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

ال َّتحرير:
الكميانية
مرمي بنت جمعـــــة
َّ
الت�صميم والإخراج الف ّني:
فخرية بنت خمي�س املعمرية

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

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

اجلامعة يف �سطور:
•
•
•
•
•

الربيد االلكرتوينim@unizwa.edu.om :

الهواتف25446261 :
25446317
25446623

فاك�س25446315 :

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ربحي" يف �سلطنة
�أن�شئت يف  3يناير 2004م؛ وبذلك تع ُّد � َّأول م� َّؤ�س�سة
أ�سا�س غري
تعليم ٍ
نفع عام "على � ٍ
أهليةٍ ذات ٍ
عال � َّ
ٍ
ٍّ
ُعمان.
طالب وطالبة.
يفوق عدد طالبها ()6,800
ٍ
خ�ص�صات واخلربات،
التحق ب�سلكها ال َّتدري�سي �أع�ضاء هيئة
ٍ
تدري�س ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت وال َّت ُّ
جن�سيات العامل.
ومن �ش َّتى
َّ
عليمية ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س وال ّدبلوم.
تتنوع براجمها ال َّت َّ
َّ
�ص يف جمال البحوث وال َّتطوير ال ِّتقني؛ �أطلق عليه مركز "دار�س للبحث العلمي
بحثي
يوجد بها مرك ٌز
ِّ
متخ�ص ٌ
ٌّ
العربية" �إىل جانب كرا�سي
العربية "مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي لل ِّدرا�سات
وال َّتطوير ال ِّتقني" ،و�آخر لل ِّدرا�سات
َّ
َّ
العلمية.
البحوث
ّ
إجنليزية.
العربية وال
نظامها ال ِّدرا�سي ي�شمل اللُّغتني
َّ
َّ
دولي ًة يف ع َّدة بلدان من العامل؛ منها:
أكادميي
تعاون �
يجمعها
ٌ
ٌ
علمي ًة َّ
وثيق ب�أكرث من ( )18جامع ًة وم� َّؤ�س�س ًة َّ
ٌّ
أمريكية ،و�أ�سرتاليا ،وماليزيا ،واململكة امل َّتحدة ،وغريها من البلدان.
الواليات املتحدة ال
َّ
إلكرتونية.
وريات ال
الورقية
ت�ضم الآالف من الكتب
بها مكتب ٌة وا�سع ٌة
َّ
وااللكرتونية ،واملو�سوعات ،وال َّد َّ
َّ
َّ
ُّ
بحثية.
خمتربات
تدري�سيا يف �ش َّتى املجاالت ،و()9
خمتربا
تزخر بـ()71
ٍ
ً
َّ
ًّ
�أ�سهمت ح َّتى الآن يف ن�رش �أكرث من ( )157بح ًثا حمك ًَّما ،و( )26كتا ًبا م�ؤ َّلفًا.
مبان مقاومةٍ لل َّزالزل عام 2010م.
اخرتاع يف جمال الهند�سة
ح�صدت � َّأول براءة
املدنية ،بت�صميم ٍ
ٍ
َّ
عاملية خالل العام الأكادميي.
جامعات
اختياري ًة يف ع َّدة
تدريب
تق ِّدم لطالبها برامج
ٍ
ٍ
َّ
َّ
واملعنوي للطُّ الب ،ويوفِّر املنح والبعثات للطُّ الب
املادي
�صندوق مل�ساندة املتعلِّمني (معني)؛ يق ِّدم العون
بها
ٌ
ِّ
َّ
املتفوقني واملجيدين يف ال ِّدرا�سة.
متخ�ص�ص ًة للطُّ الب واملجتمع من خالل مركز ال َّتعلُّم مدى احلياة.
تدريبي ًة
دورات وبرمج
تق ِّدم
ٍ
َّ
ِّ
ب�شكل ف َّعال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع.
ت�سهم
ٍ
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ال�سلطنة
�سفيـر جمهوريـة باك�ستان الإ�سالمية املعتمـد لدى
َّ
يـزور جامعة نزوى

ا�ست�ضافت جامعة نزوى �سـعادة علي
جاويد� ،ســفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
املعتمد لدى ال�سلطنة ،وكان يف ا�ستقبال
�سعادته الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان
الرواحي ،رئي�س اجلامعة ،حيث رحب رئي�س
اجلامعة ب�سعادة ال�سفري الباك�ستاين .وتناول
احلوار �أوجه التعاون الأكادميي والتوا�صل
العلمي بني جامعة نزوى واجلامعات
الباك�ستانية ،و�سبل تو�سيع �آفاق التعاون بينها.
كما عر�ض رئي�س اجلامعة ل�سعادة ال�سفري
تاريخ اجلامعة ون�ش�أتها ور�ؤيتها� ،إىل جانب
تو�ضيح موجز لوظائف اجلامعة الأ�سا�سية
ونظامها الأكادميي ،والكليات واملراكز التابعة
لها .عقب ذلك قدم رئي�س اجلامعة ل�سعادة علي
جاويد عر�ضا ملج�سم احلرم اجلامعي الرئي�س،
�رشح من خالله هيكلة اجلامعة ومرافقها
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل مراحل الإن�شاء
والبناء .بعد ذلك �أخذ رئي�س اجلامعة �سعادة
ال�سفري يف جولة تفقدية يف �أرجاء اجلامعة؛
َّ
حيث زار �سعادة ال�سفري مركز دار�س للبحث
العلمي والتطور التقني ،واطلع �سعادته على
�أعمال املركز وخططه� ،إىل جانب االطِّ الع على
دور املركز يف النهو�ض مب�ستوى البحث العلمي
والتطوير التقني يف ال�سلطنة .كما جتول �سعادة
ال�سفري الباك�ستاين مبعية رئي�س اجلامعة يف
خمتربات كلية ال�صيدلة والتمري�ض ،وخمتربات

كلية الهند�سة والعمارة ،ومركز مهارات الكتابة ،ومركز تعزيز م�سالك التعلم
اللذين يعنيان بالدرجة الأوىل بت�أهيل الطالب اجلامعي لغويا وتعزيز مهاراته
التعلمية والدرا�سية خالل م�سريته اجلامعية ،ثم انتقل �سعادة ال�سفري ومرافقوه
�إىل زيارة ور�شة الفنون الت�شكيلية باجلامعة ،واملق�صورة الفنية؛ حيث �أعجب

�سعادته ب�إبداعات الطالب و�إنتاجاتهم الفنية يف كال الور�شتني .هذا وقد التقى
�سعادة ال�سفري خالل زيارته بالطلبة الباك�ستانيني الدار�سني يف اجلامعة؛ وذلك
ملتابعة �سري العملية التعليمية ومعرفة التحديات وال�صعوبات التي تواجههم،
وما ميكن �أن تقدمه ال�سفارة لهم من �إمكانات.

املدير العام مل�ؤ�س�سة ال�شيخ احلاج عمر بن احلاج م�سعود اجلزائرية يزور اجلامعة
ا�ستقبل الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن خلفان
الرواحي ،رئي�س اجلامعة ،املدير العام مل�ؤ�س�سة
ال�شيخ احلاج عمر بن احلاج م�سعود-م�ؤ�س�سة تربوية
وتعليمية وثقافية -والوفد املرافق له ،حيث رحب
رئي�س اجلامعة باملدير العام للم�ؤ�س�سة ،وتناول
احلوار �أوجه التعاون الأكادميي والتبادل الطالبي
بني جامعة نزوى وامل�ؤ�س�سة ،و�سبل تو�سيع �آفاق
التعاون بينها .كما عر�ض رئي�س اجلامعة ملدير
امل�ؤ�س�سة تاريخ اجلامعة ون�ش�أتها ور�ؤيتها� ،إىل جانب
تو�ضيح موجز لوظائف اجلامعة الأ�سا�سية ونظامها
الأكادميي ،والكليات واملراكز التابعة لها.
عقب ذلك قدم رئي�س اجلامعة ملدير امل�ؤ�س�سة

والوفد املرافق له �رشحا ملج�سم احلرم اجلامعي
الرئي�س� ،رشح من خالله هيكلة اجلامعة ومرافقها
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل مراحل الإن�شاء والبناء.
بعد ذلك قام الوفد بجولة تفقدية يف �أرجاء اجلامعة؛
حيث زاروا مق�صورة الريادة للأعمال الفنية وور�شة
اخلط العربي ،كما جتولوا يف مكتبة اجلامعة وتعرفوا
على �أهم امل�صادر التي توفرها� ،إىل جانب زيارتهم
لقاعة الفكر وبع�ض الف�صول الدرا�سية .واختتمت
اجلولة بزيارة مركز دار�س للبحث العلمي والتطور
التقني ،واطلعوا على �أعمال املركز وخططه� ،إىل جانب
االطِّ الع على دور املركز يف النهو�ض مب�ستوى البحث
العلمي والتطوير التقني يف ال�سلطنة.
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مب�شاركة �ستة ع�رش موظف ..مركز
�إمناء املوارد الب�رشية يختتم دورة
مهارات التخطيط واتخاذ القرار
�أمين ال�رشجي:
اختتم مركز �إمناء املوارد الب�رشية دورة تدريبية
ملوظفي اجلامعة بعنوان« :مهارات التخطيط واتخاذ القرار»،
والتي قدمها الدكتور مو�سى ف�ضل اهلل علي � -أ�ستاذ م�ساعد
بكلية االقت�صاد والإدارة ونظم املعلومات باجلامعة .هدفت
الدورة التدريبية �إىل متكني امل�شاركني من تطوير و تنمية
مهارة التخطيط الإداري وتعزيز ثقافة التخطيط لديهم
و�إك�سابهم املهارات الالزمة لإعداد خطط عمل وا�ضحة
و�صحيحة بالإ�ضافة لت�أهيلهم حتى ي�صبحوا قادرين على
الإ�سهام يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات .وقد تناولت
املحا�رضة حمورين �أ�سا�سيني وهما :التخطيط و�شمل التعريف
مبفهومه و�أهميته و�أهدافه وفوائده ومراحل التخطيط و�أنواعه
وعنا�رصه ،بالإ�ضافة للأ�ساليب التخطيطية والتخطيط
الت�شغيلي والتخطيط اال�سرتاتيجي� .أما املحور الثاين فكان عن
اتخاذ القرار و�أهميته بالن�سبة للموظف وامل�ؤ�س�سة واملقومات
والقواعد التي ي�ستند �إليها القرار الإداري ال�سليم ،بالإ�ضافة
للعوائق والعوامل التي ت�ؤثر يف عملية اتخاذ القرار.

مركز اخلليل الفراهيدي ينظم
حما�رضة عن اخلطاب الب�رصي يف
الت�شكيل احلديث
نظم مركز اخلليل بن �أحمد الفراهيدي للدرا�سات
العربية بالتعاون مع جماعة الفنون الت�شكيلية بجامعة
نزوى حما�رضة عن اخلطاب الب�رصي والت�شكيل احلديث يف
قاعة الفنون الت�شكيلية باجلامعة .وقدم مدير املركز الدكتور
حممد املحروقي نبذة عن ال�سرية الذاتية للمحا�رض الأ�ستاذ
الدكتور �شوقي املو�سوي من جامعة بابل يف العراق ،ثم عر�ض
املحا�رض مناذج للمدار�س الفنية ب�شكل تاريخي وعلمي من
الواقعية وحتى الدادائية وامل�ستقبلية املتمثلة مبا يعرف فن
الدجيتال .و�أ�شار الباحث �إىل عدد من النظريات الفنية وكيفية
وتغي الظروف االجتماعية
تطورها �أو �ضمورها ب�سبب البيئة رّ
لكل جمتمع .وبعد انتهاء املحا�رضة مت فتح باب املناق�شة
و�شارك فيها �أ�ساتذة من ق�سم الهند�سة والعمارة مع عدد من
الطلبة الذين تفاعلوا مع املحا�رض مبداخالت فنية مهمة.
وق َّدم مدير ور�شة اخلط العربي الفا�ضل الأ�ستاذ اخلطاط علي
مزيد هدية للمحا�رض ال�ضيف تعبريا عن اعتزازه ب�أوا�رص الفن
والأدب والثقافة .و�شكر مدير املركز الدكتور حممد بن نا�رص
املحروقي املحا�رض واحل�ضور وامل�شاركون باملداخالت
متمنيا للجميع املوفقية.
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وفد من جامعة ماركت بالواليات املتحدة الأمريكية يزور معهد ال�ضاد
خليل احل�رضمي:

ا�ستقبل معهد ال�ضاد لتعليم العربية
للناطقني بغريها وفد من جامعة ماركت
من الواليات املتحدة الأمريكية وذلك �ضمن
برنامج الزيارة الذي �أعده املعهد للوفود
لهذا العام .وكان يف ا�ستقبال الوفد كال من
الدكتور غ�سان ال�شاطر -عميد كلية العلوم
والآداب بالوكالة ،ومدير معهد ال�ضاد
لتعليم العربية للناطقني بغريها -وكال من
الأ�ستاذة نهى بنت حمود العربي -ع�ضو
هيئة تدري�س ومن�سقة برامج �أكادميية-
والطاقم الإداري يف املعهد .ومت خالل اللقاء
مناق�شة �سبل التعاون بني املعهد واجلامعة
التي �أبدت اهتمامها والتباحث يف �أهم
املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ،حيث
ا�ستمع الوفد يف بداية لقائهم �إىل �رشح
مف�صل من قبل الدكتور مدير املعهد والذي
حتدث من خالله عن الدورات التي يقدمها
املعهد وعن الربامج الأكادميية ومناهج
التدري�س وخططها الدرا�سية يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها كما ا�ستمعوا
�إىل الأن�شطة التي يقدمها املعهد لطالبه
بالإ�ضافة �إىل برنامج ال�رشيك اللغوي
والذي يلعب دورا مهما يف خلق بيئة للطالب
الأجنبي والتي من خالله يتمكن الطالب
ب�أن ميار�س اللغة العربية بكل �أريحية مع
ال�رشيك اللغوي ،كما يحقق احتياجات
الطالب اللغوية والأهداف اللغوية والثقافية
اخلا�صة املن�شودة من الربنامج .هذا وقد

جتول الوفد الزائر يف �أروقة اجلامعة حيث
كانت حمطة زيارتهم الثانية يف مركز
الكتابة والتي من خاللها التقوا مع مدير
املركز الدكتور ديرك والطاقم الإداري ويف
خالل اللقاء ا�ستمع الوفد �إىل �رشح حمت�رص
عن الربامج التي يقدمها املركز لطالبه
الدوليني والطالب املنت�سبني للجامعة
واخلدمات التي يقدمها املركز للمعهد
والتي من خاللها ت�ساعد الطالب يف رفع
ومنو م�ستواه التح�صيلي .بعدها توجه الوفد
الزائر �إىل مق�صورة اخلط العربي وكان يف
ا�ستقبالهم الأ�ستاذ علي مزيد م�رشف اخلط
العربي يف الور�شة ،وخالل اللقاء حتدث
الأ�ستاذ م�رشف اخلط العربي عن �أنواع
اخلطوط العربية كاخلط الكويف ،والن�سخ،
والديواين ،والرقعة واخلط الفار�سي وماهية
اخلطوط العربية يف ت�صميم الكتابة وكون
اخلط العربي فن مقرتن بالزخرفة العربية
الذي ي�ستخدم يف تزيني امل�ساجد والق�صور.
وقد �أبدى الربوف�سور مدير مكتب التعليم

الدويل بجامعة ماركت الأمريكية �إعجابه
بربامج املعهد وخططه؛ و�أعرب عن رغبتهم
يف التعاون مع املعهد و�إر�سال طلبتهم �إليه
بدء من ال�صيف القادم ،كما متت مناق�شة
اال�ستفادة الأكادميية للدرا�سة يف جامعة
نزوى وبوجه اخل�صو�ص يف معهد ال�ضاد
معربا عن �ضيفه بلقائه �إىل كوكبة من
�إر�سال طالب لالن�ضمام للدرا�سة يف املعهد.
ويف نهاية اللقاء �أعرب الوفد الزائر عن
�شكرهم وتقديرهم ملا يوليه �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س -حفظه اهلل -من اهتمام
�سام يف خدمة رفع اللغة العربية والذي له
ٍ
الأثر الوا�ضح يف تعزيز التبادل والتقارب
الثقايف واحل�ضاري بني ال�شعوب املختلفة،
كما توجهوا بال�شكر اخلال�ص ملدير املعهد
والدكتور عبدالعزيز الكندي -نائب الرئي�س
لل�ش�ؤون الأكادميية -والطاقم الإداري
والأكادميي على اجلهود املبذولة يف
ا�ستقبالهم ويف �إجناح الربنامج املنفذ من
قبل املعهد.

اجلامعة ت�شارك يف الربنامج التدريبي « يف بيئتي متطوع »
�أجمد الرواحي:
بالتعاون امل�شرتك بني وحدة بحوث الأفالج واملركز الوطني
للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئة� ,شارك �أربعة طالب من
جامعة نزوى يف الربنامج التدريبي «يف بيئتي متطوع» ,يف
نادي الواحات بالعذبية .وت�ضمن الربنامج عدد من املحا�رضات
والور�شات التدريبية واحللقات النقا�شية ,قدمتها عدد من اجلهات
املنظمة لهذا احلدث ،كما تخلل الربنامج زيارات ميدانية �إىل عدة
�أماكن ,منها حممية القرم الطبيعية ومردم العامرات الهند�سي
ووادي الأن�صب الذي مت خالله زراعة �أكرث من � 600شتلة من
�أ�شجار الغاف وال�سدر .يهدف هذا الربنامج �إىل �إن�شاء جيل من
ال�شباب العمانيني املتطوعني للعمل بكل روح وتفاين يف املجال
البيئي ,بالإ�ضافة �إىل زيادة الوعي لدى املجتمع املحلي من
�أجل الق�ضايا التي مت�س ال�ش�أن البيئي يف ال�سلطنة ,وكيفية �إيجاد
احللول املنا�سبة لها .عالوة عن تعزيز ال�سلوك الإيجابي البيئي

للأفراد مبا يخدم املنظومة البيئية يف ال�سلطنة ويكفل العمل على
حتقيق مبادئ التنمية امل�ستدامة يف كافة جماالت احلياة ،وتعزيز
العمل امل�شرتك بني اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
والبحثية ,وم�ؤ�س�سات القطاع املدين يف ال�سلطنة .وحول م�شاركة
طالب اجلامعة بالربنامج �أ�شاد الطالب عبداهلل الرواحي بقوله:
�إن امل�شاركة مبثل هذه الربامج ت�ساعد الطالب على التعرف على
امل�شكالت التي تواجه البيئة العمانية ,بالإ�ضافة �إىل احللول
املنا�سبة لها وغر�س روح العمل التطوعي خلدمة املجتمع البيئي
املحيط ،حيث �إن مثل هذه الربامج ت�ساعد على تر�سيخ مفاهيم
الرتبية البيئية يف خمتلف فئات املجتمع املحلي ,وذلك من خالل
تدريب جيل من ال�شباب املتطوعني املحبني لبيئتهم ال�ساعني
حلمايتها ,كما مت تطبيقه يف هذا الربنامج .وقد �شاركت عدد من
اجلهات احلكومية واخلا�صة يف هذا الربنامج ومنها :وزارة البيئة
وال�ش�ؤون املناخية و�رشكة حيا للمياه و ال�رشكة العمانية للخدمات
القاب�ضة (بيئة).
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والفيزيائية
الريا�ضية
ق�سم العلوم
َّ
َّ
ّ
ينظم ور�شة عمل حول الإر�شاد
الدرا�سية
أكادميي واخلطط
ال
َّ
ّ

�أحمد ف�ؤاد:
برعاية عميد كلية
العلوم والآداب الدكتور
غ�سان ح�سن ال�شّ اطر ،نظم
الريا�ضية
ق�سم العلوم
ّ
والفيزيائية ور�شة عمل
ّ
االكادميي
إر�شاد
حول ال
ِّ
الدرا�سية ،حيث
واخلطط
ّ
�أ�شار الدكتور العميد يف
كلمته �إىل جهود اجلامعة يف
تذليل جميع ال�صعاب التي
تعرت�ض الطلبة لتمكينهم
من الإجادة يف درو�سهم وما
تتطلبه املناهج الأكادميية
من بحوث ومتابعات
علمية .و�أكد العميد �رضورة
توا�صل الطلبة مع مر�شديهم
ال�سري
الأكادمييني من �أجل َّ
الرتبوية على
بامل�سرية
َّ
ثم ق َّدم م�س�ؤول
وجه،
�أكمل
َّ
الإر�شاد االكادميي يف
الق�سم تو�ضيحا عن مفهوم
أهميته
الإر�شاد الأكادميي و� ّ
يف احلياة اجلامعية ،بعد
ذلك قام ر�ؤ�ساء �شعب علوم
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مركز الإر�شاد الطالبي ينظم ور�شة عمل عن «قبعات التفكري ال�ست»
�صفية الرا�شدية:
نظم مركز الإر�شاد الطالبي ور�شة عمل بعنوان (قبعات
التفكري ال�ست) قدمتها الأ�ستاذة �صفية بنت عبداهلل الرا�شدية،
حيث هدفت الور�شة �إىل �إك�ساب الطالب �أمناط جديدة من
التفكري املنظم الذي يرقى بتفكريهم للإبداع والتميز ويعينهم
على التغلب على امل�شكالت التي تواجههم .وبد�أت املحا�رضة
بتعريف الطالب مبفهوم القبعات ال�ست وهي تق�سيم التفكري
قبعة يلب�سها الإن�سان �أو يخلعها
�إىل �ست �أمناط واعتبار منط ّ

ح�سب طريقة تفكريه يف تلك اللحظة وهي �أداة وا�سرتاتيجية
ت�ساعدنا على ر�ؤية املو�ضوع من زوايا خمتلفة ،وكذلك هي من
الأ�ساليب ال�شائعة لتنمية الإبداع وحت�سني التفكري .بعد ذلك مت
تعريف الطالب مبميزات ا�ستخدام �أمناط تفكري القبعات ،كما مت
عر�ض نبذة عن م�ؤلف قبعات التفكري وهو العامل ( �إدوارد دي
قبعة تفكري
بونو)،ومت ال�رشح ب�شكل مف�صل عن خ�صائ�ص كل ّ
والنقاط التي يجب الرتكيز عليها يف كل منط مع ذكر الأمثلة.
ويف اخلتام مت تدريب الطالب ب�شكل عملي عن طريق مناق�شة
مو�ضوع معني وتف�صيله من خالل �أمناط القبعات التفكري ال�ست.

ال�سنوي للباحثني
َّ
كلية ال�صيدلة والتمري�ض ت�شارك يف امللتقى َّ

احلا�سوب والريا�ضيات والفيزياء
واف للخطط
والإح�صاء ب�رشح
ٍ
الدرا�سية املعتمدة وتو�ضيح كافة
مت فتح
اجلوانب املتعلقة بها .ثم َّ
باب املناق�شة واملداخالت حيث
تفاعل الطلبة مع موا�ضيع الإر�شاد
الأكادميي واخلطط الدرا�سية
فطرحوا عددا من الأ�سئلة املهمة
التي �أثرت الور�شة الأكادميية
ومتت مناق�شتها و�إجابتها من قبل
الأ�ساتذة .ح�رض الور�شة الأ�ستاذ
يو�سف البكري م�رشف الإر�شاد
واملتابعة الأكادميية و�أ�ساتذة
الق�سم.

برعاية معايل الدكتورة راوية البو�سعيدية
وزيرة التعليم العايل -نظم جمل�س البحث العلميامللتقى ال�سنوي للباحثني يف فندق �شرياتون م�سقط،
ويع ُّد هذا امللتقى ال�سنوي ا�ستمراراً يف ترجمة
�أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي يف
ت�شجيع ون�رش ثقافة البحث العلمي يف ال�سلطنة،
ونقل املعرفة ،وتبادل اخلربات واملعارف البحثية
بني الباحثني من داخل وخارج ال�سلطنة بالإ�ضافة
�إىل عر�ض م�ستجدات البحوث العلمية ،وت�شجيع
الباحثني على �رضورة �إبراز �أن�شطتهم البحثية يف
العلمية والتعريف ب�أن�شطة وبرامج
�شتى املجاالت
ّ
جمل�س البحث العلمي والبحوث التي يقوم بتمويلها.
وقد �شاركت كلية ال�صيدلة والتمري�ض
والباحثني بجامعة نزوى وبتمويل ودعم من جمل�س
البحث العلمي ببحثني الأول عنوانه« :تقنية النانو
واال�ستهداف الدوائي مع بو�سرتين تو�ضيحيني»،

والبحث الثاين �ألقاه الدكتور �سدري �سعيد بعنوان« :فعالية نباتات عمانية خمتارة
�ضد �رسطان الثدي و�رسطان املبي�ض» .وقد �شارك يف امللتقى باال�ضافة �إىل
املحا�رض الدكتور �سدري �سعيد كل من الدكتور �أنيل فيليب والدكتورة عفاف حممد
ويل والأ�ستاذة بيتي فيليب.

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع اخلريجني ينفذ برنامج ال�رشاكة بني قطاع الأعمال وكلية الهند�سة والعمارة
ليلى الرحبية:
نظم مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع اخلريجني بالتعاون
مع كلية الهند�سة والعمارة برناجم ًا يعنى بخلق ال�رشاكة بني
قطاع الأعمال وخريجي اجلامعة وبناء �أطر التوا�صل بني اجلامعة
وم�ؤ�س�سات العمل يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وجاء الربنامج
حتت عنوان « :برنامج ال�رشاكة بني قطاع الأعمال وخريجي كلية
الهند�سة والعمارة».
رعى حفل االفتتاح الدكتور �صالح بن من�صور العزري -عميد
�ش�ؤون الطالب وخدمة املجتمع ،وبح�ضور الهيئة الإدارية والأكادميية
للكلية وطلبة وخريجي الكلية وعدد من موظفي اجلامعة ،و�شاركت
يف الربنامج �سبع م�ؤ�س�سات من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف قطاع النفط
والغاز بالإ�ضافة مل�شاركة وزارة القوى العاملة والتي هدفت �إىل
تعريف وتنوير الباحثني عن عمل عن كيفية الت�سجيل يف �سجل القوى
العاملة وكيفية تن�شيط حالة البحث ب�شكل م�ستمر.

تخلل الربنامج كلمة ملركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني قدمها الأ�ستاذ حمد بن �سليمان العزري مدير املركز،
بالإ�ضافة لكلمة قدمها عميد كلية الهند�سة والعمارة ،وا�ستعر�ض
الربنامج عرو�ض تقدميية قدمتها امل�ؤ�س�سات امل�شاركة والتي عر�ضت
فيها نبذة عن امل�ؤ�س�سات والقطاع الذي تعمل فيه كل م�ؤ�س�سة،
واخلطط التدريبية التي تقدمها للخريجني ونبذة عن املهارات الالزم
على اخلريج التحلي بها للمناف�سة لالنخراط يف �سوق العمل.
�صاحب الربنامج معر�ض م�صغر للم�ؤ�س�سات امل�شاركة والتي
عر�ضت فيه نبذة عن كل م�ؤ�س�سة والتقت بطالب و�أ�ساتذة الكلية
بهدف تعريفهم ب�آلية العمل يف هذه امل�ؤ�س�سات وبرامج التدريب التي
تقدمها وغريها الكثري.
كما ت�ضمن الربنامج �إجراء مقابالت افرتا�ضية قدمتها
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة للخريجني من كلية الهند�سة والعمارة بهدف
تدريبهم حتى يكونوا م�ستعدين للمقابالت التي جترى لهم �أثناء
البحث عن وظيفة ،حيث مت �إجراء ما يقارب  30مقابلة حول املهارات

العامة التي يحتاجها اخلريج و معرفته الفنية بالتخ�ص�ص.
اجلدير بالذكر �أن مركز التوجيه الوظيفي والتوا�صل مع
اخلريجني ي�سعى لتنفيذ خطته حول تنظيم برنامج ال�رشاكة للكليات
الآخرى من كليات اجلامعة وذلك بالتن�سيق مع كل كلية على حدة،
�آملني �أن تكلل امل�ساعي بالنجاح ويكتب لهذا الربنامج التوفيق
ويعود بالنفع جلميع الأطراف امل�شاركة يف الربنامج.
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جماعة الربجميات احلرة ومفتوحة امل�صدر تنظم
دورة بعنوان« ت�صميم مواقع �إلكرتونية على من�صة
الووردبري�س و الربح منها »

نظمت جماعة الربجميات احلرة ومفتوحة
امل�صدر ،دورة بعنوان « ت�صميم مواقع �إلكرتونية
على من�صة الووردبري�س و الربح منها « من
تقدمي رئي�س اجلماعة الطالب �إ�سالم �أحمد  ،حيث
بد�أت الدورة بالتعريف ب�سكربت الووردبري�س
و حتميله  ،والتفاعل مع امل�شاركني من خالل
التطبيق العملي لتهيئة امل�ساحة «ال�سي بانل
« للعمل عليها و رفع ال�سكربت على امل�ساحة ،
ومت �إن�شاء قاعدة بيانات على امل�ساحة وربط
ال�سكربت بقاعدة البيانات .تناف�س امل�شاركني
يف �أجواء الدورة واالثراء كان �شيق جدا ,كما
مت توزيع كوبونات وجوائز �أخرى بني الأولوية
يف التطبيق ،واختتمت الدورة بتثبيت ال�سكربت

والتعرف على لوحة التحكم اخلا�صة باملوقع،
و الإنهاء ببع�ض الأ�سئلة و اال�ستف�سارات
اخلا�صة بالربجمة .ومت التكملة يف اليوم الثاين،
بعد الت�أكد من تثبيت �سكربت «الووردبري�س»
وب�ضبط قواعد البيانات ،كما قام امل�شاركون
بتفعيل املوقع وحتديد ت�سمية املوقع و�ضبط
�إعداداته الأ�سا�سية على ح�سب رغباتهم ،ثم
تهيئة املواقع بال�شكل املطلوب وتركيب قالب
العمل .يف نهاية الدورة ,مت توزيع ا�ستبانة
على امل�شاركني ت�ضم جمموعة �أ�سئلة بهدف
بناء معلومات وتوفري عمل جيد ومتكامل يف
اجلماعة ملحاولة التطوير للدورات القادمة
ب�شكل بناء.

جماعة التقنية احليوية تنظم معر�ضا تعريفيا بالتخ�ص�ص
نظمت جماعة التقنية احليوية معر�ضا
تعريفيا بالتقنية احليوية ،يهدف �إىل التعريف
مبجاالت التخ�ص�ص والوظائف املتوفرة
للخريجني به.
وقد افتتح املعر�ض الدكتور غ�سان
ال�شاطر –عميد كلية العلوم والآداب ،-حيث
�شمل املعر�ض �أربعة �أركان ،عرف الأول منها
بالركن البحري و�شمل ا�ستخدام التقانة يف
التحكم ب�أحجام الكائنات البحرية واال�ستزراع
ال�سمكي ،والأدوية املمكن ا�ستخراجها من تلك
الكائنات.
�أما الركن الزراعي فتحدث عن النباتات
املعدلة وراثيا  ،وكيفية ا�ستخراج الأدوية
الطبية من النباتات ،و�ضم الركن الطبي
التعريف باللقاحات و�آلية ا�ستخدامها وعمل
الأدوية و�صناعتها .الركن الأخري عرف بالركن
ال�صناعي و�شمل طرق ا�ستخدام الكائنات احلية
يف ال�صناعات وتوظيف الأنزميات �أو الوظائف
احليوية يف ال�صناعات.

جماعة النادي العلمي واالبتكار تنظم معر�ض «نور عقلك»
نظمت جماعة النادي العلمي واالبتكار معر�ضا حمل عنوان
«نور عقلك» وذلك حتت رعاية الفا�ضل حممد بن �سامل املعويل-
مدير مركز اخلدمات اال�ست�شارية وتوطني االبتكار -حيث بد�أ حفل
االفتتاح بعر�ض فيلم ق�صري بعنوان «االختبار ال�صعب» يتحدث
عن كيفية التحكم بال�شخ�ص من خالل لعبة فيديو خيالية ،ثم
قدمت اجلماعة فقرة ترفيهية ت�ضمنت �أ�سئلة يف العلوم وعامل
االبتكار .بعد ذلك توجه راعي املنا�سبة الفتتاح معر�ض «نور
عقلك» والذي �شمل العديد من الأق�سام من بينها ق�سم الكيمياء
وي�ضم العديد من التجارب الب�سيطة التي ميكن للفرد تطبيقها يف
املنزل با�ستخدام اخلامات املتوفرة ،وق�سم العالق الكهربائي
وهو فكرة مب�سطة ملبخرة كهربائية تتواجد �أ�سفل عالق املالب�س
لتبخري املالب�س وتعطريها بطريقة �سهلة و�آمنة� .أما الق�سم الثالث
فهو يتحدث عن الف�ضاء وما يحتويه من كواكب ومميزات كل
كوكب و�أ�صواتها  ،كما ي�ضم بع�ض ال�شخ�صيات الن�سائية العربية
املهتمة بدرا�سة علم الف�ضاء وحققت بع�ض الإجنازات يف ذلك،
والركن الرابع ي�ضم ال�رشكة الطالبية «احلل» وهي تقوم ب�إيجاد
احللول للم�شاكل التي تواجه الأفراد يف البيت والرحالت ،كما

قامت ال�رشكة بعر�ض بع�ض منتجاتها،
والق�سم الأخري من املعر�ض كان عبارة
عن �أفكار يطرحها الزوار وتقوم اجلماعة
مب�ساعدتهم على تطبيقها.

�شعبتي الرتبية الفنية والفنون اجلميلة تزوران مركز
تدريب و�إنتاج الفخار ببهالء

نظمت �شعبتي الرتبية الفنية والفنون اجلميلة
بق�سم الرتبية والدرا�سات الإن�سانية بكلية العلوم
الآداب زيارة ميدانية �إىل (مركز تدريب وانتاج
الفخار) بوالية بهالء ،ب�إ�رشاف الدكتور هاين فاروق
عامر � -أ�ستاذ م�شارك باجلامعة تخ�ص�ص خزف
 والتي تهدف �إىل �صقل مهارات الطالب العمليةواملعرفية يف جمال ت�شكيل اخلزف ،وتعرفه على
�أهم طرق ت�شكيل الفخار ،وخطوات �إنتاج الفخار
والتقنيات والأ�ساليب املتنوعة وامل�ستخدمة يف
زخرفة ومعاجلة الأ�سطح اخلزفية .كما ت�ؤكد الزيارة
لدى الطالب على قيمة هذه ال�صناعة احلرفية

امل�شهورة يف ال�سلطنة منذ القدم ،و�أهميتها يف
احلياة اليومية كطابع نفعي وظيفي وجمايل لدى
اجلميع ،وفتحت لهم باب الإبداع والإلهام الفني
امل�ستوحى من تلك الزيارة املُلهمة.

جماعة ال�صيدلة تنظم فعاليات توعوية وترفيهية

نظمت جماعة ال�صيدلة فعاليات
توعوية وترفيهية متنوعة بهدف تعريف
الزوار بالأدوية املنزلية التي ميكن
للفرد �أن ي�ستخدمها يف حالة الطوارئ
دون العودة للطبيب� ،إىل جانب التعريف
بالأماكن املنا�سبة لتخزين الأدوية يف
املنزل والأكل ال�صحي وغري ذلك ،حيث
�ضم املعر�ض الذي نظمته اجلماعة �أربعة
�أركان الأول منها عن ال�صيدلية املنزلية،
والثاين عن طرق تخزين الأدوية ،والثالث
عن م�سكنات الأمل وا�ستخداماتها ،والركن
الرابع لطرح امل�سابقات الثقافية حول
الغذاء ال�صحي وا�ستخدامات الأدوية
وغريها.

و�صاحب املعر�ض من�صة م�رسحية للتعريف ب�أهمية
الريا�ضة و�أهم املمار�سات الريا�ضية ال�صحية التي من املمكن
للفرد �أن يقوم بها ب�شكل يومي� ،إىل جانب التعريف بالأكل
ال�صحي الذي يتمتع به اجل�سم الريا�ضي ،و�صاحب ذلك م�سابقة
ترتيب الطبق ال�صحي بني طالب اجلامعة.

�أخبــــار
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جماعة الإر�شاد الطالبي تنظم معر�ضا للمواهب الطالبية
نظمت جماعة الإر�شاد الطالبي معر�ضا للمواهب الطالبية،
وذلك بعد �أن �أجرت م�سابقة للطالب يف املواهب �ضمت موهبة
الإن�شاد ،والإلقاء ،والت�صوير ال�ضوئي ،واملكياج ال�سينمائي والت�أليف
الأدبي واخلط العربي ،والتعليق الريا�ضي وغريها ،بتقييم من جلنة
حتكيم �ضمت جمموعة من �أ�ساتذة اجلامعة.
وقد �شاركت مدر�سة منح للتعليم الأ�سا�سي للبنات ببع�ض

املواهب فقدمت م�رسحية فكاهية عن «مفت�ش املدينة» ،وقامت
بع�ض الطالبات ب�إلقاء الق�صائد ال�شعرية� ،إىل جانب ما عر�ضه
طالب اجلامعة من مواهب.
و�شمل املعر�ض عر�ض لوحات يف اخلط العربي والر�سم
والت�شكيل الفني� ،إىل جانب بع�ض الإبداعات يف الت�صوير ال�ضوئي
واملكياج ال�سينمائي وغريها.

معهد ال�ضاد ينظم رحلة ترفيهية لطالبه
�إىل حمافظة ال�رشقية
خليل احل�رضمي:
�ضمن فعاليات الربنامج الثقايف
واملكمل للربنامج الأكادميي للطلبة
الأ�سرتاليني امللتحقني بالدورة املكثفة
والقادمني من جامعتي ديكن و�سيدين
الأ�سرتالية ،ن�ضم معهد ال�ضاد لتعليم العربية
للناطقني بغريها يف جامعة نزوى رحلة
ملنت�سبي املعهد �إىل حمافظة ال�رشقية  ،وت�أتي
الرحلة �ضمن الفعاليات التي يقدمها املعهد
للطالب �سعيا لتعريفهم على الثقافة العمانية
و تنمية مهارات التوا�صل اللغوي لديهم.
وقد انطلق الطالب �إىل وادي بني خالد،
وهو وادي دائم اجلريان حمفوف بب�ساتني
نخيل على جانبيه يف منظر طبيعي �ساحر
حيث ا�ستمتع الطالب مبمار�سة هواية الت�سلق
وامل�شي يف �أعايل اجلبال .ثم توجهوا �إىل
رمال ال�رشقية يف والية بدية حيث املتعة
واملغامرات ليق�ضوا ليلتهم يف خميم املها
العربي ويف و�سط رمال ال�رشقية ويعي�شوا
جتربة تعك�س طبيعة البدوي العماين .و قد
ا�ستمتعوا مب�شاهدة الغروب الفريد يف كثبان
الرمال.
ويف �صباح اليوم التايل ،ا�ستيقظ
الطالب مبكرين يف انتظار منظر بهيج ل�رشوق
ال�شم�س ب�أ�شعتها التي حتمل الدفء لفجر
�صحراوي بارد ،وكان لغروب ال�شم�س يف
ال�صحراء ،حكاي ٌة �أخرى من حكايات اجلمال،
تنعك�س يف �أنوار ال�رشوق على رمال ال�صحراء،
وجتعلها كالذهب اجلذاب ،في�شعر الناظر وك�أن
كنزاً عظيم ًا منثوراً يف املدى الوا�سع.
و يف اليوم الثالث توجه الطالب �إىل
وادي �شاب الواقع يف نيابة طيوي التابعة
لوالية �صور بجنوب حمافظة ال�رشقية وقد
انفرد مبوقعه املتميز على الطريق ال�ساحلي
حيث يجمع الوادي بني الطبيعة ال�ساحلية
اجلميلة والتكوينات اجلبلية التي حتت�ضن
الكثري من مقومات اجلذب ال�سياحي ،ويعترب
وادي �شاب مزارا منفردا تت�صافح على �أطرافه
املياه العذبة املنحدرة من �أعايل اجلبال هذا

«�شهادتي هي طريقي �إىل حلمي» ..حما�رضة جلماعة الإر�شاد الطالبي
قامت جماعة الإر�شاد الطالبي بتقدمي ور�شة
عمل بعنوان « �شهادتي هي طريقي �إىل حملي» قدمها
املدرب املعتمد يحيى بن يعقوب بن �سعيد الغطريفني
حتدث فيها عن �أن لكل �إن�سان طموح ي�سعى �إىل حتقيقه،
ويجب على كل �شخ�ص اختيار التخ�ص�ص املنا�سب
مليوله ،ثم انتقل �إىل احلديث عن التخطيط ،ومفهومه،
وذكر مما يت�ألف التخطيط و�أهميته قبل البدء يف جمال
التخ�ص�ص ،وحتدث عن �رضورة ال�سعى �إىل احل�صول
على �أعلى ال�شهادات وعدم االكتفاء ب�شهادة واحدة
فقط .بعد ذلك ذكر الغطريفي بع�ض النماذج والق�ص�ص
التي حتفز الكفاح للح�صول على ما يريد الطالب
وحتقق الطموح ،و �أكد على �رضورة اكت�شاف الذات

وحتديد الهدف الذي نريد �أن ن�صل �إليه ،ثم حتدث
عن �رضورة توظيف املهارات والقدرات وا�ستخراج
الطاقة الكامنة لدى الطالب واال�ستفادة منها.

ع�شائر جوالة وجواالت اجلامعة ي�شاركون يف مبادرة الأودية
اخل�رضاء يف �سلطنة عمان

وقد قطع الطالب م�سافة �ساعتني م�شيا على الأقدام
بني اجلبال ليعي�شوا جتربة ال�سباحة يف الوادي
و�صاحب تواجدهم هناك هطول الأمطار.
وانتهت الرحلة بالعودة �إىل والية نزوى بعد
انق�ضاء �إجازة الأ�سبوع بعيدا عن �أجواء الدرا�سة،
وعلى هام�ش برنامج الرحلة حتدث الطالب علي
وهاب من جامعة �سيدين الأ�سرتالية مبديا ر�أيه يف
الرحلة قائال «ال�صحراء بالن�سبة يل جتربة جديدة و
رائعة حيث �أعجبني االن�سجام يف ال�سكون والهدوء
وجتربة ركوب اجلمل والتعرف على تقاليد البلد «.

�شارك مركز التميز الطالبي ممث ًال بع�شائر
اجلوالة واجلواالت بجامعة نزوى بدعوة من املديرية
العامة للك�شافة واملر�شدات باملبادرة التي �أُطلقت
برعاية املركز الوطني للبحث امليداين يف جمال حفظ
البيئة .وقد مت تق�سيم امل�شاركني �إىل جمموعات للعمل
وذلك حتت �شعار «نحو بحوث بيئية مبتكرة» للقيام
بحملة ا�ستزراع �شتالت برية حملية بوداي الأن�صب
ببو�رش ،ووفرت وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية كافة
الإمكانات ممثلة باملديرية العامة ل�صون الطبيعة �إىل
جانب توفري � 600شتلة لزراعتها يف وادي الأن�صب
بالتعاون مع املركز الوطني للبحث امليداين يف
جمال حفظ البيئة وتعزيز ال�رشاكة بني ديوان البالط
ال�سلطاين يف م�رشوع مليون نخلة وكافة امل�ؤ�س�سات
احلكومية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل وم�ؤ�س�سات
التعليم العام والأندية وجمعيات املر�أة العمانية يف
جمال ا�ستزراع النباتات الربية املحلية ومكافحة
الت�صحر والتخفيف من تدهور الأرا�ضي.
وبعد االنتهاء من مع�سكر اخلدمة العامة قامت
بع�ض امل�رشفات بعمل ور�شة عمل من خاللها تعرف
احل�ضور على بع�ضهم البع�ض لتطبيق العمل امليداين
على �أر�ض الواقع بتق�سيم كافة امل�شاركني �إىل

جمموعات ومن خالل املجاميع �أعطيت كل جماعة
ورقة طرح فيها �س�ؤال يرتجم �إىل م�رسحية من خالل
مع�سكر العمل ملدة  5دقائق لكل منهما .بعد ذلك
تف�ضل راعي املبادرة الدكتور �سيف بن را�شد ال�شق�صي
مدير عام املركز الوطني للبحث امليداين يف جمالحفظ البيئة -بتكرمي اجلهات امل�شاركة بدرع املركز
الوطني للبحث امليداين يف جمال حفظ البيئة ،وتوزيع
ال�شهادات على الدار�سني بربنامج املركز الوطني.
اجلدير بالذكر �أن اجلامعة �شاركت يف هذا املع�سكر
مكون من �أربعة جوالة وت�سع جواالت ،ومت زرع
بعدد
ٍ
(� )60شتلة حتت قيادة قائد وم�رشف الع�شائر حممد
فريد حمرو�س.
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حافـــــــظ علــــــــى ذاتــــــك ت�ستقــــــــــــ
د /عبري فاروق البدري
مديرة مركز الإر�شاد الطالبي
عزيزي القاريء املتابع طالب كنت
�أو غري ذلك� ،س�أحاول اليوم �أال �أكون من
النا�صحني لأنني من املحتمل امل�ؤكد �أن
�أكون مثلك من املتابعني ،اليوم لن منتطي
جواداً �أو نبحر مع ًا  ،ولكن يف �أغوار النف�س
�س�أ�سبح قلي ًال فهل لنا لقاء �أنا و�أنت والنقاء؛
�أم �أن لنا مهرب من �أنف�سنا وتركناها لل�شقاء
؟ ومبا �أننا يف ال�صباح ف�صباحك جميل بطعم
احلياة وقهوتي «�إبت�سم».
ت�س�ألني نف�سي من حني لآخر �أين
�أنا منكِ ؟ وال �إجابة لدي مثل الكثريين،
هل فكرنا يوما كيف �أننا ن�ؤذي ذواتنا ولو
خلم�س دقائق ،هل ا�ستمعنا �إىل �شكواها وهي
ت�ستغيث وتقول كفانا �إهما ًال حتى ال ن�ستفيق
على كارثة عدم االنتباه �أو االكرتاث؟
هل خ�شينا يوم ًا من �إح�سا�س يت�سلل
للأعماق ليخربنا �أننا مل نعد نريد �شيئا �أو
نح�س �شيئا ،هل انتبهنا لإنذار داخلي يقول
حذاري حتى ال تتحول �إىل �آلة ت�أكل لتعمل
�أو تعمل لت�أكل ،وهل هذا فقط �إيذاء لذواتنا؟
ما ر�أيك �أن ن�سبح مع ًا فال �أف�ضل �أن
�أكون وحدي يف �أي اكت�شاف يعرفه الكثريون
ويغيب عني وعنك ،هل لديك م�صباح فالداخل
يبدو مظلما؟ هيا مع ًا نحاول �أن ننري الظالم،
والآن البد �أن ن�ستمع �إىل �صوت العلم قلي ًال
لي�ساعدنا على �سطوع ال�ضوء..

ماذا يعني �إيذاء الذات؟
�إيذاء الذات يتعدى كونه مفهوم ًا يرتبط باالنتحار
وقتل النف�س ،بل من املحتمل �أن يكون عن طريق ممار�سات
ال تتنا�سب مع ال�صحة العامة للإن�سان ،حيث ي�ؤذي
الإن�سان ذاته بتعذيبها بتعر�ضها لأ�شياء ال يحتملها� ،أو
باخلو�ض يف ممار�سات يعاقب عليها القانون ،وهكذا
يف �شكل من �أ�شكال الت�أرجح العدواين جتاه الذات ي�ؤذي
الإن�سان نف�سه دون تراجع ،ودون معرفة منه �أن القانون
الإلهي مينع �إيذاء الذات.
لو ق�ص�صت عليك ما نفعله ب�أنف�سنا يومي ًا وما يفعله
بنا الآخرون �ستكت�شف �أن داخلنا جميعا يتحمل كثريا وال
ي�شتكي بداية من �شخ�ص «مدخن» يدخن لي�ؤذي نف�سه،
ويلوث الهواء وي�ؤذينا بالتدخني ال�سلبي ،نعم فنحن
نت�شارك مع ًا حتى يف هذا الأمر الذي ال نت�شارك فعلي ًا فيه
برغبتنا بل رغم ًا عنا ،وكيف �أن هذا املدخن يق�ضي على
مادة « النيكوتني الطبيعي» التي خلقها اهلل له ،لي�صبح
معتمداً اعتماداً كلي ًا على النيكوتني ال�صناعي الذي ي�صنع
من التبغ ،وياال كارثة �صناعة التبغ ،و�إليك الإح�صاءات
الآتية التي تعتمد على منظمة ال�صحة العاملية حيث
حتتفل منظمة ال�صحة العاملية من كل عام باليوم
العاملي لالمتناع عن التبغ يف تاريخ  -2017/5/31وكان
االحتفال يف  2017حتت �شعار (التبغ  -خطر يهدد التنمية)
ولقد مت ت�سليط ال�ضوء على املخاطر ال�صحية واملخاطر
الأخرى املرتبطة بتعاطي التبغ ،وبالدعوة �إىل و�ضع
ال�سيا�سات الفعالة للحد من ا�ستهالك التبغ ،وذلك لأن

مكافحة التبغ تدعم ال�صحة والتنمية ،كما تدعو منظمة
ال�صحة العاملية جميع البلدان �إىل �إعطاء الأولوية للجهود
الرامية �إىل مكافحة التبغ وت�رسيع هذه اجلهود كجزء من
ا�ستجابتها خلطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030
وت�ستفيد جميع البلدان من النجاح يف مكافحة وباء
التبغ ،وتتمثل هذه اال�ستفادة يف املقام الأول يف حماية
مواطنيها من �أ�رضار تعاطي التبغ واحلد من اخل�سائر
االقت�صادية التي ي�سببها لالقت�صاد الوطني.
والآن دعني �أخربك لتخرب كل من تعرفه من املدخنني
عن جرمية ي�سهم فيها با�ستخدامه للتبغ وم�شتقاته ،حيث
ميوت نحو �ستة ماليني �شخ�ص �سنوي ًا نتيجة لتعاطي
التبغ ،و ُيتوقع زيادة هذا العدد �إىل �أكرث من ثمانية ماليني
�شخ�ص �سنوي ًا بحلول عام  ،2030وذلك �إذا مل يكثف العمل
على الق�ضاء على ا�ستخدام التبغ وم�شتقاته ،وتتطلب
زراعة التبغ كميات كبرية من املبيدات والأ�سمدة التي
قد تكون �سامة وت�ؤدي �إىل تلوث �إمدادات املياه .ويف كل
عام ،حتتل زراعة التبغ  4.3ماليني مرتاً من الأرا�ضي،
وينتج عن ذلك �إزالة الغابات على ال�صعيد العاملي بن�سبة
ترتاوح ما بني  %2و ،%4كما تنتج �صناعة التبغ �أكرث من
 2مليون طن من النفايات ال�صلبة .و�إليك م�شتقات التبغ
التي ت�سهم يف �إيذاء الذات:
التبغ هو نبات يزرع للح�صول على �أوراقه التي
ي�صنع منها ال�سجائر وال�سيجار وامل�ضغة ،ويعترب التبغ
خمدرا وي�سبب الإدمان لوجود مادة النيكوتني به.
ويعترب التبغ ح�سب الإح�صائيات الأخرية القاتل

ملف العدد
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ــــــــم حياتــــــــــك

الأول يف العامل .و�أو�ضحت درا�سات منظمة ال�صحة
العاملية �أن التبغ يقتل �شخ�ص كل  6ثوان يف العامل
�أي حوايل  5ماليني �شخ�ص �سنوياً[.فبني عامي 1990
– � 1999أودى بحياة  21مليون �شخ�ص ن�صفهم ما بني
�سن � 65 - 35سنة .وخالل مطلع هذا القرن يتوقع وفاة
 10مليون كل �سنة .مما جعل التدخني وباء عامليا
قاتال ،ي�سبب �أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية وعدة
�أنواع من ال�رسطان وال�سيما �رسطان الرئة وااللتهاب
ال�شعبي املزمن بالرئة وم�شاكل يف الأوعية الدموية
القلبية والطرفية والدماغية.
لي�س بالتبغ وم�شتقاته فقط يقتل الكثريون �أو
ي�ؤذون ذواتهم وذويهم ،ولكن هناك طرق عديدة
ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص « :عهد قطعته
على نف�سك �أال تفعل خط�أ ونق�ضته ،جائع مل تطعمه
بالرغم من الفائ�ض لديك من الطعام �أو املال الوفري-
علم مل ينتفع به  -كتاب �ألقيته �أر�ض ًا وحتول عبث ًا
�إىل قراطي�س -خمطيء �أمامك له عليك حق الن�صح
ب�أخالق كرمية و�أهملت ن�صحه وقلت « و�أنا مايل»-
�شخ�ص جل�س معك وا�سرتاح وحكى لك �رساً ف�أف�شيته-
منيمة و�سط جل�سة �أ�صدقاء وظللت تخرب نف�سك طوال
اال�ستماع �أنك على خط�أ يف وجودك يف هذا املكان
ومع ذلك ظللت ماكثا ت�أكل حلم �أخيك ميتاً -دين
عليك مل ترده ل�صاحبه بالرغم من �إ�رسافك ،والكثري
والكثري ،هل اكت�شفت معي عزيزي كيف ن�ؤذي �أنف�سنا
وذواتنا من الداخل ب�شكل ال يحتمل ال�صمت؟ و�إليك
كارثة �أخرى �أ�صبحت منت�رشة على م�ستوى العامل

وهي االنتحار « قتل النف�س» .

ملاذا االنتحار؟
هل ملر�ض نف�سي؟ عقلي؟ تقليد �أعمى؟
هناك العديد من الأ�سباب لالنتحار و�إيذاء الذات
 ،وياال كارثة الإح�صاءات واحلقائق التالية:
یلقى ما یقارب من � 800000شخ�ص حتفهم كل
عام ب�سبب االنتحار -ومقابل كل حالة انتحار
هناك الكثری من النا�س الذین یحاولون االنتحار كل
عام ومتثل حماولة االنتحار ال�سابقة �أهم عامل خطر
للإن�سانية.
ویعتبـــر االنتحــار ثانــي �أهــم �سبـب للوفــاة
بــنی مــن تتــراوح �أعمارهـــم بنی ( )29 -15عاما.
ویعترب االنتحار من الأمرا�ض التي حتظى
بالأولویة يف برنامج منظمة ال�صحة العاملیة للعمل
على �سد الفجوة يف ال�صحة النف�سیة والذي مت �إطالقه
يف عام  ، 2008لیوفر التوجیه التقني امل�سند لرفع
م�ستوى تقدمی اخلدمات ورعایة اال�ضطرابات النف�سیة
والع�صبیة واملتعلقة بتعاطي مواد الإدمان.
وذلك لأن من جملة �أ�سباب الإنتحار (الإدمان –
والأمرا�ض النف�سية والعقلية).
هل لك �أن تتخيل معي عزيزي ب�شاعة �أن ينتحر
كل  40ثانية على م�ستوى العامل �إن�سان وهبه اهلل
احلياة؟

وتتعدد �أ�شكال االنتحار و�أ�ساليبه ومن خالل
مهنتي حقيقة وجدت �أن هناك من يجربون �إح�سا�س
االنتحار ليعي�شوا حالة من حاالت الهذيان والالوعي
ولكن ي�صدف �أحيان ًا �أن يدخل هذا املجرب يف موت
حقيقي �أو قتل نف�س -ويتمنى �أن لو ينقذه �أحد ولكن
بعد فوات الأوان.
ما ر�أيك عزيزي هل نطفيء امل�صباح لب�شاعة
ما وجدنا يف �أغوار النف�س؟ �أم نحاول �أنا و�أنت �أن
جند حال ولو ب�سيط ًا لن�ضيء بداخلنا ولو �شمعة دون
الرجوع للظلمة ،وكما وعدتك �أنا لن �أكون نا�صحة لك
اليوم ولكني �س�أقرتح عليك �أن جتل�س مع نف�سك كل
يوم ولو دقائق ب�سيطة تتناول فيها كوبا من ال�شاي �أو
القهوة �أو ما حتب �أن حتت�سي ،وحدك ونف�سك ،ا�ستمع
�إليها ب�شغف علها ت�ساحمك عما م�ضى وال تن�سى �أن
حت�رض معك القلم والورقة احتفظ بها �إن �شئت �أو �ألقي
ما بداخلك فيها و�ألقها بعيدا عنك متى �شئت ،ولكن
ال جتعل جبال من الثلج ينمو داخلك ليجعل الظالم
�أكرب ،ال تظلم نف�س ًا كل ذنبها �أنها �سجنت داخل
ج�سدك ،الآن مل �أقل �أن كل احللول فقط بطرح ب�سيط
كهذا ولكن تفريغ انفعايل يف ورقة وقاية من بناء
جبل جليدي لن يذوب �إال مبوتك ،ال تقتل نف�سك و�أنت
على قيد احلياة لتحيا بال روح ،والآن الروح هي ال�رس
الذي البد �أن نحافظ على بريقه ف�إن ذبلت هرمنا قبل
الهرم ،واحلديث يطول عن الروح ويف الرحلة القادمة
�س�أروي لك �أكرث عن الروح �-إن �شاء اهلل -وللحديث
بقية.
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بـــراج :انطباعـــــات �سائـــــــح عمانـــــــــــي.
براج ،عا�صمة جمهورية الت�شيك� ،أم املدائن وقلب �أوربا ،واملدينة
الذهبية ،جميلة وهادئة حتب الألوان والأ�ضواء والأ�صالة والتاريخ
واحلرية .براج املنفتحة على العامل كمدينة �سياحية من الدرجة الأوىل
ت�ستمد متيزها من طابعها التاريخي واملعماري الذي ت�سعى للحفاظ عليه
بكل �إتقان ،ومن جمال الطبيعة واجلغرافيا التي ا�ستثمرتها بح�س مرهف
وذوق رفيع ،ومن لطف الإن�سان الت�شيكي وح�سن تعامله مع ال�سياح
الذين يتوافدون على عا�صمته من كل بقاع العامل .ت�أ�س�ست براج ،خالل
الألفية امليالدية الأوىل ،يف و�سط �أوربا على ملتقى الطرق التي تربط
�أ�سكندنافيا بروما وال�رشق الأو�سط ب�أوربا الغربية؛ مما �أعطاها ح�ضورا
ح�ضاريا بارزا ودورا تاريخيا حموريا يف القارة الأوربية التي تتجاذبها
عرب الع�صور الإمرباطوريات والأيدولوجيات والثورات ،وانتقال الثقل من
عا�صمة �إىل �أخرى ومن مدينة �إىل مدينة.
يقول الرباجيون �أن �أقدم و�صف تاريخي مكتوب ملدينتهم يوجد
يف امل�صادر التاريخية العربية الأندل�سية؛ ولي�س يف غريها من لغات
العامل .ف�أول من كتب عن براج هو الرحالة والتاجر الأندل�سي �إبراهيم
بن يعقوب (يف القرن العا�رش امليالدي) الذي قدم و�صفا دقيقا ملدينة
براج وللمجتمع الت�شيكي ب�شكل عام �إىل حاكم قرطبة الأمري عبدالرحمن
النا�رص (961-891م) .عر�ض �إبراهيم بن يعقوب �سلعه للبيع يف ميدان
(�ستاروماك) �أو (امليدان القدمي) الذي يعد الآن واحدا من �أهم ميادين براج
وال تزال حتيط به عدد من املباين البي�ضاء التي ذكرها الرحالة الأندل�سي
يف و�صفه.
تتكون مدينة براج املعا�رصة من �أربعة �أجزاء رئي�سة لكل منها
خا�صيته ومتيزه ودوره .فالبلدة القدمية �أو (�ستارو م�ستو) هي املركز
التجاري للعا�صمة ،والقلب الناب�ض بالن�شاط وال�سلع واملطاعم واملباين
التاريخية ،وبها (امليدان القدمي) ،و�ساعة (براج�سكي �أورلوي) الفلكية
القادمة من الع�صور الو�سطى ك�أقدم �ساعة فلكية ال تزال تعمل يف العامل،
وحي اليهود ،و(برج البارود) ،و(�شارع باري�س) الذي يحاكي الأناقة
واملاركات الباري�سية .ويف اجلانب الآخر من نهر (فلتافا) تقع البلدة
ال�صغرية (ماال �سرتانا) ،مقر الطبقة الأر�ستقراطية ،وال�سفارات ،وحائط
(لينون ال�شهري) الذي كان ميلئه الطلبة الت�شيكيون يف ثمانينيات القرن
الع�رشين باجلداريات وال�شعارات املناه�ضة حلكومة (جو�ستاف هو�ساك)
ال�شيوعية .ويقع يف هذا اجلانب كذلك ،حي احل�صن (برا�ش�سكي) ،مقر
احلكومة الت�شيكية ،الذي ت�صنفه مو�سوعة (جين�س للأرقام القيا�سية)
ب�أنه �أكرب ح�صن تاريخي على وجه الأر�ض .وبجانب احل�صن� ،أو داخل
حرمه و�سوره ،تقع (كاثدرائية الق�سي�س فايت�س) ال�شاهد املعماري
القوي على قوة امل�سيحية وعالقتها بالطبقة احلاكمة يف �أوربا ما قبل
التنوير وال�شيوعية واال�شرتاكية والدميقراطية .واجلزء الرابع من براج
هو ما ي�سمى بالبلدة اجلديدة حيث املتحف الوطني ،وامل�رسح الوطني،
والبناية الراق�صة ،وغريها من معامل مدينة حتاول اجلمع بني الأ�صالة
واملعا�رصة .ويكتمل امل�شهد الكلي ملدينة براج بنهر (فلتافا) ومرتفعات
(برتن) و(لتنا) .يت�سلل نهر فلتافا �إىل قلب املدينة من جبال (�شمافا)

على بعد 200كم ،ويف�صل بني البلدة القدمية والبلدة اجلديدة
من جانب ،والبلدة ال�صغرية واحل�صن من جانب �آخر ،لرتت�سم
يف الليل على �صفحة مائه الهادئة لوحة �ضوئية رائعة تعك�س
الأ�ضواء القادمة من احل�صن والكاثدرائية واملباين املحيطة
الأخرى .ويف اجلانب ال�شمايل تقع مرتفعات (لتنا) ب�سهولها
املمتدة وحديقتها اجلميلة الغناء .و�أما (برتن) املطل بخ�رضته
وجمال رونقه على املدينة من الغرب ،فقد حوله الت�شيكيون
�إىل حديقة جبلية مبمرات متعرجة بني الأ�شجار ال�سامقة تلتقي
على قمته يف (حديقة الزهور) و(القبة الفلكية) و(برج برتن)،
ال�شقيق الأ�صغر لربج (�إيفل) الباري�سي ،وهو يعطي لل�صاعد على
�سلمه ذي الثالثمائة درجة �إطاللة بانورامية على املدينة وما
رواء املدينة من حقول وتالل و�أفق تختلط فيه زرقة ال�سماء
بخ�رضة الأر�ض وبيا�ض ال�سحاب.
تفتخر براج كثريا بامللك (ت�شارلز الرابع) الذي �أ�صبح ملكا
يف 1346م واختار براج عا�صمة للإمرباطورية الرومانية التي
كانت ممتدة على �أجزاء وا�سعة من �أوربا ،وتعتربه ال�شخ�صية
التاريخية الأكرث ت�أثريا ومفخرة وذكرا على ل�سانها املعا�رص ،مل
ال؟! وهو الذي جعل من براج مركز الثقل احل�ضاري وال�سيا�سي
والديني والتجاري يف و�سط �أوربا كلها ،و�أ�س�س بها يف (1347م)
(جامعة ت�شارلز)� ،أقدم اجلامعات على الإطالق يف �أوربا
الو�سطى ،و�أهم اجلامعات الوطنية الت�شيكية املعا�رصة ،ويحمل
ا�سمه (ج�رس ت�شارلز) ال�شهري الذي �أ�س�سه بنف�سه يف 1357م لريبط
�ضفتي نهر فلتافا وجانبي املدينة ببع�ضهما البع�ض .وبذلك
يعترب القرن الرابع ع�رش احلقبة الذهبية يف تاريخ براج ،قبل �أن
ينتقل الثقل احل�ضاري منها �إىل (فيينا) عا�صمة النم�سا احلالية،
التي ينظر �إليها الت�شيكيون الآن على �أنها الأخت الأكرب لرباج.
براج مدينة التحوالت الفكرية الكربى والثورات
واالنتفا�ضات .فبعد �أن احتلها هتلر يف 1939م ،انتف�ضت �أكرث

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

من مرة �ضد النازية .وعندما حررها اجلي�ش الأحمر الرو�سي
يف 1945م ،و�أعلنها تابعة للمع�سكر ال�رشقي ال�سوفيتي،
انتف�ضت يف وجه ال�شيوعية فيما ي�سمى (ربيع براج) ،و�أ�سقط
متثال الزعيم ال�سوفيتي (�ستالني) من �أعلى ه�ضبة (لتنا)
املطلة على املدينة من جهة ال�شمال ،و�أحرق (جان باالك�س)،
طالب التاريخ واالقت�صاد ال�سيا�سي بجامعة ت�شارلز ،نف�سه
يف ميدان (فتلف�سكي) بو�سط براج يف 1969م احتجاجا على
التدخل الع�سكري ال�سوفيتي يف بالده ،لي�صبح بعد ذلك رمزا
وطنيا وبطال من �أبطال مناه�ضة ال�شيوعية يف الت�شيك ،ي�شهد
له متثاله البارز يف �أحد �شوارع املدينة بالبطولة واخللود يف
ذاكرتها احلديثة ،ثم حدثت (الثورة املخملية) يف 1989م ،التي
�أطاحت باال�شرتاكية وهيمنة احلزب الواحدة وتالها تفكك
جمهورية ت�شوزلفاكيا ،وبروز جمهورية الت�شيك احلالية يف
 1993وعا�صمتها براج.
�أ�صبحت جمهورية الت�شيك التي ان�ضمت �إىل ع�ضوية
الإحتاد الأوربي يف  ،2004واحدة من �أقوى �أن�صار احلريات
والدميقراطية وحقوق الإن�سان لي�س يف �أوربا فقط ولكن على
م�ستوى العامل �أجمع ،و�أ�صبح التجمع الدويل الذي يعرف با�سم
(ملتقى  )2000الذي �أ�س�سه يف 1996م الرئي�س الت�شيكي ال�سابق
فات�سالف هافيل بالتعاون مع عدد من ال�شخ�صيات العاملية،
واحدا من �أهم املحافل الدولية التي تنظمها العا�صمة الت�شيكية
ب�شكل دوري .وقد �أتيحت يل الفر�صة للم�شاركة يف هذا امل�ؤمتر،
بدعوة من املنظمني ،يف دورته احلادية والع�رشين (10-8
�أكتوبر  )2017متحدثا عن العالقة بني الدين والدميقراطية من
وجهة نظر �إ�سالمية ،مبينا ب�شكل �أ�سا�س �أن تعاليم الإ�سالم
ال تتنافى مع مبادئ الدميقراطية الداعية �إىل احرتام حقوق
الإن�سان وتعزيز دور الفرد يف املجتمع والدولة وتعزيز قيم
املواطنة وحقوقها وواجباتها.

البحث العلمي
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( الآبــــــــــــار املُغنيــــــــــّة ) الزاجــــــــــرة
�إعداد :د .عبداهلل الغافري ،وزهرة العربية
عرب مرور الأزمنة �سخر الإن�سان
مفردات البيئة لت�سهيل �سبل احلياة
وتي�سريها ،لكي ينتقل من املرحلة ما
قبل الزراعية �إىل مرحلة املجتمعات
الزراعية فابتكر املعدات والآالت والتي
من �ضمنها ( الزاجرة ).
الزاجرة �آلة زراعية خ�شبية يعود
تاريخها �إىل �أكرث من �ألف عام ح�سب
منظور امل�ؤرخني و ت�ستخدم يف العديد
من دول اخلليج ،وم�رص ،وال�سودان
والهند .ذكر امل�ؤلف يف كتابه (عمان يف
�رشقي �أفريقيا ) �أنه « يف منطقة «�سيو»
يف زجنبار قام املزارعون العمانيون
ري
بحفر الآبار حول املدينة بهدف ّ
جل َمال ال�ستخراج
املزارع با�ستخدام ا ِ
املياه من الآبار وهذا النظام يف
ا�ستخراج املياه معروف يف عمانوي�سمى
بالزاجرة» .
الزيجرة �أو الزاجرة �أداة قدمية
ا�ستخدمت ال�ستخراج املاء من الآبار
قبل توفر امل�ضخات الكهربائية لري
املزروعات ،وتلك العملية تتم بوا�سطة
بع�ض احليوانات كالثريان واحلمري
ويف بع�ض الدول ُت�ستخدم اجلمال  .يف
ُعمان ال زالت ت�ستخدم حتى يومنا هذا
يف بع�ض واليات حمافظة الداخلية مثل
احلمراء وبهالء كهواية� ،أما يف بع�ض
واليات حمافظة جنوب الباطنة مثل
امل�صنعة وال�سويق وبركاء يقام عليها
م�سابقة الختيار الزاجرة ذات ال�صوت
الأقوى وهو ما ي�سمى حملي ًا (بالزمط).
ويعمل املتناف�سون على حت�سني ال�صوت
ب�ضبط عجلة املنجور واملحور الذي
تدور حوله «احلطبة » يف �أعلى الزاجرة،
لذلك �سميت الزيجرة بالآبار املغنية
ب�سبب ال�صوت الذي ي�صاحب دوران
عجلة املنجور .
الأ�صل اللغوي:

اال�سم زاجرة م�شتق من «الزجر»
مبعنى احلث على ال�رسعة حيث �أن

عملية ال�سقي بالزاجرة حتتاج لزجر
احليوان (الثور �أو احلمار) الذي ي�سحب
احلبل ،يقال �أن �أ�صول الكلمة �أكادي .
اج
ال�ست ِْخ َر ِ
�أما املنجور ( َبك ََر ٌة َعظِ َ
يم ٌة ْ
المْ َا ِء مِ َن ال ِب ْئ ِر ) فهو م�شتق من الفعل
نجَ َ َر و ُيجمع على مناجري ،ويف بع�ض
املراجع يقال �أن ا�سم منجور م�شتق من
اللفظة الأكادية َمك َُّر  magarruمبعنى
العجلة.
مكونات الزاجرة :

تتكون الزاجرة من ثماين قطع
خ�شبية :قطعتني للمراز وقطعتني للقرون
وقطعتني للقوا�سي وقطعة الدامغ وقطعة
اجلبهة  .و« املراز » عبارة عن قطعتني
من خ�شبتني تثبتان ب�صورة عمودية
على جانبي البئر من جهة ال�رشق
والغرب ،وي�ستعمل جذع النخيل يف
�أغلب الأحيان ل�صنع املراز نظراً لتوفره
و�صالبتــه ،وبعــد ذلك يثبـت املــراز مـن
اخللــف بقطعتيــن خ�شبيتيــــن ت�سميــــان
« القوا�سي » وتربط كل منهما بحبل من
الليف بكل مرز وتكون القوا�سي ممتدة
ب�شكل مائل خلف البئر �إىل الأر�ض
ويثبت من الأمام بقطعتني خ�شبيتني
ت�سمى «القرون » باعتبارهما �أهم القطع
اخل�شبية و�أغالها ثمن ًا يف عمل الزاجرة
وتتطلب جهداً كبرياً للعثور عليها،
وتعديلها لتتالئم مع عمل الزاجرة.
تتم تهيئة القرون مبا ي�سمى ال�شطبة
(الت�شطيب يعني التلمي�س) ويكون ر�أ�س
القرن مفتوح ًا لكي تو�ضع فيه حطبة
املنجور ،وذلك بتثبيت احلطبة بالقرن
من اجلانبني الغربي وال�رشقي بوا�سطة
قطع خ�شبية �صغرية �شبه مكعبة ت�سمى
امل�شاقي�ص ،وغالب ًا ما تكون من خ�شب
الغاف �أو ال�سدر وبعد ذلك تربط بني
املراز الغربي وال�رشقي قطعتان من
اخل�شب �أفقيا بحيث تكون الأوىل يف
الأعلى على قمة املراز وت�سمى اجلبهة
ويعلق يف و�سطها املحال الذي ينزل

منه حبل ال�شبق وي�ستعمل لربط املنجور
ورفعه يف الزاجرة .
�أما القطعة اخل�شبية الأخرى التي
تربط بني املراز فت�سمى الدامغ وتكون
�أ�سفل اجلبهة بحوايل مرت وتكمن �أهمية
اجلبهة والدامغ يف م�ساعدة الرجل الذي
يقوم برتكيب الزيجرة على موازنة
املنجور بحيث ي�ضع قدميه على الدامغ
ويديه على اجلبهه ليتحرك وينتقل من
اجلانب ال�رشقي والغربي وت�سمى موازنة
املنجور باملعابلة ،وتكون اجلبهة
مبثابة امل�سند الذي ت�ستند عليه القرون
بحيث تو�ضع قمة القرن على اجلبهة
يف اجلانب ال�رشقي و�أخرى يف اجلانب
الغربي من الزيجرة .
�آلية عمل الزاجرة :

يعتمد عمل الزاجرة على وجود
حيوان قد يكون ثوراً �أو حماراً يتم ربط
خ�شبة على ظهره ،ي�شد �إليها حبل مير
عرب املنجور دورهما ت�سهيل عملية
�صعود �إناء ال�سقي من البئر ويقوم
احليوان بالذهاب والعودة يف ممر
مائل �أمام البئر ي�سمى اخلب ،ويعادل
طوله عمق البئر �إذ يتم خالل مرحلة
الذهاب جر الدلو ( وعاء م�صنوع من جلد
احليوان بطريقة خا�صة ) مملوء باملاء
من البئر لتفريغه يف الفر�شة وهو حو�ض
خا�ص يغطى عادة ب�أغ�صان النخيل
والذي ين�سكب فيه الدلو كل مرة  ،ومن ثم
ينتقل �إىل اجلل وهو حو�ض كبري لتخزين
املاء فيه قبل عملية الري� ،أما خالل
رحلة العودة ف�إن الإناء يعود فارغ ًا
�إىل البئر ليملأ باملاء مرة �أخرى  .وقد
يكون هناك م�ساعدون لل�سقاي مهمتهم
ا�ستقبال الإناء اململوء باملاء وتفريغه
يف ال�ساقيه وبعدها �إعادته �إىل البئر .
يبلغ معدل تدفق املياه ما بني 3-1
لرت يف الثانية ،وتروي عادة م�ساحات
ق�صرية ال تزيد عن الهكتار الواحد (10000
مرتمربع ) .
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الثقافة التنظيمية وفاعلية
املنظمات التعليمية املعا�رصة
د .حممد اجلرايدة
تعد الثقافة التنيظيمة مورداً تنظيمي ًا مهم ًا يف حتقيق �أهداف املنظمات
التعليمية املعا�رصة� ،إذ �أثبتت كثري من الدرا�سات احلديثة وجود ارتباط وا�ضح
بني مو�ضوع الثقافة التنظيمية وفاعلية هذه املنظمات نتيجة االهتمام مبيول
العاملني واجتاهاتهم و�أهدافهم ومواقفهم .وتتكون الثقافة التنظيمية من قيم
املنطمة والتي تركز على العالقات الإن�سانية واحرتام �آراء الأخرين ون�رش ثقافة
العمل واالهتمام بحل م�شكالت العاملني وت�أدية الواجبات بحيادية واللجوء �إىل
القرار اجلماعي والتعامل بان�صاف مع جميع العاملني ،ومعتقدات القيم وتت�ضمن
تعامل امل�س�ؤول مع جميع العاملني وال�سعي نحو حتقيق �أهداف املنظمة واحلفاظ
على جميع مقتنياتها والإميان امل�ستمر بنزاهة العاملني ،توقعات املنظمة وت�شري
�إىل اهتمام امل�س�ؤول بالظروف االجتماعية للعاملني واملنا�سبات ال�شخ�صية
وال�سعي املتوا�صل النتهاج احلوار املبا�رش ون�رش �إجنازات املنظمة با�ستمرار.
ويف هذا ال�صدد ميكن القول �أن مناذج الفاعلية التنظيمية يف املنظمات التعليمية
املعا�رصة ت�صنف �إىل عدة مناذج وهي :منوذج النظام املفتوح Open System
 Modelوهو مزيج من الرتكيز على املجتمع اخلارجي والهيكل التنظيمي املرن
للمنظمة بهدف احل�صول على �أكرب ر�ضا من املجتمع املحلي وتلبية توقعاته .منوذج
الهدف العقالين Rational Goal Modelتعد الأهداف الرئي�سة لهذا النموذج هي
حتقيق �أهداف العملية التعليمية التعلمية ويتحقق ذلك عرب منظومة �إجرائية من
عمليات الإدارة الرئي�سة خا�صة عملية التخطيط .منوذج العملية الدخيلة Internal
 Process Modelويتم يف هذا الأمنوذج الرتكيز الداخلي على العمليات الإدارية
ال تنظيمي ًا م�ستقراً ،منوذج العالقات الإن�سانية Human
يف املنظمة مع هيك ً
 Rational Modelويهتم هذا الأمنوذج بتطوير املوراد الب�رشية بالرتكيز على
زيادة فر�ص التدريب واالهتمام بتحقيق �أهداف العاملني وتوقعاتهم ومراعاة
م�شاعرهم ولهذا �سعت جامعة نزوى �إىل �إك�ساب مواردها الب�رشية مهارات التعامل
مع التكنولوجيا الذهنية والرقمية وتنميتهم تكنولوجي ًا من خالل توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف بيئتهم التدريبية لتحقيق القيمة امل�ضافة
ملنا�شط العمل الأكادميي؛ بهدف �إحالل املعرفة التكنولوجية املتقدمة يف �إطار
منظومي متكامل مبني على �إك�ساب مورداها املهارات التكنولوجية احلديثة،
منطلقة من قناعة را�سخة مفادها �أن املورد الب�رشية تعترب الرثوة احلقيقية لأي
منظمة وال يقل �أهمية عن املوارد الأخرى ،فعقدت الكثري من الدورات املتخ�ص�صة
يف احلا�سوب ملوظفيها ب�شكل يتيح لهم احل�صول على تدريب واف يف �أ�سا�سيات
احلا�سوب ومبادئه مثل . IC3 :
جا�سم ،ف�ؤاد ( .)2013دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز فاعلية املنظمة -بحث تطبيقي يف
ال�رشكة العامة لت�سويق االدوية .جملة االدارة واالقت�صاد.299-290 ،)95(36 ،
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احللم ال�صحي
�أن تفكر يف حلمك ،هو �أن ت�شعر ب�أنك يف وطنك� ،إكرام ًا لتلك امل�صداقية التي باتت ُتخلق يف
تفكرت يف ق�صيدة الأحالم مكتوبة بخط الثلثِ حتلق يف هواء الأماين،
هلو�سات الأحالم املتفرقة،
ُ
ت�رشب ماءها� ،أك�سبتك قوة الأحالم ،قوة االنت�صار ،و�سبع خطوات
ته ُدر يف �أذنك تتح�س�س حروفها
ُ
�أف�ضل تقودك للأمام ،ثم �إن القمر قد اكتمل هذه الليلة �أي �أنك على ميعاد احللم �أو على و�شك املوت،،
يحدث املوت حينما يذهب حلمك ،علم املوت �إذًا؛ ينتمي �إىل جملة �أن تخ�رس كل التجارب
واملحاوالت التي بد�أت بها ،وكل الأ�رسار التي يتم تداولها حتت الطاوالت التي اجتهدت فيها من �أجل
حلمك ب�أنك على و�شك املوت� ،إذًا؛ مهما فقدت مهما تعبت ،ت�أملت ،ته�شمت ،تو�شك على املوت قاوم ال
تدع حلمك ميوت الزلت على و�شك املوت ال ترتك له املجال قاوم فكل �شيء ممنوح لك ،وك�أن احلياة
ت�ضحك على �أقدارنا ..الأبناء ..الأ�صدقاء ..الوطن..
املال ..كل �شيء زائل ولكننا مع ذلك نتفاج�أ
مرة بعد مرة بالزوال ،نوا�صل الده�شة ب�سذاجة
متناهية ،ونعيد اجرتار ذات ال�س�ؤال بغباء :كيف
ميكن للحياة �أن تكون قا�سية ،،
ولكن حينما ترى احلياة ب�أن حلمك قد حدث
فع ًال �سترتك لك القمر يراق�ص جنوم ُه فرح ًا ،،
كل ما عليك الآن هو �أن تتعامل مع �أحالمك
ب�شكل �صحي.
ح�سينة بنت �سيف املحرزية

حلم الليلة املن�رصمة
لع َّل حلم الأم�س يخلد ما يف القلب من
�شعور ،لعله يخلد معاناته� ،آهاته ،خوفه ،قلقه،
تفا�ؤله الذي يجعله يرتقي درجة يف �سلم النجاح
تارة ،و يرتقي درجة يف �سلم الي�أ�س تارة ،يعرب
عن حماولة الو�صول �إىل هدف ما ،فيحاول �أن
ي�ستخرج طاقاته القادر عليها ،فيهزم ويعاند
اجلميع الذين ال ي�سمحون بامل�ضي من طريق
ما ،فيتغلب عليهم وي�أبى االنك�سار ،في�سري للعال
مهما كانت امل�صاعب ومهما �أنهكه التعب،
متجاه ًال العوائق ،متم�سك ًا بيد الأمل يف كفة ومن
الطم�أنينة يف كفة ،فيهرول رغم �رصاخ من حوله
ملحاولة اللحاق به ،فيخطو ويخطو وك� َّأن الطريق
متاح له متاماً ،فيقف قلي ًال لأنه �أظل الطريق
في�س�أل �أحدهم :من �أين �أذهب لأ�صل �إىل مكان ما؟
في�سانده �إىل مبتغاه ،فيجد الفرح املخبئ يف وجه
�أحدهم من �شدة الده�شة ،فيحت�ضن قلبه يف عمق

الو�صول �إىل اللحظة املرتقبة،
لع َّل حلم الليلة املن�رصمة يكون واقع ًا ملا
�أعي�شه ،رمبا يكون �شيئ ًا �أنتظره منذ زمن و�أرجتيه
من رب العاملني ،لعله �إلهام وتنبيه ،لعله �شيئ ًا
جعله اهلل يف غفوتي لينبهني ل�شيء ينتظرين ،لعلّه
اخلري والفرح يف وجه حلم الليلة املن�رصمة .
َت�سنيم احل�رضمية
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�أثر اختالط الرغبات
مع الواقع
�أحيانا تختلط رغباتنا مع الواقع ويكون
اختالطها �سيء وغري جائز ،نطيل التفكري بتوابع
هذا االختالط ،نظن �أننا للحظة على �صواب .
نحن يا �سادة نظلم �أنف�سنا كثريا حينما
نوجه لها الإهانة من قبل البع�ض وهذا كله ب�سبب
اختالط رغباتنا مع الواقع وعدم حماولة ف�صل
الواقع بتاتا عن الرغبة والأمنية واالنتظار.
حان الوقت بل حان من قبل�،أن نف�صل
الرغبة وال�شعور عن الواقع و�أن نطوق �أنف�سنا
من الإهانة والذل وتوابعها .فل�سفة �صعبة لكنها
عميقة..
ولهذا وددت ذكر مثال لإي�ضاحها فمثال:
�إذا رغب �أحدهم ب�أن ي�شرتي منزال ،ولكنه ال يجد
املال الكايف لفعل ذلك،ومع مرور الوقت والأيام
منت رغبته يف �رشاء هذا املنزل ولكنه واجه
بع�ض ال�صعوبات يف ذلك؛ فاختلطت رغبته يف
�رشاء املنزل مع واقعه ف�أ�صبح �إذا ر�أى منزال
يحزن ،و�إذا علم ب�أن �أحدهم امتلك منزال زعل،
و�إذا �صادف ودخل منزل لأحد معارفه ،من �شوقه
المتالك منزل مثله راح يتجول فيه حتى انفطر
قلبه وهلك وتعب ،بل قد ينظر �إليه �صاحب املنزل
بعجب وغ�ضب ويهنيه �إن �شاهده يتدخل يف ما
لي�س له وجتول يف غرف املنزل اخلا�صة بال
ا�ست�ضافة من �صاحب املنزل �أو خجل.
�إن الرغبة �إذا اختلطت بالواقع كونت احل�سد
يف �أنف�س النا�س وال�سخط باهلل موزع الأرزاق على
الب�رش.
قال تعاىل(:يرزق من ي�شاء بغري ح�ساب)
�صدق اهلل العظيم
فلنف�صل الرغبة و�أمانينا و�أحالمنا عن
الواقع ،لن�سعى لها �سعيا م�رشوعا ال يخالطه هم
وال غم وال ح�سد.
ولرنفعها �إىل ال�سماء فاهلل يجيب دعوة
الداعي �إذا دعاه.
�أ�شواق املخينية
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احلم ما �شئت
احلم ما �شئت
وال ت�سخر من حلم �أحد
فاحلياة بدون حلم جحيم ال ُيطاق
تنف�س لتدرك م�ستقبل الأحالم
حتى �إن ف�شلت يوم ًا ال تتحطم
واترك عنك هوج�س القلق
احلياة والكون م�سخر لك
فال متوت بدون حلم
�إياك واال�ست�سالم �إياك �إياك �أن ترتاجع حتى و�إن مل تبد�أ يف
م�شوار حلمك مبعنى حتى �إن ف�شلت فكريا يف تكوين احللم
ال ميكن حتقيق �شيء مل يكن حلم ًا يف البداية
اجعل قدوتك ذاك الطفل ال�صغري «مونتي»
ذات يوم طلب منه معلمه �أن يكتب ماذا يريد يف امل�ستقبل
كتب مونتي يتمنى �أن ميتلك مزرعة �شا�سعة امل�ساحة فيها
�آالف من اخليول
�أعطى املعلم مونتي درجة �ضعيفة جدا ً،متذرع ًا بهذا احللم
الكبري الذي يبدو �صعب املنال على هذا الطفل الفقري
قرر املعلم �أن يعطي مونتي فر�صة �آخرى
قال له مونتي « احتفظ �أنت بعالمتك و�س�أحتفظ �أنا بحلمي»
بالفعل اليوم �أ�صبح مونتي �صاحب مزرعة كبرية �شا�سعة

مروة بنت سيف الرواحية

فيها �آالف من اخليول يف كاليفورنيا.
لكل حدث يف حياتك حكمة بالغة قد ت�صل بك �إىل مرادك
خالل عمرك يف حتقيق احللم قد تتلقى الآالف من ال�رضبات
لي�ست من �أيديهم لكنها من قلوبهم
الندوب يف اجل�سد تذهب
�أما الندوب يف القلب تبقى
ولكن ت�أمل �أولئك املبدعني وامل�شار �إليهم بالبنان كل ذلك
الكم الهائل من الإبداع مل ي�أتي �إال بتلك ال�رضبات التى
كانت تتلقاها قلوبهم وخلقت منهم قوة بعد قوة يف حتقيق
ما هم عليه الآن،
ف�سبحان من جعل لكل �سبب ُم�سبب ا�ستهزاء و�سخرية
الآخرين تكون �سبب يف �إخراج طاقتك وقدرتك لت�صبح
�شخ�ص ًا متميزاً
ال ت�ست�سلم.
�سعادة احلرا�صية

Participations
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SOME SURPRISING FACTS ABOUT ARABIC
ample, the three letters ‘k-t-b’, always occur in
words related to writing, such as ‘kitaab’ which
means a book, and ‘maktab’ which means a
desk or office. Consequently, direct translation,
particularly of poetic texts, is often difficult –
the root of a word may contain a meaning that
could take a few sentences to translate. However, this points to a depth of both meaning and
emotion unmatched by many languages.

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/
surprising-facts-about-arabic-language
A summary of an article by the British Council›s
Faraan Sayed.

Do you know how many Arabic words there are

for ‹love›?

There are more than 300 million Arabic speakers in the world
Arabic is the official language of the 22 countries
in the Arab League. There are over 300 million Arabic speakers in the world, most of them in the Middle
East and North Africa. It is also one of the six official
languages of the United Nations (UN).
Arabic has different forms depending on the
context in which it›s used
Arabic is a Central Semitic language, closely related to Aramaic and Hebrew. Standard or Classical Arabic – Fusha – is used in popular media, literature and
other formal settings. ‘Aamiya’ is colloquial Arabic,
and varies from country to country, and even town to
town. The different forms can be used together, depending on context.
Arabic developed through an oral and poetic tradition that began in the Arabian Peninsula before Islam
was established. The Arabic script is widely used in
the art of calligraphy, and contemporary Arabic art
often uses a fusion of calligraphy and graffiti, known
as ‹calligraffiti›.
Arabic constructs words from basic roots
Like other Semitic languages, Arabic constructs
different but related words from basic roots. For ex-

There are at least 11 words for ‹love› and
hundreds of words for ‹camel›
Arabic has at least 11 words for love and
each of them indicate a different stage in the
process of falling in love. The word ‹hawa›, for
example, describes the initial attraction of the
soul or mind towards another. The term comes
from the root word ‘h-w-a’, a wind that rises
and falls.
‹Alaaqa›, comes from the root word ‘a-l-q’
which means to cling on to, and describes the
next stage when the heart begins to attach itself
to the beloved, before evolving into a blind desire ‹ishq›, and all-consuming love ‹shaghaf›.
The final stage, ‹huyum›, describes the complete loss of reason.
The most common word for love in Arabic,
‹hubb›, comes from the same root as the word
‘seed’ – that which has the potential to grow
into something beautiful.
The word for heart, ‘qalb’, comes from the
root word ‘q-l-b’, meaning to turn something
over. Although the word refers to the physical
heart, it becomes appropriate when we think of
the heart as a metaphor for the tendency to constantly turn over emotions that affect decisions
and opinions. Be careful to pronounce the first
letter correctly as the word ‹kalb› translates as
‘dog›, and is very insulting.
Arabic’s expansive vocabulary is pertinent
to practical life, too. It is said to have hundreds
of words for ‘camel’. For example, ‘Al-Jafool’
means a camel that is frightened by anything;
‘Al-Harib’ is a female camel that walks far
ahead of the others so that it appears to be fleeing.
‘Trust in God, but tie up your camel’ is a

practical Arabic proverb used to express the
nature of destiny and personal responsibility. The matter of destiny is also indicated by
everyday phrases such as ‘Insha’Allah’ (God
willing).
Arabic has sounds that don›t exist in
other languages
There are many differences between Arabic and English, the most obvious one being
that it is written from right to left. There are
also a few sounds that don’t exist in other languages, such as ‹ ›ح, which is a ‘h’ sound as
in ‘hubb’ (love). To pronounce it properly, we
might imagine breathing on a window pane to
create a mist.
English has many words of Arabic origin
English has many words acquired either
directly from Arabic or indirectly from Arabic
words that entered into Romanic languages
before passing into English. Examples include: racquet, alchemy, alcohol, algebra,
algorithm, alkaline, (the article ‘al’ in Arabic
denotes ‘the’), amber, arsenal, candy, coffee,
cotton, ghoul, hazard, lemon, loofah, magazine, sherbet, sofa, tariff – and there are many
more.
The algebraic letter ‘x’ that represents an
unknown number, originates from the Arabic
word ‘shay’ (thing), which became translated
to ‘xay’ in Spain, leading to its final abbreviation and use in algebra as ‘x’.
Even the number symbols used in non-Arab countries today were introduced to Europeans by Arab merchants.
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WHEN IS A PHRASAL VERB NOT A PHRASAL VERB?
Increase your awareness for teaching verbs with
prepositions.

For general pedagogical purposes, a phrasal verb

is a multi-word verb, i.e., a verb connected with an
adverb or a preposition or both, to make a different
verb, usually with a different meaning. However, in
the finer points of definition, student texts and teacher texts tend to differ. Generally, TEFL texts insist on
a distinction between phrasal verbs as natural units
formed with prepositions or adverbs, and prepositional verbs requiring prepositional objects (Quirk
& Greenbaum pp347-351; Leech & Svartvik p263;
Murcia & Freeman p425). On the other hand, student
texts tend to present the category of phrasal verbs as
including both those types (Cassell p211-215; Longman p462; Oxford Advanced p949). They also often
include types which are not strictly phrasal verbs but
verbs that combine with prepositional adverbs that
function like prepositional phrases:
They walked past (the place).
S h e
ran across (the street).
(Leech & Svartvik p263)
While such collocations do not involve a change
in meaning, they must be among the distinctions that
students are required to make when determining the
use of verb + preposition/adverb.
Importance of learning phrasal verbs
Students should be made aware of the following
(adapted from Cassell, p212):
•Phrasal verbs are very common in everyday native speech, magazines and newspapers.
•The single-word verb-substitute for a phrasal
verb may often be considered too formal in everyday speech: find out = determine; give up = abandon; leave out = omit; do without = economise on.
•Phrasal verbs are constantly taking on new
meanings or being invented: to be into = be very interested in; to turn sb on = excite sb.
•Phrasal verbs provide many useful nouns and
adjectives: breakthrough, input, makeup, outburst,
takeover, go-ahead, standby.
Difficulties for Students
Phrasal verbs cause much difficulty for students
for several reasons:
1. Their meanings are often idiomatic, i.e., they
cannot always be determined by knowing the mean-

ings of their constituent parts, as in
Jennifer gave up (give up = surrender).
2. Apparent antonyms may have unrelated
meanings: run out (exhaust) is not the opposite
of run in (send to jail).
3. There are very few non-Germanic languages that have phrasal verbs. This fact often results in students using single-word verbs
when phrasal verbs would be more appropriate.
The single-word verbs often sound unnecessarily formal, particularly in speech:
I arose early this morning = I got up early this morning.
4. Some phrasal verbs must be separated;
some must not; some may be separated under
certain conditions. Students falter over the conditions which govern separability when such
verbs are used transitively: Turn out the lights
may also take the forms, Turn the lights out and
Turn them out, but not *Turn out them.
Distinctions between Prepositional Verbs
and Phrasal Verbs
1. Prepositional Verbs
1.a. In He made for the door, the word for
indicates the direction of the action implied by
made (went), thus serving as a preposition in the
prepositional phrase, for the door. But it also alters the meaning of make, and so becomes integrated with the verb, too. Therefore, make for is
not strictly a phrasal verb, but is referred to as a
prepositional verb.
1.b. Due to their requiring a prepositional
object, prepositional verbs are always transitive:
He made for the door.
*He made for.
1.c. The above fact also makes them inseparable, since the preposition must always precede
the prepositional object (noun or pronoun):
He made for the door. / He made for it.
*He made the door for. / *He made it for.
However, an intensifier may be inserted between the verb element and the preposition:
He made straight for the door.
1.d. Bearing in mind that this example is
probably a foreshortening of make a move
for, then we may say that by the nature of the
preposition being appropriate to a prepositional
phrase, such verbs are often less idiomatic than
phrasal verbs, i.e., they tend to keep closer to

the literal meaning of their elements. Other
examples are try on an item of clothing, take
off an item of clothing. However, these and
many other verbs also have quite different and
idiomatic usages: try it on (fixed phrase) = be
devious; take off (intransitive) = become airborne.
2. Phrasal Verbs
2.a. In Sally looked up the word in the dictionary, the word up is now linked specifically
to the verb to create a different meaning (find
details of) from that of the verb in isolation,
and thus appears to be more like an adverb.
Furthermore, unlike up as a preposition, it can
move after its object: Sally looked the word up
in the dictionary. The sentence relates to the
question What did Sally look up? and so up
forms a natural unit, or a “phrase”, with look,
since up the word is not a natural unit. Therefore look up is a phrasal verb, and in such
verbs, the non-verb element is referred to as a
particle, or an adverbial particle.
2.b. Phrasal verbs may be transitive or intransitive:
Sally looked up the word. (transitive)
His health picked up. (intransitive)
She picked up her son in the car. (transitive)
The car broke down. (intransitive)
2.c. Intransitive phrasal verbs are naturally
inseparable since they have no object, but most
transitive phrasal verbs may be separated:
Sally looked up the word. / Sally
looked the word up.
Drink up your milk quickly. / Drink
your milk up quickly.
(The factors governing the choice of separable or inseparable forms are discussed later
under the heading, Separable Phrasal Verbs.)
Unlike prepositional verbs, phrasal verbs
do not admit intensifiers:
*Sally looked straight up the word. /
*Sally looked the word straight up.
2.d. Due to the fusion of the particle to the
single-word verb, such verbs are often idiomatic, or non-compositional, i.e., they tend
away from their original meanings towards
figurative meanings.
To be continued
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