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الت�صميم والإخراج الف ّني:
فخرية بنت خمي�س املعمرية

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

ر�سالة اجلامعة:
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 ٍ
َّ
ِّ

اجلامعة يف �سطور:
•

•
•

الهواتف25446261 :
25446317
25446623

فاك�س25446315 :

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

كر�سي ال َنّباتات َّ
البحرية
الطب َّية ال ُعمان َّية ونتاج الأحياء
وفد �صيني يزور
َّ
ّ

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 َّ
َّ
َّ

•
•

الربيد االلكرتوينim@unizwa.edu.om :
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علمي زاهر:
ر�ؤي ٌة ثاقب ٌة
ٍ
مل�ستقبل ٍّ

ال َّتحرير:
الكميانية
مرمي بنت جمعـــــة
َّ
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•
•
•
•

ربحي" يف �سلطنة
أ�سا�س غري
�أن�شئت يف  3يناير 2004م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
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
ٍ

�أجمد الرواحي:
يف �سبيل التعاون امل�ستمر بني جامعة نزوى وخمتلف املراكز
واجلمعيات البحثية ,ا�ستقبل نائب رئي�س اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي والعالقات اخلارجية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن
�سليمان احلرا�صي وفد �صيني من االحتاد العاملي للجمعيات الطبية,
و�أع�ضاء من مركز عمان للموارد الوراثية النباتية واحليوانية برئا�سة

الدكتورة نادية ال�سعدي املدير التنفيذي للمركز  ,وبح�ضور عدد من
�أ�ساتذة اجلامعة وذلك من �أجل بحث �سبل التعاون امل�شرتك بينهم.
يف بداية االجتماع قدم الأ�ستاذ الدكتور �أحمد احلرا�صي عر�ضا
مرئيا للتعريف بالأبحاث القائمة يف العلوم الطبية بجامعة نزوى،
تلى ذلك عر�ضا لأهم جماالت الأبحاث التي يعمل بها الباحثون
يف الكر�سي .من جهتها قدمت ممثلة الوفد الزائر عر�ضا تو�ضح فيه
�أن�شطة االحتاد العاملي و�أهم النتائج الطبية املتعلقة بال�رسطان .كما

وحـدة بحـوث الأفـالج ت�ستقبـل وفـدا طالبيـا مـن
جامعـة فيينــا بالنم�ســـا

يل
ناق�ش االجتماع �أوجه التعاون امل�شرتك بني اجلانبني يف جما ّ
الطبية و�أبحاث ال�رسطان بوجه اخل�صو�ص .و انتهى
�أبحاث النباتات
ّ
النقا�ش مبقرتح �إن�شاء مركز للنباتات الطبية عن طريق منظمة الأيورا
بجامعة نزوى.
يف نهاية الزيارة ,قام الوفد ال�ضيف بجولة ميدانية يف
خمتربات اجلامعة واالطالع على �أهم الأبحاث التي يعمل عليها
الطبية ونواجت الأحياء البحرية.
الباحثون بكر�سي النباتات
ّ

مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية ي�صدر العدد
الثالث من جملة «اخلليل»

�إ�سحاق ال�شبيبي:
ا�ستقبلت وحدة بحوث الأفالج
وفدا طالبيا من جامعة فيينا
بالنم�سا ،وكان يف ا�ستقبالهم
الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري
مدير الوحدة  ،حيث ا�صطحب الوفد
النم�ساوي لزيارة ميدانية �إىل فلج
اخلطمني بربكة املوز للإطالع
والتعرف عن الأفالج العمانية
وارتباطها بالإن�سان والطبيعة.
وقد �ضم الوفد �أربعة ع�رش
طالبا وطالبة من طلبة علوم الأديان
وثالثة �أ�ساتذة برئا�سة الربوفي�سور
ولفرام راي�س ،من�سق برنامج رامو�س
والتبادل الطالبي بجامعة فينا.
وقدم الدكتور عبداهلل الغافري
حما�رضة حتدث فيها عن الأفالج
العمانية ابتداء بالتعريف ال�شامل
عن مفهوم ونظام الأفالج وتاريخها،
كما قدم نبذة تعريفية عن تاريخ
�إن�شاء فلج اخلطمني املدرج �ضمن

الئحة الرتاث العاملي اليون�سكو� .إىل جانب ذلك �رسد الغافري ق�صة
�إن�شاء ح�صن بيت الرديدة التي نالت ا�ستح�سان الوفد وتفاعلهم.
�إ�ضافة �إىل ذلك تطرق الغافري ب�شكل تف�صيلي �إىل �أنواع الأفالج
العينية والغيلية والعدية وا�ستخدامات الأفالج يف املجتمع العماين
ومدى اهتمام احلكومة بالأفالج ،و طرق توزيع مياه الأفالج
والقوانني اخلا�صه بها يف ال�سلطنة .وتخللت املحا�رضة الكثري من
الأ�سئلة واال�ستف�سارات من الطلبة والطالبات الذين �أبدوا �إعجابهم
باملحا�رضة وبنظام الأفالج .ويف اخلتام مت �أخذ �صورة تذكارية
مع الوفد الطالبي ،و�شكر ممثل الوفد الربوفي�رس ولفرام راي�س وحدة
بحوث الأفالج على ح�سن اال�ستقبال والتعاون.

�صدر العدد الثالث من جملة «اخلليل»،
أدبية
جملة جامعة نزوى للدرا�سات اللغوية وال َّ
والتي تعد جملة علمية حمكمة ،ت�صدر ب�إ�رشاف
مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدرا�سات
العربية والإن�سانية.
ويت�ضمن العد ُد اجلديد درا�سات حمكمة
ني عمانيني وعرب ،ومن
ني و�أكادميي َ
لباحث َ
جامعات خمتلفة� ،إىل جانب درا�سة من جامعة
ال�شهيد به�شتي الإيرانية ،وقد ن�رشت ملخ�صات
لهذه الدرا�سات باللغة الإجنليزية .و�شمل العدد
متابعات ملحا�رضات وندوات وور�ش
كذلك
ٍ

عمل ملدير وباحثي مركز اخلليل� ،إىل جانب
التعريف بالكتب والدرا�سات التي ن�رشها املركز
خالل الفرتة املا�ضية.
وبالتوا�صل مع ما ابتد�أته املجلة يف
�أعدادها املا�ضية فقد ن�رش ملخ�صني لأطروحتي
دكتوراه نوق�شتا بجامعة ال�سلطان قابو�س
�إ�ضافة �إىل ن�رش قوائم خريجي املاج�ستري من
ق�سم اللغة العربية.
من جملة اخلليل
هذا ويطرح العدد الثالث ْ
وجميع �إ�صدارات مركز اخلليل الفراهيدي
مبكتبة بريوت بجراند مول ،م�سقط.
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الغافري يلقي حما�رضة حول الأفالج العمانية
بكلية كالدونيان
�أجمد الرواحي:
يف �إطار التعاون امل�شرتك بني وحدة
بحوث الأفالج بجامعة نزوى والكليات
احلكومية واخلا�صة وتلبية لدعوة برنامج
رواد تكاتف� ،ألقى الدكتور عبداهلل بن �سيف
الغافري – مدير وحدة بحوث الأفالج –
حما�رضة عن الأفالج العمانية وذلك يف
مبنى كلية كالدونيان مب�سقط.
يف البداية قام الدكتور عبداهلل الغافري
بعر�ض فيديو عن الأفالج العمانية من �إنتاج
قناة دي�سكفري الأمريكية ,ثم حتدث عن
�أنواع الأفالج وانت�شارها حول العامل ،كما
قدم الدكتور �رشحا مب�سطا عن م�سميات
وم�صطلحات الأفالج يف خمتلف الدول .
بعدها تطرق �إىل بناء احل�ضارات وارتباطها
الثقايف بالأفالج� .إ�ضافة �إىل ذلك تطرق
املحا�رض �إىل نظام الأفالج وتركيبها وطرق
عملها و�أهميتها االقت�صادية واالجتماعية
و البيئية والثقافية للمجتمع العماين على
مر الزمان ،تبع ذلك احلديث عن دميومة
الأفالج وطرق احلفاظ عليها وحث الغافري
الطلبة على �رضورة احلفاظ على هذا الإرث
احل�ضاري والعمل على ا�ستدامتها للأجيال

القادمة ،وتخللت املحا�رضة �سيل كبري
من الأ�سئلة من قبل الطلبة والتي رد عليها
الدكتور بالتف�صيل كل على حده.
اجلدير بالذكر �أن برنامج رواد
تكاتف ي�ضم طلبة ال�صف العا�رش من
خمتلف واليات ال�سلطنة كما يجمع
الربنامج التفوق الأكادميي وخربات العامل
احلقيقي معاً ،ويهدف �إىل �إعداد �شباب
�سلطنة عمان املوهوبني لتحقيق النجاح
يف حياتهم ال�شخ�صية واملهنية وتزويدهم
باملهارات الالزمة التي �ست�ساعدهم على
التكيف مع البيئة العاملية دائمة التغيري
من �أجل م�ستقبل عمان.

مركز �أجنز ينظم برناجما تعريفيا لطالب ال�سنة
الت�أ�سي�سية اجلدد
�سارة الكندية:
ا�ستقبل مركز �أجنز طالب ال�سنة الت�أ�سي�سية امللتحقني
بالدرا�سة يف الف�صل الأكادميي خريف و ربيع .2017-2018
وا�ستمر لقاء الطلبة مب�رشفة مركز �أجنز الأ�ستاذة �سلوى
العنقودية ملدة �أربع �أيام متتالية مت خاللها تعريف الطلبة
على الربامج ،والأن�شطة والفعاليات التي يقدمها مركز �أجنز
مل�ساعدتهم على تعلم اللغة الإجنليزية .كما مت تعريفهم
بربامج وم�صادر التعلم التي مت �إ�ضافتها خالل هذا الف�صل
الدرا�سي كنادي القراءة والكتب امل�سموعة  .هذا وي�سعى
مركز �أجنز دوم ًا �إىل توفري بيئة تعليمية منا�سبة حتوي على
م�صادر تعليمية متنوعة من الكتب ،والق�ص�ص والروايات بالإ�ضافة �إىل الربامج املحو�سبة وامل�سابقات
التعليمية والرتفيهية؛ لدعم وت�شجيع الطالب على تعلم اللغة الإجنليزية ،ولتطوير مهارات الكتابة،
والتحدث ،والقراءة ،واال�ستماع .وي�سعى �أي�ض ًا �إىل توفري كوادر �أكادميية ،ومتدربني ذو كفاءة عالية؛
مل�ساعدة الطالب على ممار�سة اللغة خارج القاعة ال�صفية.

معهد التعلم مدى احلياة ينظم زيارة ملنت�سبي
برنامج البحث العلمي

اجلامعة ت�شارك يف ت�شكيل الفريق الوطني لإعداد
و�إطالق قمر �صناعي مكعبي
�أحمد ف�ؤاد علوان:
�ضمن برنامج بناء القدرات الوطنية �شاركت
اجلامعة يف الور�شة التمهيدية التي ُنظمت مبقر
اجلمعية الفلكية العمانية بعنوان «�أ�سا�سيات علوم
الف�ضاء مل�رشوع القمر اال�صطناعي املكعبي» وذلك
لت�شكيل الفريق الوطني.
وقد تطرقت الور�شة �إىل عدة موا�ضيع منها
تقدمي نبذة تاريخية عن الأقمار ومدارات الأقمار
والأقمار املكعبية ،واالت�صاالت الف�ضائية وت�سجيل
وحجز الرتددات ،والرتاخي�ص املحلية والدولية،
�إىل جانب التطرق �إىل املحطات الأر�ضية ،و�صياغة
�أهداف املهمة وو�ضع خطة �أولية للتنفيذ ،وكذلك
اال�ست�شعار عن بعد ،واختتمت ب�أنواع احلموالت

حميد ال�ساملي:

العلمية.
قدم الور�شة رئي�س اجلمعية الفلكية
الدكتور �صالح ال�شيذاين ونخبة من هيئة
التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س ،ومهند�سني
خمت�صني يف هذا املجال بجهات حكومية.

نظم معهد التعلم مدى احلياة بجامعة نزوى
وبالتن�سيق مع دائرة العالقات العامة باجلامعة
زيارة للحرم اجلامعي بربكة املوز ملنت�سبي
برنامج البحث العلمي ،والذي ينفذه معهد التعـلم
مدى احلياة يف قاعة جراند مول م�سقط باالتفاق
مع مركز الدرا�سات الدفاعية بوزارة الدفاع ،حيث
كان يف مقدمة امل�ستقبلني الدكتور �صالح بن
من�صور العزري -عميد �ش�ؤون الطالب وخدمة
املجتمع ،-والذي رحب بال�ضيوف وقدم تعريفا
حول اجلامعة وما حتتويه من �أق�سام ومراكز
داخل اجلامعة واطالعهم على الكليات والربامج
الأكادميية التي تدر�س فيها.

ومت خالل الزيارة تقدمي حما�رضة يف قاعة
امل�شارق كانت �ضمن متطلبات الربنامج ،بعد
ذلك فتح باب النقا�ش حول م�ستوفيات و�رشوط
القبول يف برامج اجلامعة املختلفة ،وردت على
ا�ستف�سارات احل�ضور من عمادة القبول والت�سجيل
الفا�ضلة �أماين بنت �صالح احلن�شية -م�ساعد
امل�سجل العام ،-والأ�ستاذ :علي بن نا�رص
البو�سعيدي -مدير مركز الإر�شاد والتوجيه.-
هذا وقد �أ�شاد ال�ضيوف مبا تقوم به اجلامعة،
وما حتويه من م�ؤ�س�سات تتكامل من �أجل �إمداد
م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة بالكوادر الوطنية
امل�ؤهلة القادرة على حتمل م�س�ؤولية امل�سرية
املبارك للوطن العزيز.
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طالب جامعة ديكن الأ�سرتالية يزورون
واليتي نزوى واحلمراء
خليل احل�رضمي:
�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف املعد للطلبة
الأ�سرتاليني  ،نظم معهد ال�ضاد لتعليم العربية للناطقني
بغريها رحلة �سياحية �إىل واليتي نزوى واحلمراء،
حيث توجه الطالب مبتدئني رحلتهم ووجهتهم �إىل
والية نزوى ومن خاللها اطلعوا على الأ�سواق التقليدية
املحاطة بال�سوق املركزي للوالية ،وزار الطالب الأ�سواق
التقليدية والرتاثية ك�سوق املوا�شي ،و�شاهدوا �سوق
املناداة �أو ما ت�سمى بهبطة بيع املوا�شي ،بعدها توجهوا
�إىل �سوق اخل�ضار وتعرفوا من خالله على �أهم املنتجات
واملحا�صيل الزراعية التي جتنى من القرى القريبة من
ال�سوق ،ثم توجه الطالب �إىل �سوق الفخاريات والف�ضيات
وتعرفوا فيه على �أهم امل�شغوالت الفخارية التي ت�صنع
ب�أيدي عمانية كما تعرفوا على �أهم امل�شغوالت الف�ضية
ك�صناعة اخلنجر العماين وبع�ض الف�ضيات التي ترتديها
املر�أة العمانية يف املا�ضي ويف الوقت الراهن.
بعد ذلك زار الطالب �أحد البيوت العمانية والتي
كانت با�ست�ضافة �أحد الطلبة امل�ساندين للمعهد وا�ستفاد
الطالب من بع�ض الدرو�س املناطة لهم يف قاعة
التدري�س ك�أهمية تناول القهوة وال�ضيافة العمانية يف
املجال�س العمانية وكونها عنوان للأ�صالة والكرم ،وهي
تراث عميق ارتبط بالإن�سان ال ُعماين يف حله وترحاله،
كما مت التطرق �إىل كيفية تقدمي القهوة وال�ضيافة بدء
من الرتحيب بال�ضيف وطريقة اجللو�س يف املجال�س مع
ال ُعمانيني ،وكيفية تقدمي القهوة ،والعديد من العادات
والتقاليد املتبعة خالل زيارة ال�ضيف يف البيت ال ُعماين.
بعدها تابع الطالب م�سار رحلتهم �إىل والية احلمراء
وتخللت زيارتهم نزهة يف قرية م�سفاة العربيني �إحدى

القرى الأثرية اجلميلة بالوالية كما
ا�ستمتعوا مب�شاهدة امل�سطحات الزراعية
ومياه الفلج الذي يخرتق الب�ساتني
وين�ساب يف جداول منظمة تنظيم ًا رائع ًا
مت توزيعها على الأهايل لتكون �رشيانا
حلياه متجددة .وتوجه الطالب �إىل زيارة
بيت ال�صفا والذي يعد نافذة للما�ضي
ومن خالله �شاهد الطالب احلياة على
طبيعتها والعادات والتقاليد والرتاث حتت
�سقف واحد حيث يعترب بيت ال�صفاة غني
عن التعريف ال�ستقبال الطلبة الأجانب
كمنزل تراثي عماين والزائر يكت�شف الكثري
من الرتاث ال�سيما فن العمارة والهند�سة
القدمية والزخارف يف الأ�سقف واجلدران
والأبواب والت�صميم اجلميل والتهوية
ب�إن�شاء نوافذ على طابقني مع اطاللة على
الب�ساتني والفلج.

كوكبة من طالب جامعة فيينا النم�ساوية وكوبنهاجن
الدمناركية ينظمون لدرا�سة اللغة العربية يف
معهد ال�ضاد
خليل احل�رضمي:
ا�ستقبل معهد ال�ضاد لتعليم العربية للناطقني
بغريها يف جامعة نزوى ،كوكبة جديدة من
دار�سي اللغة العربية من جامعتي فيينا بالنم�سا
وكوبنهاجن مبملكة الدامنارك ،حيث �سيخ�ضع
الدار�سون لربنامج درا�سي مك ّثف يف تعلم اللغة
العربية والثقافة العمانية ملدة ف�صل درا�سي كامل.
وقد �أجرى الطالب يف اليوم الأول اختبارات
حتديد امل�ستوى؛ وذلك بهدف قيا�س م�ستوياتهم يف
وبناء على نتائج هذه االختبارات
اللغة العربية،
ً
ميكن حتديد امل�ستوى الذي �سيبا�رش الطالب

الدرا�سة فيه من ثالثة م�ستويات مقررة يف املعهد.
ومتثل املرحلة التي يق�ضيها الطالب يف معهد
قدما يف
ال�ضاد فرتة مهمة ج ًدا يف تهيئته لل�سري ً
تطوير كافة املهارات التي تتطلبها درا�سة اللغة
العربية؛ �إذ يجب على الطالب �أن يتحلى باحلد
الأدنى من القدرة على ا�ستيعاب مهارات اللغة
العربية قراءة وكتابة وا�ستماعا وحتدثا ب�صفتها
لغة الدرا�سة للدورات املطروحة يف املعهد .من
جهته �أو�ضح الطاقم الإداري باملعهد عن اكتمال
كافة اال�ستعدادات لأداء االختبارات املطلوبة
التي �ست�ؤدى بطريقة �إلكرتونية بالكامل والتي
من خاللها يتم اختبار الطالب يف مهارات اللغة
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جمل�س البحث العلمي وبالتعاون مع مركز الفراهيدي
باجلامعة ينظم حما�رضة تعريفية بالربنامج
اال�سرتاتيجي للرتاث الثقايف العماين
نظم جمل�س البحث العلمي حما�رضة
تعريفية بالربنامج اال�سرتاتيجي للرتاث الثقايف
العماين قدمتها الدكتورة عائ�شة بنت حمد
الدرمكية-مديرة الربنامج ،-حيث بد�أ باحلديث
الدكتور حممد بن نا�رص املحروقي –مدير مركز
الفراهيدي للدرا�سات العربية -مبقدمة �أ�شار
فيها �إىل �أهمية هذا الربنامج كون �سلطنة عمان
بلد يزخر باحل�ضارة والرتاث منذ ع�صور قدمية،
�إىل جانب التوجه ال�شعبي القوي يف احلفاظ
عليه ،و�أهمية الدور الذي تلعبه احلكومة يف
ذلك؛ فالعماين بطبعه ميال �إىل املا�ضي و�إىل
تراث �أجداده �سواء كان هذا تراثا ماديا �أو غري
مادي ،وهذا الرتاث البد �أن تواكبه حركة علمية
متخ�ص�صة ووجبت املبادرة يف احلفاظ عليه
م�شريا �إىل الدرا�سات التي �أقيمت يف هذا اجلانب
من قبل العديد من امل�ست�رشقني ودورهم يف
جمعه وتوثيقه ،م�شيدا بهذا الربنامج الذي �سيكون
له دور كبري يف توثيق الرتاث العماين وحفظه
وجعله يف متناول �أيدي الباحثني واملهتمني.
بعد ذلك حتدثت الدكتورة عائ�شة الدرمكية عن
الربنامج معرفة به ب�أنه وحدة بحثية متخ�ص�صة
بدرا�سة �شتى الرتاث الثقايف العماين وهو ي�شتغل
حتت مظلة جمل�س البحث العلمي وي�أتي �ضمن
حاجة املجتمع ،وي�شرتك فيه اجلهات احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع .وتناولت كذلك �أبرز الأهداف
اال�سرتاتيجية العامة لهذا الربنامج كتوفري بيئة
حمفزة لبحوث الرتاث الثقايف العماين ،وحتقيق
التميز البحثي يف الرتاث الثقايف العماين ،وبناء
ال�سعة البحثية التي تدعم الرتاث الثقايف العماين،
ونقل املعرفة واكت�ساب القيمة.
تطرقت بعدها �إىل املراحل التي مر بها
العربية كالقراءة والكتابة والقواعد با�ستخدام
احلا�سب الآيل كما هو معمول به يف املختربات
العاملية لقيا�س م�ستوى اللغة العربية وهو ما
ي�سمى بنظام املودل .هذا وا�شتمل اليوم التعريفي
على جولة تعريفية يف �أروقة اجلامعة املختلفة
ت�ضمنت تعريف الطالب بالقاعات التدري�سية
ومكتبة اجلامعة والكادر الأكادميي والإداري
باملعهد  .كما قدم �أع�ضاء هيئة التدري�س عر�ضا
مف�صال ا�شتمل على بع�ض املعلومات الأ�سا�سية
التي يجب على الطالب �أن يلتزم بها بالإ�ضافة
�إىل الآداب وال�سلوكيات التي يجب على الطلبة
اتباعها خالل فرتة درا�ستهم باملعهد وقدموا
بع�ض الن�صائح التي تفيد الطالب خالل جتوالهم

الربنامج منذ ت�أ�سي�سه حتى الآن ،كما ناق�شت
الدرمكية ت�صنيفات امل�رشوعات البحثية لربنامج
الرتاث الثقايف العماين ال�ستة وهي ال�شخ�صيات
العمانية ،تاريخ الأمكنة العمانية ،الأدوات
ال�صناعية عرب التاريخ ،التاريخ العماين قبل
الإ�سالم ،اللهجات واللغات يف عمان ،واحلكايات
والأ�ساطري املتعلقة بالأمكنة.
أي�ضا على �آلية عمل
وا�شتملت املحا�رضة � ً
امل�رشوعات البحثية والتي تتكون من مرحلتني
هما مرحلة الدرا�سة النظرية ومرحلة الدرا�سة
التطبيقية من �أجل تنمية م�ستدامة .وكذلك �أ�شارت
�إىل �أهم م�صادر دعم امل�رشوعات البحثية املُقدمة
�ضمن برنامج الرتاث الثقايف مثل دعم من جمل�س
البحث العلمي وم�ساهمات اجلهات احلكومية،
وم�ساهمات القطاع اخلا�ص وغريها من اجلهات.
واختتمت الدرمكية احللقة بالتعريف
باخلطة الت�شغيلية للربنامج اال�سرتاتيجي للرتاث
الثقايف 2017م2021 -م والتي تتكون من قاعدة
بيانات ،برامج تدريب ،فرق اكت�ساب القيمة،
الفرق البحثية ،وفرق �إدارة امل�رشوعات .اجلدير
بالذكر � ّأن الربنامج اال�سرتاتيجي للرتاث الثقايف
العماين يعد �أحد برامج جمل�س البحث العلمي الذي
ي�شكل وحدة بحثية وطنية عمانية ت�سهم يف �إيجاد
�أولويات بحثية وت�ضع للبحوث وامل�رشوعات
 �سواء كانت تلك املو�ضوعة يف ا�سرتاتيجياتامل�ؤ�س�سات املعنية �أو املرجوة من امل�ؤ�س�سات
املعنية نف�سها -خطة متكاملة تفيد وت�ستفيد منها
امل�ؤ�س�سات املختلفة ب�شكل خا�ص وال�سلطنة ب�شكل
عام يف التنمية امل�ستدامة ،ذلك ل ّأن ميدان العمل
يف جمال الرتاث الثقايف يرتبط ارتباطا وثيق ًا
باملحيط االجتماعي والثقايف واالقت�صادي.
واندماجهم باملجتمع العماين املحلي وذلك
خالل �إقامتهم للرحالت والفعاليات املتنوعة
التي �أعدها املعهد لهم.
جدير بالذكر �أن هذه الدورة �ضمت جمموعة
من الطلبة من خمتلف اجلن�سيات والتخ�ص�صات
وخمتلف الدرجات العلمية ،ومت �إعداد برنامج
ثقايف متكامل ي�شمل بع�ض الرحالت لأهم
و�أبرز املواقع الأثرية والتاريخية واحل�ضارية
واالقت�صادية بال�سلطنة وحما�رضات و�أم�سيات
ثقافية منوعة ودرو�س يف اخلط العربي ،ب�إ�ضافة
�إىل �إعداد برنامج خا�ص لزيارات ميدانية لبع�ض
امل�ؤ�س�سات التعليمية وبرنامج ال�رشيك اللغوي
املعد للطلبة امللتحقني بالدورة.
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فريق من كلية ال�رشق الأو�سط يزور ويطلع على
جتربة مركز مهارات الكتابة باجلامعة
�ضمن �إطار التعاون املتبادل وال�رشاكة
الأكادميية بني اجلامعة وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،ا�ستقبلت اجلامعة ممثلة مبركز
مهارات الكتابة الفريق امل�س�ؤول عن مركز
الكتابة بكلية ال�رشق الأو�سط� ،إذ كان يف
اال�ستقبال الأ�ستاذ الدكتور حممد عبداملنعم
�إ�سماعيل -نائب الرئي�س خلدمات الدعم
الأكادميي -والفا�ضل ديريك �أوكونيل –
مدير مركز مهارات الكتابة ومركز تعزيز
م�سالك التعلم– بح�ضور املوظفني الإداريني
باملركز .جاء هذا اللقاء تقديرا خلدمات
الدعم الأكادميي التي يقدمها مركز مهارات
الكتابة والتطور امللحوظ الذي و�صل �إليه
خالل ال�سنوات املا�ضية ،مما كان له ال�سبب
الرئي�س يف اختيار املركز ك�أحد �أهم مراكز
الدعم الأكادميي يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
بال�سلطنة من قبل كلية ال�رشق الأو�سط.
بد�أ اللقاء بنبذة تعريفية �ألقاها الأ�ستاذ
الدكتور حممد عبداملنعم �إ�سماعيل ،حتدث
فيها عن بداية ت�أ�سي�س املركز مت�ضمنا
املراحل التي مر بها والتو�سعة يف الربامج
واخلدمات التي يقدمها املركز لي�شمل حاليا
�أربع لغات �أ�سا�سية وهي اللغة الإجنليزية
والأملانية والعربية والفرن�سية ،م�شيدا
باجلهود التي تبذل خلدمة الطالب من
قبل املركز يف املجال الأكادميي  .بعدها

حتدث مدير املركز الفا�ضل ديريك �أوكونيل عن
اخلطة اال�سرتاتيجية للمركز واخلدمات والربامج
التي يقدمها للطالب يف خمتلف تخ�ص�صاتهم
ومراحلهم الدرا�سية بتف�صيل �أو�سع م�شريا �إىل
الإح�صائيات التي و�صل �إليها املركز والتي
ت�ؤكد على م�ستوى اجلودة يف اخلدمات والربامج
املقدمة من قبل املركز.
وقام الفريق الزائر بزيارة تعريفية ملرافق
املركز مطلعا على النظام الإداري للمركز
والربامج املقدمة من قبل خمترب اللغة االجنليزية
وخمترب اللغة العربية ومركز تعزيز م�سالك التعلم.
وانتهى اللقاء بتبادل الأفكار واخلطط فيما يتعلق
بالتطور امل�ستمر و�ضمان اجلودة يف خدمات
الدعم الأكادميي معربا الفريق الزائر عن �شكره
العميق ملدير املركز والطاقم الإداري ورغبته
اجلادة يف التعاون امل�ستمر مع املركز.

بالتعاون مع دائرة الإر�شاد والتوجيه الديني بجامعة
ال�سلطان قابو�س ..انطالق م�رشوع الإجازة القر�آنية
مبحا�رضة تعريفية
ودي�س الهنائية:

انطلق م�رشوع الإجازة القر�آنية مبحا�رضة تعريفية قامت بها جماعة �أ�صدقاء املكتبة ،وكان
با�ست�ضافة م�رشف امل�رشوع الأ�ستاذ �أحمد بن عزان البحري -نائب مدير دائرة الإر�شاد و التوجيه
الديني بجامعة ال�سلطان قابو�س -حيث تناول الأ�ستاذ عدة اجتاهات من هذا امل�رشوع القر�آين الذي
قد بد�أ خالل ٢٠١٣م ،م�شريا �إىل الأهداف ومراحل الدورة وتاريخها الزمني ،و�آلية التدري�س �أي�ضا،
انتهاء بر�ؤية امل�رشوع وتو�صيات و ن�صائح مثمرة للتقدم والرقي.
ً
و�أظهر احل�ضور حما�سهم و تفاعلهم من خالل امل�شاركة و طرح الأ�سئلة ،فامل�رشوع كما قال
الأ�ستاذ هو منهج حياة ،و�أن هذا امل�رشوع ال يقت�رص على تعلم القر�آن فقط ،بل �إن�شاء جيل متعلم
ي�ستطيع �أن يعلّم �أي�ضا فـ(خريكم من تعلم القر�آن وعلم) ،و من هنا يرت�سم هدف امل�رشوع ليكون على
�رصح جامعة نزوى ليبد�أ الت�سجيل يف هذا الف�صل الدرا�سي بعون اهلل ،وقد �أبدى م�رشف امل�رشوع
ا�ستعداد دائرة الإر�شاد والتوجيه الديني بجامعة ال�سلطان قابو�س لتويل الإ�رشاف على امل�رشوع
املطبق يف جامعة نزوى؛ خدمة لكتاب اهلل العزيز.
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مركز التميز الطالبي ي�شارك يف تد�شني جماعة القب�س الأدبية
�شارك مركز التميز الطالبي يف حفل تد�شني جماعة القب�س
الأدبية بالكلية التقنية بنزوى ،وقد رعى احلفل الإعالمي الدكتور
�صالح الفهدي ،ومب�شاركة نخبة متميزة من ال�شعراء والكتاب ،كما
ا�شتمل احلفل على عدد من امل�شاركات ال�شعرية ل�شعراء ال�سلطنة يف
جمال ال�شعر النبطي والف�صيح ،وقدمت جماعة امل�رسح وال�سينما
بالكلية التقنية عر�ضا م�رسحيا مونودراما بعنوان (�سني) .مثل
مركز التميز الطالبي الأ�ستاذ �سعود بن نا�رص ال�صقري -مدير
املركز -وعدد من طالبات ع�شائر اجلواالت وجماعة امل�رسح
واملو�سيقى باجلامعة .وت�أتي م�شاركة مركز التميز الطالبي حلفل
تد�شني جماعة القب�س الأدبية نتاجا للتعاون امل�شرتك بني مركز
التميز الطالبي وجماعات الأن�شطة الطالبية مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل احلكومي واخلا�صة.

جماعة التمري�ض تنظم فعالية توعوية بعنوان
« افح�ص واطمئن»

قام طالب التمري�ض بجامعة نزوى وبالتعاون
مع جلنة الأمناط احلياة ال�صحية بكلية ال�صيدلة
والتمري�ض بعمل فح�ص طبي �شمل قيا�س �ضغط
الدم و�سكر الدم والوزن والطول وكتلة اجل�سم للطلبة
واملوظفني بجامعة نزوى مع عر�ض بع�ض اللوائح
الإر�شادية التي تتعلق ب�أمناط احلياة ال�صحية
ومر�ض �ضغط الدم املرتفع و�سكري الدم.ولقي ركن
اجلماعة �إقباال من املوظفني والطلبة ،حيث مت ن�صح
احل�ضور الذين لديهم �ضغط دم مرتفع �أو �سكري
مرتفع ب�رضورة مراجعة امل�ؤ�س�سات ال�صحية القريبة

منهم ل�رضورة عمل فح�ص متقدم للإطمئنان على
�صحتهم �أكرث.

�شعبة الرتبية الفنية وجماعة الفنون الت�شكيلية ت�شاركان
يف القرية الرتاثية مبيدان الب�شائر
�شاركت طالبات �شعبة الرتبية الفنية بكلية
العلوم والآداب وجماعة الفنون الت�شكيلية مبركز
التميز الطالبي ،يف احتفاالت افتتاح القرية
الرتاثية مبيدان الب�شائر ب�أدم ،والتي �شهدت الكثري
من الأركان الزاخرة بالأعمال الرتاثية التي امتازت
بالتنوع الفذ والفريد والطابع اخلا�ص الذي يتفرد
به كل ركن.
وقد �شاركت طالبات اجلامعة بلوحات
م�ستوحاه من الرتاث العماين من قالع وح�صون
و �سفن ووجوه حتمل املالمح العمانية العريقة،
وقد تعددت فقرات االفتتاح ف�شملت �أن�شطة خمتلفة
ك�إلقاء الق�صائد والغناء والرق�صات ال�شعبية ،وكان
االحتفال له طابع ومزيج من الرتاث العماين العريق
الأمر الذي ا�ستقطب العديد من الزوار للتعرف على
مكنونات كل ركن يف القرية الرتاثية.

�أخبــــار
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مدر�سة التمري�ض تنظم حفال وداعيا خلريجيها
عائ�شة ال�رشيقية:
نظمت مدر�سة التمري�ض بكلية ال�صيدلة والتمري�ض بالتعاون
مع جماعة نادي التمري�ض حفال وداعيا خلريجيها ،وذلك بح�ضور
كل من عميدة الكلية الدكتورة زبيدة بنتي بوتيت ،وم�ساعد العميد
ملدر�سة التمري�ض الدكتور �أو�سكار تورينجان ،والكادر الأكادميي و
طلبة الكلية.
افتتح االحتفال بتالوة من الذكر احلكيم ،تبعته كلمة كل من
الأ�ستاذة نوال العربية -م�رشفة جماعة التمري�ض -والطالبة هبه

الزكوانية -رئي�سة اجلماعة ،-وتخلل االحتفال عر�ضا ملقطع
م�صور لعدد من فعاليات اجلماعة ،وكان للطلبة اخلريجني ن�صيبا
للتعبري عما يجول يف خواطرهم ومل�شاركة الطلبة جتاربهم خالل
�سنوات الدرا�سة يف اجلامعة.
ومت كذلك مناق�شة بع�ض الأمور املتعلقة بالطلبة مع كل من
عميدة الكلية والكادر الأكادميي ،ومت طرح املقرتحات من �أجل
التطوير ليتبعه بعد ذلك فقرة للمتعة و الرتفيه �شارك فيها كل من
الطلبة والأ�ساتذة  ،ثم اختتم االحتفال بتكرمي الطلبة اخلريجني.

ع�شائر جوالة و جواالت جامعة نزوى حفل امليثاق للأع�ضاء
اجلدد

�أقامت ع�شائر جوالة وجواالت بجامعة
نزوى حفل امليثاق للأع�ضاء اجلدد حتت رعاية
الأ�ستاذ �سعود بن نا�رص ال�صقري -مدير مركز
التمييز الطالبي باجلامعة ،-حيث مت قبول
املرت�شحني و املرت�شحات لالن�ضمام �إىل ع�شائر
اجلوالة واجلواالت وقد ا�صطف اجلميع مربع
ناق�ص �ضلع وبعدها نادى الرائد الأكرب �أ�رشف
غني على طابور العر�ض لرتديد الوعد من
قبل �أع�ضاء الع�شائر ،ومت بعدها ت�سليم وت�سلم
علم ال�سلطنة من الرائد الأكرب �إلهام النا�رصية
لتخرجها من اجلامعة �إىل الرائد الأكرب �شهد
الهنائية وهتفت الع�شائر بتحية العلم وحياة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم -حفظه اهلل ورعاه -الك�شاف الأعظم
لل�سلطنة ،بعد ذلك قام الأ�ستاذ �سعود ال�صقري
-راعي حفل امليثاق -بتكرمي امل�شاركني يف

تنظيم حفل العيد الوطني ال�سابع والأربعني
املجيد ،كما قام بتكرمي امل�شاركني يف املخيم
الك�شفي العاملي الـ  60على الإنرتنت واملخيم
الك�شفــي العاملــي الـ  21ال �سلكــي (جوتــا
جوتــي ) كما كرم اخلريجات الرائد الأكرب �إلهام
بنت خلفان النا�رصية واجلوالة �شيخة بنت على
الدروي�شية .وقد وجه راعي احلفل كلمة �شكر �أ�شاد
فيها بالدور الإيجابي لع�شائر جوالة وجواالت
اجلامعة يف خدمة املجتمع والعمل التطوعي،
كما �أثنى على تعاونهم التام فيما بينهم و�إبراز
اجلماعة بال�صورة التي تليق باجلماعة ،كما �أكد
على االهتمام باجلانب العلمي من �أجل حتقيق
كل الأهداف والتطلعات و�أن يكون العمل يف
احلركة الك�شفية متواري ًا مع الدرا�سة ومتطلباتها
اعملُوا ف ََ�سيرَ َ َى ا ُ
هلل
«وقُلِ َ
م�صداق ًا بقوله تعاىلَ :
َع َم َلكُم َو َر ُ�سو ُل ُه َوا ُ
ون» ( �صدق اهلل العظيم ).
مل�ؤمِ ُن َ

ثمار العمل التطوعي جتنى يف مركز �أجنز
�سارة الكندية:
�إميان ًا ب�أهمية العمل التطوعي ملا فيه من حتفيز
الفرد على العطاء ،وامل�شاركة يف خمتلف الأن�شطة
والفعاليات التي ت�سهم يف تطوير املجتمع� ،أقامت
جماعة معهد الت�أ�سي�س بع�ض الفعاليات والأن�شطة
والألعاب التعليمية يف مركز �أجنز وبالتحديد يف قاعة
املرح طوال ال�سنة الدرا�سية  .2018-2017وكان لهذه
الأن�شطة دور كبري يف تطوير اللغة الإجنليزية لدى
طالب ال�سنة الت�أ�سي�سة ،حيث �أعرب الطالب عن مدى
ا�ستفادتهم و زيادة دافعيتهم يف امل�شاركة ملثل هذه
الفعاليات ،والتي �أ�سهمت ب�شكل فعال جدا يف تطوير
لغتهم الإجنليزية .اجلدير بالذكر �أن قاعة املرح تهدف
�إىل خلق بيئة تعليمية تعمل على دمج طالب ال�سنة
الت�أ�سي�سة يف عملية التعليم ،وجعلها ممتعة بالن�سبة
لهم ،كما تهدف �أي�ض ًا �إىل تعريفهم بو�سائل التعلم

املختلفة التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد الطالب يف
ال�سنة الت�أ�سي�سية من رفع قدراته ،ومهاراته يف
تعلم اللغة االجنليزية ،وتدعم ثقتهم ب�أنف�سهم،
وتدربهم على االعتماد على النف�س يف اكت�ساب
املعرفة يف جمال اللغة الإجنليزية.

جلنة ال�ش�ؤون الأكادميية باملجل�س اال�ست�شاري الطالبي تنظم
احللقة الثانية من ور�شة «ت�أمالت قر�آنية»

ت�شجيعا للطالب على التقدمي والإلقاء ،معهد الت�أ�سي�س ينظم
معر�ضا للأعمال الطالبية
يف �إطار دعم م�شاريع الطالب وت�شجيعهم على التقدمي والإلقاء ،نظم معهد الت�أ�سي�س معر�ضا
مب�سطا لطلبة امل�ستوى الرابع لف�صل اخلريف  2018/2017احللقة الثانية يف قاعة امل�شارق ،ي�أتي
هذا املعر�ض للمرة الثانية وذلك بعد جناح املعر�ض الأول والذي القى ح�ضورا كبريا ،حيث يحتوي
املعر�ض على �أعمال طلبة امل�ستوى الرابع مع تواجد الطلبة ل�رشح �أعمالهم وتنمية مهارة الإلقاء
والتوا�صل مع اجلمهور.

بعد جناح احللقة الأوىل من ور�شة «ت�أمالت
قر�آنية» وامتدادا لفعاليات ومنا�شط جلنة ال�ش�ؤون
الأكادميية باملجل�س اال�ست�شاري الطالبي للفرتة
التا�سعة � ، 2018/2017أقامت اللجنة احللقة الثانية
من الور�شة التدريبية « ت�أمالت قر�آنية» من تقدمي

املدرب� :أحمد احلب�سي ،وقدم املدرب من خالل
الور�شة بع�ض من �صور الإعجاز البياين يف القر�آن
الكرمي من خالل حتليل بع�ض الآيات القر�آنية وتبيني
معناها و�إعجازها وال�صور اجلمالية بها .
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ا�صنــــــــــــــــــــع دائـــــــــــــــــــــــرة �أحالمـــــــــــــــــــــك

د /عبري فاروق البدري
مديرة مركز الإر�شاد الطالبي
هناك حلم يلوح يف الأفق يعبث
ب�أفكاري وينادي ب�صوت خافت من مكان
جمهول� ،أحاول �أن �أتبني �إن كان �صوت
فكرة ،حقيقة� ،أم �صوت احللم الذي خططت
له منذ زمن بعيد� ،إن الأفكار ،واحللم،
واحلقيقة ،دائرة مغلقة يدور بداخلها
معنى واحداً �إما النجاح �أو الف�شل.
ً
�أيها املتابع لكلماتي� ...أ�شكرك على
�أنك تتحملني وت�سري معي يف رحلتي التي
تبدو �أحيانا �شاقة ،و�أحيان ًا �أخرى ملزمة
بقوانني و�سنن ًا كونية البد من اتباعها،
فلقد حتدثت معك مرات عديدة ،مرة
امتطينا فيها جواداً ،ومرة �أخرى �سبحنا
يف �أغوار النف�س قلي ًال ،ومرة �أبحرنا مع ًا،
ومرة م�شينا يف طريق الروح واملعنى،
وكنت قد وعدتك �أن يكون للحديث بقية،
ومل �أن�س وعدي فقد تعودت �أن �أيف
بوعودي ،ولكن �س�أ�ؤجل احلديث عن الروح
هذه املرة لأكت�شف ما يخبئه لنا هذا
ال�صوت فهيا بنا ،وقبل �أن ندخل الدائرة
مع ًا لنكت�شف بريق احللم� ،أدعوك عزيزي
�أن حتدد حلم ًا ي�صبح فكرة حتملنا على
جناحها لتحط بنا يف زمن احلقيقة ،زمن

الإبداع ،زمن املمكن.
ما ر�أيك يف �أن نبحث مع ًا يف مكونات دائرة احللم

لن�صل به �إىل احلقيقة يف زمن املمكن!!!
�أوال الأفكار:
دعني �أخربك �أمر�أ هام ًا لتعرف �أهمية الفكرة؛ �إن
اللبنة الأوىل لكل �شيء هي الفكرة ،فكل جناح تراه
�أمام عينيك عبارة عن فكرة ،كل اكت�شاف علمي جديد
هو يف الأ�صل فكرة ،وحتى كل تطور لنظرية ما �أو
تبني فل�سفة قدمية كانت �أم حديثة فهي يف الأ�صل
فكرة� ،إن �أي فكرة �صغرية كانت �أم كبرية ،هي الأهم
على الدوام لأنها متثل نقطة االنطالق احلقيقية لبناء
احللم وبلوغه ،ولكن دعنا نتناول تو�ضيح ًا �أدق ملا

تعنيه الفكرة:
�إن الدماغ من �أعقد املخلوقات املوجودة يف
عاملنا هذا ،وعليه �أمرنا اخلالق عز وجل �أن نفكر
بدقة ،ويت�ضح ذلك يف قوله تعاىل «ويف �أنف�سكم �أفال
تتفكرون» �صدق اهلل العظيم.
وهناك خ�صائ�ص حمددة يف طريقة عمل الدماغ
ت�ساعد على التعرف على ا�ستجابة الدماغ لكافة
�أ�شكال احلياة اخلارجية ،وتتلخ�ص طريقة عمل الدماغ
يف التفكري على النحو التايل:
• حمدودية االنتباه :بالرغم من �أن �رسعة الدماغ
يف التفكري تفوق الو�صف �إال �أنه عندما تقوم احلوا�س
اخلم�سة با�ستقبال املدخالت من الو�سط املحيط يف
�آن واحد ،ال يقوم العقل بالتفكري يف كافة الأمور مرة
واحدة مثل احلوا�س بل يفكر يف �أمر واحد يف كل مرة
وذلك لأن جزءاً خا�ص ًا فقط من الذاكرة يعمل يف ذلك
الوقت.
• الدماغ يعالج فقط املعلومات الإيجابية :فبعد
جذب املعلومات من عملية االنتباه من قبل احلوا�س،
يقوم دماغك بالتعامل مع املعلومات ال�سلبية ب�شكل
خمتلف عن تعامله مع املعلومات الإيجابية ،لأنّه
يدافع عن الغرائز واحلاجات الأ�سا�سية ،لكنه ي�ستطيع
معاجلة املعلومات الإيجابية فقط وبخا�صة العاطفية
(الدماغ الأمين)� ،أو �سيحللها كمعطيات منطقية ورموز

يف (الدماغ الأي�رس).
• الدماغ الأي�رس والدماغ الأمين :وفيهما
العديد من الأبحاث التي تبحث يف وظائف كل
منهما وهل يعمالن مع ًا �أم يكمالن بع�ضهما �أم �أن كل
منهما يعمل على حده ،ويف هذا الأمر تطور العلم
احلديث �إىل �أن و�صل �إىل �أن املخ ينق�سم �إىل ن�صفني،
الأي�رس والأمين ،حيث �إ ّن كل ن�صف متخ�ص�ص يف
وظائف خمتلفة ،ومبعاجلة �أنواع خمتلفة من
املعلومات ،فالدماغ الأي�رس يعمل �أكرث مع املنطق
والتحليل ،والدماغ الأمين يعمل �أكرث مع امل�شاعر
والفن واحلفظ ،والإبداع.
• الأمناط العقلية :من املعروف عن الدماغ
الواعي �أنه ي�سلك �أق�رص الطرق للراحة وعدم التفكري،
فبعد معاجلة املعلومات يف دماغك يقوم الدماغ
ببناء منط من �أمناط التفكري من خالل اخلربة
ال�سابقة ،ويتم ذلك يف مناطق خم�ص�صة ت�سمى
الذاكرة ،لذا عندما تواجه معلومات مماثلة مرة
�أخرى ،ف�إ ّن دماغك �سي�ستدعي من الذاكرة هذا
التفكري وهذه اخلربة امل�شابهة ،ب�شكل �آيل حتى
يقلل من الطاقة امل�ستخدمة يف معاجلة املعلومات.
وينتج التفكري من خالل عمليات تتم يف �أن�سجة
الدماغ مكون ًة النتائج واال�ستنتاجات النهائية من
بعد االنتباه املحدود الذي يحدد �أي املعلومات
يريد معاجلتها وتخزينها ،وا�ستدعائها من الذاكرة،
و�إعادة تطويرها مبا يتنا�سب مع املوقف احلايل،
واعتمادا على الذاكرة العاملة لديك ت�صبح �أكرث

ذكا ًء وخربة لتنتج الفكرة التي هي مو�ضوع
نقا�شنا احلايل ..هل �أدركت الآن قدرة اخلالق املبدع
يف �صنع دماغك لكي تهتم ب�أن حتدد فكرة قابلة
للتطبيق لتتحول �إىل ر�ؤية حقيقية حللمك يف زمن
املمكن واملتاح!!
 -2احللم:
والآن �أريد منك �أيها املتابع الكرمي �أن تغم�ض
عينيك لثواين معدودات ،وترى مكانك بعد ع�رشة
�أعوام على الأقل� ،أين �ستكون وكيف مكانك ومكانتك،
بل وماذا ترتدي؟!
عندما تبد�أ يف هذا الأمر ال تن�س �أن تذكر
نف�سك ب�أن اخلالق عز وجل منحك عق ًال ذهبي ًا قوي ًا،
ي�ستطيع تخيل ما �ستكون عليه حياتك كاملة ،وهيا
بنا نبد�أ يف �صياغة احللم من خالل ما �ستطرحه
علي الآن من �أفكار ت�ستطيع حتقيقها يف زمن
ً
املمكن �أو املتاح ،ولعلك تت�ساءل الآن ما هي ق�صتي
مع زمن املمكن واملتاح؟
بب�ساطة عزيزي املتابع الكرمي �إن هناك
�أ�شخا�ص ًا يف هذه احلياة يظنون �أن �صياغة احللم
هي عبارة عن وهم و�أنهم البد �أن يكونوا من
اخلوارق لتحقيق حلمهم الوهمي الذي يتمثل يف
مل�سك لل�سماء و�أنت واقف مكانك ملجرد �أنك مددت
يدك يف اجتاه ب�رصك لل�سماء ،وال �أخفيك �رساً �أنهم
على حق ،لأنهم �صاغوا حلما يف زمن (الالمتاح،
والالممكن) فقد �صاغوا حلما من امل�ستحيل حتقيقه
كما تن�ص قوانني الطبيعة واجلاذبية ،ولهذا دائما
�أذكرك �أن ت�صيغ حلم ًا يتنا�سب مع قدراتك و�إمكاناتك
وواقعك وحقيقة ما تبدو عليه الأمور ولكن بذكاء
ودقة وعلم ،و�أرجو �أن يتمتع حلمك بحبك ال�شديد
لتحقيق هذا احللم يف زمن املمكن واملتاح.
 -3احلقيقة:
بعدما حددت الفكرة ال�صحيحة عما تريده
من وجودك يف هذه احلياة ،وحيكت حلم ًا ينا�سبك
وينا�سب �أهدافك ورجاحة عقلك ،ور�أيت نف�سك فيما

�ستبدو عليه الأمور بعد �أعوام يف زمن املمكن
واملتاح ،كيف �ستنجح يف حتويل كل ذلك �إىل
حقيقة على �أر�ض الواقع؟
�أحيان ًا تبدو الأمور خميفة وقا�سية و�صعبة
املنال عندما تنظر �إليها من خارج دائرة احلقيقة،
ولكن �إن نظرنا للأمور من خالل احلقيقة �ستكون
النتائج �أكرث واقعية و�إيجابية ،وعندما تبد�أ يف
�صياغة حلمك عليك �أن تبد�أ بالتنفيذ يف نف�س
اللحظة التي حددت فيها حلمك لتكون �أكرث
و�ضوح ًا مع نف�سك ،و�أثناء تنفيذ املهمة �ستطور من
ذاتك لتت�سع الدائرة �أكرث و�أكرث لتحتويك وحتتوي
م�ستقبلك وكل �أهدافك وطموحاتك دون خوف من
اال�ستيقاظ على كابو�س الف�شل.
وعن النجاح �أحدثك عزيزي يف زمن الإبداع،
بعدما حددنا و�صنعنا وحققنا حلم ًا يليق بنا.
�أيها املثابر ذو الهمة والن�شاط والعزمية ،ما
ر�أيك يف �أن ندخل دائرة احللم الآن بعدما ر�أينا
ما �سنكون عليه بعد �سنوات عديدة وكيف �ستبدو
مالحمنا �أجمل مع الن�ضج وااللتزامات اجلديدة ،هيا
بنا لن�صنع �أنف�سنا من جديد فالدائرة تت�سع للمزيد
من الأحالم الذهبية..

وللحديث بقية...
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الهند ..بلد البليون �أو يزيدون

مل تكن زيارتي ملقاطعة كريال الهندية يف �صيف 2017م الأوىل
جلمهورية الهند ،بل �سبقتها ثالث زيارات �شملت حيدر�أباد ،وبومبي وبونا،
وبنجلور وحوا�رض و�أرياف �أخرى ومن�شئات وم�ؤ�س�سات و�أفراد و�شخ�صيات
من �أطياف املجتمع الهندي .زيارتي الأخرية �إىل كريال حيث حقول ال�شاي
يف مونار ،ومزارع الأرز يف �ألبي ،وغابات التوابل يف تيكادي ،وبقايا من
�آثار امل�ستعمر الربتغايل يف كوت�شني كانت الأكرث ثراء وبهجة وقربا من
املجتمع الهندي وتعرفا على ثقافاته وحياته االجتماعية .هذه الزيارات
جعلتني على قناعة �أن الهند بلد عظيم ،و�رس عظمته ال يكمن فقط يف
حجم م�ساحته التي تزيد عن  3مليون مرت مربع ،وال يف غاباته اال�ستوائية
الكثيفة ،وال يف تعدد ت�ضاري�سه ومناخاته ،وثرواته الطبيعية ،و�إمنا كذلك
يف الإن�سان الهندي نف�سه.
جتاوز عدد �سكان الهند يف عام 2000م البليون ن�سمة ،و�أ�صبح رقم
تناف�س به الهند الدول امل�أهولة الكربى مثل جارتها ال�صني ذات الرقم
البليوين الآخر .وعظمة الإن�سان الهندي لي�س يف كرب رقمه مقارنة
بتعداد ال�سكان يف الدول الأخرى ،و�إمنا يف �إجنازه و�إنتاجه ،وكونه رقما
اقت�صاديا �صعبا بني االقت�صاديات العاملية النا�شئة واملتقدمة كال�صني،
وكوريا اجلنوبية ،والواليات املتحدة الأمريكية ،ودول االحتاد الأوربي،
ورو�سيا ،واليابان.
داخليا املواطن الهندي موجود يف كل مكان ،ويف كل وظيفة ،ويف
كل ميادين احلياة ،وجماالت العمل؛ وهو مثل �أمه الهند منتجا ،عامال،
ن�شطا ،يبحث عن الفر�ص ،وال ي�ست�سلم للمعوقات ،وال يكف عن خلق البدائل
و�إيجاد احللول ليعي�ش من عمل يده ،ولي�ضع بلده يف م�صاف الدول الأكرث
منوا اقت�صاديا لي�س على م�ستوى �آ�سيا وح�سب و�إمنا على م�ستوى العامل.
مل �أر يف الهند يف �أي وظيفة �أو عمل غري املواطن الهندي نف�سه،
مهما كانت تلك الوظيفة �أو العمل ،ومهما جل �ش�أن املن�صب �أو قل .ومما
ي�ساعد املواطن الهندي على االندماج يف كل ميادين احلياة ومزاولة
جميع �أنواع املهن ،ب�ساطته ،وتوا�ضعه ،وقدرته على التعامل مع النا�س
مبختلف جن�سياتهم ،و�أجنا�سهم وم�ستوياتهم� .إىل جانب ذلك ،ف�إن توفر
فر�ص التعليم لكل فئات املجتمع ،وانت�شار امل�ؤ�س�سات التعليمية مبختلف
م�ستوياتها وتخ�ص�صاتها يف كل ربوع الهند جعل املواطن الهندي قادر
على االنخراط يف جميع �أنواع املهن ،واالهتمام بال�صناعة ،وانت�شار
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية �أك�سبت املواطن
الهندي املهارات ال�صناعية والرغبة يف الت�صنيع ،واملناف�سة بخرباته يف
هذا املجال للح�صول على العمل لي�س داخل البالد وح�سب و�إمنا خارجها
ال �سيما يف الدول املفتقرة �إىل عقول م�صنعة و�أيادي مدربة.
والهند ت�ستثمر يف املواطن الهندي من خالل برامج تنموية ت�شمل
جوانب احلياة االجتماعية والثقافية والرتبوية وال�صحية .وتركز كذلك
على تنمية املجتمعات الريفية والقروية ،وخلق الفر�ص الوظيفية فيها،
وت�شجيع ال�صناعات التقليدية ،وتوفري اخلدمات ال�صحية والتعليمية
املجانية �إىل الطبقات الفقرية واملعدمة؛ لأجل متكني املواطن الهندي،
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والأمن ،وتنمية املجاالت ال�سيا�سية ،والتجارية ،واالقت�صادية،
ورفع م�ستوى احلياة ،والتخل�ص من الفقر.
فبهذا الإن�سان وبهذا املواطن �أ�صبحت الهند دولة نووية ،والعلمية ،والتقنية ،والثقافية ،والنقل ،والتعليم ،والطاقة،
وبه �أ�صبحت ع�ضوا يف نادي الف�ضاء عرب (امل�ؤ�س�سة الهندية وال�سياحة ،وحماية البيئة ،وال�سالم ،والأمن ،واال�ستقرار.
لبحوث الف�ضاء) اململوكة من قبل احلكومة ،بل ومناف�س قوي يف
تعترب الهند وفق �إح�صائيات الأمم املتحدة ،من �أكرث الدول
�سوق �إطالق الأقمار اال�صطناعية من مركز (�سريهاريكوتا) يف
والية (�أندرا برادي�ش) الذي فاز بعقود لو�ضع �أقمار ا�صطناعية التي لديها جاليات تعي�ش يف اخلارج ،فال تكاد تخلو دولة
يف الف�ضاء لدول متقدمة يف هذا املجال منها الواليات املتحدة من دول العامل من جالية هندية تعي�ش على �أر�ضها .وعالقة
الأمريكية وكندا وبريطانيا وفنلندا وفرن�سا وكوريا اجلنوبية ،الإن�سان الهندي بال�سفر والرتحال قدمية ،ففي الع�صور الغابرة
بل و�سجل يف �شهر يناير من هذا العام �سبقا مميزا بو�ضع  31انتقل الهنود برا وبحرا �إىل �رشق �آ�سيا مثل ال�صني ،و�إندوني�سيا
قمرا �صناعيا دفعة واحدة يف مدار حول الأر�ض .وبهذا الإن�سان وتايالند ،و�رشق �إفريقيا ،واجلزيرة العربية ،وغريها .ويف
�أ�صبحت الهند �أحد م�صنعي تكنولوجيا املعلومات وم�صدريها الع�رص احلديث �ساعد وقوع الهند حتت اال�ستعمار الربيطاين �إىل
على م�ستوى العامل ،و�أ�صبحت بنجلور ،التي يطلق عليها انتقال الكثري من الهنود �إىل املناطق والدول التي كانت تقع
وادي ال�سيليكون والعا�صمة الهندية لتكنولوجيا املعلومات ،حتت �سلطة اال�ستعمار الربيطاين نف�سه .ومتيز الدرا�سات يف هذا
وت�شيناي ،وبونا ،وغريها من املدن الهندية ،من �أ�شهر مدن ال�ش�أن بني هجرات الهنود قبل اال�ستقالل وبعده ،لكن الأرقام
العامل يف جمال تكنولوجيا املعلومات وخدمات احلا�سب تدل على �أن املواطن الهندي لديه القدرة والرغبة يف ال�سفر لأجل
الآيل ،و�أ�صبحت بع�ض اجلامعات الهندية املتخ�ص�صة يف البحث عن فر�ص للعي�ش والعمل والدرا�سة ،كما �أن لديه القدرة
علوم الكمبيوتر وتقنية املعلومات من امل�ؤ�س�سات الرائدة بني على التعاي�ش مع املجتمعات وال�شعوب والأمم التي ينتقل �إليها
جامعات العامل ،بل و�أ�صبح قطاع تكنولوجيا املعلومات الذي والت�أقلم مع الأنظمة والقوانني والعادات والثقافات اجلديدة
يعمل فيه �أكرث من ثالثة مليون مواطن ،والذي �أرفد امليزانية عليه .وت�شكل دول اخلليج �أحد املناطق جذبا للمواطن الهندي
الهندية ب�أكرث من  170بليون دوالر يف عام  ،2017واحدا من �أكرث حيث يوجد بها ما يقارب �سبعة ماليني مواطن هندي ،منهم
القطاعات منوا يف الهند ،ومن املتوقع �أن ت�صل اال�ستثمارات ما يقارب ن�صف مليون يف �سلطنة عمان التي تربطها بالهند
فيه �إىل �أكرث من  400بليون دوالر عام  .2020كما �أن الهند ع�ضو عالقات تاريخية ومعاهدات �سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية
كامل الع�ضوية يف (منظمة �شانغهاي للتعاون) ،التي ت�ضم حديثة توجت بزيارة رئي�س وزراء الهند ناريندرا مودي �إىل
ثمان دول ،متثل يف جمموعها ن�صف �سكان العامل وربع الناجت �سلطنة عمان يف �شهر نوفمرب  2018التي التقى خاللها ب�صاحب
املحلي العاملي ،وتتعاون فيما بينها لتعزيز الثقة املتبادلة اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

البحث العلمي

لـزق :تاريخ بني املوت وامليالد

بني ربوع قرية لزق �أو كما ت�سمى �سابق ًا
«الراخونة» يف والية امل�ضيبي ين�ساب فلج لزق(فلج
الدويخلي) �أحد �أهم �أفالج القرية و�أقدمها عمراً
وتاريخاً .فلج لزق يعد من �أكرب الأفالج الع ّدية
(الدا�ؤودية) يف القرية والبالغ عدد �سكانها 2271
ن�سمة ح�سب �إح�صائيات تعداد  2010التي نفذها
املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات.
يبلغ طول فلج لزق  7كم تقريب َا ويروي م�ساحة
ما يقارب  7هكتار و�أهم املحا�صيل التي يرويها
هي املاجنو والليمون واملوز والتني والفيفاي �أما
بالن�سبة ملحا�صيل التمور فت�شتهر قرية لزق بزراعة
ق�ش لزق وهو من الأ�صناف النادرة واملُبكرة ،وكذلك
�صنف املب�سلي الذي ي�ستخدم للتب�سيل (طبخ غلة
النخلة بعد حتولها للون الأ�صفر) وتتم هذه العملية
يف مراجل �أو تراكيب كبرية تو�ضع بجنب �ساقية
الفلج .ويبلغ عدد ثقاب الفلج قرابة  250ثقبة �أم الفلج
�أو م�صدر مياه الفلج فيبلغ عمقها  27مرتاً.
يتم توزيع ح�ص�ص مياه الفلج عن طريق اخل�شبة
�أو اللمد (ال�ساعة ال�شم�سية) نهاراً مع االعتماد �أي�ضا
على ال�ساعة الرقمية� ،أما قدميا في�ستخدم الأهايل
النجوم ليال لتوزيع املياه وح�ساب القيا�سات ،و �أبرز
هذه النجوم هي :الرثياء ،الدبران ،الذكرين ،ال�شابك،
ال�ضلمي ،ال�شعراء ،اجلنب ،الذراعني ،البطني ،الثقيلة،
امليثاب ،الغفر ،الزبان ،الكليل ،الكوي ،املن�صف،
الن�رس ،الغراب ،اللدم ،ال�صارة الأولية ،ال�صارة
التالية ،ال�سعد ،الكوكبني ،الفتح.
دوران فلج لزق قيا�سياً ،يتم على ع�رشين يوم ًا
ومدة الأثر فيه ثالثني دقيقة �أي مبا جمموعه � 960أثراً
خالل هذه الع�رشين يوماً ،ويتم تق�سيم مواعيد الري
يومي ًا على هذه الأوقات :طلع ال�شم�س� ،سلم ال�شم�س،
ن�صف النهار ،ن�صف الليل� ،أول النهار(ق�ضيان ربع
من النهار)� ،أول الليل ( ق�ضيان ربع من الليل)� ،أخر
النهار� ،أخر الليل وهكذا حتى اكتمال اليوم وبداية
يوم جديد� .أما عدد �أيام الفلج فهي ع�رشة �أيام على
ح�سب القيا�سات التي حددها وكيل الفلج وم�ساعديه
من كبار ال�سن وهي ال�سبت الأولية ،ال�سبت الو�سطية،
ال�سبت الأخرية ،الأحد ،االثنني  ،الثالثاء ،البادة،
الأربعاء ،اخلمي�س واجلمعة.

فلج لزق ال يختلف عن بقية الأفالج ،حيث يتطلب
بني فرتة و�أخرى �إعادة ترميمه و�صيانته لذلك
ُخ�ص�ص له دخل خالل يومني من الع�رشين يوم ًا
(دوران الفلج) ،يف اليوم الأول �أو ما ي�سمى بيوم
البادة يتم قعد ماء الفلج� ،أما الدخل الثاين للفلج
فيتم عن طريق طناء النخيل التي هي ملك للفلج
و�أي�ضا له �أرا�ضي تقعد وتباع على ح�سب حاجة
الفلج .علما ب�أن بقية بواد الفلج والبالغ عددها 18
بادة ون�صف تتوزع على �أهايل القرية مبا يعادل 888
�أثراً للأهايل بينما � 72أثرا تكون ملك ًا للفلج وما مييز
هذا الفلج �أن مدة الأثر يف ال�شتاء تنق�ص عن الثالثني
دقيقة حيث ترتاوح بني � 25إىل  27دقيقة � .أما يف
ال�صيف ،فليتزم قيا�س الأثر بن�صف �ساعة وقد يزيد
بدقائق معدودة.
تعترب مياه هذا الفلج ذات جودة عالية؛ �إذ �أن
املو�صلية الكهربائية تبلغ حوايل  680مايكرو�سيمنز
لكل �سنتيمرت والرقم الهيدرجيني ( )PHفيبلغ ،8.2
�أما درجة حرارة الفلج ت�صل �إىل  29درجة �سليزية
(قراءة /5يناير 2018/م).
�شهد هذا الفلج يف �سنة 1987م جفاف ًا تام ًا ثم �شهد
يف ثالث �سنوات متتابعة انقطاع تام عن اجلريان
ب�سبب ُ�شح الأمطار وقلة املخزون اجلويف من املياه
�أو كما يطلق عليه حملي ًا «املَحِ ل»  ،ففي 2003م
وبالتحديد يف �شهر يناير انقطع الفلج عن اجلريان
وملدة خم�سة �شهور ،وتكرر الأمر يف ال�سنة التي تليها
وا�ستمر اجلفاف �إىل �شهر �أغ�سط�س من �سنة  2005م ثم
عاد للحياة حتى يونيو من �سنة 2006م ليتكرر امل�شهد
ولكن كان �أقل �أثراً حيث انقطع ملدة �شهر تقريباً.
وكذلك يف عام  2011م توقف جريان الفلج جمدداً.
علماً ،ب�أن معدل تدفق الفلج ح�سب نتائج ح�رص
الأفالج املُنفذ يف عام 1997م من قبل وزارة البلديات
الإقليمية وموارد املياه بلغ  153.3لرت على الثانية
لينق�ص مبقدار خم�سة �أ�ضعاف وي�صل �إىل  31لرتعلى
الثانية يف بداية ال�سنة احلالية 2018م ح�سب قيا�سات
الباحثني يف وحدة بحوث الأفالج.
هكذا ت�شكلت ق�صة املوت وامليالد بني جنبات
�ساقية فلج لزق ،تاريخ ممتد من تدفقات احلياة �إىل
ذبول بني جنبات �ساقية الفلج .
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الر�شاقة التنظيمية مدخالً لتح�سني الأداء الإداري يف املنظمات التعليمية املعا�رصة

لي�ست ترفاً �إدارياً بل �رضورة ملحة
د .حممد اجلرايدة
�أ�ستاذ م�شارك يف الإدارة التعليمية

يعد مفهوم الر�شاقة التنظيمية م�ؤ�رشاً لفن قيادة املنظمات التعليمية املعا�رصة التي متتاز ال�ضبط با�ستمرار
وب�شكل كاف والتكيف يف الوقت املنا�سب وبقدرتها على التحول والتجدد يف بيئة �أعمال �سمتها التغيري امل�ستمر
دون �أن تفقد قوتها ،وهي ا�سرتاتيجية �إدارية تنظيمية ا�ستباقية مق�صودة ت�ستند على قدرة ديناميكية للمنظمة
لل�سيطرة على امل�ستقبل عرب تنب�ؤ الأ�شياء قبل حدوثها مما يجعلها خفيفة احلركة يف بيئة عمل �رسيعة التغيري
قادرة على التكيف مع هذه املتغريات .ومما ال�شك فيه �أن الر�شاقة التنظيمية تتكون من �أبعاد مهمة ؛ �أوال:
ر�شاقة اال�ست�شعار وت�شري �إىل قدرة املنظمة التعليمية يف ا�ست�شعار الر�صد اال�سرتاتيجي حلاجة كل من املجتمع
وال�سوق املحلي من خمرجاتها التي ميكن �أن يكون لها �أثر وا�ضح وملمو�س على اال�سرتاتيجيات التنظيمية
والأداء امل�ستقبلي لها ،كاحلاجة �إىل خمرجات تعليمية متتاز باملعرفة واملهارة والقيم ،ثانياً :ر�شاقة عملية
اتخاذ القرار وت�شري �إىل �رسعة اتخاذ القرار يف الوقت املنا�سب �إ�ضافة �إىل عقالنية القرار التعليمي املتخذ بحيث
ي�ستند �إىل بيانات تنظيمية دقيقة و�صحيحة وحمدثة مما يك�سب هذا القرار درجة كبرية من الت�أكد واليقنية،
ثالثاً :ر�شاقة التطبيق واملمار�سة وت�شري �إىل قدرة املنظمة التعليمية على �إعادة هند�سة العمليات الإدارية فيها،
كذلك قدرتها على �إعادة تكوين املوراد التنظيمية فيها ب�شكل حيوي وجذري و�إعادة ت�صميم الهيكل التنظيمي
ا�ستجابة للتناف�سية يف بيئات العمل ،رابعاً :عملية التخطيط التي تعد حمور االرتكاز الرئي�س للمنظمة كي
تتمكن من القيام ب�أن�شطتها و�إجنازها و�ضمان بلوغها لأهدافها ،وتت�ضمن عملية التخطيط و�ضع جمموعة من
االفرتا�ضات عن و�ضع امل�ؤ�س�سة امل�ستقبلي ثم و�ضع خطة حتدد الأهداف املطلوب الو�صول �إليها خالل فرتة
زمنية حمددة والإمكانات الواجب توفرها وبذلك تتاقطع مع �أ�سلوب بريت يف التخطيط ال�شبكي للمنظمات
التعليمية املعا�رصة ،خام�ساً :عملية التنظيم ،وت�شري �إىل قدرة املنظمة التعليمية عل تق�سيم املهام التنظيمية
�إىل �أن�شطة مت�شابهة متخ�ص�صة يف حقل معني ومنف�صلة عن الأن�شطة الأخرى توزع فيها املهمام وامل�س�ؤوليات
جتنب ًا حلدوث تداخل بني الأدوار وامل�س�ؤوليات بني العاملني فيها.
ما �سبق ي�شري �إىل �أن الر�شاقة التنظيمية لي�ست ترف ًا فكري ًا �إداري ًا ؛ بل حاجة ملحة كي تتمكن املنظمات
التعليمية املعا�رصة على تعظيم مورادها و�إمكاناتها واال�ستفادة من الفر�ص املتاحة مبا ميكنها من معاجلة
�أوجه الداخلية واملتطلبات اخلارجية بغية ا�ستمرارية بقائها يف ظل ت�شجيع التناف�سية ،واحلاجة امل�ستمرة لتلبية
احتياجات التطوير التنظيمي ،والتطور امل�ستمر غري امل�سبوق يف تكنولوجيا املعلومات يف بيئة العمل ،وتغري
وتنوع احتياجات املجتمع املحلي .ويعد تطبيق التعامل الإلكرتوين يف اجلامعة يف كافة �ش�ؤونها وجماالت
العمل فيها  ،ومن �أبرز هذه املجاالت ،الت�سجيل الإلكرتوين لطلبة اجلامعة ،والإر�شاد الأكادميي الإلكرتوين
و�إك�ساب مواردها الب�رشية مهارات التعامل مع التكنولوجيا الذهنية والرقمية ممار�سة فعلية للر�شاقة التنظيمية.
املراجع:
ال�صايغ ،اميان(� .)2013أثر حمددات الر�شاقة اال�سرتاتيجية يف الفاعلية التنظيمية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة ال�رشق االو�سط،
عمان.
العابدي ،جملي( .)2012الر�شاقة التنظيمية مدخل ا�سرتاتيجي يف عملية تعزيز اال�ستغراق الوظيفي للعاملني يف وزارة ال�صناعة واملعادن،
جملة العربي للعلوم االقت�صادية واالدارية ،جامعة الكوفة.

هـــــــو
قلب ترتجمه العيون،
هـــو فق ٌد للذاكرة،
و�شعور ٍ
ُ
ظالم ال يعرف النور،
هـــو لي ٌل ال يعرف ال�صبح،
ٌ
جرح ودمع،
هـــو دول ٌة ال ي�سكنها �إ ّال ٌ
الفرح وعلته ،مِ ق�صلة احلُلم ولوعته،
عدو
ِ
هـــو ّ
ال�شي ُب بح ِّد ذاتهّ ،
احلزن ين�سيكَ من �أنت ،ي�أخذكَ من بني �أحبابِك �إىل عامل الوحدةِ،
ُ
�ضباب ال ُعزلة ،احت�ضارا
لب�سمة،
هـــو الويفُّ الذي ما � ْأن يغزو القلب ال يرتكه ،يده�س ُه ،يع�رص ُه،
يحت�ضن ُه!
وين�ضب بال�صرب،
دا�ؤه التذكر ،ودوا�ؤه ال ِّذكر،
ُ
هذا هو احلُزن...
هنادي بنت �سعيد علي الهنائية

�شوق ي�أبى الن�سيان يعبث
مبخيلتي!
خيالها الذي يالزمني منذ خم�س �سنوات؛ الزال ي�رسق من عيناي
النوم! معلمتي احلبيبة �سلوى الرحمية ...ي�شهد اهلل �أين �أحبها و دعائي لها
يالزمني يف كل �صالة وال زلت �أحلم بلقائها ذات يوم يف زمان و مكان
غري معلوم فقلبي ي�ؤكد يل ذلك و ال يخطئ و �أنا �أعي�ش و �أملي ي�رسق الأيام
و اللحظات و يفت�ش خل�سة عنها..
ال �أحدثكم عن معلمة فح�سب بل �أحدثكم عن من �أيقظتني من �سبات
عميق عن من �أخذت بيدي و حببت يل امل�ستقبل و حفزتني على �صنعه و
بثت يف ذهني القدرة على مواجهة و تخطي ال�صعاب والنجاح بجدارة بدال
من الهروب ! والزلت �أعترب ف�ضلها علي دين يف عنقي لن �أرد جميله �إال �إذا
عملت و �رست على خطاها يف حب اخلري و العمل بجد و�إخال�ص حتى �أنال
ر�ضى املوىل و �أك�سب قلوب الب�رش!
�أ�سماء بنت حممد العامرية
اللغة الإجنليزية و الرتجمة
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مل حتن النهاية بعد ال ت�ست�سلمي الآن

حائــــر!
حائر قلبي يا اهلل
مده بلطف منك ورحمة
متعب قلبي يا اهلل
ه�شا،
ال يعلم كيف ي�سيطر على نف�سه فقد �أرهقته احلياة وجعلته ً
يلجمه احلديث عن كل �أمر ويقف تائها كيف له �أن يتخطى هذه ال�صعاب،
كيف له �أن يجد حلاً رغم �أنه يحاول وي�سعى على القدر املقتدر عليه
والذي �أعطيته �إياه ،كيف له �أن يبكي كل ليلة �إىل �أن جتف عيناه من
الدمع وتهد�أ روحه ثم ت�أتي الليلة التي بعدها ويبكي كذلك ،وهكذا تبقى
حالته �إىل �أن يح�صل على مبتغاه ،رغم �أن الدمع مع الإلتجاء �إليك يا
رب �إال � َّأن النف�س ت�أبى �أن ت�صرب ،ت�أبى �أن تقوي نف�سها بنف�سها ،حلالها
ِّ
امليو�ؤ�س منه ،حلالها الذي مهما تكلمت عنه لن يفهمه غريك ،ولن ي�شعر
رب ،،
بحجم التعب ومرارة ال�شعور �إالك يا ِّ
يا اهلل �إنك ت�سمعني وروحي يلجمها احلديث ،ال تعلم ما تقول ولكنها
واثقة �أنك على كل �شيء قدير ،تر�أف بحالها ،تنجيها دوم ًا من الب�أ�ساء
ثم نهاية
وال�رضاء ،جتعلها تعي�ش يف دوامة ال�رصاعات عدة مرات َّ
املطاف ت�سعدها ويرق قلبها وتدمع عينيها من الفرح ،يا رب امتنان
عظيم لك ،يا رب ال جتعل ال�شيء الذي ينتظرين يجعلني ال �أعلم ماذا
�أفعل ،ال جتعله �شيئ ًا غري �سهالً ،اجعله مي�رساً وب�رشين يا خري املب�رشين،
واجعلني فرحة مبا �آتيتني به  ..يا رب مني الدعاء ومنك اال�ستجابة ️..
يا رب لك �شعور قلبي وثقل روحي و�ضعف نف�سي،
لك وحدك يا كرمي العطايا .

ال تردي على الهاتف� ،ضعي ِه على الو�ضع
ال�صامت ،دعِ ي ال�شاي يربد ،ال تهتمي ل�سواد
املوجود يف قلب القهوة تلذذي مبرارتها ،رحبي
بحقيقة �أن ي�سري كل �شي على ما يرام ،و�أنكِ
ال متانعي هذا على �أية حال ،وال �شيء يهم �إذا
ابتعد عنك كل �شيء ،حتى و�إن مل ت�صلكِ �صباح
اخلري ممن تحُ ِ ّبي ،دعِ يه و�ش�أنه ،دعِ ي اخلوف
ينمو بداخلكِ  ،حتركِ ي واتركِ ي اخلوف يرحل
منكِ ويي�أ�س ،ال ت�شرتي املظلة للمطر �أو لل�شم�س،
ال تنتظري النا�س لتخفف مما تعانيهِ ،ال تفك ِري
بالف�ساد من املحتمل �أن تف�سدي� ،ضعي كلتا
رجليكِ على املاء وا�رسحي يف خياالتكِ  ،ابت�سمِ ي
خديك،
واحزنيِ بني خيالك� ،ضعي كلتا يديكِ على ّ
واتركِ ي �شعرك ُيرفرف مع الريح ،ال حتاويل فهم
كُ لَ �شيء فهناك �أ�شياء م�صنعة قد ال يفهمها من

�صنعها ،عي�شي جو من تفاعل افعل ما ير�ضيك ،
فاحلياة ال مت�ضي بدون عائق بدون �أمل �أو حزن،
فقط �ستنامني مطمئنة الليلة.
مل حتن النهاية بعد ال ت�ست�سلمي الآن
ح�سينة بنت �سيف املحرزية

و�سى»
«قَالَ َق ْد �أُوت َ
ِيت ُ�س�ؤْلَكَ َيا ُم َ
يا اهلل اعطيني �س�ؤيل يا اهلل يا اهلل يا اهلل ️️️️
ِين لمَ ْ َيل َْح ُقوا ب ِِهم
اه ُم اللهَّ ُ مِ ن ف ْ
ون بِا َّلذ َ
َ�ض ِل ِه َو َي ْ�س َت ْب�شرِ ُ َ
« َفرِحِ َ
ني بمِ َ ا �آ َت ُ
ون»
ِّم ْن َخ ْلف ِِه ْم �أَلاَّ َخ ْو ٌف َعل َْي ِه ْم َولاَ ُه ْم َي ْح َز ُن َ
يا اهلل اجعلني فرحة مبا �آتيتني من ف�ضلك ️
ات َو ْ أَ
ُون»
او ِ
ال ْر ِ
�ض ۖ َو ِ�إذَا َق َ�ضى َ �أ ْم ًرا َف�إِنمَّ َ ا َيقُولُ َل ُه كُ ن َف َيك ُ
« َبد ُ
ال�س َم َ
ِيع َّ
يا اهلل �أعلم �أنك من تق�ضي الأمور على ما تريده فقل لأمنيتي  ،كوين
لتكون يا اهلل يا اهلل يا اهلل  ..ا�ستجابة يا اهلل يا اهلل ا�ستجابة ..
ت�سنيم احل�رضمية

ازرع جميال ولو يف غري مو�ضعه
Whatever will happen won’t be lost

فلن ي�ضيع جميل �أينما زرع
Wherever you go do something good

Sheikha salim Rashid Al-hashmi
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COMMUNICATION & CULTURAL/LINGUISTIC DIFFERENCES
Language at large entails wider, not strictly grammatical entities such as tones, gestures, vocabulary, culture, customs, attitudes and context. Tarone
(1983:65) summarizes the complex nature of communication strategies in interlanguage interaction by
claiming communication to be «a mutual attempt of
two interlocutors to agree on a meaning in situations
where requisite meaning structures do not seem to be
shared.» In other words, what Tarone labels ‘meaning structures’ would include linguistic structure and
sociolinguistic rule structure, grammar and culture.
Therefore, it is a joint communication, where interlocutors must jointly construct meaning in a process
that relies on a variety of factors. One of the most
important ones among these is the pragmatic competence, which is the ability to construct appropriate
communication in different speech act forms such as
in compliments, refusals, requests or apologies.
An oversimplification that many researches fall
for is to consider Arabic speakers to be affected by
the above factors to the same degree and in the same
way regardless of contextual differences. In fact, this
overgeneralization prevents the analyst from reaching descriptive and explanatory accuracy for many
reasons. The effect of the old and modern colonial
history of Arab nations, migration flows and geographical locations that limit or extend the communication with other parts of the world are important
factors which contribute to different experiences and
cultural outlooks. Al-Issa (1998) criticizes treating
the whole Arab World as one single nation and states
that it is a mistake to consider Arabs from different
countries such as Saudi Arabia, Lebanon, Jordan or
Morocco to share the same characteristics in their
discourse behavior, although they are all considered
part of the Arab World community.
An example of this differentiation of culture, and
therefore of spoken discourse in these countries can
be observed in the different Arabic dialects spoken
throughout the Arab world. Although these dialects
originally derive from the classical Arabic, they still
include some borrowings, expressions and vocabularies from other languages and have also developed
their own linguistic innovations, producing a complex linguistic map. Classical Arabic is a common
referent and source, but it is limited in actual use to

very formal contexts, such as written communication and formal speech situations. Dialects are
also interacting and exposure to non-classical,
regional variants has increased as a result of the
mass media, in particular TV series and movies. Arab learners are in turn also affected by the
domination of certain languages in their communities as a result of different colonial experiences. Exposure to colonial languages has also
varied in accordance to the different colonizing
powers in different parts of the Arab world.
Given this complex linguistic situation in the
Arab world, what L1 means is not always immediately clear: it could refer to aspects of Arabic
shared by all dialects, but it could also refer to
aspects of Arabic particular to specific dialects,
and both may be interacting with the L2 being
acquired. These complex interactions between
L1 (local forms of Arabic and also shared features deriving from Classical Arabic) and the
different second languages in the regions result
in a complex linguistic panorama in the Arab
world. Thus, there are transfer patterns from different Arabic dialects into English production,
which may be similar across the Arab world if
stemming from shared features inherited from
the Classical language, or different is stemming
from new developments in the local dialects.
Take for instance the presence of this effect in
GCC countries (Oman, Kuwait, Saudi Arabia,
Bahrain, Qatar and UAE) on learners of English
as a result of the presence of British English in
the Gulf region due to historical colonial reasons. Some of these learners› transfer problems
are phonological substitution of Arabic consonants for English consonants, such as [b] for
[p], [f] for [w/v], [ʒ] for [ʤ], [n] for [ŋ] or [g]
for [ʤ]. Some of these ([b] for [p], for instance)
are common across the Arab world; some others
([f] for [w/v]) stem from the particular phonological make-up of the Gulf dialectal area, while
still others ([g] for [ʤ]) are specific to the local
variant of Arabic spoken in Oman. Transfer is
also felt in syntactic aspects such as word order,
producing transferred orders such as hat big for
big hat (Khamis-Dakwar et al 2012). This happens to be a common feature to all Arabic vari-

ants. In a similar way, in a situation like that
in the Maghreb, with the domination of the
French language as lingua franca, monolingual speakers who have not been exposed to
French have difficulties in distinguishing between /p/and /v/; for example, they pronounce
words like paper as /baber/ and visit as /fisit/
(Khamis-Dakwar et al 2012). Although they
do not explicitly claim so, they seem to suggest the expectation is that Arabic and French
bilingual speakers from that area would not
have problems in distinguishing the sounds,
since they are part of the phonemic inventory
of French. L1 on L2 effects like the previous
ones are well-known and studied and constitute one of the most typical research areas in
second language learning.
The need to avoid oversimplification in the
depiction of L1 is nothing new in the area of
phonetics, and the previous examples show
typical variation in the L2 acquisition of English resulting from different aspects of an L1
which, as has been shown, is far from being a
single and homogeneous language, even if we
do call it ‘Arabic’.
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E-LEARNING: Padlet Wall
The world of technology is changing everyday. It
is making teaching and learning easier and more enjoyable for both teachers and learners. It is helping us
to access the sources of information everywhere and
anytime. It helps us to have our own pace in learning different subjects. We need to keep searching for
these new facilities and make use of them to enhance
learning. The new application that I am going to introduce is a wall, but a virtual wall called Padlet.
How can we use a wall to enhance learning? If
you look at the classroom walls, you will see some
posters and notes and pictures to expose the learners
to the lessons and make it more pleasant. The above
mentioned wall is virtual not real. It is on the internet.
Every class, every group of teachers or students can
own a wall to share anything interesting they find on
the wall. Even each person can have a wall to keep it
as a journal of their daily activities and thoughts.
This wall has some specific features. You can post
pictures, notes and videos on it. Your partners can
also post and leave comments. The good thing about
this wall is that it is visually attractive and very userfriendly. According to “Blended Learning Essentials”
(2017), Padlet provides an easy way for learners to
collaborate and curate web-based resources, or generate ideas together. The wall encourages engagement.
It allows for multiple users to edit at the same time.
There are multiple settings to allow users to modify
the Padlet wall, by adding different ‘wallpapers’, setting privacy and permissions and customizing the
wall’s web link.
I am going to take you on a quick tour to learn how
to set up your Padlet Wall. First, open an account us-

ing this link: https://padlet.com/
Padlet sign up page: After signing up you

a floating window on the right side of your
Padlet. You can open it by hitting the setting
button on the right. It has privacy and layout
and some more features.
The most important step that you should
take after making your Padlet is to tell people
about it. Padlet provides you with some options to do so.
● First, you can personalize your Padlet
with a specific URL address. It gives this option to you through: Setting/Modify/Address

will be redirected to an easy few steps tutorial
of how to set up your Padlet. Just follow the
pages.
Quick tutorial: After that, you will be asked
to manage your profile. Upload a photo and add
your name and a brief bio as the creator or administrator of this Padlet wall. This is optional.
You can also leave it blank.

Dashboard: Then, you will have a dashboard. From there you can create as many Padlet walls as you like. There is a “Make a Padlet”
button on the dashboard where you can initiate
a Padlet wall by clicking on it.
When you start your Padlet, you will get into
an environment, which is a blank page with a
background. You can change the background to
suit the theme of your Padlet. There is a Plus
button on the bottom right side for posting on
your wall. You can also post just by doubleclicking on the wall. After clicking the plus button or double-clicking, you will see the options
of adding notes or images or videos. There is

● Second, you can add contributors by
clicking on Share button on the right on the
“People & Privacy” tab
● Third, after
clicking the share
button you can also
see another tab with
the title of “Share/Export/Embed”. It gives
you many sharing options like sharing it on
Facebook and Twitter. But the most interesting option is to produce a QR code specific to
your Padlet that you can print and post it on
the wall of your class, and your learners, colleagues or classmates can use the “QR Code
Reader” app on their phones or tablets to scan
the code and find your Padlet.

Make your own Padlet and share your experience with us on our Padlet: https://padlet.
com/azadeh_adibi/FIMagazine
Reference:
Blended Learning Essentials: Getting
Started. Retrieved May 19, 2017 from https://
ugc.futurelearn.com/uploads/files/a6/cb/
a6cb506d-c04a-4110-9b29-744b6174132c/
Padlet.pdf
by Azadeh Adibi
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