ
ُ
ُ
قابـــــو�س يف ُع�ص
يــــا
هلل
ا
�أدامــــــك
ُ
ال�شعــب �صوت ًا واحداً :ق�سم ًا
وخلفــــك
ُ
اليوم يف �ألقٍ
نزوى  -فدي ُتكِ  -تيهي َ
وفي ُـت يف كَ لِمــي
نزوى -فدي ُتـكِ  -ما ّ
جيء بهـــا
مــا �أنتِ �إال من
ِ
الفـــردو�س َ
جنـــان اخلُلـــ ْ ِد ينع ُتهــا
ومـــن يو ّفـــي
َ
هلل حمـــــــداً دائمـــــ ًا �أبـــــداً
واحلمـــــ ُد ِ
�صلّـوا على امل�صطفى يف كــ ِّل طارفــةٍ
أتبـــاع �أجمع ِِه ْم
وال�صحـــــب وال
والآلِ
ِ
ِ

ــر عـــن نـــزوى بـــال عــد ِد
لكـــي �أُ ّ
عب َ
ـــر ِد
ك�أنهــا الغـــاد ُة
ُ
احل�سنــاء يف ال ُب ُ
ــر ِد
ف�ضائـــ ًال مـن جبـــالٍ منـك من َب َ
الر�شَ ـــ ِد
بيـــن
ِ
اجلوانــح يهدينــي �إىل َ
والرفَــــ ِد
وفـــي التجـــ ّد ِد والأ�ضـــوا ِء َ
هم اجلحاجحــ ُة الأقيــالُ يف ال�سنـــ ِد
متـن ومـن �سنــ ِد
قلـــب �سيهتـــ ُّز مــن ٍ
ٍ
بي�ض ي ِد
م
ال�سل
كهف
ة
العقيد
ح�صـن
ِ ِ
ِ ِ
ِ
�سلطان ذي ال ُن ُج ِد
أو
�
ر
كنا�صــ
ِ العــدلِ
َ
ُتب عن �أجمادهِ م يج ِد
من ي�ســـ�ألِ الك َ
�إال النبيـــون فــي الت�شبيـــه فاعتمــ ِد
اخلليلـــي ملّا كـــان فـي �سمــــ ِد
عـــن
ِّ
�شخ�ص منفـر ِد
ترى كمالَ الورى يف
ٍ
الدهـر يف ترتيلِــه الأبــدي
ي�شدو بها
ُ
الدهــر مـا �أُ ْمليـه مـن ُجــ ُد ِد
وليكتــب
ِ
ُ
واليــوم مو�صـو ًال بكـ ِّل غـ ِد
أمــ�س
بال ِ
ِ
ات يف ا ُ
خل ُل ِد
تبقى مدى الده ِر كاجل ّن ِ
ومعتمدي
ن�سـلَ
ِ
ال�سالطيـن يـا تاجي ُ
الــروح للج�س ِد
أنت
�
ي�ضاهيـــك
ذا
من
ُ
وال�س ُعـــــ ِد
و�أنــت ترفُــلُ فـي ال ِ
إنعــام ُ
بالـــروح نفديــــكَ والأمـــوالِ والولـ ِد
ِ
فع�صــــركِ ال َآن فـــي مـــ ٍّد ويف َرغَ ـــ ِد
ُ
عمــا ن َّد عن َخلَدي
اعتـــذاري
خـــذي
َ ّ
علـــى عنايـــ ِة ربــي الواحـــ ِد الأحــ ِد
الو�صـف من �أح ِد
فـــال يحيـــطُ بهــذا
ِ
حمـــداً كثيـراً بـــال ح�صـــ ٍر وال عـــد ِد
ـــر ُد للكَبـــِ ِد
� ّإن ال�صــــــال َة عليـــــه ال َب ْ
رب يـــوم غــ ِد
ُ
و�ض ّمنـــــا معهـــم يــا ّ
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ن�رش العلوم باللغة العربية
كنت �أقلب ورقة علمية كتبها باحث �أملاين يف
جمال تخ�ص�صي ،وحينما رجعت للم�صادر وفهار�س هذه
الورقة وجدت �أن ن�صف عدد امل�صادر تقريبا مكتوبة
باللغة الأملانية .الورقة هذه حمكّمة علميا ومن�شورة يف
جملة علمية دولية ،ترى ما الذي مينع �أن نكتب ونن�رش
بحوثنا بالعربية يف كافة املجاالت العلمية و�أن تكون
لنا م�صادرنا املوثوقة واملحكّمة كذلك؟
حتر�ص كل دولة يف العامل مع قلة عدد املتحدثني
بلغتها على فر�ض نظام �أكادميي ومقررات درا�سية
تدر�س باللغة الأم .فهناك العديد من املراكز البحثية
ّ
حول العامل تفتخر بن�رش بحوثها العلمية باللغة الأم
وحتر�ص كل احلر�ص على �أن تن�رش البحوث العلمية
وجتمع البيانات باللغة الر�سمية للبلد ،وميكن بعد �أن
تتم �إجراءات البحث ووفقا للن�سق العلمي �أن تن�رش مثال
باللغة الأجنليزية يف �إحدى املجالت العلمية نظرا لأن
لغة الن�رش تكون عادة بالإجنليزية.
وقد زرت جمموعة من الدول الأوروبية ووقفت على
بع�ض جتاربها ،فوجدت امل�ؤلفات ال�ضخمة والبحوث
واملقرارات الدرا�سية يف الدرا�سات اجلامعية بلغة تلك
البلد ويف خمتلف العلوم.
فحركة الرتجمة وتعريب العلوم ون�رشها باللغة
أمر يف بالغ الأهمية وهو ما ينق�صنا ب�شدة اليوم
الأم � ٌ
للأ�سف ال�شديد ،ووفقا لإح�صائية طالعتها م�ؤخرا �أن
هناك حواىل �أكرث من  12مليون مفردة للغة العربية
مقابل فقط � 600ألف كلمة موجودة يف املعجم الإجنليزي،
�إ�ضافة �أن كبار الك ّتاب والأدباء ال ي�ستخدمون �سوى ٪4
فقط من املعجم العربي وباقي املفردات مهجور ،وهذا
ّرد يف احلقيقة على �أولئك الذين يقولون �أن العربية مل
تعد با�ستطاعتها احتواء العلوم الع�رصية.
يذكر حممد قطب يف كتابه ر�ؤية �إ�سالمية لأحوال

العامل املعا�رص� »:أن �أوروبا حني �أر�سلت مبعوثيها
ليتعلموا يف املدار�س الإ�سالمية يف الأندل�س وال�شمال
الأفريقي و�صقلية الإ�سالمية وبالد امل�رشق ،وحني
ترجمت الكتب الإ�سالمية قد وجدت تراثها الإغريقي مرة
�أخرى مرتجما بالعربية  ...التى كانت فقدته  »...ويذكر
يف مو�ضع �آخر �أن الذي �أيقظ �أوروبا من �سباتها هو
ب�سبب احتكاكها بامل�سلمني ،فقد عرثت منهم على الكثري
من العلوم واملعارف التى كتبت بالعربية ،ومما ال �شك
فيه فقد قام الأوروبيون بتطوير تلك العلوم والبحث يف
�أغوارها.
ولرمبا يكون �أهم �سببني يف قلة الن�رش للبحث
العلمي بالعربية هو توقف حركة الرتجمة ولعدم
وجود درا�سات �أكادميية �أو مقرارات تدري�سية ُتعنى
بتدري�س العلوم احلياتية بالعربية وخا�صة يف الدرا�سات
اجلامعية.
يعاين الكثري من الباحثني والذين يكملون
درا�ستهم العليا باللغة العربية من املراجع العلمية
املحكمة منها،
املكتوبة بالعربية (وهنا �أق�صد فيها
ّ
مت مراجعتها وفقا للأعراف العلمية) فتجد قلة
�أي التى ّ
املعربة منها
يف العلوم واملعارف وحتى امل�صطلحات ّ
مكتوبة بالعربية .وللأ�سف ال�شديد عندما تقام امل�ؤمترات
العلمية ُيجلب لها الكثري من الأوراق البحثية والتى تقدم
بغري العربية ،والأدهى من ذلك �أن تكتب التو�صيات
واملخرجات باللغة الأجنبية.
در�س بالعربية جنبا
�إن وجود مقررات �أكادميية ُت ّ
مع املقررات الأجنبية لهو �أمر يف بالغ الأهمية ،وينبغي
على �ص ّناع القرار االنتباه �إليه .كما �أن ت�شجيع الرتجمة
من �شتى العلوم للعربية لهو الآخر و�سيلة ناجعة لتطوير
الن�رش العلمي باللغة العربية� ،إ�ضافة �إىل تطوير املنظومة
البحثية و�إيجاد جمالت علمية ُتعنى بالن�رش بالعربية.

كتبه :عبدالله بن حممد ال�شكيلي

بال عنوان – 4
يذكر �أمامي

و�أنا هناك

ويختم يف لقاءاتي

ف�أع�رص قلبي..

�أتخبط يف الظالم؟!

(حرام) !! ..

و�أفر�ض �صمتي..

ت�ضاغط قلبي..

فال �شي هنا ي�ستحق الكالم ..

ما بني �ضلوعي..

وال �شيء يفعل

و�أ�صبح �أ�سريا يف �سجون

حتى ال�سالم !!

العظام ..

�أيعقل �أن �أعي�ش حياتي

�أيا ويلتي لو بعدت وحيدا..

الطالبة /ثويبة بنت �أحمد القا�سمية
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�إر�شاد وتوجيه
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تنمية �إدارة ال�سلوك ال�صفي لدى معلمات الرو�ضة (احللقة )7
ن�ستعر�ض مع ًا يف احللقات احلالية وامل�ستقبلية ا�سرتاتيجية �أخرى ميكن �أن
ت�ستخدمها املعلمة يف �إدارة ال�سلوك ال�صفي للأطفال وهي ا�سرتاتيجيتي الألعاب
والأن�شطة.
�أوالً -ا�سرتاتيجية الألعاب:
وهي جميع اخلربات التي مير بها الأطفال بالرو�ضة والقائمة على احلركات احلرة
ويتم فيها ا�ستخدام العديد من اللعب بالإ�ضافة �إىل �إمكانية م�شاركتهم لأقرانهم
يف ال�صف.
وي�ستخدم اللعب لتوفري بيئة طبيعية للطفل لكي يتم التوا�صل بني امل�شاعر والأفكار
عن الذات والآخرين ،وذلك لأن الإر�شاد الكالمي للطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة
يكون يف الغالب بال�شيء ال�صعب ،ويعد غري منا�سب لنمو وا�ستعدادات الطفل يف
هذه املرحلة ،لذلك يكون اللعب �أكرث فاعلية يف الإر�شاد �أو يف تعديل �سلوكياتهم.
ويعترب اللعب مفتاح مهم للكبار ميكن من خالله م�ساعدة الطفل على اكت�شاف
القدرات الكامنة لديه �أو اجتياز بوادر �أي نوع من �أنواع اال�ضطراب يف �شخ�صيته،
كما �أن اللعب بالن�سبة للطفل لي�س لعب ًا و�إمنا هو عمل جدي هام بالن�سبة له �إنه
امليدان الوحيد الذي يعرب فيه عن نف�سه بحرية ويتفاعل مع غريه من الأطفال
ويت�رصف معهم ويخترب قوته ،ويعتمد الطفل غالب ًا على اللعب كو�سيلة للتعلم وهو
�أف�ضل الطرق الكت�شاف خربات جديدة عنه وعن الآخرين فيبد�أ يف تعديل �سلوكه.
وميكن ت�صنيف �أنواع اللعب املنا�سب يف مرحلة الطفولة املبكرة �إىل ما يلي:
�ألعاب اجتماعية وفكرية :اللعب بالدمى ،و�ألعاب الدراما  .....وغريها.
حل امل�شكالت :قطع تركيب� ،ألعاب جماعية� ،ألعاب املتاهة ،حزازير.
�ألعاب املكان والأ�شكال :بازل� ،أدوات الأوزان ،دراجات ثالثية العجالت� ،أدوات
تتعلق باملزرعة وبالقرية ،قطارات� ،سيارات �سباق ،عربات �صغرية ،طائرات،
�سيارات ،بواخر.
�إبداع� :أقالم ،مق�صات �آمنة ،تلوين� ،أدوات �إيقاع.
لغة :ق�ص�ص ،ت�سجيالت.
 يجد القائمون برعاية الطفل �أنف�سهم �أمام �أطفال ي�سعون لبناء جتربتهم اخلا�صةووجهة نظرهم حولها ،حيث يتحول الأطفال يف هذا العمر من كائنات ترغب
بالتعرف على الأ�شياء والأ�شخا�ص يف املحيط �إىل كائنات ترغب بالفهم والتف�سري
و�إثبات الوجود .لذلك فالبد من التوا�صل بني الطفل ومن يولونه الرعاية ،وذلك قد
يتم من خالل �إحدى الطرق التالية:
لعب الأدوار ،وا�ستعمال الدمى ،وامل�شاركة يف حمادثات تلفونية متثيلية.
امل�شاركة يف �ألعاب الغمي�ضة.
امل�شاركة يف تقليد احليوانات والنا�س.
اللعب مع الأطفال باحلزازير ،الإ�صغاء والتكلم عن الأحالم �أو اخلربات.
�إ�رشاك الأطفال يف الأعمال املنزلية كالطبخ والتنظيف.
**وجميع تلك الألعاب تتيح لنا الفر�صة لفهم الطفل والتعرف على ما ي�ؤرقه �أو
يغ�ضبه �أو يع�صبه ،وهكذا ميكن التو�صل �إىل طرق احلد �أو التقليل من �سلوكيات
الطفل ال�سلبية بال�صف.
ثانياً :الأن�شطة:
وهي تلك اخلربات الرتبوية التي مير بها الأطفال بال�صف ،ومن تلك الأن�شطة:
الق�صة ،وامل�رسح ،والفن ،ولعب الأدوار.
 -1الـقـ�ص�ص:
يعترب الأ�سلوب الق�ص�صي من �أهم الأ�ساليب الرتبوية بل قد يعد �أجنحها يف تربية
الأطفال ،وذلك ملا للق�صة من ت�أثري رائع و�شديد يف نف�س الطفل ووجدانه ،حيث
حتتوى الق�صة على عديد من القيم والعادات وال�سلوكيات التي يعتربها الطفل
مث ًال يحتذي به ،لذلك يجب على املربني اختيار الق�صة املنا�سبة التي حتتوي على
جوانب �سلوكية �إيجابية نود �أن يعتادها الطفل ،مما ي�سهم يف تعديل �سلوكيات
الطفل ال�سيئة ،كما يجب �أن حتتوى الق�صة على قيم �إيجابية نود �أن ن ُبثها يف
نفو�س الأطفال ،كما يجب االبتعاد ما �أمكن عن الق�ص�ص ال�سلبية فهي ت�صور عك�س
ال�سلوك املطلوب وتنفر منه وجتعله غري مرغوب ًا فيه.

�أهداف ق�ص�ص الأطفال:
� −إمتاع الطفل و�إ�سعاده.
 �إك�ساب الطفل فن احلياة. −م�ساعدة الطفل على النمو االجتماعي.
 −تنمية حب القراءة لدى الطفل.
 −تنمية ثروة الطفل اللغوية.
 −تنمية ذوق الطفل الفني.
 −ال�سمو بوجدان الطفل وعواطفه.
 تنمية خيال الطفل وم�ساعدته على االبتكار.�أ�س�س اختيار ق�ص�ص الأطفال ،ومن �أهمها:
 �أن تكون لغة �سهلة ب�سيطة. �أن تكون الأفكار املت�ضمنة فيها منا�سبة للطفل. تت�سم جملها بالق�رص بحيث تتيح فر�صة للطفل �أن يدرك حوادثها ويتخيلها. �أن تكون الق�صة ككل ق�صرية فال ميل الطفل اال�ستمرار يف اال�ستماع �إليها.� −أن تدور �أحداث الق�صة حول �شخ�صيات م�ألوفة لديه يف الأ�رسة �أو احليوانات �أو
الطيور �أو النباتات  ......الخ ،وتتميز هذه ال�شخ�صيات باحلركة والن�شاط.
� −أال تت�ضمن الق�صة مواقف مثرية لالنفعاالت احلادة امل�ؤملة.
 �أن حتتوي الق�صة على مواقف انفعالية ويف�ضل �أن متيل �إىل الفكاهة واملرحوالعودة �إىل ال�سعادة والأمل ،وال �رضر من مواقف تدعو �إىل احلزن �أو الغ�ضب �أو
الأمل ب�رشط �أال يكون مبالغ ًا فيه حتى ال تت�أثر نف�سية الطفل ت�أثرياً نف�سياً.
عنا�رص البناء الفني للق�صة :من �أهمها ما يلي:
 -1الفكرة:
 −هي مو�ضوع الق�صة والفكرة الأ�سا�سية لها ،تلك التي تقوم عليها �أحداث الق�صة.
 −فكرة الق�صة قد جتذب الطفل �أو ال جتذبه.
 −التفكري يف �أحداث الق�صة يعني االجنذاب للفكرة التي تعر�ضها.
 −املو�ضوع اجليد يزود الق�صة ببعد جديد.
 −تكون اال�ستفادة من الق�صة �أكرب لو كانت املادة واملو�ضوع جديد على الطفل.
 −ميكن �أن تتحول الفكرة �أو املو�ضوع �إىل ق�صة رائعة.
 −الفنان الأديب احلقيقي هو الذي ي�ستطيع �أن يبلور الفكرة �إىل ق�صة تثري خيال
الطفل.
 −الفكرة يف الق�صة تظل يف تطور م�ستمر �أثناء �أحداث الق�صة.
 −كلما تطورت الأحداث مبنطقية كلما كانت نهاية الق�صة �أكرث �إقناعا وثباتاً.
 −الرتكيز على الفكرة بطريقة الوعظ والإر�شاد يفقدها معناها وهدفها.
 −يجب �أن تخلو الق�صة من املو�ضوعات والأفكار القا�سية �شديدة الإيالم.
 −الفكرة يجب �أن تتالءم مع مرحلة منو الطفل.
 -2الأحداث واحلبكة :تتكون الق�صة من جمموعة من الوقائع اجلزئية (الأحداث)
التي ترتبط مع بع�ضها البع�ض ُتكون الإطار الق�ص�صي (احلبكة الق�ص�صية)� ،إذاً
فاحلبكة :هي النقطة التي تت�شابك فيها الأحداث.
 -3ال�شخ�صيات :ال�شخ�صيات عن�رص مهم من عنا�رص البناء الق�ص�صي ،تعمل
ال�شخ�صيات على �إظهار الفكرة بالق�صة ،تتحدد مالمح ال�شخ�صية تبع ًا لطبيعة
الق�صة و�أحداثها والفكرة التي تدور حولها.
 -4البيئة الزمانية واملكانية:
 −ملا كانت الق�صة عبارة عن عدد من الأحداث فالبد لكل ق�صة �أن يكون لها
زمان ومكان.
 −كما يجب التعرف على احلقبة التاريخية التي يتم فيها الأحداث حيث �أن لكل
حقبة �صفاتها ومميزاتها وخ�صائ�صها.
 −كل ق�صة يجب �أن تتوافق بيئتها مع زمانها (امل�شاهد ب�أكملها).
 −طبيعة الأحداث وطريقة ال�رسد يجب �أن تتوافق مع البيئة التي حتكي عنها
الق�صة.
 -5اللغة والأ�سلوب :اللغة هي العن�رص الهام واملكمل للبناء الق�ص�صي.
 −ي�ؤخذ يف االعتبار الأ�سلوب اللغوي �أو الرتكيب اللغوي الذي ي�ستخدمه امل�ؤلف

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

�أ�ستاذ م�ساعد– ريا�ض الأطفال – ق�سم
الرتبية والدرا�سات الإن�سانية
حيث البد �أن ُيربز من خاللها الفكرة ور�سم
ال�شخ�صيات وت�صوير الأحداث.
 −من الألفاظ التي جتذب الأطفال وخا�صة
يف مرحلة الطفولة املبكرة هي �ألفاظ
الأ�صوات مثل( :كواك كواك ،نونو ،هو هو
هو� ،صو �صو).
 −ومن �ألفاظ املبالغة( :جداً ،كثرياً).
 −ومن الأ�صوات�( :أ�صوات القطارات،
ال�سيارات ،امل�شي ،الطرق على الأبواب ........
�إلخ).
املراجع:
جوزال عبد الرحيم ( .)1989 – 1988الن�شاط
الق�ص�صي لطفل الريا�ض .اجلزء الثاين ،كتب
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الق�ص�صي لطفل الريا�ض ،اجلزء الأول ،كتب
املعلم ،القاهرة :وزارة الرتبية والتعليم.
داغ�ستاين ،بلقي�س �إ�سماعيل ( .)2010اللعب
و�أثره يف خف�ض حدة بع�ض امل�شكالت
ال�سلوكية لدى �أطفال الرو�ضة (درا�سة
ميدانية) .جملة ر�سالة اخلليج العربي،118 ،
.244-205
�سمري عبد الوهاب �أحمد (� .)2009أدب الأطفال
«قراءات نظرية ومناذج تطبيقية» .ط ،2
عمان :دار امل�سرية.
هدى قناوي (� .)2003أدب الطفل وحاجاته
«خ�صائ�صه ووظائفه يف العملية التعليمية»،
الكويت :مكتبة الفالح.
يو�سف ،نادية ( .)1988دفاع عن طفل �آخر
زمن .الإ�سكندرية :الهيئة العامة امل�رصية
للكتاب.
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الإر�شاد النف�سي عند الأزمات
Crisis Counseling

ت�ؤدي احلوادث بالغة اخلطورة كاالنتحار ،والأحداث
ال�صادمة وما ينتج عنها كا�ضطراب �ضغط ما بعد
ال�صدمة ،و�أعمال العنف وال�سلوكيات العدوانية
واملوت املفاجئ ،واملوت الناجم عن الكوارث �سواء
كانت طبيعية �أو ناجمة عن تدخل الإن�سان �إىل و�ضع
الطلبة يف مواقف مل ي�سبق لهم �أن ا�ستعدوا لها ب�شكل
مالئم ،الأمر الذي يجعل منهم عر�ضة �إىل الكثري من
امل�ضاعفات االنفعالية واجل�سدية التي ت�ؤذي ال�صحة
النف�سية للفرد وتهدد وجوده وقيمته �إذا مل يتم التعامل
معها بطريقة منا�سبة.
ويعرف �إر�شاد االزمات  Crisis Counselingيف
امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�أنه تقدمي اخلدمات الإر�شادية
الالزمة عند الأزمات؛ والتي قد تكون �أزمات بالغة
اخلطورة و�شديدة الأهمية ،ف�إنه من املهم التنبه �إىل �أن
هناك �أزمات �أقل ت�أثريا من املوت والكوارث و�أعمال
العنف ،ولكنها ت�ؤثر يف حياة الطالب بدرجات بالغة
وب�صور قد ال تكون وا�ضحة للأهايل واملخت�صني ولكن
تعك�س نف�سها على جوانب �أدائهم الأكادميي.
ويعرف الإر�شاد النف�سي ب�أنه :م�ساعدة الأفراد على
مواجهة العقبات التي تعرت�ض منوهم حيث وجدت،
وم�ساعدتهم على حتقيق �أق�صى درجات النمو
لإمكانياتهم ال�شخ�صية.
ويعترب الإر�شاد الأزمي �أو ما يعرف ب�إر�شاد الأزمات
�أو الإر�شاد وقت الأزمات من جماالت الإر�شاد ق�صرية
الأمد ( )Brief Counselingوعادة ما ي�أخذ فرتة
�شهر �إىل ثالثة �أ�شهر ،ويكون الرتكيز على م�شكلة حمددة
غالبا ما ت�سبب للفرد �شعورا دائما بال�صدمة لعدم القدرة
على التغلب عليها ،حيث �أن مثل هذه اخلربة ت�ؤدي �أي�ضا
�إىل مزيد من املعناة النف�سية .وال �شك �أن الأزمة هي
الوقت الذي يعني اخلوف واحلزن ،وكيف ن�ستجيب لهذه
الأحداث هو �أمر مهم بحد ذاته.
�إن هناك حالة غريبة يف عامل كل فرد تالحقه كي
ت�شعره باخلوف واحلزن ،فعندما نواجه الظالم يف
حياتنا ون�سعى �إىل احلفاظ على ذاتنا وم�شاعرنا من
خالل ال�سيطرة على خماوفنا ،ف�سوف نكت�شف حقيقة �أن
لي�س هناك مبا ي�سمى بوح�ش غريب ،بل �سنكت�شف ب�أنه
ميكن �أن نحيا ونعي�ش ب�سالم و�أمن وطم�أنينة ،ويف ظل
هذه االكت�شاف ف�إن الآالم �سوف تتال�شى .ومن هنا
ف�إن مواجهة الآالم االنفعالية هي اال�ستجابة الأكرث
�صحة ،وهذا ال يعني �أن جنعل �أنف�سنا نعي�ش يف ظروف
�صعبة و�شعور �سلبي هدام جراء مواجهة هذه املواقف
امل�ؤملة ،و�أن ال ن�رصف طاقة كبرية يف االنخراط يف
ن�شاطات ت�ساعدنا على كيفية جتنب امل�شاعر ال�سلبية
فقط ،فعندما يعاين النا�س من املهم �أن ن�ساعدهم على
عدم ال�شعور بالوحدة يف هذا العامل ،ومن املهم �أن
ن�ساعدهم على حل م�شكالتهم التي تواجههم ،فالنا�س
الذين يعانون من الآالم االنفعالية يحتاجون �إىل الدعم

وفيما يعترب الدعم عن�رص هام فهذا ال يعني �أن ال�شخ�ص
واملزيد من الطاقة والفعالية.
الذي مير بالأزمة يجب �أن ال ي�سمح له باتخاذ القرارات
الإر�شاد عند الأزمات:
يقدم الإر�شاد النف�سي عند الأزمات الدعم ملحتاجيه وحل م�شكالته لتح�سني م�ستوى حياته.
بحرفية ومهارة وخربة ،وهو باملقابل لي�س بديال عن  -فهم م�شكالتنا:
الإر�شاد الفردي طويل الأمد ،كما ميكن �أن يت�ضمن من طبيعة كل �إن�سان �أن يقوم بعمل ما ب�أف�ضل ما لديه
جانب الإر�شاد املمتد والعمل االجتماعي ،ولي�س من قدرات و�إمكانات وم�صادر خالل معاناته و�شعوره
مقت�رصا على مواعيد حمددة مبراكز الإر�شاد .وهناك بالأزمة ،وخالل �أي �أزمة فمن املهم �أن يدرك الفرد �أو
العديد من التو�صيفات للإر�شاد الأزمي -عند الأزمات يكت�شف قدراته احلقيقية والدفينة.
� ،إ�ضافة �إىل الكثري من �أ�ساليب التعامل وعدد من �إن �أهم بعد من �أبعاد الإر�شاد عند الأزمات هو �أن نتزودباملهارات االجتماعية واكت�ساب الفنيات التي ت�ساعدنا
العنا�رص العامة لالر�شاد والتدخل الأزمي وهي:
على التعبري عن م�شاعرنا واكت�شافها واختيارها ،وهذا
تفعيل للذكاء االنفعايل �أو ما يعرف �أي�ضا بالذكاء
 املجال الرتبوي:هناك فرتة طبيعية لدى كل النا�س لتخطي كل م�شكلة العاطفي ( )Emotional Intelligenceحتى
يواجهونها ب�سبب الأزمات وال�صعوبات التي يتعر�ضون ت�صبح �أكرث كفاءة بحيث ن�ضمن عدم �إطالة �أمد وزمن
لها يف حياتهم املا�ضية ،حيث متنحهم هذه اخلربات الأزمة .ولكل منا ن�شاطات روتينية ت�ساعدنا على
املناعة والقوة ملواجهة الأزمات الالحقة .ويعترب خف�ض م�ستوى القلق والتوتر وتزودنا بدعم نف�سي
مواجهة الأزمة هو قلب وهدف الإر�شاد الأزمي؛ ففي و�شعور بالراحة والطم�أنينة ،وهذه الن�شاطات يجب �أن
معظم احلاالت تت�ضمن الأزمات ردود فعل عادية ،ال ت�شتمل على احللول ال�سلبية يف بع�ض املجتمعات
والتي ميكن و�صفها ب�أنها ت�ساعد على فهم ال�سلوك ك�رشب الكحول� ،أو العالجات الع�شوائية �أو غريها،
غري العادي �أو غري ال�سوي .فالإر�شاد الأزمي الفعال فالعالجات النف�سية يجب �أن تكون حتت �إ�رشاف طبي.
يزود الأفراد الذين ميرون بهذه املعاناة باملعلومات كما �أن حتدي الأفكار الالعقالنية والتوقعات غري
والن�شاطات والتدريبات واملهارات النف�سية التي املنطقية هام ملن واجهتهم �أزمة �صادمة ،حيث �أن
ت�ؤهلهم وت�ساعدهم على تخطي ما�ضي تلك الأزمة .قلة من النا�س خالل فرتة الأزمة ميتلكون املهارات
والأكرث �أهمية هنا �أن الإر�شاد الأزمي ي�ضمن م�شكالت ال�رضورية الكت�شاف معمق ملا يفكرون به �أو يحدثون
جديدة يف حياة الفرد �أو الأفراد املهمني يف حياته ،به �أنف�سهم ،وال يعرفون ما هي افرتا�ضاتهم وماذا
ولهذا ف�إن املواجهة من خالل التزود باملعلومات يتوقعون من �أنف�سهم ومن الآخرين� .إن �أفكارنا التي
ومناق�شتها رمبا يكون جزء من مراحل الإر�شاد عند ال نعي بها ت�ساهم ب�شكل كبري جدا يف طريقة �شعورنا
و�أفعالنا ،وبالتايل من خالل الإر�شاد العقالين االنفعايل
الأزمات.
�سوف نعي �أثرها يف �إيجاد م�شاعر جديدة ت�ساهم يف
�رسعة توافقنا النف�سي ب�شكل عام.
 مالحظة الذات والوعي بها:�أحيانا تظهر الأزمات يف حياتنا كنتيجة لتدين و�أي�ضا علينا التغلب على العادات ال�سيئة وال�سلوك
م�ستوى وعينا بالذات� ،أو عدم �إدراك �أثر �سلوكنا على الإدماين �إن وجد؛ خا�صة و�أن الكثري من الأزمات هي
الآخرين مقابل �أثره على �أنف�سنا ،لذا ف�إن زيادة رفع �سبب ونتيجة لعادات �سيئة كالإدمان على املخدرات
م�ستوى الوعي ميكن �أن يقود �إىل خيارات من �ضمنها والكحول ،فهي ال تدمر حياتنا فح�سب بل ت�سبب ت�شوه
التغلب على امل�شكلة وال�شعور بال�سعادة ،خا�صة و�أنك يف نظرتنا لأنف�سنا وللآخرين وللعامل املحيط بنا.
ال ت�ستطيع �أن ت�ساعد نف�سك �إذا مل ت�ستطع �أن ترى تلك
امل�شكلة �أو تعيها ،ويف بع�ض احلاالت ف�إن ديناميات درهم وقاية خري من قنطار عالج:
اجلماعة ال�ضاغطة وم�شكالت االت�صال قد ت�ساعد على وللوقاية دور هام فلكل جمتمع ثقافة و�أعراف وعادات
معينة يف التعامل مع الأحداث التي تهدد احلياة �أو التي
زيادة حدة الأزمة.
ت�ؤدي للوفاة ،ونظرا الهتمامنا ب�سالمة و�صحة �ضحايا
تلك الأحداث امل�ؤملة غري املتوقعة يربز دور الإر�شاد
 اكت�شاف وا�ستثمار قدراتنا وطاقاتنا:كل �أزمة ت�ساعد على فتح املجال لظهور طاقات النف�سي مبا يوفره من الدعم وامل�ساعدة للأفراد الذين
و�إمكانات الفرد الكامنة وغري العادية وفهم الذات تعر�ضوا �إىل �أزمات من �أجل �أن يتغلبوا على اخلربات
احلقيقية لنف�سه؛ فالبطل العظيم يف كل �أزمة هو امل�ؤملة ،وبدون دعمنا وم�ساعدتنا لهم ف�إن م�ستقبل
ال�شخ�ص الذي ال يعتقد ب�أنه هو البطل ،مع التهي�ؤ الدائم حياتهم ونوعيته �سوف تت�أثر �سلبا ورمبا �إىل الأبد.
ملواجهة التحديات ،فالقدرات عادة ما تكت�شف عندما وبالتايل ف�إن الوقاية تعني تزويد الأفراد باملهارات
نواجه الأحداث امل�أ�ساوية والأمور ال�صادمة يف احلياة ،الإر�شادية املتخ�ص�صة قبل حدوث الأزمات؛ ومثال

د .عبدالفتاح اخلواجه
ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية
ذلك تدريبات ال�صالبة النف�سية ،وحت�سني مفهوم الذات
والتفكري العقالين وتبني الر�ؤية الإيجابية يف النظر �إىل
الأحداث وعدم ت�ضخيم الأمور ،واالبتعاد عن التفكري
ال�سلبي وغريها من الأ�ساليب الوقائية والعالجية.
ومن املهم وجود الت�صورات امل�سبقة للأحداث و�آثارها
املحتملة واال�سرتاتيجيات البديلة للتعامل معها؛ فمن
ال�صعب جدا �أن نبد�أ التخطيط للأزمة �أثناء �أو بعد
حدوثها ،وينبغي �أن تكون اخلطة جاهزة قبل حدوث
الأزمة وي�ستلزم �أن تو�ضح �أدوار املعنيني كافة �سواء يف
مراكز الإر�شاد وال�صحة النف�سية �أو يف اجلهات الطبية
واخلدمات املجتمعية ب�شكل عام.
ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ تعترب برامج الإر�شاد النمائي
�أو الوقائي �أو ما ي�سمى �أحيانا بالتح�صني والتطعيم
الوقائي االنفعايل هامة ،حيث يوجه املخت�ص
يف الإر�شاد الفرد لأحداث متوقعه ميكن �أن حتدث
بامل�ستقبل ثم ي�ساعده على التهي�ؤ للتعامل مع هذه
الأحداث ال�صعبة وال�سهلة من خالل تعلم ا�سرتاتيجيات
�أكرث فعالية ،و�أمثلة ذلك التعامل مع حوادث املوت،
والتهي�ؤ ال�ستقبال مرحلة درا�سية جديدة خا�صة و�أن
بع�ض الدرا�سات ت�شري �إىل تعر�ض بع�ض الأفراد �إىل
�أزمات خالل انتقالهم من مرحلة �إىل �أخرى يف حياتهم.
ومن اال�سرتاتيجيات الوقائية تطبيق برامج الك�شف
املبكر ،وتتكون هذه الربامج من ت�صميم تكتيكات
وتطبيق ا�ستبيانات ،ومقايي�س تقدير �أو اختبارات
جمعية تهدف �إىل حتديد ال�شخ�ص الذي يعاين من �أزمة
نف�سية ما ،ثم حتديد الربنامج الإر�شادي املنا�سب لتلك
الأزمة وقد تكون اال�سرتاتيجية املنا�سبة هي دجمه
�ضمن برنامج �إر�شاد جمعي �أو ور�شة عمل �أو برنامج
حت�صني وقائي� ،أو برنامج �إر�شاد فردي ،وال �شك �أن
هذه اال�سرتاتيجية الوقائية مفيدة جدا يف الك�شف عن
الطالب الذين هم حتت خطر الف�شل الأكادميي �أو خطر
الأ�شكال الأخرى من الأزمات.
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QAMAR IQBAL IQBAL RIFFAT (Pakistani)
College: Economics, Management &
Information Systems
Topic: Muslims Contributions to Modern
Scientific and Technological Advancement

Few of us realize that the present day powerful
and prosperous West had once passed through a long
gloomy period called the Dark Ages. It lasted for more
than a thousand years of stagnation and backwardness
extending from the 5th century A.D. to Renaissance in
the 15th Century.
It was during this period that the Islamic
civilization started with the advent of Islam in 610
AD. With its various ups and downs, from Baghdad
and Central Asian to North Western Africa and Spain
Muslim scientists and intellectuals ushered brilliant and
groundbreaking accomplishments in all possible areas
including medicine, chemistry and algebra, vision and
optics, pharmacology, crankshaft, physics, whereby
they laid the foundations of what the world has been
witnessing now in terms of scientific advancement.
According to Phillip Hitti «no other people made as
important a contribution to human progress as did the
Arabs. From the IXth to the XIIth century there were
more philosophical, medical, historical, religious,
astronomical and geographical works written in Arabic
than in any other human tongue.»

RUMEYSA CEYRAN MEHMET (Turkish)
College: Arts and Sciences (Department of
Arabic Language)
Topic: Sufism Between Criticism and Its
Adherence

In the Turkish society Sufism has always played
an important role. It is like the heart of the Islamic
life there. Away from the material hustle and bustle of
life people need to take refuge in the spiritual world
for cleansing the inner self and to transcend high.
Throughout the history of Muslim civilization Sufism
has played a very important role of not only conveying
the merciful massage of Islam but to keep Muslims
connected with Allah.
Many people may talk critically about certain
practices of Sufis in some countries, but the fact is
that the true Sufism is the one that revolves around the
Quran and Sunnah.

SADAF IQBAL MUHAMMAD IQBAL
((Pakistani)
College: Economics, Management &
Information Systems
Topic: Divorce, a Solution OR a Source of
Exploitation
It is said says marriages are made in heavens.
The puzzles that remain are: why marriages break and
heavenly wed couples they get separated on the Earth?
If Islam advocates women’s rights, why then does a
woman not have the right to get freedom from her
doomed relationship. If Islam promotes the harmonious
relationship between husband and wife, then why is it

so easy to discard it by uttering just a word of “divorce”!?
In my research assignment, I will try to find out
answer of these pressing questions. I will discuss the
true spirit of marriage in Islam and what are the right
procedures of Talāq keeping in line with the spirit of
Islam. I hypothesize that the merciful religion of Islam
must have provided for this “most hated option” as a
solution and amicable way-out rather than allowing it to
be a source of exploitation by men.

SAKHIYA
AMOUR
RASHID
AL
MMENDHIRY (Tanzanian)
College: Engineering & Architecture
Topic: Andalusia, the Muslim Spain, Study of
a Lost Civilization
Muslim had Spain ruled for more than eight
centuries. They had introduced different institutions
and excelled in various fields of knowledge. Andalusia
remained a source of knowledge and inspiration for many
centuries on which modern sciences have been based and
it was duly one of the marvelous periods of the Islamic
history. Europe learned all its lessons of civilization and
respect.
Al-Andalus, which means, «to become green at the
end of the summer» is referred to the territory conquered
by the Muslim from Southern Spain up until southern
France within just a few years. Their purpose was not to
conquer land but to liberated people from all suppressions
which stood between the people and Tawheed, and
calling people to Islam without any compulsion or force.
A fabulous civilization was established that was a
beacon of light in the backward Europe of Dark Ages
only to vanish after more than eight centuries. Over time
the torch bearers liberation lost their own direction and
were subjected to some of the most barbaric procedures of
ethnic and cultural cleansing, the notorious Inquisition. I
will study the era to draw some eye opening conclusions
about what went wrong.

SANA IQBAL MUHAMMED IQBAL
(Pakistani)
College: Engineering & Architecture
Topic: The Contribution and status of Women
in Islam
Some people think of women as being the weak
creature of God for not being able to physically carry out
many things like a man. On the contrary, some believe
that women are the back bone of the society and a man
is not complete without a woman. In Islam women have
a high status and they are treated equitably with man.
Women have even proved that they are as powerful as
man and in many situations even stronger than men.
There are many examples throughout the Islamic history
when they have proved that they can be strong as a wall
to resist Islam›s enemies. And this is the reason why I am
writing on this subject to highlight how a Muslim Woman
can achieve anything and fight while not crossing any
limits set Islam.

SITTI HADIDJA
(Comorian)

IBRAHIM

AHMED
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College: Pharmacy and Nursing
Topic: Muslim Contribution to Sciences – a
Basis for Modern Scientific and Technological
Advancement.
I chose this subject with a strong conviction that
Muslims have contributed to the advancement of
human civilization in various domains.
Muslim scientists played a crucial role in the
transmission of precious knowledge from various lands
after sifting, compiling, enhancing and advancing
it to new heights. As acknowledged by honest
Orientalists and historians, it was Muslims whose
genuine contribution laid the foundations of modern
sciences, philosophy and humanities. Even European
renaissance would not have taken place had Muslims
not brought enlightenment to Europe. According to
George Sarton›s, «It will suffice here to evoke a few
glorious names without contemporary equivalents in
the West: Jabir ibn Haiyan, al-Kindi, al-Khwarizmi, alFargani, al-Razi, Thabit ibn Qurra, al-Battani, Hunain
ibn Ishaq, al-Farabi, Ibrahim ibn Sinan, al-Masudi, alTabari, Abul Wafa, ‹Ali ibn Abbas, Abul Qasim, Ibn
al-Jazzar, al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Yunus, al-Kashi, Ibn
al-Haitham, ‹Ali Ibn ‹Isa al-Ghazali, al-zarqab, Omar
Khayyam. A magnificent array of names which it would
not be difficult to extend. «

TAYIBA
ZAHOOR
MUHAMMED
ZAHOOR (Pakistan)
College: Pharmacy and Nursing
Topic:

My topic is of prime importance especially in
context of the developments of last two decades. In
the era of globalization and open skies, Muslims never
cease to interact with non-Muslims..
In the environment of mutual distrust and
suspicions which has been further worsened by the
ferocious distortion campaign especially perpetrated
by Western Media, Islam - the religion of mercy,
righteousness and human dignity has been and is being
portrayed as being a religion of savagery that know
no mercy and values of harmonious coexistence with
others.
The environment of mutual suspicions has
rendered the relations between Muslims and Others
characterized by serious apprehensions and skepticism.
Hence it is very important in the interest of the whole
humankind that the true Islamic spirit of positive
relations with all sons and daughters od Adam is
revealed so that world becomes a better place for all to
live in peace and tranquility.

Reported by: Dr. Syed Bashir Ahmad
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Foreign Students of the University Preparing Research
Papers on Islamic Civilization
College: Engineering & Architecture
Topic: Contribution and Achievements of the
Four Rightly Guided Caliphs

I am doing my research on four of the most virtuous
iconic personalities of the humankind, the Khulafa arRashidun (Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali, the Rightly
Guided Caliphs of the Prophet Muhammad pbuh) who
following the guidance and footsteps of their beloved guide
devoted their lives to complete his mission of bringing
out the humankind out of darkness to light. Who within
a short span of time not only brought peace, stability and
prosperity to the Arabia but laid solid foundations for
spreading its virtuous message beyond Asia and Africa.
They lived unassuming and righteous lives and strived hard
for the religion of compassion and mercy. They truly were
the beacons of justice and liberation of mankind.

The number of foreign students across all the
colleges of the University has been on the rise. For
the benefit of non-Arabic speaking students, the
University has started offering - from the current
semester (Spring 2016) - its elective course on
Islamic Civilization through English language.
The course aims to help students position Islam,
Muslims and Islamic civilization appropriately in
the mosaic of the world civilizations, while seeking
to provide them with understanding of the Islamic
civilization with its historical, civilizational and
religious components, a process in which Oman and
its people have historically been pivotal. As part of
the course requirements, they will write research
papers and a later stage make audience presentations
on their respective topics as follows:

AISHA ALI MOHAMMED AL MUGHEIRY
(Tanzanian)
College: Economics, Management &
Information Systems
Topic: Oman’s Socioeconomic Contribution
to Zanzibar
Facts about the era of Omani rule on Zanzibar
continue to remain buried deep beneath the sheets of
obscurity. Many of those who have written about it,
have unjustly shadowed it with a negative connotation
as if Oman had been an occupying force in the Eastern
Africa with hardly any mention of how Omanis
earnestly strived to developed it as their own homeland.

I have chosen to address this topic because I do
believe that there is more than what meets the eye,
and the Omani contributions are worthy of bringing
to the light. Omanis played a pioneering role in socio
economic development of the region and uplifted the
masses through social justice, agriculture, trade and
Islamic enlightenment, not only in Zanzibar proper
but deep inside Eastern Africa too.

FATIMA MUAHMMAD AYUB ASSI
(Pakistani)
College: Economics, Management &
Information Systems
Topic: Human Rights in Islam

The reason I am carrying out research on this
subject is to bring about awareness about the Islamic
teachings about treating all human beings with
dignity. Amidst the media hype not may only nonMuslims strongly suspect Islam’s attitude towards
human rights, but at times many uninformed Muslims
get carried away with inferiority complex. Mine
will be a modest effort to bring the compassionate
laws of Islam into light so as to assert that through
Islam and its comprehensive code of conduct Allah
the Almighty wanted to uplift the humanity and to
treat every individual with dignity and that Prophet
Muhmmad pbuh was sent as nothing but mercy to
all creatures. The Holy Quran says: “O mankind!
Lo! We have created you male and female, and have
made you nations and tribes that ye may know one
another. Lo! the noblest of you, in the sight of Allah,
is the best in conduct. Lo! Allah is Knower, Aware.
49:13)

MASHOOD KHALID SULTAN (Pakistani)

NAYLA HASSAN ABDUL (Kenyan)
College: Economics, Management & Information
Systems
Topic: Islamophobia, Reality Versus Perception

It is bewildering how the “Ummah of Iqra” has turned
to be perceived as a major threat to the peace and harmony
of the world. The once most esteemed and influential
religion that stood well-grounded, while Europe battled
through the gloomy “Dark Ages”, is now being looked
upon as an enemy of the civilized world and civilization.
Islamophobia, so to say, is a new expression of an old
fear, which continues to create headlines across the global
media outlets. Like all societies and nations, misdeeds
have been committed by Muslim individuals and groups
under pressures of horrendous injustices perpetuated to
them. But the media, instead of looking at the causes of this
phenomenon has been portraying the whole Muslim nation
and their religion of mercy as devilish. The core objective
of me opting for this topic is to clear the misconceptions
and to call a spade a spade.

PAULA DIANNA ANOT ZAPLAN (Philippines)
College: Pharmacy and Nursing
Topic: Oman and the Traditions of Tolerance

The purpose of this research is twofold. First, the
study will determine the origin and the development
of traditions of tolerance, and describe the traditions of
tolerant practices in the Sultanate of Oman throughout its
known history regardless of its political system. Second,
the study will determine the awareness of Omanis regarding
their spontaneous tradition of tolerance, and describe the
impact of this unique phenomenon on the social and moral
integrity that is vividly evident in Omani culture. To support
my study, I will be collecting data through questionnaires
randomly distributed to people from different walks of life.

عد�سة �إ�رشاقة
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رميـــــاالنهــــــــدي

حنـــانال�رشيقـــــي

زينــــب اخليـــاري

�صفــــاءاحل�رضمـــــي

