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كلمة العدد

علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة مل�ستقبلٍ
ٍّ
تتم َّثل ر�ؤية جامعة نزوى يف �سعيها ال َّد�ؤوب ِلأن تكون
علم ور�شا ٍد ِّ
لكل طالب علم ،وهي بذلك تهدف �إىل
منارة ٍ
بناء �أجيالٍ من العُمان ِّيني امل�ؤهَّ لني والواعني برتاث الأ َّمة
الإ�سالم َّية وال َّثقاف َّية ،واملحافظني على الهُو َّية العُمان َّية
الأ�صيلة والقيم الأخالق َّية واالجتماع َّية ،م�س َّلحني باملعرفة
والقدرات ال ِّتقن َّية ا َّلتي يتط َّلبها املجتمع العُماين.
ر�سالة اجلامعة:
ٌ
ٌ
ٌ
نفع عام،
ذات
،
ة
ي
أهل
�
،
ة
ي
علم
ة
�س
ؤ�س
�
م
نزوى
�إنَّ جامعة
َّ
َّ
َّ
ٍ
أ�سا�سي هو
تقوم على �أمرها وتدبري �ش�ؤونها .و�إنَّ هدفها ال
َّ
إيجابي وتر�سيخ هو َّية الأ َّمة وقيمها و�إرثها
ن�شر الفكر ال
َّ
أ�سا�س من الإميان ال َّرا�سخ بالله
ل
احل�ضاري وا
َّ
إ�سالمي على � ٍ
َّ
– ع ّز ّ
ال�سلطان .غايتها
وجل ،-وعلى والئها للوطن وجاللة ُّ
ن�شر املعرفة مبا يكفل لطلاَّ بها التَّعلم ،والتَّزود بالف�ضائل،
واكت�ساب مهارات احلياة الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم
لنمو املجتمع وتط ُّوره؛ ولهذا ف�إنَّ اجلامعة
للإ�سهام بفاعليَّةٍ ِّ
ت�سعى �إىل �إيجاد برامج مرنةٍ تو ِّفر درج ًة عالي ًة من الت�أهيل
أكادميي والتَّنمية الفكر َّية مبا يرتجم هذه الغايات ال َّنبيلة
ال
ِّ
واقع ملمو�س.
إىل
�
ٍ
اجلامعة يف �سطور:
• �أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
ربحي» يف
أ�سا�س غري
نفع عام «على � ٍ
ٍّ
تعليم عالٍ �أهليَّةٍ ذات ٍ
ٍ
�سلطنة عُمان.
طالب وطالبة)%80( ،
• يفوق عدد طالبها ()6.300
ٍ
منهم من َّ
الطالبات.
تدري�س ذوي
• التحق ب�سلكها التَّدري�سي �أع�ضاء هيئة
ٍ
َّخ�ص�صات واخلربات،
كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت والت ُّ
ومن �شتَّى جن�س َّيات العامل.

تتنوع براجمها التَّعليم َّية ما بني درجات املاج�ستري
• َّ
والبكالوريو�س والدّبلوم.
�ص يف جمال البحوث
بحثي
• يوجد بها مرك ٌز
ِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
والتَّطوير ال ِّتقني؛ �أطلق عليه مركز «دار�س للبحث العلمي
والتَّطوير ال ِّتقني» ،و�آخر للدِّرا�سات العرب َّية «مركز اخلليل
بن �أحمد الفراهيدي للدِّرا�سات العرب َّية» �إىل جانب كرا�سي
البحوث العلم ّية.
• نظامها الدِّرا�سي ي�شمل اللُّغتني العرب َّية والإجنليز َّية.
ٌ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة
أكادميي
• يجمعها تعاونٌ �
ٌّ
وم� َّؤ�س�س ًة علم َّي ًة دول َّي ًة يف ع َّدة بلدان من العامل؛ منها:
الواليات املتحدة الأمريك َّية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة
املتَّحدة ،وغريها من البلدان.
• بها مكتب ٌة وا�سع ٌة ت�ض ُّم الآالف من الكتب الورق َّية
وااللكرتون َّية ،واملو�سوعات ،وال َّدور َّيات الإلكرتون َّية.
• تزخر بـ( )71خمتربًا تدري�س ًّيا يف �شتَّى املجاالت،
خمتربات بحث َّية.
و()9
ٍ
• �أ�سهمت حتَّى الآن يف ن�شر �أكرث من ( )152بح ًثا
حم َّكمًا ،و( )15كتابًا م�ؤ َّل ًفا.
اخرتاع يف جمال الهند�سة املدن َّية،
• ح�صدت � َّأول براءة
ٍ
مبان مقاومةٍ للزَّالزل عام 2010م.
بت�صميم ٍ
ً
جامعات
تدريب اختيار َّية يف ع َّدة
• تقدِّم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
عامل َّية خالل العام الأكادميي.
ٌ
�صندوق مل�ساندة املتع ِّلمني (معني)؛ يقدِّم العون
• بها
للطالب ،ويو ِّفر املنح والبعثات ُّ
املادي واملعنويِّ ُّ
للطالب
َّ
املتفوقني واملجيدين يف الدِّرا�سة.
متخ�ص�ص ًة ُّ
للطالب
دورات وبرمج تدريب َّي ًة
• تقدِّم
ٍ
ِّ
واملجتمع من خالل مركز التَّعلُّم مدى احلياة.
• ت�سهم ب�شكلٍ ف َّعال يف بناء املجتمع وتطويره من
خالل مركز خدمة املجتمع.

�أ�سرة التحرير:

الت�صميم والإخراج الف ّني:
ال َّتحرير:

مرمي بنت جمع ـ ــة الكميان َّية
عبداهلل بن مح َّمد البهالين

الت�صوير:

�إبراهيم بن �سيف العـ ـ ـ ـ ــزري
في�صل بن �سليمان الرواحي

زينب بنت مح َّمد القرنية
غوي:
ال َّتدقيق ال ُّل َّ

عبداهلل بن مح َّمد البهالين
الربيد االلكرتوين - ishraqa@unizwa.edu.om :الهواتف25446261 - 25446317- 25446468 :
تعب بال�رضورة عن ر�أي اجلامعة
الآراء واملقاالت املن�شورة ال
رّ

 -فاك�س25446315 :
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�أخبـــــــار

وف ٌد من اجلمع ّية ال ُعمان ّية الأملان ّية يزور اجلامعة
زار اجلامعة يوم الأربعاء (2014 / 1 / 22م) وف ٌد من اجلمع ّية
العُمان ّية الأملان ّية؛ وذلك بهدف بحث �أوجه ال ّتعاون امل�شرتك بني
اجلانبني  ،وكان يف ا�ستقبال الوفد الأ�ستاذ الدّكتور �أحمد بن خلفان
ال ّرواحي -رئي�س اجلامعة ،-حيث تبادل ّ
الطرفان الأحاديث الودّية
و�أوجه ال ّتعاون الأكادميي والعلمي .بعد ذلك قام الوفد بزيارة بع�ض
مرافــق اجلامعـ ـ ــة كمركـ ــز دار�س للبحـ ــث العلم ـ ــي وال ّتطويـ ــر

ال ّتقن ـ ـ ــي ،والور�شة الفن ّية.
اجلدير بال ّذكر �أنّ اجلمع ّية العُمان ّية الأملان ّية تهدف �إىل تعزيز
وال�سلطنة،
ال ّتفاهم ّ
وال�صداقة بني �شعبي جمهور ّية �أملانيا االحتاد ّية ّ
وتر�سيخ ال ّتفاهم املتبادل وتعزيز ال ّتعاون يف جماالت العلوم وال ّثقافة
والريا�ضة ،وكذلك تبادل ّ
الطالب والربامج الأكادمي ّية مع جامعات
ال�سلطنة وكل ّياتها مبا يع ّزز تلك العالقة بني البلدين.
ّ

عددا
ي�ضيف
برنامج «توا�صل» خلدمة املجتمع
ً
ّ
ويعرفهم بر�سالة اجلامعة
لطنة
ال�س
مدار�س
مديري
من
َّ
ِّ

يف �إطار َّ
ال�شراكة املجتمع َّية والوطن َّية بني اجلامعة وامل� َّؤ�س�سات
التعليمية� ،أ�ضافت جامعة نزوى ممثل ًة يف �أمانة �ش�ؤون ُّ
الطالب
يوم الأربعاء (2013 /12 /25م) عددًا من مديري العموم ومديري
ال�سلطنة .وي�أتي تنظيم هذه ال ِّزيارة من خالل
املدار�س مبحافظات َّ
برنامج «توا�صل» ا َّلذي يع ُّده مركز خدمة املجتمع ب�أمانة �ش�ؤون ُّ
الطالب
باجلامعة ،وكان يف مقدِّمة م�ستقبلي ُّ
ال�ضيوف الأ�ستاذ ال ُّدكتور �أحمد
بن خلفان ال َّرواحي – رئي�س اجلامعة ،-وال ُّدكتور �صالح بن من�صور
العزري – م�ساعد رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون ُّ
الطالب ،-ومديرو مراكز
َّ
�أمانة �ش�ؤون ُّ
وموظفوها.
الطالب
وا�ستفتِح الربنامج بتالوةٍ لل ِّذكر احلكيم ،ث َّم �ألقى ال ُّدكتور �صالح
العزري –م�ساعد ال َّرئي�س ل�ش�ؤون ُّ
رحب
الطالب -كلم ًة بهذه املنا�سبة؛ َّ
يف بدايتها ُّ
بال�ضيوف ،وقال فيها� :إنَّ جامع َة َنزوى ما �شيِّدتْ �أركا ُنها وال
لاً
ً
اَّ
للعلم وموئ لل َّر�شادِ يع ُّم نفعُها الفر َد
توهَّ جتْ معار ُفها �إل لتكونَ منارة ِ
ٍّ
ومعريف زخرتْ به هذه املحافظة
علمي
واملجتمع� ،إ َّنها امتدا ٌد لعهدٍ
ٍّ
تتج�س َد ر�سالتَها
تاريخها املُوغِ ل يف القِدم .لذا كان الب َّد �أن
بال َّذات عرب
ِ
َّ
وتر�سيخ
،
العلمي
ز
ي
َّم
ت
ال
و�
إيجابي
ل
ا
الفكر
ن�شر
يف
ال�سامي َة
ِّ إر�ساءِ
َّ
ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
هُ
أ�سا�س من الإميان
ل
وا
ِها
ث
إر
و�
ة
م
ل
أ
ا
ي
و
ةِ
احل�ضاريِّ
إ�سالمي على � ٍ
َّ
َّ
ّ
ّ
ّ
ال�سلطان.
ال َّرا�سخ بالله – عز وجل ،-وعلى والئِها للوطن وجاللة ُّ
ُ
تت�شرف اجلامعة با�ست�ضافتِكم من خاللِ برنامج «توا�صل»
و�أ�ضاف:
ا َّلذي تب َّنت ُه �أمانة �ش�ؤون ُّ
إطار
تر�سيخ الوظيفةِ
الطالب يف اجلامعة ،يف � ِ
ِ

املجتمع
املحور َّيةِ ال َّثالثة للجامعةِ املتم ِّثلة يف الإ�سهام بفعاليَّةٍ يف خدمةِ
ِ
ٌ
للمجتمع عنها.
وطني و ُبني ٌة �أ�سا�س َّي ٌة ال غنى
�شريك
و�إمنائه ،فاجلامعة
ِ
ٌّ
ُ
ُ
تعبري حيث �ستجدُون
واختتم حديثه قائال :الواقع والأر�ض هما �أف�ضل
ٍ
جنبات اجلامعة ومرافقها ما ُيج ِّلي
خالل جِتوالِكم املبارك اليو َم بني
ِ
ويج�س َد فل�سفتَها ..و َّثق الله عُرى التَّوا�صل بيننا،
مقا�صد اجلامعة
ِّ
ري ور�شا ٌد لهذا الوطن املعطاء.
ووفقنا ملا هو خ ٌ
وثائقي حكى تاريخ اجلامعة ون�ش�أتها ،ويعر�ض
وتخ َّلل ال ِّلقاء فيل ٌم
ٌّ
ً
َّ
َّ
كل َّياتها و�أه َّم دوائرها ومراكزها� ،إ�ضافة �إىل املنجزات التي حققتها
اجلامعة خالل ال�سنوات املا�ضية من عمرها ،والتَّطلُّعات ا َّلتي ت�أمل �أن
جتعلها واقعًا ً
معا�شا يف القريب العاجل ب�إذن الله .بعد ذلك ق َّدم رئي�س
اجلامعة الأ�ستاذ ال ُّدكتور �أحمد بن خلفان ال َّرواحي ً
عر�ضا تف�صيل ًّيا
عن اجلامعة ور�ؤيتها ور�سالتها و�أهدافها ،وا�سرتاتيج َّيتها ،حيث �أكَّد
نفع عا ّم ،ونفعها مردوده
الأ�ستاذ ال ُّدكتور لل�ضيوف �أنَّ اجلامعة ذات ٍ
يعود على املجتمع ،و�أنَّ لها ثالث وظائف حمور َّية تتم َّثل يف ن�شر
املعرفة بالتعليم والتَّدريب ،و�إنتاج املعرفة وت�سخريها بالبحث العلمي
والتَّطوير ال ِّتقني ،وخدمة املجتمع من خالل الإ�سهام الفاعل يف التَّنمية
مكونات املجتمع .كما تطرق ال َّرواحي �إىل عد ٍد من
املجتمع َّية لكا َّفة ِّ
َّ
املحاور ،ومنها مو�ضوع اجلودة ال�شاملة و�أن اجلامعة م�ستمر ٌة يف
التَّطوير والتَّح�سني من خدماتها ،متط ِّلع ًة �إىل �أن حت�صل على االعتماد
ال َّدويل يف جمال اجلودة الأكادمي َّية.

ِّ
ت�سخر َّ
جل
و�أو�ضح رئي�س اجلامعة خالل عر�ضه �أنَّ اجلامعة
طاقاتها خلدمة املجتمع اجلامعي واملجتمع العُماين ب�شكلٍ عام ،وذلك
من خالل ع َّدة بنى �أ�سا�س َّية من بينها مركز خدمة املجتمع ا ّلذي �أن�ش�أ
ليكون رافدًا لل َّنماء للمجتمع العُماين ،و�صندوق م�ساندة املتع ِّلمني
وال�صعوبات املاد َّية واملعنو َّية �أمام
(معني) ا َّلذي � ِّأ�س�س ليذ ِّلل العقبات ُّ
ُّ
الطالب وي�ضمن لهم ا�ستمرار م�سريتهم العلم َّية يف اجلامعة .ويف
وجه الأ�ستاذ ال ُّدكتور رئي�س اجلامعة �شكره وتقديره �إىل
ختام عر�ضه َّ
ال�ضيوف امل�شاركني يف الربنامج على تلبيتهم دعوة احل�ضور لربنامج
«توا�صل».
العلوم
كما ق َّدم الدكتور عبدالله بن �سيف التوبي – عميد كلية
ِ
والتخ�ص�صات التي ت�شملها ،م�شريًا
والآداب -نبذ ًة عن الكلية و�أق�سامها
ُّ
تطرحها الكل ّية
خ�ص�صات اجلديدة ا ّلتي
�إىل �أن هناك جمموع ًة من ال ّت ّ
ُ
لنيل �شهادة املاج�ستري ،و�أو�ضح �أنّ الكلية ت�أمل �أن تطرح يف القريب
التخ�ص�صات لل ّراغبني يف نيل �شهادة الدك ُتوراه.
العاجل جمموع ًة من
ُّ
بعد ذلك �أُخذ ال�ضيوف الأع�ضاء يف جولةٍ ميدانيَّةٍ يف �أرجاء اجلامعة،
حيث َّ
مكونات اجلامعة ،وعلى احلياة التَّعليم َّية
اطلعوا على �أه ِّم ِّ
فيها .وقد �أبدى الأع�ضاء امل�شاركني يف الربنامج �إعجابهم و�إ�شادتهم
رقي وتط ُّو ٍر على كا َّفة
بامل�ستوى ا َّلذي و�صلت �إليه جامعة نزوى من ٍّ
الأ�صعدة التَّنمو َّية .واختتِم اللقاء بتقدمي هدايا تذكَارية لل�ضيوف
امل�شاركِ ني يف الربنامج.

اجلامعة ّ
توقع ّ
اتفاق ّية تفاهم مع معهد لينك�س االحرتايف يف الربجم ّيات احل ّرة ومفتوحة امل�صدر

و ّقعت اجلامعة مع معهد لينك�س االحرتايف (فرع ّ
ال�شرق الأو�سط) م� ّؤخ ًرا ا ّتفاق ّية تفاهم
يف جمال ال ّتدريب ،بحيث تكون اجلامعة ،ممثل ًة يف مركز نظم املعلومات مرك ًزا معتمدًا
ال�سلطنة .وقد و ّقع االتفاق ّية
لل ّتدريب على ا�ستعمال الربجم ّيات احل ّرة ومفتوحة امل�صدر يف ّ
من جانب اجلامعة الأ�ستاذ الدّكتور �أحمد بن خلفان ال ّرواحي -رئي�س اجلامعة ،-يف حني
و ّقع من جانب معهد لينك�س الفا�ضل فرا�س �أبو �شقرة -مدير فرع ّ
ال�شرق الأو�سط ،-حيث

ت�ض ّمنت هذه اال ّتفاقية اعتماد مركز نظم املعلومات باجلامعة مرك ًزا تدريب ًّيا معتمدًا ل�شهادات
معهد «لينك�س» ودوراته ،وا ّلتي ت�شمل . LE، LPIC 1، LPIC 2، LPIC 3 :وت�أتي
هذه اال ّتفاقية �ضمن مبادرة مركز نظم املعلومات نحو تعزيز جماالت ال ّتدريب وال ّت�شجيع
على ا�ستعمال الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر وتطويرها ،ا ّلتي بال ّ
�شك �ست�ؤدّي �إىل
زيادةٍ معتربةٍ يف �إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالتّ�صاالت �أهمّها يف جمال التّعليم.
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لالتاد العربي
اجلامعة ت�ست�ضيف «امللتقى اخلام�س ع�رش حّ
للم�ستهلك وامل�ؤمتر العلمي امل�صاحب له»

ا�ست�ضافت اجلامعة م�ؤخر ًا امللتقى اخلام�س
ع�شر لالتحّ اد العربي للم�ستهلك وامل�ؤمتر العلمي،
ا ّلذي ّ
تنظمه هذا العام اجلمعيّة العُمانيّة حلماية
أمناط جديدةٍ حلماية
امل�ستهلك بعنوان «نحو � ٍ
امل�ستهلك» ،وذلك حتت رعاية �سعادة ّ
ال�شيخ
ال�سعدي -حمافظ
الدّكتور خليفة بن حمد ّ
الداخلية ،-وبح�ضور الأ�ستاذ الدّكتور �أحمد
بن خلفان ال ّرواحي -رئي�س اجلامعةّ ،-
وال�شيخ
�سعيد بن نا�صر اخل�صيبي -رئي�س اجلمعيّة
العُمانيّة حلماية امل�ستهلك ،والأمني العام لالتحّ اد
العربي للم�ستهلك ،-و�سعادة الدّكتور حممد
عبيدات –رئي�س االتحّ اد العربي للم�ستهلك،-
وعد ٍد من الباحثني واملهتمّني ب�ش�ؤون امل�ستهلك،
وكذلك الهيئة الأكادميية باجلامعة وطالبها.
وقد ابتد�أ امللتقى ب� ٍآي من الذكر احلكيم ،تبعها
كلمة رئي�س اجلمعيّة العُمانية حلماية امل�ستهلك
ّ
ال�شيخ �سعيد اخل�صيبي� ،أ�شار فيها �إىل � ّأن امللتقى
وم�ستجدات حول ال ّت�شريعات
ّات
ٍ
جاء ليناق�ش �آلي ٍ
ّ
اخلا�صة بامل�ستهلك ،و�أن هذا
والربامج والق�ضايا
ّ
امللتقى موع ٌد يتجدّد ّ
كل عام لتلتقي فيه الأفكار
وال ّتجارب واخلربات ا ّلتي ت�ستهدف الإن�سان
كفاعل ومت�أ ّثر بها ،ومن امل�ؤمّل �أن يخرج امللتقى
ٍ
وامل�ؤمتر امل�صاحب له بنتائج حت ّقق املنفعة

العامة للم�ستهلك كما هو ّ
خمطط له .و�أو�ضح
ليج�سد الدّور وال ّر�ؤى
اخل�صيبي � ّأن امل�ؤمتر جاء ّ
وال ّر�سالة ا ّلذي تقوم به اجلمعيّة العُمانيّة
واقعي بني
متازج
حلماية امل�ستهلك يف حتقيق
ٍّ
ٍ
تكاتف
امل� ّؤ�س�سات والقطاعات وامل�ستهلك نحو
ٍ
ومبادئ خالقة ي�سودها والو ّد وال ّتكافل والأمان.
كما تط ّرق �إىل حماور امل�ؤمتر و�أوراقه ا ّلتي
حلول
تهدف �إىل نقل املعلومة واملعرفة و�إيجاد
ٍ
وتو�صيات ناجعة.
ٍ
و�ألقى �سعادة الدّكتور حممّد عبيدات -رئي�س
ال�سلطنة
االتحّ اد العربي للم�ستهلك -كلم ًة ه ّن�أ فيها ّ
بعيدها الوطني ال ّثالث والأربعني املجيد ،ث ّم �أ�شار
بالغ
�إىل � ّأن االتحّ اد العربي للم�ستهلك يرقب ٍ
بقلق ٍ
ال�سوق العربيّة وحياة امل�ستهلك بكلّ
ما �آلت �إليه ّ
تفا�صيلها من �سيطرة ال ّتجار و�أ�صحاب ال�صناعات
ال�سوق املحليّة واحتكارها ،و� ّأن ما يحدث
على ّ
اليوم هو �إخالل بقوانني حماية امل�ستهلك ،مطالبًا
خا�صة للم�ستهلك كغريها من
ب�إقامة مرجعيّات ّ
املرجعيّات املوجودة يف املجتمع ،م�ضيفا ب�أنّ
امل�ؤمتر ي�ض ّم نخب ًة منتقا ًة من املفكرين والباحثني
املهتمني و�أ�صحاب اخلربات ،ويهدف �إىل تقدمي
ومقرتحات قابلةٍ للتطبيق ال تخرج عن
أفكار
ٍ
� ٍ
نطاق امل�ستهلك ا ّلذي هو غاية جميع احلا�ضرين

�شكر
للم�ؤمتر .واختتم حديثه بتوجيه كلمة
ٍ
لراعي املنا�سبة وجامعة نزوى على ا�ست�ضافتها
للم�ؤمتر.
وتط ّرق امللتق ـ ـ ــى �إىل العديد من املحاور
والق�ضايا املهتمّة بامل�ستهلك وحمايته� ،أهمّها
املحور ال ّت�شريعي والقانوين واملحور الغذائي،
و�شمل ممار�سة �أمناط غذائ ّي ٍة جديدةٍ تعتمد
على احلمية والترّ كيز على اال�ستهالك ال ّنباتي،
ال�صحة
واملحور
ال�صحي املتع ّلق بدور وزارات ّ
ّ
واملراكز ال ّتابعة لها يف تر�شيد ا�ستهالك
الأدوية ،وكذلك حمور ال ّنمط ّ
ال�شرائي املبتكر،
وحمور ال ّنمط ال ّت�صنيعي حول كيفيّة حت�ضري
الطعام واحللويات يف املنازل� ،إىل جانب
املحور الإعالمي ا ّلذي يتع ّلق بالدّور الإعالمي
املتخ�ص�ص يف ق�ضايا اال�ستهالك وابتكار
ّ
�أ�ساليب جديدةٍ حلماية امل�ستهلك ،وغريها من
تن�صب يف املو�ضوع ذاته؛ �إميا ًنا
املحاور ا ّلتي
ّ
من اجلميع ب�أهميّة حماية امل�ستهلك وتط ّلعاته.
اجلدير بال ّذكر � ّأن اجلمعيّة العُمانيّة حلماية
بقرار وزاري تابع لوزارة
امل�ستهلك �أن�شئت
ٍ
ال ّتنمية االجتماعية عام 2003م ،وتهدف �إىل
خلق الوعي العام لدى امل�ستهلك حول نوعيّة
ب�صحة و�سالمة
ال�سلع واخلدمات وعالقتها ّ
ّ

أملانية
ال�شهر احلايل ..جامعة نزوى وجامعة «اليبتزغ» ال
ّ
أملانية
تقيمان حلقة عمل يف ترجمة ال ُّلغتني العربية وال
ّ
عمل يف الترّ جمة بني ال ّلغتني
ت�ستع ّد جامعة نزوى لإقامة حلقة ٍ
العربيّة والأملانيّة ،ويف هذا الإطار قام الأ�ستاذ الدّكتور (ايكهارد
�شولتز) ،والأ�ستاذ حموده من جامعة (اليبتزغ) يف �أملانيا بزيارة
اجلامعة يوم الأحد (2013/ 12/ 22م) .و ّ
مت عقد اجتماع يف كليّة
ال�ساملي
عي�سى
بن
طالب
العلوم والآداب ح�ضره املك ّرم الدّكتور
ّ
م�ساعد ال ّرئي�س للعالقات اخلارجيّة ،-والدّكتور عبدالله بن �سيفال ّتوبي -عميد كليّة العلوم والآداب ،-وم�ساعد العميد ّ
لل�ش�ؤون
الأكادمييّة ،ورئي�س ق�سم ال ّلغات الأجنبيّة ،و�شعبة ال ّلغة الأملانيّة.
وقد تر ّكز على مناق�شة الترّ تيبات واال�ستعدادات الالزمة لتنفيذ حلقة
العمل .حيث �ستبد�أ يف  23فرباير 2014م وت�ستم ّر �إىل  6مار�س
2014م .و�سوف يح�ضر احلقلة جمموع ٌة من ّ
الطالب من �أملانيا
والأردن وتون�س.
وت�أتي هذه احلقلة �ضمن �أن�شطة اجلامعة ا ّلتي تخدم اجلانب
ال ّتعليمي و�صقل مهارات ّ
الطالب وال ّتفاعل مع طالب من ثقافات �أخرى،
برنامج متكام ٌل لهذه احللقة .حيث �ستن ّفذ بال ّتعاون مع
و�سوف يع ّد
ٌ
م� ّؤ�س�سة ال ّتعاون الأكادميي الأملاين ( )DAADوجامعة (اليبتزغ)
الأملانية ا ّلتي تع ّد ثاين �أعرق جامعة يف �أملانيا.

امل�ستهلك ،وتثقيفه بن�شر الوعي اال�ستهالكي
ال�سلع ومالئمتها ،و�إر�شاده
بالن�سبة جلودة ّ
�إىل �سبل ال ّت�أ ّكد من مالئمة املواد اال�ستهالكيّة
وبخا�صة الأغذية،
و�صالحيتها لال�ستعمال،
ّ
والتيّقن من �أ ّنها غري ممنوع ٍة يف بلد املن�ش�أ
ب�صحة امل�ستهلك و�سالمته ،ودرا�سة
ل�سبب يتع ّلق ّ
ٍ
م�شاكل امل�ستهلك وحتديدها ،والعمل مع اجلهات
ذات االخت�صا�ص �سواء ال ّر�سميّة منها �أو الأهليّة
وامل� ّؤ�س�سات العلميّة لتحليلها ،و�إيجاد املعاجلة
املنا�سبة لها .
�إىل جانب ذلك تعمل اجلمعيّة على �إ�صدار
ال ّن�شرات و�إقامة املحا�ضرات وحلقات الدّرا�سة
وامل�شاركة يف �أعمال الأجهزة احلكوميّة و�شبه
ال�صلة
احلكوميّة والأهليّة و�أن�شطتها ذات ّ
مب�صلحة امل�ستهلك ،و اقرتاح القواعد وال ّنظم
وال ّت�شريعات الالزمة حلماية امل�ستهلك ،ورعاية
م�صالح وكذلك متثيل م�صالح امل�ستهلك �أمام
اجلهات العدليّة والهيئات وال ّلجان احلكوميّة
ال�صعيدين الوطني والإقليمي ،وامل�شاركة
على ّ
يف املنظمات وامل�ؤمترات العربيّة والدّوليّة
اخلا�صة بحماية امل�ستهلك ،وال ّتعاون مع خمتلف
ّ
امل� ّؤ�س�سات املحليّة والعربيّة والدّوليّة ذات
املنا�شط املماثلة للجمعيّة.

تنظم حلقة عمل
حملة «مبدعو ُعمان» ّ
الت�شغيل «ويندوز»
علمي ًة حول نظام ّ
ّ

�أقامت حملة “مبدعو عُمان” ال ّتطوعيّة وبال ّتعاون مع مركز ال ّتميّز ّ
الطالبي
يف اجلامعة حلقة عمل عمليّة بعنوان “الويندوز” ،قدّمها تقدمي الفا�ضل �إ�سماعيل
ال ّرميمي ،وتط ّرقت حلقة العمل �إىل ال ّتعريف ب�أنظمة ال ّت�شغيل للحا�سوب ،ومعرفة
بع�ض �أدوات نظام “الويندوز” ،وكيفيّة ّ
حل بع�ض امل�شكالت ا ّلتي تواجه امل�ستخدم.
كما ّ
متت الإجابة عن العديد من اال�ستف�سارات ا ّلتي وجّ هها احل�ضور .وتع ّد هذه �أوّ ل
خطوة لق�سم تقنية املعلومات يف احلملة لعمل حلقة عمل يف اجلامعة.
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الوطني ال ّأول
والتمري�ض ت�شارك يف امل�ؤمتر
ال�صيدلة
كلية
ّ
ّ
ّ
ّ
قية
ملديرية اخلدمات
حية بجنوب ال�شرّ
ّ
ّ
ّ
ال�ص ّ

ال�صيدلة وال ّتمري�ض-
�شاركت جامعة نزوى -ممثل ًة يف كليّة ّ
يف امل�ؤمتر الوطني الأوّ ل «� ٌ
آفاق جديدة لل ّتعليم العاملي :تقا�سم
ّ
ّ
�أف�ضل املمار�سات يف طرق ال ّتدري�س وا�سرتاتيجيّات التقييم» الذي

ّ
ال�صحيّة
ال�صحة ممثل ًة باملديريّة العامّة للخدمات ّ
نظمته وزارة ّ
مبحافظة جنوب ّ
ال�شرقيّة ومعهد �صور لل ّتمري�ض .حيث �أقيم
امل�ؤمتر يف فندق �شاطئ �صور برعاية �سعادة ّ
ال�شيخ عبدالله بن

م�ستهيل بن �سامل �شما�س -حمافظ جنوب ّ
ال�شرقيّة .-وتر ّكز على
تبادل اخلربات وال ّتجارب احلديثة لأف�ضل املمار�سات يف طرق
ري من
ال ّتدري�س وال ّتقييم من خالل �إلقاء �أوراق العمل ،وعر�ض كث ٍ
الدّرا�سات .حيث �شارك يف هذا امل�ؤمتر معظم م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم
واخلا�صة.
العايل احلكوميّة
ّ
وقد قدّم الدّكتور هالل بن حمود ال ّرحبي -الأ�ستاذ امل�ساعد
ال�صيدلة وال ّتمري�ض -ورقة عمل بعنوان "جتربة مدر�سة
بكليّة ّ
ال�سريري املمنهج".
ال ّتمري�ض يف جامعة نزوى مع االمتحان ّ
كما �ألقى الدّكتور قا�سم بن �أحمد ال ّريامي -م�ساعد العميد
ال�صيدلة وال ّتمري�ض -ورقة عمل بعنوان"ال ّتقييم
لل ّتدريب بكليّة ّ
ال ّذاتي وال ّتقييم من قبل �أقران الدّرا�سة".

ّ
اال�ست�شارية وتوطني االبتكار..
بالتعاون مع مركز اخلدمات
َّ
م� ّؤ�س�سة �إجناز ُعمان تقيم حما�رض ًة تعريف ّي ًة مب�سابقة «�رشكتي»

قدّمت م� ّؤ�س�سة �إجناز عُمان يوم الأربعاء (2013/ 12/ 18م)،
وبال ّتعاون مع مركز اخلدمات اال�ست�شار َّية وتوطني االبتكار
باجلامعة حما�ضر ًة تعريف ّي ًة عن م�سابقة «�شركتي» ،ا ّلتي تقيمها
م�ؤ�س�سة �إجناز عُمان ّ
كل عام ،حيث قدّم املحا�ضرة ال ّتعريفية
الفا�ضل نا�صر بن عبدالله الأخزمي -مدير الربامج مب�ؤ�س�سة
�إجناز عُمان ،-بد�أها باحلديث عن �إجناز عُمان ن�ش�أتها وتاريخها

مف�ص ٍل عن برنامج وم�سابقة
والربامج التي تقدّمها ،ث ّم حتدّث
ب�شكل ّ
ٍ
ّ
«�شركتي» ،ا ّلتي تهدف �إىل متكني الطالب من اخلو�ض يف العمل
ال ّريادي عرب �إن�شاء �شركات حقيقيّة بر�أ�س مال وهيكل �إداريّ ور�أ�س
مايل ووظيفي؛ ممّا له ّ
ال�ش�أن يف �صقل املهارات الفردية واجلماعيّة
وتطويرها لدى امل�شاركني من خالل مد ّربني متطوّ عني من �شركات
اخلا�ص.
القطاع
ّ
ث ّم تط ّرق املحا�ضر �إىل �شروط امل�شاريع امل�شاركة يف امل�سابقة،
ا ّلتي تر ّكز على الإبداع واحلداثة يف فكرة امل�شروع ال ّتجاري
واملتو�سط ومراعاة الهام�ش
و�إمكانيّة ال ّتطبيق على املدى القريب
ّ
ال ّربحي ،و�أن تخدم االقت�صاد العُماين وت�ساهم فيه .وتبد�أ امل�سابقة
ببداية الف�صل الدّرا�سي وتنتهي بنهايته ،ويت ّم خاللها تقدمي اثنتي
ع�شرة حلقة عمل للم�شاركني لإك�سابهم املهارات الالزمة؛ لتكوين
�شركة امل�شروع ا ّلذي يديرونه .ويخرج املت�سابق من امل�سابقة

ع�شــــــرة ..دي�سمبــــــــر املقبـــــــــــل
ُا ختريت اجلامعة ال�ست�ضافة االنعقاد اخلام�س ع�شر للم�ؤمتر
العربي ال ّد ويل لتكنولوجيا املعلومات يف �شهر دي�سمرب من العام
ّ
املنظمة
املقبل 2014م ،وجاء هذا االختيار خالل اجتماع ال ّلجنة
ال ّد ائمة للم�ؤمتر على هام�ش �أعمال االنعقاد ال ّر ابع ع�شر للم�ؤمتر
العربي ال ّد ويل لتكنولوجيا املعلومات ( )ACIT2013يف
ال�سودان يف الفرتة من � 16إىل 19
اخلرطوم عا�صمة جمهور يّة ّ
دي�سمرب 2013م .و ّ
مت يف االجتماع مناق�شة طلبات ا�ست�ضافة

مبجموع ٍة من الفوائد اجلمّة املتع ّلقة بتكوين م�شروع اقت�صاديٍّ
خا�ص ،فهو يعمل من خالل امل�سابقة على تكوين �أق�سام ّ
ال�شركة
ّ
بكل ق�سم ،وتكوين ر�أ�س مال ّ
ال ّرئي�سة واملهام املتع ّلقة ّ
ال�شركة
وت�أ�سي�سه �إىل جانب درا�سة اجلدوى االقت�صادية وتنفيذ العمليّات
الإداريّة والإنتاجيّة داخل ّ
ال�شركة وغريها.
وقد تخ ّلل املحا�ضرة عر�ض جمموعة من امل�شاريع امل�شاركة
يف امل�سابقة واملهارات ا ّلتي اكت�سبها املت�سابقون ،ث ّم فتح باب
احلوار للإجابة عن ت�سا�ؤالت ّ
الطالب وا�ستف�ساراتهم ،هذا ويدعو
مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار طالب اجلامعة �إىل
ري يف
أثر �
امل�سارعة يف ال ّت�سجيل يف امل�سابقة؛ ملا لها من � ٍ
ّ
إيجابي كب ٍ
�صقل مهاراته و�شخ�صيّته و�إك�سابه اخلربة العمليّة واملعرفيّة� ،إىل
جانب اكت�ساب عالقات جتاريّة واقت�صاد ّي ٍة ،واكت�شاف الإبداعات
ا ّلتي ميتلكها لرياها واقعًا ح ًّيا على �أر�ض الوطن.

االنعقاد اخلام�س ع�شر للم�ؤمتر يف دي�سمرب 2014م ،وكانت �أربع
ال�سلطنة،
ٍ
جامعات قد تق ّد مت بطلبات ا�ست�ضافة هي جامعة نزوى من ّ
وجامعة الريموك من اململكة ا لأردنية ،وجامعة عمر املختار من
ليبيا ،وا لأكادمييّة العربيّة للعلوم وال ّتكنولوجيا من م�صر .وقد م ّثل
جامعة َنزوى يف هذا االجتماع الدُّكتور عالء اجلنابي -رئي�س �شعبة
علوم احلا�سوب بق�سم العلوم ال ّر يا�ضيّة والفيزيائيّة بكليّة العُلوم
وا لآداب.
وامل�ؤمتر العربي ال ّد ويل لتكنولوجيا املعلومات هو �إحدى
فعاليّات جمعيّة كليّات املعلومات واحلا�سبات ال ّتابعة التحّ اد
اجلامعات العربيّة ،وقد ّ
ال�سابقة لهذا
متت ا�ست�ضافة االنعقادات ّ
وال�سعود يّة
وقطر
أردن
ل
ا
مثل
ّة
ي
العرب
امل�ؤمتر يف عد ٍد من ال ّد ول
ّ
وال�سودان .ويح�ضر
واجلزائر وتون�س وم�صر وليبيا واليمن
ّ
امل�ؤمتر يف ِّ
ري من عمداء الكليّات املعنيّة بتكنولوجيا
عام عد ٌد كب ٌ
كل ٍ
ري من
املعلومات وعلوم احلا�سوب يف الوطن العربي ،وعد ٌد كب ٌ
الباحثني العرب وا لأجانب.
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طالب ال ّلغة الأملان ّية والترّ جمة ّ
لل�س ّيارات
ينظمون رحل ًة ثقاف ّي ًة �إىل �رشكة ال ّزواوي ّ
ال�صباحي:
كتب -علي بن �سامل ّ
نظمت جماعة ال ّلغة الأملانيّة والترّ جمة م�ؤخ ًرا رحلةً
يف �إطار احلر�ص على �إمناء طالب اجلامعة وتزويدهم باملعارف املختلفة؛ ّ
لل�سيّارات -ق�سم �سيارات «مر�سيد�س بنز» ،حيث كان يف ا�ستقبال طالب اجلماعة املدير ال ّتنفيذي للم� ّؤ�س�سة،
ثقاف ّي ًة �إىل �شركة ال ّزواوي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد بد�أ حديثه ب�إعطاء نبذةٍ عن ال�شركة الأ ّم؛ ا�شتملت على ال ّتعريف مب� ّؤ�س�س ال�شركة ،وتاريخ ن�ش�أتها ،وعدد الأفرع التي ت�ضمها على
الطالب �إىل قاعة العر�ض ،حيث �شاهدوا ً
م�ستوى العامل واخلدمات ا ّلتي تقدّمها لل ّزبائن .بعد ذلك انتقل ّ
ال�سيّارات
عر�ضا موج ًزا عن ّ
ال�سيّارات واملراحل ا ّلتي
و�أه ّم �أنواعها ،كما جتوّ لوا يف �أنحاء القاعة مل�شاهدة �سيارات «مر�سيد�س» ،بعدها انتقلوا مل�شاهدة طرق �صيانة ّ
مت ّر بها �أثناء ذلك .ويف ختام اجلولة زار ّ
الطالب ق�سم املبيعات ،وتع ّرفوا من خالله على �أه ّم العرو�ض ال ّت�سويقيّة واجلوائز والهدايا
ا ّلتي تقدّمها امل� ّؤ�س�سة لزبائنها.
ّ
وقد �شارك ّ
ٌّ
الطالب يف رحلتهم كل من الدّكتورة «يف �ألك�سندرا» -رئي�سة �شعبة اللغة الأملانيّة والترّ جمة ،-والأ�ستاذة تانيا كا�شن�سكي
-حما�ضرة ب�شعبة اللّغة الأملانية والترّجمة بكليّة العلوم والآداب.-

جماعة �أ�صدقاء املكتبة حتيي �أم�سي ًة بعنوان
«ا�صنع ذاتك» مع يو�سف العطّار

كتبت� -شيماء بنت حمد البهلوليّة:
ّ
نظمت جماعة �أ�صدقاء املكتبة �أم�س ّي ًة بعنوان
ّ
«ا�صنع ذاتك»� ،أ�ضافت فيها الأ�ستاذ يو�سف العطار
املد ّرب يف تطوير ال ّذات ،-ا ّلذي �ألقى حما�ضر ًة
تناول فيها عددًا من املحاور تنمّي فكر الإن�سان
وجتعله ناحجً ا وقاد ًرا على موازنة م�سريته يف
احلياة ،منها :طاقة ال ّتفكري وروافدها ،وحم ّركات
تنميتها ،حيث يوجد لدى الإن�سان �ش ّقان العقل
العاطفي والعقل ال ّتحليلي ،ويجب املوازنة بني
العقلني ومعرفة متى ّ
يوظف �أحدهما دون الآخر،
ممثلاً ذلك بوقت دخول االمتحان؛ �إذ يجب على
الطالب ا�ستعمال العقل ال ّتحليلي ّ
ّ
حلل ما قد ّ
مت
ّ
حفظه وتذكره ،حيث تكمن وظيفة العقل التحليلي
يف تذ ّكر احلفظ ،وما يعادله بينما العقل العاطفي
احلب والكره
فوظيفته امل�شاعر والأحا�سي�س مثل
ّ
وغريها.
وتناول كذلك يف حديثه ّ
الطاقات ا ّلتي ميتلكها
الإن�سان ،وتندرج حتت نقاط عدّة �أهمّها الإرادة،
وهنا قدّم املحا�ضر اً
مثال ح ًّيا ،وله يف الإرادة حكاية،
الطالبة فايزة بنت �سامل ّ
وهي ّ
ال�شمليّة -طالبة كفيفة
يف اجلامعة-؛ حتدّثت عن جناحها يف �إرادتها
ب�إكمال درا�ستها ،حيث كان لوالدتها الدّور الأ�سا�س
يف دعمها وت�شجيعها على املوا�صلة وال ّثبات .يف
الوقت ا ّلذي كانت البيئة من حولها ّ
تبث لها الأفكار

ال�سلبيّة؛ ب�أ ّنها ال ت�ستطيع �إمتام ذلك .و�أ�شارت
ّ
فايزة �إىل � ّأن ال ّر�سائل الإيجابيّة وال ّتحفيزيّة ا ّلتي
ري
كانت تتل ّقاها من والدتها كان لها �أث ٌر معنويٌّ كب ٌ
يف �إكمال درا�ستها .وع ّقب املدرب على ما قالته
مو�ضحً ا امل�ؤ ّثرات اخلارجيّة ا ّلتي ت�ؤ ّثر على الفرد
ق�صتها مع
وعقله �إذا ر ّكز عليها .ث ّم �أكملت فايزة ّ
الإرادة ح ّتى و�صولها �إىل اجلامعة ،وتفوّ قها يف
الدّرا�سة رغم �إعاقتها الب�صريّة.
ّ
العطار حديثه عن حمركات تنمية
وتابع
ال ّتفكري ،ا ّلتي تندرج حتت توجيه امل�شاعر نحو
الأهداف ،وتنمية الفكر وال ّثقافة واملعلومات �إىل
جانب م�صاحبة املبدعني واملتفائلني ،وال ّن�شاط
وال�سرعة وترك الك�سل وكذلك ال ّتغذية اجليّدة،
ّ
ب�شكل م�ستم ّر ،وال ّنوم واال�ستيقاظ
والقراءة
ٍ
املب ّكر .كما �أ�شار �إىل مظاهر تقدير ال ّذات وفوائد
تقدير ال ّذات وتعزيزها .ث ّم حتدّث عن «هرم ما�سلو»،
و�أهميّته يف حتقيق االحتياجات الإن�سانيّة .وقد
تخ ّلل املحا�ضرة العديد من ال ّتمارين ،منها ال ّتمرين
ال ّنم�ساوي لتقوية احلفظ �إىل جانب العديد
يخ�ص تنمية ال ّذات.
الفيديوهات يف ما ّ
ويف ختام الأم�سيّة قدّم راعي الأم�سيّة
الأ�ستاذ حممّد بن �سامل ال ّناعبي -مدير مركز خدمة
املجتمع -هد ّي َة تذكار ّي ًة للأ�ستاذ املد ّرب يو�سف
ّ
العطار تكرميًا له.

مركز �إمناء املوارد الب�رشية ينظم
برنامج املهارات الإدارية وال�سلوكية
لل�سكرتارية و�إدارة املكاتب املعا�رصة

نظم مركز �إمناء املوارد الب�شرية خالل الفرتة ( 2014 / 1 / 16 – 12م)
برناجما تدريبيا يف املهارات الإدارية وال�سلوكية لل�سكرتارية و�إدارة املكاتب
املعا�صرة ،وذلك لإداريي ومن�سقي الأق�سام واملكاتب يف اجلامعة حيث ي�أتي هذا
الربنامج �ضمن خطة املركز يف تنمية املهارات العملية ملوظفي اجلامعة ورفع
مداركهم حول متطلبات الوظيفة الع�صرية �إىل جانب حتقيق اجلودة يف العمل
وزيادة الإنتاج.
و�شمل برنامج املهارات الإدارية وال�سلوكية لل�سكرتارية و�إدارة املكاتب
املعا�صرة العديد من املحاور والتدريبات وور�ش العمل التي تقدمها الأ�ستاذة
ليلى بنت �سامل ال�سالمية -مدربة معتمدة يف التمية الب�شرية ،ورئي�سة ق�سم
القبول والت�سجيل بالكلية التقنية العليا -منها املحور الأول وتعلق باملفاهيم
الإدارية احلديثة و�أهميتها يف �إدارة ال�سكرتارية واملكاتب ،فيما حتدث املحور
الثاين عن الوظائف الإدارية والفنية واال�ستخدامات املعا�صرة يف هذا املجال.
�أما املحور الثالث والرابع فت�ضمنا اال�سرتاجتيات احلديثة لإدارة ال�سكرتارية
واملكاتب و�أخالقيات املهنة للعاملني فيها .وكان املحور اخلام�س ملناق�شة �أمور
الإدارة الذاتية للعاملني وفنون وطرق التعامل والتوا�صل مع املراجعني.
وتخلل الربنامج عر�ض جمموعة من مقاطع الفيديو والتمارين العملية �إىل
جانب عر�ض عدد من التجارب والدرا�سات يف املجال ذاته.
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اخلا�صة بال ّتعاون مع طالبات
جماعة الترّ بية
ّ
الترّ بية امليدان ّية باجلامعة تنظمان «ملتقى
اخلا�صة»
الترّ بية
ّ
جلنة امل�ؤمتر ال ّدويل ال ّثالث
لق�سم الترّ بية وال ّدرا�سات
الإن�سان ّية تعقد �أول اجتماعاتها
ّ
ح�ضريية
الت
ّ
عقدت جلنة امل�ؤمتر الدّويل ال ّثالث لق�سم الترّ بية والدّرا�سات
الإن�سانيّة بكلية العلوم والآداب يف اجلامعة �أوّ ل اجتماعاتها ال ّتح�ضرييّة
يوم الثالثاء (2014 / 1 / 21م) برئا�سة الدّكتور عبدالله بن �سيف
ال ّتوبي -عميد كليّة العلوم والآداب .-حيث افتتح عميد الكليّة االجتماع
خا�ص ًة فيما
بالترّ حيب بالأع�ضاء و�إحاطتهم ب�أهداف امل�ؤمتر و�أهميّتهّ ،
يتع ّلق باملر�شد ال ّنف�سي واخت�صا�صاته وت�أهيله وتدريبه .وقدّم رئي�س
اللجنة العلمية الدّكتور �سامر جميل ر�ضوان ً
عر�ضا ملا ّ
مت �إجنازه من
قِبل ال ّلجنة العلميّة ،و�أ�شار �إىل � ّأن عدد البحوث ا ّلتي تلقتها اللجنة حتى
الآن للم�شاركة يف امل�ؤمتر قد بلغت ( )255بح ًثا من �أكرث من ( )21دول ًة
عرب ّي ًة و�أجنبيّة ّ
ب�شكل مبدئي .كما حتدّث عن
مت قبول ( )75بح ًثا منها
ٍ
ّ
فعاليّات امل�ؤمتر ،التي �ستت�ضمّن جل�سات عرو�ض علميّة وندوات بحث
خا�صة ،وكذلك جل�سات تدريب على هام�ش امل�ؤمتر ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن
ّ
ّ
عرو�ض �إعالميّة ي�شارك فيها طالب املاج�ستري يف
ال ّلجنة تخطط لإجراء
ٍ
ال�سلطنة.
اجلامعة وطالب جامعات وكليات من ّ
بعد ذلك بحث االجتماع اجلدول ال ّزمني للخطوات ال ّتالية لل ّتح�ضري
للم�ؤمتر ،و ّ
متت مناق�شة امل�سائل املتعلقة بتجهيز القاعات وتنظيم �آليّات
ّ
وال�ضيوف وغريها ،م�أ ّكدين على �أهميّة امل�ؤمتر
ا�ستقبال امل�شاركني
و�إجناحه و�إخراجه ب�صورةٍ �إجاب ّي ٍة متميّزة ،وكذلك اال�ستفادة من
اخلربات العلميّة والعمليّة امل�شاركة قدر الإمكان.

ّ
اخلا�صة ،بال ّتعاون مع طالبات الترّ بية
نظمت جماعة الترّ بية
ّ
ً
اخلا�صة،
امليدانيّة يف اجلامعة ال�شهر املا�ضي ملتقى للرتبية
ّ
مب�شاركة جمموع ٍة من الإعالميّني والترّ بويّني ومدار�س والية
ال�سيباين
نزوى ،وذلك حتت رعاية الأ�ستاذ عبدالله بن �سعيد ّ
اخلا�صة باملديريّة العامّة للترّ بية وال ّتعليم
رئي�س ق�سم الترّ بيةّ
مبحافظة الدّاخليّة.-
وقد ابتد�أ امللتقى بق�صيدةٍ من �إلقاء املذيع �أحمد بن جميل
حب عُمان تبعتها �آياتٌ عطر ٌة من ال ّذكر احلكيم ،ث ّم
احل ّرا�صي يف ّ
قدّم طالب مركز الوفاء االجتماعي ب�إزكي فنّ ال ّرزحة ،تبعه ٌ
عر�ض
اخلا�صة وال ّنظام امل ّتبع يف املدار�س الكت�شاف
فال�شي عن الترّ بية
ّ
ٌّ
طالب �صعوبات ال ّتع ّلم والأن�شطة ا ّلتي متار �س معهم للدّفع بهم

ال ّتع ّلم ،م�شري ًة �إىل � ّأن هذا امللتقى يعطي ملح ًة ع َّما
اخلا�صة وطالبات الترّ بية
تقدّمه مع ّلمات الترّ بية
ّ
امليدانيّة من العطاء لدفع امل�سرية ال ّتعليمية نحو ال ّتقدّم
وم�ساعدة طالب الدمج و�صعوبات ال ّتع ّلم مبختلف
الأ�ساليب املمكنة التي ت�شعر الطالب باالهتمام والثقة
وجتعله فردًا منتجً ا ومنج ًزا يف املجتمع.
بعد ذلك قدّم مركز الوفاء االجتماعي بنزوى
فنّ العازي ،تبعه عر�ض �شعريّ بعنوان «ب ُكم
نرتقي» من تقدمي طالبات مدر�سة حف�صة بنت عمر
للتعليم الأ�سا�سي (ح)2؛ حتدّث عن املعوّ ق و�آماله
وطموحاته .ثم قدّم املذيع حممّد املخيني جمموع ًة

ال�صعوبات وح ّلها و�صقل املهارات وتنميتها .ث ّم
نحو مواجهة ّ
قدّمت مديرة مدر�سة حف�صة بنت عمر لل ّتعليم الأ�سا�سي (حلقة
ثانية) كلمة امللتقى رحّ بت فيها باحل�ضور وامل�شاركني ،م�ؤ ّكد ًة على
تكاتف اجلهود بني املديرية العامّة للترّ بية وال ّتعليم باملحافظة
واملدار�س وجامعة نزوى يف ال ّرقي بالعمليّة ال ّتعليميّة وال ّرقي
مب�ستوى مع ّلمي املحافظة فيما يتع ّلق بربامج الدمج و�صعوبات

من امل�سابقات الترّ فيهيّة لطالب املدار�س وطالب اجلامعة .وقد
تنوّ عت فعاليّات امللتقى لت�شمل كذلك ريا�ضة اجلمباز لطالب مركز
ال�صم
الوفاء االجتماعي ب�إزكي ،وم�سرح ّي ًة عن لغة الإ�شارة لدى ّ
ً
وعر�ضا �إن�شاد ًّيا عن العلم من
لطالبات مدر�سة حف�صة بنت عمر،
تقدمي طالب مدر�سة واحة الفكر للتعليم الأ�سا�سي (حلقة �أوىل).
ً
مو�سعًا مع عد ٍد من الترّ بويّني
نقا�شا
كما ت�ضمّن امللتقى
ّ

والإعالميّني ،وبح�ضور املدرب والإعالمي طالل ال ّرواحي عن
فئة ذوي الإعالقة ودور ٍّ
كل من الرتبية والإعالم يف النهو�ض بهم
ّ
وتوعية املجتمع بهذه الفئة ،وتغيري النظرة حولهم لتكون �أكرث
�إيجاب ّي ًة و�أكرث رق ًّيا وقد �أدار احلوار الدّكتور �أحمد الفواعري –
�أ�ستاذ بكليّة العلوم والآداب ،ق�سم الترّ بية اخلا�صة .-بعدها قام
راعي احلفل بتكرمي امل�شاركني و�ضيوف امللتقى وتكرمي املدار�س
امل�شاركة.
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يعرّف البع�ض التّط ّوع ب�أنّه اجلهد الّذي يبذله � ّأي �إن�سان بال مقابلٍ
بدافع منه للإ�سهام يف حت ّمل جزءٍ من م�س�ؤول ّية الوطن
ملجتمعه
ٍ
ّغيات
واملجتمع ،وهو ظاهر ٌة �إيجاب ّي ٌة �صح ّي ٌة ظهرت نتيج ًة للت رّ
االجتماع ّية والتّط ّورات االقت�صاد ّية والتّقن ّية الّتي ي�شهادها العامل،
قي
وتزداد حاجة املجتمع للتّط ّوع واملتط ّوعني بزيادة التّق ّدم والرّ ّ
رقي �أفراد املجتمع
الّذي ت�شهده البالد؛ فالتّط ّوع يعك�س مدى
ّ
و�شعورهم بامل�س�ؤول ّية امللقاة على عاتقهم ،كما �أنّه يورث التّكافل
واملو ّدة بني الأفراد مبا يعود على الوطن بالنّفع والفائدة.
ال�سامية والأخالق
وكعادة جامعة نزوى يف غر�س القيم ّ
الف�ضيلة يف نفو�س طالبها من منطلق ر�سالتها الهادفة �إىل ن�رش

إيجابي وتر�سيخ هو َ ّية ال َ ّأمة وقيمها ،ون�رش املعرفة مبا
الفكر ال
َّ
لطلبها ال َتّعلم ،وال َتّزود بالف�ضائل ،واكت�ساب مهارات احلياة
يكفل َ اّ
الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم للإ�سهام بفاعل َ ّيةٍ لنم ِ ّو املجتمع
وتط ُ ّوره؛ ارت�أت اجلامعة طرح برنامج العمل التّط ّوعي مقرّ ًرا
اختيار ًّيا لطالبها بد ًءا من الف�صل ال ّدرا�سي احلايل (ربيع 2014م)،
ال�سلطنة تطرح برنامج العمل
وذلك ك�أ ّول م� ّؤ�س�سة تعليم ّية يف ّ
التّط ّوعي كمقرّر اختياري ممنهج لطالبها .وما كان من «�إ�رشاقة» �إال
�أن تر�صد بدايات هذا الربنامج و�أهدافه و�آل ّيات طرحه وكيف ّية عمله
يف حوار لها مع مديرة برنامج العمل التّط ّوعي الأ�ستاذة ميمونة
بنت ن�رصاهلل الرّقي�ش ّية.

حاورتها -مرمي بنت جمعة الكميان ّية:

يف بادرة هي الأولى من نوعها يف ال�سّ لطنة..

اجلامعة تبد�أ بتنفيذ برنامج العمـــل
مقر ًرا اختيار ًّيا على طالبها
طوعي
ّ
الت ّ
ّ
قي�شية
الر ّ
ميمونة ّ
* منطلقات الربنامج..
قي�شية لقاءها هذا بعر�ض
الر ّ
ت�سته ّل الأ�ستاذة ميمونة ُّ
عي و�أهدافه ،حيث تقول:مل
منطلقات برنامج العمل ال ّت ّ
طو ّ
اخلريية ذات
مقت�رصا على الأن�شطة
طوعي
ي ُعد العمل ال ّت
ً
ّ
ّ
مقت�رصا على مبادرات الإغاثة
د
ع
ي
ومل
الفردي،
الطّ ابع
ُ
ً
وقت الأزمات وال ّنكبات؛ � مّإنا تع ّدى ذلك لي�صبح �أدا ًة فاعل ًة
ال�شاملة ب�ش ّتى �أبعادها ،والّتي ت�سهم يف
يف حتقيق ال ّتنمية ّ
ورقي املجتمعات .لهذا تزايدت الأ�صوات
رفاهية الإن�سان
ّ
ّ
لل�شباب من خالل
املنادية با�ستنها�ض الطّ اقات الكامنة ّ
ال�شاملة ،وتعميم قيم
طوع وحتريكها نحو حتقيق ال ّنه�ضة ّ
ال ّت ّ
وحب املعرفة .و�إذا كانت جهود
اخلري واجل ّد ّية و�إتقان العمل
ّ
احلكومي
القطاعني
عاتق
على
جمتمع تقع
ال ّتنمية يف � ّأي
ٍ
ّ
وجهات احلديثة تدعو �إىل �إدماج القطاع
ّ
واخلا�ص؛ ف�إن ال ّت ّ
عي للأخذ بزمام امل�شاركة يف اجلهود املبذولة
طو
ت
ال
الأهلي
ّ
ّ
ّ
يف نه�ضة املجتمعات وتنميتها ورخائها .وهذا بالطّ بع ما
خا�ص بتعزيز
اهتمام
حدا بال ّدول املتق ّدمة �إىل توجيه
ٍ
ٍّ
طوعي لدى ال ّنا�شئة عن طريق ت�ضمينه يف
ثقافة العمل ال ّت ّ
وحر�صا من جامعة
را�سية.
براجمها رّ
ً
بوية واملناهج ال ّد ّ
الت ّ
عليمية املق ّدمة لطالبها،
نزوى على تنويع الربامج ال ّت ّ
�شخ�صياتهم ،وتدعم
تنمي
وتعزيز الأبعاد رّ
ّ
الت ّ
بوية الّتي ّ
مقرر
لوكية،
ال�س ّ
ّ
قيمهم ّ
وتقوي انتماءهم للوطن؛ فقد �أدخلت ّ
املقررات االختيارية للجامعة ،والّتي
�ضمن
عي
طو
العمل ال ّت ّ
ّ
بد�أ العمل بها الف�ص َل احلايل (ربيع 2014م).

* البداية كانت مع ( )60طال ًبا متط ّوعً ا:
قي�شية عن
الر ّ
يف البداية حتدثنا الأ�ستاذة ميمونة ّ
اختياريا
مقر ًرا
ًّ
البدايات الّتي دعت �إىل طرح الربنامج ليكون ّ
طوعي
قائلةً :مبادرة جامعة نزوى يف �إدخال العمل ال ّت ّ
�ضمن براجمها املق ّدمة للطّ الب كانت منذ �أكرث من عامني،

مقر ًرا
حيث كان الب ّد من وجود خطوةٍ
ّ
متهيديةٍ قبل �إقراره ّ
يدر�س وين ّفذ على �أر�ض الواقع؛ فم�شاركة طالب اجلامعة
ّ
تربويا
يف العمل املجتمعي و�ضمان تفاعلهم فيه مي ّثل ُبع ًدا
ًّ
وجزءا من ر�سالة اجلامعة و�أهدافها ،والب ّد من الإعداد
مهما
ً
ًّ

اجليد ملثل هذه اخلطوة ومتهيد الطريق وامل�سار املمنهج
ّ
نظيمية،
اجليد ،وتفعيل الأطر ال ّت
لها ،و�ضمان ال ّتن�سيق
ّ
ّ
اً
املقرر .ويف هذا الإطار
املرجوة من هذا
و�صول �إىل الأهداف
ّ
ّ
عينة ت�شكّلت من ( )60طال ًبا مل ّدة
طوع على ّ
ّ
طبقت جتربة ال ّت ّ
مت خالل ال ّتجربة
ف�صلٍ
درا�سي خارج الإطار الأكادميي و ّ
ّ
تقرر �إدخال
ر�صد ال
ّ
إيجابيات وال ّتح ّديات الّتي على �ضوئها ّ
املقررات االختيارية للجامعة.
املقرر �ضمن
ّ
وعي
قي�شية :ك�شفت ال ّتجربة عن وجود
الر ّ
ٍ
وت�ضيف ّ
طوعي بني طالب اجلامعة
ت
ال
العمل
ة
أهمي
ٍ
متنام عن � ّ
ّ ّ
ورغبتهم يف امل�شاركة فيه � اّإل �أن عدم تو ّفر ٍ
وقت حم ّددٍ
أ�صلي مع العمل
يف جداولهم ،وتعار�ض وقت ال ّدرا�سة ال ّ
ال ّتطوعي كان ال ّتح ّدي الأكرب ،عالو ًة على وجود بع�ض
املخاوف لدى بع�ض �أولياء الأمور ب� ّأن هذا العمل قد يكون
على ح�ساب درا�سة �أبنائهم ،وهذا كان من الأ�سباب الّتي
اختياريا.
مقر ًرا
ًّ
دعت �إىل �إدخاله ب�صفته ّ
وعملي...
نظري
* املقرّر
ٌّ
ٌّ
املقرر االختياري ،تقول
وعن الطُّ الب الّذين �سي�شملهم
ّ
متاحا
ر
املقر
�سيكون
طوعي:
مديرة برنامج العمل ال ّت
ً
ّ
را�سية ،وهو
جلميع طالب اجلامعة يف جميع مراحلهم ال ّد ّ
املقررات
أي�ضا لطلبة ال ّدبلوم والطّ لبة الّذين �أنهوا
متاح � ً
ٌ
ّ
االختيارية للجامعة وطلبة املاج�ستري ،ي�ستثنى فقط طالب
ّ
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أ�سي�سية؛ بحكم طبيعة درا�ستهم الّتي حتتاج �إىل
ال�سنة ال ّت�
ّ
ّ
يتكون من �شقني:
وهو
املرحلة.
هذه
ّبات
ل
متط
على
كيز
الت
رّ
ّ
يتعرف الطّ الب على
ظري
ن
ال
اجلانب
يف
وعملي؛
نظري
ّ
ّ
طوعي للمجتمع واملتطوع ،ودوافع العمل
� ّ
أهمية العمل ال ّت ّ
طوعي وقيمه ،وحقوق
طوعي ،و�
ّ
أخالقيات العمل ال ّت ّ
ال ّت ّ
املتطوع واملهارات
وخ�صائ�ص
وواجباته،
ع
املتطو
ّ
ّ
عية
طو
ت
ال
امل�شاريع
إدارة
�
ة
وكيفي
ع،
املتطو
من
املطلوبة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
فيت�ضمن التزام
وغريها من املعارفّ � .أما اجلانب العملي
ّ
املوجه يف
طوعي
ّ
الطّ الب بالعمل ال ّت ّ
امل� ّؤ�س�سة الّتي اختارها وانتظامه
فيها يف ال ّأيام الّتي تتوافق مع
جدوله طوال الف�صل ال ّدرا�سي،
�إ�ضاف ًة �إىل ح�صوله على بع�ض
دريبية
حلقات العمل وال ّدورات ال ّت ّ
يف املهارات الّتي ت�ساعده على �أداء
عمله بكفاءةٍ يف اجلامعة ويف موقع
عمله.
ت�شاركي مع م� َّؤ�س�سات
* الربنامج
ٌّ
واخلا�صة:
الوطن احلكوم ّية
ّ
حتر�ص اجلامعة من خالل هذا
متنوعةٍ من
ااملقرر على توفري قاعدةٍ
ّ
ّ
م�سب ًقا،
املر�صودة
ة
طوعي
ت
ال
الفر�ص
ّ
ّ
ّ
بال ّتعاون مع اجلهات امل�ستقبِلة
واخلا�ص
احلكومي
له�ؤالء الطّ الب ،وهي م� ّؤ�س�سات القطاع
ّ
ّ
بحية؛ بحيث يختار الطّ الب من بينها
الر ّ
وامل� ّؤ�س�سات غري ّ
ما يتوافق وتوجوهاته واهتماماته وميوله .و�إذا رغب يف
أي�ضا؛ فالفر�ص
تخ�ص�صه فهذا
اختيار ما يتنا�سب مع
متاح � ً
ٌ
ّ
بتنوع احلاجات يف
ال ّت ّ
تتنوع ّ
طوعية املتاحة �أمام الطّ الب ّ
االجتماعية
وال�صحة وال ّتنمية
املجتمع يف جماالت ال ّتعليم
ّ
ّ
وال�سياحة وغريها.
ة
احلرفي
ناعات
وال�ص
وال ّتقانة وال ّزراعة
ّ
ّ
ّ
بناء على احتياجات
وهذه املجاالت بالطّ بع تخ�ضع لل ّتطوع ً

أي�ضا مع االحتياج املجتمعي
الطّ الب ،ومبا يتالءم � ً
يتطوع حل�سابها الطّ الب.
و�إمكانات امل� ّؤ�س�سات الّتي
ّ
متخ�ص�صون
وت�ضيف �أ .ميمونة قائلةً� :سيكون هناك
ّ
ملتابعة ه�ؤالء الطّ الب يف مواقع عملهم امليداين من
القائمني على
املقرر يف اجلامعة� ،إ�ضاف ًة �إىل من �سيتولىّ
ّ
�إر�شادهم وتوجيههم وتدريبهم وتقييمهم من قبل امل� ّؤ�س�سة
الّتي ت�ستقبل الطّ الب بحيث ن�ضمن �سري العمل كما خطط له،
وكذلك ت�سهيل ممار�سة الطّ الب ملهامهم.

* التّط ّوع منظومة قيم ّي ٌة رائعة...
بال �شكّ ّ � ،إن العطاء بدون انتظار مقابلٍ من �أ�سمى القيم
زمن تراجعت فيه تلك ال ِق َيم وانح�رست
إن�سانية،
ال
خا�ص ًة يف ٍ
ّ
ّ
العامة؛ فالعمل
خ�صية على امل�صلحة
وغلبت احلاجات ّ
ال�ش ّ
ّ
التطوعي منظوم ٌة رائع ٌة من قيم ال ّنقاء واخلري واالنتماء
عية
طو ّ
وانكار ال ّذات ،فالطالب الّذي ينخرط يف الأطر ال ّت ّ
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أهمية هذا العطاء ،كما تدفعه
تدفعه
ٌ
قناعات عميق ٌة ب� ّ
الرغبة يف تطوير ذاته وتو�سيع معارفه وخرباته يف
جماالت
ٍ
عمليةٍ خمتلفةٍ غال ًبا ما تكون ذات عالقةٍ مبا�رشةٍ
ّ
مما ي�سهم يف تطوير اجلانب العملي
؛
أ�سا�سي
ل
ا
�صه
بتخ�ص
ّ
ّ ّ
ال�شديد على
وجتهيزه حلقل العمل
خا�ص ًة يف ظ ّل ال ّتناف�س ّ
ّ
فر�ص العمل ،عالو ًة على ا�شرتاط بع�ض املهن على احل�صول
طوع ي�سهم يف زيادة ت�أهيل الطّ الب لفر�ص
على خربة .فال ّت ّ
طوع ال يكون للم� ّؤ�س�سة
ت
لل
إيجابي
ل
ا
فالعائد
العمل؛ لذلك
ّ ّ ّ
�أو الأفراد الّذين تق ّدم لهم اخلدمة
طوعية فح�سب؛ و� مّإنا العائد
ال ّت ّ
للمتطوع نف�سه،
يكون
أبقى
ل
وا
أهم
ال ّ
ّ
الّذي يح ّقق ذاته وي�شبع حاجاته
ف�سية من تقدير ال ّذات و�شعور
ال ّن ّ
بالر�ضا واالنتماء وال ّثقة بال ّنف�س
ّ
وك�سب احرتام الآخرين وتطوير �ش ّتى
املعارف واملمهارات.
* خمرجات املقرّ ر:
ميمونة
ا لأ�ستاذة
وتختم
قي�شية حديثها بقولها :بعد
الر ّ
ُّ
املقر ر يتو ّقع من
هذا
نهاية
ّ
الطّ الب �أن يكونوا قادرين على
أ�سا�سية
عر ف على املفاهيم ا ل
ّ
ال ّت ّ
العامة للعمل ال ّتطوعي
واملبادئ
ّ
طو ع
أهميته و �أهدافه و �آثاره ا ل
ّ
و� ّ
إيجابية على ك ٍّل من امل ّت ِّ
أخالقيات
�
ب
ّي
ل
ح
ت
ال
كذلك
املختلفة،
ودوافعه
واملجتمع
ّ
ّ
املتطو ع
طوعي وااللتزام بالئحة حقوق
العمل ال ّت
ّ
ّ
وواجباته .هذا �إىل جانب تطوير مهاراتهم ا لّتي ُتعينهم
عية بكفاءةٍ  ،وتنظيم برامج عمل
على �أداء
طو ّ
ّ
مهامهم ال ّت ّ
عية وتنفيذها ومتابعتها ،بحيث تخدم املجتمع
تطو ّ
ّ
مهارات يف تنظيم
و �أفراده� ،إ�ضاف ًة �إىل اكت�ساب
ٍ
الفعاليات و �إدارتها.
ّ

كتاب
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ا�ستثنائي
عمل
ٌ
ّ
مقــــدر
وجهــد
ٌ
َّ
د .حم ّمد بن نا�صر املحروقي

مدير مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدّرا�سات العربيّة

مي ِّثل كتاب «احلمالت ال ّتن�صرييّة �إىل عُمان
والعَالقة املعا�صرة بني ال ّن�صران َّية والإ�سالم»،
للدّكتور �سليمان بن �سامل احل�سيني ،الباحث
املتف ّرغ مبركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي
للدّرا�سات بجامعة نزوى ،عملاً ا�ستثنائ ًّيا من
حيث اجلهد الكبري ا ّلذي بذله الباحث يف العودة
ّ
م�ضان مو�ضوعه وا�ستق�صائها وعر�ضها
�إىل
بطريقةٍ جتذب القارئ وتلتزم املو�ضوعيّة
والدّقة .ويف هذه ال ّزاوية ،عزيزي القارئ �أقدِّم
�إليك الكلمات الب�سيطة ا ّلتي كتبتها يف ّ
حق هذا
الكتاب ،وا ّلتي �ستن�شر مع الكتاب.
ً
فراغا كبريًا يف املكتبة
«ميلأ هذا الكتاب
العربيّة فيما يتع ّلق باحلمالت ال ّتن�صرييّة يف
عُمان واجلزيرة العربيّة .وهو مو�ضو ٌع ي ّت�سم
باجلر�أة يف ّ
الطرح ،ممّا يتهيّبه الباحثون
وال�سائد
لليومي
ال ّتقليد ُّيون املتعاطون
ّ
ّ
وامل�ألوف .هذه اجلر�أة ج َنت على الكتاب غيابًا
�سمي يف عُمان م َّد ًة قاربت الع�شر
عن امل�شهد ال ّر ّ
�سنوات منذ �صدور ّ
الطبعة الأوىل؛ كان الكتاب
خاللها ممنوعً ا من ال ّتداول .و�إن كانت احلقيقة
�أنَّ الكتاب مل يغب عن املث َّقف العُماين ا ّلذي
ف ّت�ش عليه وتل َّقفه من معار�ض الكتب باخلارج
ومن خالل احل�صول على ن�سخةٍ الكرتون ّي ٍة يف
ّ
ال�شبكة العنكبوتيّة؛ وذلك ما خلق للكتاب متع ًة
�إ�ضاف ّي ًة هي متعة ال ّتحدّي .لقد �آمل ذلك املنع
الدّكتور �سليمان احل�سيني ،و�صرب و�صابر
واجتهد لرفع ذلك املنع ح ّتى ّ
مت له ما �أراد بف�ضل

ّ
وجل -ودعم املخل�صني من املث ّقفني
الله -ع ّز
وامل�س�ؤولني.
وكما هو فري ٌد يف جماله ،جند الكتاب فريدًا
يف منهجه املو�ضوعي؛ �إذ اعتمد على م�صادر
املن�صرون �أنف�سهم �إىل الهيئات
�أول َّية كتبها
ِّ
ّ
املرجعيّة الن�صرانيّة� ،أو كتبوها على �شكل
ّات ملجريات حياتهم ال ّتف�صيليّة
مذكرات ويومي ٍ
ٍ
تغ�ص كتاباتهم
يف مناطق ن�شاطهم .لذا
ّ
مبعلومات ثر ّي ٍة عن طوبوغرافيا الأر�ض وطبيعة
ٍ
الب�شر وميزان القوى الدّاخليّة والإقليميّة
وال ّنظام القبلي وال ّتاريخ وال ّلغة وغري ذلك .تلك
ومل باملواقف
مل باملعلومات املختلفة ْ ،آ
الكتابات ْ آ
واالجتهادات ال ّذاتيّة .واقت�ضى منهج الباحث
�أن ي�ستنطق تلك الوثائق لتبوح مبعلوماتها ،ث ّم
بع�ض
قام ب�ض ّم املعلومات املتعالقة بع�ضها �إىل ٍ
اً
وف�صول .ولكرثة
ح ّتى ا�ستقام الكتاب �أبوابًا
اعتماده على تلك امل�صادر الأوليّة متدّدت ف�صول
الكتاب ح ّتى لك�أ ّنه جم ٌع وترجم ٌة ّ
لكل ما قاله
املن�صرون .وهذه فائد ٌة م�ضاف ٌة �أخرى من
�أولئك ّ
ّ
فوائد الكتاب تتمثل يف توفري هذا الك ّم الهائل
من املعلومات للباحثني القادمني.
املن�صرين ا ّلذين
وقد ك�شف الكتاب غفلة
ّ
زعموا � ّأن عُمان بيئ ٌة منا�سب ٌة لل ّتن�صري ،وتنادوا
بذلك .غري � ّأن جمهوداتهم طيلة الفرتة الواقعة
بني �أواخر القرن ال ّتا�سع ع�شر ح ّتى منت�صف
القرن الع�شرين �آبت بالف�شل ال ّذريع؛ �إذ مل

تنجح ّ
كل تلك اجلهود ّ
ال�ضخمة يف تن�صري
عُما ّ
ين واحد!
ويُربز الكتاب قيم ًة �أ�صيل ًة يف طبع
الإن�سان العُماين .تلك القيمة ناجت ٌة عن طول
تعامله مع الآخر وا�ستعداده ال ّنف�سي ،وهي
قيمة «ال ّت�سامح» .ففي الغالب كان الق�ضاة
ّ
املن�صرين ويكرمون
وال�شيوخ ي�ستقبلون
ّ
ّ
وفادتهم ،ويهيّئون لهم �سبل االلتقاء بالنا�س،
ويناق�شونهم باحل�سنى ،وال ّنا�س �أمناء على
املن�صرين ،وال هم
دينهم ،ال خوف عليهم من
ّ
يحزنون.
ت�أتي هذه ّ
الطبعة ال ّثانية مزيد ًة ومن ّقح ًة
م�ضا ًفا �إليها ف�ص ٌل كام ٌل عن حركة ال ّتن�صري
يف زجنبار بح�سبانها جزءًا من الإمرباطوريّة
العُمانية الآفرو�أ�سيويّة .كما �أ�ضاف امل�ؤ ّلف
حت�صل عليها من زجنبار
بال�صور ا ّلتي
ّ
ملح ًقا ّ
ّ
وم�ضان املعرفة الأخرى.
ويت�ش ّرف مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي
للدّرا�سات العربيّة يف جامعة نزوى بطبع هذا
الكتاب ون�شره حتقي ًقا لدوره العلمي املنوط به،
واحتفا ًء بذكرى مرور ع�شر �سنوات على �إن�شاء
هذا اجلامعة الو ّثابة نحو العطاء املتميّز .وال
تفوتني الإ�شارة �أيّها القارئ الكرمي �إىل � ّأن
الكتاب �سيكون متو ّف ًرا �إن �شاء الله يف معر�ض
م�سقط القادم 2014م  ،عرب مكتبة م�سقط.
�أمت ّنى لك قراء ًة ماتع ًة ومفيدة.
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مناق�شة

ر�سالة ماج�ستيــــر يف نظم املعلومات
الرباعي
حول تب ّني
ّ
خوارزمية للجذر ّ
عمليات البحث يف
وا�ستعمالتها يف
ّ
االلكرتونيـة
املكتبات
ّ
ح�صل الباحث �سعيد بن حم ّمد بن علي الرا�شدي على درجة املاج�ستري يف نظم
املعلومات من كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات يف اجلامعة؛ وذلك عن ر�سالته
ا ّلتي حتدّثت عن ماه ّية ا�ستخراج �أ�صول الكلمات العرب ّية ال ّرباع ّية الأ�صل وتوظيفها
لال�ستعمال يف �أنظمة املكتبات االلكرتون ّية.
ّ
وتتلخ�ص فكرة ال ّر�سالة يف �إيجاد احللول والإجراءات
املنا�سبة ال�ستعمال الكلمات العربيّة ،وحتليل �أ�صولها
وجذورها وف ًقا لعمليّات ال ّت�صريف امل�ستعملة يف ال ّلغة
العربيّة ،وت�أتي هذه الدّرا�سة يف �إطار االهتمام املتزايد
بت�صميم ال ّتطبيقات العربيّة وحتليلها ،حيث تخدم تلك
ال ّتطبيقات �شريح ًة كبري ًة من املهتمّني بال ّلغة العربيّة يف
جميع �أ�س�سها وقواعدها .وهدفت ال ّر�سالة يف م�ضمونها �إىل
�إيجاد بدائل متنوّ عة للبحث عن املحتوى العربي يف املكتبات
وطرق تطبيقيّة يف متناول
أدوات
الإلكرتونيّة ،وا�ستعمال � ٍ
ٍ
اجلميع ت�سهيلاً للو�صول �إىل ال ّنتائج ا ّلتي يحتاجون �إليها.
اجلدير بالذكر � ّأن هذه ال ّر�سالة تع ّد �أوّ ل م�شروع تخ ّرج يف
كليّة االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات يف جامعة نزوى.

خوارزميّة البحث:

اخلوارزميّة ا ّلتي ّ
مت ا�ستعمالها يف تطبيق ال ّر�سالة
ّ
الإلكرتونيّة يف عمليّة البحث هي ا�شتقاق وتبني جمموع ٍة من
اخلوارزميّات ا ّلتي طبّقت �أنظمة ال ّت�صريف العربيّة ،وا ّلتي ّ
مت
تطبيقات عامّة دون تخ�صي�صها وحتليلها يف
اختبارها على
ٍ
ّ
ّ
ّ
معني ،وكانت مرتكزة على الأ�صل الثالثي يف الت�صريف
جانب ٍ
ٍ
العربي ,فهناك بع�ض العقبات ا ّلتي ا�ستطاع الباحث �أن يذ ّللها
وي�ستخرج من م�ضمونها خوارزم ّي ًة ناجح ًة يف معاجلة الكلمات
العربيّة ال ّرباعيّة وردّها �إىل �أ�صولها ،وذلك عن طريق ا�ستعمال
حمو�سب ملكتبةٍ عرب ّي ٍة �إلكرتونيّة حتتوي على ما يقارب
تطبيق
ٍ
ٍ
ّ
خ�ص�صات العربيّة.
( )30000م�صن ٍف يف خمتلف اجلوانب وال ّت ّ

فر�ضيّة البحث .ويخدم نظام البحث يف املكتبات االلكرتونيّة
�شريح ًة كبري ًة من املتع ّلمني والدّار�سني يف م� ّؤ�س�سات ال ّتعليم
وطالب اجلامعات والكليّات؛ �إذ يو ّفر لهم الوقت ،ويخ ّفف
وقت،
عنهم العناء يف ا�ستخراج املعلومات و�إيجادها يف �أيّ ٍ
مكان مع �ضرورة وجود الإمكانات املزوّ دة لت�شغيل
ويف �أيّ
ٍ
�أنظمة املكتبة الإلكرتونيّة.

ال ّتحليل وا�ستخال�ص النتائج:

وحول �شريحة البحث ا ّلتي ّ
مت اختبار ال ّتطبيق عليها
يقول الباحثّ � :إن ال�شريحة �أبدت تفاعلها ودعمها للفكرة
واملقرتحات ا ّلتي ّ
مت الأخذ بها �أثناء تنفيذ مراحل البحث
ّ
وت�ضمينها يف �أ�سئلة اال�ستبانة التي احتوت على مقارنة
بني البحث ّ
بالطريقة العاديّة ونتائجها ،والبحث با�ستعمال
مت تطبيق اخلوارزميّة عليها .وقد ّ
الأداة ا ّلتي ّ
مت حتليل نتائج
اال�ستبانات عن طريق برنامج التحليل الإح�صائي ()SPSS
حيث كانت نتائج الفرز وال ّتحليل يف حدود املعقول ،و�أدّت
�إىل رفع م�ستوى ر�ضا امل�ستعملني للبحث العربي يف املكتبات
اخلا�صة بالكلمات
االلكرتونيّة ،وذلك با�ستعمال الأداة
ّ
ّات �سهل ٍة عليها؛
ال ّرباعيّة الأ�صل ،وا ّلتي ي�صعب �إجراء عملي ٍ
لأ ّنها تخ�ضع لأنظمةٍ ت�صريفيّةٍ وقاعد ّي ٍة مع ّقدة ،وحتتاج �إىل
وت�صميم وبرجم ٍة واختبار.
حتليل
ٍ
ٍ

ال ّتطبيق وطريقة اال�ستعمال:

يقول ال ّرا�شدي :عمل ًّيا ّ
مت اختبار الأداة امل�ستعملة يف
ال ّتطبيق؛ وذلك لل ّتح ّقق من �صالحيّتها ملعظم الكلمات العربيّة
ال ّرباعيّة الأ�صل ،وقد نتجت عنها زياد ٌة يف عدد ال ّنتائج ا ّلتي
يحتاجها امل�ستخدم .كما �أ�ضافت وق ًتا قيا�س ًّيا � ّ
أقل من وقت
البحث العادي للكلمة نف�سها ،وكل تلك االختبارات زادت
البحث قوّ ًة وثبا ًتا ،وجعلته ي�سري يف جّ
�صحة
االتاه ا ّلذي �أثبت ّ

نتائج ال ّر�سالة:

ّ
تتلخ�ص فكرة ال ّر�سالة يف �إيجاد احللول والإجراءات
املنا�سبة ال�ستعمال الكلمات العربيّة ،وحتليل �أ�صولها
وجذورها وف ًقا لعمليّات ال ّت�صريف امل�ستعملة يف ال ّلغة
العربيّة .وكما نعلم � ّأن ال ّلغة العربيّة غ ّن ّي ٌة بالعديد من القواعد
والقوانني والأنظمة ال ّنحويّة وال ّت�صريفيّة ا ّلتي جتعل منها
ومو�سع ٍة ،وتعترب هي ال ّلغة الأ ّم ملعظم
لغ ًة ذات قاعدةٍ كبريةٍ
ّ
امل�سلمني؛ لأ ّنها لغة القر�آن الكرمي .ور�أى الباحث ب�أ ّنه البد
من البحث و�إيجاد العمليّات احل�سابيّة ا ّلتي تخ�ضع �ضمن
عمليّات حمو�سب ٍة ،وتعطي نتائج ي�ستفيد منها امل�ستخدم يف
جمال احلا�سوب و�أنظمة املعلومات .وقد ّ
مت تب ّني الكلمات
العربيّة ال ّرباعيّة الأ�صل وجتربتها يف املكتبات االلكرتونيّة
العربيّة ،وذلك ب�إ�ضافة �أداةٍ تظهر للم�ستخدم وتعطيه اخليار
با�ستعمال نظام البحث عن �أ�صل الكلمة العربيّة ال ّرباعي من
عدمه ،حيث �أظهرت نتائج البحث وفح�ص الربنامج �إيجاد
اختالفات يف عمليّات البحث العادي والبحث با�ستعمال
ٍ
اخلوارزميّة ال ّرباعيّة؛ ممّا �أ�ضاف ميز ًة جديد ًة ميكن ملربجمي
�أنظمة املكتبات االلكرتونيّة من �إدراجها وتوظيفها لت�ستعمل
ب�صفتها عوامل م�ساعد ًة للح�صول على نتائج �أكرث فاعل ّي ًة
و�أقرب الحتياج امل�ستخدم.

بحر الأفكار
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�إبداع طالب...
ماجد البيماين� :أمت ّنى تطوير جمال اخليال
ال�سلطنة
العلمي الف ّني يف ّ
لقاء� -أنوار البلو�شية:
�إبداعات �شبابية مميزة ،ت�سعى �إىل حتقيق �أعمال مبدعة
ومبتكرة لتطوير �شتى املجاالت يف احلياةّ ،
الطالب امل�صمم
ماجد بن حميد البيماين ،بتخ�ص�ص يف نظم املعلومات
يف اجلامعة ،يهوى ال ّت�صميم والإنتاج الفني (املرئيات
وال�صوتيات) والر�سم� .أبحر يف عامل اخليال العاملي الفني،
وي�سعى �إىل تطوير هذا اجلانب يف ال�سلطنة� ..شغف و�إرادة
وحب للعمل يف حواره التايل مع الربزة.
بداي ًة حد ّثنا ماجد عن موهبته وقال :موهبتي تكمن يف
عامل اخليال ،و�أ�سخر هذا اخليال يف �أعمايل الفنية ،فعندما
�أرغب يف الر�سم �أو الت�صميم �أو البدء يف �أي عمل
فني متعلق باملونتاج �أو �إنتاج ال�صوت واللحن
دائمًا ما �أجل�أ �إىل اخليال ،و�أت�صوّ ر العمل ب�شكل
متكامل يف خيايل ثم �أنتقل �إىل تنفيذه يف
الواقع ،و�أحاول �إتيان ال�صورة التي ر�سمتها يف
خيايل على �أر�ض الواقع .منذ �صغري و�أنا �أحب
الر�سم ،ثم انتقلت �إىل الت�صميم با�ستعمال خامات
من البيئة الطبيعية ،وعمل املج�سمات الفنية التي
�شاركت بها يف املعار�ض الطالبية ،وح�صلت على
�شهادات م�شاركة ،وح�صدت املركز الثاين يف
ر�سم لوحة فنية بعنوان «�أنقذوا الأر�ض» .بعدها
بد�أت بالتعرف على عامل التكنولوجيا ،واندجمت
مع احلا�سوب �أبحث فيه عن موهبتي ،فاكت�شفتها
يف الت�صميم الذي يتنا�سب وميويل ،دخلت
برامج الت�صميم ،وكنت �أواجه �صعوبات وعوائق
يف التوفيق بني درا�ستي وهوايتي التي �أحبها،
ولكني تغلبت على ذلك بالإ�صرار واالجتهاد .ترجمت م�شاعري
وحولتها من اللوحات الورقية �إىل العامل التكنولوجي الرقمي.
ثم دخلت يف عامل الإنتاج الفني حيث بد�أت ب�أقل الربامج
و�أب�سطها� ،إىل �أن و�صلت الآن يف ا�ستعمال برامج �أقوى تتعلق
ب�إنتاج الأعمال املتعلقة باخليال العلمي ،و�أنتجت الفيديوهات
وتعلمت كيفية عمل امل�ؤثرات ،وكيفية �إبراز العمل ب�شكل جميل
مع �إدراج الت�صاميم ودجمها .بعد �أن قطعت ً
�شوطا طويلاً يف هذا
أ�سجل الأ�صوات
املجال انخرطت يف عامل ال�صوت ،ف�أ�صبحت � ّ
و�أجري عليها التعديالت بربامج احلا�سوب ،ولي�س بكثري حتى
�صرت �أ�صنع الأحلان با�ستعمال برامج احلا�سوب؛ حيث كل
الأدوات واملو�سيقى الكرتونية ،وحتتاج �إىل تركيز والعزف
عن طريق لوحة املفاتيح ،وبالرغم من ذلك �أنتجت مقطوعات
جميلة و�أعماال فنية رائعة .و �أرى ب�أن �أ�ستاذي يف هذا املجال
هو احلا�سب الآيل ،فهو املعلم واملدرب وبوجود �شبكة االنرتنت
ال تكون بحاجة �إىل معلم �آخر.
�أهداف وغايات
ال�صعوبات التي تغلب عليها
وا�صل البيماين حديثه عن ّ
من اجل حتقيق �أهدافه حيث قال :واجهت �صعوبة يف التعامل

مع الربامج احلديثة والفنية ،و�أي�ضا هناك �صعوبة يف تقبل
املجتمع ل�صاحب املوهبة ،والفني بحاجة �إىل دعم وم�ساندة
وهذا ما نن�شده وال نح�صل عليه من املحيطني بنا ،ونواجه
الكثري من الأقاويل ب�سبب عدم �إدراك بع�ض الأ�شخا�ص ملاهية
العامل التكنولوجي ،بالرغم من �أن هذا العامل �أ�صبح هو املواكب
للع�صر ،و�أ�صبح هو احلا�ضر وامل�ستقبل .يف الفرتات املا�ضية
كان االهتمام يف هذا املجال قليال جدًّا ،ولكن العامل يتغري
ووجهات النا�س تتغري على مر الأزمنة .ولكني تغلبت على
هذه ال�صعوبات وذلك بالإ�صرار ،واال�ستمرارية ،والثقة بنف�سي
ب�أين �س�أ�صل �إىل هديف يف يوم من الأيام .هديف الذي �أ�سعى
�إىل حتقيقه هو تطوير جانب اخليال العلمي الفني
يف ال�سلطنة بقدر الإمكان ،و�أنتج �أعماال يف هذا
املجال ،و�أي�ضا �أحاول �إظهار قوة �أعمال امل�صمم
العُماين حتى يدرك من حوله مدى �إبداعه وقدرته
على مواجهة التحديات التكنولوجية احلديثة.
و�أمتنى عمل م�شاريع و�أعمال جتارية تتعلق
باخليال العلمي الفني.
م�ستقبل واعد
حتدث ماجد عن الطموحات التي ي�سعى
�إىل حتقيقها ،وقال� :أطمح �إىل �إقامة م�ؤ�س�سة
يف الت�صميم والإنتاج الفني ،حيث �شاركت يف
برنامج رواد الأعمال لتقنية املعلومات واالت�صاالت
بجامعة نزوى ،وذلك بغر�ض عمل �شركتي اخلا�صة
للت�صميم والإنتاج الفني ،التي اخرتت لها ا�سم «
 M.H.Bللإنتاج والت�صميم» ،وبد�أت يف درا�سة
اخلطة التجارية ،و�إقامة حلقات عمل ،ور�ؤية اخلطط امل�ستقبلية
للم�شروع وكيفية ا�ستهداف ال�سوق وغريها من الأمور املتعلقة
بدرا�سة امل�شروع ،وب�إذن الله �سيتحقق هذا احللم.
ويف ختام حديثه وجّ ه كلمته �إىل ال�شباب العُماين ،وقال:
�أوجه كلمتي الأخرية �إىل ال�شباب العُماين و�أدعوهم �إىل تغيري
منط حياتهم ،واخلروج عن جو ال�سهرات واجلل�سات التي
ال طائل من ورائها� ،إىل البحث عن مواهبهم و�أن يبدعوا يف
املجاالت التي �ستق�ضي على �أوقات فراغهم ب�شيء مفيد ،حتى
ي�ستفيدوا وتعم الفائدة على املجتمع ب�شكل عام .كلنا م�صمّمون،
وكلنا مهند�سون ،وكلنا نعمل ب�أعمال تتـ�شابه ولكن الإخال�ص
يف العمل واالجتهاد والإتقان وروعة العمل هو الطـريق الأن�سب
لتحقيق الطموحات .و�أود من كل جهة خا�صة كانت �أم عامة ب�أن
تهتم بالإبداعات ال�شبابية حتى يدوم الإبداع للأبد بني ال�شباب
وتعم فوائده كل �أفراد املجتمع.
الطالب :ماجد بن حميد البيماين
ع�ضو بربنامج روّ اد الأعمال لتقنية املعلومات واال ّت�صاالت
جامعة نزوى
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ومقف�ص �شعري يف يدي،
حذائي اجلميل بقربي،
ّ
وف�ستاين املزرك�ش مع ّل ٌق �أمام ناظري ،وحقيبتي ا ّلتي ت�ض ّم
عيديّتي قرب �سريري طوال ال ّليل� .أيا ٌم ال تن�سى ،ورائحة
احلناء على يديّ ما زالت تراودين ح ّتى الآن يف �أنفي .رائع ٌة
نح�س �إال بفرحةٍ متلأ قلوبنا..
تلك الأيام ...وقتها ك ّنا ال
ّ
ولكن كثريًا ما كان يخطر على البال �س�ؤال ،هو ملاذا �أمّي
تبكي �صباح ّ
كل عيد؟! وملاذا هي حزينة؟! وقتها كنتُ ال �أدرك
ذاك ّ
ال�سنون وعلمتُ ذاك
ال�شعور ا ّلذي تدركه �أمي! م ّرت ّ
الأح�سا�س ّ
ال�ضيق نف�سً ا ،دائمًا كانوا يقولون لنا« :الكبار
لل�صغري» .ولكن الواقع
يفقدون فرحة العيد ،والعيد فرحته ّ
لي�س بهذا .و�إنمّ ا العيد للجميع نحن نكرب وندرك � ّأن هناك
�
ً
أ�شخا�صا لهم مكان ٌة غالي ٌة يف قلوبنا وافتقدناهم يف حلظةٍ
من اللحظات ،كانوا �سراجً ا ي�ضيء لنا دربنا .فج�أ ًة ذهبوا
ع ّنا ،تركونا مبفردنا ،جعلوا �أحزاننا تعمر يف قلوبنا.
يح�سه الكبري يف العيد وال يدركه
هذا هو الأح�سا�س ا ّلذي ّ
ال�صغري �أو ال يبايل به؛ لأ ّنه ما زال يف ريعان طفولته.
ّ
ّ
دتُ
هذا ما تعوّ �أن �أالحظه يف كل م ّرةٍ  ...نحن نفقد
أنا�س عزيزين على قلوبنا .ولكن ما
فرحة العيد بفقدان � ٍ
�أده�شني �-أو �أحزنني بال ّأ�صح -هذه امل ّرة ذاك امل�شهد
ا ّلذي ي�ستح�ضرين يف ذاكرتي ح ّتى الآن؛ دموع ذاك ّ
الطفل
فب�صدق
احلزين ا ّلذي يبكي حز ًنا على جدّه و�شيخه احلكيم..
ٍ
�أوجعتني تلك الدّموع وخنقتني العربة فتجرعت املرارة من
بعدك يا �أبي الكبري ..قد ت�سرق م ّنا الأيّام فرحتنا ،والأغرب
واملحزن ما يف الأمر �أ ّنها مل ت�سرق فرحتنا نحن فقط ،فقد
�أ�صبحت اليوم ت�سرق فرحة �صغرينا...
ال ّلهم ال �أ�س�ألك ر ّد الق�ضاء ،ولكن �أ�س�ألك ال ّلطف فيه ،ال ّلهم
ارحم موتانا واغفر لهم واجعل قبورهم رو�ض ًة من ريا�ض
اجل ّنة .ال ّلهم خ ّفف عنهم عذاب القرب ،و�آن�سهم يف وح�شتهم،
ّ
وال�شهداء،
ال�صديقني والأنبياء
ونوّ ر قربهم وابعثهم مع ّ
وال�سلوان لفقدهم ،واعمر بيوتنا
ال�صرب
ال ّلهم امنحنا ّ
ّ
ال�سميع
وبيوت جميع امل�سلمني بالأعياد والأفراح� ،إ ّنك �أنت ّ
املجيب..
الطالبة :عواطف بنت �سعيد الهنائيّة
تخ�ص�ص :تربية ف ّنيّة.
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ملن �أراد االنتحار!...

هل خطر يف بالك ولو مل ّرةٍ واحدةٍ �أو ح ّتى جلزءٍ من الدّقيقة
�أن تنتحر؟! هل فكرت ب�أ ّنك ترغب يف االنتحار؟ ب�أن تغادر هذا
ّ
ي�ستحق
الكون �إىل الأبد! �أن تن�سحب وت�ست�سلم! ...لأن ال �شيء
�أن ّ
تظل على قيد احلياة! رمبا الكثري م ّنا ف ّكر باالنتحار وبع�ضنا
ً
كان �ضعيفا من داخله ،وقويّ الإرادة بحيث �إن �إرادته املرتبطة
بالي�أ�س دفعته �إىل الإقدام على االنتحار! وبع�ضنا الآخر مل ميلك
ّ
ال�شجاعة ا ّلتي من املمكن �أن جتعله يقدم على االنتحار!
ّ
ٌ
ٌ
االنتحار فكرة حقرية جتعلنا نن�سى كل ما لدينا من �أ�شياء
رائعةٍ يف حياتنا .جتعلنا نف ّكر يف الأ�شياء املريعة يف حياتنا
ال�شخ�ص يف دائرةٍ مليئةٍ ّ
ا ّلتي تدخل ّ
بال�شك والوهم والأحزان!
االنتحار يجعلنا نن�سى ب�أن ال�شخ�ص الذي ينتحر لن يُ�صلى على
جثته! وال �شيء �أ�سو�أ من هذا الأمر! االنتحار يجعلنا نن�سى
كمية اجلمال ّ
والطاقة املحبو�سة داخل ارواحنا ،التي حتتاج

فقط �إىل �شيءٍ ليجعلها تنبثق وترى ال ّنور! االنتحار يجعلنا
نن�سى ب� ّأن حتت الأر�ض ا ّلتي نقف عليها ماليني اجلثث البالية
والأرواح امليّتة ا ّلتي لو �أعطيت �أمني ًة واحد ًة قابل ًة لل ّتح ّقق مهما
بلغت �صعوبتها ف�أ ّنهم �سيختارون العودة من املوت �إىل احلياة !
�إىل ّ
�شخ�ص يفكر يف االنتحار �أو خطرت على باله ذات
كل
ٍ
م ّرة فكرة االنتحار! ف�أ ّنني �أقول لك ب� ّأن االنتحار لي�س حلاّ ولو
كنت خلقت �أنت لالنتحار ملا و�ضعك الله يف هذه احلياة! ّ
فكل
�شخ�ص ُخلق ل�سبب ...لكي يجد مكانه يف هذا العامل الكبري.
ٍ
و�أنت ل�ست الوحيد ا ّلذي مي ّر بالأحزان وامل�صائب واخلذالن.
و�أق�سم لك ب�أ ّنه مهما بلغت تعا�ستك وم�شاكلك فدائمًا �ستجد من
حظا و�أ�سو�أ منك يف ّ
هو �أ�سو�أ منك ًّ
كل تفا�صيل حياته!
�أنت جمي ٌل ورائ ٌع من داخلك فقط يجب �أن ت�ؤمن بنف�سك! ف�أنت
�أروع ممّا تتخيّل و�أقوى ممّا تت�صوّ ر! و�أنت فري ٌد من نوعك.

بحر الأفكار

اهلل �أكرب
�أ .حممّد بن حمود ال ّرواحي
خريج وحما�ضر زائر يف جامعة نزوى

الطالبة� :سلمى بنت �سعيد ال ّرحبيّة
تخ�ص�ص :ال ّلغة الأملانيّة والترّ جمة
ّ

الروح ت�شكو!
وباتت ّ

�ص ّم �أذُنيَ ّ �صديد �شكواها املحبو�س...
ونزيفها ,و�آالمها ,وغبا ٌر ك�ساها ّ
وكل ما بها من وجع...
�أزهقها و�أردى بها طريح ًة بني تلك اجلدران..
ال�صديد؛ ذلك
تلك اجلدران ا ّلتي لطاملا خ ّب�أت خلفها ذلك ّ
الأمل...
مل �أعد �أح�سن الإ�صغاء لها..
لاً
وهي كيف لها �أن تنتظر طوي ؟
مل تعد تطيق املكوث بجواري!
فقد �أ�س�أت �ضيافتها ,و�أعلنت الالمباالة لها,
بد�أت �أجت ّرد منها ,فلم � ِأع �شكواها...
ومل �أتريّث ملعرفة مكنوناتها,
فباءت حماوالت �إقناعها يل بالف�شل...
ت ّرهات!! ّ
كل �شيء ت ّرهات! �أ�صغيت �إىل ما حويل ومل
�أعِ رها �أيّ اهتمام,
ما زالت تبحث ع ّني ،وما زلت �أف�ضل االختباء عنها,
ما زالت ت�شكو ،وما زلت �أدّعي �أ ّنها ت ّرهات...
�إىل متى �ستزاول حالها ومتى �س�أ�ستقيل عن مزاولة
حايل؟!
ّ
الطالبة :ريهام بنت حممّد املنذريّة
تخ�ص�ص :ال ّلغة الإجنليزية والترّ جمة
ّ

بوحٌ من ّ
الذكرى

�أتذكر يا �صاحبي عندما ر�أيتك �آخر م ّرةٍ  ،وعيناي تذرفان
بالدّمع؟! قلت يل� :إذا مل يجمعنا هذا املكان ومل جتمعنا الأقدار
ف�سيجمعنا الو ّد والوا�صل �أتذكر؟! كنتَ واث ًقا ممّا تقول ..وما
�أن م ّرت �أيا ٌم و�شهو ٌر ح ّتى بد�أت تبتعد وتخلق بيننا امل�شكالت
ّ
أ�ستحق
عمدًا لتتخ ّل�ص من رفقتي! قل يل يا �صاحبي �أمل �أكن �
�صحبتك؟ ق�صرت �أم تهاونتُ يف ح ّقك؟! ملا رحلت ع ّني وتركتني
يف دنيا �أحداثها غربي ٌة وم�صاعبها مريعة؟ �أتعلم يا �صاحبي ما
زلت رغم ّ
كل ما �سببته يل �إال �أ ّنك يف القلب ت�سكنه وترتبّع على

عر�شه ,و�أنت بال ّ
�شك �أخرتت �أحبابًا �آخرين ورفا ًقا كثريين،
وال �أعلم �أما زلت تذكرين �أم ال؟
عند رحيلك بات قلبي مفجوعً ا ..ر�أيت ظلمك يف عيون
كل من حويل� ..أجه�ضت م�شاعري جتاه ّ
ّ
كل �شيء ..و�أ�صبح
الف�ؤاد منفط ًرا� .آملني غيابك وطريقة رحيلك ،وكيف رخ�صت
بي وتركتني ،وتعلم ب�أنيّ جوهر ٌة نادرة� ..أحبابك و�أ�صحابك
اجلدد بكم ا�شرتيتهم؟! �أو بكم هم ك�سبوا قلبك؟! املال يا
�صاحبي وما �أدراك ما املال!! ال ي�ساوي من احلب �شيئا! و�إن

الل ــه �أكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ر ّددُوا
ولـ ـ ــد الذي من ن ـ ـ ـ ــوره
يا من �أتى ه ـ ــذي ال ّدنـ ــا
والنـ ـ ــا�س بني معـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد ٍد
وحتزب ـ ــت �أقوامهـ ـ ـ ـ ـ ــم
والظلـ ـ ـ ــم ك�شـ ــر نابـ ـ ـ ــه
واحلكم لي ـ ــ�س عدال ـ ـ ـ ـ ًة
قد �صيـ ـ ـ ـ ـ ــروه �إلهه ـ ـ ـ ــم
وال ــو�أد �صـ ــار �سج ّيـ ـ ـ ـ ًة
وعلـى القم ــار تراهنـ ــوا
كم موم ــ�س رفع ــت لـ ــوً ا
وغ ـ ـ ـ ــدا الفقري حمقـ ـ ـ ًرا
�أمــا ال�ضعي ــف فمع ـ ـ ــد ٌم
ف�أتيت يا خيـر الـ ـ ـ ــورى
و�صربت من �أجل الهدى
�أخالق ـ ـ ـ ـ ــه مفتاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
فال�صب ـ ــر كـ ــان �سبيلـ ـ ــه
و�شجاعـ ـ ــة و�صرام ـ ـ ـ ــة
فتوحـ ـ ـ ــدوا بلوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
واليوم يف ع�صري �أرى
�إﻻ طريـ ـ ـ ــق حم ّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدٍ
�صلـ ــى عليـ ــك الله يـ ـ ـ ـ ــا

ولـ ـ ــد النب ـ ــي حم ّمـ ـ ُد
قد �ضـاء هذا الفرقـ ـ ـ ُد
والكون مظلم �أ�س ــو ُد
يف الله �أو ذا يلحـ ـ ـ ـ ُد
للح ــرب ن ـ ــار توقـ ـ ـ ُد
م�ستعليـ ـ ـ ـًا يتوع ـ ـ ـ ـ ُد
واحلاكـ ـ ـ ــم املتف ـ ـ ــر ُد
فهو ا�ﻹ لـه ا�ﻷ جم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُد
واخلمر فيهم م ـ ــور ُد
ومن الربا م ــدت يـ ـ ـ ُد
من عفـ ـ ـ ـ ــة تتج ـ ـ ـ ـ ّر ُد
يو�س ـ ُد
وعلى الرتاب ّ
ﻻ نا�صـ ــر �أو م�سن ـ ـ ـ ُد
ت�شفى العليل وت�سع ُد
والله �أن ــت ا�ﻷ جل ـ ـ ـ ـ ُد
ﻻ باب فعـال م�ؤ�ص ـ ـ ـ ُد
و�سماحـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــو ّد ُد
يف الله ﻻ..ﻻ ت�سـ ــر ُد
والبدء كان امل�سجـ ـ ـ ُد
ﻻ حل ح ّق ـ ــا يق�ص ـ ـ ـ ُد
فهو الطريق ا�ﻷوح ـ ُد
خري الورى يا �أحم ـ ُد

اً
خمذول ذات
علمت فاملال ينفد واحلب يبقى! واعلم �أ ّنك �ستعود
يوم و�ست�شعر بقيمة ما خ�سرت!
ٍ
�ستدور بك الأيام وتتواىل عليك ،و�سي�أتي يوم تخ�سر فيه
مال وثورةٍ و�أ�صحاب امل�صالح ّ
ّ
وكل �شيءٍ ،
كل ما متلكه من ٍ
و�ست�أتي خايل اليدين حينها �ستعرف حينها قيمة من فقدت.
الطّالبة :فاطمة بنت �سعيد العلويّة
ال�صيدلة وال ّتمري�ض
كليّة ّ
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Stratford
Butterfly
Farm
The farm is located in
the Midlands in the county of Warwickshire. You can
reach this farm by different transportatio Interesting
places attract people to visit or discover them. One of
these places is Stratford Butterfly Farm where people
can see different types of butterflies from all over the
world. In this essay, I will discuss the location of the
farm, what is a butterfly and the rules when entering
the farm.
n means such us: car, train or bus, and the nearest
airport is «Heathrow Airport» which is located at 95
mile from the farm.
A butterfly is a mainly day-flying insect of the
order Lepidoptera, which includes butterflies and
moths. Like other holometabolous insects, the
butterfly›s life cycle consists of four parts: egg, larva,
pupa and adult. Most species are diurnal. At the
Stratford butterfly farm, you can see all the stages of
the butterfly life cycle as well as a great collection of
fat caterpillars.

Religious Coexistence in Malaysia during
Ramadan
Ramadan is an opportunity to
highlight the manifestations of cultural
and religious coexistence in Malaysia,
where the diversity of ethnic groups
(Malay, Chinese and Indian) as well as
the fact that some of them are Muslims
and some are not.
Away from the markets, malls and
entertainment in Malaysia, you can
see the kinship and relatives gathered
at the iftar table of both Muslims and
others, in addition the exchange of
Ramadan dishes between neighbors
before Maghreb prayer; all these are
features of coexistence and examples
of the sense of community between
the Muslims and non-Muslims in
Ramadan.

There are some rules that would be good to
followwhen you visit: you should wear bright-colored
or bright-white clothing to encourage the butterflies to
stand on you, but one should never touch a butterfly.

Butterflies are attracted to a bright Hawaiian print
shirt for the same reason they are attracted to flowers,
but a person›s touch will cause damage to their
sensitive wings because of the oils in people›s skin.
Furthermore, touching these butterflies may cause
damage to human skin.

What is more, a typical Ramadan
day is structured around a routine, like
the rest of the days of the year, because
working hours do not change and life
goes as normal. The sense of Ramadan
atmosphere begins before the Maghreb
prayer (at 4 o›clock pm), where
Muslims and others head to bazaars to
buy their food and do their errands.

In conclusion, Stratford Butterfly Farm is a
beautiful place to visit because it has many species
of tropical butterflies from different countries. Also,
visitors can see a wide variety of tropical plants and
stages ofthe life cycle of butterfly in the same place.

Another aspect in Ramadan,
bazaars are the wooden booths and
tents which the Malaysian government
supervises and selects the customized
places which are usually located in the

Aiysha Ali Al-Maskari

middle of residential areas. Typically
this special trade activity is repeated
every year in the month of Ramadan.
The bazaar highlight the meaning of
cultural cohesion and coexistence
where Muslims and non-Muslims
enjoy these commercial and social
activities and the sublime meanings of
multiculturalism in this holy month.
Moreover, in the bazaar you can
find all foods, drinks and desserts in
Malaysia located in one place. In an
interview with one of the vendors
in the bazaar, she explained that she
sells famous Malaysian dishes served
with rice and other dishes, like: Nazi
Yamak, Song Hye noodles, Danang
Nazi, etc.. For me, at first I did not
like the Malaysian food in the bazaar
because of the exotic colors and the
strange smells, but when I tasted it,
this changed my thinking about it and I
became a regular visitor to the bazaar.
Finally, if you visit Malaysia in
Ramadan, this event will attract you,
because it is not limited to Muslims but
you will also find non-Muslims from
the Chinese, Indians and others. Also,
you will find seasonal dishes which
are not provided by Malaysian families
except in this month. And many nonMuslims respect Muslims by refraining
from eating and drinking in public
places.

By: Maryam Salim AlKalbani
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Places I liked in America:
Last summer I went to the
U.S.A to take some chemistry
courses. Specifically I stayed
in Oshkosh in the state of
Wisconsin. Oshkosh is a rural
town. One time I had dinner
with my friends by the river,
and we had an amazing time
and we took a lot of group
photos. Also, when I was in
Oshkosh I visited many places
like One Thousand Islands,
Six Flags Amusement Park,
Madison City and Washington
DC.
One Thousand Islands
is about a thousand islands
connected with each other. The
walk around is very enjoyable.
The placed had a museum with

many stuffed animals, birds
and reptiles. In addition, when
I walked around an island I
saw deer and various birds.
Also there were some tents and
small houses for camping.
My experience in Six Flags
was exciting. I liked riding
frightful games which were
thrilling. I enjoyed playing with
my friends and we played more
than sixteen games on that day.
I stayed for four days in
Washington DC after we
finished the period of study in
Oshkosh .It was one of the most
wonderful days that I spent
with my friends. During that
time, I saw a lot of places that I
wanted to visit in America like

the White House, The National
Museum of Natural History
and The National Museum of
Indians. The National Air and
Space Museum maintains the
largest collection of aircraft
and spacecraft in the world. It is
also a vital center for research
into the history, science and
technology of aviation and
spaceflight.
I know I was only in
America but I tried food from
different places around the
world like Indian cuisine and
Chinese cuisine. I took a lot of
photos that will always remind
me of my beautiful visit to
America and I know they will
return some day.

Travelling to London

From 82013/6/ to 182013/7/, my friends and I from
different colleges of the University of Nizwa went to London.
We stayed there for six weeks. I personally think a lot about
that time, we of course saw lots of things but we didn’t see
all places there.
London is located in the small island-country of
United Kingdom. It is one of the most populated cities in
Europe. London attracts millions of tourists from all around
the world every year. The city of London is filled with
tourist attractions like the London Eye, the British Library
and Buckingham Palace. One thing I found fascinating
about London is its old culture.Education in London was
amazing. I liked it so much. I liked the ways that teachers
taught students because they used new methods every day
to teach them. I learned new vocabulary. My teacher was
named Tom and he was amazing because he was funny
and kind.
Travelling to London was very interesting.
London is a very beautiful city. It has a wonderful weather.
The weather in London was so cold but I liked it. Also,
it has so many different transport methods. People are
friendly, kind, helpful and generous.

Narjis AL_Maawali
Pharmacy

The six weeks of new experience were totally enjoyable
for all of us. Related to the time spent there, it was too short
for us because we enjoyed it so much. There, we saw how
people of all nationalities live their life in a different way as
we did. In the early morning, all of them go to their jobs.
What was a bit uncommon for us was that the majority of
them travel by tube or double decker. They were so careful
at all crossings we saw written “look left” or “look right»
which prevented us from having accidents because of our
habits.
The food in restaurants was very delicious. I liked
it very much. I ate from Indian, Pakistani, Iranian, Italian,
Turkish and Japanese restaurants. At the first time when I
arrived in London, it was difficult to find Halal food. I asked
so many people and I researched from the internet about
Halal restaurants. I also tried new food.
Transportation in
London was very amazing. I used the tube and double decker
buses so much when I wanted to go somewhere. They were
expensive but I enjoyed using them. I spent lots of money.
I enjoyed travelling to London. My English was improved. I
learned so many things. I hope I visit London again because
it is really very beautiful. I advise everyone to visit it because
it has nice weather, Shopping, people and history.

Done by: Iman Said Al-Mamari
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املدير املايل ل�صندوق اجلامعة اال�ستثماري

�سامل بن �سليمان الرواحي
جماعة الت�صوير ال�ضوئي

حممد بن علي الكندي
�أّ .

يخيل للعقل يف �آحايني كثريةٍ ب�أ ّنه �أ�ستوعب جمريات
ّ
وقت �آخر �أ ّنه غري م ّت�صل
ا،
فرح
فيطري
احلياة
ويخيل �إليه يف ٍ
ً
ّ
بواقعه ،و� ّأن جمريات احلياة تعك�س غ�ضبها عليه ،فينغم�س
يف ك�آبةٍ ظاهرة ،وحقيقة هذا ال ّتقلّب منبعه ان�سداد الأفق
تتكرر يف حياة ك ّل م ّنا ،وال يتجاوزها
وعرثة القدم بحكايةٍ
ّ
اجون باحلياة فقط.
�إال �أولئك ّ
ال�ض ّ
� ّإن ممار�سة ال ّت� ّأمل وال ّتفكري بعمق يف جمريات الأحداث
من حولك لي�س هدفه فهم العامل بك ّل �أ�رساره ،فقد حار يف هذا
وان�سجام مع
لق
كثري؛ لكن يكفيك منه ما ي�شعرك بطم�أنينةٍ
َخ ٌ
ٌ
ٍ
�سع يف الأر�ض؛ ممثلاً يف البحر ،وم ّت ّ�سع يف
الكون؛ فهو م ّت ٌ
ال�شاهدة على عظمة هذا اخللقّ � .إن ما بني زرقتي البحر
ال�سماء ّ
ّ
وال�سماء ما ّد ٌة �ضخم ٌة لل ّتفكّر يف مثاقيل اخللق وجماهيل
ّ
متعار�ضا
يكون
أن
�
ميكن
ال
ذلك
ل
وك
فو�س،
ن
ال
وطوايا
العامل
ّ
ً
ّ
ملا �أردت ،وال مبتع ًدا بكينونته ووجوده عن وجودك؛ فطينة
عزف منفر ٌد ال يح ّقق غاية
اخللق واحد ٌة ،وال يوجد يف ثناياه ٌ
اخل�ضوع للمنعم ج ّل جالله.
منغم�س يف حيثيات احلياة ،فقال:
حكيم
لقد وعى ذلك
ٌ
ٌ
�إ ّنك �إن طلبت �شي ًئا ووجدته فذلك القدر ،و�إن طلبته ومل
ال�صرب ،و�إن طلبته وعلمت �أ ّنه لن يتح ّقق فذلك
يتح ّقق فذلك ّ
الر�ضاّ � ،أما �إن طلبته ومل جتده ور�ضيت مبا هو دونه فتلك
ّ
منمق ًة وخم ّدر ًة بقدر كونها
كلمات
لي�ست
إنها
�
احلياة.
هي
ٍ
ّ
فالروح الّتي
الكون؛
هذا
للروح املحلّقة يف
ٍ
ّ
كلمات كا�شف ًة ّ
وال�شقاء لن تخرج
ال�سعادة
ّ
متلك الأ�سئلة وتبحث عن �أجوبة ّ
وفيم ك ّل
ففيم ك ّل هذا القلق؟!
عما هو
ٌ
َ
م�ستغرق لها ولغريهاَ ،
ّ
وال�سعادة؟! بينما العامل
للفرح
ر
�
امل
ف�سي
ن
ال
حن
ال�ش
هذا
ؤطّ
ّ
ّ
ّ
اً
و�ضياء من حولنا.
جمال
ي�ش ًع
ً
فبالرغم من تقارب
وال�سماء،
لنعد �إىل فكرة زرقة البحر
ّ
ّ
ومدارا ت�سبح فيه،
منهن فلكًا
اللّون � اّإل � ّأن لك ّل واحدةٍ
ّ
ً
وتتعر�ض زرقة البحر ملاء ال ّنهر القادم بطينه و�شوائبه لك ّنها
ت�ستوعب هدير ال ّنهر الّذي ال يلبث �أن يهد�أ ،ويزول غبار طينه
إ�ضافيا يجرب به ال ّنق�ص الّذي غادره بفعل
ماء �
ليمنح البحر ً
ًّ
ال�سماء الّتي يخبو �صفا�ؤها
ّ
ال�شم�س ،واحلال واح ٌد مع زرقة ّ
الريح عن خطّ ة تعبئةٍ
مع الغبار ،بل تختفي عندما تك�شف ّ
كامية ،و�رسعان
الر ّ
ّ
عامةٍ لقطرات املاء معلن ًة ت�شكّل ّ
ال�سحب ّ
ما ينك�شف الأمر عن �سما ٍء ذات زرقةٍ �آ�رسة.

في�صـــــــــل بن �سليمان الرواحي
م�رشف جماعة الت�صوير ال�ضوئي

هكذا �إذًا هي احلياة! بقدر ما تنحت فينا بتعب �أ�رسارها
الروح الأعمق،
ّ
ال�صغرية ،تغر�س فينا بذر ًة من املرح يف ّ
وت�سمو
ؤل
�
فا
ت
بال
ّل
ك
تت�ش
ّتي
ل
ا
وح
الر
تلك
بالر�ضا ...وف�صلاً
ّ
ّ
ّ
درا�سيا رائ ًعا نتمناه لكم،،،
ًّ
حمد بن �سعيد البو�سعيدي
جماعة الت�صوير ال�ضوئي

�صنعاء بنت عبدالله العلوي
جماعة الت�صوير ال�ضوئي

