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

اجلامعة يف �سطور:
ربحي"
• �أن�شئت يف  3يناير 2003م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
أ�سا�س غري
تعليم ٍ
نفع عام "على � ٍ
أهليةٍ ذات ٍ
عال � َّ
ٍ
ٍّ
يف �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" �إىل جانب
العربية "مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي لل ِّدرا�سات
العلمي وال َّتطوير ال ِّتقني" ،و�آخر لل ِّدرا�سات
َّ
َّ
العلمية.
كرا�سي البحوث
ّ
إجنليزية.
العربية وال
• نظامها ال ِّدرا�سي ي�شمل اللُّغتني
َّ
َّ
دولي ًة يف ع َّدة بلدان من العامل؛ منها:
أكادميي
تعاون �
• يجمعها
ٌ
ٌ
علمي ًة َّ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة َّ
ٌّ
أمريكية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.
الواليات املتحدة ال
َّ
إلكرتونية.
وريات ال
الورقية
ت�ضم الآالف من الكتب
• بها مكتب ٌة وا�سع ٌة
َّ
وااللكرتونية ،واملو�سوعات ،وال َّد َّ
َّ
َّ
ُّ
بحثية.
خمتربات
تدري�سيا يف �ش َّتى املجاالت ،و()9
خمتربا
• تزخر بـ()71
ٍ
ً
َّ
ًّ
• �أ�سهمت ح َّتى الآن يف ن�رش �أكرث من ( )157بح ًثا حمك ًَّما ،و( )26كتا ًبا م�ؤ َّلفًا.
مبان مقاومةٍ لل َّزالزل عام 2010م.
اخرتاع يف جمال الهند�سة
• ح�صدت � َّأول براءة
املدنية ،بت�صميم ٍ
ٍ
َّ
عاملية خالل العام الأكادميي.
جامعات
اختياري ًة يف ع َّدة
تدريب
• تق ِّدم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
َّ
َّ
واملعنوي للطُّ الب ،ويوفِّر املنح والبعثات
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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ال�سلطـــــان قابـــــو�س لعلــــــوم ال�شـرطة توقِّ ــــع
�أكادمييـــــة
ّ
تفاهـــم مـع جامعـــة نــزوى
مذكــــرة
ٍ

تفاهم مع جامعة نزوى ،تق�ضي بتبادل
وق َّعت �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�رشطة مذكرة
ٍ
البحثية وجتهيزها� ،إىل جانب عقد
امل�شاركة
عليمي ،وتبادل املناهج واملعلومات ،وكذلك
الكادر ال َّت
َّ
ّ
أكادميية ،وتبادل الطُّ الب وبرامج ال َّتدريب� ،إىل جانب التعاون الفني
االجتماعات وامل�شاركات ال
َّ
والتقني ،وغريها من �أوجه ال َّتعاون امل�شرتك بي امل�ؤ�س�ستني .وي�أتي توقيع هذه املذكِّرة �ضمن
والعاملية وامل� َّؤ�س�سات الَّتي تعمل
الوطنية
عالقات وثيقةٍ مع اجلامعات
خطَّ ة اجلامعة يف �إيجاد
ٍ
َّ
َّ

طالبة ماج�ستري يف جامعة
نزوى تنجز ر�سالة املاج�ستري
يف وقت قيا�سي وبتقدير
امتياز
ح�صلت طالبة املاج�ستري يف الإر�شاد والتوجيه النف�سي �سعادة بنت عيد بنت خلفان
الها�شمي على تقدير امتياز يف مناق�شتها لر�سالة املاج�ستري بعنوان «املرونة النف�سية
وعالقتها مبهارات التوا�صل وال�صحة النف�سية لدى عينة من طلبة جامعة نزوى ب�سلطنة عمان
يف �ضوء بع�ض املتغريات» .وكانت الطالبة قد �سجلت ر�سالتها يف الف�صل الأول (اخلريف) من
العام الدرا�سي .2017/2016
وقد عملت الطالبة بد�أب ون�شاط على ر�سالتها ،م�ستغلة كل حلظة من الوقت يف العمل
والتطبيق والتحليل .وكانت على توا�صل مع م�رشفها الأكادميي ب�شكل يومي ،وتنجز تكليفاتها
مهما كان حجمها خالل � 24ساعة .وقد متيزت ر�سالة الطالبة �سعادة الها�شمي با�ستخدامها
لأ�ساليب �إح�صائية يف اختبار اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأدوات درا�ستها مل ي�ستخدمها �أحد
من طالب جامعة نزوى قب ًال �إىل درجة �أن بع�ض �أع�ضاء جلنة مناق�شة ال�سيمنار الثاين لنتائج
درا�ستها ا�ستغربوا هذه الإجراءات التي مل يعهدوها .ومل تكتف بذلك ؛ فقد مترنت من خالل
امل�رشف على هذه الطرق وكيفية حتليل وتف�سري نتائجها و�أ�صبحت مرجع ًا يرجع �إليه طالب
املاج�ستري يف الإر�شاد مل�ساعدتهم يف التحليل والتف�سري .بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد �أجنزت بحث ًا
م�ست ًال من ر�سالتها ،ما زال يف طور التنقيح من قبل امل�رشف .وتعكف حالي ًا على �إعداد دليل
�إر�شادي لطالب املاج�ستري يف كيفية �إجراء التحليالت الإح�صائية ليكون �صدقة جارية لها.

والبحثية،
أكادميية
متميزةٍ للربامج ال
أكادميية
يف املجاالت ال
علميةٍ
والبحثية؛ وذلك لإيجاد بيئةٍ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
االتفاقية نياب ًة عن
ع
ق
و
وقد
�سواء،
د
ح
على
ة
أكادميي
ل
ا
والهيئة
الب
ة
العلمي
�شاطات
وحتفيز ال َّن
للطُّ
َّ
ٍّ
َّ
َّ
َّ
الرواحي -رئي�س اجلامعة .-يف حني وقع العميد �سامل بن
اجلامعة الأ�ستاذ ال ُّدكتور �أحمد بن خلفان َّ
را�شد العلوي –قائد �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�رشطة -نياب ًة عن �أكادميية ال�سلطان قابو�س
لعلوم ال�رشطة.

جامعة ديكن الأ�سرتالية توقع
اتفاقية تعاون م�شرتك مع
معهد ال�ضاد

خليل احل�رضمي:
يف زيارة خا�صة لرئي�س ق�سم اللغة العربية
بجامعة ديكن بجمهورية �أ�سرتاليا الأ�ستاذ الدكتور
حكيم قا�سم جلامعة نزوى ،ويف جمال التعاون
الأكادميي وقع الطرفان اتفاقية تعاون م�شرتك
تقوم مبقت�ضاها جامعة ديكن ب�إر�سال جمموعة من
الدار�سني للغة العربية للناطقني بغريها �إىل معهد
ال�ضاد لتعليم العربية للناطقني بغريها يف جامعة
نزوى ،وقد قع االتفاقية ممثال عن جامعة نزوى
الأ�ستاذ الدكتورعبدالعزيز بن يحي الكندي – نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون االكادميية ،والأمني العام ملجل�س
�أمناء اجلامعة ،-كما وقعها من جانب جامعة
ديكن الأ�ستاذ الدكتور حكيم  -مدير برنامج
العربية يف بيئتها بجامعة ديكن اال�سرتالية.
ويف هذه املنا�سبة التقى الدكتور غ�سان
بن ح�سن ال�شاطر -مدير معهد ال�ضاد لتعليم اللغة

العربية للناطقني بغريها  -بالأ�ستاذ الدكتور
حكيم قا�سم ،حيث ق ّدم الدكتور مدير املعهد نبذة
عن برامج املعهد الأكادميية والثقافية و�أطروحاته
وفل�سفاته التعليمية يف طرق تدري�س اللغة العربية
للأجانب ،مربزا �أهمية موقع املعهد يف جامعة
نزوى وما لهذا املكان من �أهمية يف اك�ساب املتعلم
جميع احتياجاته اللغوية والثقافية.
كما متت مناق�شة �أهم الأمور التي تخدم
الطالب كت�أمني ال�سكن والغذاء بالإ�ضافة �إىل
الربامج الثقافية املتكاملة والتي ت�شمل بع�ض
الزيارات امليدانية لأهم املواقع الأثرية والتاريخية
بال�سلطنة� ،إ�ضافة �إىل الندوات الثقافية ودورات
اخلط العربي وبرنامج ال�رشيك اللغوي .هذا وقد
�أبدى الربوف�سور مدير الربنامج عن �إعجابه بربامج
املعهد وخططه؛ و�أعرب عن رغبتهم يف التعاون مع
املعهد و�إر�سال طلبتهم �إليه.
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رئي�س اجلامعة يفتتح امل�شاريع املرتبطة بدرا�سة الأنظمة البيئية
ملياه الأفالج مبنطقة لزغ بوالية �سمائل
�أجمد الرواحي:
حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن
خلفان الرواحي -رئي�س اجلامعة -افتتح املركز
الوطني للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئة
وبالتعاون مع وحدة بحوث الأفالج بجامعة
نزوى امل�شاريع املرتبطة بدرا�سة الأنظمة
البيئية ملياه الأفالج وذلك مبنطقة لزغ بوالية
�سمائل.
ويف بداية االفتتاح قام املهند�س خليفة
احلجي ب�إلقاء كلمة املركز و�ضح خاللها الدور
املهم الذي تلعبه الأفالج يف حياة الإن�سان
العماين ،وحث احل�ضور على �أهمية احلفاظ
على هذا الإرث العظيم للأجيال القادمة،
ويف نهاية كلمته خ�ص بال�شكر كل من وحدة
بحوث الأفالج ووكيلي فلج لزغ على تعاونهم
الالحمدود يف �إجناح و�إخراج امل�شاريع ح�سب
الهدف املن�شود منها؛ �إذ �أن هذه امل�شاريع تهدف

�إىل ا�ستغالل مياه الأفالج اال�ستغالل الأمثل من
�أجل زيادة الدخل االقت�صادي للفلج بالإ�ضافة
�إىل دميومتها.
بعد ذلك قام الدكتور عبداهلل الغافري مدير
الوحدة ب�إلقاء كلمة الوحدة قال فيها :الفلج هو
حل ب�رشي ذكي جعل احلياة ممكنة يف بيئة
جافة مثل عمان ,بالإ�ضافة �إىل �أن الأفالج هي
�أيقونة الهوية والثقافة العمانية واحلفاظ عليها
واجب وطني علينا جميعا ،و�أحمد اهلل و�أ�شكره
على احت�ضان جامعة نزوى لوحدة بحوث
الأفالج حيث كان جلامعة نزوى الريادة بني
امل�ؤ�س�سات الأكادميية يف عمان لتدري�س مادة
درا�سية عن الأفالج العمانية ولتخ�صي�ص وحدة
�أكادميية تهتم بالبحث العلمي والتدري�س ون�رش
الوعي وتوثيق كل ما يتعلق بالأفالج العمانية
من علوم ومعارف وثقافة .ويف نهاية كلمته
قال :يف �إطار التعاون امل�شرتك بني جامعة

نزوى وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية يف
عمان ومببادرة ومتويل من املركز الوطني
للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئية �أقيمت
هذه امل�شاريع الريادية يف فلج لزغ كنموذج
لزيادة �إنتاجية الأفالج وتقليل تكلفتها
الت�شغيلية واملحافظة على البيئة الزراعية فيها.
ووجه �شكره العميق �إىل املركز الوطني على
دعمه ال�سخي واملتوا�صل للوحدة ،كما تقدم
بال�شكر اجلزيل مل�شايخ و�أهايل فلج لزغ على
تعاونهم امل�ستمر ،وخ�ص بال�شكر وكالء الفلج
الذين كان لهم الدور الأكرب يف جناح ومتابعة
هذه امل�شاريع.
بعدها قام الراعي املنا�سبة بتوزيع
�شهادات ال�شكر والتقدير للم�ساهمني يف هذه
امل�شاريع ثم توجه الأ�ستاذ الدكتور ب�صحبة
احل�ضور لق�ص �رشيط االفتتاح والتعرف عن
قرب على تلك امل�شاريع.

الدكتور عبداهلل الغافري يقدم عر�ضا عن الأفالج العمانية بجامعة
توبينجن الأملانية
�أجمد الرواحي:
بدعوة من مركز درا�سات �أ�سيا وال�رشق الأو�سط بجامعة
توبينجن الأملانية ق ّدم الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري -مدير
وحدة بحوث الأفالج -عر�ضا عن الأفالج العمانية بهدف تعريف
الباحثني يف جامعة توبينجن عن �أنظمة الأفالج ولبحث �سبل
التعاون العلمي بني الوحدة واملركز وذلك خالل زيارة الدكتور
للجامعة.
وقد ت�ضمنت الزيارة جولة يف بع�ض مرافق اجلامعة وبالتحديد

املكتبة ومركز نظم املعلومات ومركز �أ�سيا للدرا�سات وال�رشق
الأو�سط .وخالل الزيارة قام الدكتور مدير الوحدة بعقد اجتماع مع
مدير املركز وفريقه البحثي للتفاو�ض حول تفعيل التعاون امل�شرتك
بني املركز والوحدة وذلك من خالل م�شاريع بحثية �ستبد�أ قريبا .هذا
وقد كان مدير املركز الربوفي�سور جوهان بو�سوو وفريقه قد قاموا
بزيارة جامعة نزوى ووحدة بحوث الأفالج يف �شهر �إبريل املا�ضي.
اجلدير بالذكر �أن جامعة توبينجن ت�أ�س�ست يف القرن اخلام�س
ع�رش �أي منذ �أكرث من � 500سنة وتعد من �أعرق اجلامعات الأملانية
وت�ضم حوايل � 30ألف طالب وطالبة يف خمتلف التخ�ص�صات.

اجلامعة ت�شارك يف امل�ؤمتر الدويل الثامن لل�سموم والأدوية
�شاركت اجلامعة م�ؤخرا يف امل�ؤمتر الدويل الثامن لل�سموم
والأدوية والذي �أقيم يف فندق جي دبليو ماريوت بدبي  ،حيث قدم
الفا�ضل حممد بن عبداهلل ال�سيباين اخت�صا�صي تطبيقات حتليلية مبركز
دار�س للبحث العلمي والتطوير التقني ورقة علمية ت�ضمنت عر�ضا لبع�ض
الطرق التحليلية النوعية ( )qualitative analysisللمنتجات الطبية
امل�ستخدمة يف جراحة التجميل خ�صو�صا تلك التي ت�صدرت الأ�سواق يف

الآونة الأخرية مثل  )Restylaneو ( . Perlaneيذكر �أن م�ؤمتر ال�سموم
والأغذية هو حدث دويل يقام �سنويا يف بلد ما يتم حتديدها م�سبقا من
قبل اللجنة املنظمة .وي�رشف على هذا احلدث جمموعة من اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات البحثية املعنية مبراقبة ال�سموم وعلوم الأدوية منها الكلية
الأمريكية لل�سموم ومركز العلوم ال�صحية بجامعة تك�سا�س واجلمعية
البولندية لل�سموم وجامعة كريت باليونان وغريها من املراكز.
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رواد الأعمال ي�ست�ضيف م� ِّ
ؤ�س�سة �رشكة رواد الفخامة للتجارة �ضمن
برنامج «لقاء النجاح»

هود الب�رشي:
ا�ست�ضاف مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار
ممثال بربنامج رواد الأعمال� ،شخ�صية مميزة وم�ؤثرة يف جمتمع
رواد الأعمال وهي الأ�ستاذة ح�سناء بنت حممد الداودية -مدربة
معتمدة يف ريادة الأعمال ،وم�ؤ�س�سة �رشكة رواد الفخامة
للتجارة -وذلك �ضمن برنامج لقاء النجاح .،حيث بد�أت حديثها
الذي حمل عنوان «م�سرية حلم» باحلديث عن �سريتها الذاتية،
ثم تطرقت �إىل بدايتها يف عام  2009مب�رشوع ماكينات البيع
الآيل التي تو�ضع يف املراكز واملجمعات واملواقع ذات الكثافة
ال�سكانية الزائدة للموقع ،كما
�أ�شارت �إىل جمموعة من التحديات التي واجهتها كعدم
التوفيق يف اختيار بع�ض املواقع ،و�صعوبة التعامل مع بع�ض

امل�ؤ�س�سات ب�سبب العقود واملبالغ املطلوبة ،وكذلك �صعوبة
احل�صول على العمالة املاهرة التي تقوم ب�صيانة هذه املاكينات،
وكل هذه الأمور علمتها كيف ت�ؤثر على امل�رشوع و�أن جناح
امل�رشوع متعلق بنجاح جميع العوامل املرتبطة به من ت�سويق،
وكادر ب�رشي ،و�إداري ،ومايل �صحيح.
بعد ذلك تطرقت الأ�ستاذة يف حديثها �إىل �شغفها مبجال
تنظيم الفعاليات؛ الأمر الذي �شجعها لالن�ضمام يف برنامج اخللية
الذي وجهها بالطرق العلمية ال�سليمة لإن�شاء م�رشوع جتاري،
وتدربت على كافة املهارات التي يحتاجها رائد الأعمال؛ الأمر
الذي جعلها متتلك عنا�رص الثقة لت�أ�سي�س م�رشوع(ال�شمروخ)
لتنظيم الفعاليات؛ وهو يقدم خدمة تنظيم احلفالت والفعاليات
للم�ؤ�س�سات والأفراد بوالية �صور وقد �أطلقت امل�رشوع عام 2013
ومتكنت حتى الآن من تنظيم �أربع فعاليات مل�ؤ�س�سات حكومية

وخا�صة.
وحاليا متتلك عقدا لإدارة مركز �أوميفكو لريادة الأعمال،
وهو مركز خدمات الدعم الفني لرواد الأعمال يف حمافظة جنوب
ال�رشقية بدعم من ال�رشكة العمانية الهندية لل�سماد �أوميفكو،
وحتت �إ�رشاف كلية العلوم التطبيقية ب�صور .وقد ا�ستفاد العديد من
رواد الأعمال من هذا املركز ،ومت عر�ض �إح�صائية ب�سيطة؛ تت�ضمن
عدد امل�ستفيدين مــن اخلدمـــات ،وامل�سجلـني بقاعـــدة البيانــات
وهــم(  478رائدا ورائدة) ،منهم 24ح�صل على ا�ست�شارات فردية،
ومنهم  17حا�صلني على خدمات يف �إعداد درا�سات اجلدوى،
وغريها من الإح�صاءات.
واختتمت الربنامج بالنقا�ش حول ال�صعوبات ،والتحديات
التي واجهتها ،وبعدها عر�ضت بع�ض الن�صائح لل�شباب املقبلني
على �سوق العمل.

مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار
ي�شارك يف ور�شة «مراحل الإنتاج»
�شارك مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار ممثال بطلبة برنامج ال�رشكة  2017يف الور�شة التي نظمتها م�ؤ�س�سة �إجناز عمان بعنوان «مراحل الإنتاج» من تقدمي املهند�س �سليمان احلب�سي
م�س�ؤول البحث والتطوير للقرية الهند�سية -وكان ذلك يف واحة املعرفة مب�سقط ،حيث ناق�شت الور�شة جمموعة من املحاور �أهمها :تعريف الطلبة مبراحل الإنتاج ال�صحيحة ،وتوجيههم لعمل منتج خالمن ال�سلبيات ويخدم الزبون واملجتمع ب�شكل �أف�ضل ،وقد �شارك يف الور�شة جمموعة كبرية من طلبة اجلامعات والكليات بال�سلطنة.

مركز الإر�شاد الطالبي ينظم حما�رضة مركز �إمناء املوارد الب�رشية ينظم دورة تدريبية

بعنوان «ا�شحن طاقتك النف�سية»
نظم مركز الإر�شاد الطالبي
حما�رضة علمية بعنوان« :ا�شحن طاقتك
النف�سية» قدمتها الدكتورة عبري البدري
مديرة مركز الإر�شاد الطالبي -حيثبد�أت الور�شة مبقدمة يف علم النف�س
مو�ضحة تق�سيم فرويد لعلم النف�س
الب�رشية ،ثم انتقلت باحلديث عن العقل
الواعي والالواعي ووظيفة ال�شقني الأمين
والأي�رس يف الدماغ .وحتدثت الدكتورة
عبري �أي�ضا عن زهرات النعناع ال�سبع
وهي ال�شعور بالكراهية وال�شعور بالدونية
وال�شعور بالتورط والف�شل وعدم الكفاءة
والوحدة و االعتماد على الآخرين،
ثم انتقلت �إىل تدريبات عملية �أبرزها
اال�سرتخاء وجتديد الطاقة ،ثم طلبت

يف «املحا�سبة للم�ؤ�س�سات غري الربحية»
�أمين ال�رشجي:

من احل�ضور الر�سم وبد�أت بتحليل ال�شخ�صيات من
خاللها .ويف ختام املحا�رضة دعت د .عبري الطالب
�إىل العمل بتجديد طاقتهم النف�سية با�ستمرار
من خالل تطبيق متارين �شحن الطاقة النف�سية
املختلفة.

نظم مركز �إمناء املوارد الب�رشية دورة تدريبية
ملوظفي دائرة ال�ش�ؤون املالية باجلامعة وحما�سبي
�صندوق جامعة نزوى اال�ستثماري دورة تدريبية
بعنوان :املحا�سبة للم�ؤ�س�سات غري الربحية» قدمتها
الدكتورة كنيز فاطمة ،حما�رضة بكلية االقت�صاد
والإدارة ونظم املعلومات.
وقد تناولت املحا�رضة يف املحور الأول وظيفة
املالية واملحا�سبة والنظم املالية واملراجعة ،ويف
املحور الثاين حتدثت عن بيانات التدفقات النقدية
بالإ�ضافة لكيفية التعامل مع التدقيق الداخلي
واخلارجي� .أما املحور الثالث ف�رشح الفرق بني
الفائدة وبني التدفقات النقدية و�إعداد بيانات ت�سوية
البنوك ،وكان املحور الرابع والأخري عن التقنيات

املحا�سبية احلديثة لتح�سني الربحية والكفاءة ول�صنع
الفعال.
القرار ّ
وي�أتي هذا الربنامج التدريبي التخ�ص�صي من
منطلق �سعي مركز �إمناء املوارد الب�رشية لتنمية وتطوير
مهارات وقدرات موظفي اجلامعة مبختلف �أق�سامها.
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اجلامعة تفوز بثالثة مراكز �أولى
يف مهرجان فا�س الدويل
حققت جماعة امل�رسح
واملو�سيقى بجامعة نزوى املراكز
الثالثة الأوىل يف مهرجان فا�س
الدويل باملغرب ،حيث ح�صلت على
جائزة �أف�ضل ن�ص م�رسحي ،و�أف�ضل
ممثل (دور ثاين) وح�صل عليه الطالب
خالد احلو�سني .و�أف�ضل ممثلة (دور
ثاين) وح�صلت عليه الطالبة هدى
الفاخري  .اجلدير بالذكر ب�أن ا�سبانيا
والربتغال وم�رص وتون�س والت�شيك
والكامريون وتون�س واملغرب ت�شارك
يف هذا املهرجان من جامعات

خمتلفة .يرافق البعثة يف هذا املهرجان الأ�ستاذ
با�سم ب�رشى �-أخ�صائي الن�شاط امل�رسحي-
والأ�ستاذة فاطمة الوح�شية املوظفة مبركز التميز
الطالبي باجلامعة .

رابطة خريجو جامعة نزوى
تنظم م�شـروع �إفطار �صائم
منى اليعقوبية:
�أطلقت رابطة خريجي جامعة نزوى
م�رشوع �إفطار �صائم يف رم�ضان بالتعاون
مع �أهل اجلود والإح�سان ،م�ستهدفة والية
عبــري وامل�سافرين املارين على الطريق .
وقد حر�صت الرابطة على �أن يتم هذا
امل�رشوع وفق ما خطط له من حيث توزيع
الإفطار يف �أماكن متنوعة وجتمعات خمتلفة

يف والية عبــري و�أن يقدم الطعام ب�صورة
منظمة ومرتبة .وقد �سار امل�رشوع -بتوفيق
من اهلل -وفق ما مت التخطيط له ،حيث
تعاونت الرابطة مع فرق تطوعية من والية
عبــري مثل فريق «ب�سنا حوادث» وفريق
«امل�رسّ ات اخلريي» ،حيث كان لهما الف�ضل
بعد اهلل -يف ت�سهيل مهمة توزيع الإفطاربا�سم الرابطة� ،سائلني اهلل عز وجل �أن يجعل
عمل اخلــري يف ميزان ح�سنات اجلميع.

طالب معهد ال�ضاد يزورون دار الأوبرا – م�سقط
خليل احل�رضمي:
قام طالب معهد ال�ضاد لتعليم العربية
للناطقني بغريها بزيارة لدار الأوبرا
.وجتول الطالب يف املرافق
ال�سلطانية مب�سقط
ّ
املختلفة لدار الأوبرا ال�سلطانية واطّ لعوا على
ما حتتويه من �إمكانيات ال�ست�ضافة العرو�ض
الفنية الراقية وامللتقيات الثقافية املختلفة
والفعاليات العاملية التي تعمل على تدعيم
تقارب احل�ضارات وتعدد الثقافات.كما تعرف
الطالب من خالل ال�رشح املف�صل عن الدار
واملرافق التابعة لها وطبيعة العرو�ض التي
تقام بها وبرناجمها على مدار العام� ،إ�ضافة
�إىل م�شاهدة �أحدث التجهيزات امل�ستخدمة
لعرو�ض املو�سيقى وغريها من عرو�ض
الأوبرا العاملية .وقد �أبدى الطالب تعابريهم

عن فرحتهم معربين عن �سعادتهم لزيارة
دار الأوبرا ال�سلطانية م�سقط والتي تعترب
من �أرقى دور الأوبرا يف العامل.جدير بالذكر
�أن دار الأوبرا ال�سلطانية هي الدار الأوىل
يف منطقة اخلليج العربي ويف �شبه اجلزيرة
العربية ،حيث تتلخ�ص جمال ر�ؤيتها يف
جمال ر�ؤية البلد وتعترب واجهة لبناء ج�سور
التوا�صل مع الدول واملجتمعات الأخرى.
مييزها من حيث تطور
عما ّ
وبغ�ض النظر ّ
إن�شائية� ،أو من
يف الت�صاميم الهند�سية وال
ّ
اجلمالية ملبناها واحلفالت
حيث املعايري
ّ
التي ي�ست�ضيفها� ،أو ح ّتى املوارد املتاحة
جلذب املواهب الإبداعية ،ف�إنها ُتعترب �رصح ًا
ا�ستثنائي ًا ون�صب ًا تذكاري ًا �ضخماً.

اجلامعة ت�شارك يف بطولة ك�أ�س االحتاد
للهيئات وامل�ؤ�س�سات لألعاب القوى
�شاركت اجلامعة ممثلة مبنتخب اجلامعة لألعاب
القوى يف بطولة ك�أ�س االحتاد للهيئات وامل�ؤ�س�سات
لألعاب القوى ،وذلك مبجمع ال�سلطان قابو�س ببو�رش.
و قد �ضم الفريق  10طالبات� ،شاركن يف �سباق
اجلري م�سافة  100م ،و200م ،و1500م ،والوثب الطويل،
ورمي اجللة و رمي الرمح .وح�صلت اجلامعة على
�أربعة مراكز متقدمة ،حيث ح�صلت الطالبة ميني عزان
احلب�سية ،على املركز الثاين يف رمي الرمح ،و املركز
الثالث يف �سباق 100م جري .كما ح�صلت الطالبة �سمية
حممد ال�سعدية ،على املركز الثاين يف �سباق 1500م
جري ،وح�صلت الطالبة مروة مبارك عبد اهلل املجينية
على املركز الثالث يف �سباق جري 200م .و قد ت�سلمت
الطالبات اجلوائز املالية وامليداليات املخ�ص�صة لكل
لعبة ومركز .وات�سمت هذه البطولة مبناف�سات حمتدمة،
تناف�ست فيها جامعات من كافة �أنحاء ال�سلطنة و كذلك
أ�رص فريق
م�ؤ�س�سات وهيئات حكومية وخا�صة .و قد � َّ
اجلامعة على املناف�سة و�إحراز مراكز للجامعة حيث
قامت الطالبات بعمل كل ما يف و�سعهن للظهور ب�شكل
ي�رشف جامعة نزوى.

مركز خدمة املجتمع ينظم ور�شة
العربي ملجموعة
تدريبية يف اخلط
ّ
ّ
احلرفية
من متدربات دائرة ال�صناعات
ّ
الداخلية
مبحافظة
ّ
انطالقا من مبد�أ ال�رشاكة بني اجلهات
بال�سلطنة من
احلكومية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ّ
خالل تطوير وتنمية املوارد الب�رشية ،وتعزيزا لهذه
ال�رشاكة والتعاون املثمر؛ �أقام مركز خدمة املجتمع
تدريبية يف جمال اخلط العربي(خط الثلث)،
ور�شة
ّ
بواقع (� )20ساعة تدريبية ،حيث ا�ستهدفت الور�شة
( )15خم�س ع�رشة متدربة من متدربات مركز �صهر
و�سباكة املعادن ب�إزكي ،التابع لدائرة ال�صناعات
احلرفية مبحافظة الداخلية  ،وقد قام ب�إعداد وتقدمي
الور�شة �أ�ستاذ اخلط العربي علي �أحمد مزيد.
التدريبية �إىل تنمية جوانب
وهدفت الور�شة
ّ
الإمناء املهني ،وخلق بيئة عمل م�شجعة للفئة
امل�ستهدفة ،كما هدفت �إىل متكني امل�شاركات يف
مهارات اخلط العربي عامة وخط الثلث خا�صة.
وذلك من خالل املمار�سة والتدرب على �أنواع

اخلطوط العربية ،وتطبيق ذلك عمليا يف جمال تخ�ص�ص
املتدربات مبا يعود عليهن بالفائدة يف جمال عملهن
م�ستقبال.
وقد رعى الأ�ستاذ �أحمد بن حممد العزري -نائب
مدير مركز خدمة املجتمع -حفل ختام الور�شة التدريبية،
حيث ت�ضمن احلفل :كلمة مركز خدمة املجتمع ،وكلمة
للأ�ستاذ علي �أحمد مزيد ،وكلمة املتدربات ،ويف اخلتام
قام راعي املنا�سبة بتوزيع ال�شهادات التدريبية على
امل�شاركات.

�أخبــــار
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كلية الإقت�صاد والإدارة ونظم

جامعة نزوى تفوز باملركز الثاين يف م�سابقة

املعلومات تختتم م�سابقة

التقنية بنزوى
«�أح�سن م�رشوع» بالكلية
ّ

م�شاريع التخرج  CIST2017يف
ن�سختها الثانية
�أمل الإ�سماعيلية:
اختتمت كلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات م�سابقة
م�شاريع التخرج  CIST2017والتي �أقيمت حتت �شعار «دمج
التكنولوجيا والثقافة لتعزيز ابداعات الطالب» يف الفرتة ()6-5
ابريل 2017م وذلك �ضمن فعاليات الأ�سبوع الثقايف للكلية ،وقد
�شارك يف امل�سابقة كل من طالب تخ�ص�صات نظم املعلومات
وعلوم احلا�سب الآيل وهند�سة احلا�سوب.
ففي يوم الأربعاء املوافق  5ابريل 2017م مت افتتاح معر�ض
للبو�سرتات املتعلقة مب�شاريع التخرج بقاعة الأن�شطة الطالبية
وذلك حتت رعاية الدكتور�سعيد يون�س -املكلف بت�سيري �أعمال
الكلية ،-حيث مت تقييم البو�سرتات من طرف جلنة التحكيم
مت اختيار �أف�ضل  5بو�سرتات والتي �سيقوم
املعنية بذلك ،ثم َّ
الطالب بعر�ضها يف اليوم التايل النتقاء امل�شاريع الفائزة وذلك
بناء على تقييم اللجنة.
ويف �صباح يوم اخلمي�س مت افتتاح الربنامج اخلا�ص
مب�سابقة م�شاريع التخرج ،والتي افتتحت بكلمة الدكتور �سعيد
يون�س حيث رحب باحل�ضور ثم حتدث قائال�« :إن كلية االقت�صاد
والإدارة ونظم املعلومات تنظم هذا احلدث للمرة الثانية ،بعد
�أن ر�أت جناح هذه امل�سابقة خالل ال�سنة املا�ضية ،و�أن الهدف
الرئي�سي ملثل هكذا م�سابقة هو �إتاحة الفر�صة للطالب لدمج
جميع ما تعلموه خالل �سنوات درا�ستهم وتنمية �إبداعاتهم ،حيث
مت دعوة طالب تخ�ص�ص هند�سة احلا�سوب وعلوم احلا�سب الآيل
وكذلك طالب نظم املعلومات للم�شاركة مب�شاريعهم املتميزة،
وقد �شارك بامل�سابقة ( )26م�رشوعا ،مت اختيار ( )10م�شاريع منها،
حيث �سيقوم الطالب �أ�صحاب هذه امل�شاريع بتقدمي عرو�ضهم
اليوم ليتم اختيار الفائزين من بينهم»
بعد ذلك حتدث الدكتور �أروكا�سامي عن برنامج م�سابقة
م�شاريع التخرج و�أ�شاد ب�إبداعات الطالب اخلريجني ومتيز
م�شاريعهم ،كما �أ�ضاف ب�أنه من خالل م�شاريع التخرج لهذا
العام �سيتم تكرمي الطالب �أ�صحاب اف�ضل بو�سرت ،وكذلك �أ�صحاب
�أف�ضل م�رشوع تخرج وذلك بعد قرار جلنة التحكيم .كما �أفاد ب�أن
قيمة تنتظر الفائزين اليوم.
هناك جوائز وهدايا ِّ
بعد ذلك بد�أ الطالب بتقدمي العرو�ض اخلا�صة مب�شاريع
تخرجهم �أمام احل�ضور وجلنة التحكيم ،ويف ختام امل�سابقة مت
تكرمي �أ�صحاب امل�شاريع الفائزة وذلك ح�سب تقييم اللجنة لهم.
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د .حممد عي�سى:
التقنية بنزوى فعاليات اليوم املفتوح للكلية ،وكما جرت
�أحيت الكلية
ّ
العادة احلميدة التي تنتهجها جامعتنا الفتية التي تواكب الأن�شطة اخلارجية
وتعزز ح�ضورها ب�أبنائها الطلبة ،و�أ�ساتذتها لت�ساهم ب�إبداعاتها� ،شاركت
�شعبة علوم احلا�سوب بق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية بكلية العلوم
التميز الطالبي ،يف م�سابقة «�أح�سن م�رشوع»
والآداب ،بالتن�سيق مع مركز
ّ
نظمه ق�سم تقنية املعلومات بالكلية التقنية بنزوى ،بالتوازي مع م�سابقات
متنوعة �شارك فيها العديد من الطلبة القادمني
علمية
ّ
و�أن�شطة ّ
وتقنية �أخرى ّ
كليات وجامعات بال�سلطنة .وت�سلّمت اجلائزة الطالبة مناهل بنت
من ع ّدة ّ
را�شد الهنائية -تخ�ص�ص علوم حا�سوب -والتي �شاركت مب�رشوع «نظام
�أمتتة االجتماعات» (Automated Meeting Management
 )Systemب�إ�رشاف د .حممد عي�سى �-أ�ستاذ م�شارك ب�شعبة علوم احلا�سوب،-
ويهدف امل�رشوع �إىل �إدارة االجتماعات واللجان بامل�ؤ�س�سات الرتبوية
والإدارات وال�رشكات با�ستخدام احلا�سب الآيل ،مما ي�ساعد على اال�ستغناء
عن ا�ستخدام برامج معاجلة الن�صو�ص (مثل برنامج  ،)MS Wordوتوفري

الوقت واجلهد واقت�صاد املوارد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ي�ساهم
النظام يف متابعة القرارات املتخذة �أثناء االجتماعات دون
الرجوع �إىل الأر�شيف ،كما ي�سهل ا�ستخراج التقارير وفق
طلب امل�ستخدم ،والتي ت�ساعد الر�ؤ�ساء واملدراء يف اتخاذ
القرارات ال�صحيحة يف الوقت احلقيقي .وقد نال النظام
�إعجاب جلنة التحكيم واحلا�رضين وح�صل على املركز
الثاين و�سط م�شاركة مكثفة من عدة كليات وجامعات
بال�سلطنة.

طالب ق�سم اللغة الفرن�سية يزورون امل�ؤ�س�سات
الوطنية يف مطرح
قام خم�سة ع�رش طالب ًا من �شعبة
تعليمية �إىل العا�صمة
اللغة الفرن�سية برحلة
َّ
م�سقط متحورت حول» م�ؤ�س�سات ال�سلطة
ثقافية « و قد
و ال�سيا�سة من وجهة نظر
َّ
رئي�سية هي
أماكن
قاموا بزيارة ثالثة �
َّ
جمل�س ال�شورى واملتحف ال ُعماين الفرن�سي
واملتحف الوطني.
وقد بد�أت الرحلة باالطالع على
املتحف ال ُعماين الفرن�سي حيث تعرف
الطالب على تاريخ العالقات بني �سلطنة
ُعمان واجلمهورية الفرن�سية ُمنذ القرن
ال�سابع ع�رش للميالد .فقد حتول بيتا تقليديا
يف مدينة مطرح القدمية والذي �سكنه
القُن�صل الفرن�سي قبل ذلك �إىل متحف ًا فرن�سي ًا
ري لالهتمام� .أما يف
عماني ًا �صغرياً ولكن ُه مث ُ
املتحف الوطني اجلديد فقد جتول الطالب
يف �أركانه م�ستمعني وم�ستمتعني بنفحات
من تاريخ عمان احلا�رض واملا�ضي .وقد
قالت الطالبة �أنوار بنت خمي�س القرينية »:
توجد �أق�سام خمتلفة يف املتحف الوطني
كق�سم الأ�سلحة القدمية ،واملالب�س ،والعر�ش
 .و �أكرث ما لفت انتباهي �أ�شكال القوارب
واخل�شب امل�صنوعة منه و ا�ستخداماتها
املتعددة يف التجارة واحلروب .وقد نظَّ م
الرحلة الدكتور جيوم توورد ورافقه يف

الرحلة الدكتور �سريج من ق�سم الفرن�سية
والأ�ستاذة �آ�سيا من الأن�شطة الطالبية.
وقد �أكد الدكتور جيوم توورد على �أهمية
الوثائق الفرن�سية املعرو�ضة يف املتحف
والأهمية البيداغوجية يف اطالع طلبة
الفرن�سية على هذه الوثائق .كما ا�ستمتعت
ال�سعيدية كثرياً
الطالبة �سارة بنت نا�رص َّ
فوجئت باملحراب القدمي يف
بالزيارة « :لقد
ُ
ق�سم الفن الإ�سالمي الذي يعود �إىل الع�صور
مت نقل ُه من مكان بعيد
الو�سطى والذي َّ
دون �أن يت�أثر و�إمنا بقي يف قطعة واحدة
 .كما �أُ
مبج�سم الكرة الأر�ضية الذي
عجبت
ُ
َّ
�أُعطي كهدية لل�سلطان قابو�س من الرئي�س
الفرن�سي فران�سوا ميرتان « .و�أي�ضاً ،ا�ستطاع
الطلبة �أخذ بع�ض ال�صور للق�رص ال�سلطاين
و الذي كان من�سجم ًا مع الفكرة الرئي�سية
ت�رشفت
للرحلة « ال�سلطة و الثقافة «.ختام ًا َّ
املجموعة بزيارة جمل�س ال�شورى حيث
متكنوا من ر�ؤية قاعة امل�ؤمترات واملكتبة
وجمل�س ال�شورى حيث يتم مناق�شة القوانني
فيها .وقد ا�ست�ضاف ال�شيخ �سيف الكندي
الزوار و قام ب�إر�شادهم حيث َع َّر َف الطالب
باملميزات الرئي�سية للمبنى ومهام املجل�س
وعلَّقَ الطالب
و �أجاب على جميع �أ�سئلتهمَ .
عبد العزيز الغطريفي  « :كان جمل�س ال�شورى

فر�صة جيدة للجامعة لإقامة عالقة توا�صل
بينهما .نحن – اجليل اجلديد – ن�ستطيع
ر�ؤية املكان الذي تتم فيه عمليات اتخاذ
القرار يف جمل�س ال�شورى� .إنها الطريقة
احلديثة مل�شاهدة �أ�صوات العمانني
م�سموعة� ،أي�ضاًعر�ضوا لنا فيلم ًا حول بداية
جمل�س ال�شورى وهند�سته املعمارية الرائعة.
و لقد �أوالنا ال�شيخ �سيف الكندي وفريقه
عناية فائقه؛ و�أو�ضح لنا كل �شيء ب�شكل
ح�سن ،و�أبدى الكثري من الكرم و ال�ضيافة ،و
كانت هذه الرحلة ممتعة للغاية يف كثري من
النواحي  .وقد �أ�شاد بالرحلة الدكتور خلفان
احلرا�صي؛ رئي�س ق�سم اللغات الإجنبية
َّ
بجامعة نزوى  « :و هذا مثال �آخر لتوفري
جتربة تعليم و َت َّعلُم مبتكرة يف حما�رضاتنا
للطالب «.

8

ملف العدد

ملحق إشراقة  -العدد - 115

هــــل تتمتــــع بال�صحـــــة الن

الدكتورة عبري فاروق البدري
النف�سية امل�ساعد ومدير
�أ�ستاذ ال�صحة
ّ
مركز الإر�شاد الطالبي بجامعة نزوى
ا�رضابات وجدانية
� ْإن طرح �أحدهم عليك هذا ال�سّ�ؤال �أو طرحته �أنت على
نف�سك و�أنت خايل الذهن وهاديء البال� ,أو عند مرورك مبوقف
ع�صيب ي�صيبك بالقلق والتوتر لفرتة ما؛ مباذا �ستجيب؟ غالب ًا
ٍ
ما �ستكون �إجابتك نعم �أنا �أمتتع بالقدر الكايف من ال�صحة
النف�سية ،ولكن بعد �إجابتك هذه �رسعان ما يقفز �س�ؤال مهم يف
النف�سية ؟ و� ْإن مل �أكن �أمتتع بالقدر
ر�أ�سك وهو ما معنى ال�صحة
ّ
الكايف منها فكيف الو�صول �إليها لأتوافق نف�سي ًا و�أكون �أ�سعد
حا ًال مما �أنا عليه الآن؟
وتتلخ�ص الإجابة على هذا الت�سا�ؤل � ْإن ورد يف ذهنك
يوما �أو �أثار هذا املفهوم �إهتمامك ولو للحظة فعليك � ْأن تعلم
النف�سية مفهوما مب�سطا عاما اتفق عليه خرباء
� َّأن لل�صحة
ّ
ال�صحة النف�سية يف العامل �أجمع وهوّ � :أن ال�صحة النف�سية
تعني «حالة دائمة ن�سبي ًا  ،يكون فيها الفرد متوافق ًا نف�سي ًا
(�شخ�صي ًا و�إنفعالي ًا و�إجتماعياً) مع نف�سه ومع بيئته ,و� ْأن
ي�شعر الفرد بال�سعادة مع نف�سه ,ومع الآخرين ,ويكون قادراً
على حتقيق ذاته يف حدود �إمكاناته املتاحة �إىل �أق�صى درجة
ممكنة بحيث يكون قادراً على مواجهة مطالب احلياة»؛ ومبا
إيجابية تت�ضمن التمتع ب�صحة
النف�سية هي حالة �
� َّأن ال�صحة
ّ
ّ
بال�سالم مع ال ّنف�س
ال�سلوك ف� َّإن الفرد �سيحظى َّ
العقل و�سالمة ّ
ومع الو�سط املحيط .والآن وبعد �إطالعك على ما يحمله املعنى
العام مل�ضمون ال�صحة النف�سية ,من امل�ؤكد �أ َّنك تريد � ْأن تكون
ولكن كيف
هذا ال�شّ خ�ص املتوافق نف�سي ًا واجتماعيا وبيئي ًا ،
ْ
حت�صل على القدر الكايف من ال�صحة النف�سية؟
 عندما تكون �شخ�صا متوافق ًا نف�سي ًا واجتماعياً. عندما ت�شعر بال�سعادة مع ذاتك ومع الآخرين. -عندما حتقق ذاتك وت�ستطيع معرفة قدراتك

ال�شخ�صية وتوظفها جيدا خلدمة �أهدافك.
 عندما تقدر على مواجهة مطالب احلياة اليوميهدون عناء �أو �إ�ست�سالم للف�شل.
 عندما تت�سم بح�سن اخللق و�إحرتام الآخرين.وهنا يطرح �س�ؤال �آخر نف�سه ما هو التوافق النف�سي؟
النف�سية؟
وكيف تتوافق لتكون من املتمتعني بال�صحة
ّ
تفاعلية
عملية
يع ُّد التوافق النف�سي Adjustment
ّ
ّ
م�ستمرة تتناول �سلوك الإن�سان وبيئته الطبيعية واالجتماعية
من �أنواع التغيري والتعديل حتى يحدث التوازن بني هذا
بنوع ْ
الإن�سان وبني بيئته  ,مما يعني بدوره الآتي-:
• � ْأن يتحقق لدى الفرد التوافق ال�شخ�صي :والذي
يحمل بني طياته الت�صالح مع النف�س والر�ضا عنها و�إ�شباع
الدوافع واحلاجات الأولية الفطرية والع�ضوية والف�سيولوجية
والثانوية املكت�سبة.
• التوافق االجتماعي :ويعني الإح�سا�س بال�سعادة
مع الآخرين والإلتزام ب�أخالقيات املجتمع وم�سايرة املعايري
الإجتماعية.
•  التوافق املهني :ويت�ضمن الإختيار املنا�سب للمهنة
والإ�ستعداد علم ًا وتدريب ًا لها والدخول فيها.
النف�سية للفرد عند بحثه عن �إكمال
وتتحقق ال�صحة
ّ
الناق�ص يف فكره و�سلوكه ب�شكل دائم ويف حماوالته امل�ستمره
لتطوير �شخ�صيته  ,كما �أن دافعية النف�س تكمن يف «التطوير
ال�رس الذي ي�سكن بداخل ك ّل واحد م ّنا ,وبخا�صّ ة
الذاتي» هذا ُّ
من يت�سم بالإبداع وين�شد التميز .ولقد جعلنا هذا ال�رس الو�صول
�إىل العلم واليقني ب�إمكانية توظيف طاقاتنا اخلالبة وذلك من
عن �إكمال الناق�ص فينا بالبحث والتنقيب
جراء البحث امل�ستمر ْ

الو�سوا�س القهري
يف الأ�سباب واملعاين ,مما يجعلنا نكت�شف �أكرث ونخ�ضع �أكرث
لقوة اخلالق فينا هذا النور الذي تركه اهلل فينا «قوة الإرادة «
ت�سخرها خلدمة
لتكن قوة �إرادتك وطاقتك
النورانية �صاحلة ّ
ّ
�أهدافك النبيلة الراقية ،التي ت�صل بك يف النهاية �إىل حيث
تريد ولع ّل ج ّل ما تريد هو «برالأمان» وعليك � ْأن تالحظ يف
نف�سك «� َّأن الإعتقاد ال�سيء يقودك �إىل �سلوك غري مرغوب فيه,
وبالتايل تكون �شخ�ص ًا غري متوافق مع نف�سك ومع الآخرين.
ت�شوه
وعليه ما ر�أيك يف � ْأن ت�صلح من �أفكارك بداية وتعالج كل ّ
معريف لديك حت�س �أ َّنه ال يتنا�سب مع �أعتقاداتك �أو �شخ�صك,
يعب
�أو �أ�رستك وو�سطك املحيط بالتايل �ست�سلك �سلوك ًا م�س�ؤو ًال رّ
عن �شخ�صيتك الراقية وهنا تكون خمرجات فكرك و�سلوكك
احل�سن خمرجات �صاحلة لت�سخري قوة الإرادة ال�صاحلة بداخلك
لتنري لك الدرب لت�صل بطموحاتك �إىل �أعلى قمة اجلبل؛ �إذ
ترى النور الذي تبحث عنه بتمكني قدراتك الداخلية من العمل
امل�ستمر الدائم على خدمة �أهدافك وطموحاتك التي تتوائم مع
�إمكاناتك املتاحة قدر الإمكان.
• � َّإن ما ي�شغل العديد من النا�س عند �إ�صابتهم
با�ضطراب ما ي ّت�ضح من خالل التغري ال�رسيع الذي يطر�أ على
�سلوكهم وفكرهم  ,وب�شكل يتنافى مع طبيعتهم املتعارف
عليها بني حميطيهم �أن ي�س�ألوا �أنف�سهم (كيف �سينظر لنا
الآخرون عند اللجوء لطلب امل�ساعدة من معالج دوائي �أو
من يطلب
معالج نف�سي) وللأ�سف � َّإن فكرة الكثريين عن ك ّل ْ
امل�ساعدة النف�سية من املخت�ص فكرة �سلبية للغاية ؛ � ْإن علمنا
مدى الفائدة التي �سنجنيها عند توجهنا للمخت�ص بالعالج
النف�سي عندما ن�شعر ب�إ�ضطراب ما ونالحظه يف تفكرينا �أو
التوجه �صواب ًا للطلب امل�ساعدة وتلقي
ت�رصفاتنا لأ�رسعنا يف
ّ
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اال�ضطراب الوجداين ثنائي القطب
العالج والرعاية املنا�سبة ؛ �إذ �سنقطع م�سافة �أكرث من ن�صف
العالج وذلك ملجرد �أننا و�ضعنا �أيدينا على العلة وذهبنا ملن
ي�ستطيع بو�صفه م�ساعدتنا يف ت�شخي�ص ما لدينا من �إ�ضطراب
�أو مر�ض نف�سي ,وكيفية التعامل الإيجابي ,بو�ضع خطة عالجية
بالإتفاق بني الطرفني (املري�ض واملعالج) فذلك خري من
�أن منتنع عن تلقي العالج حبث �أننا �إذا عكفنا على �أال نتلقى
العالج املنا�سب حلالتنا امل�ضطربه من املحتمل � ْأن تتفاقم
امل�شكلة ويتحول هذا الإ�ضطراب ملر�ض مزمن نكون قد ت�أخرنا
عن نظرة الآخرين
يف عالجه من جراء مفهوم
�سلبي خاطيء ْ
ّ
من املحتمل � ْأن حتمل لنا اتهاما مبا�رشاً باجلنون.
ال�سلبية التي ْ
ّ
النف�سية ال�شّ ائعة التي ت� ّؤرق
إ�ضطرابات
ل
ا
أمثلة
�
ومن
•
ّ
الكثريين:
 -1االكتئاب :Depression
ويختلف يف تعريفه من �شخ�ص لآخر قد يروي لك �شخ�ص
عن م�شكلة حدثت له ويحكي لك انه مكتئب ب�سبب انه مل يجد
حال مل�شكلته ،والآخر يحكي لك عن حلم مزعج ر�آه فت�سبب له
باكتئاب .ولكن احلقيقة �إن الإكتئاب مر�ض �أخطر من �إ�صابتك
ب�سوء املزاج؛ �إذ �أنه من �أكرث امل�شكالت التي يواجهها العديد من
النا�س ويتحريون كثرياً يف �إيجاد و�سيلة يواجهون بها حزنهم
وان�سحابهم املفاجيء الذي من املحتمل �أ ّال يكون مربراً وهذا ما
ي� ّؤرقهم كثريا.
 -2الو�سوا�س القهري (:)OCD
وهو يعرف من خالل املعنى احلقيقي للم�سمى؛ �إذ �أ َّنه
يقهر �صاحبه طوال الوقت ب�أفعال غري عقالنية من خالل تكرار
�سلوكيات معينة �أو �شكوك ت�ؤدي باملري�ض اىل فعل �سلوكيات
من معرفة
خاطئة عن ق�صد وب�شكل متكرر ومنطي .وبالرغم ْ

املري�ض امل�سبقة ووعيه الكامل ب�أن تفكريه غري منطقي و�سلوكه
غري �سوي �إال �أنه ودون مقدرة منه على مواجهة الأمر يتعر�ض
�إىل دفاعات قهرية مبا�رشة يعجز عن الت�صدي لها.
 -3اال�ضطراب الوجداين ثنائي القطب Bipolar:
Affective Disorder
من �أكرث اال�ضطرابات �شيوع ًا يف ع�رصنا هذا خطورة
� َّإن ْ
� ْأن يتعر�ض �شخ�ص ما للإ�صابة بالإ�ضطراب الوجداين ثنائي
القطب لأنه �إ�ضطراب مزاجي يت�أرجح فيه مزاج امل�صاب به ما
بني نوبات من الهو�س  Maniaونوبات من الإكتئاب الأ�سا�سي
 Major Depressionومن املحتمل �أن ي�صاب املرء عند نوبة
الهو�س او الإكتئاب باجلنون لآنه �إ�ضطراب يحمل بني طياته
العديد من املراحل ال�رسيعة لتطور املر�ض ومتتد مراحل تطوره
�أحيان ًا �إىل الإنتحار �أو دخول امل�ست�شفى لفرتات طويله لتلقي
عالجا يهديء من روعة النوباة حتت الرعاية الطبية امل�سئولة.
وعليه ف� َّإن التوجهات العاملية تلتف حول دور الوقاية
 Preventionحلماية املجتمعات على �إختالف �ألوانها
وطبقاتها من التعر�ض للإ�صابة بالإ�ضطرابات النف�سية والتي
ال ميكن �أن تعالج ب�شكل ذاتي منفرد ,ودون التوجه ملخت�ص
م�سئول يتحمل على عاتقه م�س�ؤولية خطة عالجية ودوائية
ملواجهة �أي �إ�ضطراب نف�سي يتعر�ض له الأ�شخا�ص املعر�ضني
 At-riskللإ�صابة ب�أعرا�ض �أي من الإ�ضطرابات التي تتعرث
بها ال�صحة النف�سية؛ ل ّأن املعرفة هي النافذة املطلّة على كيفية
مواجهة مثل هذه الإ�ضطرابات النف�سية ف�إننا نركز اهتمامنا على
وقاية القارئ من الوقوع يف براثن �أي من اال�ضطرابات النف�سية
ونحثه على �رسعة التعامل ال�صحيح ورد الفعل الإيجابي مع
هذه اال�ضطرابات ,منتهجني �إ�سلوبا مب�سط ًا يقوم على تو�ضيح

الإكتئاب
ماهية هذه الإ�ضطرابات ومدى خطورتها و�أعرا�ضها ومظاهرها
َّ
طرق الوقاية منها �أو ًال و�سبل عالجها وطرق مواجهتها ثاني ًا
نقوي �أنف�سنا و� ّإياكم على مواجهة هذه
وجل ما نطمح له � ْأن ّ
اال�ضطرابات و� ْأن ننمي بداخلنا دعائم ال�صحة النف�سية.
وعلى �إثر ما �سبق مما ذكرت بع�ض ًا من الإ�ضطرابات
النف�سية التي من املحتمل �أن ي�صاب ب�أي منها �شخ�ص ما؛ ف�إن
مركز الإر�شاد الطالبي بجامعة نزوى والتابع لعمادة �شئون
الطالب وخدمة املجتمع يحاول جاهداً �أن ي�صل برعايته
النف�سية للمجتمع اجلامعي واملجتمع املحلي على حد �سواء.
وذلك عن طريق برامج مع َّدة خ�صي�ص ًا ملواجهة مثل هذه
الإ�ضطرابات وعالجها �إذا لزم الأمر ،ومبا �أن الطالب اجلامعي
هو الركيزة الإ�سا�سية التي متثل الأهمية الكربى لأعمال مركز
الإر�شاد الطالبي ،فقد قدم املركز العديد من ال�سمينارات العلمية
والدورات التدريبية وور�ش العمل الهادفة التي ت�ستهدف ومن
الدرجة الأوىل وقاية وم�ساعدة الطالب اجلامعي حل�صوله على
القدر الكايف من التوافق النف�سي  ،حيث �أن الطالب يف هذه
املرحلة العمرية والتي مت الإتفاق على ت�سميتها من اخلرباء
ومنظمة ال�صحة العاملية (املراهقة املت�أخرة) يقع عليه عبء
كبري؛ �إذ �أ ّنه طوال الوقت يف عراك �شديد مع نف�سه وو�سطه املحيط
 ،حتى يثبت لنف�سه �أنه جدير ب�أن يعرب من مرحلة املراهقة
�إىل الر�شد من جانب؛ ومن جانب �آخر يحاول �أن يثبت لو�سطه
املحيط �أنه على القدر الكايف من حتمل امل�سئولية ،وعليه �ستظل
هذه املعركة ابدية �إذ الإن�سان يف كافة مراحله العمرية يف بحث
دائم عن الكمال.........
وللحديث بقية.
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فيينـــا ،عا�صمـــة النم�ســــا
الكتابة عن مدينة (فيينا) ،الغارقة يف التاريخ،
والفنون ،والآداب ،و(موزارت) و(بتهوفن) ،ونهر
(الدانوب) ،و�أباطرة (هاب�سربغ) و(�سي�سي اليزايبث)
الفاتنة املدللة ،و(ماريا ثرييزا) الإمرباطورة احلديدية،
وكاثدرائية الق�سي�س �ستيفان رمز الكاثوليكية الرومانية
ال�ضاربة بجذورها يف قلب النم�سا ،واملتاحف
واملعار�ض ،واحلروب واحل�صار ،ومكاتب الأمم املتحدة
الزاخرة ،وعدم االنحياز ،واخليول البي�ضاء ،وحقول
العنب ،وجبال الألب� ،أمر ال تت�سع له م�ساحة �صغرية
بحجم هذا املقال .فيينا ،عا�صمة النم�سا� ،سميت با�سم
نهر (الفني) الذي ينبع من جبال الألب ويتعرج م�ساره
يف مدينة فينا م�سافة 15كم� ،إال �أن هذا النهر ال يعدو �أن
يكون جمرد رافد �صغري لنهر الدانوب ال�شهري ،امللقب
بنهر العوا�صم ،النابع من الغابة ال�سوداء يف �أملانيا
ويعرب بطوله املمتد لأكرث من 2800كم ع�رش دول يف
االحتاد الأوربي قبل �أن ي�صب مائه الدافق يف البحر
الأ�سود ب�أكرث من �سبعة �آالف مرت مكعب يف الثانية.
حتتفظ فيينا بذاكرتها التاريخية بوعي من خالل
متاحفها ،والن�صب التذكارية املنت�رشة هنا وهناك،
ومكتبتها الوطنية ،ومعامل املدينة الكثرية التي ُتروى
عن كل واحدة منها ق�صة -حقيقية �أو جمرد حكاية
ن�سجها خميال خ�صب �شبيه مبخيال �ألف ليلة وليلة.
فعندما ر�أى النم�ساويون �أن �سور مدينتهم مل يعد
يحميهم من بط�ش �آلة احلرب املعا�رصة هدموه وبنوا
ببقايا حجارته ال�رصح اجلديد جلامعة فيينا التي يعود
ت�أ�سي�سها �إىل عام 1365م كواحدة من �أعرق اجلامعات
الأوربية .ومتحف (هوفربج) ،ق�رص عائلة (هاب�سربج)
التي حكمت النم�سا منذ القرن الثالث ع�رش وحتى �سقوط
امللكية يف  ،1918ب�أجنحته الثمانية ع�رش التي تظم ما
يربو على  2600غرفة لي�س �أكرب و�أهم متاحف فيينا
وح�سب و�إمنا يع ُّد مركزا ن�شطا للحياة الثقافية والعلمية
واالجتماعية وال�سياحية يف قلب فيينا ،كما �أنه لي�س
املتحف الوحيد ،فالعا�صمة بها كذلك متحف الفنون
اجلميلة ،ومتحف الفنون التطبيقية ،ومتحف اجلرائم،
ومتحف (�سجمون فرويد) عامل النف�س املثري للجدل،
وغريها من املتاحف .وقفت يف �إحدى زوايا فيينا
يف املكان نف�سه الذي وقفت عليه يف منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�رش جيو�ش الإمرباطورية العثمانية التي
�أر�سلها ال�سلطان (�سليمان القانوين) لإخ�ضاع املدينة
لإرادته ،لكن �إرادة النم�ساويني و�صمودهم وقفا حائال
دون اقتحام العثمانيني �أ�سوار املدينة التي هزمت
العثمانيني يف معركة فيينا ال�شهرية يف 1683م عندما

عادوا حل�صار املدينة مرة �أخرى بقيادة (قرة م�صطفى با�شا)
قائد قوات ال�سلطان (حممد الرابع) .يف مكان قريب من هذا
املكان ،مت و�ضع ثالث كرات حديدية يف احلائط اخلارجي لأحد
املطاعم التقليدية امل�شهورة يف فيينا يقال ب�أنها من بقايا
ذخرية املدافع التي ا�ستعملها العثمانيون يف ح�صارهم للمدينة
يف القرن ال�ساد�س ع�رش .ويف مكان �آخر ،يوجد مطعم تقليدي
يف �أحد الأقبية امل�سمى (�سلر) ي�شتهر ب�أنه معفى ر�سميا ومنذ
ح�صار فيينا يف نهاية القرن ال�سابع ع�رش من دفع ال�رضائب على
النبيذ؛ لأن �صاحبه كان ي�سقي اجلنود النم�ساويني املدافعني عن
املدينة النبيذ جمانا مما كان له الدافع يف �صمودهم يف وجه
القوات العثمانية الغازية ورفع احل�صار عن مدينتهم.مدينة
فيينا ،ذات املليوين ن�سمة ،حمبة للحياة؛ فمبانيها حتمل طابعا
جماليا بت�صاميم �أنيقة جذابة و�ألوان بديعة جميلة ،و�شوارعها
نظيفة ،وبها نظام فاعل للنقل العام ،خا�صة القطار والرتام،
مما خف�ض من عدد ال�سيارات على �شوارعها وقلل من حجم
التلوث .كما ا�ستثمرت املدينة الأنهار لإيجاد م�ساحات مائية
ت�ستعمل للرتفيه وم�ساحات خ�رضاء للريا�ضة واال�ستجمام.
وت�رشب املدينة ماءا نقيا يتدفق �إليها من خالل الأنابيب من
ينابيع املياه يف جبال الألب املاطرة ،مما جعل ثقافة ا�ستهالك
قناين املاء املنت�رشة يف كثري من بقاع العام غري معروفة ،بل
م�ستغربة يف هذه املدينة التي ت�رشب املاء من احلنفية مبا�رشة،
كما �أخربين نادل �أحد املطاعم يف قلب فيينا .قال يل م�ضيفي
النم�ساوي ،الربوف�سور ولفروم راي�س ،نحن النم�ساويني مثلكم
�أنتم العمانيون نحب حياة القرية ،لذا جتد الكثري من �أهل فيينا
يعودون �إىل قراهم يف عطلة نهاية الأ�سبوع .وقال يل كذلك،
ومثلكم �أنتم العمانيني ت�شكل �سل�سلة جبال الألب حمورا مهما
يف تاريخ الن�سما ويف ثقافة �شعبها الذي يحب حياة اجلبال
مثلما �شكلت �سل�سلة جبال احلجر وجبال القرى حمورا مهما يف
تاريخ عمان ويف ثقافة العمانيني وحياتهم االجتماعية .وقال
يل مداعبا كذلك ،النم�سا مثل عمان كانت �إمرباطورية يف يوم
من الأيام ،لذلك انفتح النم�ساويون مثل العمانيني على ثقافات

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

الأمم وال�شعوب وح�ضاراتها ودياناتها مبا فيها الدين الإ�سالمي الذي
يعترب دينا ر�سميا معرتفا به يف النم�سا منذ بداية القرن الع�رشين.
كانت زيارتي للنم�سا ( 20-16مار�س  )2017بدعوة من الربوف�سور
وليفروم راي�س� ،أ�ستاذ الديانات يف كلية الالهوت الربوت�ستانتي
يف جامعة فيينا ،قدمت فيها وخالل ثالثة �أيام �سل�سلة حما�رضات
وحلقات نقا�ش عن واقع الت�سامح الديني والتعاي�ش واالنفتاح على
الآخر يف عمان .الربوف�سور راي�س نف�سه منفتح على عمان ،ويقوم
بالتبادل الطالبي مع عدد من امل�ؤ�س�سات الأكادميية والدينية يف
عمان منها جامعة ال�سلطان قابو�س وجامعة نزوى وكلية العلوم
ال�رشعية .بع�ض طالبه اللذين ح�رضوا اللقاء يقومون ب�إجراء بحوث
عن الواقع الديني يف عمان و�سبق لهم �أن زاروا عمان وبع�ضهم
ينتظر دوره يف الزيارة القادمة التي �ستكون يف فرباير .2018رغم �أن
زيارتي كانت لأ�سباب �أكادميية� ،إال �أنها كانت ت�صب ب�شكل �أ�سا�س يف
مفهوم حوار احل�ضارات وحوار الأديان ال �سيما احلوار بني الإ�سالم
وامل�سيحية ،بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،مبا يف ذلك �إقامتي يف
بيت ال�ضيافة امل�سمى (ديوت�رش �أورد) .فقد �أن�ش�أ هذا املبنى يف 1198م
ليكون مقرا للفر�سان اجلرمانيني امل�شاركني يف احلروب ال�صليبية
يف �أثناء احلملة ال�صليبية الثالثة ،ب�أمر �صدر من الغزاة ال�صليبيني
من م�ست�شفى القدي�سة مرمي الذي �أ�س�سوه بالقد�س .ويف 1929م �أ�صبح
هذا املبنى مركزا دينيا ومقرا للتدريب والإقامة تابع للكني�سة
الكاثوليكية ومتاح لإقامة �أتباع الديانات والثقافات الأخرى مبا
فيها الدين الإ�سالمي .فهكذا �إذا تغريت العالقة بني �أتباع الديانات
واحل�ضارات املعا�رصة لت�صبح عالقة تفاهم وتعارف وحوار تقود
فييا املنفتحة على ح�ضارات العامل وثقافاته جزءا منه لأجل حياة
�أف�ضل للب�رشية على كوكب الأر�ض.

ندوة

ملحق إشراقة  -العدد - 115

11

علمية عن
مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية والإن�سانية ينظم ندوة َّ
اللهجات العمان ّية؛ نحو ر�ؤية لتوثيقها ودرا�ستها

العربية
الفراهيدي لل ّدرا�سات
نظَّ م مرك ُز
َّ
ّ
العمانية
علمية عن «اللهجات
وال
إن�سانية ندو ًة َّ
َّ
ّ
نحو ر�ؤية لتوثيقها ودرا�ستها» .وقد ت�ضمنت
الندوة �أربع جل�سات علمية �شارك فيها عدد من
الأ�ساتذة يف جامعة ال�سلطان قابو�س وجامعة
ظفار وجامعة نزوى؛ �إ�ضافة �إىل �أ�ساتذة
متخ�ص�صني من وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية ،ووزارة القوى العاملة ،وحمافظة
م�سقط ،ومعهد العلوم الإ�سالمية يف �صاللة،
ومن الرتبية والتعليم من حمافظة �شمال
وعلمية �أخرى.
الباطنة ،وم�ؤ�س�سات تربوية
ّ
وناق�شت اجلل�سة الأوىل درا�سات ومفاهيم حول
اللهجات العمانية .و�شارك ثالثة باحثني يف
هذه اجلل�سة وهم� :أ .د حممد بن �سامل بن عي�سى
املع�شني ،وي�شغل رئي�س ق�سم اللغة العربية يف
جامعة ال�سلطان قابو�س .وهو املتحدث الرئي�س
يف الندوة؛ فقد �ألقى ال�ضوء على اللهجات
من حيث مفاهيمها،
العمانية املعا�رصة ْ
وم�صطلحاتها ،وت�صنيفاتها ،و�أنواعها .وق َّدمت
د .خال�صة بنت حمد الأغربية م�ساعد عميد
الدرا�سات العليا يف جامعة ال�سلطان قابو�س
عر�ضا لدرا�ستها املو�سومة« :نحو توثيق
درا�سات اللهجات العمانية» .و�شارك �أ .زاهر
من جامعة ال�سطان
بن حممد بن حمد الهنائي ْ
قابو�س ببحثه حول جهود اال�ست�رشاق الأملاين
يف درا�سة اللهجة العمانية ،ثم افتتح رئي�س
اجلل�سة �أ .د� .أحمد ها�شم ال�سامرائي ومقررها �أ.
م�سعود احلديدي باب املناق�شات العلمية.
وبعد ا�سرتاحة ب�سيطة ا�ست�أنفت ال َّندوة
�أعمالها بجل�سة ثانية برئا�سة د .حممد كراكبي
واملقرر� :أ .حممد الرواحي؛ �إذ تناولت البحوث
االجتاهات ال�صوتية يف اللهجات العمانية.
و�شارك فيها د .عبد اهلل ح�سن �شيخ ال�سقاف
بدرا�سته املو�سومة بـ «لهجة نزوى؛ هل ت�شهد
تعطي�شا يف مراحل تطورها امل�ستقبلية»؟
و�أخذنا د .خالد بن عبد اهلل العربي �إىل احلمراء

ال�صوتية يف لهجتها ،يف
ودرا�سته عن التبدالت
ّ
جته بنا �أ .عامر بن �آزاد الكثريي �إىل ظفار
حني ا َّ
مع الو�صف النطقي والأكو�ستيكي ل�صوائت
الل�سان ال�شحري املعا�رص فيها .وكان البحث
الرابع يف اجلل�سة الثانية للباحث �أ .عبد اهلل
ال�سعيدي وعنوانه :منطلقات درا�سة اللهجات
العمانية« :الأمثال العمانية �أمنوذجا» .ثم
مناق�شات عامة ،بعدها ا�سرتاحة ال�صالة
ووجبة الغداء .وبد�أت اجلل�سة الثالثة مبحور عن
الف�صحى واللهجات برئا�سة د� .إيهاب �أبو �ستة
رئي�س ق�سم اللغة العربية بالوكالة بجامعة
نزوى ومقرر اجلل�سة� :أ .يعقوب �آل ثاين .و�شارك
من
فيها د� .سعيد بن بخيت م�ستهيل مبارك ْ
وزارة القوى العاملة بدرا�سته املو�سومة:
«توظيف اللهجات يف تعليم الف�صحى؛ لهجة
ظفار �أمنوذجا» ،وتاله د� .سامل بن عبد اهلل
البلو�شي من مديرية الرتبية والتعليم ببحثه:
«ظواهر من اللهجات العمانية؛ درا�سة لغوية».
وق َّدم د .حممد بن يحيى بن �سفيان الرا�شدي
من وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية درا�سته
املو�سومة «�ألفاظ زراعية عمانية من كتب
الرتاث العماين» .واختتمت اجلل�سة �أ .نعمة بنت
خمي�س بن حلي�س البهلولية ببحثها املو�سوم:
إ�سمية يف لهجة والية
«هند�سة اجلملة ال َّ
جعالن ومبوازنة مع العربية الف�صحى .ثم
مداخالت علمية.
وانطلق رئي�س اللجنة التح�ضريية ومدير
مركز الفراهيدي د .حممد بن نا�رص املحروقي
ود .حممد �شيخ الطريحي مقرر اجلل�سة باجلل�سة
اخلتامية يف ع�صف ذهني ل�صياغة ر�ؤية
وا�ضحة لتوثيق اللهجات العمانية وا�ستخدام
املناهج العلمية املنا�سبة لدرا�سة هذه
اللهجات .فكانت جل�سة ع�صف ذهني مثمرة
عر�ض فيها امل�شاركون عددا من املقرتحات
املهمة خا�صة ماعر�ضه �أ .حممد الرواحي و�أ.
د .حممد كراكبي من ق�سم اللغة العربية.

يذكر � َّأن اللجنة العلمية لندوة اللهجات
العمانية ا�ستقبلت عددا من البحوث والدرا�سات
�أحيلت �إىل حمكمني متخ�ص�صني .ومت تر�شيح
البحوث التي ا�ستوفت �رشوط البحث العلمي
و�رشوط الن�رش مبجلة اخلليل للدرا�سات اللغوية
والأدبية.
وبناء على الدرا�سات امل�شاركة
واملناق�شات التي تلتها ف�إن ندوة اللهجات
العمانية خل�صت �إىل جملة من النتائج
والتو�صيات� ،أهمها:
• الت�أكيد على �أهمية اللهجات
والدعوة �إىل توثيقها ،ودرا�ستها .وهو
�أمر�أ�صبح �رضوريا للحفاظ عليها.
• دعوة جميع الأق�سام العلمية الأخرى
لدرا�سة اللهجات وتوثيقها على وفق املناهج
العلمية احلديثة.
• متتلك ُعمان خمزون ًا ثقافي ًا
وح�ضاري ًا عظيماً .وهذا بحاجة �إىل تكثيف
اجلهود لإبرازه ،وانت�شاله من ال�ضياع.
• ُتعد الألفاظ العمانية ثروة لغوية؛
التعرف على احل�ضارة
من خاللها ميكن
ّ
العمانية .و� ّإن الكثري منها له لها عالقة
جذرية يف املعاجم اللغوية العامة.
َّ
• جتميع الدرا�سات اللغوية املكتوبة
حول هذه اللهجات وتلخي�صها يعد خطوة
�أولية يف التوثيق.
• توثيق �أهم اخل�صائ�ص ال�صوتية
التي �أجمعت عليها الدرا�سات حول اللهجات
العمانية .و�إبراز �أ�شهر الدرا�سات اللغوية
الأوروبية والدرا�سات التي قام بها عدد من
الباحثني العرب حول هذه اللهجات.
• دعوة الباحثني واللغويني �إىل
درا�سة اللهجات العمانية وتوثيقها لت�صحيح
ما ورد يف بع�ض الدرا�سات من معلومات
مغلوطة.

• ندرة الدرا�سات اللغوية املهتمة
باللهجات العمانية ت�ؤكد احلاجة امللحة
لتوثيق هذه اللهجات وحتليل خ�صائ�صها
اللغوية من �أجل �إظهار الرثاء اللغوي التي
تتمتع به.
• العمل على التعريف بامل�صطلحات
العمانية امل�ستخرجة من بطون املو�سوعات
الفقهية لكونه يع ُّد م�رشوعا معجمي ًا �ضخما.
• ارتباط اللهجات العمانية املعا�رصة
بلغات القبائل العربية كقي�س ومتيم والأزد
وهذيل ،وغريها من القبائل العربية .و�أن هذه
اللهجات تندرج �ضمن تغيرُّ ات �صوتية حمددة
اعتمدها علماء العربية العرب وغريهم.
• يتفق اال�سم يف بع�ض اللهجات
املدرو�سة مع العربية الف�صحى يف العالمات
التي متيزه.
• تتحد اللغة العربية وبع�ض اللهجات
العمانية مثل لهجة جعالن يف �أنواع ال�ضمري
(املت�صل واملنف�صل وامل�سترت).
• الك�شف عن التبدالت ال�صوتية يف
لهجة احلمراء .والتعطي�ش يف لهجة نزوى.
واتفاق واختالف اال�سم وال�ضمري يف لهجة
جعالن� ،إ�ضافة للتبدالت ال�صوتية يف لهجة
ظفار و�صوائت الل�سان ال�شحري.
• من املمكن توظيف اللهجة العمانية
يف تي�سري تدري�س اللغة العربية الف�صحى.
• اتفق امل�شاركون على تكرار عقد
ندوة عن اللهجات ك ّل �سنتني �أو ثالث �سنوات.
• �أن تكون هناك درا�سات مقارنة
كالعربية والفار�سية مثال مب�شاركة باحثني
من خارج عمان.
• يتبنى مركز الفراهيدي م�رشوع
(معجم الألفاظ العمانية) الذي طرحه �أ .د.
�أحمد ال�سامرائي ،وت�شكيل فريق عمل لبلورة
�إجناز هذا املعجم.
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تغي ُت و�أنت ؟
نعم
رّ

�أختي اح�ضنيني

�أختي اح�ضنيني ومللِمي �أوجاعي� ،آهاتي ،و�رصخاتي...
أعلم �أين ثقي ٌل عليكِ ،
فلم يعد يل
ٌ
ح�ضن غريكِ  ،و� ُ
رتكيني ف�أنتِ الآن �أمي� ،أبي ،وك ّل عائلتي،
لن ت ُ
ولكن ْ
اجعليني ا�سكن قلبكِ ومابني عينيكِ فاخليام باتت تقتلني،
تخنقني ،ت�ؤر ُقني،
زواياها تنحت معاناة �أبدية ل ٍأم �أنهكها التعب ،وطفلٍ قتله
وبني ّ
و�شيخ �أقعده املر�ض...
اجلوع،
ٍ
ُتات قلبي من جديد؟
�أختي هل لكِ �أن جتمعي ف َ
هل لكِ �أن تنت�شِ لي تلك الأ�شالء من ج�سدي ال�صغري؟
عيني؟ ومت�سحي تلكَ الدمعة املُت� ّأججة يف ثنايا روحي،
ني غُ بار ال ُيت ِم عن
�أم �ستنف�ض َ
ّ
هل �ستزرعني ور ًدا يف ب�ساتني ذاك احلُطام؟
جذعا يف ف�ؤادٍ من رماد؟
قومِ ي ً
و ُت ّ
ني عني هذا وذاك،
أعلم �أنكِ �ستحمل َ
�أختي � ُ
ومن �سيواري دمعتكِ �أنتِ !
ْ
ولكن من �سيحمله عنكِ َ ،
هنادي بنت �سعيد بن علي الهنائية

قامو�س احلياة
نعم تغريت ،ويف قامو�س احلياه ال
احد يبقى كما كان!.
�أنها اكذوبه الفراغ والتخلف من يقول
ب�أنه ال يتغري؛
جميعنا نتغري� ،سواء بكامل �إرادتنا �أو
رغما عنا.
فنحن كل يوم نتعلم �أمور جديدة و
عقولنا قابله للتغيري والتمدد،
كل يوم مير علينا در�سا من درو�س

ب�أن ينطق بكلمة �شكر ب�سيطة لذلك العامل
نعم تغريت  ،فال �أحد يبقى
الذي ال ينتظر منك �سوى ابت�سامه من �شفتيك
كما كان!.
املتحجره تن�سيه غربته ولو للحظات قليله.
�إ َّنها �أكذوبة الفراغ والتخلف
ّ
دعك من الغريب هل يعقل ب�أن مير اليوم
من يقول ب�أ ّنه ال يتغري؛
�ﻷ
،ا �سبوع و حتى ال�شهر دون ان يطمئن قلبك
نحن كل يوم نتعلم �أمور
على قلبني كل ر�صيدهما يف احلياة هو �أنت!؟
جديدة و عقولنا قابله للتغيري
كيف ال نتغري بعد هذا.
والتمدد،
وكيف ال نتغري:
ك ّل يوم مير علينا در�سا ما نتعلم منه
عندما نتلقى ال�صفعات من اقرب النا�س
وقد من�ضي دون انتبه �أو قد يهوي بنا �إىل
لقلوبنا!
حيث ال ن�ستطيع �أن نكمل الطريق !
عندنا نخذل ومتوت �أحالمنا!
نحن كل يوم نلتقي ب�أ�شخا�ص خمتلفني
عندما تنطفىء بداخلنا لهفة اللقاء ويك�سونا
يف الطباع و الثقافه وحتى احلب و االحرتام؛
الربود !
ورغما عنا ي�سكن جزء منهم معنا لينمو
عندما تلمح دمعة يتيم ومتر دون �أن حترك
بداخلنا بطريقة جميله مزهره واحيانا و
�ساكن!
ب�شكل مريع يحولنا �إىل م�سخ ال ن�ستطيع
عندما ت�رصخ ا�ﻷ فواه �أن ا�صمتوا !
مقاومته و الفرار من دوامته املقززة !
وعندما متوت الإن�سانيه يف قلوب من حجر!
لهذا متعبة هي ا�ﻷ يام كيف ال و�أنت
هنا تكون جمربا على التغيري
حما�رص بكم هائل من هذه املعلومات
ورمبا يخلق �شخ�ص جديد ال تعرفه حتى
وا�ﻷ �شخا�ص ! نعم متعبة وقد تكون �شاقه،
�أنت !.
عندما ال ت�ستطيع �أن توظف معلومة واحدة
فقط ! قد تعلمتها يف مكانها املنا�سب!
كيف يعقل ل�ﻹ ن�سان متعلم ب�أن ين�سى
ماريا بنت عبداهلل املعمرية

يف الطباع و الثقافه وحتى احلب و

ان ينطق بكلمة �شكر ب�سيطة لذلك العامل

ا�ﻷ حرتام؛ ورغما عنا ي�سكن جزء منهم

الذي ال ينتظر منك �سوى ابت�سامه من �شفتيك

فينا لينمو بداخلنا بطريقة جميله

املتحجره تن�سيه غربته ولو للحظات قليله.

�ساكنا!
عندما ت�رصخ ا�ﻷ فواه �أن ا�صمتوا !

مزهره واحيانا و ب�شكل مريع يحولنا

دعك من الغريب هل يعقل ب�أن مير اليوم

�إىل م�سخ ال ن�ستطيع مقاومته و الفرار

،ا�ﻷ �سبوع و حتى ال�شهر دون ان يطمئن قلبك

هنا تكون جمربا على التغيري

من دوامته املقززة !

على قلبني كل ر�صيدهما يف احلياة هو �أنت!؟

ورمبا يولد �شخ�ص جديد ال تعرفه حتى �أنت.

لهذا متعبة هي ا�ﻷ يام كيف ال و�أنت

كيف ال نتغري بعد هذا.

وعندما متوت الإن�سانيه يف قلوب من حجر!

ولكن مع كل هذه الدوامه من الطحن

حما�رص بكم هائل من هذه املعلومات

وكيف ال نتغري:

والتغيري ،يف كل مره كن �أنت بعيدا عن الن�سخ

وا�ﻷ �شخا�ص ! نعم متعبة وقد تكون

عندما نتلقى ال�صفعات من اقرب النا�س

املكرره التي ت�شمئز منها النف�س وت�شبعت منها

الدنيا لنتعلم منه وقد يعرب -دون

�شاقه ،عندما ال ت�ستطيع �أن توظف

�رضر -كعابر �سبيل و رمبا يهوي بنا

معلومة واحدة فقط ! قد تعلمتها يف

عندنا نخذل ومتوت �أحالمنا!

�إىل حيث ال ن�ستطيع �أن نكمل الطريق !

مكانها املنا�سب!

عندما تنطفى بداخلنا لهفة اللقاء ويك�سونا

كل يوم نلتقي ب�أ�شخا�ص خمتلفني

عندما تلمح دمعة يتيم ومتر دون �أن حترك

كيف يعقل ل�ﻹ ن�سان متعلم ب�أن ين�سى

لقلوبنا!

الربود !

جمتمعاتنا.

ماريا بنت عبداهلل املعمرية

بحر الأفكار
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مل .....ال �أم�ضي»
« َ
مل ال �أم�ضي...
كنت ال �أعني لهم �شيئ ًا
�إن ُ
لي�س يل يف حياتهم �ش�أن ًا
مل ال �أم�ضي...
�إن كانوا يائ�سني
مل ال �أكون كاحللم ال �أ�ستكني
مل ال �أم�ضي...
�إن كنت يانع ٌة وكالطري �أطري
ف�أنا ل�ست �إىل الورا ِء ا�ستدير
مل ال �أم�ضي...
�إن كانوا بائ�سني
مل ال �أكون كاليا�سمني
مل ال �أم�ضي....
أتارجح
كنت وردة يف و�سط ال�شوكَ �
�إن ُ
ُ
ف�أنا برائحة الأمل والتفا�ؤل �أفوح
مل ال �أم�ضي...
�إن كانوا عاب�سني
مب�سم العابرين
مل ال �أكون
ُ
مل ال �أم�ضي...
كنت واحة من النخيل
�إن ُ
ف�أنا كال�شاللِ �أ�سيل
مل ال �أم�ضي...
لقت لأعبد رب العابدين
و�أنا ُخ ٌ
هلل راجعني
ومن ثم �إن ِ

عالقات يف عامل افرتا�ضي
الذكي ظهرت هواتف حتوي تطبيقات ت�ساعد على التوا�صل مع �أ�شخا�ص غري
قبل ظهور عامل الهاتف
ّ
معرفني للم�ستخدم � ،أثار هذا االمر معار�ضة من قبل العائالت على امتالك بناتهم مثل هذه هواتف .واليوم
ذكي ملئ بو�سائل التوا�صل االجتماعي مل ينطق �أحد بكلمة.
مع وجود هاتف ّ
و�سائل التوا�صل االجتماعي �أوجدت ظاهرة اجتماعية لها كثري من االبعاد االجتماعية و النف�سية وهي
«العالقات ا لعاطفية يف عامل و�سائل التوا�صل االجتماعي» وميكن ت�سميتها بعالقات افرتا�ضية كالعامل
مبنية على حروف تقر�أ و�أ�صوات ت�سمع ت�صنع عاطفة وهمية  ،فبغياب
الإفرتا�ضي الذي نبتت منه ،فهي ّ
ح�ضور وتخاطب عيون يف عالقة تغيب احلقيقة لي�س هذا وح�سب بل ان معلومات التي ينقلها احد طرفني اىل
الآخر قد تكون غري �صحيحة فهي معلومات مزخرفة لتعجب لآخر.
من �أهم ال�سباب لتوجه �شباب اىل هكذا عالقات
ت�سليه ،وفراغ ،وف�ضول لتعامل مع جن�س الآخر وهذا جنده يف فئت �شباب بكرثة.
قد تعي�ش فتاة حاله اجتماعية جا ّفة م�شاعر وحني ما جتد �شخ�ص يعطيها االهتمام و كالم عذب ت�سيطر
عليها م�شاعرها عاطفية فتعلق به دون تفكري.
يحرم عالقات خارج �إطار لزواج ،فوجد
و�سبب �آخر طبيعة �شباب يف ك�رس كل منوع  ،فمجتمعنا وديننا ّ
ب�رسية تامة .ا
�شباب يف هذا العامل االفرتا�ضي و�سيلة �سهله لفعلها
ّ
ال�سلبية لهذه العالقات هي �إن مي�شي فيها �أ�شبه مب�شي على جليد قد ينك�رس
ويف اخلتامَّ � ،إن من �أهم اجلوانب
ّ
يف �أي حلظة فتقع فيما ﻻ تتوقع..

زينب بنت حممد بن تعيب البلو�شية

قارئــــة
كـــــف !!!
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ت� َّأمل ،فاملوج يرق�ص ك َّل يوم رق�صة جديدة ،و ال ّزهر يعزف قيثارة

هدى بنت عبداهلل بن را�شد العربي

ف�أنت لك ّل حيل احلياة مكافح و و�سط روع الظالم واقف ...ال زئري

الروح املجيدة ،و الطري يتغ ّنى بك ّل ما لديه من �سالم والأعناق تنتظر الهموم ورائك ..و خمالب ال�صخور الأكرث وعورة تهابك فلم التكدر
منك ال�سالم.

و غريك هالك و �أنت �سالحك �أقوى و فاتك..ال وحدة �أو عزلة جترى

ت� َّأمل ،فما للروح تنفع �أذ زاد الكالم ،و ما للوجه زينة بدون نحوك و ال الأبت�سامة تفارق ذاتك.
�أبت�سامة ،و ما للعمل طعم بال تعب �أو تفان .لعل املجاملة تزيح
مكالب قلب مل يذق طعم املنام.

ف�رس نحو العال بني و حاذر� ،شوك ينازع معك حياتك.
نور بنت �سامي بن �سليمان الريامي
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Communication and cultural/linguistic differences
Dr. Ahmed Al-Rahbi (FID)
Language at large entails wider, not strictly grammatical entities such as
tones, gestures, vocabulary, culture, customs, attitudes and context. Tarone
(1983:65) summarizes the complex nature of communication strategies
in interlanguage interaction by claiming communication to be «a mutual
attempt of two interlocutors to agree on a meaning in situations where
requisite meaning structures do not seem to be shared.» In other words,
what Tarone labels ‘meaning structures’ would include linguistic structure
and sociolinguistic rule structure, grammar and culture. Therefore, it is a
joint communication, where interlocutors must jointly construct meaning
in a process that relies on a variety of factors. One of the most important
ones among these is the pragmatic competence, which is the ability to
construct appropriate communication in different speech act forms such as
in compliments, refusals, requests or apologies.
An oversimplification that many researches fall for is to consider Arabic
speakers to be affected by the above factors to the same degree and in the
same way regardless of contextual differences. In fact, this overgeneralization
prevents the analyst from reaching descriptive and explanatory accuracy for
many reasons. The effect of the old and modern colonial history of Arab
nations, migration flows and geographical locations that limit or extend the
communication with other parts of the world are important factors which
contribute to different experiences and cultural outlooks. Al-Issa (1998)
criticizes treating the whole Arab World as one single nation and states
that it is a mistake to consider Arabs from different countries such as Saudi
Arabia, Lebanon, Jordan or Morocco to share the same characteristics in
their discourse behavior, although they are all considered part of the Arab
World community.
An example of this differentiation of culture, and therefore of spoken
discourse in these countries can be observed in the different Arabic dialects
spoken throughout the Arab world. Although these dialects originally derive
from the classical Arabic, they still include some borrowings, expressions
and vocabularies from other languages and have also developed their own
linguistic innovations, producing a complex linguistic map. Classical Arabic
is a common referent and source, but it is limited in actual use to very formal
contexts, such as written communication and formal speech situations.
Dialects are also interacting and exposure to non-classical, regional variants
has increased as a result of the mass media, in particular TV series and
movies. Arab learners are in turn also affected by the domination of certain
languages in their communities as a result of different colonial experiences.
Exposure to colonial languages has also varied in accordance to the different
colonizing powers in different parts of the Arab world.
Given this complex linguistic situation in the Arab world, what L1 means is
not always immediately clear: it could refer to aspects of Arabic shared by
all dialects, but it could also refer to aspects of Arabic particular to specific
dialects, and both may be interacting with the L2 being acquired. These
complex interactions between L1 (local forms of Arabic and also shared
features deriving from Classical Arabic) and the different second languages
in the regions result in a complex linguistic panorama in the Arab world.
Thus, there are transfer patterns from different Arabic dialects into English
production, which may be similar across the Arab world if stemming

from shared features inherited from the Classical language, or different is
stemming from new developments in the local dialects. Take for instance
the presence of this effect in GCC countries (Oman, Kuwait, Saudi Arabia,
Bahrain, Qatar and UAE) on learners of English as a result of the presence
of British English in the Gulf region due to historical colonial reasons.
Some of these learners› transfer problems are phonological substitution
of Arabic consonants for English consonants, such as [b] for [p], [f] for
[w/v], [3] for [d3], [n] for [ŋ] or [g] for [d3]. Some of these ([b] for [p], for
instance) are common across the Arab world; some others ([f] for [w/v])
stem from the particular phonological make-up of the Gulf dialectal area,
while still others ([g] for [d3]) are specific to the local variant of Arabic
spoken in Oman. Transfer is also felt in syntactic aspects such as word order,
producing transferred orders such as hat big for big hat (Khamis-Dakwar et
al 2012). This happens to be a common feature to all Arabic variants. In a
similar way, in a situation like that in the Maghreb , with the domination of
the French language as lingua franca, monolingual speakers who have not
been exposed to French have difficulties in distinguishing between /p/and
/v/; for example, they pronounce words like paper as /baber/ and visit as /
fisit/ (Khamis-Dakwar et al 2012). Although they do not explicitly claim
so, they seem to suggest the expectation is that Arabic and French bilingual
speakers from that area would not have problems in distinguishing the
sounds, since they are part of the phonemic inventory of French. L1on L2
effects like the previous ones are well-known and studied and constitute one
of the most typical research areas in second language learning. The need
to avoid oversimplification in the depiction of the L1 is nothing new in the
area of phonetic, and the previous examples show typical variation in the L2
acquisition of English resulting from different aspects of an L1 which, as has
been shown, is far from being a single and homogeneous language even if
we call it ‘Arabic’.
References
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Northewest, Africa, the region of Africa north of the Sahara and west of
the Nile. The land of the Maghreb is generally considered to be the coastal
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These are some examples of direct transfer from L1 to L2 observed
with Arab learners. Khamis-Dakwar´s research studied Arabic immigrant
children in the US.
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Movie Review: Hotel Transylvania
Asma Al-Hooti
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

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.

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 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 comedy-animation movie, and there is
also part 2 (Hotel Transylvania 2) to look forward to.

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
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