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ٌ
ر� ٌ
علمي زاهر:
مل�ستقبل
ثاقبة
ؤية
ٍ
ٍّ

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

ر�سالة اجلامعة:

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

ربحي» يف
أ�سا�س غري
• �أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
تعليم ٍ
نفع عام «على � ٍ
أهليةٍ ذات ٍ
عال � َّ
ٍ
ٍّ
�سلطنة ُعمان.
طالب وطالبة.
• يفوق عدد طالبها ()6,800
ٍ
خ�ص�صات
• التحق ب�سلكها ال َّتدري�سي �أع�ضاء هيئة
ٍ
تدري�س ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت وال َّت ُّ
جن�سيات العامل.
واخلربات ،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
بحثي
• يوجد بها مرك ٌز
ِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
العربية والإن�سانية «مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي لل ِّدرا�سات
العلمي وال َّتطوير ال ِّتقني» ،و�آخر لل ِّدرا�سات
َّ
العلمية.
العربية والإن�سانية» �إىل جانب كرا�سي البحوث
َّ
ّ
إجنليزية.
العربية وال
• نظامها ال ِّدرا�سي ي�شمل اللُّغتني
َّ
َّ
دولي ًة يف بلدان ع َّدة من العامل؛ منها:
تعاون �
• يجمعها
أكادميي ٌ
ٌ
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 ٍ
ٍ
َّ
العاملية خالل العام الأكادميي.
اختياري ًة يف عددمن اجلامعات
تدريب
• تق ِّدم لطالبها برامج
ٍ
َّ
َّ
واملعنوي للطُّ الب ،ويوفِّر املنح والبعثات
املادي
�صندوق مل�ساندة املتعلِّمني (معني)؛ يق ِّدم العون
• بها
ٌ
ِّ
َّ
للطُّ الب 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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يف �إطار التعاون امل�شرتك بني اجلامعة وجمل�س البحث العلمي� ..أمني عام
املجل�س يزور اجلامعة ويطلع على �سري امل�شاريع البحثية فيها
يف �إطار التعاون البحثي امل�شرتك بني اجلامعة وجمل�س البحث العلمي ،زار اجلامعة يوم اخلمي�س املا�ضي املوافق(2017/2/2م)
الأمني العام للمجل�س �سعادة الدكتور هالل بن علي الهنائي ،وكان يف ا�ستقباله الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان الرواحي –رئي�س
اجلامعة -والأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن �سليمان احلرا�صي –نائب الرئي�س للدرا�سات العليا والبحث العلمي -حيث تبادل الطرفان
الأحاديث الودية و�أوجه التعاون العلمي امل�شرتك بني اجلامعة واملجل�س و�أهم الإجنازات امل�شرتكة التي حققها اجلانبان يف هذا
املجال.
وقد جتول �سعادة الدكتور �أمني عام املجل�س والوفد املرافق له يف مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني لالطالع على
�سري امل�شاريع البحثية يف املركز ومعرفة �أهم الأبحاث التي تعمل عليها اجلامعة م�ؤخرا ومدى التطور التقني الذي مييز مركز دار�س
دون غريه من املراكز البحثية يف ال�سلطنة.

من
اجلامعة ت�ستقبل وفداً ْ

كبار الأ�ساتذةِ والباحثني
بجامعة تك�سا�س تيك
الأمريكية

الرواحي :
�أجمد َّ
ا�ستقبلت وحد ُة بحوث الأفالج بجامعة
من كبار الأ�ساتذة والباحثني يف جمال
نزوى وفداً ْ
الزراعة بجامعة تك�سا�س تيك الأمريكية ،وكان يف
ا�ستقبال الوفد الأ�ستا ُذ الدكتور �أحمد بن خلفان
الرواحي-رئي�س اجلامعة -والأ�ستاذ الدكتور�أحمد
ُ
نائب الرئي�س للبحث العلميبن �سليمان احلرا�صي
ُ
اخلارجية -والدكتور
والدرا�سات العليا والعالقات
ّ
عبداهلل بن �سيف الغافري -مدير الوحدة .-يف بداية
رئي�س اجلامعة بالوفد
رحب الأ�ستاذ الدكتور
احلوار َّ
ُ
الزائر ،و�شكرهم على اختيارهم جامعة نزوى
ب�شكل عام ووحدة بحوث الأفالج ب�شكل خا�ص
كمحطة رئي�سة يف برنامج زيارتهم لل�سلطنة،مثمنا

والوحدات
ور البار َز التي تقوم به الكرا�سي
ُ
ال َّد َ
ري
البحثية باجلامعة ،الذي يعك�سه
ُ
التعاون الكب ُ
ّ
بينها وبني خمتلف اجلامعات العريقة يف خمتلف
نظام
رئي�س اجلامعة
�أنحاء العامل ،كما �رشح
َ
ُ
يادي يف خدمة
الر
ها
ودور
اجلامعة الأكادميي
ِّ َّ
َ
توجه الوف ُد �إىل مركز دار�س
املجتمع .بعد ذلك َ
العلمي والتطوير التقني حيث ق َّدم الأ�ستاذ
للبحث
ِّ
مف�صال للبحوث
�رشحا
احلرا�صي
أحمد
�
الدكتور
َّ
أهم اهتمامات
التي يقوم بها املركز� ،إ�ضافة �إىل � ِّ
ال�سيما البحوث املتعلقة بالنباتات
البحثية
املركز
َّ
َّ
العمانية ،التي تعود بال َّنفع والفائدة على
الطبية
ِّ
َّ
بحوث الأفالج،
ثم زارالوف ُد وحد َة
ِ
املجتمع املحليَّ .
أهم
َّ
وو�ضح الدكتورعبداهلل الغافري مدير الوحدة � َّ

ن�شاطات الوحدة و�أهدافها ودورها الفعال يف
خدمة الأفالج العمانية ب�شكل عام ،ومايتعلق
بالدعم املادي واملعنوي ب�شكل خا�ص للحفاظ
على هذا الإرث احل�ضاري العريق .وق َّدم الدكتور
ديني�س باورز -رئي�س ق�سم امل�شاريع يف الوحدة-
البحثية التي تقوم بها
أهم امل�شاريع
َّ
عر�ض ًا ل ِّ
تغي ا�ستخدام الأر�ض
الوحدة حاليا منها درا�سة رّ
العمانية بني عامي 1970م– 2016م ،ثم
يف الأفالج
ّ
َّعر�ض فيلم مرئي عن الأفالج العمانية وتاريخها
ودورها يف حياة الإن�سان العماين عرب الع�صور.
وا�صطحب الدكتور عبداهلل الغافري الوف َد الزائر
ق�صة
�إىل فلج اخلطمني بربكة املوز ،و�أ�شار �إىل َّ
أهم ا�ستعماالته،
ِّ
�شق الفلج وتاريخ ِه عِ الوة على � ِّ

منافع الفلج
من
املجتمع
أهم ما يجنيه
املحلي ْ
ِ
ُ
و� ّ
ُّ
وفوائده ،فيما �أبدى الزوار انبهارهم من الهند�س ِة
املعمارية امل�ستخدمة يف احلفر �إ�ضافة �إىل طريقة
َّ
مت خالل الزيارة مناق�شة
توزيع املياه بالت�ساوي ،و َّ
أهم امل�شاكل التي ته ِّدد الأفالج و�سبل التعاون بني
� ِّ
جامعة تك�سا�س وجامعة نزوى .ويف ختام الزيارة
�شكر ممثل الوفد الدكتور عبداهلل الغافري على
ال�ضيافة على �أمل مزيد من
ح�سن اال�ستقبال وكرم ِّ
التعاون امل�شرتك بني جامعة تك�سا�س تيك وجامعة
�شكر ُه
نزوى ،كما ق َّدم الدكتورعبداهلل الغافري
َ
ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة
َ
وتقدير ُه ملركز ُّ
والعلوم على رعايته لهذه الزيارة ودعم ِه الدائم
لوحدة بحوث الأفالج يف جامعة نزوى.

بحث علمي من كلية العلوم والآداب يحوز على
اهتمام الباحثني ويحقق انت�شارا وا�سعا منذ عام
2012م
(The Most Cited Articles in
J. Physica B: Condensed
)Matter

علمي ق َّد َمه الأ�ستاذ الدكتور
بحث
حقَّقَ
ٌ
ٌّ
الريا�ضية
كاظم �أحمد حممد – ق�سم العلوم
ّ
بكلية العلوم والآداب -انت�شارا
والفيزيائية َّ
ّ
مت ن�رش ُه يف املجلة العلمية
وا�سعا منذ � ْأن َّ
«فازيكا ب»  ،وكان هذا البحث عبارة عن

درا�سة للأ�شعة حتت احلمراء واخل�صائ�ص
الرتكيبية للفريتات xZnxFe2O4-Mg1
مت حتميلُها
من �أك ِرث البحوث التي َّ
وقد ُع َّد ْ
من قبل الباحثني خالل ال�ستة الأ�شهر الأوىل
ْ
إح�صائي ُة
ل
ا
وح�سب
الن�رش.
أعقبت
�
التي
َّ
التي �أجرتها املجل ُة ون�رشتها يف �صفحتها
الأوىل م�ؤخرا ف� َّإن هذا البحث جاء من �ضمن
كم�صادر ر�صينة
البحوث الأكرث ا�ستخداما
َ

مت ا�ستخدامه كم�صدر
منذ عام 2012م ،حيث َّ
علمي من قبل حوايل ( )50بحثا من�شورا يف
املجالت العلمية الر�صينة .وبهذه املنا�سبة
كلية العلوم والآداب بكادرها
تتقدم
ّ
الأكادميي وموظفيها بتهنئة الدكتور كاظم
�أحمد حممد على هذا الإجناز العظيم وتبارك
له جهوده العلمية املبذولة يف خدمة العلم
والإن�سانية جمعاء.

الأ�ستاذ الدكتور كاظم �أحمد حممد
بكلية العلوم والآداب
الريا�ضية
ق�سم العلوم
والفيزيائية َّ
ّ
ّ
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وفد من كلية ال�سلطان قابو�س لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يزور معهد ال�ضاد

خليل احل�رضمي:
ا�ستقبل معهد ال�ضاد لتعليم العربية
للناطقني بغريها يف جامعة نزوى وفداً من
كلية ال�سلطان قابو�س للناطقني بغريها،
وذلك �ضمن برنامج الزيارة الذي �أعده
املعهد للوفود لهذا العام ،حيث �ضم الوفد
 20زائرا من ت�سع جن�سيات خمتلفة من �شتى
اجلامعات العاملية .وكان يف ا�ستقبال
الوفد كال من الدكتور غ�سان ال�شاطر -مدير
املعهد -والأ�ستاذة نهى بنت حمود العربي
ع�ضو هيئة تدري�س ومن�سقة برامج�أكادميية.-
ومت خالل اللقاء مناق�شة �سبل التعاون
بني املعهد وطالب اجلامعات الذين �أبدوا
اهتمامهم والتباحث يف �أهم املو�ضوعات
بني اجلامعات ذات االهتمام امل�شرتك ،حيث

ا�ستمع الوفد يف بداية لقائهم �إىل �رشح مف�صل حتـــدث من خالله عن الدورات التي يقدمها
من قبل الدكتور مدير املعهد ،والــــــذي املعهد وعن الربامج الأكادميية ومناهج
التدري�س وخططها الدرا�سية يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها ،كما تعرفوا على
الأن�شطة التي يقدمها املعهد لطالبه �إ�ضافة
�إىل برنامج ال�رشيك اللغوي والذي ي�ؤدي
مهما يف خلق بيئة للطالب الأجنبي
دوراً ً
والذي ميكن الطالب من ممار�سة اللغة
العربية بكل �أريحية مع �رشيكه اللغوي ،كما
يحقق احتياجات الطالب اللغوية والأهداف
الثقافية واحل�ضارية املن�شودة من الربنامج.
بعد ذلك جتول الوفد الزائر يف �أروقة
اجلامعة حيث كانت لهم حمطة يف مركز
مهارات الكتابة والتي التقوا فيها مبدير
املركز الدكتور ديرك ،والطاقــــم الإداري،
وخالل اللقاء ا�ستمع الوفد �إىل �رشح مف�صل

وحدة بحوث الأفالج تنظم رحلة علمية �إىل فلج ال�صعراين
بوالية الربميي

�أجمد الرواحي:
نظمت وحدة بحوث
الأفالج بجامعة نزوى رحلة
علمية للتعرف عن قرب على
ق�صة فلج ال�صعراين الذي يغذي
منطقة �صعراء بوالية الربميي،
وت�أتي هذه الزيارة �ضمن الإطار
البحثي للوحدة ودرا�سة جتربة
�أهايل �صعراء يف �صيانة فلجهم
ليكون منوذجا للأفالج الأخرى .
ويف بداية الرحلة التقى
الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري
 مدير الوحدة  -باملهند�سخليفة النعيمي وا�صطحب
النعيمي الفريق الزائر �إىل موقع
العمل يف الفلج وقام بالتعريف
بفريق العمل والذي تكون بجهود
�شخ�صية من قبل مواطني املنطقة
و�أبرزهم الفا�ضل طالب بن �أحمد
اجلابري  -رئي�س فريق �صيانة
فلج �صعراء  -والذي بدوره قام
بعمل كافة الإجراءات الالزمة
و�أخذ الت�صاريح من قبل اجلهات
املعنية من �أجل البدء الفعلي
يف عملية احلفر وتنظيف جمرى
الفلج والتي بد�أت فعليا بتاريخ
 ،2017/1/1كما قام مبطالبتهم

بالدعم القانوين واملعنوي من
�أجل �إحياء هذا الإرث الذي لطاملا
قامت عليه احل�ضارة العمانية
يف تلك املنطقة و�سائر بقاع
ال�سلطنة ،ثم توجه الدكتور مدير
الوحدة ب�صحبة فريق العمل �إىل
�سواعد وثقاب الفلج والتي تعاين
من التو�سع العمراين و�إقامة
الآبار عليها مما �أدى �إىل خف�ض
من�سوبها ب�شكل ملحوظ وبالتايل
�أدى ذلك �إىل جفاف الفلج .
تلى ذلك دخول الفريق
�إىل �إعماق فلج ال�صعراين وذلك
ال�ستك�شاف معامله و�آثاره
وتوثيق الرحلة بال�صور ومقاطع
الفيديو وذلك لإدخالها �ضمن
منهج مادة الأفالج العمانية
والتي تدر�س بجامعة نزوى
بالإ�ضافة �إىل الدرا�سات
امل�ستقبلية ،وتقدر ن�سبة املياه
التي مت ت�سجيلها من منبع الفلج
�أكرث من  100لرت  /ثانية وتعترب
هذه الن�سبة مب�رشة جدا يف
املقابل ف�إن الن�سبة امل�سجلة يف
رتا/
�رشيعة الفلج ال تتعدى  30ل ً
ثانية مما يدل على �أن هناك
بع�ض العوائق التي تعيق تدفق

املياه بال�شكل الإن�سيابي منها
قد تكون بع�ض االنهيارات �أو
الت�رسيبات اجلانبية يف جمرى
الفلج �سببا يف ذلك وقد يتطلب
عمل وجهد �إ�ضايف ملعرفة �أماكن
هذه العوائق ال�سيما و�أن الفلج
مير حتت بع�ض الأحياء ال�سكنية
واحلكومية والع�سكرية.
و ت�شيد الوحدة ب�شكل كبري
بجهود الأهايل يف �إحياء فلجهم
الذي كان ميتا ملدة  15عاما,
كما تتوجه بال�شكر اجلزيل على
كرمهم البالغ وتعاونهم وتخ�ص
بالذكر قائد الفريق الفا�ضل :
طالب اجلابري واملهند�س :خليفة
النعيمي والدكتور :خالد النعيمي.
جدير بالذكر �أن الفلج
ميتد مل�سافة  6000مرت بد�أ من
العيون املغذية له وو�صوال �إىل
املزارع املغذي لها  .كما جتدر
الإ�شارة �إىل �إن الفلج قد عانى
عاما،
من انقطاع من�سوبه منذ ً 15
وبتكاتف الأهايل ف�إن ب�شائر
اخلري تلوح بالأفق لعودة املياه
�إىل جماريها وعودة املنطقة �إىل
�سابق عهدها بقعة خ�رضاء ت�رس
�أعني الناظرين.

عن الربامج التي يقدمها املركز لطالبه
الدوليني والطالب املنت�سبني للجامعة بوجه
اخل�صو�ص ،واخلدمات التي يقدمها املركز
للمعهد والتي من خاللها ت�ساعد الطالب يف
رفع ومنو م�ستواه التح�صيلي.
بعدها توجه الوفد الزائر �إىل مق�صورة
اخلط العربي وكان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ
علي مزيد م�رشف اخلط العربي يف الور�شة،
الذي حتدث عن �أنواع اخلطوط العربية
كاخلط الكويف ،والن�سخ ،والديواين ،والرقعة
واخلط الفار�سي وماهية اخلطوط العربية يف
ت�صميم الكتابة و�أن اخلط العربي فن مقرتن
بالزخرفة العربية الذي ي�ستخدم يف تزيني
امل�ساجد والق�صور .وكانت برفقة الوفد
الطالبة روان الندابية -رئي�سة املجل�س
اال�ست�شاري الطالبي باجلامعة -والتي متثل

املعهد لأنها �رشيك لغوي.
اجلدير بالذكر �أن هذه الزيارة ت�أتي
�ضمن جدول الزيارات املعد للطلبة والذي
تنفذه كلية ال�سلطان قابو�س لتعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها لطلبتها املنت�سبني
�إليها .هذا وقد �أعرب �أع�ضاء الوفد الزائر عن
�شكرهم وتقديرهم ملا يوليه �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  -حفظه اهلل
ورعاه -من اهتمام كب ٍري يف خدمة ورفعة
اللغة العربية والذي له الأثر الوا�ضح يف
تعزيز التبادل والتقارب الثقايف واحل�ضاري
بني ال�شعوب املختلفة ،كما توجهوا بال�شكر
اخلال�ص ملدير املعهد والطاقم الإداري
والأكادميي على اجلهود املبذولة يف
ا�ستقبالهم ويف �إجناح الربنامج املنفذ من
قبل املعهد.

معهد التعلم مدى احلياة يختتم دورة اللغة االجنليزية العامة املقدمة
لديوان البالط ال�سلطاين

اختتم معهد التعلم مدى احلياة الدورة التدريبية يف
اللغة الإجنليزية العامة املقدمة لديوان البالط ال�سلطاين،
والتي ا�ستمرت خالل الفرتة ()2017 / 2 / 1 - 2016 / 11 / 6
على ثالثة م�ستويات لع�رشة متدربني ،حقق فيها املتدربون
الأهداف املو�ضوعة لها.
وقد �أفاد الفا�ضالن عي�سى ال�شكيلي وعبداهلل العثماين
–م�شاركان يف الدورة -عن ارتياحهما للدورة من حيث
رفع امل�ستوى اللغوي ورفع م�ستوى مهارتهم يف التوا�صل
مع الآخرين باللغة الإجنليزية والذي يعد الهدف الرئي�س
للدورة.

وينفذ برناجما تدريبيا ملوظفي �رشكة جلفار الهند�سية
بد�أ معهد التعلم مدى احلياة بتنفيذ �أحد الربامج التدريبية
بناء على مفكرة التفاهم
ملوظفي �رشكة جلفار الهند�سية؛ وجاء ذلك ً
التي وقعها املعهد مع ال�رشكة املذكورة ،والتي ت�ضم عدة برامج
يقدمها املعهد على مدى خم�س �سنوات ،حيث يتم تنفيذ برنامج
الأمن وال�سالمة ك�أول الربامج التي �ستقام كل اثنني ،و ُي�أمل من
هذا الربنامج متكني امل�شاركني من ا�ستح�ضار معايري الوقاية قبل
العالج يف العمل املهني.

مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني ينظم حما�رضة تعريفية باملركز
�أ�سماء اخلايفية:
نظم مركز دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني حلقة
تعريفية باملركز وذلك لأع�ضاء الهيئة الأكادميية بكلية الهند�سة
والعمارة باجلامعة ،وقد قدم احللقة موظفو املركز كل ح�سب
اخت�صا�صه.
وقد ت�ضمنت احللقة التعريف مبركز دار�س والوحدات التي
ي�ضمها و�أبرز اخلدمات التحليلية واخلدمية التي يقدمها للباحث
والطالب ،وت�أتي هذه احللقة �ضمن �سل�سلة احللقات التعريفية التي
يقيمها مركز دار�س لكليات و�أق�سام اجلامعة لت�شجيع البحث العلمي وت�شجيع الباحثني على ا�ستغالل التقنية املتطورة
واملتوفرة يف املركز.

�أخبـــــار

ملحق إشراقة  -العدد - 112

مركز �إمناء املوارد الب�رشية ينظم حما�رضة عن
درجة انحالل حم�ض الهيالورنك يف منتجات التجميل

نظم مركز �إمناء املوارد الب�رشية حما�رضة
علمية ملوظفي اجلامعة بعنوان« :تقييم درجة
انحالل حم�ض الهيالورنك يف منتجات التجميل
با�ستخدام جهازي الف�صل الكرموتوجرايف و الطيف
املرئي» ،قدمها الدكتور :حممد بن عبداهلل ال�سيباين-
فني حتليل وتطبيق مبركز دار�س للبحث العلمي
والتطوير التقني.-
وقد �شملت املحا�رضة احلديث عن تقييم درجة
انحالل حم�ض الهيالورنك يف الأدوية ومنتجات
التجميل با�ستخدام طرق حتليلية م�ستحدثة من  ) Visibleوذلك مبقارنة نتائج هذين الطريقتني
خالل جهازي الف�صل الكرموتوجرايف ( ) HPLCبطريقة تقدير (الوزن املفقود) وال�شائع ا�ستخدامها
والطيف املرئي والأ�شعة فوق البنف�سجية ( UV-يف م�صانع الأدوية ومنتجات التجميل.

ويختتم دورة « �إعداد التقارير الإدارية وكتابة اخلطابات»

حممد �أحمد �سالمة� -أ�ستاذ م�شارك بق�سم الرتبية
والدرا�سات الإن�سانية بكلية العلوم والآداب -ملدة
ثالثة �أيام ملوظفي اجلامعة.
وقد تناولت الدورة العديد من املحاور �أهمها
تعريف امل�شاركني ب�أهمية �إتقان كتابة املرا�سالت
الإدارية ومراحل �إعداد التقارير بالإ�ضافة لتحرير
الن�صو�ص وبناء اجلمل والإخراج الفني والتقني
للن�صو�ص ،كما مت التطرق �إىل كيفية تنظيم وتوثيق
و�أر�شفة التقارير وعر�ض مناذج من التقارير
�أمين ال�رشجي:
واملكاتبات.
اختتم مركز �إمناء املوارد الب�رشية الدورة
ي�أتي هذا الربنامج التدريبي �ضمن �سل�سلة
التدريبية «�إعداد التقارير الإدارية وكتابة اخلطابات من الربامج التي تهدف لتطوير املوارد الب�رشية يف
واملذكرات الر�سمية» ،والتي قدمها الدكتور املجاالت الفنية والأكادميية والإدارية املختلفة.

خدمة املجتمع ي�ست�ضيف
عر�ضا م�رسحيا لفرقة
«�أجماد �إزكي» امل�رسحية
ا�ست�ضاف مركز خدمة املجتمع
عر�ضا م�رسحيا بعنوان «دكان �أبوي» لفرقة �أجماد �إزكي امل�رسحية ،وذلك على م�رسح
قاعة ال�شهباء باجلامعة .
وقد تناولت �أحداث امل�رسحية التي كتبها هالل بن �سامل الريامي -رئي�س الفرقة-
العديد من الق�ضايا التي تهم املجتمع كحوادث الطرق وتهور ورعونة بع�ض قائدي
املركبات دون النظر �إىل النتائج ال�سلبية التي تخلفها هذه الت�رصفات اخلطرية ،كما
ناق�شت امل�رسحية ق�ضية �شاب ورث �أمالكا من �أبيه ولكنه مل يح�سن الت�رصف بها ،و�أخذ
ي�رصفها بال ح�سيب �أو رقيب ظنا منه �أنه يف طريق ال�صواب؛ حيث اجتذبه رفقاء ال�سوء
التباع ما يحلو لهم رغم حر�ص عمه عليه وتوجيه الن�صح والإر�شاد له دائما ،لكنه مل
يقدر كرب �سن عمه ،مما �أدت ت�رصفات وطي�ش ال�شاب �إىل الندم وخ�رسان جميع من حوله؛
وذلك الن�صياعه لرفقاء ال�سوء الذين خططوا لتدمري حياته .
�شارك يف التمثيل كل من :يحيى الق�صابي وعبداهلل الريامي واملنت�رص الريامي
وحممود الغاوي و�أمين الرقي�شي وزايد الريامي و�شبيب امل�سلمي ،فيما �أخرج �أحداث
امل�رسحية املخرج قا�سم الريامي ،و�أعد الديكور عبداهلل بن �سعيد الرقي�شي .هذا وقد
�شهدت امل�رسحية �إقباال غفريا من قبل اجلمهور حيث امتلأت جميع مقاعد قاعة ال�شهباء
بهم .
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جامعة نزوى ت�شارك يف اجتماع
املجمع العلمي واجلامعي الإيراين-
العربي للحوار الثقايف بالعا�صمة
الإيرانية طهران-
�شاركت جامعة نزوى يف اجتماع املجمع العلمي
واجلامعي الإيراين العربي للحوار الثقايف الذي عقد
بجامعة ال�شهيد به�شتي بطهران ،عا�صمة اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ،وي�أتي االجتماع يف �إطار فعاليات
م�ؤمتر احلوار الثقايف بني �إيران والعامل العربي الذي
نظمته رابطة الثقافة والعالقات الإ�سالمية الإيرانية
بالتعاون مع عدد من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الثقافية
والذي هدف �إىل �إثراء احلوار بني النخب واملثقفني
والأكادمييني العرب والإيرانيني ومد ج�سور التوا�صل
بني �شعوب املنطقة.
وكان املجمع العلمي واجلامعي الإيراين العربي
للحوار الثقايف ،الذي اتخذ من جامعة ال�شهيد به�شتي
بطهران مقرا دائما ،مت ت�أ�سي�سه يف 2016م ليكون منطلقا
للتعاون العلمي والأكادميي والثقايف بني اجلامعات
الإيرانية ونظرياتها اجلامعات العربية .ويهدف
املجمع �إىل تعزيز مبادئ الفكر الو�سطي والتفاهم
والعقلية امل�شرتكة والعالقات احل�سنة بني املجتمعات
الإ�سالمية ،والت�أكيد على �رضورة النقد البناء ،وتعزيز
دور الكفاءات والنخب الثقافية والأكادميية يف تو�سيع
العالقات والتوا�صل امل�ستمر بني �إيران والعامل الربي.
كما يهدف املجمع �إىل ت�أ�سي�س التعاون العلمي والثقايف
وتعزيز الإنتاج العلمي امل�شرتك من خالل الدوريات
والكتب التخ�ص�صية و�إقامة امل�ؤمترات واالجتماعات

والندوات العلمية والثقافية والتبادل العلمي والثقايف
والتبادل والطالبي وتبادل الأ�ساتذة اجلامعيني .وي�ؤكد
املجمع على القوا�سم امل�شرتكة وال�صالت التاريخية
والثقافية بني �أع�ضاء املجمع و�أهمية اجلانب العلمي
والثقايف للحوار ودور امل�ؤ�س�سات اجلامعية و�أ�ساتذة
اجلامعات يف تعزيز احلوار بني ال�شعوب.
وجامعة نزوى ،التي �شاركت يف االجتماع
الت�شاوري يف مايو  ،2016تعترب من اجلامعات امل�ؤ�س�سة
لهذا املجمع الذي �أ�صبح ي�ضم يف ع�ضويته �أكرث من
ثالثني جامعة عربية و�إيرانية ويرحب بع�ضوية املزيد
من اجلامعات خدمة للعلم وم�ؤ�س�ساته الأكادميية.
ويتكون املجمع من الهيئة العامة التي ت�ضم ممثلني عن
اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية امل�شاركة ،واملجل�س
التخطيطي الذي �أوكل �إليه و�ضع ال�سيا�سات واخلطط،
والأمانة العامة امل�س�ؤولة عن تنفيذ ال�سيا�سات ومتابعة
خمرجات اجتماعات الهيئة العامة وقرارتها.
ويف �إطار جهود املجمع وكثمرة لأن�شطته توجد
زيارات متبادلة للأكادمييني وامل�س�ؤولني بني جامعة
نزوى ونظرياتها من اجلامعات الإيرانية ،وتبادل
طالبي ال �سيما جامعة ال�شهيد به�شتي التي تدر�س اللغة
العربية و�آدابها يف م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات
العليا .كما توجد فر�ص للن�رش العلمي امل�شرتك وتقومي
البحوث والدرا�سات.

ا�ستهالال للف�صل الأكادميي اجلديد..مركز التوجيه الوظيفي
والتوا�صل مع اخلريجني ينظم ور�شة «كيف تتخذ قرارا �صائبا»
فوزية احلارثية:
ا�ستهل مركز التوجيه الوظيفي
والتوا�صل مع اخلريجني برناجمه التدريبي
لف�صل الربيع للعام الأكادميي 2017-2016م
بالور�شة الأوىل والتي حملت عنوان «كيف
قرارا �صائباً؟» ،ق ّدمها الدكتور حمد
تتخذ ً
بن حمود الغافري �-أ�ستاذ علم النف�س
الرتبوي والتعلم الذاتي باجلامعة العربية
املفتوحة. -
وقد احتوت الور�شة على العديد من
املحاور ال�شيقة والهادفة ،حيث بد�أ الدكتور
مق ّدم الور�شة بعر�ض م�شهد متثيلي واقعي
�شاب و ِل َد وهو
«عمار» يحكي ق�ص ُة ٍ
بعنوان ّ
يحمل مر�ض ًا نادراً جعله م�شلو ًال بالكامل،
ولكنه ُرزِقَ �إراد ًة قوية� ،أعانته على التغلب
على ظروف حياته القا�سية واتخذ قرارته
بنف�سه متحدي ًا كل ال�صعوبات؛ لي�صل �إىل
�أعلى املراكز العلمية والعملية ،بعدها

تطرق �إىل تعريف القرار ال�صائب وما هي
اخلطوات املتبعة للو�صول �إليه.
كما ت�ضمنت الور�شة م�شاركة فاعلة
بني مق ّدم الور�شة واحل�ضور ،متثلت يف
�إعطائهم �أن�شطة جماعية تتطلب م�شاركتهم
يف النقاط املطروحة خالل الور�شة.
وختم الدكتور حمد الغافري
ا�ستعرا�ضه لأركان الور�شة بتقدمي عدد
من الو�صايا والتعليمات للم�شاركني يف
الور�شة والتي يجب على ال�شخ�ص اتباعها
قبل اتخاذ �أي قرار يف حياته �سواًء كان يف
حياته العلمية �أو املهنية وحتى يف �أمور
حياته اخلا�صة ،كما تق ّد َم ب�شكره للجامعة
متمثل ًة يف مركز التوجيه الوظيفي
والتوا�صل مع اخلريجني على ا�ست�ضافتهم
له لتقدمي هذه الور�شة لطالب وخريجي
اجلامعة.
ويف اخلتام ق َّدم مدير املركز هدية

تذكارية للدكتور حمد بن حمود الغافري،
�شاكراً له جت�شمه عناء احل�ضور و�إثراء
برنامج الور�ش التدريبية للمركز بهذه
الور�شة املتميزة واملثمرة والتي القت
بناء على
ا�ستح�سان احل�ضور  -وذلك
ً
معطيات اال�ستبانة التي قام احل�ضور
بتعبئتها �إلكرتوني ًا خالل الور�شة ،-
متمني ًا له دوام التوفيق ،ومقدم ًا دعو َة
ور�ش �أخرى لطالب
املركز له لتقدمي
ٍ
اجلامعة وخريجيها يف القريب العاجل.
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اجلامعة ت�ست�ضيف
«�سفراء مناء» يف ور�شة تدريبية

وفد من الربملان الأملاين يلتقي
ب�أ�ساتذة �شعبة اللغة الأملانية
باجلامعة

قام وفد من الربملان الأملاين متخ�ص�ص يف جمال
الأعمال والطاقة بزيارة لل�سلطنة �ضمن زيارته لدول
منطقة اخلليج العربي؛ وذلك لبحث العالقات الأملانية مع
دول املنطقة وامل�شاريع امل�ستقبلية امل�شرتكة بينهم.
وكان الوفد قد التقى مبمثلني عن اجلامعة الأملانية
وجامعة ال�سلطان قابو�س واملعهد الثقايف الأملاين
وجامعة نزوى وذلك لالطالع على تطور درا�سة اللغة
الأملانية يف �سلطنة عمان واملعاهد املعنية.
ويف �أثناء ذلك قدمت الأ�ستاذة تانيا كا�شين�سكي
–حما�رضة ب�شعبة اللغة الأملانية -عر�ضا عن تطور
اجلامعة وتو�سع �شعبة اللغة الأملانية ،حيث ارتفع عدد
الطلبة يف �شعبة اللغة الأملانية منذ �إن�شائها يف عام 2007
من � 15إىل  71طالبا يف ربيع  ،2017وقد متت الإ�شارة �إىل � ّأن
جامعة نزوى هي امل�ؤ�س�سة التعليمية الوحيدة يف املنطقة
التي تقدم برامج الدبلوم والبكالوريو�س يف اللغة الأملانية.
وقدم ممثلو امل�ؤ�س�سات التعليمية الأخرى عر�ضا
عن التطور الإيجابي للغة الأملانية �إذ يتم طرح اللغة
الأملانية يف هذه امل�ؤ�س�سات كم�ساق لغوي ومادة �إ�ضافية
�أو اختيارية.

هالة الرواحية:
من منطلق �سعي اجلامعة يف
حتقيق �أهدافها التنموية وتقدمي
خدمات �أف�ضل على كافة امل�ستويات،
وتظافرا للجهود املجتمعية وم�شاركة
امل�ؤ�س�سات املختلفة؛ ا�ست�ضافت
اجلامعة منفذي برنامج «�سفراء مناء»،
وهو �أحد برامج اال�ستدامة ملجموعة
مناء ،والذي يهدف �إىل تعريف وتدريب
الطلبة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وطلبة املدار�س مبفاهيم التنمية
امل�ستدامة وب�أهمية موارد الطاقة
املتجددة وتقنياتها احلديثة لبناء
قاعدة وطنية م�ستقبلية لال�ستدامة.
وقد التحق بالربنامج خم�سة
و�أربعون متدرب ًا ومتدربة من طالبات
وطلاّ ب اجلامعة يف جو تفاعلي رائع
�أبدى فيه طلبة اجلامعة الكثري من
التفاعل مع منفذي الربنامج من خالل
ور�ش العمل والعرو�ض والتطبيق
العملي لبع�ض التدريبات ،وقد �أبدت
الطالبة العنود املعمرية ر�أيها حول

الور�شة قائلة« :املرء ابن البيئة التي
يعي�ش عليها ،ونحن �سفراء بيئتنا ،من
هذا املنطق البيئة هي بيتنا جميع ًا
وكل فرد عليه �أن يحافظ عليها و�أن
نلبي احتياجاتنا دون امل�سا�س بحقوق
الأجيال القادمة حتى نكون جميع ًا
�أ�صدقاء للبيئة» .و�أ�ضافت الطالبة
�أمل ال�سعيدية« :ميكننا اال�ستفادة من
كل �شيء فبع�ض الأ�شياء التي نعتقد
�أنها انتهت هي يف احلقيقة بداية
لغريها ،و�سفراء مناء هم حملة ر�سالة
اال�ستدامة ،كل ال�شكر للجهود املقدمة
وللور�شة املرثية وكل التوفيق لهم».
وفيِ اخلتام تق ّدم الأ�ستاذ �سعود
بن نا�رص ال�صقري -مدير مركز
التميز الطالبي -بال�شكر والتقدير
لفريق العمل يف �سفراء مناء على
جهودهم الكبرية يف تقدمي الربنامج
والتح�ضريات املميزة لور�ش العمل
التي قدموها ،كما توجه بال�شكر لطلبة
اجلامعة على تفاعلهم الكبري وال�صورة
امل�رشفة التي قدموها.

من جامعة
بحثي بني باحثة ْ
ٌ
تعاون ٌّ
�شنجهاي ال�صين َّية ووحدة بحوث الأفالج

زارت وحدة بحوث الأفالج
ْ
ال�صينية الدكتورة
الباحث ُة
َّ
�شني يواجن -الأ�ستاذه يف ق�سم
العربية بجامعة �شنجهاي
اللغة
َّ
مبعية الفا�ضلة
وذلك
ال�صينية.-
َّ
احلارثية -املن�سقة
ليلى بنت يا�رس
ّ
داقة
ال�ص
بجمعية
التنفيذية
َّ
َّ
َّ
ال�صينية .-وكان يف ا�ستقبالها
ّ
الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري
مدير الوحدة – ،ودار احلديث
ُ
حول �آفاق التعاون بني الوحدة
والدكتورة �شني يف جمال الرتاث
غري املادي املرتبط بالأفالج،
عر�ض بع�ض
ت�ضمن احلوار
كما
َ
َّ
من ملفَّات الرتاث غري املادي
ْ
ال�شعبية والفنون
كالأمثال
َّ
التقليدية بالإ�ضافة �إىل تو�ضيح
قائمة الأفالج املدرجة �ضمن

الرتاث العاملي (اليون�سكو) .وقد
�أبدت الدكتورة �إعجابها ال�شديد
العمانية والثقافة
بنظام الأفالج
ّ
املرتبطة بها متمنية وجو َد بحث
ٍم�شرتك حول الثقافة املرتبطة
بالأفالج .و�أهدى الدكتور عبداهلل
من
الغافري ال�ضيفتني ن�سخة ْ
من
كتاب �أيامنا يف القمر ون�سخة ْ
جميع حلقات الربنامج الإذاعي
(الأفالج حياة) .وبعد االجتماع
�صحب الفا�ضل �إ�سحاق ال�شبيبي-
م�ساعد باحث بالوحدة ال�ضيفتني
�إىل فلج اخلطمني ،وق َّدم �رشحا
وق�صة �إن�شاء
عن تاريخ
مف�صال ْ
َّ
َّ
من جهة �أخرى �أبدت ال�ضيفة
الفلجْ ،
انبهارها بالهند�سة املعمارية
َ
امل�ستخدمة يف احلفر بالإ�ضافة
�إىل طريقة توزيع املياه بالت�ساوي.

اجلامعة تختتم بطولة خما�سي كرة القدم ملوظفي اجلامعة وفريق �إدارة تطوير املرافق يح�صد املركز الأول

اختتمت اجلامعة بطولة
خما�سي كرة القدم ملوظفي
اجلامعة ،وذلك حتت رعاية
الدكتور �صالح بن من�صور
العزري –عميد �ش�ؤون الطالب
وخدمة املجتمع ،-وقد �أ�سدل
ال�ستار باختتام املباراة النهائية
بني فريقي �إدارة تطوير املرافق
والإدارة املتكاملة (النقليات)،
والتي انتهت بفوز فريق �إدارة
املرافق وتتويجه باملركز الأول
يف البطولة الأوىل للموظفني.
وقد بني الأ�ستاذ حممد فريد
حمرو�س -امل�رشف الريا�ضي
باجلامعة ،ونائب رئي�س اللجنة
املنظمة للبطولة� -أن ع�رشة فرق
�شاركت يف هذه البطولة وهي
كلية الهند�سة والعمارة ومعهد
ت�أ�سي�س وعمادة القبول والت�سجيل

ودائرة ال�ش�ؤون املالية ومركز نظم
املعلومات و�إدارة تطوير املرافق
والإدارة املتكاملة ـ النقليات
و�صندوق نزوى اال�ستثماري
وخمتربات امل�ستقبل ،كما كان لكل
فريق جهاز �إداري وفني ،وبلغ عدد
امل�شاركني يف هذه البطولة()108
العبني و�إداريني وفنيني ،وق�سمت

الفرق �إىل جمموعتني ،وقد بد�أت
البطولة يوم الأحد املوافق 22
يناير وا�ستمرت على مدار خم�سة
ع�رش يوم ًا من العمل املتوا�صل
والد�ؤوب بذل فيها مركز التميز
الطالبي (الن�شاط الريا�ضي) كل
ما بو�سعه لإجناح البطولة وخدمة
اجلميع والعمل على راحة الالعبني

من حيث تنظيم اجلدول وتوقيت
املباريات ومكان �إقامتها ،من
خالل تكامل اخلدمات املقدمة
للريا�ضيني والإداريني والفنيني.
كما �أو�ضح نائب رئي�س
اللجنة املنظمة للبطولة �أن
اجلميع قدم �أمنوذجا جمي ًال
وقدراً عالي ًا من التنظيم داخل

فرقهم ،وما زاد من روعة البطولة
زحف اجلمهور الغفري وراء الفرق
مل�شاهدة جميع املباريات خا�ص ًة
الإداريني والأكادمييني ومدراء
الدوائر واملراكز فكانت لفتة
جميلة لتحفيز فرقهم لل�صعود
للأدوار النهائية ،وهذا يدل على
الأخوة وتعاونهم وتفانيهم يف
العمل.
واختتمت الدورة بكرنفاالت
ا�ستعرا�ضية كبرية من قبل الفرق
امل�شاركة ،وقد نال لقب �أف�ضل
العب جمال بن حمد احل�رضمي،
وحقق لقب هداف البطولة الالعب
مو�سى بن يعقوب العزري ،وتوج
بلقب �أف�ضل حار�س مرمى الالعب
حمدان بن حمود العزري.
�أما عن الفرق التي فازت
يف البطولة ،فقد فاز باملركز

الثالث فريق دائرة ال�ش�ؤون
املالية بامليداليات الربونزية،
وفاز باملركز الثاين فريق الإدارة
املتكاملة(النقليات) وفاز باملركز
الأول �إدارة تطوير املرافق
بامليداليات الذهبية وك�أ�س
البطولة.
وقام راعي احلفل عميد
�ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع
بتوزيع الهدايا التذكارية والدروع
على رعاة البطولة جنوم �إزكي
للريا�ضة ومكتبة �إزكي وفريق
فرق الريا�ضي ،كما قام بتكرمي
الفرق امل�شاركة يف البطولة ثم
وزعت ال�شهادات على امل�شاركني
وجاء دور تتويج الفرق الفائزة
باملراكز الأوىل والفريق املثايل
خمتربات امل�ستقبل.
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طلبة معهد َّ
ال�ضاد يزورون واليات
حمافظة الداخلية
خليل احل�رضمي:
فعاليات الربنامج الثقايف املع ّد للطلبة الإيطاليني،
�ضمن
ّ
العربية للناطقني بغريها رحل ًة
اللغة
لتعليم
اد
�
ضّ
ال
نظّ م معه ُد
ّ
�سياحية �إىل والية نزوى ووالية احلمراء .وكانت �أوىل حمطاتهم
ّ
والرتاثية
التقليدية
يف �سوق نزوى حيث زار الطلبة ك ّل الأ�سواق
ّ
ّ
وتعرفوا على
يف الوالية مثل �سوق املوا�شي ،و�سوق اخل�ضار
َّ
الزراعية التي جتنى من القرى
أهم املنتجات واملحا�صيل
ّ
� ِّ
توجهوا �إىل مكان �صناعة احللوى
ثم َّ
ال�سوقَّ ،
القريبة من ّ
وكيفية �صناعتها
ة
العماني
احللوى
أنواع
�
على
فوا
وتعر
ّ
ّ
ّ
العمانيةَّ ،
أهميتِها لدى املجتمع العماين ،بعدها انتقل
�
ومدى
ومكوناتها،
َّ
أهم
والف�ضيات
الفخاريات
الطلب ُة �إىل �سوق
ّ
ّ
وتعرفوا فيه على � ّ
ّ
عمانية ك�أمثال الأواين
الفخارية التي ت�صنع ب�أي ٍد
امل�شغوالت
َّ
ّ
الفخارية كاجلحال واخلر�س وغريها ،كما تعرفوا على �أهم
امل�شغوالت الف�ضية ك�صناعة اخلنجر العماين وبع�ض الف�ضيات
التي ترتديها املر�أة العمانية يف املا�ضي .بعد ذلك زار الطلب ُة
الرتاثية ،التي تع ُّد �ضمن �أقدم القالع يف �سلطنة
قلعة نزوى
ّ
الدائري ال�ضخم املطمور بالرتاب،
ب�شكلها
تنفرد
حيث
ُعمان
ّ
عن
وزار الطالب
جميع �أق�سام القلعة وا�ستمعوا �إىل �رشح مف�صّ ل ْ
َ
مدى �أهمية القلعة يف القدم ،كما زاروا فلج دار�س ،الذي يعترب
توجهوا لزيارة �إحدى
ْ
من �أكرب الأفالج يف �سلطنة ُعمان ،ثم ّ
العمانية وتعرفوا على �أهمية القهوة وال�ضيافة العمانية
البيوت
ّ
عميق ارتبط
تراث
باعتبارها عنوان ًا للأ�صالة والكرم ،وهي
ٌ
ٌ
ين يف حلّه وترحاله ،ويحر�ص ال ُعماين على � ْأن
بالإن�سان ال ُعما ِّ
كيفية تقدمي
التطرق �إىل
مت
تكون القهوة يف بيته دائما ،كما َّ
ّ
ّ
بدء من الرتحيب بال�ضيف وطريقة اجللو�س
القهوة وال�ضيافة ً
وكيفية تقدمي القهوة ،والعديد
يف املجال�س مع ال ُعمانيني،
ّ

بالتعاون مع «ر�ؤية ال�شباب» مركز التميز الطالبي
ينظم ور�شة التخطيط املايل «بي�سة»

من العادات والتقاليد املتبعة خالل زيارة ال�ضيف �إىل البيت
بالتعرف على طريقة عمل ال�شّ واء
ال ُعماين ،بعدها قام الطلب ُة
ّ
العماين ،الذي ينفرد به املجتمع العماين دون غريه .هذا وقد تابع
الطلب ُة م�سار رحلتهم �إىل والية احلمراء حيث زاروا بلدة م�سفاة
آثارية اجلميلة بالوالية كما
العربيني ،التي تع ُّد �إحدى القرى ال َّ
الزراعية ومياه الفلج التي تخرتق
ا�ستمتعوا مب�شاهدة امل�سطّ حات
ّ
مت توزي ُعها
الب�ساتني وين�ساب يف جداول منظمة تنظيم ًا رائع ًا َّ
توجه الطالب
على الأهايل لتكون �رشيان ًا حلياة متج ّددة .بعدها َّ
�إىل زيارة القرية القدمية ،وهي قرية �أثرية تابعة لوالية احلمراء
ويبلغ ارتفاعها عن �سطح البحر نحو �ألف مرت ،وتتميز ب�أزقتها
ومبانيها التقليدية واملباين الطينية العالية التي ال يزال يقطنها
الأهايل ،كما تتميز مبدرجاتها الزراعية اجلميلة التي تلتف مع
توجه
املباين حول اجلبل .ويف اليوم الثاين ْ
من برنامج الرحلةّ ،
الطالب لزيارة والية �أدم حيث كان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ مهنا
ال�سلطاين ،وقد تخلل الرحل َة زيارة ُجامع البو�سعيد وبع�ض القرى
ين الفريد.
الداخلية القدمية للوالية ذات الطا َبع املعماري العما ّ
للتعرف على طبيعة
البدوية
كما زار الطالب جانبا من القرى
ّ
ّ
عن قرب وم�شاهدة ميادين �سباق الهجن واخليول،
حياتهم ْ
العمانية الأ�صيلة والتي
تعرف الطالب على بع�ض العادات
ّ
كما ّ
ين وارتداء
حاول بع�ض الطالب تطبيقها ك�صناعة اخلبز العما ّ
الزي العماين.
ّ

..ووفد من جامعات �أملانية ع ّدة يزور ويط ّلع على جتربة املعهد

ا�ستقبل معهد ال�ضاد لتعليم العربية للناطقني بغريها يف
جامعة نزوى يوم �أم�س وفد من جمهورية �أملانيا االحتادية
وذلك �ضمن برنامج الزيارة الذي �أعده املعهد للوفود لهذا العام،
زائرا من �سبع جامعات خمتلفة من جمهورية
حيث �ضم الوفد ً 14
�أملانيا االحتادية.
وكان يف ا�ستقبال الوفد كال من الفا�ضلة الأ�ستاذة كوثر

بنت حميد احلارثي ع�ضو هيئة تدري�س ومن�سقة برامج والفا�ضلة
الأ�ستاذة نهى بنت حمود العربي ع�ضو هيئة تدري�س ومن�سقة
برامج �أكادميية .ومت خالل اللقاء مناق�شة �سبل التعاون بني
املعهد واجلامعات التي �أبدت اهتمامها والتباحث يف �أهم
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك .حيث ا�ستمع الوفد يف
بداية لقائهم �إىل �رشح مف�صل من قبل �أ�ساتذة املعهد حتدثوا من
خالله عن الدورات التي يقدمها املعهد وعن الربامج الأكادميية
ومناهج التدري�س وخططها الدرا�سية يف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها كما ا�ستمعوا �إىل الأن�شطة التي يقدمها املعهد
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لطالبه بالإ�ضافة �إىل برنامج ال�رشيك اللغوي الذي ي�ؤدي دورا
هاما يف خلق بيئة للطالب الأجنبي والتي من خالله يتمكن
ً
الطالب ب�أن ميار�س اللغة العربية بكل �أريحيه مع ال�رشيك اللغوي.
هذا وبعد ذلك جتول الوفد الزائر يف �أروقة اجلامعة حيث كانت
حمطة زيارتهم الثانية يف مركز الكتابة والتي من خاللها التقوا
مع مدير املركز الدكتور ديرك والطاقم الإداري ويف خالل اللقاء
�رشح عن الربامج التي يقدمها املركز لطالبه
ا�ستمع الوفد �إىل ٍ
الدوليني والطالب املنت�سبني للجامعة .بعدها توجه الوفد الزائر
�إىل مق�صورة اخلط العربي وكان يف ا�ستقبالهم الأ�ستاذ علي مزيد
م�رشف اخلط العربي يف الور�شة ،وخالل اللقاء حتدث الأ�ستاذ
م�رشف اخلط العربي عن �أنواع اخلطوط العربية كاخلط الكويف،
والن�سخ ،والديواين ،والرقعة واخلط الفار�سي وماهية اخلطوط
العربية يف ت�صميم الكتابة وكون اخلط العربي فن مقرتن
بالزخرفة العربية الذي ي�ستخدم يف تزيني امل�ساجد والق�صور.
حيث كانت برفقة الوفد الطالبة روان الندابية رئي�سة املجل�س
الطالبي يف املجل�س اال�ست�شاري الطالبي باجلامعة والتي متثل
املعهد كونها �رشيك لغوي.
وقد �أعرب �أع�ضاء الوفد الزائر عن �شكرهم وتقديرهم ملا
يوليه �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س -حفظه اهلل -من اهتمام
�سام يف خدمة رفع اللغة العربية والذي له الأثر الوا�ضح يف
ٍ
تعزيز التبادل والتقارب الثقايف واحل�ضاري بني ال�شعوب
املختلفة ،كما توجهوا بال�شكر اخلال�ص ملدير املعهد والطاقم
الإداري والأكادميي على اجلهود املبذولة يف ا�ستقبالهم.

فاطمة الوح�شية:
�أقام مركز التميز الطالبي وبالتعاون مع ر�ؤية ال�شباب -و هي م�ؤ�س�سة تعنى بالعمل
ال�شبابي االجتماعي  -ور�شة يف التخطيط والإدارة املالية ،و ذلك بح�ضور عدد من موظفي
و طالب اجلامعة بالإ�ضافة �إىل خريجيها.
بد�أت الور�شة با�ستعرا�ض �أرقام واح�صائيات عامة عن حالة املجتمع العماين املالية ،
و ركزت على طرق �إدارة ال�شباب لأر�صدتهم املالية احلالية والتخطيط من �أجل احل�صول على
م�صادر دخل �أخرى م�ستقبلية.
و كانت لعبة بي�سة هي املحور الرئي�سي للور�شة والتي عر�ضت م�صادر الدخل
وامل�رصوفات واالدخار بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�صطلحات اخلا�صة بعامل املال والأعمال.
و تخلل الور�شة متارين متنوعة تعرف من خاللها احلا�رضون على �أمناطهم ال�شخ�صية
والتي تلعب دوراً مهم ًا يف التخطيط املايل ،و اختتمت الور�شة بت�سليم ال�شهادات للم�شاركني.
اجلدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة ر�ؤية ال�شباب اختارت عدداً من احلا�رضين للور�شة ليكونوا
�سفراء «بي�سة» يف جامعة نزوى؛ و ذلك من �أجل التخطيط لفعاليات م�ستقبلية قادمة.

املجل�س اال�ست�شاري
الطالبي ينظم ور�شة
تدريبية يف
«كيف ت�صبح مذيعا
ناجحا»

ب�رشى الربيدية:
يف ظل اهتمام بع�ض طالب اجلامعة باجلانب الإعالمي والتقدمي ،قامت جلنة الأن�شطة
واملبادرات باملجل�س اال�ست�شاري الطالبي بتنظيم ور�شة تدريبية بعنوان « كيف ت�صبح
مذيعا ناجحا « من تقدمي املذيع الإعالمي الأ�ستاذ :هالل بن �سامل الهاليل ،وبح�ضور مدير
مركز التميز الطالبي الأ�ستاذ �سعود ال�صقري و�أكرث من  100طالب من خمتلف تخ�ص�صات
اجلامعة.
وقد بد�أت الور�شة بتقدمي الأ�ستاذ هالل الهاليل و�سريته الذاتية للح�ضور و�أهم �أعماله
الإذاعية والإعالمية ،ثم قام مقدم الور�شة ب�س�ؤال الطالب عن �أهم النقاط التي جتعل من
الطالب ناجحا �إعالميا من حيث ال�شخ�صية واالرجتال وانتقاء الكلمات والإمالء وغريها من
النقاط املهمة ،وتكلم عن كيفية التغلب على الأخطاء التي قد يرتكبها املقدمون مثل اخلوف
والتوتر والأخطاء الإمالئية.
وتخلل الور�شة عدد من التجارب والتطبيق العملي ملهارتي الإلقاء والتقدمي ،حيث قام
عدد من الطالب باالرجتال على من�صة امل�رسح وتقدمي فقرات خمتلفة ،وقام املذيع مقدم
الور�شة خالل ذلك بتقييم كل طالب قام بالتطبيق.
واختتمت الور�شة ب�إعالن املذيع عن جائزة �أف�ضل مقدم من الطالب الذين قاموا بعمل
التطبيق وهي التدريب ملدة �أ�سبوع يف معهد الفنون الإذاعي وامل�رسحي وقام باختيار ما
يقارب  11طال ًبا وطالبة.
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ملف العدد

مركزُ اخلليل
بن �أحمد

الفراهيدي
للدرا�سات
العربية
ّ

إن�سانية
وال
ّ

َ
جملة
ي�صدر
اخلليل

ك َمة
املح ّ
َ

وجمموعة

من الكتب
والدرا�سات
أدبية
ال ّ
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�أ�صدر مركز الفراهيدي للدرا�سات
العربية لهذا العام جمموعة من
الكتب والدرا�سات الأدبية والتي ي�أتي
�إ�صدارها تزامنا مع معر�ض م�سقط
الدويل للكتاب 2017م ،و�أوىل �أهم
�إ�صدارات املركز لهذا العام هو العدد
من جملة «اخلليل» ،جملة
الثاين ْ
جامعة نزوى للدرا�سات اللغو َّية
والأدب َّية وهي جملّة علم َّية حمكَّمة،
ت�صدر ب�إ�رشاف مركز اخلليل الفراهيدي
للدرا�سات العرب َّية والإن�سان َّية.

 العدد الثاين من جملة اخلليل:ني
ويت�ضمن العد ُد اجلديد
ٍ
ني و�أكادميي َ
درا�سات حمكَّم ًة لباحث َ
متابعات ملحا�رضات
جامعات خمتلفة .و�شمل
ومن
ٍ
ٍ
عمانيني وعربْ ،
من
وندوات وور�ش عمل وزيارات ملدير وباحثي مركز اخلليل لعدد ْ
عمانية متثِّل تاريخ وتراث ُعمان
علمية
مراكز البحوث
َّ
و�شخ�صيات َّ
َّ
احلديث .وبالتوا�صل مع ما ابتد�أته املجلة يف عددها الأول فقد َن�شرَ َ ْت
نوق�شت بجامعة ال�سلطان قابو�س
ملخ�صات �أربع �أطروحات دكتوراه
َّ
ْ
�إ�ضافة �إىل ن�رش قوائم خريجي املاج�ستري من ق�سم اللغة العربية.
ومن العناوين التي يطرحها العدد «العالمة وم�صطلحاتها
يف �أ�صول الفقه» للدكتور �سعود الزدجايل-من جامعة ال�سلطان
قابو�س ،-وكذلك «املبالغة يف الدر�س البالغي القدمي» للأ�ستاذة
الدكتورة فاطمة الربيكي-من جامعة الإمارات -و»كتاب اجلمل يف
النحو املن�سوب للخليل الفراهيدي» للأ�ستاذ الدكتور حممد عبدالفتاح
العمراوي –من جامعة القاهرة� -إىل جانب «لفظا الب�رش والإن�سان
يف القر�آن الكرمي» للدكتور �سعيد ال�صوايف –من جامعة ال�سلطان
قابو�س -و»ثنائية املر�أة واملكان يف رواية امر�أة من ظفار» للدكتورة
مي�ساء اخلواجا -من جامعة امللك �سعود بن عبد العزيز -ودرا�سة
«اال�ستدراكات ال�رصفية ل�رشاح الألفية حتى القرن الثامن الهجري»
للأ�ستاذ علي بن حمد الريامي من جامعة �صحار وغريها من البحوث
والدرا�سات العلمية املحكّمة.يذكر � َّأن عددا من اجلامعات اعتمدت
علمية حمكمة،
املجلة يف عددها الأول للرتقية
العلمية كونها جملة َّ
َّ
و�إ ْذ ت�ست�أنف املجلة �صدورها تدعو جميع الباحثني والأكادمييني
العمانيني والعرب واملتخ�ص�صني الأجانب �إىل الن�رش باملجلة يف
الأعداد املقبلة ب�إحدى اللغتني العربية �أو االجنليزية ،و�س ُتن�شرَ ُ يف
العدد الثالث درا�سة باللغة االجنليزية للدكتور را�شد البلو�شي.

 �شعر احلرب (قراءة يف الق�صيدة العمانية �أيامدولة اليعاربة):
ومن الكتب التي �أ�صدرها املركز هذا العام كتاب «�شعر احلرب
(قراءة يف الق�صيدة العمانية �أيام دولة اليعاربة)» للأ�ستاذ الدكتور
عي�سى بن حممد بن عبداهلل ال�سليماين ،وعن اختياره ل�شعر احلرب
دون غريه يقول�« :إن هذا النوع من ال�شعر ي�ستحق االهتمام؛ لكونه
مي�س التاريخ واالجتماع والنف�س والثقافة وال ُهوية ،فهو يف النهاية
جتربة �إن�سانية ،جاء نتيجة معاناة وتفاعل مع احلدث؛ خا�صة كونه
يتعلق مب�صري عزة الوطن واملواطن»� .أما عن اختياره لل�شعر احلربي
يف ع�رص اليعاربة فيقول�« :إن ال�سلوك احل�سن الذي قام به �أئمة دولة
اليعاربة كان منهجا متبعا� ،سلكه الأئمة ال�سابقون من �أمثال :الإمام
اجللندى بن م�سعود ،والإمام ال�صلت بن مالك اخلرو�صي ،فقد كانوا
حامني لوطنهم ،وملبني ل�رصخة امل�ستنجد ،وما جندة �أهل �سقطرى
�إال دليل على ذلك .وقد تابع �أئمة اليعاربة ذلك ال�سلوك احلميد،
فا�ستجابوا لنداء ال�رصخة الأفريقية ،عندما طلب �أهايل �أفريقيا
ال�رشقية النجدة يف حتريرهم من وط�أة اال�ستعمار الربتغايل ،ف�أر�سلوا
�أ�ساطيلهم املظفرة �إىل تلك ال�سواحل ،حمققني انت�صارات باهرة على
اخل�صم الربتغايل امل�ستعمر الغا�شم ،وبذلك متكن العمانيون بقيادة
�أئمة اليعاربة من انتزاع كال من :ممبا�سا ،وكلوه ،واجلزيرة اخل�رضاء
«وبيمبا» ،وبته (بات)  ،وزجنبار منهم .هذا املجهود احلربي
واالنت�صار الع�سكري كون لليعاربة دولة مرتامية الأطراف� ،شملت
مناطق وا�سعة من اخلليج العربي و�صلت حدودها �إىل البحرين وبالد
فار�س و�سواحل الهند ،وامتداد وا�سع على طول ال�سواحل ال�رشقية
لأفريقيا و�أ�صبحت دولة اليعاربة �سيدة املوقف يف مياه املحيط
الهندي ب�أ�سطولها ال�ضخم املجهز بال�سفن القوية واملدافع ال�ضخمة.
هذه القوة ال�ضاربة لدولة �أئمة اليعاربة ،جعلت من الدول الأوروبية
اال�ستعمارية حت�سب لهذه الدولة مكانتها يف العامل؛ ولذلك �سعت
خلطب و ّدها من خالل عقد املعاهدات واالتفاقيات االقت�صادية.
تلك ال�صور اخلالدة لهذه الدولة –دولة اليعاربة  -ر�صدها �شعراء
عمان ،فكانت حرية بالدرا�سة؛ لكونها �سجلت يف �أبعادها مالمح
متعددة :منها ما تعلق بو�صف احلرب واملحارب ،و�أخرى ر�صدت
البعد التاريخي للمعركة� .إذ الربط بني البعد التاريخي والبعد الن�صي
متج�سد يف ف�ضاء الن�ص» وال بد من فهمهما على �أ�سا�س �أن الغر�ض
التاريخي فعل كامن يف الن�ص ،و�أن الغر�ض النظري ال يعدو �أن
يكون ر َد فعل ب�إزائه� ،رسعان ما ي�صبح فعال جديدا ي�ستوعبه الباث
فتت�ضمنه الر�سالة التي من املمكن �أن ي�ستحدثها» � ،إذ قيمة ال�شعر
تربز يف كونه وثيقة من الوثائق املرتبطة بالع�صور ،يف جوانبها
التاريخية واللغوية واحل�ضارية .وي�شمل الكتاب على ف�صلني وخامتة
وقر�أ الف�صل الأول ال�صورة احلربية وبعدها الداليل عند �شعراء
اليعاربة �أمثال الفزاري واحلب�سي واملعويل وال�صارمي والغ�رشي
والغافري  ،بينما قر�أ الف�صل الثاين ،البعد النف�سي وداللته يف �شعر
احلرب ،معتمدا يف درا�سته على املناهج النقدية ،الو�صفية التحليلية
يف قراءة البعد الت�صوري ل�شعر احلرب.

 الل�سان ال�شحري املعا�رص يف ظفار:ومما �أ�صدره املركز كذلك كتاب «الل�سان ال�شحري املعا�رص يف
ظفار» للكاتب عامر بن �أزاد عديل الكثريي ،وهو يتحدث عن الل�سان
ال�شحري الذي يعد من الأل�سن العربية اجلنوبية املعا�رصة والذي
يرتكز انت�شاره يف مناطق اجلبال من حمافظة ظفار.
وق�سم الكتاب �إىل املقدمة ،وتتناول �أهمية البحث و�إ�شكاالته
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و�أهدافه وبيان املنهج املعتمد الذي �سار عليه البحث .ثم
ي�أتي التمهيد ويذكر فيه اخللفية اجلغرافية ،والدميغرافية،
والتاريخية عن املنطقة� .أما ف�صول الكتاب فهو يت�ألف من
ثالث ف�صول يتحدث الأول منها عن «ال�صوامت» :وفيه درا�سة
عن الو�صف التف�صيلي ل�صوامت هذا الل�سان من حيث خمارجها
و�صفاتها ،وقد اتبع البحث يف تق�سيم ال�صوامت طريقة تقوم
على ت�صنيف الأ�صوات يف جمموعات بح�سب �صفاتها.
�أما الف�صل الثاين فيدر�س»ال�صوائت» :وفيه تناول
الكتاب الو�صف التف�صيلي ل�صوائت هذا الل�سان الق�صرية منها
والطويلة ،وقد در�س الكتاب هذه ال�صوائت من جانبني :هما
اجلانب النطقي واجلانب الأكو�ستيكي (الفيزيائي)� .أما الف�صل
الثالث فيدر�س»املماثلة» :وفيه درا�سة لأنواع املماثلة يف
مت التطرق �إىل املماثلة يف ال�صوامت،
الل�سان ال�شّ حري ،حيث ّ
واملماثلة بني ال�صوامت وال�صوائت .ويف النوع الأول (املماثلة
يف ال�صوامت) در�س البحث املماثلة يف ال�صفات ،ويف
املخارج ،وفيهما معا� .أما النوع الثاين فقد در�س فيه البحث
�أثر ال�صوامت املطبقة يف ال�صائت الأمامي ن�صف الوا�سع ،كما
در�س �أثر ال�صوامت احللقية يف ال�صوائت من حيث� :أثرها يف
حركة همزة التعريف ،و�أثرها يف حركة عني الفعل املا�ضي
الثالثي والمه .ويف ك ّل ذلك ا�ستعان امل�ؤلف بالر�سوم الطيفية
حتري الدقة
عن طريق ا�ستخدام جهاز  Praatمن �أجل ّ
الالزمة ،وجتنب الو�صف الع�شوائي املعتمد على املالحظات
الذاتية .و�أخريا خل�ص الكاتب �إىل النتائج :وفيها عر�ض لأهم
النتائج التي تو�صّ ل �إليها هذا الكتاب.
وتكمن �أهمية الكتاب كما يراها الكاتب من كون هذا
لغويا قدميا ملنطقة جنوب اجلزيرة العربية،
الل�سان ميثل تراثا ّ
ال يعرف �إىل متى �سيبقى م�ستمرا و�صامدا �أمام املتغريات
الداخلية واخلارجية .كما �أنه ال يزال بحاجة �إىل الدر�س،
مبعنى �أن ظواهره مل تدر�س ب�شكل كاف يف خمتلف امل�ستويات
اللغوية ،وما وجد من الدرا�سات يف امل�ستوى ال�صوتي  -الذي
الكاتب ب�صدد درا�سته -قليل �إىل ح ّد ما ،مقارنة بامل�ستويات
الأخرى.

 الأ�ساليب التحليلية يف العربية الف�صيحةاملعا�رصة:
و�آخر �إ�صدارات املركز لهذا العام هو كتاب «الأ�ساليب
التحليلية يف العربية الف�صيحة املعا�رصة (ال�صحافة العمانية
منوذجا)» مل�ؤلفه الدكتور علي بن حمد الفار�سي ،ويتناول
الكتاب ق�ضية واحدة يف العربية الف�صيحة املعا�رصة هي
وحتول اللغات من
التحليلية ،فناق�ش ق�ضية التطور
الأ�ساليب
ّ
ّ
التحليلية �أو العك�س من التحليل �إىل الت�أليف/
إىل
�
أليفية
ّ
الت� ّ
رب تلك الأ�ساليب .فحاولت الدرا�سة الإجابة على
الرتكيب ع َ
أليفية ()Synthetic
�
الت
مبفهومي:
يق�صد
ماذا
التالية:
الأ�سئلة
ّ
والتحليلية ( )Analyticيف الدر�س الل�ساين احلديث؟ وما
ّ
مو�ضع العربية يف ت�صنيف اللغات النوعي (Linguistic
أليفي ًة مقارنة بلغات العامل
 ،)Typologyوهل تعد لغ ًة ت� ّ
حتليلية �أم ت�ص ّنف بو�صفها لغ ًة متعددة الرتاكيب
�أو لغ ًة
ّ
حتليلية يف مراحل
ثمة مالمح
ّ
()Polysynthetic؟ وهل ّ
التحليلية يف العربية الف�صيحة
العربية ال�سابقة؟ وما �أ�شكال
ّ

ملف العدد
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املعا�رصة ،وكيف ن�صنفها؟ وما �أ�سباب ظهور الأ�ساليب
تداولية �أ�سهمت يف
التحليلية و�شيوعها؟ وهل لها �أ�سباب
ّ
ّ
والثقافية يف
ة
الرتكيبي
التطورات
أدت
�
وكيف
ظهورها
ّ
ّ
العربية الف�صيحة املعا�رصة �إىل بروز تلك الأ�ساليب؟ وهل
التحليلية ومو�ضوعات اخلطاب
ثمة عالقة بني الأ�ساليب
ّ
ّ
التحليلية يف العربية
وبنياته؟ وهل ثمة عالقة بني النزعة
ّ
املعا�رصة ور�ؤية العامل لدى اجلماعة اللغوية املتكلمة بها
الآن؟
وقد اعتمدت هذه الدرا�سة يف حتقيق �أهدافها
الو�صفي ،فر�صدت الأ�ساليب
املنهج
والإجابة عن �أ�سئلتها
َ
ّ
التحليلية وو�صفتها يف مدونة ترتبط بلغة الإعالم وهي
ّ
لغة م�ؤثرة يف تطور العربية املعا�رصة بل تعد �أبرز حدث
ثقايف �أ ّثر يف اللغة العربية بعد القر�آن كما ذهب �إىل ذلك
�أحد الل�سانيني املعا�رصين .وقد اعتمدت هذه الدرا�سة يف
الو�صفي،
املنهج
حتقيق �أهدافها والإجابة عن �أ�سئلتها
َ
ّ
التحليلية وو�صفتها يف مدونة ترتبط
فر�صدت الأ�ساليب
ّ
بلغة الإعالم وهي لغة م�ؤثرة يف تطور العربية املعا�رصة
بل تعد �أبرز حدث ثقايف �أ ّثر يف اللغة العربية بعد القر�آن
كما ذهب �إىل ذلك �أحد الل�سانيني املعا�رصين.
ومكانيا ،وهي
زمانيا
وهذه املدونة حمددة
ًّ
ًّ
ال�صحافة ال ُعمانية يف جريدتي عمان والر�ؤية ملدة
�شهر واحد من تاريخ  22من يونيو � 2014إىل تاريخ 22
يوليو  ،2014وهي مدة كافية-كما نرى -ملعرفة ظاهرة
ومما ُيحمد
معينة �أو ر�صدها �أو درا�سة �أ�ساليب حمددةّ .
منوذجا لل�صحافة
مانية �أنها متثل
ً
يف ال�صحافة ال ُع ّ
منوذجا للعربية
متثل
أخرى
�
جهة
املحلية من جهة ومن
ً
ّ
املعا�رصة يف الوطن العربي ،فهي تفرد �صفحات كاملة
أخبارا يكتبها مرا�سلون ينتمون �إىل
ملقاالت ك ّتاب عرب و� ً
الأقطار العربية املعروفة من اليمن حتى املغرب العربي،
ومكانيا
زمانيا
فهي مدونة متنوعة من جانب وحمددة
ًّ
ًّ
منوذجيا للعربية الف�صيحة
من جانب �آخر وتعد مثا ًال
ًّ
املعا�رصة من ناحية االنت�شار والتنوع ،وقد اعتمدت هذه
التاريخي يف حماولة لتف�سري التطور
املنهج
أي�ضا
الدرا�سة � ً
َ
ّ
والتغي يف الأ�ساليب.
رّ
هذا وقد ق�سم الكتاب �إىل متهيد وف�صلني عالج
العربية
التحليلية يف
الف�صل الأول :حركة التطورات
ّ
ّ
الف�صيحة املعا�رصة من خالل ثالثة مباحث ،ويتناول
اللغوية ،واملبحث
املبحث الأول :الت�صنيف يف الدرا�سات
ّ
التحليلية
أليفية �أو
ّ
الثاين :مو�ضع العربية بني اللغات الت� ّ
للتحليلية يف
�أما املبحث الثالث فيتناول :ر�صد العلماء
ّ
اللغة العربية.
فيما يتحدث الف�صل الثاين من الكتاب عن عالقة
التحليلية مبو�ضوعات اخلطاب وبنياته ور�ؤية
الأ�ساليب
ّ
العامل .وفيه يتناول الكاتب ثالثة مباحث يتناول الأول
منها عالقة الأ�ساليب التحليلية مبو�ضوعات ثم عالقتها
ببنيات اخلطاب و�أخريا عالقة النزعة التحليلية يف
العربية الف�صيحة املعا�رصة بر�ؤية العامل .واختتم امل�ؤلف
الكتاب بنتائج الدرا�سة التي �أجراها من خالل ق�سمني
نظري وتطبيقي.
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�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد ()8

«و� َّأما بنعمة ر ِّبك فح ِّدث»
مانيني ،عليهما كثري من النا�س ،هما :نعمة الأمان ،ونعمة التعاي�ش بني
نعمتان يغبطنا ،نحن ال ُع ِّ
املتنوعة .ح َّدثتني
ة
والعرقي
ة
واالجتماعي
ة
املذهبي
وتركيبته
أطيافه
�أبناء ال�شعب العماين ،مبختلف �
َّ
َّ
َّ
ِّ
العاملية ،بابتهاج عن زيارتها الأوىل ل ُعمان
أمريكية ،التقيت بها قبل �سنتني يف �أحد امل�ؤمترات
أكادميية �
�
َّ
َّ
َّ
برا ،كنت �أنا �أ�سوق
�صاللة
إىل
�
وذهبنا
م�سقط،
من
�سيارة
أجرنا
�
فا�ست
وزميلتي
أنا
�
مان
ع
«زرت
قائلة:
ُ
ًّ
الربي الطويل ،ومل
يتعر�ض لنا �أحد ب�سوء بطول ذلك الطريق ِّ
بنف�سي ومل يكن معنا رجل حلمايتنا ،مل َّ
ال�سيدة
نتعر�ض ل ِّأي تهديد يف �أثناء �إقامتنا يف ُعمان» .النقطة التي ركَّ َزت عليها هذه ِّ
نقا َبل ب� ِّأي �إ�ساءة �أو َّ
أح�ست به يف �أثناء �إقامتها
أمريكية للحديث عن جتربتها
ال
َّ
َّ
ال�سياحية يف ُعمان ،هي الأمان الذي عا�شته و� َّ
مرة �إىل ُعمان .وهذا الأمان هو الذي ي�س�ألُنا عنه كثري من النا�س الذين نلتقي بهم
ل
أو
ل
جاءت
ك�سائحة
َّ َّ
يف امل�ؤمترات والندوات التي ن�شارك فيها خارج الوطن ،ون�ست�شعر  -نحن �أنف�سنا  -قيمته العظيمة عندما
�ضحيته �أرواح الأبرياء والآمنني وتنتهك حرماتهم وتتلف
نزور دوال تعاين من الإرهاب وتهديداته ،وتذهب
َّ
فتح�س
�أموالهم ،فرتفع م�ستويات الت� ُّأهب بني اجلنود ورجال الأمن ،فرتى املظاهر امل�سلَّحة يف ك ِّل مكان،
ُّ
باخلوف �أكرث من �إح�سا�سك بالأمان.
الأمان الذي نعي�شه نحن يف ُعمان نعمة عظيمة من نعم اهلل على هذا الوطن الغايل ،ال �سيما يف وقت
أمنيا م� ِّؤر ًقا .وعندما
كرثت فيه التو ُّترات ،ويف ع�رص �أ�صبحت كثري من دول العامل و�شعوبها تعي�ش
هاج�سا � ًّ
ً
العمانيون ،يف حني � َّأن ُب�ؤَر
�رس هذا ال�سكون الوادع الذي تعي�شه ُعمان وي�سعد به
ُّ
ي�س�ألنا الآخرون عن ِّ
حق اليقني �أ َّنه �س�ؤال جدير ب�أن تكون له �إجابة
ال�رصاع والعنف ت�شتعل من حولهم يف �أكرث من مكان ،نوقن َّ
مانيني قبل غرينا ،لي�س لرن َّد بها على تلك الت�سا�ؤالت ،و�إنمَّ ا لن�ست�شعر
معروفة ووا�ضحة لدينا نحن ال ُع ِّ
حق الرعاية .فكثري من
بها عظيم النعمة التي يغبطنا عليها النا�س ،فنحافظ عليها كما ينبغي ،ونرعاها َّ
جمرد قطعت �أر�ض يعي�ش
ال�شعوب تبحث عن مثل هذه ال َّدعة وهذا ال�سكون وهذا الأمان .والأوطان لي�ست َّ
عليها الإن�سان ،بل الوطن �شعور الإن�سان بالأمان يف ك ِّل ربوع وطنه وبني كل مواطنيه و�أهله.
الأمان ال ت�صنعه اجليو�ش وحدها ،وال يفر�ضه رجال الأمن البوا�سل ،وال تغر�سه القوانني والأنظمة
أمنيا مقلقا ال تنق�صها اجليو�ش
مهما كانت �صارمة وحا�سمه؛ فكثري من دول العامل التي تعي�ش هاج�سا � ًّ
املتطورة .وال يتح َّقق الأمان على �أر�ض الواقع عندما يكون فكرة
وال القوانني وال العتاد وال التكنولوجيا
ِّ
جمر َّدة تتغ َّنى به و�سائل الإعالم وير ِّددها القادة واخلطباء واملنظِّ رون .الأمان نتاج يقني الأمم وال�شعوب
اليومية .ولكي تتمكَّن
حيا ،وممار�سة �أفراد ال�شعب له يف حياتهم
َّ
أهميته ،ومعاي�شتها له واقعا ًّ
بقيمته و� ِّ
داخليا مع نف�سه � َّأوالً،
�سالما
منها
فرد
يعي�ش
أن
�
د
ب
ال
الواقع
أر�ض
�
على
أمان
ل
ا
ممار�سة
ال�شعوب من
كلُّ
َّ
ًّ
وحمبة
�سالما ي�شعره به املجتمع من حوله فيتفاعل معه ،ويرتجمه �إىل �سلوك �آمن و�أداء قومي ،و�سالم
َّ
ووئام.
ح�ضاريا ينعم به اجلميع
الأمان يف عمان ،الذي يرتجمه املواطن واملقيم يف واقع احلياة �سلوكا
ًّ
وي َّت�سم به الوطن ،هو نتاج عوامل عديدة ،منها  -ال �شك � -سيادة القانون ،وامل�ساواة يف الواجبات

الدكتور� /سليمان بن �سامل احل�سيني
باحث مبركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي
للدرا�سات العربية والإن�سانية
salhusseini@unizwa.edu.om

واحلقوق ،وفر�ص العي�ش الكرمي ،والعني ال�ساهرة على حمايته و�أمنه ،لكن ي�أتي على ر�أ�سها :مبد�أُ عدم
الديني املبتعد عن التغرير
ال�سلبي يف �ش�ؤون الدول ،الذي انتهجته القيادة احلكيمة للبلد ،واخلطاب
التدخل
ُّ
ِّ
ُّ
إعالمي امل�س�ؤول
بعواطف النا�س ،ودغدغة م�شاعرهم ب�أفكار التكفري والتبديع و�إق�صاء الآخر ،واخلطاب ال
ُّ
امل َّتزن ،وج�سور التوا�صل وال�صداقة املمدودة مع جميع �شعوب العامل ودوله.
واالجتماعية التي متتاز بها ال�سلطنة ف�إ َّنها
والعرقية
املذهبية
و� َّأما نعمة التعاي�ش يف �ضوء التع ُّددية
َّ
َّ
َّ
ممن حولنا ،لي�س من امل�سلمني وح�سب و�إنمَّ ا كذلك من غري امل�سلمني .لقد �أثبت ال�شعب
ت�ش ُّد انتباه الكثريين َّ
إ�سالمي ،وللأ�سف ال�شديد ،موج ٌة
املذهبية يف وقت جتتاح فيه العامل ال
ين قدرة فائقة على جتاوز
العما ُّ
َّ
َّ
مذهبية .الكثري من �إخواننا امل�سلمني ،ومن غري امل�سلمني ،ي�س�ألوننا عن
أ�س�س
�
على
القائم
العداء
من
عاتية
َّ
املذهبية التي تع�صف بكثري من املجتمعات
ين وعدم اجنرارنا وراء
�رس هذا الت�آلف بني �أبناء املجتمع العما ِّ
َّ
ِّ
ين ي�ؤمن �أ َّننا كلَّنا م�سلمون ،مهما
امل�سلمة .والإجابة عن هذا الت�سا�ؤل� ،أَعتقد �أ َّنها حا�رضة يف ذهن ك ِّل عما ٍّ
ال�ضيقة ،و�أ َّننا نعبد اهلل بدين
املذهبية
تع َّددت مذاهبنا ،و� َّأن الوالء ل ُعمان وللقيادة احلكيمة ي�أتي فوق
ِّ
َّ
الإ�سالم ولي�س باملذهب ،و�أ َّننا كلَّنا عبا ٌد هلل باختالف مذاهبنا و�ألواننا ،و� َّأن الدين يجمع وال ي�ش ِّتت.
إيرانية يف �أثناء
ال�صورة التي جمعتنا ونحن ن�ؤ ِّدي ال�صالة يف م�سجد الإمام الر�ضا مبدينة م�شهد ال َّ
إ�سالمية يف �شهر يناير ،2017
العربي ،وافتتاح م�شهد عا�صمة للثقافة ال
ين
م�شاركتنا يف م�ؤمتر احلوار الإيرا ِّ
َّ
ِّ
وال�صحفيني
االجتماعي يف ُعمان وخارجها ،وكَ تب حولها عد ٌد من الك َّتاب
انت�رشت يف مواقع التوا�صل
ِّ
ِّ
العمانيون الذين
العماين.
املجتمع
ت�سود
التي
واملذهبي
الديني
والوفاق
التعاي�ش
العرب ،كمثال لروح
ُّ
ِّ
ِّ
املذهبية
تداولوا ال�صورة عرب هواتفهم كانوا مثلنا حري�صني على �إظهار روح الت�آخي والت�آلف وجتاوز
َّ
تتكرر يف جميع
داخل الوطن وخارجه .واملتابعون للم�شهد العماين يعرفون َّ
حق املعرفة � َّأن تلك ال�صورة َّ
إ�سالمية املتع ِّددة
عمانية ،يجتمع فيها �أبناء املذاهب ال
العمانية ،ويف ك ِّل قرية وحارة ومدينة
امل�ساجد
َّ
َّ
َّ
َّ
إ�سالمية
ل
ا
اجلاليات
بني
ت�رسي
والتعاي�ش
الوحدة
روح
إن
�
بل
اهلل»،
ر�سول
د
حمم
اهلل،
ال
�
إ
إله
�
«ال
راية
حتت
َّ
َّ
َّ
بغ�ض النظر عن جن�سياتها
مرات يف اليومِّ ،
التي تعي�ش يف عمان وجتتمع كلُّها حتت م�سجد واحد خم�س َّ
املذهبية .بل � َّإن روح الت�سامح والتعاي�ش امت َّدت �إىل اجلاليات غري امل�سلمة
و�أيديولوجياتها وانتماءاتها
َّ
الدينية
التدين واالعتقاد ،وممار�سة ال�شعائر
التي تعي�ش يف عمان ،والتي �أ�صبح �أفرادها يتم َّتعون
َّ
بحرية ُّ
َّ
بال متييز �أو خوف من االعتداء عليهم ب�سبب االعتقاد �أو الدين �أو املذهب �أو اجلن�س �أو اللون.
�أعتقد � َّأن التع ُّددية يف ُعمان لي�ست خط�أ ،ولي�ست عامل �ضعف يف املجتمع ال ُعماين ،بل هي ميزة
دية بك ِّل �أ�شكالها
عظيمة لهذا املجتمع،
وخا�ص َّـية متتاز بها ُعمان .فالع�رص الذي نعي�شه هو ع�رص التع ُّد َّ
ِّ
والفكرية ال يتما�شى
املذهبية
التيارات
َّ
َّ
أحادية و�إلغاء الآخر الذي تنادي به بع�ض َّ
و�أنواعها ،والنزعة نحو ال َّ
دية املمزوجة بروح الت�سامح والتعاي�ش ،التي يعي�شها ال�شعب
د
والتع
الع�رص.
مع طبيعة حياة الب�رش يف هذا
ُّ َّ
احل�ضاري الذي
ين ،وا�ستتباب الأمن واحلفاظ على الأمان من قِ َبل ك ِّل فئات املجتمع هي النموذج
العما ُّ
ُّ
ين تقدميه للعامل يف هذا الع�رص.
ميكن ل ُعمان وال�شعب ال ُعما ِّ

�أُطروحات جامعية
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باحث يف جامعة نزوى يح�صل على املاج�ستري يف
ٌ

الدرا�سات اللغوية بتحقيقه ودرا�سته لكتاب التقييد
الرقي�شي
يف املعنى ا ُ
مل ِّ
هم واملفيد لل�شيخ �أحمد ّ

ح�صل الباحث بخيت بن حممد بن
علي املقيمي على درجة املاج�ستري يف
الدرا�سات اللغوية العربية بتقدير امتياز،
وذلك عن ر�سالته املو�سومة بـ(كتاب
ُهم واملفيد لل�شيخ
ال ّتقييد يف املعنى امل ِّ
�أحمد بن حممد بن ب�شري الرقي�شي الإزكوي
من اجلزء الرابع �إىل اجلزء التا�سع ..درا�سة
وحتقيق)� ،أ�رشف على الر�سالة الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد ها�شم ال�سامرائي� ،أ�ستاذ
الدرا�سات اللغوية باجلامعة.
وقد هدف الباحث من هذه الدرا�سة
�إىل �إبراز كن ٍز من كنوز املكتبة النحوية
ال ُعمانية ،وهو كتاب التقييد الذي يع ُّد
إ�سهاب
�أو�سع امل�ؤلفات يف ف ّنه ،يتناول ب� ٍ
وعمقٍ �أبواب النحو وبع�ض �أبواب
الت�رصيف والإمالء والتجويد يف ع�رشة
�أجزاء ،وتكونت الر�سالة من ق�سمني،
هما :ق�سم الدرا�سة ،وق�سم التحقيق ،ف�أما
الق�سم الأول فكان على ثالثة ف�صول،
بالرقي�شي
ُعني الف�صل الأول بالتعريف ُّ
ا�سمه ون�سبه ولقبه ،وع�رصه الذي عا�ش
فيه �سواء من نواحيه ال�سيا�سية �أم
االجتماعية �أم العلمية والثقافية ،مع
التعريج على �سريته العلمية ،وتاريخ
ان�صب يف
وفاته ،و� ّأما الف�صل الثاين فقد
ّ
درا�سة الكتاب من حماور متعددة ،هي:
منهج امل�ؤلف ،وموقفه من اال�ست�شهاد،
واختياراته ،ومذهبه النحوي ،وموقفه
من بع�ض العلماء ،وم�صادره ،وامل�آخذ
على الكتاب ،ثم جعلت خامتة بنتائج
الدرا�سة ،فيما تناول الف�صل الثالث
و�صف املخطوط ومنهج التحقيق ،والذي
�شمل توثيق الكتاب ون�سبته �إىل م�ؤلفه،
وو�صف الن�سخ املعتمدة يف التحقيق،
ومنهج التحقيق.
مل ُي ْر َزق
يقول املقيميَّ � :إن امل�ؤلف ْ
ال�شهرة ما يفي بالقدر الذي ي�شفي
مِ َن ُّ
غليل الباحث و َن َهمه يف �سريته العلمية،
ومع هذا الإغفال ف� َّإن من َع َر�ض له
أ�صحاب
من امل� ِّؤرخني و�أهلِ الرتاج ِم و�
ِ
الدرا�سات العلمية اقت�رصت عندهم �سريته
على ذكر ن�سبه الذي مل يخلُ هو الآخر

من اخلط�أ ،وعلى اهتمامِ ه العلمي الذي
�أفرز كتا َبه التقييد ،وماد ِة هذا الكتاب
وتاريخ ت�أليفه ،وجلُّ تلك الكتابات �إن
البطا�شي
مل تكن كلُّها عال ٌة على ما ذكَ ره
ُّ
يف كتابه (�إحتاف الأعيان) يف ترجمة
امل�ؤلف املخت�رصة ،وامل�ؤلف – بح�سب
ما و�صل �إليه الباحث -هو �أحمد بن
حممد بن ب�شري بن �أحمد بن َبل َْح َ�سن بن
حممد بن بلح�سن بن خلف بن حممد
بن �أحمد بن عبداهلل بن �أحمد بن ح�سن
بن �أبي بن عثمان الإ َزكَ وي ،وينت�سب
الرقي�شي �إىل القبيلة الإزكوية امل�شتهرة
ُّ
بالعمل والعلم والإقدام .وقد ع َّد ال�شيخ
ؤلف من علما ِء الن�صف الأول
البطا�شي امل� َ
ُّ
من القرن الثاين ع�رش الهجري الذي حفل
بعدد كبري من الأئمة كالإمام �سيف بن
�سلطان امللقب بقيد الأر�ض (ت1123:هـ)
وقبله �أخوه الأكرب الإمام بلعرب الذي
بويع له بالإمامة �سنة (1091هـ) املحب
للعلم والعلماء ،الذي قام ب�إن�شاء مدر�سة
جربين العلمية �أحد �أهم الإجنازات التي
حتققت خالل هذه احلقبة.
ومادة كتاب التقييد على ات�ساعها
وغزارتها من ناحية وعمقها يف درا�سة
عددٍ من مو�ضوعات النحو من ناحية
قدر مِ ْن م�سرية
�أخرى ال تعدم
جالء ٍ
َ
عطاء امل�ؤلف العلمي ون�شاطه الت�أليفي

جوانب
وثقافته العامة ،و ُتلْمِ ُح �إىل
َ
ات امل�ؤلف واهتماماته،
مهمةٍ مِ ْن َت َو ُّج َه ِ
فهي ماد ٌة خ�صب ٌة تنبئ عن �شخ�ص
الرقي�شي يف طريقة عر�ض مادته وانتقاء
نقوالته وا�ستدالالته ومدى قدرته على
التحليل والنقد ،وكيفية ا�ستنباطه،
و�ش�أن الرقي�شي �ش�أن غريه من م�شارقة
الإبا�ضية ممن دونوا العلوم واملعارف؛
�إذ ت�أ ّثر يف ت�أليفه مبا وجده يف زمانه،
ف�سلك بالعربية يف كتابه �سبيلَ الفق ِه
فيما نهجه كثري من �أقدمي فقهاء ُعمان،
ف�أفاد من طريقة تبويبهم يف ترميز
حمتوى الباب �إىل ف�صل وم�س�ألة ،وال تذكر
�شيوخا للم�ؤلف ،وال تالميذ ،وقد
امل�صادر
ً
�أبرز م�ؤلَّف التقييد الهدف من ورائه �إذ
جاء فيه« :وو�ضع ُته لنف�سِ ي ،وملن رغب
رغبت فيه من �أبنا ِء جن�سي» ،وكذلك
فيما
ُ
مل جند ما ي�سعف يف حتديد تاريخ وفاته
عدا الو�صية التي خطها بيده  -ح�سبما
ذكره حفيده اخلام�س زاهر بن حممد
(ت1437:هـ)  -م�ؤرخة يوم� 25شهر رجب
�سنة1152هـ ،مبا معناه � َّأن امل�ؤلف مل يزل
حيا �إىل التاريخ املذكور.
ًّ
وي�ضيف الباحث� :إن كتاب
التقييد يعك�س لنا منزلة امل�ؤلف العلمية
يف علوم العربية وفنونها؛ �إذ يجمع
كتابه هذا ،الذي �ألفه يف العام 1147هـ

يف ع�رشة �أجزاء� ،أبوا ًبا يف النحو و�شي ًئا
من �أبواب الت�رصيف والإمالء والتجويد،
فاجلزء
وقد ق�سمه �إىل ع�رشة �أجزاء،
ُ
الأولُ يف :معرف ِة اال�سم املعرب واملبني
واجلزء
وبيان و�صفه ،وفيه ( )30با ًبا،
ُ
الثاين يف :معرفة الفعل وت�رصفه وبيان
الثالث
واجلزء
معانيه ،وفيه (� )8أبواب،
ُ
ُ
يف :احلرف وكيفية معانيه ،وفيه ()30
الرفع
واجلزء
با ًبا،
الرابع يف :عاملِ
ِ
ُ
ُ
اخلام�س
واجلزء
و�صفته ،وفيه (� )7أبواب،
ُ
ُ
الن�صب وكيفيته ،وفيه ()15
يف :عاملِ
ِ
اجلر
اد�س يف :عامل
ال�س ُ
با ًبا ،واجلز ُء َّ
ِّ
ابع
ال�س
ء
واجلز
ا،
ب
با
()16
و�أحكامه ،وفيه
ُ َّ ُ
ً
يف :عامل اجلزم ومعناه ،وفيه (� )5أبواب،
الثامن يف :العامل و�صفة �أنواعه،
واجلز ُء
ُ
التا�سع يف :التابع
وفيه ( )14با ًبا ،واجلز ُء
ُ
و�أجنا�سه ويف احلكايات ،وفيه( )11با ًبا،
رش يف :اخلطِّ والهجا ِء واجل َُمل
واجلز ُء العا� ُ
مما
كثرية
ومعان
والتقدير،
واحلذف
ٍ
ّ
نيف
يطول و�صفها ويت�سع �رشحها ،وفيه ِّ
و�ستون با ًبا.
ترتيب
ؤلف يف
وامتا َز
منهج امل� ِ
ِ
ُ
�أبواب كتابه ب�أن جعل املعرب واملبني
يف ذات اجلزء ،وهو خالف ال�سائد ،بل
عول يف تق�سيم �أبوابه على
�إن امل�ؤلف ّ
فكرة العامل ،وقد عمد �إىل طرح الفكرة
العامة يف مو�ضوع الباب ،ثم يعر�ض
احلد النحوي ،وبعدها يت�سل�سل يف
حمتويات الباب ،ويق�سمها يف م�سائل �أو
ملتزما بالتمثيل يف كل
ف�صول ،ومل يكن
ً
م�س�ألة ،فقد يعر�ض امل�س�ألة وخالفاتها
وتق�سيماتها دون �إ�شارة �إىل التمثيل،
وقد ميثل وي�ستطرد يف بيان املثال
ويعربه ويذكر توجيهه ،ويح�صل يف
موا�ضع لي�ست بالكثرية �أن يعيد امل�س�ألة
وا�ضح ال تعقيد فيه،
ويكررها ،و�أ�سلوبه
ٌ
فالعبارات التي ت�ضمنها الكتاب متيل
�إىل الي�رس والبعد عن التكلف ،قا�ص ًدا
بها �إفادة املتعلم و�إي�صال املعلومة له
من �أق�رص الطرق ،وهو الهدف الذي من
�أجله و�ضع امل�ؤلف كتابه ،وا�ستغنى عن
كثري من احلجاج واال�ستطراد يف مناق�شة

الباحث بخيت بن حممد املقيمي

الأقوال لأجل هذه الغاية فرتاه مثلاً
خوف
احتجاجات ترك ُتها؛
يقول »:ولهم
َ
ٌ
االحتجاج �إيجا ًزا.
«وتركت
الإطالةِ»،
َ
و�أو�ضح الباحث � ّأن ال�شيخ الرقي�شي
�أكرث من اال�ست�شهاد بالقر�آن الكرمي،
ال�س ْبعِية
و�أورد ع�رش قراءات قر�آنية منها َّ
وال َع�شرْ ية وفوق ذلك وقراءات حكاها
بع�ض النحويني واللغويني ،و� َّأما احلديث
ال�رشيف فقد كان فيه مقلاًّ ؛ �إذ مل َت ْع ُد
خم�سة �أحاديث نبوية ،وبلغت ال�شواهد
ال�شعرية عند امل�ؤلف(� )26شاه ًدا� ،أورد
ن�صفها كاملة ال�صدر والعجز ،ومل ين�سبها
�إىل �أ�صحابها �إال بي ًتا واح ًدا المرئ
القي�س ،وا�ستطعت ن�سبة(� )12شاه ًدا،
والأخرى جمهولة القائل واردة يف كتب
النحويني املتقدمة ،و�أما اال�ست�شهاد
بكالم العرب املنثور فقلي ٌل ال يتجاوز
ثالثة ن�صو�ص ،وللم�ؤلف اختيارات
اختيارا ،و�آرا�ؤه توحي بنزعة
بلغت ()15
ً
ب�رصية ،وقد نقل بطريق الوا�سطة عن
عدد غري قليل من علماء القرنني الثاين
والثالث الهجري ،ومل يتجاوز بنقله من
هم فوق القرن الثامن الهجري ،و�أكرث
كثريا ما يوافق
النقل عن �سيبويه الذي
ً
�آراءه ،وت�أثر ال�شيخ الرقي�شي يف نقوالته
بعدد من امل�صادر ،هي� :رشح ملحة
الإعراب للحريري ،و�رشح قطر الندى
ومغني اللبيب البن ه�شام  ،و�رشح ابن
عقيل ،ومل ي�رصح بنقله عنهم ،وعلى
كتاب التقييد بع�ض امل�آخذ ،كت�صحيف
كلمات �أو �إحالل كلمات يف نقله ،بحيث
ال تتفق مع عموم �سياق الن�ص �أو �إخالل
يف االخت�صار ،وهناك م�آخذ يف ا�ستنباط
الرقي�شي متثلت يف عدد من امل�سائل.
وقد اعتمد الباحث يف حتقيقه
الكتاب على ثالث ن�سخ خمطوطة ،ن�سخة
خمطوطة بخط امل�ؤلف حمفوظة مبكتبة
ال�سيد حممد بن حممد البو�سعيدي،
ون�سخة وزارة الرتاث والثقافة ،ون�سخة
م�صورة ،وهي من مكتبة �أهلية ،وتوجد
ّ
ن�سخة منها يف مكتبة ال�شيخ حمود بن
حميد ال�صوايف ب�سناو.
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بعرثة..

ت�أبني

من ت�رشين الثاين..
اخلام�س و الع�رشون ْ
تاريخٌ جدي ٌد �أ�ضيف �إىل مذكراتي..
�إنَّه �إبراهيم..
من �أجل العلم..
هو الربوف�سور الراحل الذي طاملا كرّ�س حياته كُ لها ْ
ال�سحاب..
كان هامة �شاخمة وه َّمة عتيدة ال تطالها حتَّى ناطحات َّ
دكتورنا املعظم..
ال�سماء يف �صباح هذا اليوم لأنَّها تليق بالأرواح البي�ضاء..
ذهب �إىل ّ
بكوابي�س ملعونة..
مزدحم
ه
د
�سوا
كالح
يف ليلٍ �
أ�سودٍ
ُ
ٍ
َ
من �أقراين..
�صحوت ....على زحمة التعازي ْ
من ذاك احللم
ُ�صدمت..تبعرثت..تنف�ست �شهيقا عميقا لعلي �أفيق ْ
لكن دون جدوى!!
البليدْ ..
ازدياد..متنيت لو �أنَّه خربٌ كاذب..
ال َّر�سائل يف
ُ
لكنَّه و للأ�سف مل يكن كذلك!!
وعمان..
نعم بكيتك يا �أ�ستاذي بحجم بغداد و وا�شنطن ُ
لكن هل بكا ُء القلب يجدي؟!!
و ْ
وجل�ست وحيدة ً عند الزاوية �أذكُ ُر �صوتك
مللمت الذكريات؛
بعدها
ُ
ُ
البغدادي الذي يرنُّ مدو ّيا مب�سامعي حتى الآن..
ّ
كنت تو�صينا على ال�شَّ غَ ِف بالعلم والتزين به حتى ن�صبح قطرات من
َ
في�ض علمك اجلزيل..
من �أ�شعاركِ البغداد َّية ِالعريقة..
ازحنا و�أحيانا تُطر ُبنا ْ
تمُ ُ
ت�س َّمرت يف الزاوية طويال �أرثي مالمح مالئك َّية ً تفي�ض برائح ِة
العلماء..
الكتب حدادا عليك ،ولب�ست لأجلك
عيني..واعتزلت
ملح
ُ
جت َّرعت َ
َ
ال�سواد!!
َّ
�شخ�صكَ العظيم؟
من �سيع ِّو�ض
قلْ يل ْ
َ
ال�سالحفَ اخل�رضاء؟
تلك
�سيحمي
أومن
� ْ
َّ
من �سيعلِّم العلماء؟
�أو ْ
ً
لل�سالحف ووداعا للعلماء..
ا
فوداع
أنت
�
يكن
� ْإن مل
َ
َّ
نت ذو ه َّمة خارقة وحتى �آخر رمق..
كُ َ
و كُ نا ننتظر عودتك ولكن رحمة اهلل كانت �أ�سبق..
نحن عليه الآن..
نت و كُ نَّا وليتنا مل ْ
نكن على ما ُ
كُ َ
من مكنوناته..
وداع ًا ...يا بحرا ليتنا ارت�شفنا قدرا كافيا ْ
من طالبك وعلى نهجك العلمي..
كلنا على �رشف � ْأن نكون ْ
و حتى نكون علماء..
نعدكَ ..
�..سنكافح�..سنتف َّوقُ �..سنكون
ر
العلم�..سن�سه
أجل
�
من
طاقاتنا
ل
ك
�سنبذل
َّ
ْ
ُ
ُ
�إبراهيميني بن�سخة ٍ �أخرى..
ط َّيب اهلل ثراك ،ورفعك مقاما حمموداً كما يليق بدرجة العلماء
وال�ص ّديقني..
ّ
متن ّي ُت لو �أنني مل �أبكِ و بكيت....
أكتب و كتبت...
و متن َّيت لو �أنني مل � ْ
الن�ص تق�صرياً ملا ذكرت و ق�صرّ ت...
و متن َّيت � ْأن ال يكون هذا
ّ
�ساحمني �أ�ستاذي الربوف�سور �إبراهيم يون�س حممود فعظيم قدركَ ال
تب و ال جملَّدات..
ت�سعه كُ ٌ
بت ح ًّيا و م ِّيتا و غم َد اهلل روحك الطاهرة يف الفردو�س الأعلى من
طِ َ
وح�سن �أولئك رفيقا..
اجلنَّة �صحبة َ العلماء و ال�ص ِّديقني وال�شّ هداء
َ
العنود بنت م�سعود ال�شكيلية

املر واحللم اللذيذ
بني �
ِ
أ�صوات القلوب و�إحلاح العقول ،وبني دفاتر الذكريات و�ألبومات ال�صّ ور ،وبني الواقع ِّ
أنا�س ت�سقط لتعود للوقوف ،تتعرث لتداوي جروحا تبكي لتن�سى �أمل متوت لتعي�ش من جديد وتعي�ش ليموت القدمي تتنا�سى
� ٌ
حتى تن�سى وتتجاهل حتى تتعلم بني تلك ال�سطور الب�سيطه هنالك من يجد نف�سه بينهن فكلنا متبعرثون وكلنا تائهون
وفاء بنت �سعيد املقبالية

حديدا
زلت على مر الزمان
�أنا ما ُ
ً

فج�أة دخل بقوة �إىل عامل وجداين ،،جعل من �أوقاتي �أحلى �أيامي..
فج�أة اجتاح على ي�أ�س قلبي ،وابدله ب�أمل عمري ..
�أراد �أن يبحر داخل الأعماق  ،،لريجع �إىل ال�سطح وهو ملئ بالأحجار الثمينة والأملا�س..
�أراد �أن يجعل من كينونة هذه الروح ل�ؤل�ؤة براقة ت�ضئ �ألقا من حولها..
كنت تركني ..
فعل كما يريد و�أجنز الوعيد ْ ،،،،
ولكن ......فج�أة وبدون �سابق �إنذار مثلما جاء ذهب ع ِّني  ،مثلما ُ
الزمرد و�أحالمي و�أمنياتي ف�أي قامو�س �ستندرج!!??...
حلظ ًة � ُّأيها
ّ
حلظة من ف�ضلك �أي عامل �سوف اعي�ش ويف �أي بوتقة �سوف انح�رصرر ..
�أنتظر ولو القليل اجعلني �أرتب �أدواتي بل �أمللم �آهاااتي  ،،و ا�ستدرج انفاااا�سي ..
�أنتظر ال تذهب وجتعل العامل من حويل كئيب ..
�أنتظر ايها ال�صديق الرفيق �أم كنت فقط ال�صاحب العابر !!...
ذهب بعيداا وتركني لوحدي..
ذهب حممال بفر�شاتي و�ألواين ..
ذهب تاااركا ور�أه �أحالمي و�أمايل..
ذهب ومل يرتك �سوى خيباتي و�آالمي...
ذهب تاركا حياتي مبعرثة مثلما وجدهاا..
ذهب وتركني لوحدي مع لوحتي بدووون �ألوان ..
ذهب لأنك�رس من جديد مثلما وجدين �سابقا  ،،ولكن مل يدرك �أن انك�ساري هذه املره �سيكون حاداا وقوياا لأكيف نف�سي و�أت�أقلم مع العامل املزيف
املقنع  ،و�س�أجرح بحدتي وب�إنك�ساري كل من يفكر �أن يقرتب من جديد ،،ف�أنا ما زلت حديد وعلى مر الزمان ب�إذن اهلل مديد ..
�س�أجعل من روعة زمردك انك�سار �سيحكى عنه عرب التاريخ ..
ول�سوف تعلم �أن �ش�أين �سي�صبح عظيما ولي�س بعد كل انك�سار قلب دفني ...
عواطف �سعيد حمد الهنائية

قدوتي و �رس تفوقي..

�أحمل �شكري و امتناين الذي لن يويف
قدرها الرفيع يف قلبي �إىل منبع علمي و
حاملة ر�سالة �أم اللغات معلمتي الغالية
التي طاملا �أح�س�ست بالأمان يف قربها
والتي �سقتني ك�أ�س الثقة و�أر�شدتني �إىل
�سلم االرتقاء نحو القمم ال�شاخمة ،معلمتي
�أنت هبة الرحمن �إىل �أرواح متعط�شة
تنتظر علمك لرتتوي و تودع الظم�أ الذي
عاي�شته �سنني ما�ضية ،معلمتي الزلت
�أتوق واحلنني ي�ستوطن ج�سدي و يداعب
خميلتي و يك�سوين �شوقا بتذكر تلك
الأعوام اجلميلة بقربك والتي لن تعود،

كم �آمل �أن تكوين بقربي لتطفئ احلنني
الذي يهز كياين و ت�صبي علي بحر من
بحار علمك النقي الف�صيح البليغ،
لو ا�ستمررت يف الكتابة عن ف�ضلك
لو�صلت �إىل قاع البحار ك�أمهر الغوا�صني

�ﻷ نتقي �أ�سمى و �أرقى العبارات التي من
�ش�أنها امل�ساهمة يف التعبري عن القليل
من �أف�ضالك التي الزلت �أرتوي منها و
مهما �سربت جل اهتمامي باحثة يف
�أغوار الكتب عن �أجزل الكلمات لو�صفك
ملا وجدت!
و يف اخلتام؛ لك يا �صانعة الأجيال
دعوات �صادقة من ماء ال�صميم و انحناء
ال�ساجدين و دموع الراكعني و خ�شوع
القائمني♡
�أ�سماء بنت حممد العامرية

بحر الأفكار
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بداية

يل البا�سم .يف
لنا �أمنياتنا التي نحملها معنا حتى يف �أحالمنا �إ َّنها كالوجه الطفو ِّ
وم�شاعر
أ�سبوع يل يف جامعة نزوى ،كان �شعور الغربة والوحدة يثري �أفكاراً
�أول � ٍ
َ
خملوط ًة بقلق موح�ش يغتال داخلي  ،كلُّ �شيء كان غريبا بالن�سبة يل؛ االن�سان
والزمان ،وخ�صو�صا املكان مل �أكن �أعرف امل�صلى �أو املطعم �أو حتى قاعة الدرا�سة
التي �س�أدر�س فيها .التحقت باجلامعة لأكمل درا�ستي و�أح�صل على البكالوريو�س ،
معظم زمالئي جا�ؤوا بعد الدبلوم وك ّل واحد منهم له زميل درا�سة �أو جار �أو قريب.
من بوابة اجلامعة انتابني �شعور عميق من احلزن والقلق
ذات مرة
ومبجرد دخويل ْ
ّ
ال�ساحة الكبرية ،و�أخذت �أجول بب�رصي
تلك
يف
وقفت
لكنني
ا
خوف
أ�ضطرب
جعلني �
ً
َّ
وقلت يف نف�سي« :حقا �إ َّنك كبرية �أيتها اجلامعة ،ولك َّنك
اجلامعي،
يف املبنى
ابت�سمت ُ
ُ
ّ
من �إرادتي وال طموحاتي» .وهكذا م�شيت واثق َة اخلطى ،با�سمة �أرى �أمامي
ل�ست �أكرب ْ
تفوقي �أو ح�صويل على املاج�ستري�أو الدكتوراه.
من
أكرب
�
حتى
جدا
ا
د
ج
ْ
حلمي الكبري ّ
ّ
َ
�ساملة بنت جمعة الرا�شدية

جامعة الأجماد

لجِ َامِ َع ِة الأجما ِد �إن �شِ ْئ َتها َن ْزوى

اللبيب مبا تهوى
�شمائلُ َت�س َتهوي
َ

املعارف ُث َّل ٌة
تلث عليها يف
ِ
ُّ

مِ َن الأملِ املعقود ما طالها َر ْ�ض َوى

َع َرا َق ُتها �أَ
�ضحت َعلى ك ِّل مِ ن ٍرب
ْ

أخبارها يف امل َْج ِد قد كَ َ�س َب ْت َن ْح ًوا
و� ُ

ال�ص ْخر مل تزل
ف�آثارها كالنق�ش يف َّ

ين فال َز ْه ًوا
على الدهر
نربا�سا َي ِز ُ
ً

فن َترى لها
�أجامع ًة يف ك ِّل ٍّ

معا َ
هوا
مل فاقت يف َ�سماء ال ُعال َد ً

علم يف َر�شَ ادٍ  ،ومنه ٌل
منار ُة
ٍ

تزاحم ق�صّ ا ٌد �إىل ذلك امل�أوى
َ

تر�سيخ فك ٍر وحمت ٍد
م�ؤ�س�س ٌة
ُ

ر�سالتها � ،أو نبذ ما كان من �أهوا

تر ّقت رحا ًبا للعطاء ،ومن َيذُق

ال�سلوى
من َّ
ال�ش ْه ِد ال َيدري اللذاذة يف َّ

خرجت �أجيالَ عِ لم ت�سلحوا
فكم ّ

بنهج ،ويف امليدان قد �أح�سنوا
الطهوا
ٍ
ً

براجمها مل ُتب ِد للع�رص َعا ِر ً�ضا
ُ

لب ْت لداعي ال ُّنهى الفحوى
ولك ّنها َّ

آداب والعلم بعدها اقـ
فكلي ُة ال ِ
َّ

ت�صا ٌد ،و ُنظْ ٌم ،والإدار ُة للأقوى

وهند�س ُة التعم ِري فيها مناه ٌل

و�صيدل ُة التمري�ض َتذري الهوى َر ْه ًوا

ريها
ع�شت
ْ
أعظم بها ما َ
وان�شق عب َ
ف� ْ

وعرج بها �أعلى املقامات واجلدوى
ِّ

ففيها ترى َتهطال �أو�سمةٍ العال

ول�ست ترى َو ْه ًنا على امل َْج ِد �أو َل ْه ًوا

وفيها امنحى ما كان يف اجلهل قاب ًعا

املحوا
النفع ال يقبل
وميكث فيها
ُ
ً

�سالم على نزوى ،على َق ْد ِر ما لها
ٌ

من ال�شَ َم ِم املزجي �إىل الرفعة البهوا

ان تدفَّق وارتوت
�سالم كه َّت ٍ
ٌ

�سفوح على ال�شهبا ِء وانتع�شت نزوى
ٌ
بخيت بن حممد املقيمي
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�أجمل ما ر�أيت!..
أبدية
ال�سعادة ال َّ
�ضوء ناعم يتخلق يف ربوع �سمائنا الليلية ..يخرتق قلوبنا فج�أة ليدخلها يف ِّ
جو َّ
مبجرد ال َّنظر فيها تع�شق املجهول ،وتخو�ض يف جميع تفا�صيله ح َّتى لو كان ذلك
 ....التي جتعلك
ِّ
ال�شي ُء هاج�سك املخيف ..
َّ
قطرات ال َّندى على الأوراق فزادتها �إ�رشاق ًا
..ت�ساقطت
مل
الر
ات
حب
..احرتقت
العطر
من
ان�سكب
ُ
ُ
ْ
َّ
َّ
�شيء يعجز
..وما �أزالُ متعلِّق ًة بتلك ال َّنجمة ..ك ّل هذا مل ين�سني �إياها �أتدرون ملاذا ؟..فبداخلها
ٌ
�صفات َمالكٍ �صغري ٍيحلِّقُ يف الأرجاء؛ با�سم
العقلُ على اكت�شافه ..جمالٌ  ..ر ّقةٌ ..طيبةٌ ..ما هذه �إال
ُ
ال�شتاء ..
نقيا كنقاء كرات الثَّلج يف ِّ
الثَّغر دوما..يرتدي ثوب ًا �أبي�ضاّ ،
�رس القلب عن الروح !..
فذلك
تف�سريه
عب
ال�ص
من
�شي
ُّ
ٌ
َّ
�شيء ما يجعل َ
القلب يتعلق به ُ
�إ َّنها لي�ست ك� ِّأي جنمة تظهر بالليل تغريك ب�ضوئها فهي تظهر يف العني لي ًال ..نهاراً�..أو حتى يف
املنام..تتمنى للحظة �أن تكون ملكك فقط لي�ست لأحد �أخر ..لي�ست �أنانية لكنه حر�ص على امتالك
�شيء ثمني جداً يجعلك مميزاً عن الآخرين بوجوده معك..
�أعرفتم الآن �أجم َل ما ر�أيت؟..
�أمل عبداهلل حمد احلب�سية

بدرا و�سط مغ�ص احلياة»
«�ستغدو ً
اقتادتني ال�سعادة و�أنا �أراك تت�شبث بال�صرب ،ت�أوهت لأنينك ،و�أح�س�ست بهناءة لإ�رصارك مبوا�صلة الدرب.
لقد ر�أيتك عن كثب ت�شع نورا ،بالأم�س �صادفتك تتغا�ضى حديث ال ي�ؤبه له قالوا فيك ما ال تطيق وترغب.
ت�أملت ثقتك بنف�سك تكرب وتكرث� ،أدركت ب�أنك ت�ستمد القوة من م�صدرك ،وجدتك تبتغي للعزمية والإ�رصار فتدفعه
بجوف الف�ؤاد ،ر�أيتك بعفوية كيف حتافظ على نقاط قوتك وتزيدها �صالبة و �رصامة ،وجدتك قد بد�أت تفهم معنى
احلياة بحق .فكم ت�أملت لفقدان عزيز ،وكم عقدت الده�شة ل�سانك لأقوال �أنا�س فيك بال�سوء ،و�أنت ب�صفحة بي�ضاء
كليا.
�أحببت �أن �أ�سلك دربك و�أخطو خطوك .فكم بعرثتني تفا�صيل احلياة ،وكم �أ�صابني نفور وابتئا�س من عقدة الدهر،
منحدرا خر بي �إىل احل�ضي�ض .كان تق�صي �أوجاعي يزيدين عد وعذاب ،فما
مع�ضلة مفرطة من اال�ست�سالم �سلكت بها
ً
لبك ،وا�ستب�شار وتفا�ؤل لكافة �أمور احلياة .ولكن! ماذا حدث بالأم�س؟ لقد �أ�صبحت
كان يل �إال �أن �أقتدي لإن�رشاح ّ
�شخ�صا �آخر! وك�أنها تخربين لغة بدنك ب�أنك قد ا�ست�سلمت ومل تعد ت�ستطيع النهو�ض �أكرث� ،أتكد�ست �أمغا�ص ج�سدك
و�ضاعفت فيك الهزمية! �أزادت م�شاكلك ومل يعد للج�سد جهد وا�ستطاعة! �أحت�س بحرية وارتباك وعدم ارتياح
و�سكينة؟ حتديات كثرية وتثبيط جم من املجتمع الذي تعي�ش حوله! ال تفكر يف قول �أجل ف�إن موجز الإجابة
�إ�ستبان بال جواب ،قف الآن من جديد فقد حان الآوان بال تكا�سل وال تباط�ؤ ،بال ارتعاد وال انهزام ،قدم ر�أيا
تاما �صائبا تقتنع به ،ال تفقد طاقة منك لتربر �أفعالك للمجتمع ،وبكل الأحوال ،لن تنجو من الكالم،
احذر �أن تفكر بخيبة من تدين م�ستواك التعليمي� ،أو خوف من عقبة متنعك من حتقيق حلم فيه لذة
وبغية كن متيقظا متنبها ،ف�أنت ال�شخ�ص الذي �أقتدي به ،و�أنت ال�شخ�ص الذي مل ولن يهزم ،وال
�أحد غريك �سيعمل على حل م�شاكله مبفرده ،املتقبل لنقد �شخ�ص مهما كانت �صعوبته
ب�صدر رحب وهادي� ،أنت ال�شخ�ص امللهم و�صاحب الطموح الكبري ،الذي �إذا مل
يجد بجانبه �أح ًدا مي�ضي معه ويخطو خطوة �صاح عاليا « وكفى باهلل
وكيال».
منى مبارك �سيف العزري
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Ask a teacher: Steven Douglas Orr
Steven answers questions from his class students,
Elementary Section 26.
1. When did you come to the University of Nizwa?
I moved to Nizwa in Aug 2011 from Al Ain, UAE.
2. What is the name of the University where you
studied?
The University of California Santa Barbara. It is very
famous for its ocean setting. The campus is literally
on the coast of California with some buildings
having ocean views. Some students were lucky
enough to rent houses or apartments that were right on the edge of
the cliff with balconies overhanging the Ocean. I don’t think there
is another University with such a setting and accommodation for
students.
3. What experiences will you never forget at your University?
I will never forget studying late at night for exams in the Library. I found
a secret room with a giant table shaped like a surfboard with lots of
space to put all our books and papers if I was studying with classmates.
Very few people knew about this room and so you could have a quiet
place to study when the Library was very crowded. My other great
memory was my part-time job at night working at Pizza Bob’s. It was
a fun place to work as there were always sports on the big screen TV,
and we could have all the pizza and soda we wanted for free.
4. Were you a clever person at University?
I wasn’t very good in math or chemistry, but I did very well with my
Anthropology and Psychology classes.
5. Are you a serious person?
No, I really like to make jokes with my students and fellow teachers.
6. Do you find it difficult to teach students in Oman?
Writing and listening take a lot of time to teach properly. Students
seem to do much better at grammar and reading in a shorter period
of time.
7. Do you like Omani students?
I really like how Omani students are always smiling and laughing all
over the University campus. It really brightens your day and makes
you feel good to see all that happiness every day.
8. How was your beginning at the University of Nizwa?
One of my best memories was four years ago when I had just arrived
and it rained very hard. It flooded the road that goes through the
University and it was like a river or canal. It reminded me of Venice,
Italy. Everyone got to go home early to avoid the flooded wadis.
9. Do you have any aims, dreams or ambitions in your life?
I have always wanted to build a house preferably with some land
where I could farm and have animals. I would love to have a Ranch
like you see in America as well as other countries.

Free Time
• FREE TIME
Free time is like a fruit. If you leave the fruit on the tree for a long
time, you will be unable to eat it, just like free time. If you miss your
free time and just sit without doing anything, your life will be unable
to practice something or create or even learn something new in
your life. So we have to work on our free time and don’t be lazy.
In my country, people have a lot of free time because of many
things. First of all, there is a big population of foreign workers. Because
of this, some local people don’t have jobs. Another thing is for the
people who have jobs and aren’t married, when they finish their
jobs the rest of the day will be free time. Another thing is there are a
few old people who can’t work and their sons give them money to
spend in their free time.
All in all, there is nothing to stop you from practicing or learning new
things in your free time. You can use your free time in a negative
or positive way. You are the one who chooses the way. It’s your
direction. It’s your life. Make it good and grow up learning.
Omer Abdel Aziz Abduladhim Mohammed
Elementary Level
• IS THERE A NEW THING THAT YOU WANT TO LEARN IN YOUR FREE
TIME? WHY?
In my free time, I want to learn a lot of new things. These things
I think will improve my ability. The things that I want to learn are
sewing clothes, training to write calligraphy, and trying to learn how
to paint. Actually I don’t know how to sew clothes, but I will learn
to sew because I like that thing. Also, I will sew a lot of clothes and
simple things like a doll after I learn that. The second thing I want
to do is learn how to write calligraphy precisely because I want to
improve my talent in writing. Also I want to practice writing with
other styles. In addition, I want to learn how to paint because I like
painting, but I don’t know how to paint easily. Also, I want to learn
basic things about painting. I think painting is a good thing to learn
in my free time. Of course, there are many things I want to learn
about it.
Hajer Hamdan ALShammakhi
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An interview with Zinnia Bookwala
Zinnia Bookwala is an interior
designer from Muscat, and an
intrepid young woman who
follows her dreams. Here she
talks about her profession and
free time to Nina Walter from
UoN.
Could you tell us something
about your job? What do you
do?
I am an Interior Designer by
profession.
And
what
are
your
responsibilities?
I have had the privilege to work
as a designer, detailer, as well as
handle project supervision. As
a designer, I am involved with
designing a given space and
transforming it in line with my
client’s vision & taste, keeping
in mind the functionality of
the space. Detailing involves
emphasizing the methods,
material
and
processes
required to translate your
designs into reality; whereas
supervision involves monitoring
and ensuring that your design

Students’
Work

ideas have been understood
well by the contractor and that
they are correctly implemented
on site.
What qualifications does a
person need to do what you
are doing?
Qualification-wise you need
a Diploma, Bachelor’s or a
Master’s degree in Interior
Design to pursue it as a
profession.
While
Interior
Designing is highly reliant
on talent and skills, to enter
a professional environment
and also to be well versed
with the technical aspects
of the trade, it’s best to gain
these qualifications prior to
practicing.
Could you describe your typical
working day?
Well a typical day usually
involves a mayhem of activities
from client meetings, dedicated
designing hours, coordination
with other technical people
involved in the projects, to site
visits and meeting with product
suppliers and dealers. Certain

days can be relaxed, while
many a day we are busy trying
to meet deadlines!
How many people do you work
with?
Frankly, the entire design
process can never be done
in isolation. There are many
parties involved – depending
on the project stage. The usual
parties would include the
client, designer [consultant],
contractors,
suppliers,
government bodies, building
management people etc.
What is your biggest challenge
at work?
The biggest challenge as
a designer is in accurately
recognising client needs and
successfully translating them
to concrete ideas. Remember,
while designing requires talent,
skill and technical knowledge,
it’s a highly subjective field,
and individual tastes differ a
lot. There is no absolute right or
wrong! Your client’s taste and
style might be very different
to the standard –and at times

Movie
Review:
Hotel
Transylvania
Cast: Adam Sandler, Andy
Samberg,
Selena
Gomez,
Kevin James, Brian George.
Director: Genndy Tartakovsky.
Dracula wants a safe place for
his daughter Mavis. He builds
a hotel in Transylvania, to hide
from humans. It’s called Hotel
Transylvania, where monsters
go for vacation far away from
the scary humans. Dracula
invites his friends: Frankenstein,
Eunice, Wayne and Wanda,
the werewolves, Griffin, the
invisible man, Murray, the
mummy, Bigfoot, and many
other monsters to celebrate
the 118th birthday of Mavis,
but things go wrong when
Jonathan—a human—enters

the hotel.
Genndy Tartakovsky is known
for his animation works like
Dexter’s laboratory, Samurai
Jack, and many others. He’s
back with a blood- sucking
monster—Dracula—and all the
familiar voices.
When a dad wants to protect
his precious daughter, weird
things are sure to happen.
Dracula has been protecting
Mavis forever and he wants to
continue that, but there is an
intruder in the hotel this time.
However, Dracula doesn’t
give up, he wants things
to be the way they always
were, but not really. Dracula
makes Jonathan disguise as a
monster, and he starts to add
his touches to the place. But

not feasible. It’s your role as a
designer to balance this and
ensure the client’s taste can
be met without compromising
the project’s functionality and
aesthetics.
And what do you love most
about your job?
I am a creative person by
nature. The ability to take
something so abstract from the
corners of the human mind and
to translate it into a concrete
tangible product is what truly
inspires me. The reward from this
passion is simply inexpressible.

the truth must be revealed.
The animation is really exciting,
especially the character of
Dracula, and how his face
turns red when he thinks his
daughter is in danger.
The movie’s really good,
but the scary things aren’t
scary, they’re just funny. It’s
enjoyable and entertaining.
Although it’s a nice movie,
there isn’t a new thing that
would make it different from
other animations. Overall it’s
a fantastic family comedyanimation movie, and there is
also part 2 (Hotel Transylvania
2) to look forward to.

Asma Al-Hooti
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