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ٍ
أجيال من ال ُعمان ِّيني
ورشاد لك ِّل طالب علم ،وهي بذلك تهدف إلى بناء
علم
ٍ
تتم َّثل رؤية جامعة نزوى يف سعيها َّ
الدؤوب ِلن تكون منارة ٍ
َّ
املؤهلني والواعني بتراث األ َّمة اإلسالم َّية والثقاف َّية ،واحملافظني على ال ُهو َّية ال ُعمان َّية األصيلة والقيم األخالق َّية واالجتماع َّية،
َّ
َّ
َّ
مسلَّحني باملعرفة والقدرات التِّقن َّية التي يتطلبها املجتمع ال ُعماني.
رسالة اجلامعة:
اإليجابي
األساسي هو نشر الفكر
وإن هدفها
نفع عام ،تقوم على أمرها وتدبير شؤونهاَّ .
َّ
إن جامعة نزوى َّ
مؤسس ٌة علم َّي ٌة ،أهل َّي ٌة ،ذات ٍ
َّ
َّ
أساس من اإلميان ال َّراسخ باهلل  -ع ّز وج ّل ،-وعلى والئها للوطن
واإلسالمي على
احلضاري
وترسيخ هو َّية األ َّمة وقيمها وإرثها
ٍ
َّ
َّ
السلطان .غايتها نشر املعرفة مبا يكفل َّ
لطلبها التَّعلم ،والتَّزود بالفضائل ،واكتساب مهارات احلياة الالزمة إلثراء حياتهم
وجاللة ُّ
فإن اجلامعة تسعى إلى إيجاد برامج ٍ
مرنة تو ِّفر درج ًة عالي ًة من التأهيل
وتأهيلهم لإلسهام بفاعل َّي ٍة لنم ِّو املجتمع وتط ُّوره؛ ولهذا َّ
واقع ملموس.
األكادميي والتَّنمية الفكر َّية مبا يترجم هذه الغايات النَّبيلة إلى ٍ
ِّ
اجلامعة يف سطور:
ربحي» يف سلطنة ُعمان.
أساس غير
نفع عام «على
تعليم ٍ
ٍ
 أنشئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد أ َّول َّعال أهل َّي ٍة ذات ٍ
مؤسسة ٍ
ٍّ
طالب وطالبة.
 يفوق عدد طالبها ()6,800ٍ
َّخصصات واخلبرات ،ومن شتَّى جنس َّيات
 التحق بسلكها التَّدريسي أعضاء هيئةٍ
تدريس ذوي كفاءة عالية يف مختلف املجاالت والت ُّ
العالم.
 تتن َّوع برامجها التَّعليم َّية ما بني درجات املاجستير والبكالوريوس وال ّدبلوم.ص يف مجال البحوث والتَّطوير التِّقني؛ أطلق عليه مركز «دارس للبحث العلمي والتَّطوير التِّقني» ،وآخر
بحثي
 يوجد بها مرك ٌزِّ
متخص ٌ
ٌّ
للدِّراسات العرب َّية «مركز اخلليل بن أحمد الفراهيدي للدِّراسات العرب َّية» إلى جانب كراسي البحوث العلم ّية.
 نظامها الدِّراسي يشمل اللُّغتني العرب َّية واإلجنليز َّية.عدة بلدان من العالم؛ منها :الواليات املتحدة األمريك َّية،
أكادميي وثي ٌق بأكثر من ( )18جامع ًة
 يجمعها تعاو ٌنومؤسس ًة علم َّي ًة دول َّي ًة يف َّ
َّ
ٌّ
وأستراليا ،وماليزيا ،واململكة املتَّحدة ،وغيرها من البلدان.
والدور َّيات اإللكترون َّية.
 بها مكتب ٌة واسع ٌة تض ُّم اآلالف من الكتب الورق َّية وااللكترون َّية ،واملوسوعاتَّ ،ٍ
مختبرات بحث َّية.
 تزخر بـ( )71مختب ًرا تدريس ًّيا يف شتَّى املجاالت ،و()9 أسهمت حتَّى اآلن يف نشر أكثر من ( )157بح ًثا مح َّك ًما ،و( )26كتا ًبا مؤ َّل ًفا.ٍ
مقاومة للزَّالزل عام 2010م.
مبان
اختراع يف مجال الهندسة املدن َّية ،بتصميم ٍ
 حصدت أ َّول براءةٍ
ً
ٍ
جامعات عامل َّية خالل العام األكادميي.
عدة
 تقدِّم لطالبها برامجٍ
تدريب اختيار َّية يف َّ
ِّ
ُّ
ُّ
ِّ
واملعنوي للطالب ،ويوفر املنح والبعثات للطالب املتفوقني واملجيدين يف
املادي
 بها صندو ٌق ملساندة املتعلمني (معني)؛ يقدِّم العونِّ
َّ
الدِّراسة.
ُّ
ً
ً
ُّ
ٍ
متخصصة للطالب واملجتمع من خالل مركز التَّعلم مدى احلياة.
 تق ِّدم دورات وبرمج تدريب َّيةِّ
بشكل ف َّعال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
 تسهمٍ
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الجامعة تحصد
في برنامج التبادل الطالبي بين جامعات الدول العربية
حصدت جامعة نزوى على املركز األول يف
برنامج التبادل الطالبي لصيف  2015م  ،والذي
ينظمه املجلس العربي لتدريب طالب اجلامعات
العربية ،حيث مت إعالن نتائج اجلامعات الفائزة
يف امللتقى الثاني والعشرين لتبادل عروض تدريب
طالب اجلامعات العربية واملنعقد بجامعة الفيوم
بجمهورية مصر العربية.
هذا ويهدف برنامج التبادل الطالبي بني
اجلامعات العربية إلى تبادل اخلبرات واألفكار
فيما بينها ،واالستفادة من البرامج األكادميية
التي تقدمها ،إضافة إلى تطوير مهارات الطالب
الدراسية ،وصقل شخصيته ،وتهيئته للخروج إلى
سوق العمل مكتسبا اخلبرة والدراية الالزمتني
لذلك ،وتعد جامعة نزوى عضوا فاعال يف
املجلس العربي ،حيث استضافت العام املاضي
امللتقى اإلبداعي السابع عشر والذي حمل
عنوان (اإلبداعات الطالبية ودورها يف تنمية
املجتمع احمللي) ،إلى جانب استقبالها كل صيف
مجموعة من طالب اجلامعات العربية للتدرب فيها
واالستفادة مما تقدمه من خدمات أكادميية وبحثية.

فريق تطوعي من جامعة نزوى يفوز بلقب الفريق األكثر تأثيرا في
المجتمع و ( )16ألف ريال حصيلة ما جمعته فرق جامعة نزوى لصالح
برامج مسابقة العطاء الكبرى

وكانت اجلامعة قد شاركت يف امللتقى الثاني
والعشرين لتبادل عروض تدريب طالب
اجلامعات العربية بورقة عمل قدمها األستاذ
سعود بن ناصر الصقري -مدير مركز التميز
الطالبي -تتحدث عن جتربة جامعة نزوى يف
برنامج تبادل تدريب الطالب.

شارك طالب برنامج العمل التطوعي احتفال
جمعية دار العطاء بتكرمي الطالب الفائزين
مبسابقة العطاء الكبرى للكليات واجلامعات يف
موسمها اخلامس ،وكان ذلك حتت رعاية السيد
كامل بن فهد آل سعيد -مساعد األمني العام
مبكتب نائب الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.-
وتقوم فكرة املسابقة على أساس تكوين فرق من
طلبة اجلامعات والكليات للتنافس يف ابتكار وتنفيذ
فكرة ملشروع جمع تبرعات لصالح البرامج التي
تنفذها جمعية دار العطاء ،وتهدف إلى حتقيق
أهداف تربوية عديدة أهمها تشجيع الشباب على
االنخراط يف العمل اخليري والتطوعي ،واإلسهام

يف تطوير مهاراتهم يف العمل اجلماعي وتخطيط
املشاريع وتنفيذها.
اجلدير بالذكر أن جامعة نزوى شاركت يف مسابقة
العطاء الكبرى هذا العام بست فرق حتت إشراف
برنامج العمل التطوعي باجلامعة ،وتأهل للدورة
النهائية وقبل النهائية أربع فرق ،حيث ساهمت
بجمع حوالي  16ألف ريال عماني من احلصيلة
اإلجمالية للمسابقة والبالغة  31ألف رياال عمانيا
لصالح البرامج التي ترعاها جمعية دار العطاء،
وقد تأهل فريقا ( إلى اجلنة معا) و ( أصير أحسن)
للدورة النهائية وفاز األول بلقب الفريق األكثر
تأثيرا يف املجتمع .

ضمن برنامج التبادل الطالبي الدولي..
جامعة نزوى تبتعث ثالثة عشر طالبة إلى جامعة الشهيد بهيشتي اإليرانية

ابتعثت جامعة نزوى وفدا طالبيا مكونا من ثالثة عشر طالبة من
تخصص الصيدلة إلى اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية للدراسة يف
جامعة الشهيد بهيشتي اإليرانية بطهران ملدة خمسة أسابيع ،ويأتي
ذلك ضمن برنامج التبادل الطالبي الدولي بني اجلامعات العاملية.
وقد استقبل مسؤولو جامعة الشهيد بهيشتي الطالبات من مطار
اإلمام اخلميني وتوجهوا بعدها إلى حرم اجلامعة ،وباشرت الطالبات
يف اليوم الثاني لهن بالتعرف على اجلامعة وأساتذة املساقات التي

سيدرسنها وشرحوا لهن برنامج الدراسة بكل تفاصيله.
والتقى الدكتور حجت رسولي -مستشار رئيس جامعة الشهيد بهيشتي
ونائب الرئيس -بالوفد املبتعث من جامعة نزوى وعرف الطالبات على
اجلامعة عن قرب ورحب بهن يف رحابها متمنيا لهن كل التوفيق
وقضاء أوقات مفيدة وجميلة يف إيران.
كما التقى الدكتور عيسى بن سليمان العامري-مدير مركز دارس
للتطوير التقني والبحث العلمي ،واملشرف على الطالبات -برئيس

جامعة الشهيد بهيشتي بطهران األستاذ ال ّدكتور مح ّمد مهدي
طهرانشي  ،وتناقشوا توطيد العالقات بني اجلامعتني يف مجال
البحوث العلمية والتبادل الطالبي.
اجلدير بالذكر أن اجلامعة قد ابتعثت يف صيف2014م مجموعة
من الطالب ،ويأتي هذا الوفد كدفعة ثانية ،كما أنها استقبلت يف
شهر إبريل املاضي وفدا طالبيا من درجة املاجستير والدكتوراه يف
تخصص اللغة العربية من جامعة الشهيد بهيشتي اإليرانية.
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معهد التعلم مدى الحياة يبحث أوجه التعاون المشترك مع دائرة الشؤون الرياضية
بمحافظة الداخلية
عقد معهد التعلم مدى احلياة اجتماعا موسعا مع دائرة الشؤون الرياضية
مبحافظة الداخلية ،وقد مثل املعهد الدكتور سالم بن حمد احملروقي -مدير
املعهد -يف حني مثل الفاضل محمد بن سليمان اليحمدي دائرة الشؤون
الرياضية.
وناقش االجتماع أوجه التعاون بني اجلانبني يف تدريب إدارات الفرق
الرياضية باحملافظة ممثلة بالفرق التي تتبع أندية نزوى وبهال والبشائر
وفنجا وسمائل باإلضافة إلى احتاد فرق إزكي ،ويستهدف البرنامج أكثر من
 600متدربا ،وهو برنامج تعاوني مشترك ترعاه عدد من الشركات العاملة

مركز إنماء الموارد البشرية
ينفذ برنامجا تدريبيا في
«مهارات إدارة الوقت وضغوط
العمل»

نفذ مركز إمناء املوارد البشرية برنامجا تدريبيا ملوظفي
اجلامعة حمل عنوان «مهارات إدارة الوقت وضغوط
العمل» قدمه الدكتور سالم بن عبداهلل الشكيلي-
مدرب معتمد يف تطوير مهارات الذات ،-حيث هدف
هذا البرنامج إلى التعريف بأهمية الوقت يف اإلدارة،
وتخطيط وإدارة الوقت وحتديد األولويات يف العمل
والتعرف على مضيعات الوقت وسبل التغلب عليها،
وتعريف املشاركني مبصفوفة الوقت أليزنهاور وأساليب
تنظيم العمل ،وتعريفهم مبصادر ضغوط العمل وأعراضها
وأنواعها ،وإكسابهم مهارات حتديد وتشخيص الضغوط
إلى جانب تعريفهم بقواعد وأساليب مواجهة ضغوط
العمل ومهارات التحكم بعوامل القلق والتوتر.
وقد شمل البرنامج محورين األول منهما يف إدارة الوقت
وضم احلديث عن إدارة الوقت وحتليل ساعات العمل
وتنظيم الوقت ومحاربة مضيعات الوقت ،إضافة إلى
جتميع الوقت يف فترات متصلة ،والعادات السيئة يف
استخدام الوقت ،وكيفية إدارته بطريقة أفضل.
أما احملور الثاني للبرنامج فقد شمل احلديث عن
أساليب ومهارات مواجهة ضغوط العمل وكيفية إدارتها
يف بيئة العمل ومصادرها وأعراضها ،وكذلك التوتر
وعالقته باإلجناز وآثاره الصحية املختلفة (اجلسدية
والنفسية) ،وأسباب وأنواع ضغوط العمل ومدى تأثيرها
على فعالية العمل وأخيرا مهارات حتديد وتشخيص تلك
الضغوط.

باحملافظة ،وقد مت يف االجتماع وضع التصور األولي للموضوعات
التي سيطرحها البرنامج واحملتوى العلمي ،وساعات وجدول
التدريب.
اجلدير بالذكر أن التدريب سيتم يف حرم جامعة نزوى املبدئي
ببركة املوز ،مع إمكانية نقل التدريب إلى الفرق البعيدة ليتم تنفيذه
يف مقر هذه الفرق أو يف مقر األندية التي تتبعها ،ويتوقع أن يبدأ
البرنامج يف شهر مايو املقبل  ، 2016حيث سيستمر ملدة 10
أسابيع ،وسيحاضر فيه مجموعة من املختصني احملليني والدوليني.

مركز الخدمات االستشارية
وتوطين االبتكار ينظم ورشة
في «كيفية إعداد نموذج
عمل لعمل خطة عمل»
نظم مركز اخلدمات االستشارية وتوطني االبتكار
ورشة عمل بعنوان " كيفية إعداد منوذج عمل لعمل
خطة عمل" ،قدمها األستاذ عادل احلبيشي -مستشار
أول مبركز الزبير لتنمية املؤسسات الصغيرة ،-وقد
شارك فيها ما يفوق( )٧٠طالباً وطالبة من مختلف
الكليات والتخصصات.
وتطرق احلبيشي خالل الورشة إلى أهمية إعداد
منوذج خطة عمل لبدء املشروع التجاري ،وكيف
تعم ُل املنشئات لتَحقيق النجاح و َك ْسب املال .بعد ذلك

حتدث عن مكونات منوذج العمل وتفاصيلها حيث
تتكون من الشركاء ،واملوارد الرئيسية ،واألنشطة
الرئيسية ،ومصادر الدخل ،وعالقات العمالء،
وقنوات التواصل ،والقيم املقترحة ،وشرائح العمالء.
ويف ختام الورشة فتح باب احلوار لإلجابة عن أسئلة
الطالب واستفساراتهم.

معهد الضاد يشارك في مؤتمر «تدريس
العربية للناطقين بغيرها :تحديات
الواقع وآفاق المستقبل»
شارك معهد الضاد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها يف مؤمتر جامعة
قطر املقام بعنوان «تدريس العربية للناطقني بغيرها :حتديات الواقع وآفاق
املستقبل» ،والذي عقد يف العاصمة القطرية الدوحة.
وقد تناول املؤمتر واقع تدريس العربية للناطقني بغيرها ،وتعرض إلى التحديات
التي يواجهها العاملون يف هذا املجال ،كما تطرق إلى عدد من املمارسات التي
من شأنها صنع مستقبل أفضل لتدريس العربية لغة ثانية ،مثل :تطوير وسائل
التقومي ،واستخدامات التقنية يف التدريس ،وظاهرة وارثي اللغة ،وغيرها من
القضايا التي باتت محور اهتمام العاملني يف املجال.
وشارك معهد الضاد ممثال يف مديره الدكتور غسان الشاطر بورقة علمية
بحثت اقتراح أداة جديدة لقياس مهارة احملادثة لدى الناطقني بغيرها ،وتناولت
قضية املصداقية والثبات يف الطرق واألدوات املتبعة حاليا يف اختبارات
احملادثة ،وخلصت الدراسة إلى أن اختالف أدوات التقييم ،يؤثر يف نتائج
املتعلمني ،مما يشكك يف مصداقية تلك األدوات ،ودعت الورقة إلى وضع
معايير مرجعية تضبط عملية التقومي ،وتتصف مبصداقية عالية ،وثبات يف
النتائج ،وهو ما طبقته الدراسة يف األداة التي طورتها لغايات اختبار مهارة
احملادثة.
ويف نهاية املؤمتر ُدعي الدكتور غسان الشاطر للمشاركة يف جلنة صياغة
التوصيات التي تليت على احلضور يف اجللسة اخلتامية.
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مركز الفراهيدي
ينظم برنامجا للتعريف
بالدورة الخامسة لجائزة السلطان
قابـوس للثقافـة والعلـوم واآلداب
كتب-أمجد الرواحي:
نظم مركز اخلليل بن أحمد الفراهيدي برنامجا تعريفيا
بالدورة اخلامسة جلائزة السلطان قابوس للثقافة والعلوم
واآلداب وذلك حتت رعاية األستاذ سعود بن مذخور
اجلفيلي -نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية-
وبحضور الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشية -مديرة
مكتب اجلائزة -وعدد من القادة العسكرين ودكاترة
اجلامعة ورؤساء الفرق الشعبية.
افتتح البرنامج بآيات عطرة من الذكر احلكيم ،تلته
محاضرة تعريفية للدكتورة عائشة الغابشية حتدثت فيها
عن الكثير من املواضيع املتعلقة باجلائزة وعن أبرز أهدافها
ومجاالتها ،حيث أشارت إلى أن أهداف اجلائزة تتمحور
حول دعم املجاالت الثقافية والفنية واألدبية باعتبارها
سبي ً
ال لتعزيز التقدم احلضاري اإلنساني ،واإلسهام يف
حركة التطور العلمي واإلثراء الفكري ،وترسيخ عملية
التراكم املعريف ،وكذلك تغرس قيم األصالة والتجديد
لدى األجيال الصاعدة؛ من خالل توفير بيئة خصبة قائمة
على التنافس املعريف والفكري ،وفتح أبواب التنافس يف
مجاالت العلوم واملعرفة القائم على البحث والتجديد،
عالوة عن تكرمي املثقفني والفنانني واألدباء على إسهاماتهم
احلضارية يف جتديد الفكر واالرتقاء بالوجدان اإلنساني.
إلى جانب ذلك تأكد املسابقة على املساهمة ال ُعمانية
ماض ًيا وحاض ًرا ومستقبال يف رفد احلضارة اإلنسانية
باملنجزات املادية والفكرية واملعرفية ،حيث أن اجلائزة قد
خصصت لتكون مرة مبشاركة جميع الدول العربية ومرة
للسلطنة فقط ،وهي يف دورتها اخلامسة اآلن مخصصة

فقط لرواد الثقافة والفن واألدب من العمانيني فقط.
وتشمل اجلائزة يف دورتها اخلامسة ثالثة مجاالت مختلفة
وهي :الثقافة وتعنى بترجمة األعمال والكتابات الثقافية
املختلفة يف مجاالت املعارف اإلنسانية واالجتماعية
عموماً ،ومجال الفنون ويعنى بالفنون الشعبية العمانية
ممثلة بالرزفة والرزحة والهبوت ،وأخيرا مجال اآلداب
ويعنى بالرواية العمانية .وأما عن آلية منح اجلائزة
فقد ُتنح اجلائزة للفائزين يف مجاالت الثقافة والفنون
واآلداب؛ بحيث يتم اختيار فرع من كل مجال يف كل دورة
من دورات اجلائزة ،ليصبح عدد الفائزين ثالثة يف كل
عام من املثقفني والفنانني واألدباء ،بواقع فائز واحد يف
كل مجال .أما عن قيمة اجلائزة فقد يحصل الفائز على
السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون واآلداب،
وسام ّ ُ
باإلضافة إلى مبلغ مالي .ويف ختام احملاضرة قامت
الدكتورة عائشة بفسح املجال ألسئلة اجلمهور وتفاعل
معها العديد من احلضور وقامت بوضع النقاط على
احلروف فيما يخص استفساراتهم.
بعد ذلك قام الدكتور محمد الغزي -أستاذ مشارك بقسم
اللغة العربية -بعرض جتربته بالفوز بهذه اجلائزة يف
دورتها الرابعة واملفتوحة أمام جميع العرب حيث نال شرف
الفوز باجلائزة يف مجال أدب الطفل ،و قد عبر الغزي عن
فرحته بهذا اإلجناز الذي يتمناه جميع املشاركني يف هذه
املسابقة.
ويف اخلتام قدمت فرقة الشهباء للفنون الشعبية بنزوى
عرضا لفن العازي والرزحة ختم به البرنامج التعريفي
جلائزة السلطان قابوس للثقافة والعلوم واآلداب يف دورتها
اخلامسة.
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وحدة بحوث األفالج تقيم محاضرة
حول هندسة األفالج بجامعة
السلطان قابوس
كتب -أمجد الرواحي:

أقامت وحدة بحوث األفالج ممثلة بالدكتور عبداهلل بن سيف الغافري
مدير الوحدة -محاضرة عن األفالج وهندستها ،وذلك تلبية للدعوةالتي تلقاها الغافري من قسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة بجامعة
السلطان قابوس.
ويف بداية احملاضرة عرف الدكتور عبداهلل الغافري احلضور بوحدة
بحوث األفالج وأهدافها ،ثم قام بعرض فيلم عن األفالج وطريقة
شقها والهندسة املستخدمة لذلك ،تلى ذلك عرض تفصيلي عن
املكانة الثقافية والتاريخية لهذه األفالج باإلضافة إلى دورها يف حياة
اإلنسان العماني التي كانت وال زالت تعتبر املصدر الرئيسي لكثير من
االستعماالت املختلفة يف احلياة اليومية ،ثم قدم شرحا مفصال حلساب
نصيب كل شخص من مياه األفالج وطرق توزيعها باستخدام أدوات
القياس املتعارف عليها لدى جميع املستفيدين من هذه املياه.
وقد أثنى احلضور على الدكتور عبداهلل الغافري وثمن اجلهود التي
تقوم بها الوحدة يف سبيل االبقاء على هذا اإلرث احلضاري العظيم
واالستفادة منه لألجيال القادمة ,حيث قالت الطالبة بسمة بنت
خلفان الوهيبي عن هذه احملاضرة :األفالج مصدر مهم لتوثيق املوروث
احلضاري كما أن االهتمام بهذه األفالج يصب يف مصلحة املجتمع من
الناحية االقتصادية والزراعية .وقالت الطالبة عبير طاهر :محاضرة
مثيرة لالهتمام وتوضح األهمية الثقافية والتاريخية لألفالج باإلضافة
إلى توعية الناس بأهميته للقرى واحلارات املوجودة ,اقترح إلقاء
محاضرات مشابهة يف أماكن أخرى مختلفة.
من جهتها قالت الطالبة أصيلة البوسعيدية :من الضروري إيجاد وسيلة
الستمرار تقنية حفر األفالج وتدريب اجليل احلالي يف هذه املهنة حتى
ال تندثر هذه التقنية واملوروث يف األعوام القادمة.
ويف ختام احملاضرة وجه الدكتور عبداهلل الغافري كلمة شكر لكلية
الهندسة على الدعوة على أمل أن تقوم الكلية بالتعاون مع وحدة بحوث
األفالج يف أعمال قادمة.

مركز التوجيه الوظيفي والتواصل معالخريجين

يبحث أوجه التعاون مع شركة بيت للتوظيف اإللكتروني
يف إطار سعي مركز التوجيه الوظيفي
والتواصل مع اخلريجني إلى خلق شراكة مع
مؤسسات دولية رائدة إليجاد الوسائل التي من
املمكن أن تساهم يف توظيف خريجي اجلامعة،
استقبل املركز ،شركة بيت للتوظيف اإللكتروني،
حيث يأتي هذا اللقاء ترجمة ألهداف املركز
ومتاشيا مع رؤية اجلامعة إليجاد السبل الكفيلة
خلريجي اجلامعة مبا يسهل عملية البحث عن
الوظائف ،وذلك عن طريق استقطاب مجموعة

من الشركات املعنية بالتوظيف يف مختلف املجاالت،
وإيجاد خيارات متعددة للبحث عن فرص أكبر وأوسع
خلريجي اجلامعة.
اجلدير بالذكر أن شركة بيت للتوظيف االلكتروني لها
باع طويل ميتد لستة عشر عاما يف هذا املجال ،حيث
حتتضن أكثر من  25مليون حساب شخصي وأكثر
من  40000ألف مؤسسة منتسبة لهم ،وتعتبر الشركة
األولى يف مجال التوظيف يف منطقة اخلليج والشرق
األوسط.
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كلية العلوم واآلداب تشارك في
مؤتمر التعليم العالي في الوطن
العربي« :نحو التنافسية العالمية»

شاركت جامعة نزوى ممثلة بكلية العلوم واآلداب يف مؤمتر التعليم
العالي يف الوطن العربي« :نحو التنافسية العاملية « الذي نظمته
اجلامعة األردنية وجامعة الزرقاء يف اململكة األردنية الهاشمية.
وقد ناقش املؤمتر حال التعليم العالي يف الوطن العربي وحتدياته
يف  75ورقة علمية قدمها مجموعة من العلماء واخلبراء التربويني
من مختلف جامعات دول العالم العربي؛ وذلك بهدف تعضيد
احلوار بني املؤسسات العربية العاملة يف التعليم العالي على
اختالف أنواعها فيما يتعلق بأهداف واستراتيجيات وتطوير
التعليم العالي يف الوطن العربي ،واقتراح معايير وسياسات فاعلة
إلدارة برامج التعليم العالي يف الوطن العربي ،و تبادل اخلبرات
والتجارب بني الدول العربية يف توظيف التكنولوجيا احلديثة يف
التعليم العالي ،وتعزيز دور التعليم املهني والتقني يف خدمة املجتمع
وتلبية احتياجاته ،وتقييم واقع احلرية األكادميية وأخالقيات التعليم
العالي يف الوطن العربي ،واالطالع على آخر املستجدات يف التعليم
العالي وتطبيقاته واستشراف اآلفاق املستقبلية له ،واالرتقاء بدور
اجلامعات الحتضان املبدعني وتطوير قدراتهم العلمية ،وبلورة
تصور عربي لبرامج االعتماد وضمان اجلودة يف ضوء املعايير
العاملية ،وبناء أسس تشاركية بني مؤسسات التعليم العالي
ومؤسسات املجتمع لضمان تلبية مخرجات التعليم لالحتياجات
الفعلية لسوق العمل ،باإلضافة إلى بناء أسس تشاركية للباحثني
العرب يف قضايا التعليم العالي.
وقد مثل اجلامعة الدكتور عبداهلل بن سيف التوبي -عميد كلية
العلوم واآلداب -والدكتور أحمد محمد جالل الفواعير -أستاذ
مساعد يف التربية اخلاصة بقسم التربية والدراسات اإلنسانية-
من خالل تقدمي ورقة بحثية بعنوان« :التربية للمواطنة يف القرن
الواحد والعشرين ومدى متثلها لدى الطلبة اجلامعيني يف سلطنة
ُعمان» ،حيث تناولت الورقة البحثية مجاالت وأبعاد منوذج
املواطنة يف القرن احلادي والعشرين وممارسات املواطنة وكيفية
حتقيقها من خالل مهارات القرن احلادي والعشرين ،وقدمت
الورقة البحثية جملة من املقترحات واملمارسات التي تساهم يف
خلق ظروف مواتية لتنمية وتفعيل املواطنة لدى الطلبة اجلامعيني
يف سلطنة ُعمان.
ويف ختام املؤمتر قام الدكتور عبداهلل التوبي بتسليم درع جامعة
نزوى إلى عميد كلية العلوم التربوية يف كل من اجلامعة األردنية
وجامعة الزرقاء.
اجلدير بالذكر بأن اللجنة العلمية للمؤمتر قامت باختيار الورقة
البحثية كواحدة من أفضل  25بحثا من بني البحوث املقدمة يف
املؤمتر ليتم نشرها يف األعداد القادمة ملجلة دراسات اجلامعة
األردنية ،وقد مول هذا البحث من مجلس البحث العلمي يف
سلطنة ُعمان.
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مركز خدمة المجتمع
يستضيف احتفال تعليمية محافظة الداخلية بيوم التربية

استضافت جامعة نزوى ممثلة مبركز
خدمة املجتمع احتفال املديرية العامة
للتربية والتعليم مبحافظة الداخلية بيوم
التربية ،وكان ذلك حتت رعاية سليمان
بن عبداهلل الساملي -مدير عام تعليمية
الداخلية ،-وبحضور الدكتور صالح بن
منصور العزري -مساعد رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب -وعدد من املسؤولني
باملديرية واألسرة التربوية ،وقد جاء
االحتفال احتفاء باملجيدين من إدارات
املدارس وأخصائيي األنشطة املدرسية
واملعلمني والطلبة ،حيث بلغ عدد
املكرمني  410منهم ( )250من الطلبة
املجيدين يف األنشطة املدرسية املختلفة
والطالب املشاركني على املستوى العربي
والدولي ،وكذلك مت تكرمي عشرين
مدرسة مجيدة يف األنشطة املدرسية و
( )120معلما مجيدا وعشرين أخصائي
أنشطة مدرسية باحملافظة.

وقد استهل احلفل بأوبريت مسرحي
بعنوان «كنز املواهب» مت فيه عرض
اإلجادات الطالبية؛ فقد بدأ بتالوة
القرآن الكرمي بعدها قدمت مدرسة
بلعرب بن سلطان فن الرزحة ثم تلتها
قصيدة شعرية بعنوان «موطني يف
موعد الفجر» ،بعدها مت عرض بعض
االبتكارات العلمية مبدرسة بلعرب
بن سلطان للبنني ،كما قدم طالب
مدرستي وادي غول للتعليم األساسي
واألبرار للتعليم األساسي اإلجادة
الرياضية يف استعراض ملهارات رياضية
مختلفة ،وقدمت العنود بنت عيسى
بن سالم العوفية -طالبة مبدرسة أم
اخلير للتعليم األساسي -كلمة الطلبة
املكرمني ،بعد ذلك مت عرض موهبة
العزف على الكمان قدمتها طالبات
مدرسة جماح للتعليم األساسي ،تالها
عرض إجادة الفنون قدمتها طالبات

مدرسة والية بدبد للتعليم األساسي.
ويف اخلتام قام راعي احلفل بتكرمي
املجيدين يف األنشطة واملشاركني يف
احلفل حيث حصلت مدرسة محمد بن
جعفر األزكوي للتعليم األساسي بوالية
إزكي على املركز األول على مستوى
مدارس الذكور ،وحصدت مدرسة
جماح للتعليم األساسي بوالية بهال
على املركز األولى على مستوى مدارس
اإلناث ،ومدرسة الشمائل للتعليم
األساسي تصدرت املركز األول على
مستوى مدارس احللقة األولى.

أصدقاء البيئة تنظم أمسية بعنوان «بيئتنا مسؤوليتنا»
نظمـــــت جماعــــــــــة
أصدقـــــــاء البيئـــــــــة
ممثلة بفريق حماة
البيئة أمسية بعنوان:
«بيئتنا مسؤوليتنا»
وذلك حتت رعاية
الفاضلة منى بنت
عبدالقوي اليافعية-نائبة مدير مركز التميز الطالبي-
وبحضور عضوتني من جمعية البيئة العمانية مبسقط وهما
الفاضلتني :عائشة الغالبية وجواهر الغافرية ،حيث جاءت
األمسية ضمن احتفاالت العالم بيوم البيئة اإلقليمي والذي
يصادف الرابع والعشرين من شهر إبريل من كل عام ،واملقام

بهدف توعية اجلميع بضرورة احملافظة على البيئة واالهتمام
بها وحمايتها من جميع املخاطر.
هذا وقد شملت األمسية على عرض مرئي من تقدمي طالب
اجلماعة عن البيئة وأهميتها جلميع الكائنات احلية ،ثم
قدمت جماعة املسرح واملوسيقى مشهد مسرحي بعنوان:
«البيئة مسؤولية اجلميع» ،وقدم الطالب هالل العمري فن
«الشلة» الشعبي.
وصاحب األمسية معرضا شمل على ركن تعريفي باجلماعة،
وركن يضم أعمال الطالبات ومشغوالتهن اليدوية يف إعادة
التدوير ،موضحات للحضور كيف ميكن االستفادة من
اخلامات املتواجدة وإعادة تدويرها ،كما شمل املعرض على
ركن للفخاريات.

انطالق فعاليات اليوم الرياضي لطالبات الجامعة

أقام مركز التميز الطالبي ممثال
بالنشاط الرياضي يوما رياضيا لطالبات
اجلامعة ،وكان حتت رعاية الدكتورة
عبير البدري –مديرة مركز اإلرشاد
الطالبي -حيث انطلقت فعاليات اليوم
املقام داخل احلرم اجلامعي بتمارين
رياضية خفيفة يف الهواء الطلق تبعها
املشى الرياضى حول اجلامعة ،ثم
إقامة مسابقة للجري مت فيه حتديد
الفائزات باملراكز الثالثة األولى ،تبع
ذلك محاضرة لألستاذة جنالء محمد

بعدها اجتهت ما يقارب مئة طالبة
إلى قاعة احلزم الستكمال فعاليات
اليوم الرياضي والتي شملت مسابقات
رياضية مشوقة إلى جانب ممارسة
رياضة الزومبا وغيرها ،ثم توجهن إلى
املركز الترفيهي بوالية منح ملمارسة
رياضة اإليروبيك واأللعاب اجلماعية
والفردية ككرة اليد وكرة السلة وتنس
إبراهيم –مشرفة النشاط الرياضي الطاولة والبولينج ،ومت تصفية الفائزات
للطالبات -بعنوان »:الرياضة والصحة وتكرمي الفرق احلاصلة على املراكز
عالقة ال تنتهى» .
األولى يف كل املسابقات.

أخبــــار
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حصدت المركز الثالث على مستوى
الجامعات العربية..
الجامعة تشارك في مسابقة «مناظرات
الجامعات العربية» بمملكة البحرين
شاركت اجلامعة ممثلة مبركز
التميز الطالبي يف مسابقة
«مناظرات اجلامعات العربية»
والتي أقيمت يف مملكة البحرين٬
وقد مثل اجلامعة فريق املناظرات
املكون من الطالب خالد البهالني
والطالب هود القرني والطالبة أمل
السعيدية والطالبة هدى املسقرية،
وحقق الفريق املركز الثالث يف
الترتيب العام ،كما حصلت الطالبة أمل السعيدية على أفضل متناظرة على
مستوى اجلامعات املشاركة ليتم اعتمادها كسفيرة للسلطنة يف مسابقة
مناظرات البحرين.
وقام فريق جامعة نزوى يف احلفل اخلتامي بتسليم درع اجلامعة للشيخ ناصر
بن خليفة آل خليفة -ولي عهد مملكة البحرين -وملمثل وزارة الشباب والرياضة
ولعميد اجلامعة امللكية للبنات.
اجلدير بالذكر أن عدد الدول املشاركة يف املسابقة بلغت  12دولة من مختلف
بلدان الوطن العربي ،ومثل السلطنة فريق جامعة نزوى بإشراف األستاذ سعود
بن ناصر الصقري –مدير مركز التميز الطالبي.-

جماعة التوعية واإلرشاد تنظم محاضرة
« شباب اليوم ..طموح بال حدود»
كتبت -ندى اجلابرية :

ضمن الفعاليات التي تقدمها جماعة
التوعية والتوجيه ،نظمت اجلماعة
محاضرة توجيهية بعنوان «شباب
اليوم ..طموح بال حدود « قدمها الشيخ
السلطان
سالم النعماني-جامعة
قابوس.-
وقد حتدث خاللها عن مجموعة
من احملاور كان أهمها توضيح مفهوم
التعليم الذي ينبغي على الطالب
الدارس أن يحترمه ويكون ذو شخصية تليق بطالب العلم ،وكيفية تقبل جو
تعليمي وثقايف ومعريف يف بيئة جامعية مؤثرا ال متأثرا مبا ال يليق ،وتخلل
كالم الشيخ إلقاء أبيات شعرية من احلكمة وشيئا من آيات الكتاب ،مجسدا
أقواله بالقدوة الرسول الكرمي وأصحابه الكرام.
كما ناقش الشيخ النعماني دور املتعلم يف االبتكار والتجديد يف مجاالت
حياته اجلامعية ،وأخيرا عرض حال شباب اليوم بني اإليجاب والسلب وكيفية
تقومي السلوك وتوجيه الضمير األخالقي واإلتقان يف العلم والعمل .
اجلدير بالذكر أن إقامة اجلماعة ملثل هذه احملاضرات تهدف إلى حتفيز
اجلانب األخالقي واإليجابية يف حياة الطالب اجلامعي ،األمر الذي ميكنهم
من حتقيق األهداف املرجوة يف احلياة بكل تفاؤل وإتقان.
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جماعة التصوير الضوئي تقيم ملتقى التصوير الضوئي
األول «ضوء»
كتبت -بثينة الفهدية:
أقامت جماعة التصوير الضوئي
ملتقى التصوير الضوئي األول
والذي حمل عنوان «ضوء» ،وكان
ذلك حتت رعاية الدكتور طالب
بن عيسى الساملي –نائب الرئيس
للعالقات اخلارجية ،-وقد ألقت
رئيسة اجلماعة الطالبة بثينة
بنت خليفة الفهدية بهذه املناسبة
كلمة قالت فيها« :إن هذا االحتفال
هو نتيجة حصاد اجلماعة األول
«ضوء» الذي يأتي يف ٍ
حلة جديدة
التصوير
و ثوب قشيب ،وهو ملتقى
ِ
األول الذي يعد عهداً صاد ًقا لبقاء
ٍ
ٍ
اخلير و
فاعلة يف مسير ِة
طاقات
ِ
ً
ً
النماءِ  ،و داعما قويا جلهودِ من
سبقوا يف ميادينِ التنميةِ والبناء،
حيث تسهم جماعة التصوير
الضوئي بجد وفعالية يف دفع عجلة
فن التصوير بسلطنة عمان من
خالل امللتقى تصوير األول «ضوء»
ماضون قدما نحو مزيد من التألق
و اإلبداع» .وأضافت« :مت اإلعالن

عن امللتقى يف بداية شهر إبريل،
وتنافس على املشاركةِ تسعة عشر
ِ
ٍ
مؤسسات التعليم
مؤسسة من
العالي املختلفة ،بعدها خضعت
املشاركات للتحكيم من قبل جلنة
شكلت من قبل اجلمعية العمانية
للتصوير الضوئي ،فتنوعت األعمال
املقبولة يف املعرض وتفاوتت يف
القوة واجلمال».
كما ألقى مدير جمعية التصوير
الضوئي أحمد بن عبداهلل
البوسعيدي كلمة أشاد فيها
بجماعات التصوير يف املؤسسات
التعليمية املختلفة ،وأكد على الدور
الذي تقوم به جمعية التصوير
الضوئي العمانية يف دعم املصورين
العمانيني الهواة.
ومت خالل حفل االفتتاح كذلك
اإلعالن عن املراكز الثالثة األولى
كأفضل مشاركات على مستوى
مؤسسات التعليم العالي ،حيث حاز
على املركز األول املصور الضوئي:
حامد أحمد باقر ،وفازت باملركز
الثاني :بلقيس بنت سالم البلوشية،

أما املركز الثالث فقد حصل عليه
فنان الفياب :زهير بن خلفان
السيابي.
بعد ذلك توجه راعي احلفل
واملشاركون إلى افتتاح املعرض
املصاحب ،والذي ضم خمسني
عمال فنيا قدمها  42طالبا من
مختلف املؤسسات اجلامعية
بالسلطنة ،و التي مت اختيارها من
ضمن  251صورة مت تقدميها إلى
جلنة التحكيم بجمعية التصوير
الضوئي ،وقد تنوعت األعمال بني
صور حياة الناس ،البورتريه و
التجريد .وصاحب ملتقى «ضوء»
ورشة يف تصوير املاكرو ،يقدمها
املصور حمد البوسعيدي ،و «عرض
لتجربة» من تقدمي املصور السعودي
محمد باقر وورشة تعديل الصور
من تقدمي املصور نضال السيابي.

جماعة الصيدلة تنظم حملة توعوية حول «االستخدام
األمثل للمضادات الحيوية»
متشيا مع التوجه العاملي للتوعية
حول االستخدام األمثل للمضادات
احليوية أقامت جماعة الصيدلة
بجامعة نزوى حملة توعوية بعنوان
(خذها صح) حتت اشراف الدكتور
أحمد أبو شام ،وتهدف هذه احلملة
التوعوية إلى التعريف باملضادات
احليوية حيث تعد من األدوية الفعالة
ضد امليكروبات املسببة لألمراض
املعدية ولكنها ليست عالجا للزكام
ونزالت البرد ذات الطبيعة الفيروسية
كما يظن البعض ،ويشكل استخدامها
بالطريقة اخلاطئة حدوث خطر على
صحة الفرد ،كما أن استخدامها يف
األوقات واحلاالت اخلاطئة يؤدي
إلى حتول بعض البكتيريا إلى بكتيريا
مقاومة للمضادات احليوية ويصبح

التخلص منها أكثر صعوبة ،إضافة
إلى أنها تتسبب يف أمراض شديدة
اخلطورة و صعبة العالج باملضادات
احليوية املعروفة وقد يتطلب العالج
البقاء يف املستشفى لفترات طويلة
لتلقي الرعاية الصحية الالزمة.
وقد تنوعت فعاليات احلملة
داخل وخارج احلرم اجلامعي,
حيث شملت الفعالية داخل احلرم
اجلامعي معرضا يف قاعة احلزم

استمر ملدة أسبوع كامل تزامنا مع
فعاليات املوسم الثقايف وعدد من
احملاضرات يف مطعم واستراحات
الذكور واالناث .كما أقامت
احلملة عددا من احملاضرات
والفعاليات خارج احلرم اجلامعي
يف الكثير من املؤسسات كاملدارس
وجمعيات املرأة العمانية واملجمعات
التجارية كمدرسة املروى يف والية
صور ومدرستي شناص الثانوية
للبنات وسعد بن ابي وقاص للبنني
يف والية شناص  ،باإلضافة إلى
التعاون مع املديرية العامة للخدمات
الصحية مبحافظة الداخلية ،وتزامنا
مع فعالية يوم التمريض اخلليجي
أقيمت فعاليات احلملة يف مركز
اللولو هايبرماركت التجاري بنزوى.
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يف خطــوة رائــدة ملركـــز
التوجيـــــــه الوظيفـــــي
والتواصلمعاخلريجني..

خريجـــــو اجلامعة
يخوضون جتربـــة
فريدة مع برنامــج
«حتـــدي عمـــــان»

والصحاري) يف سلطنة ُعمان .وقد تأسس هذا البرنامج العاملي يف عام  ،1941واليوم هناك مدارس
إعداد :ليلى بنت خلفان احلربية ،وشيخة بنت سعود الراشدية:
خاصة لهذا البرنامج يف أكثر من  30دولة و 6قارات حول العالم تقوم بتدريب أكثر من  200000شخص
إن مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع اخلريجني وهو أحد أهم مراكز أمانة شؤون الطالب بجامعة سنويا يف كل دورة تدريبية.
نزوى ،حيث يسعى إلى خلق صالت وعالقات مع مخرجات اجلامعة بصرف النظر عن تخصصاتهم وحتدي هو النسخة العمانية من البرنامج العاملي آوتورد باوند ومت تدشينه يف سلطنة ُعمان عام 2009م
ومراحلهم العمرية ،ويف إطار السعي الدائم للتواصل مع اخلريجني نظم املركز برنامجا تدريبيا بالتعاون لتكون أول دولة عربية يتم فيها تطبيق هذا البرنامج ،وهو ما يعكس الرؤية البعيدة حلكومة صاحب
مع مؤسسة آوتورد باوند عمان حتت مسمى «حتدي عمان» شارك فيه عدد من اخلريجني من مختلف اجلاللة السلطان قابوس -حفظه اهلل ورعاه ،-والتي تسعى جاهدة إلى تطوير اإلمكانيات البشرية يف
التخصصات يف اجلامعة.
السلطنة .وأضاف اجلابري :إن «حتدي عمان» يف مجمله هو عبارة عن رحلة استكشافية للطالب ،من

وجاءت املشاركة يف هذا البرنامج من أجل تعزيز قدرات ومهارات خريجي جامعة نزوى كتنمية مهارات
االعتماد على النفس وحتمل املسوؤلية والتعاون مع اآلخرين بالشكل الذي يسهم يف رفع معنوياتهم
واستعدادهم يف مواجهة حتديات احلياة ،كما سعت املشاركة إلى تقدمي أكبر مستوى من الفائدة التي
حترص عليها اجلامعة يف سبيل تطوير قدرات وإمكانات مخرجاتها على مختلف األصعدة من خالل
املزج بني الفرص التي يوفرها مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع اخلريجني مع مؤسسات املجتمع
احمللي الداعمة ،كما أن االستثمار األهم الذي تسعى من إليه اجلامعة هو متكني مخرجاتها يف سوق
العمل وخلق أعلى مستوى من التنافسية بينهم وبني نظرائهم من املؤسسات األخرى ،وال يتأتى ذلك إال
بالعمل الدؤوب وتذليل الصعاب ومواجهة حتديات احلياة التي يعمل عليها الطالب جنبا إلى جنب مع
مؤسسته التعليمية.
وجاء اختيار برنامج حتدي عمان كذلك لسمعته التي تخطت حدود املكان والزمان فاملشاركني عادة يف
البرنامج يأتون من أقاصي املنطقة من أجل خوض جتربة التحدي هذه واجلميع يعود وقد أثقل كاهله
بأهداف يود حتقيقها ورؤى يحلم بنسجها.
*آوتورد باوند عمان ..برنامج عاملي يهتم بإلهام الشباب:

خالل قيامهم مبجموعة من التحديات كاملشي والتخييم والطبخ واألنشطة اجلماعية واملناقشات ،حيث
يتعلم الطالب الكثير عن أنفسهم وقدراتهم؛ إذ جتبر املغامرات الطالب على اخلروج من منطقة الراحة
بحيث يكونوا مجبرين على العمل كفريق واحد ليصلوا للنهاية وتعلم أهمية التواصل والتنظيم والقيادة
باإلضافة للمهارات األخرى التي تقدرها الشركات يف موظفيها ،وإن التعاون القائم بني آوتورد باوند
عمان وجامعة نزوى لهو دليل واضح على الدور الذي تقوم به اجلامعة من أجل بناء أجيال قادرة على
إحداث التغيير.
*بعيدا عن تكنولوجيا العصر وتسهيالته ،يف رحلة تخييمة تعليمية:
حتدي عمان رحلة تخييم تعليمية تدريبية تستمر لعدة أيام يف أماكن مختلفة من مناطق السلطنة ،وقد
حظي تسعة من خريجي اجلامعة برحلة إلى اجلبل األخضر استمرت لثالثة أيام ،عاشوا فيها جتربة
فريدة يف قلب الطبيعة بعيدا عن املدن والتسهيالت الضرورية ووسائل التواصل االجتماعي والتقنيات
التكنلوجية احلديثة كالهاتف مثال ،متأملني هدوء الطبيعة وجمال املكان والتنوع البيئي ،جتربة أنستهم
رفاهية املدينة والوسائل املتاحة ،علمتهم االكتفاء مبا هو موجود من موارد ومتوفر من إمكانات ،األمر
الذي أتاح لهم اكتشاف ذواتهم وطاقاتهم ،وتضمن البرنامج وقتا للمشي وذلك ملسافات طويلة يف هضاب
اجلبل األخضر ،باإلضافة إلى املناقشات واجللسات احلوارية املثرية ،واأللعاب واملسابقات التحفيزية
التي تس ّوق وتعلم العديد من املهارات الالزمة واألسلحة التي يجب على الفرد امتالكها.

وقبل اخلوض يف غمار «حتدي عمان» رأينا التعريف مبؤسسة آوتورد باوند عمان ،حيث التقينا باألستاذ
سلطان بن ...اجلابري -مدير العمليات يف املؤسسة ،-وعن املؤسسة قال :أوتورد باوند ُعمان برنامج
غير ربحي يهدف إلى إلهام الشباب يف سلطنة ُعمان وصقل مهاراتهم وخلق شخصيات قيادية فعالة سعود بن حمدان الغافري -خريج بكالوريوس صيدلة -هو أحد املشاركني يف برنامج حتدي عمان ،ذكر
متمكنة من مواجهة املستقبل بثقة ،وذلك من خالل دورات تدريبية يتم عقدها يف بيئة خارجية (اجلبال عن جتربته أن اإلصرار والتحدي والشغف خلوض جتربة جديدة واكتشاف الطبيعة العمانية اجلميلة
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(االستثمار احلقيقي هو استثمار اإلنسان يف نفسه ملعرفة طاقاته وإمكاناته)

(قد ال ميتلك
الفرد رغبة
التحدي
ولكنه يقاتل
عندما جتبره
الظروف).

(كن جزءا من التغيير ومعول بناء حقيقي
لألفضل)

ومشاركة هذه التجربة مع خريجي اجلامعة كانت أهم األسباب التي
دفعته للمشاركة يف هذا التحدي ،وقد كانت هذه األسباب هي نفسها
التي دعت ناصر بن سيف الراشدي -خريج بكالوريوس صيدلة-
إلى املشاركة يف البرنامج مضيفا أن االسم الذي حتمله املغامرة
«حتدي عمان» كفيل ببدء اإليحاء يف مخيلتك لتفكر بنوع املغامرة
التي ستواجهك.
وقال عبد اهلل بن عبد الكرمي البلوشي -خريج دبلوم إدارة أعمال-
 :إن الرغبة يف حتدي النفس وتغيير روتني احلياة وتعلم الصبر
واالعتماد على النفس وخلق الشخصية القيادية القادرة على
حتمل املسؤولية هي التي دفعته إلى املشاركة يف البرنامج .كما أكد
ناصر بن علي احملروقي -خريج بكالوريوس إدارة أعمال :-أن اسم
البرنامج كان حافزا له للتسجيل واملشاركة يف التحدي .وذكر فيصل
بن راشد الرواحي -خريج بكالوريوس صيدلة -أن دعوة املركز الطلبة
للمشاركة يف هذا التحدي وغيره من البرامج املقدمة دفعه للمشاركة
وكذلك شغفه مبثل هذه البرامج التخييمية ومشاركة أقرانه يف
التحدي شجعه على االستمرار».
*حتد كالبحر تخوض أمواجه وتغوص يف أعماقه فتتعلم منه الكثير:
ٍ
ووما يجدر ذكره هنا أن «حتدي عمان» جاء مخالفا متاما لتوقعات
اخلريجني املشاركني ،فقد كانت توقعات املشاركني أنه عبارة عن
رحلة تخييم عادية ترفيهية ال تختلف عن غيرها من برامج التخييم
الروتينية ،فقد ذكر ناصر الراشدي أنه :يف حقيقة األمر لم أكن أتوقع
هذا النوع من املغامرة إضافة إلى هذا احلجم من التنظيم والدقة يف
مجمل تفاصيلها .وقال ناصر احملروقي :كنت أظن أنها رحلة تخييم
عادية وبها بعض الفعاليات الروتينية ولكن ما إن بدأ املدربون يف

شرح نظام «حتدي عمان» وأهدافه بدأت لدينا روح املغامرة والتحدي
وماهي إال حلظات حتى بدأ االنسجام بني أعضاء املجموعة.
وعن انطباعهم عن «حتدي عمان» قال سعود الغافري :كانت جتربة
وعندما توجهنا بالسؤال للمشاركني عن املهارات التي اكتسبوها
رائعة أمتنى أن تطبق على أبنائنا وإخوتنا يف املؤسسات األخرى
ومدى استفادتهم من البرنامج أبدو ردود فعل إيجابية ،حيث قال
لكي يتعلموا من األخوة املدربني ويعيشون حياة بدائية بسيطة بعيدة
سعود الغافري :اكتسبت أخوة شاركوني التحدي ،واكتسبت اإلصرار
عن املدنية وعشوائيات التكنلوجيا والروتني اليومي غير الصحي
والقوة وأهمية العمل اجلماعي والوحدة ،كذلك تعلمت مهارات إدارة
الذي نعيشه يوميا؛ قضينا ثالث ليالي من غير تكنلوجيا وابتعدنا
الوقت وترتيب األغراض بشكل صحيح ،وتعلمت ضرورة االهتمام
عن الضوضاء من أجل حلظات جميلة مع بعضنا البعض ،كلمة شكر
بالطبيعة واحملافظة عليها ،واكتسبت الكثير من املهارات الرئيسة يف
أوجهها ملوظفي مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع اخلريجني على
الطبخ والتخييم.
جهودهم الدؤوبة يف إجناح هذه التجربة.
وقال فيصل الرواحي :إن ما تعلمته يف هذه املغامرة يدفعني للحياة
وقد أعرب فيصل الرواحي عن رغبته يف عيش هذه التجربة مرة
بشغف والوقوف على تفاصيلها الصغيرة يف سبيل التغير لألفضل,
أخرى :فهي مدرسة تختصر لك احلياة يف أربعة أيام بحلوها ومرها.
النجاح يف احلياة ال يأتي عبثا والطريق إليه ليست مفروشة بالورود،
ويوجه ناصر الراشدي نصيحته لغيره من اخلريجني باغتنام هذه
قد تكون سهلة أحيانا ولكنها قد تصعب أحيانا أخرى كصخور اجلبل
الفرصة التي قد ال تتكرر .ووافقهم يف ذلك كال من ناصر احملروقي
األخضرالتي عانينا يف صعودها ،وإن العمل اجلماعي له طعمه
وعبداهلل البلوشي الذي ذكر بأنها كانت جتربة مفيدة ومليئة
الفريد .أما ناصر الراشدي فيقول :هذه املغامرة كانت كالبحر فبقدر
بالتحديات واملغامرات.
ما ترمي سنارتك سوف تتعلم أكثر ،اكتسبت الكثير من املهارات
يف القيادة وإدارة الوقت واالنضباط و العمل بروح الفريق الواحد ويجدر القول إن مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع اخلريجني
وضرورة التخطيط والرسم قبل البدء يف أي مشروع أوأي مهمة سيمضي قدما يف تبني كل ما من شأنه خدمة طالب اجلامعة وما
من شأنه املساهمة يف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم من خالل تنظيم
والعزمية وقوة اإلرادة».
وأكد ذلك عبد اهلل البلوشي بقوله :إن الصبر والقيادة وحل املشاكل البرامج التدريبية وإحياء التواصل الدائم مع مخرجات جامعة نزوى،
واالعتماد على النفس هي أهم املهارات التي اكتسبها من هذه بحيث يكونوا قادرين على بث روح التحدي والعطاء يف نفوس زمالئهم
املغامرة .وقد أبدى ناصر احملروقي متنياته يف أن تستمر اجلامعة ويكونوا دائما على أمت االستعداد يف مواجهة جميع الصعاب التي قد
بإرسال الطلبة ملثل هذه البرامج التعليمية ألنها تسهم يف إثراء تعترضهم يف يوم من األيام ،وأن يكونوا على قدر املسؤولية يف غرس
شخصيتهم حيث أنها تعلمهم روح التحدي والتعاون املطلق بني أفراد رسالة جامعة نزوى املتمثلة يف خلق جيل واع قادر على حمل رسالة
التعليم لألجيال القادمة.
الفريق الواحد وأيضا قوة التحمل والصبر وإدارة الوقت.
*همة ،إصرار ،تعاون ..مدرسة تختصر لك احلياة:
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سافر ففي األسفار خمس فوائد()5
في مدينة الجديدة المغربية ألجل الحوار واألخالق والتاريخ
مدينة اجلديدة املغربية تقع على احمليط األطلسي ،ينضح مبوجه الهادر شواطئها الرملية الناعمة ،وتغيب يف أفقه الشمس معلنة إسدال
الليل على الوطن العربي كله ،من (رأس احلد ،بسلطنة عمان) أقصى نقطة يف مشرقه ،إلى (الرأس األبيض ،بالصحراء الغربية) أقصى
نقطة يف مغربه.
مدينة اجلديدة احتلها البرتغاليون أبان نزوتهم االستعمارية
امللوثة بدماء األبرياء وامتهان الشعوب ،وبنوا فيها قلعتهم الشهيرة
وحتصيناتهم العسكرية (احلي البرتغالي) ،مثلما احتلوا شقيقاتها
من املدن العمانية ،وبنوا يف مسقط (قلعتي اجلاللي وامليراني) ويف
مطرح (قلعة مطرح) التي تطل على بحر ُعمان املنفتح شرقا على
احمليط الهندي وشرق أفريقيا والهند وشرق آسيا.

كانت زيارتي ملدينة اجلديدة املغربية يف الفترة( 6-2إبريل 2016م)
ألجل املشاركة بورقة بحثية يف املؤمتر الدولي التكرميي الثالث ،يف
موضوع «إشكال العالقة بني احلوار واألخالق ،مشروع الفيلسوف طه
عبدالرحمن منوذجا» والذي نظمه مخبر دراسات الترجمة والتواصل
واآلداب بجامعة شعيب الدكالي باجلديدة ،لذا فإن انطباعاتي التي
تسمح لي بتسجيلها هذه النافذة من (إشراقة) خليط من جمال
املكان ،وعراقة التاريخ ،ونبل اإلنسان ،ومكانة العلم الرفيعة العالية
يف بلد ُعرف بعلمائه وفالسفته وأدباءه ومبدعيه.

الدكتور سليمان بن سالم احلسيني
مركز اخلليل للدراسات والبحوث

عبدالرحمن مفكر مسلم عربي ،مسلم من جهة (املادة) وعربي من
جهة (الصورة) ...أما من جهة تبعيته النسبية الفرعية ،فمحطات
مسار ت َك ُّون طه عبدالرحمن العلمي ،خصوصا محطتي رسالة
دكتوراه السلك الثالث ...ورسالة دكتوراه الدولة ...املناقشتني يف
جامعة السوربون بباريس ،فتشهد للمجهود الكبير واالجتهاد املضنى
اللذين بذلهما طه عبدالرحمن يف استيعاب الفكر الفلسفي والفكر
املنهجي واملنطقي الغربيني ..بتبعيته النسبية األصيلة وتبعيته
النسبية الفرعية جاء اإلنتاج النظري لطه عبدالرحمن متسما
باإلبداع والتجديد من خالل البناء على مسلمات استمدها مما صح
عنده من انتسابه إلى أمة اإلسالم من جهة وإلى أهل العربية من تقع على مقربة من (اجلديدة) مدينة (أزمور) التي تزدان بحقولها
جهة ثانية ،وإلى أهل التفلسف من جهة ثالثة .ومتثل إبداعات طه اخلضراء التي يسقيها نهر (وادي أم الربيع) املتدفقة منابعه من
عبدالرحمن وجتديداته ثمرات ممارسة نظرية مخالفة للمعهود يف جبال أطلس على بعد أكثر من  600كم ،الذي ميده بعد وصوله
مدينة (خنيفر) نهر (العبيد) ونهر (وادي تيساوت) ونهر (الوادي
التفلسف اإلسالمي العربي».
جمعني املؤمتر بأساتذة وعلماء أجالء ومفكرين وطالب علم ،منهم األخضر) .اصطحبني يف جولتي الصباحية إلى أزمور اخلطاط
األستاذ واألديب واللغوي الدكتور محمد الديباجي عميد كلية اآلداب املغربي عبدالعزيز وجيه ،وعرفنا صديقه األزموري من خالل جولة
والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد اخلامس بالرباط وعضو املجلس يف (املدينة القدمية) التي يعود بنائها إلى عهد االستعمار البرتغالي،
على منط احلياة والسكن يف احلي املغربي التقليدي حيث تتعرج
السكك الضيقة مينة ويسرة وصعودا ونزوال بني البيوت واملساجد
واحملالت ودور الصناعات التقليدية ،مرننا عبر سكة ضيقة على
مخابز احلي ،حيث تعود أصحاب احلي أن يرسلوا بعجينهم يف
الصباح بعد أن يتم عجنه إلى املخبز حيث يقوم اخلبازون بوضعه يف
الفرن ليخرج به رغيفا لذيذا صحيا تتناوله العائلة على مائدة الغداء.
وتشتهر األحياء يف املغرب بانتشار (احلمامات) ،فكل حي به جامع
يقع إلى قربه حمام ،يخصص يف بعض األحياء للنساء صباحا ،ويف
املساء يفتح للرجال .وكما قيل لي أن احلمام عادة عثمانية انتقلت
إلى املغرب وغيره من دول الشمال اإلفريقي عن طريق املد العثماني
يف تلك البالد.

املفكر والفيلسوف طه عبدالرحمن ،احتفت به مدينة اجلديدة
بعلمائها ومشائخها وأساتذتها وطالبها ومسؤوليها أميا احتفاء،
يف هذا املؤمتر الذي نظم خصيصا ألجل تكرمييه وتقديرا جلهوده
العلمية يف مجال الفكر والفلسفة واحلوار واألخالق .جاء تالمذته
واملتأثرون بفكره ،والباحثون واحلضور من مشرق الوطن العربي العلمي باجلديدة سابقا .الدكتور الديباجي يكن يف قلبه الكثير من
ومغربه ومن أوربا وأمريكا ،وقد غمروه بحبهم طالبا ومريدين ،احلب والشوق ل ُعمان وال ُعمانيني؛ قال لي :أن جده ُعماني التقى به
وغمرهم بحبه أستاذا وشيخا وقدوة ،يف مشهد علمي تأثيري وتأثري جده املغربي منذ مئتي سنة يف احلج فزوجه بإبنته وهاجر معه إلى
املغرب .بعث إلي برسالة عبر الفيسبوك وأنا يف طريق عودتي إلى
قل ما يوجد مثله يف وقتنا املعاصر.
ُعمان قائال« :بلغ سالمي إلى ُعمان وأهل ُعمان وقل لهم بلساني:
مقصوص اجلناح
رت إليك شوقاً وكيف يطي ُر
ولكي أصفه ،عاملا ،أقتبس مما كتبه عنه ح ّمو النقاري وهو أحد فلو أسطيع ِط ُ
ُ
تالمذته يف مقدمة كتابه «منطق تدبير االختالف من خالل أعمال وكتل يف نفس الرسالة بيتا آخر:
طه عبدالرحمن»« :طه عبدالرحمن املفكر ،أحد الفالسفة املسلمني وقد يجمع اهلل الشتيتني بعدما يظنان كل الظن أال تالقيا
العرب املعاصرين الذين جتلى فيهم ،غاية التجلي ،التزاوج الطبيعي الشخص اآلخر الذي التقيته يف أيام املؤمتر وغمرني بلطفه وبهرني
واملفروض بني التبعية النسبية األصلية والتبعية النسبية الفرعية ،بخلقه اخلطاط املغربي عبدالعزيز مجيب الذي َش ُرف بكتابة
بوجه غير معهود جعل منه أسطوانة علمية بارزة حتلق ويتحلق حولها املصحف الشريف باخلط املغربي املبسوط ،برواية ورش عن نافع،
ثلة من الباحثني واملفكرين :فمن جهة تبعيته النسبية األصلية ،طه وهو ثاني خطاط مغربي يقوم بهذا العمل القيم خلدمة كتاب اهلل.

املغرب بالد (مزيان) أنعم اهلل عليه وعلى أهله بخيرات كثيرة وحباه
بجمال (زوين) يف الطبيعة ،وبه ما يجذب البصر ويشد االنتباه سواء
يف (العروبية) الريف أو (احلاضرة) املدن و(الدواوير) القرى .مدينة
اجلديدة مدينة تاريخية عريقة ،استثمرت سياحيا بفضل املقومات
التي تتمتع بها كسواحلها الرملية واحلي البرتغالي واألسواق احلديثة
والتقليدية ،وشوارعها املنظمة النظيفة ،وأحيائها الراقية وضواحيها
اجلميلة ،وجوها اللطيف املعتدل صيفا الذي يجذب إليه السواح من
الدار البيضاء والرباط.

كانت رحلة العودة من اجلديدة إلى الدار البيضاء بالنسبة لي نوعية
بكل املقاييس؛ وذلك بفضل (مصطفى القرن) ،الذي أثبت لي أنه
أكثر من مجرد سائق سيارة أجرة .لم يكتف مصطفى بأن يأخذني
عبر الطريق البحري عابرا منطقة (الوجلة) ألرى الريف (العروبية)
املغربي يف بصورته البهية ،بل أصر أن ندخل (دوار سيدي علي)
ألرى القرية املغربية بأم عيني ،ويخبرني عن التطور العمراني الذي
تشهده مدينة (سيدي الرحال) و(حي النواصر) الذي يقع فيه مطار
محمد الثاني ،ويشرح لي عن حال (الفالحة) ومواسم (الشتاء) املطر
الذي تعتمد عليه الزراعة بشكل أساسي يف املغرب .بل وشربنا سويا
(اللنب العروبي) ،وأكلنا (الدالح) و(عزمني) على وجبة (الكسكس) يف
بيته فكان ذلك يوم اجلمعة الذي حترص األسر املغربية فيه على أكل
الكسكس للغداء.

اإلرشاد والتوجيه
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برامج الحركة
والسيــر
للمكفوفين..
المحتوى والتأثير()1
حتتل تربية وتأهيل املعاقني يف الوقت احلاضر ضمن الفلسفات
التربوية احلديثة انطالقا من مبدأ تكافئ الفرص لكل األفراد
حسب قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية للوصول بهم إلى أقصى أداء
ممكن ,باختالف مستوياتهم االجتماعية واالقتصادية ضمن مفهوم
التربية اخلاصة التي أخذت مكانة مهمة يف املجال التربوي والتأهيل
االجتماعي والنفسي .إن التربية اخلاصة تهتم توفير األجواء
املناسبة بدراسة جميع األفراد على اختالف قدراتهم العقلية ,وذلك
ألن اهتمام رجال التربية لم يكن قاصرا اليوم على تقدمي خدماتهم
إلى العاديني من أبناء املجتمع أو املتفوقني فحسب ,وإمنا امتد ذلك
االهتمام ليشمل األفراد الذين لسبب من األسباب أصبحوا معاقني .
وقد أدى هذا االهتمام إلى أن حتتل التربية اخلاصة مكانة يف
البحث واالستقصاء العلمي ضمن إطار دراسة املعاقني وتأهيلهم يف
البرامج املختلفة ,إن الهدف من تهيئة برامج خاصة ضمن الفلسفات
التربوية واالجتماعية هو تخفيض اجلوانب السلبية للضغوط النفسية
التي يعاني منها األفراد املعاقني على اختالف درجة ونوع إعاقتهم
وخروجهم من العزلة التي يفرضها املجتمع عليهم ويقرضونها
على أنفسهم من أجل دمجهم يف املجتمع دمجا مناسبا على وفق
القدرات الذاتية التي ميتلكونها ,وتكوين نظرة إيجابية نحو الذات
واملجتمع ,وهذا الهدف يتجاوز البعد الفردي الضيق الذي ينطلق
من مفهوم الرأفة والعطف والشفقة لبعض املعاقني يف املجتمع إلى
البعد االجتماعي الذي يؤكد دور املعاق يف االندماج املناسب بحركة
املجتمع ,وبهذا تصبح رعاية املعاقني وتأهيلهم ودمجهم يف املجتمع
خطوة متقدمة على املسيرة الطويلة لدعم حقوق اإلنسان.
ومن خالل استخدام العصا البيضاء التي توفر للكفيف سهولة
احلركة واالنتقال فإنها تشكل مسارات واضحة يف شخصية الكفيف
خالل استخدام هذه الوسيلة التي وفرت للكفيف مجاالت واسعة
الكتشاف البيئة اخلارجية خالل التنقل ,والتي تنعكس بشكل واضح
على نفسية الكفيف خالل عالقاته مع اآلخرين أثناء التكيف .
أهمية احلركة والسير:
لقد ظهرت فكرة أهمية احلركة والسير والتوجيه كما نعرفها
يف الوقت احلاضر ضمن برامج املكفوفني يف الواليات املتحدة

األمريكية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية مباشرة لتقدمي اخلدمات
املطلوبة لألفراد الذين أصيبوا بفقدان البصر جراء احلرب ,وهذه
الفكرة برزت من خالل محدودية احلركة خالل التنقل لألفراد الذين
تعرضوا لفقدان البصر بعمر متأخر ,إن الشخص الذي يحدث له
كف البصر يف وقت متأخر يحتاج أن يتعلم طريقة جديدة لتنفيذ
فعالياته اليومية يف احلركة والتنقل تختلف عن الطريقة التي كان
يتعامل من خاللها أثناء احلركة قبل فقدان البصر.
ونظرا ألهمية احلركة يف البيئة اجلديدة للكفيف ,فإنه بحاجة
إلدراك معلومات كانت ال تشكل أية أهمية له قبل فقدان البصر,
وال يستطيع الكفيف إدراكها إال من خالل برامج خاصة باحلركة
والسير والتوجيه ,وعلى هذا األساس مت التفكير اجلدي بوسائل
أكثر فاعلية وتنظيم يف مجال احلركة ,األمر الذي أدى ألى الدراسة
العلمية اجلادة ,حيث ظهرت ألول مرة فكرة برنامج للحركة والسير
يف مستشفى فالي فورك من قبل الدكتور هوفر . 1950 Hoover
وقد أثارت هذه اخلطوة انتباه الباحثني يف مجال تربية املكفوفني
للتفكير اجلدي بتطوير الطرق القدمية املستخدمة يف التنقل ,ومن
خالل اجلهد العلمي تأسست أول جمعية يف والية «الينوي» أطلق
عليها اسم  Veteran Associationلتقدمي خدمات أفضل
للمكفوفني ,بعد أن طلبت من األشخاص املتخصصني يف مجال
اإلعاقة البصرية أن يتناولوا موضوع احلركة والسير والتوجيه
بوسائل علمية من أجل توفير برامج أكثر دقة وأشمل على غرار
ما قدمه هوفر .ومن خالل الدراسة واالستقصاء والتطبيق امليداني
على املكفوفني توصلوا إلى وضع أسس صحيحة لبرامج احلركة
والسير والتوجيه ،إن أول برنامج بعد برنامج هوفر ,قدم يف جامعة
بوسنت على أسس علمية عام  ,1961لكون اجلامعة كانت تظم قسما
متخصصا يف مجال التربية اخلاصة.
إن القائمني على تنفيذ برامج احلركة والسير والتوجيه قد وضعوا
خطط متكاملة إلجناح هذه البرامج شملت إعداد كوادر متخصصة
لتدريب املكفوفني عليها ,كما مت وضع الضوابط التي البد من األخذ
بها خالل تنفيذ البرامج ،إن برامج احلركة والسير والتوجيه تضمنت
أربعة أنواع وهي :
 -1برنامج احلركة والسير قبل استخدام العصا (الدليل املبصر) .
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 -2برنامج احلركة والسير خالل استخدام العصا .
 -3برنامج احلركة والسير بواسطة الكالب .
 -4برنامج احلركــة والسير بواسطــــــة األجهـــــزة اإللكترونية .
تبرز أهمية احلركة والسير والتوجيه منذ بداية االهتمام باملكفوفني
الرتباطها باملعلومات األساسية التي يحتاجها الكفيف عن طريق
دائرة تنقله وتوسعها ,هذه املعلومات قد ال تكون دقيقة وواضحة
ومطابقة للواقع ,إال من خالل تعلم احلركة السليمة والتوجيه
املناسب خالل مراحل النمو اآلتية :
 -1إن املولود الكفيف يحتاج إلى مهارة حركية مبكرة خصوصا فيما
يتعلق بتناسق حركة اليد والرجل يف مرحلتي الزحف واملشي ,لقد
أوضح كل من  Alin and Tattelأن عملية التوجيه تبدأ منذ
الوالدة للطفل الكفيف.
 -2إن الكفيف يف مرحلة الطفولة املتأخرة يحتاج إلى تدريب خاص
لتوسيع دائرة حتركه بحيث يتناسب مع منو اجلسمي ,والذي يحتاج
إلى طاقة خاصة وإن التطور احلركي االعتيادي للكفيف ال يتم إال
من خالل توجيه منظم يتناسب مع قدراته اجلسمية والعقلية.
 -3إن الكفيف يف مرحلة املراهقة والنضج يحتاج إلى مهارات حركية
أكثر متييزا ,وميكن أن يستخدم األجهزة املساعدة يف التنقل والتي
حتتاج إلى ادراك عقلي ,حيث أن املهارات احلركية تصبح أكثر
وضوحا من خالل برامج احلركة والسير .
إن برامج احلركة والسير التي تهيئ للمكفوفني على وفق مراحلهم
العمرية تساعدهم على التخلص من املشاكل التي تواجههم خالل
االنتقال من مكان إلى آخر وتساعدهم على التخلص من االصطدام
باحلواجز املتحركة والثابتة خالل التحرك.
إن أهمية احلركة والسير للكفيف داخل األبنية وخارجها توفر لهم
القاعدة األساسية يف التحرك السليم بشكل علمي من خالل احلركة
السهلة وبحرية .كما أن برامج احلركة والسير تشكل عوامل مهمة
يف حياة الكفيف ألنه من خاللها يستطيع اكتشاف محتويات البيئة
بتفاصيلها خالل اصدام العصا بها والتي تزيد من خبراته خالل
التفاعل اليومي ,وإعطاءه ثقة تامة بنفسه وقدراته خالل احلركة
والسير حلصوله على وسيلة يستطيع بواسطتها أن يحمي نفسه من
السقوط واالصطدام .
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ذكريات تدق ناقوس حياتي

«لمن أعتذر ومن ألوم»
أسماء بنت محمد العامرية
يجلسون على كراسي مخملية ،يتصفحون
جرائدهم ،ويحتسون قهوتهم ،وتارة أخرى يقلبون
بني أيديهم هواتفهم اخللوية.
احلمدهلل أنهيت عملي ،وامللل يجتاحني..
أتعجب من هؤالء املسؤولني ملاذا ال يسمحون لنا
باخلروج بعد إنهاء عملنا.
بعدها يتأفف فالن مسؤول عنا من يصدق هذا
فهو ال يستحق املكانة التي عليها ولوال سنده بفالن
ملا وصل هذا القدر.
ثم يسر يف نفسه ويتمتم حسبي اهلل على فالن هو
من أبالني بهذه الوظيفة ،بينما هو ال يدرك بأنه
يف نعمة يتمناها عاطل باحث عن وظيفة لسند
ظهره عليها ويأكل من خبز يده.
بعد هينة من الزمن يدخل عليهم مراجع منهك
بابتسامة يقول التحية ،يردون عليه بنفس
ابتسامته ،يا أستاذ مخاطبا املوظف :أريدك أن
تنهي هذه املعاملة فأنا محتاج لها .يأخذ معاملته
فيقرأها من األعلى فقط ويراه من حتت نظارته:
اذهب إلى فالن فهو املسؤول عنها ..
فيذهب ذلك املسكني إلى قسم آخر .
نعم تفضل..
يا أستاذ جئتك لتنهي معاملتي ينظر إليه ليقول
اذهب إلى القسم( ج) فهو املختص بهذا ،فيخرج
من القسم ب ليذهب إلى املوظف املباشر مسرعا
يف خطواته حتى ال يداهمه الوقت وصل ولم
يجد أحدا يف املكتب ،ليعود إلى أدراجه مكسور
اجلناحني إلى املوظف األول يخاطبه بأسلوب
فض :نعم تفضل يجيبه املراجع لقد أرسلني
املوظف (ب) إلى القسم (ج) و لم أجد أحدا
باملكتب و اآلن جئتك طالبا مساعدتك فأنا موظف
على قدري ومرتبط بوظيفة ال متكني من التفرغ
يف األيام الرسمية وال يسمح لي باالستئذان إال
يف األوقات امللحة فأرجوك يا أستاذ ساعدني يف
إنهاء هذه املعاملة فأنا محتاج لها بأقرب وقت.
يتأفف املوظف يف داخله ليقول له أترك معاملتك
يا أخي وسوف تتلقى اتصاال هاتفيا تركها و هو
يكرر شكره.
بعد خروجه يتذمر من وظيفته التي ال تسمح له
باخلروج أثناء فترة الدوام الرسمية و يقول لوال
احلاجة ملا تذللت لهم ،و هو أمر طبيعي جلميع
جهات العمل بينما املوظف اآلخر طالقا ضحكاته
مع زمالئه من طلب منه أن يسرد قصته لنا و ما
فائدة فالن له مكتب و طاولة من زجاج و يخرج
متى شاء بينما املعاملة تتأخر و تتأخر و رمبا تكون
يف طي النسيان..
و كل يتذمر و يشتكي
فمن أعذر و من ألوم!؟

ذكريات حفرناها داخل أعماقنا،
وصور حفظناها يف عيوننا ،حنني
عظيم حبسناه داخلنا ،واألشواق
باتت واضحة بكلماتنا ،واحلب ال
ميكن أن نخفيه فينا.
رحلوا ولم يتركوا لنا سوى بقايا
ماضي ،عطر ال ينسى ،صوت
نتمناه ،حضن نفتقده،حب يكبر
ويقتل ،صور صامتة ،شوق ال يبرد،
دموع ال جتف ،ألم ال ينتهي ،منزل
خال ملئ بالذكريات.

ذكرياتنا متقلبة تارة تضحكنا وتارة
أخرى تبكينا ،حينما نتذكر شيء
من مواقفها ،متضي أيام من عمري
وتبقى ذكرى موت أمي هاجساً
مريرا يف حياتي ،إنها لذكريات
ولكن ال تزال ترسباتها يف أعماقي.
 فالقرب من أمي حياة أخرى،ال
أهفو إال إلى ضوئها أينما شع ،كنت
لها أغرودة احلياة ،وكانت لي نعمة
الوجود ،تذوقت مرارة فقد األم ،و
استطعمت بطعم اليتيم،لقد فقدت

همسات
بني حلمي وواقعي همسات
تترجمني بني حناياه..
ولگن! هذا الواقع لم يعلم
كيف يتعامل مع أحالم طفولية ..
نعم! كنت طفلة يف األحالم
أحالمي كصحيفة أقرأها يف منامي ..
أحالمي هي بسمة شفاه ال تعرف معنى
الدمع ..
كنت أحلم بالكثير والقليل ..
لعلها تتحقق ذات يوم ..
ولكن  ..أتعلمون ما الذي حدث ..
أصبحت ابتسامتي دامعة ال يراها إال أنا
كرهت ما يسمى باحللم ..
أصبحت دمعتي تسابق ابتسامتي يف حتد
عنيد ..
مترد حلمي على واقعي فندمت !
مليس محمد جمعة املغيزوية

أمي وتوارت حتت الثرى فبكيت
فراقها ،وفقدت حنانها ودفء
أحضانها وعذوبة مناداتها،فأقبلت
بوجهي على األحزان أجوب خضم
احلياة القاسية الصامتة.
لقد كانت أمي هي الدنيا والنعيم
الذي ميأل شعوري ،كانتهي ذروة
كل سعادتي ،فيا لهفي عليها واملوت
ينزعها ،ويا عزاء نفسي ،لقد
أحسست بأني نبذت من الوجود،
ألن الوجود هوأمي ،أحسست بأن

سارة سليمان سعود اجلابري
تخصص اللغات
طفولتي ذهبت إلى عالم آخر غير
الذي ألفته .
لكن مشيت يف احلياة خطوة خطوة،
ورضيت مبا كتبه اهلل لي من شتات
أحزاني يف قاع أعماقي ،وهربت
بها عن أعني البشر ،أجوب يف
فيايف النسيان ،فقد علمتني احلياة
الشموخ عند الشدة والصمود يف
وجه احملن ،علمتني احلياة أن
ال أبوح إال لقلمي وال أستعني إال
بخالقي.

وش تطلبين
وش تطلبني يا وننت عيا الزمان يغنيها..
وش اللي عنه تبحثني بدمعك اللي تخفينه
خوفك الناس تدري بشقى زمانك
وال خايفه دمعك تفضحه اعيانك
وش اللي بداخلك عيا البوح يجيبه
الدمع مايساعد كسيرن صعب جتبيره
وال يرحم تاايهن ضيع مسااره
وال يشفي مريضن طال عالجه
وال يرجع مينت التراب غطى جثمانه
وال يفيد ندامانن ضيع سنينه
خلك بالواقع واملاضي اليسلب جمال حاضرك
ادري الواقع يعكس تفكيرك ومسارك
لكن قرارك..حتديك..طموحك..يقرب ابعد اهدافك
ويجعل كل مستحيالتك اقرب من احلقيقه
ال تزلزلك عواصف احلياة ويغدي قلبك جريح
وال يضيق صدرك وتنهار قواك
وال يسرقك الوقت فاللهو بسهر الليالي
وال يهدم حلمك يأسن يلفه االحباط
ابتسمي اضحكي لو ضحكك يخالط بكاك
ارسمي..اكتبي..شخبطي كل الكلمات
ارقصي لو لم تتقني للرقص فنه
سافري هاجري وابعدي لوكان باخليال
سمي باهلل ورتلي كل آياااته
من الفاحته آلخر سورة الناس
اقلبي روتني احلياه وبعثري كل ما حولك
وارجعي مللمي كل ماحتبني
انثري وورد احملبه والسالم وكل الوئام
ف كل خطووه بها رجلك حتطني
بقلم :نافجة بنت حمد العرميية

ملحق إشراقة  -العدد - ١٠٨

نظرة على «الفشـــــل» أسبابـه  ،مخاطـره  ،وكيفية تخطيه
بقلم الطالب /عبدالعزيز بن سعود الغطريفي  -الترجمة للغة الفرنسية
تنقيح ومتابعة /الدكتور .أحمد حالو  -قسم اللغة العربية
نظرة اإلسالم للفشل :
قال تعالىّ :
السو َء
«إنا التوب ُة على اهلل للذين يعملون ُّ
ُ
ٍ
يتوب اهلل عليهم
قريب فأولئك
بجهالة ثم يتوبون من
ٍ
ُ
وكان اهللُ عليماً حكيماً ( )17وليست التوب ُة للذين
املوت قال إني
يعملون السيئات حتى إذا حض َر أحده ُم
ُ
تبت اآلن وال الذين ميوتون وهم كفار أولئك أعتدنا
ُ
لهم عذاباً أليماً(.»)18
خلق اهلل العباد وجعل أحوالهم جاري ًة على
سنن ق ّدرها وقضاها  ،فمن سنن اهلل تعالى «وتلك
األيام نداولها بني الناس»  .فالفاشل قد ينجح ،
والناجح قد يفشل  ،وبالتالي فهي سن ٌة جارية  .وليس
الفاش ُل من يقع يف الفشل  ،إمنا الفاشل من يرتضي
به فهو يق ُع على األفراد واجلماعات واملؤسسات
والبرامج والتنظيمات .
إن الذي يخاف الفشل ؛ يصب ُح خائباً يف
حياته  ،ال يتقدم  ،وال يتفوق  ،وال تتفجر طاقاته .
فعلى اإلنسان أن ال يضخم قضية الفشل يف نفسه ،
وأن ال يجعل نفسه ناعمة تخاف الصدمة والصعوبة ،
فاإلمام علي بن أبي طالب  -ك ّر َم اهلل وجهه  -يقول:
«إذا هبت أمراً فق ْع فيه»  .مبعنى أنك انظر إلى
األشياء التي تخاف منها  ،ومارسها  ،حتى تكسر هيبة
الفشل يف نفسك  ،حيث د ّل ْت التجارب على أن أكثر
يتهيب اإلنسان منها أو يخاف الفشل
األشياء التي
ُ
فيها ؛ يستطيع النجاح فيها إذا أقدم عليها .
يف بعض األحيان يكون الفشل عنصراً خيراً
ُ
يكشف لإلنسان نقاط
يف حياة اإلنسان  ،فهو الذي
ضعفه  ،وينبهه إلى الثغرات املوجودة يف عمله  .بينما
استمرار اإلنسان يف حتقيق املكاسب واالنتصارات
 ،قد يخلق يف نفسه الغرور  ،ويضعف من اهتمامه
بالتق ُّدم  ،ورفع مستوى العمل  ،وقد أشار القرآن
احلكيم إلى هذه احلقيقة عند حديثه عن النكسة
التي أصابت املسلمني يف واقعة «أحد»  ،يقول تعالى
« :أو ملا أصابتكم مصيب ُة قد أصبتم مثليها ،قلتم أنى
هذا قل هو من عند أنفسكم إن اهلل على كل شيءٍ
قدير* وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهلل
وليعلم املؤمنني».
إنه تعالى يوبخ املسلمني على تعاملهم السلبي
مع الهزمية  ،ويوجههم إلى االستفادة اإليجابية منها ،
بالعودة إلى أنفسهم  ،واكتشاف النواقص والسلبيات
التي اكتسبتها بعد حتقيق االنتصارات السابقة .
ثم تتح ّدث اآليات عن البعد اإليجابي
للهزمية ؛ يف معرفة الثغرات املخبوءة داخل املجتمع

اإلسالمي  ،وفرز العناصر املنافقة غير املخلصة  ،الفشل  .فاخلوف من الفشل ؛ هو ذلك احلاجز الذي
وجتلي صمود املؤمنني وثباتهم يف مواقف احملنة يحول بني اإلنسان وبني تفجير طاقاته  ،وبالتالي بينه
والشدة  .ولع ّل كلمة اإلمام علي  -كرم اهلل وجهه  -وبني الوصول إلى أهدافه وطموحاته وأمانيه .
« :سيئة تسوءك خير عند اهلل من حسنة تعجبك»،
ملاذا اخلوف من الفشل:
تشي ُر أيضاً إلى هذه احلقيقة .
أصل القض ّية ؛ إن بعض الناس نفوسهم
اخلوف من الفشل
اإلنسان لديه طاقات وكفاءات  ،ولديه رهيفة  ،ال تقبل الصدمة  ،نفوس متعودة على الدالل
طموح  ،واهلل تعالى وهب اإلنسان القدرة على والراحة  ،ولذا تهرب من أي احتمال للمصاعب
قي ويتمنى  ،لكن هناك  ،وتتراجع عن أي طريق تعترضها فيه الصدمات
الطموح  ،إنه يطم ُح إلى ال ُّر ّ
دائماً مشاكل يف طريق الوصول إلى ما يطم ُح إليه  ،واملشاكل  ،وإمنا يخاف اإلنسان الفشل ألن الفشل
وعلى اإلنسان أن يشق طريقه  ،وأن يُصارع ويواجه مضخم يف نفسه  ،وحينما تكون األمور بسيطة أمامك
تلك املشاكل والعقبات  ،ويستطيع بالتالي جتاوزها ؛ فإنك ال تهيب اقتحامها .
والتغلب عليها وحتقيق طموحاته وأمنياته  ،بيد أن فئة
ال  :لو طلب منك أن متشي مشواراً
فمث ً
كثيرة من الناس ؛ مبجرد أن يلحظوا أن هناك عقبات
ً
ومصاعب ومشاكل يف طريق طموحاتهم وأهدافهم ؛ محدودا (نصف كيلو متر) ؛ فإنك ال تخشى ذلك ألن
القضية بسيطة يف نفسك  ،ولكن لو طلب منك أن
فإنهم يتراجعون!! ملاذا يتراجعون ؟
متشي (عشرة كيلو مترات) ؛ فإنك مبدئياً يف داخل
ليس ألنهم فقدوا الطموح  ،وليس ألنهم نفسك تتهيب هذا األمر  ،ألنك ترى املوضوع صعباً .
فقدوا الطاقات واملؤهالت  ،وإمنا ألن شعوراً داخلياً
ينتابهم  ،شعور باخلوف من الفشل  ،يخشى أن يسير ال تته ّي ْب الفشل:
إن أفضل عالج للفشل أن ال يته ّيبه اإلنسان
باجتاه حتقيق هذا الهدف  ،ثم ال يستطيع الوصول
إليه  ،يخشى أن يتحرك من أجل تنفيذ عمل ما  ،ثم  ،فطبيعة احلياة وسنتها ؛ أن اإلنسان ال يصل إلى
النجاح ؛ إال بعد أن يجتاز وديان الفشل فهل ميشي
حتول العقبات واملشاكل بينه وبني حتقيقه .
اإلنسان سوياً على قدميه من أول يوم يخرج فيه من
قد يطمح اإلنسان أن يصبح طبيباً  ،وله بطن أمه؟  ،كال ..فهو يعيش فترة ال يستطيع املشي
القدرة على الوصول إلى هذا الطموح  ،ولكن يواجه فيها  ،ثم يحبو  ،ثم يحاول املشي لفترة شهور يقوم
بعض املشاكل يف الطريق  ،فاجلامعة قد ال تقبله  ،ويقع  .أال تالحظون حياة الطفل حينما يريد املشي؟
فاملدرسون قد ال يحسنون التعامل معه  ،ولو أن طف ً
ال من األطفال قال أنا غير مستعد أن
وإذا قبلته ؛
ُّ
 ،وقد يكون االمتحان صعباً عليه  ،وقد ال يستطيع أحاول املشي وأقع  ،فأنا ال أحاول املشي إال إذا
أن يستوعب املق ّررات  ،وقد  ..وقد  ..وتتراكم هذه توافرت لي الضمانات الكافية لكي أمشي سوياً من
االحتماالت يف نفسه  ،فيخشى إن هو أقدم على أول مرة  ،فهل يستطيع ذلك الطفل أن ميارس املشي
دراسة الطب أن يفشل فيه  ،وأن ال ينجح يف أن على قدميه؟  ،كال ..بل عليه أن يتحمل لفترة من
يصبح طبيباً  ،فيفضل أن ينسحب منذ البداية  ،وأن الزمن التعثر يف املشي والوقوع .
ال يسلك هذا الطريق  ،وال يدرس الطب  ،ألنه يخاف
ً
ً
الفشل؟  ،وقد يكون لإلنسان طموحاً أن يكون خطيبا ال جتعل الفشل بعبعا يف نفسك!
إذا نظر اإلنسان إلى الفشل كأمر طبيعي
جيداً  ،ولديه القدرة على ذلك  ،ولكن هناك متاعب
وعقبات  ،وكل خطيب لم يصبح خطيباً إال بعد أن مر  ،ولم يضخمه يف نفسه ؛ فإن عقدة خوف الفشل
بتلك املصاعب والعقبات  ،ولكن بعضهم يضخمون تتالشى من قلبه  ،ولكنه إذا تضخم الفشل وصارت
املصاعب واملشاكل يف نفوسهم  ،يرددون  :أخاف أن هذه العقدة عند اإلنسان ؛ حرم الكثير من املكاسب
أرتَبك  ،أخاف أن أخطىء  ،أخاف أال يتق َّبل الناس  ،وأصيب باخليبة يف حياته  ،كما يقول اإلمام أمير
خطابتي  ،أخاف أال أعجب الناس  ،وبناء على هذه املؤمنني علي ابن أبي طالب (كرم اهلل وجهه) ُ :قرنت
املخاوف يتراجع من بداية الطريق  ،ألنه يخاف أن الهيبة باخليبة .
يفشل يف أن يصبح خطيباً ناجحاً!!
إذاً اخلوف من الفشل سببه تضخيم قضية الفشل يف
كل إنسان لديه طموح ،وكل إنسان يريد أن نفس اإلنسان  ،وعندما يبدأ اإلنسان ؛ يتخيل ويختار
يكون عظيماً  ،أن يكون متقدماً  ،أن يكون متفوقاً  ،صور الفشل  ،هنا تصبح لدى اإلنسان عقدة اخلوف
ولكن ليس كل إنسان يتخلص من عقدة اخلوف من يف النفس فيصبح اخلوف لديه مرضياً .

بحر األفكار
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وطنــــــي

آمـــــــال
عودتـــــي

الوطن هو أول اللحن واملفردة
الراقصة التي تصقل اللحن ليكون
وطنا خالدا مساملا ،والوطن هو
املكان الذي يرتبط به الفرد ارتباطا
وثيقا ميتد عبر التاريخ ,فهو
مسقط رأس اإلنسان واملكان الذي
نبت فيه وكبر ،فمهما طالت أسفار
الفرد فإن العودة تكون يف النهاية
حلضن الوطن ،ال شك بأن الغربة
من أكثر األمور الصعبة التي يضطر
الكثير من األشخاص التعرض لها
نظرا للظروف التي حتل عليهم.
فالغربة كلمة طعمها مر ,مرارة
العلقم أو أشد  ,كلمة قياسية
وجتربة مريرة قد عاشها البعض
منا لكن بوجوه مختلفة وألسباب
متعددة ,فمنا من ولد ووجد نفسه
يف بلد قد هاجر إليه األهل بحثا عن
فرصة عمل أفضل فشيئا بينه وبني
تلك البالد عالقة ليست باألسماء
ولكن رمبا نوع من التعود واالمتنان,
ومنا من يجد نفسه مجبرا لترك
البيت الدافئ الذي نشأ وترعرع
فيه ,طالبا للعلم ليضيف عند عودته
الشهادة والنجاح ,وبعضنا يبحث
عن فرصة أفضل لتحسني مستواه
يف وطن غير موطنه األصلي.
بالنسبة لي الغربة كانت الدرس
األقوى واملواجهة األصعب واملدرسة
الكبيرة بل واجلامعة املفتوحة التي
استقيت منها أعظم الدروس وأهم
العبر ,فالغربة علمتني أن مكيفات
الدنيا جميعها ال تستطيع تبريد
جمر اشتياقي لبالدي الغالية،
فالغربة علمتني قيمة أن تشارك
األهل واألصحاب يف أفراحهم
وأحزانهم ،والعودة إلى الوطن أسبغ
نعمة لألمن واألمان الذي نحن
عليه.
بلقيس بنت محمد احلبسية
ترجمة لغة إجنليزية
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Community Project: Wadi Al Mahaidin Clean Up – FI Initiative
When Dr. Jaroslaw Dydowicz, an
English teacher at the University
of Nizwa’s Foundation Institute,
visited Wadi Muaiden in early
September, he was upset by what
he saw. The wadi was full of
garbage. Over the course of four
years living in Birkat al Mouz, Dr.
Dydowicz had made many family
trips to the wadi with his wife
Joanna and their young son, and
had many pleasant memories of
times spent there. Though he had
noticed a gradual decline in its
condition as it became more and
more contaminated with trash, he
had never seen the place looking
so polluted.

The wadi provides a beautiful
backdrop for families like Dr.
Dydowicz’s to enjoy hiking among
the scattered boulders, having a
refreshing swim in the clear waters
of the swimming holes, or simply
relaxing and spending time together
in a serene setting. Of course,
no wadi trip would be complete
without a picnic to replenish the
energy lost to the day’s exercise.
Unfortunately, visitors to the wadi
are all too likely to see evidence
that others have picnicked there
before, as travelers who come
to enjoy the scenery frequently
don’t carry all their supplies out
with them when they leave. Their
plastic containers, soda cans, used
aluminum foil, and other rubbish
are carelessly left behind.

Over time, this trash accumulates.
Many of the plastics that make
up much of our garbage today
don’t degrade, but remain in
the environment for years, even
decades, before breaking down. By
the time Dr. Dydowicz visited the
wadi in September, the problem
had gotten so bad that the plastic
bags and water bottles practically
outnumbered the local wildlife.

Though it’s obvious that litter
creates quite an eyesore, many
people are unaware of the drastic
impact that garbage can have on
the health of the ecosystem. Plastic
is especially harmful, as it can be
swallowed by animals and birds,
blocking their digestive tracts and
killing them. Garbage also damages
the habitats of birds and fish by
releasing dangerous chemicals into
the soil and water when it begins
to degrade. Garbage attracts pests
such as rodents and insects, and to

to increasing littering and trashing, in the Oman Daily Observer
which eventually becomes normal (page 4 ,9th November issue).
societal behavior.
Dr. Didowicz’s aim, of raising
awareness of local environmental
Realizing the impact that a large issues in addition to cleaning up
group could have on improving the wadi, may encourage greater
the wadi’s state, Dr. Dydowicz individual responsibility for our
took action by organizing a group environment, which will lead
of more than a dozen of his to families, communities, and
colleagues from the Foundation society, here in Oman, embracing
Institute to spend an afternoon the message of care.
removing rubbish. The caravan
that bounced into the canyon held Equipped with gloves and large
fourteen teachers representing sacks, the group spread out down
twelve different countries. Many the length of the valley and spent
were teachers who regularly two hours collecting enough trash
frequent the wadi, and they were to fill the back of a pickup truck.
glad to give their time to improve a The work was not glamorous, but
favorite getaway. Others had never it was rewarding. The difference
seen the wadi, and welcomed the in the wadi’s appearance was
taste of Oman’s wild beauty.
immediately obvious.

Though the clean-up effort was a
success, a one-time effort will not
be enough to ensure the continued
cleanliness and protection of
the area. Creating an ongoing
awareness of the environment and
environmental issues is vital to the
well-being of the wadi, and all
of Oman’s wild places. Care and
concern for the wadi must become
a community, and societal issue.

Otherwise, it’s pristine beauty will
soon revert to the trash-filled mess
it was before. People must be aware
of the consequences of leaving
their litter behind, and decide that
cleaning up after themselves is
worth their time and effort. They
must also pass on responsibility
to their children, so that the
make matters worse, litter creates next generation understands the
more litter. When people see trash importance of environmental
in an area, they are more likely concern.
to leave their own trash behind
because they see it as acceptable. The afternoon was documented
The message is that if others are with photos on the university’s Article and images by Melody Parks
littering, it must be okay. This leads website and in a newspaper article
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Stories
Our City – Nizwa
The city of Nizwa is
situated in the very heart of
Oman, in the mountainous
region of Ad Dakhiliyah,
about 150 km away from
the capital city, Muscat. Its
central location between
the Hajar Mountains and
lush palm plantations is
attractive to both Omanis
and international tourists,
who travel thousands of
kilometers to visit this
spectacular town. What
is more, the city of Nizwa
is not too far from other,
equally important and
historic places, such as
Bahla, Jabreen or the
ancient town of Al Hamra.
It is also a perfect starting
point if you plan to take a
trip up Jebel Akhdar or Jebel
Shams, two of the highest
peaks in the country and
extremely popular tourist
destinations.

The history of Nizwa goes
back to the beginnings of
the 6th century CE. It is
one of the oldest towns in
Oman, as well as one of
the first cities to convert to
Islam. Nizwa served as an
important trading point on
copper and frankincense
routes, and between the 6th
and 7th century CE it was
the capital city of Oman.
Ibn Battuta, the famous
Islamic traveler, visited
Nizwa in the 14th century

CE and he described its
people as “helpful and
courageous”.
The city has thrived as an
intellectual and cultural
center.
Many famous
scholars, thinkers and
writers have been educated
in Nizwa. They used to
study in mosques, which
in those days served also
as schools. Today, Nizwa
continues to play an
important role in Omani
education, being home
to two Colleges (Nizwa
College of Technology and
Nizwa College of Applied
Sciences), as well as the
University of Nizwa.
There are many famous
places in Nizwa. Most of
them are traditional and
old, but some of them
have been built only
recently. One of the most
visited historic attractions
in Nizwa, and indeed in
the whole of Oman, is the
Nizwa Fort. The fort is a
large castle built by Imam
Sultan Bin Saif Al Ya›rubi in
the 12th century CE. It was
used not only to protect the
city in case of war, but also
as home to the city’s local
authorities in peacetime.
Its unique design reflects
Nizwa’s place as a historic
stronghold and serves
as the ultimate example
of
Oman’s
advanced
architectural design.

trends, it has managed to
keep its traditional, oriental
character throughout the
centuries. This is the place
where tourists can buy highquality souvenirs, such as
various jewellery items,
carpets, rugs, frankincense,
silver, or pottery. It is also
a place where local people
meet on Friday mornings for
a Juma market to purchase
their livestock, meat, fruit
and vegetables, together
with many other products.

Nizwa is home to some of
the oldest mosques in the
Sultanate. Al-Shawadhna
Mosque is a perfect
example of an ancient
construction which has
survived centuries. It was
built in the 7th year of the
1st century of the Islamic
calendar. However, there is
an even older construction
in Nizwa: Falaj Daris at
the foothills of Al-Jabal AlAkhdar, is one of Oman’s
famous
Daoudi-style
aqueducts and one of the
largest in the Dakhiliyah
Region. Built in the preIslamic times, the falaj is
now featured on UNESCO
World Heritage Lis
There are many different
restaurants in Nizwa. Apart
from numerous coffee
shops,
located
pretty
much everywhere, the city
has a number of quality
restaurants. Foreign tourists
Adjacent to the Nizwa Fort like to eat in European
is the Nizwa Souq. It is one style restaurants in the two
of the most picturesque main hotels in Nizwa: the
markets in the Middle East. Falaj Daris Hotel and the
Going against modern Golden Tulip Hotel. They

both offer diverse and tasty
menus, though the food
and service can be rather
expensive.

when it comes to fashion.
On the other hand, plenty
of tourists who visit Nizwa
spend hundreds of rials in
the Souq, buying books,
postcards, souvenirs and all
traditional things Omani.
Moreover, Nizwa has a few
good car salons, two flower
shops (one in Firq, one at
Lulu’s) and plenty of local
“cold stores” to do your
everyday grocery shopping,
Firq is a neighborhood so I guess, one can survive
where you can find a few here without travelling to
good restaurants as well. Muscat, at least for a few
The Barbeque Nation and weeks.
Spicy Village are excellent
places to meet your friends
for a nice, reasonably priced
meal. Both restaurants offer
international menus, with
European, Turkish, Chinese
and Indian food on the list.
They also offer separate
sitting areas for families,
so your privacy is ensured. Nizwa is a charming
Finally, if you wish to try small city with a great
traditional Omani dessert, location and spectacular
such as halwa and dates, views. Its long, rich history
served with traditional and tradition have been
Omani coffee, the Nizwa preserved in the town
Fort Café is the place to for centuries. As a result,
go. Located right in the the Islamic Educational,
Souq, it is the perfect place Scientific and Cultural
to
experience
Omani Organization
(ISECO)
hospitality at its very best, chose Nizwa as the Islamic
at the same time staying Capital of Culture in 2015.
connected to your friends We are all proud to live
and family via the free Wi- in this amazing town; we
Fi Internet offered in the enjoy its diversity and do
café.
everything to keep it clean
Could Nizwa ever become and safe for everyone.
a shopping destination? It is
a tough question. There are
a few well-stocked markets
in town, most notably the
Nizwa Mall, AL Qabael
Gifts Market and the
recently opened Mokhtar
Gifts Market, however, the
range of products offered
in the above locations is
By Nina Walter
rather narrow, especially
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