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علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة
ٍ
مل�ستقبل ٍّ
علم ور�شادٍ لك ِّل طالب علم ،وهي بذلك تهدف �إىل بناء
تتم َّثل ر�ؤية جامعة نزوى يف �سعيها ال َّد�ؤوب ِلأن تكون منارة ٍ
مانية الأ�صيلة والقيم
مانيني امل� َّؤهلني والواعني برتاث ال َّأمة ال
� ٍ
أجيال من ال ُع ِّ
وية ال ُع َّ
قافية ،واملحافظني على ال ُه َّ
إ�سالمية وال َّث َّ
َّ
قنية الَّتي يتطلَّبها املجتمع ال ُعماين.
أخالقية
ال
واالجتماعية ،م�سلَّحني باملعرفة والقدرات ال ِّت َّ
َّ
َّ

ر�سالة اجلامعة:

ال َّتحرير:
الكميانية
مرمي بنت جمعـــــة
َّ

الت�صميم والإخراج الف ّني:

أ�سا�سي هو ن�رش
نفع عام ،تقوم على �أمرها وتدبري �ش�ؤونها .و� َّإن هدفها ال
أهليةٌ ،ذات ٍ
علميةٌَّ � ،
� َّإن جامعة نزوى م� َّؤ�س�س ٌة َّ
َّ
الرا�سخ باهلل – ع ّز وجلّ،-
احل�ضاري وال
هوية ال َّأمة وقيمها و�إرثها
الفكر ال
إ�سالمي على � ٍ
َّ
إيجابي وتر�سيخ َّ
أ�سا�س من الإميان َّ
َّ
َّ
ال�سلطان .غايتها ن�رش املعرفة مبا يكفل لطلاَّ بها ال َّتعلم ،وال َّتزود بالف�ضائل ،واكت�ساب مهارات
وعلى والئها للوطن وجاللة ُّ
وتطوره؛ ولهذا ف� َّإن اجلامعة ت�سعى �إىل �إيجاد برامج
لنمو املجتمع
احلياة الالزمة لإثراء حياتهم وت�أهيلهم للإ�سهام
َّ
بفاعليةٍ ِّ
ُّ
واقع ملمو�س.
أكادميي وال َّتنمية
مرنةٍ توفِّر درج ًة عالي ًة من الت�أهيل ال
الفكرية مبا يرتجم هذه الغايات ال َّنبيلة �إىل ٍ
َّ
ِّ

فخرية بنت خمي�س املعمرية

اجلامعة يف �سطور:
الت�صوير:
�إبراهيم بن �سيف العــــــــــزري
في�صل بن �سليمان الرواحــــي

•
•
•
•
•

•
•
الربيد االلكرتوينim@unizwa.edu.om :

الهواتف25446261 :
25446317
25446623

فاك�س25446315 :

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

•
•
•
•
•
•
•
•

ربحي" يف �سلطنة
�أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
أ�سا�س غري
تعليم ٍ
نفع عام "على � ٍ
أهليةٍ ذات ٍ
عال � َّ
ٍ
ٍّ
ُعمان.
طالب وطالبة.
يفوق عدد طالبها ()6,800
ٍ
خ�ص�صات واخلربات،
التحق ب�سلكها ال َّتدري�سي �أع�ضاء هيئة
ٍ
تدري�س ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت وال َّت ُّ
جن�سيات العامل.
ومن �ش َّتى
َّ
عليمية ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س وال ّدبلوم.
تتنوع براجمها ال َّت َّ
َّ
�ص يف جمال البحوث وال َّتطوير ال ِّتقني؛ �أطلق عليه مركز "دار�س للبحث العلمي
بحثي
يوجد بها مرك ٌز
ِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
العربية" �إىل جانب كرا�سي
العربية "مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي لل ِّدرا�سات
وال َّتطوير ال ِّتقني" ،و�آخر لل ِّدرا�سات
َّ
َّ
العلمية.
البحوث
ّ
إجنليزية.
العربية وال
نظامها ال ِّدرا�سي ي�شمل اللُّغتني
َّ
َّ
دولي ًة يف ع َّدة بلدان من العامل؛ منها:
أكادميي
تعاون �
يجمعها
ٌ
ٌ
علمي ًة َّ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة َّ
ٌّ
أمريكية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.
الواليات املتحدة ال
َّ
إلكرتونية.
وريات ال
الورقية
ت�ضم الآالف من الكتب
بها مكتب ٌة وا�سع ٌة
َّ
وااللكرتونية ،واملو�سوعات ،وال َّد َّ
َّ
َّ
ُّ
بحثية.
خمتربات
تدري�سيا يف �ش َّتى املجاالت ،و()9
خمتربا
تزخر بـ()71
ٍ
ً
َّ
ًّ
�أ�سهمت ح َّتى الآن يف ن�رش �أكرث من ( )157بح ًثا حمك ًَّما ،و( )26كتا ًبا م�ؤ َّلفًا.
مبان مقاومةٍ لل َّزالزل عام 2010م.
اخرتاع يف جمال الهند�سة
ح�صدت � َّأول براءة
املدنية ،بت�صميم ٍ
ٍ
َّ
عاملية خالل العام الأكادميي.
جامعات
اختياري ًة يف ع َّدة
تدريب
تق ِّدم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
َّ
َّ
واملعنوي للطُّ الب ،ويوفِّر املنح والبعثات للطُّ الب
املادي
�صندوق مل�ساندة املتعلِّمني (معني)؛ يق ِّدم العون
بها
ٌ
ِّ
َّ
املتفوقني واملجيدين يف ال ِّدرا�سة.
متخ�ص�ص ًة للطُّ الب واملجتمع من خالل مركز ال َّتعلُّم مدى احلياة.
تدريبي ًة
دورات وبرمج
تق ِّدم
ٍ
َّ
ِّ
ب�شكل ف َّعال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
ت�سهم
ٍ
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الدكتور عمر بوم يف �ضيافة وحدة بحوث الأفالج
كتب� /أجمد الرواحي:
زار م�ؤخرا وحدة بحوث الأفالج الدكتور عمر بوم �-أ�ستاذ
كر�سي التاريخ والأنرثوبولوجيا بجامعة كاليفورنيا -حيث
كان يف ا�ستقباله الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري -مدير
وعرفه بالوحدة و�أهم �أهدافها
الوحدة – وقد رحب بال�ضيف ّ
وخططها امل�ستقبلية والهدف الأ�سمى من وجود وحدة تعنى
ببحوث ودرا�سة الأفالج فاجلامعة ،من ناحيته عرب الدكتور
عمر بوم عن �سعادته كون �أن الأفالج يف ال�سلطنة حتظى بهذا
االهتمام من قبل احلكومة ب�شكل عام وجامعة نزوى ووحدة
بحوث الأفالج ب�شكل خا�ص م�شريا �إىل �أهمية احلفاظ على
هذا الإرث احل�ضاري العظيم ملا فيه م�صلحة املجتمع العماين
والزراعي بوجه اخل�صو�ص .وحول هدف الزيارة قال الدكتور
عمر بوم  :يف عام  2014قدمت على منحة يف جامعة كاليفورنيا
لدرا�سة ا�ستغالل املياه يف املناطق ذات العدد ال�سكاين القليل �أو
ما يطلق عليها ا�سم الواحات باخل�صو�ص مقارنة بني الواحات
يف جنوب املغرب و والية نزوى والفكرة هي يف ظل التغريات
املناخية والهجرات املتتالية و�شح املياه وحتى ذاكرة ا�ستغالل
املياه تتغري ويف ظل كل هذه العوامل كيف ميكن �أن ندر�س
ا�ستغالل املياه يف مناطق �صغريه مثل هذه وماذا ممكن �أن
ن�ستفيد منها على امل�ستوى الوطني؟! حيث تعترب هذه الأفالج

يف جنوب املغرب ونزوى مثال على ا�ستغالل
املياه اال�ستغالل الأمثل على م�ستوى عام �أو
م�ستوى وطني .وعن وجه ال�شبه بني الأفالج
العمانية والأفالج املغربية ذكر قائال :تتميز
الأفالج يف كلتا الدولتني بنف�س النظام �إال �أن
الأفالج العمانية تتميز بالتنوع ولكن من ناحية
الهدف ف�أن الهدف من �إن�شاء هذه الأفالج واحد
وهو اال�ستغالل الأمثل للمياه ملختلف جماالت
احلياة اليومية .ويف �إطار التعاون امل�ستقبلي مع

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني يدرب جمموعة من خريجي
اجلامعة بالتعاون مع معهد ال�ضاد

وحدة بحوث الأفالج �سوف يقوم الدكتور عبداهلل
الغافري مدير الوحدة ب�إعداد ورقة عمل مب�شاركة
الدكتور عمر بوم كخطوة �أولية من �أجل مزيد من
التعاون امل�شرتك يف امل�ستقبل ويف نهاية اللقاء
وجه الدكتور عمر كلمة �إىل وحدة بحوث الأفالج
�شاكرا الدكتور مدير الوحدة على اجلهود املبذولة
من قبل الوحدة يف �سبيل تثقيف وتر�سيخ ثقافة
املحافظة على الأفالج واال�ستغالل الأمثل
للموارد املائية يف ال�سلطنة م�شريا �إىل �رضورة

ح�صول الوحدة على الدعم الكامل من احلكومة
ب�شكل عام وجامعة نزوى على وجه اخل�صو�ص
من �أجل العمل واملثابرة يف احلفاظ على هذا
الإرث للأجيال القادمة .
يذكر �أن الوحدة نظمت زيارات ميدانية
للدكتور عمر بوم لعدد من �أفالج والية نزوى
ووالية �سمائل والر�ستاق وعربي ووادي بني
خرو�ص بالإ�ضافة �إىل وادي فنجا ووادي
اخلو�ض.

اجلامعة ت�شارك يف معر�ض
م�ؤ�س�سات التعليم العايل

كتبت -ليلى بنت خلفان الرحبية:
ا�ستمراراً ملبد�أ �إثراء خريجو اجلامعة باملعارف
واملهارات التي تعينهم على تنمية قدراتهم مبا ي�ؤهلهم
لنيل �أف�ضل الفر�ص الوظيفية ،با�رش مركز التوجيه الوظيفي
والتوا�صل مع اخلريجني بالتعاون مع معهد ال�ضاد لتعليم
اللغة العربية للناطقني وبغريها وبالتن�سيق مع مركز �إمناء
املوارد الب�رشية بتدريب جمموعة من خريجي اجلامعة
احلاملني لدرجات علمية يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية
والرتجمة خالل الفرتة (2016/9/8 -7/10م) ،وي�أتي ذلك
�إثر توقيع مذكرة تعاون م�شرتك بني املركز واملعهد جاءت
ت�أكيداً للعالقات الطيبة والأهداف امل�شرتكة لكل ما من
�ش�أنه خدمة الطالب اجلامعي.
اجلدير بالذكر � ّأن الربنامج التدريبي الذي يخ�ضع له
املتدربون يتمثلُ يف ترجمة �أحد الكتب املهمة املتخ�ص�صة
يف نظريات اللغة حتى الوقت احلايل ،والتي تهم الطلبة
الدار�سني للرتجمة واللغة العربية كلغة �أخرى ،وذلك ملا
دور �إيجابي يف م�سرية التعليم والبحث العلمي
�سي�شكله من ٍ
يف جامعة نزوى حيث من امل� ّؤمل �أن يحظى الكتاب -
مب�شيئة اهلل  -بردود فعلٍ �إيجابية ،نظراً ملا �سيمثله من
�أهميةٍ للباحثني واملهتمني داخل وخارج الوطن العربي.

هذا وي�ؤكد مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني �سعيه الد�ؤوب يف متكني خريجي اجلامعة ليكونوا
على �أمت اال�ستعداد ل�سوق العمل من خالل اال�ستغالل الأمثل
لفر�ص التدريب املتوفرة والتي يحاول املركز توفريها لطلبة
اجلامعة وخريجوها بال�رشاكة مع املراكز والوحدات املختلفة
باجلامعة ،وكذلك مع م�ؤ�س�سات �سوق العمل بال�سلطنة.

تقدمه الكليات واجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل من برامج درا�سية وخدمات للطالب
حتت �سقف واحد  ،كما �أن املعر�ض مينحهم
فر�صة االلتقاء بامل�س�ؤولني يف الكليات
اجلامعية واملعاهد وغريها حيث ميكن للطالب
ا�صطحاب والديه لزيارة املعر�ض ،والتعرف
على الفر�ص الدرا�سية املتاحة واحل�صول على
الإجابات املطلوبة واال�ستف�سارات من خالل
م�س�ؤويل الكليات.

�شاركت اجلامعة ممثلة بعمادة القبول
والت�سجيل يف فعاليات معر�ض م�ؤ�س�سات
التعليم العايل بقاعة عمان للمعار�ض وذلك
مب�شاركة( )32م�ؤ�س�سة تعليمية ،وقد افتتح
املعر�ض �سعادة الدكتور �سعيد بن حمد الربيعي
�أمني عام جمل�س التعليم -الذي قال �إنحكومة ال�سلطنة �أولت اهتماما كبريا بالتعليم
فرغم التحديات احلالية املوجودة� ،إال �أن
فر�ص احل�صول على املقاعد الدرا�سية ما زالت
متوافرة� ،سواء كانت بعثات داخلية �أو خارجية
اجلدير بالذكر �أن املعر�ض تزامن مع
�أو مب�ؤ�س�سات التعاليم العايل احلكومية.
وي�أتي املعر�ض بهدف �إطالع الطالب توقيت تعديل رغبات طالب الدبلوم العام من
وخا�صة خريجي دبلوم التعليم العام على ما خالل مركز القبول املوحد.

4

�أخبــــار

ملحق إشراقة  -العدد - 109

بعد �أن حظي ب�إعجاب امل�شاركني وتفاعلهم ..مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع اخلريجني ينظم
برنامج «حتدي عمان» للمرة الثانية

كتبت� -شيخة الرا�شدية:
ا�ستمراراً للعمل اجلاد الذي يقوم
به مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني بجامعة نزوى من �أجل توفري
�أف�ضل فر�ص التدريب ملخرجات اجلامعة،
لي�س فقط يف جماالت تخ�ص�صاتهم الدرا�سية،
و�إمنا �أي�ضا يف كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم
يف تنمية مهاراتهم احلياتية يف �سبيل بناء
ثروات ب�رشية قادرة على الإجناز والعطاء
الالحمدود ،نظم املركز بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة �أتورد باوند عمان للمرة الثانية
برنامج «حتدي عمان» لل�شباب ،وذلك �سعيا
من املركز لتوفري فر�صة لطالب اجلامعة
املقيدين درا�سي ًا واخلريجني يف عي�ش
التجربة ،خا�صة بعد النجاح الباهر والأ�صداء
الإيجابية التي لقيها الربنامج يف انطالقته
الأوىل مع خريجي اجلامعة.
انطلق برنامج حتدي عمان للمرة
الثانية مب�شاركة �ستة من طلبة وخريجي
اجلامعة يف رحلة تخييمية تعليمية �إىل
اجلبل الأخ�رض ا�ستمرت لثالثة �أيام ،حيث
يهدف الربنامج �إىل �صقل املهارات البدنية
مثل اللياقة البدنية والقوة اجل�سمية والقدرة

على التحمل ،وكذلك اك�سابهم مهارات
حياتية هامة مثل ال�صرب والت�أقلم مع
الظروف املحيطة �أي ًا كانت ،وكذلك اكت�ساب
روح العمل اجلماعي واالعتماد على النف�س.
و قد �أثرى حتدي عمان امل�شرتكني باملهارات
اجلديدة كاملهارات القيادية والتحلي بروح
التحدي والإ�رصار و�إدارة الوقت وحتمل
امل�شقة وتنمية ال�شخ�صية والتخطيط ،عالوة
على �أن الربنامج يقدم فر�صة �سانحة يف
اكت�شاف ثراء الطبيعة العمانية مع وجود
خمت�صني معنيني ذوي خربة.
هذا وقد ذكر عدد من الطالب
امل�شاركني �أن معرفتهم بالربنامج كانت عن
طريق املركز� ،إذ �أن امل�س�ؤولني يف املركز
بذلوا جهودهم يف الرتويج لهذه الرحلة
وت�شجيع الطالب على اال�شرتاك بها .وقد �أظهر
امل�شاركون ردود فعل �إيجابية �إزاء املغامرة
التي عا�شوها يف برنامج حتدي عمان �إذ
يذكر حممد خياط :كان الربنامج ناجحا
ومفيدا جدا يل وذلك لأن الأن�شطة التي كنا
منار�سها خالل هذه الرحلة �ساعدتني يف
اكت�ساب وتطوير بع�ض املهارات التي
يحتاجها كل �شخ�ص يف حياته كالتعاون،
والعمل اجلماعي ،و�شغف اال�ستك�شاف ،و

التوا�صل مع الآخرين و االلتزام بالوقت
وغريها الكثري .وذكر �إدري�س الريامي �أن
�سماعه لردود الفعل الإيجابية من الطلبة
امل�شاركني �سابقا يف حتدي عمان �شجعه
على امل�شاركة هذه املرة ،وقال� :أحببت
م�شاركتي يف الرحلة؛ فكل الور�ش التي
�شاركت فيها كانت مميزة وغر�ضها اكت�ساب
مهارات التوا�صل والعمل اجلماعي وغريها
من املهارات املهمة ،بالإ�ضافة �إىل ريا�ضة
امل�شي التي تك�سبك مهارة التحمل.
ويقول �صدام اجلابري  :ا�ستفدت كثريا
من م�شاركتي يف الربنامج وتعلمت الكثري
من املهارات منها كيفية �إتخاذ القرار وكذلك
التخطيط واالعتماد على النف�س وعرفت
�أي�ضا �أهمية ال�صرب يف �أ�صعب الظروف وقد
�ساعدين ذلك على بناء �شخ�صية م�ستقلة
لها كيانها اخلا�ص ولي�ست اتكالية ،ومن
املهارات والأفكار املهمة �أي�ضا �أ�س�س التفكري
يف امل�ستقبل وكيفية التعامل معه وو�ضع
الأ�سا�س املعتمد على �أفكار �سليمة تعني
الإن�سان على حتقيق الأهداف التي ي�سعى
لها .وقال �أجمد الغافري�:إن �أهم در�س تعلمته
من م�شاركتي يف هذا التحدي هو �أن الواحد
للكل والكل للواحد و�أن ال�شدائد تظهر معادن

النا�س .و�أ�ضاف :بد�أت الرحلة بالتعرف على الأع�ضاء امل�شاركني يف
التحدي وقد مت ذلك من خالل بع�ض الألعاب والتي هدفت لتقوية رابطة
الفريق الواحد وتثبيت روح التعاون بينهم والعمل اجلماعي وفور انتهائنا
� ،أطلعنا املدربني على قواعد وقوانني التحدي والتي كان من �ضمنها
�رضورة البقاء بدون جهاز الهاتف املحمول ،وكان الهدف من ذلك عدم
االن�شغال مبواقع التوا�صل االجتماعي وتركيز االهتمام بتقوية الروابط
الفردية والعالقات االجتماعية مع بقية الأع�ضاء ،ويف �صباح اليوم
الثاين تعلمنا الطريقة ال�صحيحة لرتتيب اللوازم الأ�سا�سية ولب�س احلقيبة
ا�ستعداداً للرحلة التي قطعناها بني ه�ضاب اجلبل الأخ�رض و�أوديته،
وخالل الرحلة وزعت املهام على جميع �أفراد الفريق وهي تنق�سم لق�سمني :
مهام يف املخيم مثل ( م�س�ؤول املطبخ ،رئي�س املخيم  ،الخ )...ومهام رحلة
امل�شي مثل ( املالح ،م�ستك�شف الطريق  ،الطبيب ،الخ .)...وقد كان احلما�س
غالبا على اجلميع.

مركز التميز الطالبي ي�ستقبل عددا من الطالب الوافدين �ضمن برنامج تبادل تدريب  ..واملركز يحتفي بالطلبة العرب
يف حفل ختامي
طالب اجلامعات العربية

يف �إطار برنامج تبادل تدريب طالب حكومية وخا�صة خارج احلرم اجلامعي بالإ�ضافة رحب بهم وعرفهم على اجلامعة وكلياتها وخدماتها
اجلامعات العربية ,ا�ستقبل مركز التميز الطالبي �إىل املحا�رضات والور�ش التدريبية التي قدمتها وما يتوجب عليهم معرفته خالل فرتة التدريب ،وقام
بجامعة نزوى دفعة جديدة من طالب اجلامعات اجلامعة لهم ،مما �أتاح للطالب املجال للتعرف موظفو مركز التميز الطالبي ب�أخذ الطالب يف جولة
العربية بلغ عددهم واحدا وثالثني طالبا وطالبة من والتدرب يف بيئات عمل خمتلفة يف جمال تعريفية مبرافق اجلامعة.
اجلدير بالذكر� ,أن اجلامعة ا�ستقبلت هذا العام
خمتلف التخ�ص�صات يف اللغات العربية والفرن�سية تخ�ص�صاتهم.
ويف حفل ا�ستقبال �أعدته اجلامعة للوفد طالبا من م�رص وال�سودان والعراق و فل�سطني ,حيث
والأملانية والإجنليزية وكذلك يف جمال املحا�سبة
�أقام مركز التميز الطالبي احتفاال للطلبة العرب
الطالبي ،التقى الطالب بالدكتور �صالح بن من�صور ي�رشف على هذا الربنامج املجل�س العربي لتدريب
املالية ويف التخ�ص�صات الإدارية والهند�سية.
امل�شاركني يف برنامج تبادل التدريب ،والذي ي�رشف عليه
وقد �شمل الربنامج على االلتحاق مب�ؤ�س�سات العزري –م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون الطالب -حيث طالب اجلامعات العربية.
املجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية والذي
اعتادت اجلامعة تنفيذه كل عام .رعى االحتفالية الأ�ستاذ
 ..والطالب الوافدون يق�ضون عطلة نهاية الأ�سبوع يف جوالت تعريفية للمناطق القريبة من والية نزوى �سعود بن مذخور اجلفيلي-نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية -و بح�ضور عدد من عمداء الكليات ومدراء
يف �إطار برنامج تبادل تدريب طالب اجلامعات العربية ،نظم مركز التميز
وجمع من الطلبة ،حيث ا�شتمل
املراكز والأكادمييني
ٌ
الطالبي رحلة تعريفية للطلبة الوافدين �إىل والية بهالء ،حيث تعرف الطالب
احلفل على العديد من الفقرات منها كلمة ملدير مركز
على الوالية من خالل التجوال يف املواقع التاريخية والأثرية كزيارة قلعة
التميز الطالبي وكلمة م�رشف الطلبة وكلمات للوفود
بهالء و ح�صن جربين ،وتعرفوا على املوروث الثقايف واحل�ضاري العريق الذي
امل�شاركة ،ومت عر�ض فيلم يوثق �سري برنامج التدريب
تزخر به الوالية .كما زار الطالب �سد وادي تنوف ،حيث ا�ستمتعوا مب�شاهدة
�أعده طلبة معهد العبور العايل بجمهورية م�رص العربية.
املناظر اخلالبة التي تزدهر بها املناطق والقرى القريبة من ال�سد ،ونال جامع
ويف ختام احلفل تف�ضل راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات
القلعة �إعجاب الطالب بعد �أداء ال�صالة فيه ،و زاروا كذلك �سوق نزوى الذي
على امل�شاركني و تقدمي الدروع التذكارية للجامعات
ي�شتهر بالفخاريات والف�ضيات التي ينتجها �أبناء البلد.
امل�شاركة يف الربنامج لهذا العام.
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طالبات اجلامعة وخريجاتها ي�شاركن يف برنامج
«حتدي عمان» يف ن�سخته الثالثة

كتبت-هاجر بنت يعقوب اجلابرية:

نظم مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �أتورد باوند عمان
للمرة الثالثة برنامج «حتدي عمان» للفتيات،
وذلك �سعيا من املركز لتوفري فر�صة لطالبات
اجلامعة املقيدات درا�سي ًا واخلريجات يف عي�ش
التجربة ،خا�صة بعد النجاح الباهر والأ�صداء
الإيجابية التي لقيها الربنامج يف انطالقته الأوىل
والثانية مع خريجي اجلامعة.
انطلق برنامج حتدي عمان للمرة الثالثة
مب�شاركة  12طالبة من طالبات وخريجات
اجلامعة يف رحلة تخييمية تعليمية �إىل اجلبل
الأخ�رض ا�ستمرت لثالثة �أيام ،وا�شتملت على
العديد من الأن�شطة والفعاليات املتنوعة لتحقيق
العديد من الأهداف والتي من بينها تعزيز ثقافة
التحدي لدى امل�شاركات و�إك�سابهن العديد من
اخلربات احلياتية واخلروج بهن �إىل بيئة مغايرة
تختلف �شكال وم�ضمونا عن منط احلياة الدرا�سية
املعتادة لديهن لالنتقال بهن �إىل حتقيق العديد من
الأهداف ،وتعزيز العمل اجلماعي ،واكت�شاف الذات
والتعود على قيادة املجموعة ،و�إظهار عن�رص
املغامرة وحتدي العقبات وو�سائل التغلب على
ال�صعوبات التي تواجه امل�شاركات بطرق علمية
مب�ساعدة مدربات خمت�صات يف هذا املجال ،الأمر
الذي مكّن الطالبات امل�شاركات يف الربنامج من
التعرف على �شخ�صياتهن وميولهن من خالل جملة
من الربامج والأن�شطة والفعاليات �صاحبت تنفيذ
الدورة ومت تطبيقها لإك�سابهن العديد من املهارات
التي ت�ؤهلهن لي�صبحن قادرات يف امل�ستقبل على
التغلب على التحديات ومواجهة �أية �صعوبة قد
تعرت�ض م�سارهن والتعامل معها ب�سال�سة و�صرب
وت� ٍأن ،الأمر الذي �سينعك�س �إيجابا وفائدة على
�أدائهن الوظيفي م�ستقبالً.

وقد تعددت فعاليات و�أن�شطة الدورة يف �أيامها الثالثة وا�شتملت
على جوانب نظرية و�أخرى تطبيقية ،وفور و�صول امل�شاركات ملوقع
الدورة باجلبل الأخ�رض تعرفن على مدرب الدورة والكل عرف بنف�سه
ومت تو�ضيح ال�صورة كاملة للم�شاركات عن م�ؤ�س�سة �أوتورد باوند-
عمان من حيث فكرة براجمها و�أهدافها وتاريخ تطبيق برنامج التحدي
بال�سلطنة ،كما مت تقدمي فكرة مو�سعة عن موقع الدورة و�أهم نباتات
و�أ�شجار اجلبل الأخ�رض من حيث م�سمياتها وفوائدها ،ومت تو�ضيح
طرق التغلب على �أهم التحديات واملخاطر املتوقعة.
تال ذلك تطبيق بع�ض الأن�شطة العملية من بينها طريقة ن�صب
اخليام ،ثم مت توزيع امل�س�ؤوليات والواجبات على امل�شاركات بالأن�شطة
لبث روح احلما�سة والتحدي والعمل بروح الفريق الواحد وتدريب
امل�شاركات على القيام مبختلف امل�س�ؤوليات .ويف اليوم الثاين قطعت
امل�شاركات م�سافة �أربعة كيلو مرتات تقريبا م�شيا على الأقدام يف
طبيعة ات�سمت بوعورة الت�ضاري�س و�صعوبتها وتخلل برنامج امل�شي
كذلك تطبيق بع�ض الأن�شطة وفرتات ا�سرتاحة.
�أما اليوم الثالث والأخري فقد نفذت فيه امل�شاركات بع�ض
الأن�شطة والتي تنوعت بني النظرية والعملية ،مع تقدمي التغذية
الراجعة املح�صلة من الربنامج التدريبي ومدى اال�ستفادة من الدورة،
حيث حتدثت امل�شاركات عن جتربتهن مع الدورة ومدى ا�ستفادتهن
وانطباعهن من امل�شاركة فيها ،ثم اختتم برنامج الدورة بتوزيع
ال�شهادات على امل�شاركات والتقاط ال�صور التذكارية.

5

معهد التعلم مدى احلياة ينفذ برنامج اللغة
الإجنليزية لطالب املدار�س يف مو�سمه اجلديد

كتب :حميد بن �سامل ال�ساملي
يف مو�سمه ال�سابع على
التوايل وكالعادة يف توقيته
ال�صيفي للعام 2016م ،نفذ معهد
التعلم مدى احلياة بجامعة نزوى
برنامج اللغة االجنليزية لطالب
املدار�س ،مب�شاركة �أكرث من 250
طالبا وطالبة ،حيث �شهد هذا
املو�سم �إقبال �أكرب من قبل الطالب
عن غريه من املوا�سم ،ويعزى ذلك
�إىل تبني ا�سرتاتيجيات جديدة
ومو�سعة يف الت�سويق والإعالن
عن الربنامج ،مع تقدمي �إ�ضافات
جوهرية يف نوعها وم�ضمونها،
ومنها اعتماد منهجية جديدة
بالتعاون مع معهد الت�أ�سي�س
فيما يتعلق باملحتوى واملتابعة
الإ�رشافية.
واجلديد �أي�ضا يف هذا العام
هو تقدمي ت�سهيالت لالنتفاع من
اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سات
اجلامعة املختلفة ،ومنها ق�سم
الرعاية االجتماعية الذي وفر �سكنا
للطالبات من املناطق البعيدة
ممن هن يف ال�صفوف العا�رش فما
فوق ،وق�سم النقليات الذي تعاون

بتوفري النقل للطلبة من املناطق التي ت�صلها خدمات النقل يف
اجلامعة� ،إ�ضافة �إىل تو�سيع عملية الت�سجيل عن بعد من خالل
موقع املعهد وعدم �إ�ضطرار �أولياء الأمور للح�ضور �إىل حرم
اجلامعة للت�سجيل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن برنامج هذا العام تو�سع جغرافيا
بهدف تقريبه للمتدربني من مناطق جديدة ،فبالإ�ضافة �إىل
والية �سمائل التي ت�ستقبل الربنامج لعامها الثالث فقد �أ�ضيفت
بلدة املعمور يف والية بهال ،ومع جناح التجربة ف�إنه من
امل�أمول �أن يو�سع الربنامج لواليات جديدة يف العام القادم.

 ..وي�ستقبل الدفعتني الثالثة والرابعة
من موظفي بنك ظفار

اجلامعة تبتعث جمموعة من الطالب �إىل جامعة م�رص للعلوم
والتكنولوجيا

ابتعثت جامعة نزوى
وفداً طالبي ًا مكونا من  13طالب ًا
و طالبة من تخ�ص�صات عدة
للتدريب يف جامعة م�رص للعلوم
و التكنولوجيا بالقاهرة ،وذلك
�ضمن برنامج تدريب طالب
اجلامعات العربية.
و كان يف ا�ستقبال الطلبة
يف املطار ،نائبة مدير مركز
التميز الطالبي الأ�ستاذة منى
بنت عبدالقوي اليافعية وعدد
من م�س�ؤويل جامعة م�رص للعلوم

والتكنولوجيا.
و يف اليوم الأول لهم بجامعة م�رص للعلوم والتكنولوجيا ،با�رش الطالب التعرف
على اجلامعة و �أق�سامها واخلدمات التي تقدمها ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على برنامج
التدريب املعد لهم كل ح�سب تخ�ص�صه والتعرف م�رشيف الربنامج و�أ�ساتذته ،هذا وقد
ا�ستمر الربنامج التدريبي للطالب حتى منت�صف �شهر �أغ�سط�س املا�ضي.

خ�ضع ما يقارب  34متدربا من موظفي
بنك ظفار الختبارات حتديد امل�ستوى يف اللغة
الإجنليزية على مدار يومني متتاليني متهيدا
للبدء يف برنامج الإجنليزية للم�رصفيني ،والذي
يدخل عامه الثاين على التوايل ،حيث ي�أتي هذا
الربنامج �ضمن �سل�سة تنمية املوارد الب�رشية يف
بنك ظفار ،وقد ارت�أت �إدارة البنك ممثلة بق�سم
التدريب �إ�سناد هذا الربنامج �إىل معهد التعلم
مدى احلياة .اجلدير بالذكر �أن �إدارة البنك

ترغب يف تو�سيع طرح هذا الربنامج لي�شمل
فروع البنك الأخرى يف ال�سلطنة ،وقد �أبدت �إدارة
املعهد ا�ستعدادها لتغطية الفروع التي �سيقرتح
�إقامة الربنامج فيها.ويعترب برنامج الإجنليزية
للم�رصفيني الذي يت�ألف من ثالثة م�ستويات،
من الربامج الناجحة التي ت�ساعد على تنمية
قدرات موظفي البنك �سواء كان ذلك على م�ستوى
مهارات التوا�صل �أو املهارات اللغوية وكتابة
التقارير.
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مركز خدمة املجتمع ي�ست�ضيف حفل مركز حتفيظ
القر�آن الكرمي بفرق
ا�ست�ضافت جامعة نزوى ممثلة
مبركز خدمة املجتمع حفل مركز حتفيظ
القر�آن الكرمي بفريق فرق الريا�ضي
التابع لنادي نـزوى ،وذلك خلتام
�أن�شطة عام ١٤٣٧هـ وذلك بقاعة ال�شهباء
باجلامعة .
رعى االحتفال ال�شيخ �إبراهيم بن
نا�رص ال�صوايف �-أمني الفتوى مبكتب
املفتي العام لل�سلطنة ،-ومت فيه تكرمي
ما يزيد على ( )250طالبا وطالبة من
املنت�سبني للمركز ،كما ا�شتمل احلفل
على فقرات تنوعت بني مناذج لقراءات
مرتلة قدمها الطالب والطالبات،
وا�ستعرا�ض م�سرية املركز يف �سنواته
الع�رش املا�ضية ،والتي ك�شفت مراحل
التطور التي مر بها؛ من حلقة كانت ت�ضم
عددا حمددا من الطالب مب�سجد واحد،
�إىل حلقات �شملت كل م�ساجد البلدة
وما �صاحب ذلك من تنوع يف الأن�شطة

بني لقاءات �شهرية �إىل مع�سكرات خدمية و�أعمال
تطوعية ورحالت ترفيهية ت�صب كلها يف خدمة الطالب
واملجتمع ،وتهدف �إىل غر�س مبد�أ التناف�س على حفظ
كتاب اهلل والتحلي بالأخالق الفا�ضلة ،كما �أ�سهم ذلك
يف �أن يكون لطلبة وطالبات املركز ح�ضورهم املميز يف
امل�سابقات القر�آنية التي تقيمها امل�ؤ�س�سات احلكومية
وفرق الأندية والتي حققوا فيها مراكز متقدمة .

 ..وم�ست�شفى �إزكي يقيم ور�شة تدريبية
يف �شهباء اجلامعة

ا�ست�ضاف مركز خدمة املجتمع
ور�شة تدريبية نظَّ مها م�ست�شفى �إزكي
جاءت بعنوان «وهل للف�شل متعة»  ،من
تقدمي املدرب هالل بن عبداهلل اخلرو�صي،
حيث ا�ستهدفت �أكرث من ( )150م�شاركا
وم�شاركة من موظفي وزارة ال�صحة
وطلبة الكليات واملدار�س واملهتمني من
�أفراد املجتمع املحلي.
وتناولت الور�شة عدة حماور
�أهمها :تعريفات الف�شل ،وال�رس وراء
الف�شل ،و�أ�صناف النا�س �أمام الف�شل،
وكيفية حتويل الف�شل �إىل متعة ثم �إىل
جناح ،و�أخريا عر�ض ق�ص�ص لبع�ض
الناجحني بعد جتارب فا�شلة ،وبع�ض
التدريبات العملية للم�ستهدفني.
يف ختام الور�شة التدريبية مت تكرمي
مقدم الور�شة الأ�ستاذ هالل اخلرو�صي
وكذلك جامعة نزوى على اال�ست�ضافة.

 ..وي�ست�ضيف حفل م�سابقة القر�آن الكرمي بوالية �إزكي

ا�ست�ضاف مركز خدمة املجتمع م�ؤخرا حفل ختام م�سابقة
القر�آن الكرمي واحلديث النبوي ال�رشيف بوالية �إزكي التي ينظمها
فريق الطوق الريا�ضي ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي مب�سجد الرحمة
وي�رشف عليها احتاد الفرق الريا�ضية بوالية �إزكي.
رعى حفل ختام امل�سابقة ال�شيخ الدكتور �أحمد بن يحيى
الكندي بح�ضور �سعادة يون�س بن علي املنذري -ع�ضو جمل�س
ال�شورى ،ممثل والية �إزكي -وعدد من امل�شايخ و�أولياء امور الطلبة
والطالبات امل�شاركني يف امل�سابقة ،و�أع�ضاء اللجان املنظمة
وم�رشيف وم�رشفات التقييم والفرق التطوعية امل�ساهمة يف التنظيم
والرعاة وامل�ساهمني.
وتهدف امل�سابقة يف دورتها الرابعة التي بلغ عدد امل�شاركني
فيها �أكرث من خم�سمائة مت�سابق �إىل ت�شجيع �أبناء املجتمع مبختلف
�أعمارهم على حفظ كتاب اهلل تعاىل وال�سنة النبوية املطهرة،

و�إيجاد تناف�س �رشيف بني املت�سابقني وتر�سيخ القيم الإ�سالمية يف
نفو�سهم ،وبلغ عدد الفرق التطوعية امل�شاركة يف عملية التنظيم ()19
فريق ًا من واليات �إزكي ونزوى و�سمائل ومنح.
وقد بد�أ احلفل الذي ح�رضه عدد كبري من الأهايل بتالوة عطرة
من �آيات الذكر احلكيم تالها الطالب املت�سابق �سيف بن �سلطان
العثماين ،ثم قدمت فرقة النور العديد من الو�صالت الإن�شادية،
و�ألقى منت�رص بن حممود التوبي كلمة �سفراء القر�آن حتدث فيها عن
الفوائد التي يجنيها امل�شاركون يف هذه امل�سابقة والأدوار الكبرية
التي قدمتها اللجنة املنظمة والفرق التطوعية من �أجل الرقي
بامل�سابقة على م�ستوى حمافظة الداخلية يف دورتها الرابعة ،بعد
ذلك قدم فقرة اخلطابة املت�سابقان حممد بن حممود العزري والزبري
بن حمد الها�شمــي ،كما مت تقدمي عر�ض مرئي لأبرز تفا�صيل
امل�سابقة يف �شهر رم�ضان املبارك والتي تفاعل معها امل�شاركون

طيلة ال�شهر الف�ضيل .بعدها قام راعي احلفل بتكرمي احلا�صلني على
املراكز املتقدمة يف امل�ستويات اخلم�سة للم�سابقة كما مت تكرمي
جميع امل�شاركني ،ويف اخلتام قدمت اللجنة املنظمة هدية تذكارية
لراعي املنا�سبة.

مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار ي�شارك يف معار�ض �إجناز عمان

�شاركت اجلامعة ممثلة مبركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني
االبتكار يومي اخلمي�س واجلمعة املوافق( 17-16يونيو 2016م )
يف معر�ض �إجناز عمان لل�رشكات الطالبية والذي �أقيم يف منتجع
�شاجنريال ،كما �شارك يف املعر�ض الثاين والذي �أقيم يف جممع
الأفنيوز مب�سقط ؛ وت�أتي هذه امل�شاركة بهدف م�ساعدة الطالب
الدار�سني يف املراحل اجلامعية على عر�ض �أعمال �رشكاتهم اخلا�صة
بهم والتي يقومون من خاللها على �إبراز مواهبهم وحتقيق م�ستوى
من الطموح الذي ي�سعون �إليه من خالل �إثبات ذواتهم وقدراتهم
وا�ستغالل اخلربات التي اكت�سبوها يف مراحل التعليم املختلفة.
وقد مثل املركز يف تلك املعار�ض ال�رشكة الطالبية (فيورا

 )Furaمن خالل منتجها ال�شاحن املغناطي�سي ،وتكمن فكرته
يف �أنه �شاحن ال �سلكي يعمل بالطاقة املغناطي�سية ،ويظهر املنتج
يف �شكله النهائي على هيئة باور بانك يعمل عن طريق مالم�سة
ظهر الهاتف للمنتج ثم يعمل املنتج بالطاقة املغناطي�سية لتوليد
الكهرباء.
و�أكرث ما مييز هذا املنتج عن غريه
�أنه ي�ستخدم نوع �آخر من الطاقه و�أنه ي�شحن ال �سلكيا ويكون
معه منتج مرافق يدعم جميع الهواتف والأجهزة الإلكرتونية
املتنقلة و�أنه ال يجب على امل�ستهلك ا�ستخدام املنتج يف مكان حمدد
بل ميكنه التنقل معه �إىل جميع الأماكن.
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معهد ال�ضاد ي�ستقبل دفعة جديدة من الطلبة الدار�سني للغة العربية
وينفذ جمموعة من الأن�شطة �ضمن برناجمه ال�صيفي لهذ العام
كتب -خليل احل�رضمي:
ا�ستقبل معهد ال�ضاد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها دفعة
جديدة من الطلبة الدار�سني للغة العربية بالتعاون مع جامعة �سنغافورة
الوطنية ،حيث خ�ضع الدار�سون هذا ال�صيف لربنامج درا�سي مك ّثف ملدة
�أربعة �أ�سابيع.

وقد ا�شتمل اليوم الأول من الربنامج على ا�ستقبال الطالب داخل
احلرم اجلامعي وتعريفهم باجلامعة و�أنظمتها ،وقدمت الفا�ضلة نهى
العربية – من�سقة الربامج الأكادميية باملعهد -بع�ض املعلومات التي
تفيد الطالب خالل زيارتهم لبع�ض العوائل العمانية واندماجهم باملجتمع
العماين املحلي .كما قدم املعهد للطالب يف اليوم الثاين من و�صولهم �رشحا
مف�صال للربنامج الأكادميي وبرنامج الرحالت الذي �أعد لهم وبرنامج

ال�رشيك اللغوي ،ومت تعريف الطالب بجميع مرافق اجلامعة و�أق�سامها
ومراكز اخلدمات فيها واملرافق التي ي�ستفيد منها الطالب خالل املدة التي
�سيمكثها للدرا�سة  .هذا وقد خ�ضع جميع الطالب يف اليوم الثالث الختبار
حتديد امل�ستوى وذلك عن طريق �شبكة املعلومات «االنرتنت» والذي جاء
متزامنا مع تد�شني االختبار املحو�سب يف اليوم ذاته مب�ساندة من مركز
نظم املعلومات باجلامعة.

طالب املعهد يقومون برحلة ا�ستك�شافيـة يف بركة املوز

 ..ينظم رحلة �سياحية لطالب املعهد اجلدد �إىل والية نزوى

نظم املعهد �ضمن برناجمه املعد للطالب رحلة
ا�ستك�شافية �إىل نيابة بركة املوز ،حيث كانت نقطة البداية
زيارتهم حل�صن بيت الرديدة الأثري والذي يعترب من
�أقدم و�أعرق احل�صون يف �سلطنة عمان ،حيث يتكون من
طابقني ويحتوي على جمموعة من الغرف والأبراج متعددة
اال�ستخدامات ومتنوعة النقو�ش والزخارف مما يجعل
البيت معلما �سياحيا بارزا ،بعدها توجه الطالب �إىل زيارة
فلج اخلطمني بالوالية حيث ا�ستمعوا ل�رشح مف�صل عن �أ�صل
الري
منبع الفلج وعلى �أنواع الأفالج يف ال�سلطنة ونظام ّ
القدمي املتبع يف �سقاية املزروعات.

�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف املعد
للطلبة ال�سنغافوريني والإيطاليني ،نظم معهد
ال�ضاد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
رحلة �سياحية �إىل والية نزوى وفلج دار�س،
حيث انطلقت الرحلة بداية �إىل �سوق نزوى وزار
الطالب كل الأ�سواق التقليدية والرتاثية يف
الوالية ،و�شاهد الطالب «املناداة» �أو هبطة بيع
املوا�شي يف ال�سوق .بعد ذلك زار الطالب �سوق
اخل�ضار وتعرفوا من خالله على �أهم املنتجات
واملحا�صيل الزراعية التي جتنى من القرى
القريبة من ال�سوق ،كما توجهوا �إىل �أماكن
�صناعة احللوى العمانية وتعرفوا من خالله
على �أنواع احللوى العمانية وكيفية �صناعتها
ومكوناتها ومدى �أهميتها لدى املجتمع العماين.
ثم زار الطالب �سوق الفخاريات والف�ضيات
وتعرفوا على �أهم امل�شغوالت الفخارية التي
ت�صنع ب�أيدي عمانية كاجلحلة واخلر�س وغريها،
كما تعرفوا �صناعة الف�ضيات ك�صناعة اخلنجر

كما زار الطالب حارة ال�سيباين وحارة الوادي
واللتني تتميزين بطبيعتهما اجلبلية ووقوعهما �ضمن
حميط فلج اخلطمني ،ومن خالل تلك الزيارة تعرف الطالب
على املواد امل�ستخدمة يف بناء البيوت القدمية املتكونة من
الطني وال�صاروج العماين وجذوع النخيل و�أليافها ،واختتم
الطالب رحلتهم بزيارة وادي املعيدن والذي يعترب مكانا
جيدا للتخييم والرحالت وممار�سة ت�سلق اجلبال ملن يهوى
ذلك.

 ..ورحلة �أخرى �إلـى نيابــة اجلبـــل الأخ�ضـــر
يف �إطار الربنامج
للطلبة
املعد
الثقايف
ال�سنغافوريني والإيطاليني،
نظم معهد ال�ضاد لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها
رحلة �سياحية �إىل نيابة اجلبل
الأخ�رض مبحافظة الداخلية،
حيث بد�أت الرحلة ب�أخذ �صور
تذكارية على طريق ال�صعود
�إىل قرى اجلبل ،ثم التوجه نحو
قرية حيل اليمن والتي تعترب
من القرى الزراعية اجلميلة
يف النيابة� ،إذ جتمع م�ساكنها
بني عراقة املا�ضي و �أ�صالة
احلا�رض كما يق�صدها ال�سياح
لطبيعتها اخلالبة.
بعد ذلك تابع الطالب
م�سريتهم يف الرحلة متجهني
�إىل مركز املدينة ،حيث زاروا

موقع الفيا�ضة وتعرفوا على طبيعة املدرجات الزراعية واحلفريات على
ال�صخور ،بعدها قاموا برحلة م�شي بني القرى  ،واملدرجات الزراعية
وتعرفوا من خالل ذلك على نظام الري يف اجلبل و�أهم �أنواع الفواكه
التي تزرع فيه ،كما توجه الطالب �إىل زيارة وادي بني حبيب والذي
يعترب واحدا من �أجمل املواقع ال�سياحية يف اجلبل الأخ�رض مبا يتمتع من
جو �صيفي معتدل و�شديد الربودة يف ف�صل ال�شتاء ،حيث ميتاز بواحات
خ�رضاء معلقة على �شكل مدرجات زراعية ممتدة على طول اجلبل .وزار
الطالب كذلك القرية الأثرية القدمية يف الوادي وا�ستمتعوا باملناظر فيها.

العماين وبع�ض الف�ضيات التي ترتديها املر�أة العمانية يف املا�ضي.
و�ضمن ذلك زار الطالب قلعة نزوى «ال�شهباء» والتي تعترب �ضمن
�أقدم القالع يف �سلطنة عمان حيث تنفرد ب�شكلها الدائري ال�ضخم
املطمور بالرتاب .بعدها توجه الطالب �إىل زيارة فلج دار�س والذي
يعترب من �أكرب الأفالج يف �سلطنة عمان وهو ي�ساعد على ري الكثري
من املزارع يف والية نزوى .ت�أتي هذه الزيارة �ضمن الربنامج
املعد لطالب املعهد لتعريفهم مبعامل ال�سلطنة والهوية العمانية،
ومتكينهم من ممار�سة اللغة العربية مع املجتمع العماين من خالل
الأ�شخا�ص الذين يلتقون بهم يف تلك الأماكن مما ي�ساعد على
تطوير لغتهم وحت�سينها.

 ..واملعهد يختتم الدورة التا�سعة لهذا العام بتكرمي امل�شاركني

اختتم املعهد دورته التا�سعة
لهذا العام ،والتي �شارك فيها ت�سعة
من طلبة اجلمهورية الإيطالية
وجامعة �سنغافورة الوطنية ،بعد �أن
خ�ضعوا لربنامج درا�سي مكثف �إىل
جانب برنامج ثقايف متنوع.
و�أقيم حفل اخلتام حتت رعاية
الأ�ستاذ �سعود بن مذخور اجلفيلي
نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإداريةواملالية -وبح�ضور الدكتور غ�سان
ال�شاطر -مدير املعهد -و�أع�ضاء
الهيئة التدري�سية والإدارية باملعهد
وعدد من �أ�ساتذة اجلامعة وطالبها.
ت�ضمن احلفل كلمة املعهد �ألقاها
الدكتور غ�سان ال�شاطر �أثنى من
خاللها اجلهود املبذولة من قبل
�أع�ضاء هيئة التدري�س والهيئة
الإدارية كما خ�ص بال�شكر الطلبة
على جهودهم امللحوظة واملبذولة
خالل مدة الدورة وعلى النتائج
اجليدة التي ح�صلوا عليها يف
ختامها ،بعدها قدمت الطالبات

ال�سنغافوريات عر�ض مرئي عن جمهورية �سنغافورة �أ�رشن فيه �إىل احلياة يف
�سنغافورة وعادات ال�شعب وتقاليدهم و�أهم املنجزات التنموية للجمهورية،
بعدها حتدثن عن جتربتهن وزيارتهن ل�سلطنة عمان كونها الزيارة الأوىل لهن
وعن الرحالت التي قامن بها خالل املدة التي مكثن فيها بالإ�ضافة �إىل الزيارات
امليدانية التي �أعدها املعهد لهن ،وحتدث الطالب �أنيلو القادم من جمهورية
�إيطاليا يف خطابه قائال « �إنه لي�سعدين �أن �أقدم هذه الكلمة و �أخ�ص بال�شكر
اجلزيل مدير املعهد واملعلمني والإداريني القائمني بالدور الكبري يف تعليمنا
وتوفري �سبل الراحة لنا والتي يحتاجها الطالب القادم من �أي بلد غريب ،كما
�أو�ضح يف خطابه �أهمية ال�رشيك اللغوي ودوره يف م�ساعدة الطالب على اكت�ساب
اللغة و�إثرائها� ،إ�ضافة �إىل حديثه عن الأماكن التي زارها يف ال�سلطنة وعرب عن
امتنانه للمجتمع العماين �شعبا و قائداً .ويف ختام احلفل تف�ضل راعي احلفل
الأ�ستاذ �سعود اجلفيلي بت�سليم �شهادات التقدير للطلبة امل�شاركني.
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ُ�ص َّناع الريادة� ..أول مبادرة من نوعها على م�ستوى
�إعداد� /ساملة بنت حممد النا�رصية:

ت�أكيدا على �سعي اجلامعة يف تعزيز الن�شاط
الطالبي الالمنهجي ،لرفع م�ستوى مهارات الطالب
و�إبداعاته يف �شتى جماالت احلياة املختلفة؛ جاء
ت�أ�سي�س جماعة �ص ّناع الريادة لتكون اجلماعة الأوىل
من نوعها على م�ستوى جامعات وكليات ال�سلطنة؛
�إذ �أنها تخت�ص فقط بطالب درجة املاج�ستري يف
خمتلف تخ�ص�صاتهم الأكادميية ،وجتمعهم مبختلف
مهاراتهم وقدراتهم وخرباتهم املرتاكمة حتت جماعة
ن�شاط طالبي قادرة على العطاء والإ�سهام بكل
فاعلية يف خمتلف فعاليات و�أن�شطة اجلامعة مما
يعني الطالب على اكت�ساب مهارات التوا�صل والقيادة
واتخاذ القرار وتهيئته ملتغريات احلياة يف خمتلف
جماالتها.
�صناع الريادة رافد مهم لدعم جماعات التميز
الطالبي:

�إن جماعة �صناع الريادة ال تخدم الطالب املنت�سب
�إليها فح�سب؛ بل متتد لتكون رافد جلماعات الأن�شطة الطالبية
الأخرى باجلامعة ،وهذا ما �أ�شار �إليه الفا�ضل الأ�ستاذ� /سعود
بن نا�رص ال�صقري –مدير مركز التميز الطالبي – �إذ حتدث
قائال :جاء ت�أ�سي�س هذه اجلماعة �ضمن مقرتحات تطوير
املركز بالتعاون مع نخبة من طالب املاج�ستري الذين �أبدوا
تفاعال وا�ضحا مع �أهداف اجلماعة ور�ؤيتها امل�ستقبلية
التي تركز على �إيجاد رافد �أو م�صدر دعم جلماعات الأن�شطة
الطالبية الأخرى بحكم اخلربات املرتاكمة واملهارات احلياتية
التي يتمتع بها �أع�ضاء هذه اجلماعة من طالب املاج�ستري
الذي بلغوا مرحلة الن�ضج الفكري والثقايف ومار�سوا احلياة
العملية بانخراطهم يف �سوق العمل و�سرب متطلباته من خالل
تقدمي العديد من الربامج الإر�شادية وور�ش العمل والأن�شطة
الإبداعية املختلفة التي تخدم طالب اجلماعات الأخرى وتدعم
�أن�شطتهم وت�ساعدهم يف اتخاذ القرارات فيما يخدم �أهدافهم.
و�أ�ضاف قائال :بد�أت هذه اجلماعة �أوىل �أن�شطتها خالل
�شهر �أغ�سط�س املا�ضي من خالل امل�شاركة يف عملية الت�سجيل
للعام الأكادميي احلايل  ، 2017-2016وقد و�ضعت خطة عمل
مدرو�سة ت�شمل العديد من الأن�شطة والفعاليات وور�ش العمل
�سيتم تنفيذها خالل هذا العام والأعوام القادمة ب�إذن اهلل،
كما مت تق�سيم اجلماعة �إىل جمموعات وفرق خمتلفة ي�ستطيع
طالب املاج�ستري املنت�سبني �إليها �أن يجدوا لهم ما يكفل تعزيز

مهاراتهم يف جماالت اهتماماتهم املختلفة ،ناهيك على �أنه با�ستطاعة �أي
ع�ضو يف اجلماعة التوا�صل واال�ستفادة منها �إىل ما بعد تخرجه من اجلامعة.
وي�ؤكد ال�صقري على �أهمية هذه اجلماعة ور�ؤيتها امل�ستقبلية التي ي�أمل
�أن تتحقق على الأعوام القادمة -ب�إذن اهلل -مع زيادة عدد املنت�سبني �إليها
من طالب املاج�ستري والإ�سهام فيها بكل فاعلية وكفاءة بف�ضل ما اكت�سبوه
من مراحل حياتهم العلمية والعملية املختلفة.

مبادرة �إيجابية مميزة:

ويقول م�رشف اجلماعة الدكتور �سامر ر�ضوان -رئي�س ق�سم الرتبية
والدرا�سات الإن�سانية باجلامعة� :-إنني متفائل جدا بهذه املبادرة الإيجابية
واملميزة يف كونها جتمع طالب بهذا القدر من املعرفة واخلربة مع تنوع
تخ�ص�صاتهم وميوالتهم حتت ن�شاط واحد ليتم تبادل الآراء والأفكار للنهو�ض
فيما ميكن �أن ي�سهم ب�شكل تدريجي يف حتقيق �أهدافهم و�أهداف اجلامعة من
خالل عمل الكثري من الربامج والأن�شطة وامل�ؤمترات الثقافية والعلمية والفنية.

رغبة ملحة و�إ�رصار �أكيد:

وعن فكرة اجلماعة يقول الطالب يو�سف العطار-رئي�س اجلماعة:-
جاءت فكرة ت�أ�سي�س اجلماعة عن رغبة ملحة و�إ�رصار �أكيد لدمج طاقات
ال�شباب ومتكينهم و�صقل قدراتهم ومواهبهم داخل احلرم اجلامعي ،من خالل
ر�ؤية م�ستقبلية و�أهداف �سامية لن�رش العلم ورفع م�ستوى الوعي املعريف يف
املجتمع املحلي عامة واملجتمع اجلامعي خا�صة ،ولال�ستفادة من الإمكانيات
الأكادميية داخل اجلامعة التي هي�أت و�سائل البحث العلمي لدى الدار�سني.

�أهداف اجلماعة ور�ؤيتها:

وعن �أهداف اجلماعة تتحدث الطالبة �أماين الرا�سبية -نائبة اجلماعة-
قائلة :هناك �أهداف رئي�سية للجماعة تتفرع منها �أهداف �أخرى� ،أبرز هذه
الأهداف هو �إعداد خريج متميز قادر على املناف�سة يف ال�سوق ومواجهة
املواقف احلياتية املختلفة؛ وذلك من خالل امل�ساهمة يف بناء �شخ�صية
الطالب اجلامعي و�إعداده لتحمل امل�س�ؤولية بالإ�ضافة �إىل رفع �آفاق املعرفة

لديه عن طريق الور�ش والندوات وامل�سابقات و�أي�ض ًا تعزيز قدرات الطالب من
خالل بناء ج�سور التوا�صل بني طالب البكالوريو�س واملاج�ستري ،وت�شجيعهم
على �إدارة �ش�ؤونهم اجلامعية بتميز.
ومما تهدف �إليه اجلماعة �أي�ضا ،هو تطوير الدرا�سات العليا والقدرة
البحثية للجامعة ،بالإ�ضافة �إىل تكوين �شبكة من اخلربات املتوفرة باجلامعة
من طالب املاج�ستري يف املجاالت املختلفة و التخطيط لتنفيذ برامج حتقق
خطط ا�سرتاتيجية لتعزز القدرة البحثية لدى الطالب و�أي�ض ًا ت�شجعهم على
العطاء واالبتكار وامل�ساهمة البناءة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيعهم على املمار�سة
املوجهة تعليميا وتربويا واال�ستفادة من طاقات املبدعني.
كما �أن اجلماعة تهدف �أي�ضا �إىل تعميق الرتابط بني اجلامعة واملجتمع
وتعزيز التفاعل امل�ستمر بينهما ،من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية تقوم على
التفاعل البناء مع التطورات احل�ضارية وميادين املعرفة الإن�سانية و�أبرز
امل�ستجدات يف املجتمع اخلارجي واجلامعي ،ون�رش الوعي بق�ضايا البيئة
واملجتمع ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل دور املراكز والوحدات احلكومية ذات الطابع
اخلا�ص و�أي�ض ًا امل�ساهمة مبا يقدم خدمة لبيئة اجلامعة كمجتمع م�ستقل.
�أخريا تركز اجلماعة على تر�سيخ القيم اجلامعية؛ وذلك من خالل رفع
م�ستوى الوالء للجامعة ،وت�شجيع الطلبة على االلتزام ب�أخالقيات الأمانة
العلمية ،والعمل بروح الفريق وممار�سة النقد البناء واحرتام الر�أي الآخر
وغريها من القيم اجلامعية التي ت�سهم يف بناء خريج قادر على العطاء
وحتمل امل�س�ؤولية كفرد من �أفراد هذا الوطن.

�أع�ضاء اجلماعة ..خربة متنوعة يف تخ�ص�صات خمتلفة:

وعن �أع�ضاء اجلماعة تقول الرا�سبية� :أع�ضاء اجلماعة هم الطلبة
املنت�سبني جلامعة نزوى يف تخ�ص�صات املاج�ستري املختلفة ،واحلمد هلل بلغ
عددهم  50طالبا وطالبة �إىل الآن من مديري مدار�س ومعلمني و�أخ�صائيني
و�إعالميني ،وغريها من التخ�ص�صات املختلفة واملتنوعة اخلربات ،واجلماعة
تتيح التوا�صل حتى مع اخلريجني لال�ستفادة من خرباتهم ومهاراتهم
املختلفة.
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توى جامعات وكليات ال�سلطنة تطلقها جامعة نزوى
الدكتور �سامر ر�ضوان

دليلك �إىل جامعة نزوى:

وعن �أبرز �أن�شطة اجلماعة التي قامت
بها م�ؤخرا ،هو تد�شني فعاليتها الأوىل حتت
م�سمى «دليلك» وذلك بالتعاون مع عمادة
القبول والت�سجيل بهدف م�ساندة الطلبة
امل�ستجدين يف برنامج املاج�ستري حيث مت
توزيع من�شورات بت�صميم جرافيكي ي�سهل
لهم �رشح طريقة الت�سجيل والدخول للمنظومة
بكل �سهولة ،و�أي�ض ًا �إطالق تطبيق «دليلك»
والذي مت ن�رشه يف  ،google playكما
�شاركت اجلماعة مع عمادة القبول والت�سجيل
وجمموعة من املر�شدين الأكادمييني يف
�إر�شاد الطلبة وم�ساعدتهم يف عملية الت�سجيل
الإلكرتوين.
وعن فكرة التطبيق الإلكرتوين «دليلك»
تتحدث الرا�سبية عن �أنه برنامج يخت�ص
بالهواتف الذكية من فكرة عمل وت�صميم
طلبة اجلماعة وقد مت ت�سميته « دليلك « ك�أحد
�أن�شطة مبادرة دليلك ،وقد جاءت فكرة التطبيق
مل�ساعدة ودعم طالب املاج�ستري من الو�صول
�إىل �أق�سام اجلامعة املختلفة عن طريق النقر
يف الق�سم الذي يرغب التوا�صل معه لال�ستف�سار
�أو امل�شورة لتتم عملية االت�صال بذلك الق�سم،
والتطبيق هو الإ�صدار الأول و الآن اجلماعة
يف طور التخطيط لتطويره لي�شمل خيارات �أكرث
ب�إذن اهلل.
هذا وتخطط اجلماعة حاليا للم�شاركة
يف فعاليات خمتلفة منها متثيل اجلامعة

يف م�ؤمتر الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س
بالإ�ضافة �إىل �إقامة ملتقى طلبة املاج�ستري
الأول وقد ح�ضت اجلماعة بدعم كبري من
خمتلف مراكز ودوائر اجلامعة مما ميثل بحد
ذاته دافع لال�ستمرار والعطاء.

�صنـاع الريـادة ،ر�ؤية م�ستقبلية
ريادية:

ويعربالطالب :عبيدة فيا�ض – ع�ضو
يف اجلماعة ،-عن فخره وتفا�ؤله  ،حيث
يقول� :إنني فخور جدا كوين �أحد �أع�ضاء هذه
اجلماعة التي حوت نخبة من طالب اجلامعة
الذين �سخروا �أنف�سهم خلدمة زمالئهم وخلدمة
�أنف�سهم من خالل تقدمي العون لكل احتياجات
مرحلتهم الدرا�سية ،و�صناع الريادة
تعترب ر�ؤية م�ستقبلية ريادية تتطلع
للنهو�ض فكريا وثقافيا ببيئة اجلامعة خا�صة
واملجتمع عامة.
ومت�ضي اجلماعة بكل عزمية ون�شاط
كغريها من جماعات الن�شاط الطالبي ،م�شجعة
الطالب على تطوير مهاراته العلمية وقدراته
العملية من خالل الأن�شطة والربامج وغر�س
حب العمل لديه ليكون خريجا قياديا قادرا
على العطاء والإ�سهام بف�ضل ما اكت�سبه من
مهارات ومعارف �إىل جانب �شهادته العلمية
لي�سهم يف خدمة هذا البلد املعطاء بكل كفاءة
واقتدار.

الأ�ستاذ �سعود بن نا�رص ال�صقري

عبيدة حممد فيا�ض

�أماين االرا�سبية

يو�سف العطار
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�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد(..)6

جامع الكوفة وجامع عقبة بن نافع بالقريوان كما ر�أيتهما

بني جامع الكوفة بالعراق وجامع
عقبة بن نافع مبدينة القريوان التون�سية
�شبه كبري يف التاريخ واملكانة واملوقع
والبنيان ،بحيث يخال لزائر اجلامعني
عقلية
�أنهما تو�أمان وولدا من رحم
ّ
معمارية واحدة ،رغم بعد امل�سافة بينهما
ّ
زين حمراب جامع
واختالف املكان ،بل ّ
عقبة بن نافع بقطع من اجلليز ذي الربيق
املعدين امل�ستورد من العراق مما يدلُّ على
التبادل احل�ضاري والتجاري بني م�رشق
العامل الإ�سالمي ومغربه .اجلامعان
العظيمان مت ت�شييدهما يف �صدر الإ�سالم
ال�صحابة للعراق و�شمال
� َّأبان فتح
َّ
�إفريقيا ،وبقيا �شاهدان منذ ذلك الوقت
على مكانة امل�سجد ودوره املركزي يف
ثالثية:
إ�سالمية ومتحوره يف
احل�ضارة ال
ّ
ّ
ال ّدين والإن�سان واملكان.
جامع الكوفة � ّأ�س�سه ال�صّ حابي
اجلليل �سعد بن �أبي وقا�ص (عام
17هـ تقريبا) ،بعد �أن هزم امل�سلمون
الفار�سية
إمرباطورية
بقيادته جي�ش ال
ّ
ّ
(ال�سا�سانية) م�ؤذنني بفتح العراق و�إعالن
تبعيته للدولة الإ�سالمية ،وانت�شار الإ�سالم
ّ
يف بالد الرافدين وفار�س وغريهما من
املناطق الأ�سيوية .وقد اختار �سعد بن
�أبي وقا�ص بالت�شاور مع اخلليفة عمر بن
اخلطاب-ر�ضي اهلل عنه -موقع مدينة
الكوفة لتكون مقرا للحكومة بالعراق
ح�ضاريا جديدا للم�سلمني .وموقع
ومركزا
ّ
ا�سرتاتيجي بال ّن�سبة للرتكيبة
الكوفة
ّ
إ�سالمية �آنذاك .فال
اجلغرافية للدولة ال
ّ
ّ
املنورة،
املدينة
عن
الكوفة
يف�صل
َّ
إ�سالمية،
املركزية للدولة ال
العا�صمة
ّ
ّ
إ�سالمية
ل
ا
اجليو�ش
حركة
يعوق
نهر
ّ
املنورة ،ال �سيما و� َّأن
من و�إىل املدينة
َّ

املنطقة يف بداية انتمائها �إىل الدولة
إ�سالمي فيها ال
الإ�سالمية والوجود ال
ّ
ع�سكرية مع بقايا
يزال مهددا ب�صدامات
ّ
ال�سا�سانية .وي�شكل موقع
الإمرباطورية
ّ
الكوفة نقطة التقاء لطرق القوافل التي
املنورة ب�سائر �أجزاء العراق،
تربط املدينة ّ
�إ�ضافة �إىل ذلك تقع الكوفة على روافد نهر
املائية التي
الفرات الذي يو ّفر امل�صادر
ّ
حتتاجها احلا�رضة اجلديدة ،وي�ساعد على
بكمية الغذاء
�إقامة ن�شاط زراعي يفي
ّ
املطلوب ل�سكان املدينة ال�صاعدة ،كما
تتنا�سب الطبيعة ال�صحراوية للمنطقة
التي تقع فيها الكوفة مع �أ�سلوب حياة
العربية املنحدرة من
الكثري من القبائل
ّ
العربية امل�شاركة يف فتح العراق
اجلزيرة
ّ
التي اتخذت من الكوفة مكان �سكنها
و�إقامتها.
تاريخية م�شابهة
ظروف
ويف
ّ
التابعي اجلليل عقبة بن نافع
� ّأ�س�س
ُّ
(يف عام  50هـ تقريبا) مدينة القريوان
إ�سالمية يف
لتكون حا�رضة الدولة ال
ّ
�شمال �إفريقيا بعد ال َّنجاحات التي حققها
إ�سالمي بقيادته يف فتح �شمال
اجلي�ش ال
ُّ
�إفريقيا ون�رش الإ�سالم فيها و�إعالن
تبعيتها للدولة الإ�سالمية ،و� َّأ�س�س فيها
ال�شهري .والقريوان مثل
جامع القريوان َّ
ا�سرتاتيجية ال
أهمية
ّ
الكوفة ،ملوقعها � ّ
الع�سكرية .فالقريوان
�سيما من الناحية
ّ
ّ
تبعد عن البحر الأبي�ض املتو�سط م�سرية
يوم بال ّدواب ( 125كم من العا�صمة
ال�صحراء منها �إىل
تون�س) ،فهي �أقرب �إىل َّ
ال�ساحلية املطرية واخل�رضاء.
املناطق
ّ
ال�صحراوي يتيح للجي�ش
وهذا املوقع
ُّ
تفوقا ع�سكريا ا�سرتاتيجيا
الإ�سالمي
ّ
الرومانية
إمرباطورية
على جيو�ش ال
ّ
ّ

ال�ساحل
املعتادة على احلروب يف مناطق َّ
اخل�رضاء .كما � َّأن املدينة تقع يف منطقة
ال�صحراوية
ت�شكل نقطة التقاء املناطق
ّ
لتجمع القوافل
بال�ساحلية ،ومركزا
ّ
ّ
ال�شمال واجلنوب وال�شرَّ ق
امل�سافرة بني َّ
والغرب يف هذا اجلزء املهم واحليوي من
�شمال �إفريقيا� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وفَّرت
ال�سهول (ال�سبخات) املحيطة باملدينة
ّ
مراع منا�سبة للإبل التي كانت تعتمد
ٍ
إ�سالمية يف حمالتها
عليها اجليو�ش ال
ّ
التجارية
الع�سكرية وتعتمد عليها القوافل
ّ
ّ
ال�صحراوية وو�سط
املدن
مع
خا�صة
َّ
ّ
�إفريقيا.
الع�سكري للم�سجدين
التاريخي
البعد
ُّ
ُّ
يبدو وا�ضحا يف حجمهما املهيب
اخلارجي؛ ف�أ�سوارهما العالية
و�شكلهما
ّ
مبتاري�س دفاعية ،والأبراج
املجه َّز ُة
ّ
املو َّزعة على زواياهما الأربع ،جتعل
امل�سجدين يبدوان من اخلارج ك�أ َّنهما
ح�صنان �ضخمان حمكمان �ضد اقتحام
الأعداء ،وال ي�ستدلُّ من ال يعرفهما �أ َّنهما
م�سجدان �إ ّال من مناراتهما العالية .وقد
�شهد امل�سجدان مراحلَ متعددة من �إعادة
التاريخية
والتو�سعات خالل احلقب
البناء
ّ
ّ
لكن �شكلهما احلايل يوحي
املتفاوتةَّ ،
بالهيبة وعظمة البناء .ت�شكل الأعمدة
الرئي�س من
ّ
املكون الأ�سا�س يف اجلزء ّ
ال�صالة باجلامعني ،ول َّأن مكان
مكان َّ
ال�شخ�ص
ال�صالة وا�سع وكبري يخال �إىل َّ
َّ
�أ َّنه يقف و�سط غابة من الأعمدة العالية
هند�سي رهيب
املنظمة وامل�صفوفة ب�شكل
ّ
ترفع فوقها ُ�سقُفا مبطنة بنقو�ش خ�شبية
ومزينة بالأقوا�س
غاية يف الروعة،
َّ
إ�سالمية
�
ثريات
منها
والقباب ،وتتدلىّ
ّ
الطابع تنري �صفوف امل�صلينّ بالأ�ضواء

امللونة .ويف كال امل�سجدين
الربّ اقة
ّ
يحاط �صحن امل�سجد الوا�سع الكبري
تزين جهته ال ّداخلية
برواق م�سقف ّ
رخامية تربطها من الأعلى
�أعمدة
ّ
�أقوا�س ،وتتوزع على طوله غرف وزوايا
وقاعات ت�ستعمل حللقات الذكر والتعليم
ومكاتب وغرف وا�سرتاحة للقائمني على
امل�سجدين.
يتخذ جامع الكوفة �شكال مربعا
وارتفاع
تزيد م�ساحته عن 1000م مربع،
ُ
�أ�سواره  20مرتا ،يدعهما  28برجا ن�صف
دائري .وللجامع مدخل رئي�س يف طرف
ال�شقي و�أبواب �أخرى
احلائط َّ
ال�شمايل رّ
�أ�صغر حجما .وقد مت تخليد مو�ضع
م�صلّى �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب،
كرم اهلل وجهه ،وحمرابه ببناء يف غاية
ّ
والرخام
باملرمر
جدرانه
ك�سيت
اجلمال
ّ
املذهبة
والف�سيف�ساء
الزجاجية وال�صفائح ّ
ّ
تزينها نقو�ش يف غاية ال ّدقة.
ال ّتي ّ
م�ساحة جامع عقبة بن نافع 8000م
مربع ،وارتفاع �أ�سواره � 8أمتار مع ّززة من
اخلارج ب�أكتاف تختلف من حيث احلجم
وال�شكل ،وله مدخالن رئي�سان .ميتاز
ال�شمالية التي ترتفع
اجلامع مبنارته َّ
60م وهي من �أقدم املنارات يف تون�س
واملغرب العربي .وي�شكل حمراب اجلامع
فنية رائعة اجلمال،
بقبته امل�ضلَّعة حتفة ّ
والنباتية،
ة
اخلطي
حمالّة بال َّزخارف
ّ
ّ
واملعدنية،
واخل�شبية
الرخامية
والألواح
ّ
ّ
ّ
اخل�شبي املزخرف من
منربه
ويعترب
ُّ
�أقدم املنابر يف العامل الإ�سالمي .وميتاز
(الف�سقية) وهو نظام فريد،
اجلامع بوجود
ّ
منت�رش يف الكثري من امل�ساجد يف تون�س،
ي�سمح بتجميع مياه الأمطار من ال�سقف
و�صحن امل�سجد وتخزينها يف خزانات

الدكتور� /سليمان بن �سامل احل�سيني
مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي

أر�ضية �صحن
(ف�سقيات) بنيت حتت � ّ
ّ
امل�سجد .وي�ستعمل هذا املاء ب�شكل �أ�سا�س
ال�شب والو�ضوء .وتتو�سط �صحن
يف رّ
�شم�سية يعود بنا�ؤها �إىل
�ساعة
امل�سجد
ّ
منت�صف القرن الرابع ع�رش الهجري تبقى
أهمية الوقت يف الإ�سالم
�شاهدا على � ّ
ال�صالة.
واعتنى الآباء والأجداد مبواقيت َّ
زرت جامع الكوفة يف منت�صف
�شهر �سبتمرب  .2015كان الوقت ع�رصا،
وكان اجلامع مليئ ًا بامل�صلّني وال ّزوار
الرجال وال ّن�ساء والأطفال الذين
من ّ
جذبتهم �إليه روحانيته املمت ّدة �إىل ع�رص
ال�صّ حابة ،وجذبهم �إىل الكوفة م�شاعر
النبوة
فيا�ضة باحلب والوفاء لآل بيت ّ
ّ
ب�شكل عام و�أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي
ربه يف
طالب ،كرم اهلل وجهه َ ،الذي لقي َّ
هذا امل�سجد اخلالد العظيم.
وبعد �شهر من هذه ال ّزيارة ،يف
بداية نوفمرب 2015م ،زرت جامع عقبة بن
نافع بالقريوان ،ويف نف�س الوقت تقريبا،
�أي وقت �صالة الع�رص ،وكان اجلامع
حينئذ عامرا بحلقات تالوة القر�آن
بابية .ويف
الرجالية
والن�سائية وال�شّ ّ
ّ
ّ
خطوة ال ب َّد �أ َّنها �ستعيد �إىل جامع عقبة
إ�سالمية
احل�ضاري كمنارة �
دور ُه
ّ
ّ
بن نافع َ
�شاخمة وفاعلة� ،شهد اجلامع يف رم�ضان
هذا العام 1437هـ ،ومبنا�سبة (ليلة نزول
القر�آن العظيم) تنظيم م�سابقةٍ وطنية
ٍو�إقليميةٍ كربى حلفظ القر�آن الكرمي
م�سمى (القر� ُآن ر�سال ُة �سالم) �شارك
حتت َّ
فيها ما يقرب من خم�سة �آالف حافظٍ
تنظيم (ختم ل�صحيح
للقر�آن الكرمي ،ومت
ُ
عادات قدمية توقفت من
البخاري) وهي
ٌ
مت �إحيا�ؤها هذا العام ب�إ�رشاف
زمن ح ّتى َّ
التون�سية.
وزارة الأوقاف
ّ

الإر�شاد والتوجيه
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برنامـج احلركـة وال�سيـر للمكفوفيـن مـن خـالل ا�ستخـدام
�أ.د .عبد الرزاق فا�ضل القي�سي
الع�صـا البي�ضـاء ()2
�أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة  -جامعة نزوى

يعد ا�ستخدام الع�صا يف احلركة وال�سري للمكفوفني
من الطرائق القدمية جدا ,فقد ا�ستخدمت من قبل املكفوفني
يف �أوربا خالل القرن ال�سابع ع�رش ,حيث كانت ت�ستخدم
يف التنقل واالتكاء عليها وحماية النف�س ,ومل يتطور
ا�ستخدام الع�صا بال�شكل املتقدم خالل القرن الثامن ع�رش
والقرن التا�سع ع�رش� ,إذ ا�ستمر ا�ستخدامها بطريقة بدائية
غري علمية الأمر الذي �أدى �إىل ح�صول م�شاكل ج�سمية
مثل حتدب اجل�سم �أو انحنائه �إىل جهة اليد التي ت�ستخدم
بوا�سطتها الع�صا من جراء اال�ستخدام اخلاطئ ,حيث �إن
الع�صا التي ي�ستخدمها الكفيف عادة ما ت�صنع من �أغ�صان
الأ�شجار �أو بع�ض القطع اخل�شبية ومل ي�ؤخذ باالعتبار
�سمك �أو طول الع�صا �إىل �أن الحظ الدكتور هوفر اجلنود يف
امل�ست�شفى الذي كان يعمل به �أن اجلنود املكفوفني كانوا
يالقون م�شاكل اال�صطدام باحلواجز الثابتة واملتحركة
خالل احلركة وال�سري ,هذه املالحظة ولدت لديه عدة
ت�سا�ؤالت :كيف ي�ستطيع ال�شخ�ص الكفيف �أن يتعامل مع
البيئة بدون ا�ستخدام م�ساعدة من االخرين؟ وكيف ي�ستطيع
ال�شخ�ص �أن ي�ستخدم طرقا تختلف عن الطرق التقليدية
التي كانت �سائدة يف ال�سابق ,هذه الت�سا�ؤالت �أ�صبحت
مثار تفكري الدكتور هوفر التي �أدت �إىل تثبيت مالحظاته
من خالل امل�شاهدة واالت�صال باملكفوفني ب�شكل مبا�رش,
ودرا�ستها ب�أ�سلوب البحث العلمي ,والتي �أطلق عليها
( )Hoover Techniquesتلك املالحظات التي دعت
الباحثني واملهتمني بحقل تربية املكفوفني �إىل بذل
جهود م�ضاعفة لدرا�ستها من �أجل تثبيت الربامج املنا�سبة
لتطوير تربية املكفوفني يف جمال احلركة وال�سري ,وبالذات
ا�ستخدام الع�صا ,وخالل عام واحد مت تهيئة عدة مقرتحات
نتيجة للجهود املبذولة يف منطقة –  - Hinesعام ,1964
والتي كان منها �إن�شاء �أول م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة يف جمال
درا�سة الع�صا ب�شكل علمي �أطلق عليها (The Veterans
 )Administrationلتدريب املتخ�ص�صني على ا�ستخدام
الع�صا يف برنامج �أطلق عليه ( ,)Tyaho Caneومن خالل
هذا الربنامج ظهر منوذج الع�صا الطويلة ( Model Long
.)Cane Appendix
ويف عام  1970ا�شرتك جمموعة من املتخ�ص�صني يف
جمال تربية املكفوفني والإداريني يف املدار�س املتخ�ص�صة
من �أجل االتفاق على منوذج موحد للع�صا الطويلة من
حيث ال�شكل واحلجم والطول يف لقاءات متعددة �إىل �أن مت
التو�صل لإنتاج الع�صا الطويلة كما هي م�ستعملة حاليا من
قبل املكفوفني يف �أغلب دول العامل .تتكون الع�صا الطويلة
من �أربعة �أجزاء هي :
 -1اجلزء املقو�س – امل�سكة – ()The Crook
 -2اجلزء الذي يغلف امل�سكة – (. )The Grib
 -3اجلزء الطويل من الع�صا . )The Shaft( -
 -4اجلزء الذي يالم�س الأر�ض – (. )The Tip
لقد مت �إنتاج �أنواع خمتلفة من الع�صا من قبل
�رشكات متخ�ص�صة حتت �إ�رشاف م�ؤ�س�سات خا�صة لكف
الب�رص والتي مت تعزيزها عام  1975بالقانون العام املرقم
 , 94 – 142وعلى �ضوء هذا القانون �أ�صبحت اجلمعية
الأمريكية للمكفوفني هي امل�سئولة على الإ�رشاف للمعدات

اخلا�صة باملكفوفني ,ومن بينها الإ�رشاف على �إنتاج
الع�صا البي�ضاء .لقد مت �إنتاج �أنواع من الع�صي منها:
 -1الع�صا الطويلة (. )The Long Cane
 -2الع�صا املثنية (. )The Folding Cane
 -3الع�صا اخل�شبية (. )The Wooden Cane
 -4الع�صا الإلكرتونية (. )The Electronic
 -5الع�صا ال�صوتية (. )The Sensory Cane
 -6ع�صا �أ�شعة ليزر (. )The Lazier Cane
كما �أنتجت �أملانيا �أنواع ع�صي من �ألياف الزجاج,
يعتمد ا�ستخدامها من قبل املكفوفني بنجاح وفعالية على
ال�شخ�ص الذي ي�ستطيع �أن يدرك برنامج التدريب بكفاءة.
ومن بني الأمور التي ت�ساعد الكفيف على النجاح يف
ا�ستخدام برنامج الع�صا الطويلة توفر ما ي�أتي :
�أوال� -سالمة حا�سة ال�سمع :البد �أن ميتلك الكفيف
حا�سة �سمع جيدة �أو �أن ي�ستخدم معينة �سمعية ت�ؤهله على
متييز الأ�صوات املختلفة التي تظهر نتيجة اال�صطدام (�إن
الأ�صوات التي تخرج من جراء ا�ستخدام الع�صا على الأر�ض
املفرو�شة تختلف عن الأر�ض املك�سوة باحل�صى �أو الأر�ض
الرملية �أو الأر�ض الرطبة) ,لقد �أ�شارت – � « - Rosanaإن
اختبار حا�سة ال�سمع للكفيف مهمة جدا يف تدريب برنامج
ا�ستخدام الع�صا الطويلة (الع�صا البي�ضاء) قبل البدء بتنفيذ
الربنامج لكي يح�صل على معلومات دقيقة ومميزة من
البيئة خالل التنقل .
ثانيا� -إدراك االجتاهات� :إن ا�ستخدام الع�صا يف
ال�سري يتطلب و�صول الكفيف �إىل مرحلة من الن�ضج ت�ؤهله
�إىل �إدراك االجتاهات الأربعة من �أجل ا�ستخدامها بكفاءة
خالل احلركة والتنقل � ,إ�ضافة �إىل �إدراك اليمني والي�سار.
ثالثا� -إدراك عمق اخلطوات� :إن �إدراك عمق اخلطوات
يف ال�سري �رضوري جدا بالن�سبة للمكفوفني من �أجل
ال�سيطرة على البيئة خالل التنقل ,لأنه �سوف يح�صل على
معلومات ثابتة لطول امل�سافة التي ي�ستثمرها خالل التنقل
ملعرفة موقعه وعالقته بالأ�شياء الثابتة كدليل الو�صول
�إىل هدفه.
رابعا-القبول االجتماعي� :إن الكفيف الذي ي�ستخدم
الع�صا خالل التنقل يحتاج �إىل عامل نف�سي يدفعه لالعتماد
عليها ,وهذا العامل ي�أتي من خالل القبول االجتماعي ,وقد
�أ�شار � Slasonإىل �أن الع�صا وحدها ال ميكنها �أن تقدم
حرية كاملة يف التنقل �إذا مل ت�صبح و�سيلة مقبولة يف
املجتمع.

وهناك بع�ض املوا�صفات املطلوبة لل�شخ�ص الكفيف
الذي ي�ستخدم الع�صا الطويلة يف التنقل البد من توافرها
منها ما ي�أتي :
�	-1أن تكون بنية اجل�سم جيدة ,لأن ا�ستخدام
الع�صا يحتاج �إىل جهاز ع�ضلي منا�سب للم�سكة ال�صحيحة
وال�سيطرة عليها خالل ال�سري ,وقد ظهرت يف ال�سابق فكرة
خاطئة مفادها �أن الأطفال املعاقني ب�رصيا بعمر �أقل
من ع�رشة �سنني غري قادرين على ا�ستخدام الع�صا� ,إال
�أن البحوث العلمية �أثبتت ب�أن الأطفال املعاقني ب�رصيا

ال يختلفون عن الأطفال املب�رصين يف املراحل النمائية
�ضمن مرحلة الطفولة ,ولديهم تقابليات اعتيادية يف
الأن�شطة التي تتطلب قدرات ج�سمية� ,إال �أنهم بحاجة �إىل
ن�شاط ج�سمي ب�شكل فعال وب�صورة م�ستمرة من خالل
ممار�سة الألعاب الريا�ضية الب�سيطة.
�	-2أن ي�ستخدم الكفيف الع�صا بقناعة ثابتة من
خالل �إميانه الكامل بهذه الو�سيلة يف التنقل .
�	-3أن يكون الكفيف منتبها ب�شكل دائم خالل
ا�ستخدامه الع�صا الطويلة يف التنقل ,لأن �أحالم اليقظة
التي ميار�سها الإن�سان املب�رص ,والكفيف بالذات كثريا ما
ميار�س هذه الو�سيلة الدفاعية  ,غالبا ما ت�ؤدي �إىل حوادث
م�ؤ�سفة خالل التحرك.
�	-4أن يتدرب الكفيف على مهارة احلركة والتنقل
يف الأماكن امل�ألوفة بكفاءة قبل �أن يتدرب على الأماكن
غري امل�ألوفة.
�	-5أن يكون الكفيف قادر على تكوين املفاهيم
املكانية ب�صورة �صحيحة مثل ال�شوارع ,وتقاطع الطرق,
و�أماكن عبور امل�شاة ,من خالل تكوين �صورة ذهنية
(خارطة ذهنية) تعينه على ت�صور الأماكن امل�شابهة من
�أجل ا�ستخدامها بكفاءة خالل ال�سري .
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مرارة موت الأم
مت�ضي �أيام من عمري وعمر الزمن ،وتبقى ذكرى موت �أمي هاج�س ًا مريراً يدق ناقو�س حياتي .
�إين الآن �أبوح بعد �أن �شنق البوح �صمتي ،وتوالت �رشوخ �أعماقي ،و�أبت �إال �أن تنزف دماً ،و�إنها لذكريات ولكن
ال تزال تر�سباتها يف �أعماقي ،وما كنت لأكتبها لوال الذي �أيق�ضها ف�أبكاين ،و�س�أبتدئ ب�أيامي من �أولها
ال لأنها :
من الأحزان جاءت ،بل لأنها من الأحزان انتهت ،فبالأم�س وقبل �أن تنطفئ قناديل الأمل من �سماء حياتي،
وقبل �أن حترق نار الفراق �أح�شائي ،كنت كالنحلة قرب �أمي ال �أتذوق غري رحيقها ،وال �أهفو �إال �إىل �ضوئها �أينما �شع
كنت لها �أغرودة احلياة،وكانت يل نعمة الوجود.
فمن تذوق مرارة موت الأم ،ومن ا�ستطعم بطعم اليتيم ،ومن تقاذفته �أمواج اخلوف ،وانتحرت طفولته ،وطم�ست
معاملها الهموم ،وبات ال يعرف بح�ضن منيختبئ ..
لقد ماتت �أمي ،وتوارت حتت الرثى فبكيت فراقها ،وفقدت حنانها ودفء �أح�ضانها ،وعذوبة مناداتهاف�أقبلت
بوجهي على الأحزان �أجوب خ�ضم احلياة القا�سية �صامتة ،يحتويني االحرتاق ويثقلنياالنك�سار يف زمن حب الذات
.
لقد كانت �أمي هي الدنيا والنعيم الذي ميلأ �شعوري كانتهي ذروة كل �سعادتي  ،فيا لهفي عليها واملوت
ينزعها ،ويا عزاء نف�سي كيف تندمل جراحات اليتيم ،لقد �أح�س�ست ب�أين نبذت من الوجود ،لأن الوجود هو �أمي،
تقرحتم�شاعري،وت�أملت حتى �أ�شفق الأمل
�أح�س�ست ب�أن طفولتي ذهبت �إىل عامل �آخر غري الذي �ألفته ،فحزنت حتى ّ
مني.
لكن م�شيت يف احلياة خطوة خطوة ،وجترعت ك�أ�س الأمل قطرة قطرة، ور�ضيت مبا كتبه اهلل يل من �شتات
�أحزاين يف قاع �أعماقي ،وهربت بها عن �أعني الب�رش� ،أجوب فيايف الن�سيان ،وقفار ال�سلوى ،فقد علمتني احلياة
ال�شموخ عند ال�شدة ،وال�صمود يف وجه املحن ،علمتني احلياة �أن ال �أبوح �إال �إىل قلمي وال �أ�ستعني �إال بخالقي .
بقلم الطالبة� /سارة بنت �سليمان اجلابرية

رحلة خم�س �سنني
ابتد�أت ق�صة رحلة خم�س �سنني ،ولكن �رسعان ما انتهت!
تراوحت بني فرح ،وحزن ،ومتعة ،جد وعمل ،كيف لهذه الرحلة �أن تنتهي بعد �أن ا�ستمرت لعدة �سنوات ،وها �أنا الآن على
م�شارف �إنهاء رحلتي اجلامعية..
�س�أودع �أ�شياء كثرية ال زالت را�سخة يف ذهني
تارة �أمتنى �أن �أنهي رحلتي الدرا�سية وتارة �أخرى �أتنمى لو تطول بي ال�سنني
ذكريات كثرية� :أ�صدقاء � ..أ�صحاب� ..أوراق..
كل �سنة من �سنواتي اجلامعية ولها ذكرى خا�صة عندي..
اهلل على الأيام كيف ما �أ�رسعها � ..أم�س ابتد�أت واليوم انتهت
ال �أ�ستطيع �أن �أبوح بكل ما يف داخلي..
ولكني بكل جدارة �أقولها� ..أال ليت ال�سنني تطول بي
�إىل للقاء جامعتي...يا حلم مل ينتهي بعد
بقلم الطالبة /عائ�شة بنت حممد ال�شهومية
ترجمة لغة �إجنليزية

نظرة على «الف�شل» ()2

�أ�سبابه  ،خماطره  ،وكيفية تخطيه
اخلوف من الف�شل

الإن�سان لديه طاقات وكفاءات  ،ولديه
طموح  ،واهلل تعاىل وهب الإن�سان القدرة على
قي ويتمنى  ،لكن هناك
الطموح � ،إنه
ُ
يطمح �إىل ُّ
الر ّ
يطمح
ما
إىل
�
الو�صول
طريق
يف
م�شاكل
دائم ًا
ُ
�إليه  ،وعلى الإن�سان �أن ي�شق طريقه  ،و�أن ُي�صارع
ويواجه تلك امل�شاكل والعقبات  ،وي�ستطيع بالتايل
جتاوزها والتغلب عليها وحتقيق طموحاته
و�أمنياته  ،بيد �أن فئة كثرية من النا�س ؛ مبجرد
�أن يلحظوا �أن هناك عقبات وم�صاعب وم�شاكل يف
طريق طموحاتهم و�أهدافهم ؛ ف�إنهم يرتاجعون!!
ملاذا يرتاجعون ؟
لي�س لأنهم فقدوا الطموح  ،ولي�س لأنهم
فقدوا الطاقات وامل�ؤهالت  ،و�إمنا لأن �شعوراً
داخلي ًا ينتابهم � ،شعور باخلوف من الف�شل  ،يخ�شى
�أن ي�سري باجتاه حتقيق هذا الهدف  ،ثم ال ي�ستطيع
الو�صول �إليه  ،يخ�شى �أن يتحرك من �أجل تنفيذ
عمل ما  ،ثم حتول العقبات وامل�شاكل بينه وبني
حتقيقه .
قد يطمح الإن�سان �أن ي�صبح طبيب ًا  ،وله
القدرة على الو�صول �إىل هذا الطموح  ،ولكن
يواجه بع�ض امل�شاكل يف الطريق  ،فاجلامعة قد
فاملدر�سون قد ال يح�سنون
ال تقبله  ،و�إذا قبلته ؛
ُّ
التعامل معه  ،وقد يكون االمتحان �صعب ًا عليه ،
املقررات  ،وقد  ..وقد
وقد ال ي�ستطيع �أن ي�ستوعب
ّ
 ..وترتاكم هذه االحتماالت يف نف�سه  ،فيخ�شى �إن
هو �أقدم على درا�سة الطب �أن يف�شل فيه  ،و�أن ال
ينجح يف �أن ي�صبح طبيب ًا  ،فيف�ضل �أن ين�سحب
منذ البداية  ،و�أن ال ي�سلك هذا الطريق  ،وال يدر�س
الطب  ،لأنه يخاف الف�شل؟  ،وقد يكون للإن�سان
طموح ًا �أن يكون خطيب ًا جيداً  ،ولديه القدرة على
ذلك  ،ولكن هناك متاعب وعقبات  ،وكل خطيب
مل ي�صبح خطيب ًا �إال بعد �أن مر بتلك امل�صاعب
والعقبات  ،ولكن بع�ضهم ي�ضخمون امل�صاعب
وامل�شاكل يف نفو�سهم  ،يرددون � :أخاف �أن
يتقبل النا�س
�أر َتبك � ،أخاف �أن �أخطىء � ،أخاف �أال َّ
خطابتي � ،أخاف �أال �أعجب النا�س  ،وبناء على هذه
املخاوف يرتاجع من بداية الطريق  ،لأنه يخاف
�أن يف�شل يف �أن ي�صبح خطيب ًا ناجحاً!!
كل �إن�سان لديه طموح ،وكل �إن�سان يريد �أن
يكون عظيم ًا � ،أن يكون متقدم ًا � ،أن يكون متفوق ًا ،
ولكن لي�س كل �إن�سان يتخل�ص من عقدة اخلوف من
الف�شل  .فاخلوف من الف�شل ؛ هو ذلك احلاجز الذي
يحول بني الإن�سان وبني تفجري طاقاته  ،وبالتايل

بينه وبني الو�صول �إىل �أهدافه وطموحاته و�أمانيه

ملاذا اخلوف من الف�شل:

الق�ضية ؛ �إن بع�ض النا�س نفو�سهم
�أ�صل
ّ
رهيفة  ،ال تقبل ال�صدمة  ،نفو�س متعودة على
الدالل والراحة  ،ولذا تهرب من �أي احتمال
للم�صاعب  ،وترتاجع عن �أي طريق تعرت�ضها فيه
ال�صدمات وامل�شاكل  ،و�إمنا يخاف الإن�سان الف�شل
لأن الف�شل م�ضخم يف نف�سه  ،وحينما تكون الأمور
ب�سيطة �أمامك ؛ ف�إنك ال تهيب اقتحامها .
فمث ًال  :لو طلب منك �أن مت�شي م�شواراً حمدوداً
(ن�صف كيلو مرت) ؛ ف�إنك ال تخ�شى ذلك لأن الق�ضية
ب�سيطة يف نف�سك  ،ولكن لو طلب منك �أن مت�شي
(ع�رشة كيلو مرتات) ؛ ف�إنك مبدئي ًا يف داخل نف�سك
تتهيب هذا الأمر  ،لأنك ترى املو�ضوع �صعب ًا .

تتهي ْب الف�شل:
ال ّ

يتهيبه الإن�سان
�إن �أف�ضل عالج للف�شل �أن ال ّ
 ،فطبيعة احلياة و�سنتها ؛ �أن الإن�سان ال ي�صل �إىل
النجاح ؛ �إال بعد �أن يجتاز وديان الف�شل  .فهل
مي�شي الإن�سان �سوي ًا على قدميه من �أول يوم
يخرج فيه من بطن �أمه؟  ،كال ..فهو يعي�ش فرتة ال
ي�ستطيع امل�شي فيها  ،ثم يحبو  ،ثم يحاول امل�شي
لفرتة �شهور يقوم ويقع � .أال تالحظون حياة الطفل
حينما يريد امل�شي؟  ،ولو �أن طف ًال من الأطفال قال
�أنا غري م�ستعد �أن �أحاول امل�شي و�أقع  ،ف�أنا ال
�أحاول امل�شي �إال �إذا توافرت يل ال�ضمانات الكافية
لكي �أم�شي �سوي ًا من �أول مرة  ،فهل ي�ستطيع ذلك
الطفل �أن ميار�س امل�شي على قدميه؟  ،كال ..بل
عليه �أن يتحمل لفرتة من الزمن التعرث يف امل�شي
والوقوع .

ال جتعل الف�شل بعبع ًا يف نف�سك!

�إذا نظر الإن�سان �إىل الف�شل ك�أمر طبيعي  ،ومل
ي�ضخمه يف نف�سه ؛ ف�إن عقدة خوف الف�شل تتال�شى
من قلبه  ،ولكنه �إذا ت�ضخم الف�شل و�صارت هذه
العقدة عند الإن�سان ؛ حرم الكثري من املكا�سب ،
و�أ�صيب باخليبة يف حياته  ،كما يقول الإمام �أمري
امل�ؤمنني علي ابن �أبي طالب (كرم اهلل وجهه) :
قُرنت الهيبة باخليبة .
�إذاً اخلوف من الف�شل �سببه ت�ضخيم ق�ضية
الف�شل يف نف�س الإن�سان  ،وعندما يبد�أ الإن�سان
؛ يتخيل ويختار �صور الف�شل  ،هنا ت�صبح لدى
الإن�سان عقدة اخلوف يف النف�س في�صبح اخلوف
لديه مر�ضي ًا .

بقلم الطالب /عبدالعزيز بن �سعود الغطريفي  -الرتجمة للغة الفرن�سية
تنقيح ومتابعة /الدكتور� .أحمد حالو  -ق�سم اللغة العربية
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جناح حياتك باغتنام الفر�ص
ا�ستغالل الفر�ص �أف�ضل قاعدة ميكن �أن
ُتنجح الإن�سان يف احلياة ،ولكن ما هي الفر�ص
التي يجب �أن ن�ستغلها؟
�إن قيمة كل الفر�ص يف احلياة تن�ش�أ من
قيمة فر�صة العمر نف�سه ،فالذي يدرك قيمة هذه
الفر�صة الكبرية ميكن �أن ي�ستغل بقية الفر�ص التي
تتاح له يف خالل احلياة ،والذي ال يدرك قيمتها ال
ميلك �أن ي�ستغل باقي الفر�ص ،وهذا �أمر طبيعي لأن
الذي ال يدرك قيمة ال�شيء ال يهتم به والذي ال يهتم
بال�شيء ال ي�ستغله.
وقيمة العمر ت�أتي من نقطة واحدة هي
«العمل»..
فبما �أن عمر الإن�سان يتيح له �إمكانية العمل
فيه فهو ذو قيمة كبرية جداً ،ولو جردنا العمر من
هذه القيمة �أي :لو �أ�صبح هناك �إن�سان ال ي�ستطيع
�أن يعمل يف احلياة فال ي�ستطيع �أن يفكر وال يكتب
وال ي�شتغل مثالً ،ف�إن مثل هذا الإن�سان ال قيمة
حلياته �أبداً ـ فاحلياة واملوت ـ بالن�سبة �إليه �سواء،
وقيمة الإن�سان ت�أتي من خالل قيمة العمل الذي
يقدر عليه.
ويف احلديث النبوي(( :كان ر�سول اهلل –
�صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا نظر �إىل �شاب �أعجبه
ي�س�أل :هل له عمل؟ ف�إذا قيل :ال ،كان يقول� :سقط
عن عيني))
�إن �أي هدف يف احلياة ال ميكن �أن يتحقق �إال
عن طريق العمل فال املعجزة وال ال�صدفة ميكنهما
�أن يحققا للإن�سان �أهدافه و�أحالمه وبالعمل وحده
تتحدد قيمة النا�س ودرجاتهم يف الدنيا والآخرة،
فالذي يعمل �أكرث يح�صل على �إنتاج �أكرث.
وا�ستغالل الفر�ص فن...لأن معرفة كيفية
ا�ستغالل الفر�صة املتاحة كفيل ب�إجناح �أي �شخ�ص
و دفعه �إىل الأمام ،فمن يدرك قيمة الفر�صة

وي�سابق
احلروف
ليكتب نف�سه!

وينتهزها ...البد و�أنه �سيحقق النجاح ،فكل �شخ�ص
يف �أي مرحلة لديه م�س�ؤوليات توجب عليه �إكمالها،
فالطالب مثال البد له من االجتهاد واملثابرة يف
جميع مراحل التعليم وكل فر�صة ي�ضيعها يف هذه
املراحل �ضاعت من عمره �أنفا�س ال تعو�ض ،و�إن
قرر تعوي�ض هذه الفر�ص يكون مت�أخراً؛ فيجنى
ثماراً فات �أوانها و�إن كانت طيبة.
وفوات الأوان �أمر خطري جداً ،فحينما يكون
الإن�سان على قيد احلياة وميتلك قدرته وحركته
و�صحته يجب �أن ُيح�سن اال�ستفادة من فر�صة
العمر من �أجل م�ستقبلٍ �أف�ضل ،وغالبا النجاح
يحتاج �إىل �صرب وتروي وتدريب الذات على كيفية
قراءة املعطيات وانتهاز الفر�ص املربحة املفيدة،
وتتعدد �أنواع الفر�ص بتعدد املجاالت والأن�شطة
املختلفة يف احلياة ،لذا يلزم الأمر للو�صول �إىل
الفر�ص الكثري من العمل واالجتهاد واحلركة
الد�ؤوبة امل�ستمرة وال�سعي للغد الأف�ضل.
وفر�ص احلياة موجودة يف كل املجتمعات
ولكن حتديد الفر�صة املنا�سبة هو الآخر فن من
الفنون ،فما يعترب �أنه فر�صة هامة وثمينة لفالن
لي�س بال�رضورة هي فر�صة للآخر ،مثال عدم
اقتنا�ص فر�صة حتقق �أرباحا حمدودة تعترب
فر�صة ل�صاحب الدخل املتوا�ضع بينما تعترب
�ضياعا يف الوقت للأثرياء ،و�إذا مرت عليك الفر�ص
ومل تغتنمها و�ضاعت من بني يديك فال يكون �إال
الندم هو امل�صري املتوقع ،وكما يقال فى املثل
العماين على مثل هذه احلالة� (:إذا فات الفوت ال
ينفع ال�صوت).
بقلم :دالل بنت م�سعود املعمرية
مركز مهارات الكتابة
خمترب اللغة العربية
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ريحانة القلب
«هو ذاك الذي �أطلبه جنمتني فيعود حام ًال ال�سماء»

فرحك بنجاحي..

هنيئا يل بروحه ،وهنيئا لروحه به..

روح قلبي وقائده ،رغم ع�صبيتك يف بع�ض الأحيان �إال

يا وجدي..

�أنها طريقة حلماية م�صاحلي ولي�ست ت�سلطا علي ..ال

�أنت �سمائي الرحبة الوا�سعة التي حتت�ضن النجوم

درو�سك..
ّ
غيب اهلل ع ّني قُربك والت�ضلّع من ُ

جميعها برحابتها..

�أبي يا لذة احلياة،،

�أنت َفلَك�..أنت َملَك.

�شكرا لقلبك الذي يهم�س يل بني حني وحني وروحك

�أُعيذك وقلبك من كل هم وحزن ي�سكنه وج�سدك من كل التي ت�سعدين جمال�ستها..

�أمل ،و�أُعيذ نف�سي �أن ال �أكون لك بارة..
منحة ربانية �أنت ،ومدر�سة حياة ،ور�ؤيتي لك �أجر،

جمي ٌل �أنت ،وجمايل �أنك �أبي..
ف�أنت بعد اهلل �صاحب الف�ضل الوحيد يف كل ما و�صلت

و�إدخال ال�رسور �إىل قلبك طريق يل �إىل اجلنة ،وحمبتك �إليه ،وكل توفيق من اهلل يل كنت �سبب ًا مبارك ًا فيه.
يل حتثني على امل�ضي يف دروب احلياة حتى و�إن كانت ماذا �أقول يا والدي ،فم�آثرك �أكرب من �أن ُتروى..
�شائكة..

ختاما!

�أيا ريحانة القلب،،

يكفيني فخراً و�رشف ًا وعزاً �أنك �أبي!.

ت�ؤجر؛ لأن حديثك يجعلني �أبت�سم!

يا حياة احلياة �أنت،،

ي�سحرين بيانك ،وحالوة ل�سانك ،ونظافة قلبك ،وحنانك �أحبك.
ابنتك،،

الفيا�ض..
كيف �أبرك وقد كان الرب منك ابتداء!

بقلم الطالبة/هاجر بنت يعقوب اجلابرية

الرعاية التي �أعي�شها بكنفك هي �شعاع �أمل يل �أثناء
علي احلزن ف�إن حنانك ي�رشق
ال�شتات ،و�إن ّ
جن ّ
كال�شم�س على �سمائي،،
�أعي�ش الأمان واال�ستقرار يا �أبي و�أقر�أ يف عينيك حمبتك
فداء لك..
لروحي التي تعلم يقينا �أنها ً
�صفي روحي ،و�إن طال احلديث عنك فال احلرف وال
ُّ
الأقالم توفيك..
�أنت ال�سند الذي ال يخذلني �أبداً،،
الذراع الأمين وال�صوت املحمل بالفرح ..
لي�س هناك فرح �أعظم من فرحي مبجدك ،و ال �أعظم من

نع�ش يف ذلك النعيم ،فهي دار ُعبور ،زائرون نحن ،ولنا يوم �أتع ِرف تلكَ النبتة؟
ُهنا يف هذ ِه ال ُدنيا ل َْن ولمَ ْ ْ
تقلبات الب�رش ،رغم �أنها لي�ست ب�رشية ،وثقت بِرب العِزة وباملَطر لأنه َم ْن ُه..
خاقت مِ ن
ُ�أفول..
ِ
َ
البقاء مقر ُه ال ُّدعاء  ..عِ لماً�...أنها النبتة
ولكن
ما يجعلُها جميلة قلوب ًا تعي�ش يف بِقاعِ ها ،هي ْ
لن تدوم كذلك َّ
َ
زرع اهلل يف �أر�ضه نباتته؟
�أتتخيل معي َ
كيف َ

أنت املَطر الذي �أتى من اهلل ..
و� َ

مل تطلب يوم ًا �شيئ ًا مِ ن الب�رش،هي كذلك متوت ،ومتوت ،و ُتقاتل فـقط تخيل ..
�سقاها� ،أثمرت � ،أينعت ،و ْ
وما يكن كُ ل
كي تعي�ش ولمَ ْ
تطلب �شيئ ًا منهم ،لأنها ما ا�ستطاعت � ْأن ُتدرك تقلبات ال َب�رش َ
َ
ولكن اتركوين و�ش�أين..
واحد مِ نهم ،تنظر �إليهم بِعني الر�ضا ،ك�أنها تقول ابت�سموا ،لِرتوين؛ ْ

جهينة بنت علي العربية
تخ�ص�ص للغة عربية
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A Talented Artist at the University of Nizwa
Arwa Al Ghafri is a student of German Translation
at the University of Nizwa, who has unique talents.
Arwa is an artist, animator, painter, and is a
musician. She uses modern and traditional art in
many different ways. Even though she has a very
busy study schedule, Arwa took time off to speak
with FI Connections about her art, studies, family,
and also to offer some advice to new Foundation
Institute students.
Arwa is the 19-year-old daughter of academic
parents, and she has 13 younger brothers and
sisters. Her greatest musical influence is her
mother’s beautiful voice, which she can recall as
her earliest memory, but she was quick to say, “I
am not special, as most of the girls in our family
can sing. I love singing, because of my mum, and
she has always encouraged me to perform.”
She also says her mother told her that from the
age of three she was “always drawing things for
their friends and neighbors. One of my cousins
also helped me to draw better. In fact, a lot of
my early schoolteachers, friends and family have
helped me, so my art is not all about me.”
Arwa has a lot of enthusiasm for the Japanese
artistic style of manga. Many years ago, it was just
line drawings without color, but it is now identified
as a new generation art form, that came back into
fashion at the end of the 18th century. With color
added to the stylish drawings it then became
popular, again, as ‘comic book’ art in the 1950s.

The diversity of
Arwa’s work is
clearly displayed.

Manga has now become even more popular, in
‘anime’ or animated form, and this is why Arwa
became interested. She said, “I started animating
in the fourth grade, using Microsoft PowerPoint.
Then, while I was in middle school, I used a gif
animator program, and took computer lessons
to get better. In 2009 I started using Photoshop,
which is still my favorite, but most of the time I
use an AnimeStudio package for my animations

and MangaStudio for manga work.”
Arwa’s computer skills have also enabled her to
“edit sounds and voices, and make music,” and at
a student open day last year, Arwa wrote, directed,
produced and acted, in a very funny comedy
drama, that showed not only dramatic talent, but
also her awareness of the need for all the actors to
want to have fun, to all have great lines, and time
in the spotlight.

of someone who has her feet on the ground.
I put it to Arwa that her family environment must
be very supportive. “I am lucky.” She responded,
“I am sustained by my whole family. My Dad, has
a Doctorate in Human Resources, and my Mum
has an Education degree, so they both know the
value of education! My extended family, my faith,
my teachers, and my personal goals are important.
It is because of all of that support that my studies,
then my art, continue to develop.”

An Arwa selfportrait in anime
form.

Believe it or not, she also produced an animated
video version of a popular rap, where the lyrics,
rhythm and artwork provided an interesting
perspective. I asked her if she felt she was brave
doing new things with her music, but she simply
responded “No. I want to improve myself, and to
deal with life’s challenges in a mature manner.
This is just another form of expression, saying who
I am, and what I do.”
Arwa embraces the innovations and technologies
of her generation, and the possibilities they offer to
herself, and other young people, in their study
and leisure activities. She actively supports the
Facebook and Youtube platforms because they
allow her to promote and publish her art and
music.
Tanya Kaschinski, her German language lecturer
at the university, says Arwa is so creative, because
she is so motivated. “The driving force behind this
young talent is a ‘need-to-know’ philosophy, along
with her open-minded approach to challenges,
ensuring that very little is beyond her capabilities.”
Arwa is delighted with her lecturer’s words, and
agrees that she does have her studies as her current
priority of, “putting first things first. Work before
play.”
I asked Arwa if she is envied by her fellow students
for her obvious talents. “No,” she responded, “We
all respect each other, and all have different talents
that should be appreciated. The important thing is
to believe in ourselves.” These are the sentiments

These are the comments of a humble young
Omani, who describes herself as an ordinary
student. She is modest, and appears unaware of
the technical innovation, artistic vision and mature
perspectives that are obvious in her art, and the
intense commitment she shows in her studies.
The last word is with Arwa, as she encourages
other students to work hard in their studies, but to
enjoy their leisure time, saying “I love my art, but
I don’t really believe I would enjoy it half as much
if it was my work.” Arwa al Ghafri is definitely a
name for the future, and a real talent!

By Ray Petersen
Artwork by Arwa Al Ghafri
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Invocation

A better Tomorrow
I had something in life that kept me going,
I was like drifting water most of the time.
Now I›m lost in this circle of the unknowing,
The insecurity of what I lacked sometimes.
That made me live in a body that is not mine,
And no one sees the hole in my chest.
My power always has been from thine,
But I dont feel the pain as much as my heart possessed.
If drowning helped,then the ocean would›ve let me in,
Though I don›t have a clue on how deep it will drown my light.
I guess I›ll have to be in this complicated ocean until the morning begins,
And the day becomes wondersome and the moon and stars are a delight.

O my drowning soul, all my collapsed emotions,
My fears of the deep ocean, weakens my inner.
O heart tarry a bit and return me to my devotions,
All night long who can wipe my falling tear.
My faded peace on it›s way to disappear,
Where to find my beacon and dear?
When I know I›m drowning with my fear,
And my dark path is breaking my idea.
To thee before it›s late I plead and seek grace,
Lord of mine, feeling fragile like a glass.
Craving for your presence in me and embrace,
All I can hear day long is nothing but alas.
Nothing I can see in my vision, am I a wonderer?
Will you be my saver and make me in thee a Ponderer?
*Lujaina Abdullah Hamed Al-Busaidi
*English Education

When I as a broken man can flourish again and the blind can see..
Standing at the door, waiting to take a first step forward to flee.

My Angel Mother

OH... my Mother!
You are my heart
My bright sun
My beauty moon
My happy night
My always party
My great adviser
My support
All my life , , ,

**************
I feel worry when I don›t see you..
My think confuse without your opinion..
My challenges be so difficult without your support..
My life became so fast without your love
Sadness without your care..
Dark without your eyes..
Pooring without your songs..
And so on
When, where, how, and who will be like you? My Angel Mother!
*Asmaa Mohamed Hamed Al Ameri

Train of life
Tick , tick ,tick ,tick ,tick
Cracking
Life is a dream , make it
Life is a challenge , fight it
Life is a game , win it
Life is a stage , play it
Life is a song , sing it
Life is a bell , ring it
Life a flavors , taste it
Life is a balloon , blow it
Life is a candle , light it
Don’t back down
Take a gap year
No more

Behind bars
Blow up
Glamorous
Seamless regret
Aya hamed Al-swaai
English translation
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