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مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

ي�سكل الثامن ع�رض من نوفمب من كل عام مرحلة جديدة للنه�سة املباركة وانطالقة زاخرة باالإجنازات 

واالأحداث التاريخية التي متثل نقطة حتول يف تاريخ ال�سلطنة. ففي الثامن ع�رض من كل عام ن�ستوقف التاريخ 

للحظات من الزمن لنقف على املكانة التي كنا فيها وما و�سلنا اإليها من مكانة عالية نتباهى بها بكل فخر  

اإنها عملية  اأن تكون قدوة يحتذى بها ونبا�سًا يهتدى به،  واعتزاز ملا حتقق من مكا�سب واإجنازات حق لها 

بناء �سامخ متميز بال�سمولية م�ستوعبًا لكافة ميادين احلياة الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية، و�سواًل اإىل 

موؤ�س�سات دميقراطية ومواقف وطنية ودولية.

اإن  الثامن ع�رض من نوفمب من كل عام هو وقفة تاأمل للمواطن العماين يتابع فيها م�سرية �سنوات من 

البذل والعطاء يف وطن يتميز بعزة نف�سه و�سموخه ليكون امتداداً لالأوائل الذين ر�سفوا بداية الطريق واأف�سحو 

الفر�س مل�ستقبل م�رضق.

مل يكن م�سوار النماء والتقدم �سهاًل، ولكن بالعزمية واالإ�رضار للقيادة احلكيمة ولهذا ال�سعب االأبي دور 

كبري يف خلق منظومة متكاملة ج�سدت ملحمة تنموية �سابقت الزمن ور�سمت معامل ح�سارية جمعت بني حقبة 

املا�سي وزهور احلا�رض ، وتهياأت للم�ستقبل بتطلعات واعدة واثقة.

اإن ما حتقق يف هذا العهد الزاهر امليمون من اإجنازات ملوالنا ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س 

بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- يجب اأن يقف عليها املواطن العماين وقفة تاأمل ملا له من انعكا�س ذلك 

على املجتمع العماين يف كافة املجاالت، وما يتمتع به املواطن العماين من نعمة االأمن واال�ستقرار  خالل 

هذه احلقبة التاريخية من الزمن ب�سبب الروؤية الثاقبة حلكمة جاللة ال�سلطان -حفظه اهلل-، وهو اأ�سا�س را�سخ 

ال�سيا�سة داعمة لالقت�ساد، بهذا التوجه مت  ال�سيا�سي وجعل  لعجلة التنمية التي حتققت بف�سل تهيئة املناخ 

اإر�ساء قاعدة �سارت على نهجها البالد ملواكبة الدول املتقدمة.

اإن ذكرى الثامن ع�رض من نوفمب املجيد من كل عام لهو  رمز للمواطن العماين الذي يتمحور حول كل 

اأخرى من البناء ال�سامخ الذي ي�سكل منوذجًا يحتذى لالإن�سان العربي يف عامل يعج  جهد وعمل ي�سفي لبنة 

باالظطرابات واملحن وهو تاأكيد ملا يواجهه العامل بخطى واثقه مرتكزه على اإرث فكري وعملي يحمل بذور 

النماء.

اإن كل هذه االإجنازات واملواقف الدولية الثابتة اأك�سبت عمان املكانة املرموقة امل�رضفة بني دول العامل، 

فال عجب اأن ت�سري عمان قدمًا بثقة وثبات نحو التقدم واالزدهار حتت ظل القيادة احلكيمة حل�رضة �ساحب 

– وعلى طريق اخلري �سدد خطاه، واأن يحفظ  – حفظه اهلل ورعاه  ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  اجلاللة 

عمان اآمنة م�ستقرة.

 الدكتور / �سالح بن من�سور بن حممد العزري

 م�ساعد رئي�س اجلامعة ل�سوؤون الطالب وخدمة املجتمع

»العيد الوطني ال�ساد�س والأربعون املجيد«
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تزامنا مع احتفاالت ال�سلطنة بالعيد الوطني ال�ساد�س 

االثنني  اأم�س  يوم  اجلامعة  نظمت  املجيد،  واالأربعني 

والفعاليات  االأن�سطة  من  العديد  املوافق)2016/11/21م( 

ال�سلطان  جلاللة  والعرفان  والوالء  الوطن  حب  عن  املعبة 

نظم  حيث  ورعاه-،  اهلل  -حفظه  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س 

�سم  معر�سا  االثنني  يوم  �سباح  الطالبي  التميز  مركز 

اال�ست�ساري  املجل�س  نظمها  اأكتفتيز«  »وات�س  ملبادرة  ركنا 

اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف  املركز،  مع  بالتعاون  الطالبي 

اإر�سال كل جديد فيما يتعلق باالأن�سطة الطالبية للم�سرتكني 

يف املبادرة، كما �سم ركنا اآخر للماأكوالت ال�سعبية، وركنا 

لبيع الكتب امل�ستعملة، واآخر ل�رضكة عمان لالت�ساالت والتي 

اأجرت �سحبا جلهاز االآيباد واالآيفون احتفاال بهذه املنا�سبة.

يف  الطالب  ملواهب  عر�سا  كذلك  املعر�س  و�ساحب 

امليدان،  وفن  ال�سعرية  واخلواطر  الوطنية  الق�سائد  اإلقاء 

الوطن  بهذا  ابتهاجا  �سعبيا  عر�سا  اليولة  فرقة  قدمت  كما 

املعطاء.

الدكتور  ال�سيخ  �سعادة  رعى  اليوم  ذات  م�ساء  ويف 

حمافظة  –حمافظ  ال�سعدي  هالل  بن  حمد  بن   خليفة 

املفتوح  امل�رضح  يف  اأقيم  والذي  اجلامعة  حفل  الداخلية- 

خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  بح�سور 

واأ�ساتذة  وامل�سايخ  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  وعدد  الرواحي 

اجلامعة وموظفيها وطالبها واأهايل املنطقة.

اأوبريت  تبعه  احلكيم  الذكر  من  باآي  احلفل  بداأ  وقد 

بني  �سم  وقد  وطن«  »فرحة  عنوان  حمل  م�رضحي  �سعري 

طالب  نفذها  التي  الوطنية  اللوحات  من  العديد  جنباته 

لفن  اجلامعة  وفرقة  االأ�سا�سي،  للتعليم  ال�سهامة  مدر�سة 

اليولة وفرقة اإزكي للفنون ال�سعبية والتي قدمت عر�سا مميزا 

واملو�سيقى  امل�رضح  جلماعة  وكان  ال�سعبي،  »الرزحة«  لفن 

اإعداده،  يف  �ساركوا  الذي  االأوبريت  يف  وا�سحا  ح�سورا 

الدوليني ق�سيدة �سعرية وغنائية  ال�ساد  وقدم طالب معهد 

احلدث  لهذا  منهم  م�ساركة  املفدى  وقائدها  عمان  حب  يف 

الوطني ال�سعيد، واختتم احلفل بتقدمي هدية تذكارية لراعي 

املنا�سبة، اأدام اهلل اأعياد الوطن وقائده العظيم اأعواما عديدة 

واأزمنة مديدة.    

 ابتهاجا بفرحة الوطن .. اجلامعة حتتفل بالعيد الوطني 
ال�ساد�س والأربعني املجيد

كتب-  اأجمد الرواحي: 

�سارك فريق  Care for Tomorrow الذي ت�رضف عليه وحدة 

م�سابقة  يف  الغافري  �سيف  بن  بالدكتورعبداهلل  ممثلة  االفالج  بحوث 

اخلطابة البيئية للكليات واجلامعات يف ال�سلطنة، والتي تنظمها جمعية 

مو�سوعات  تاأتي  حيث  التوايل،  على  اخلام�سة  لل�سنة  العمانية  البيئة 

املائي،  االأمن  التاأثري على  وي�سمل  املناخ  العام عن تغري  لهذا  امل�سابقة 

التنمية  اأهداف  وكذلك   ، للتطبيق؟  قابال  خيارا  البديلة:  الطاقة  موارد 

اأين  االلكرتونية:  املخلفات  ،واأخريا  للب�رضية!  جديد  م�سار  امل�ستدامة: 

بناء  عملية  يف  كبرية  م�سوؤولية  ال�سباب  عاتق  على  تقع  اإذ  اال�ستدامة؟؛ 

الهادفة  البيئية  امل�ستقبل ورواد املبادرات  االأمة واملجتمع، فهم طالئع 

ميتلكوا  اأن  عليهم  لزامًا  اأ�سبح  فقد  وبالتايل  م�ستدام،  م�ستقبل  ل�سمان 

تقديراً عميقًا للبيئة وفهمًا وا�سعًا للتحديات التي تعرت�سها. 

ويناف�س يف امل�سابقة)36( فريقا ميثلون جامعات وكليات خمتلفة 

البميي  وكلية  قابو�س،  ال�سلطان  جامعة  نزوى،  كجامعة  ال�سلطنة  يف 

اجلامعية، وكلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق وغريها .

وتوج فريق Care for Tomorrow بهذه امل�سابقة يف حمور 

للب�رضية«، وذلك يف حفل ختام  التنمية امل�ستدامة: م�سار جديد  »اأهداف 

ال�سيدة  ال�سمو  �ساحبة  بح�سور  بالزا  كروان  بفندق  اأقيم  الذي  امل�سابقة 

الفريق  اأن  االإ�سارة  العمانية.  جتدر  البيئة  اآل �سعيد رئي�سة جمعية  تانيا 

و  الغافري  اأجمد   : وهم  نزوى  بجامعة  خمتلفة  كليات  من  طلبة  ميثله 

هارون القرين وهاجر اجلابرية، اأمل ال�سعيدية، مرمي ال�سماخية. هذا وقد  

تاأهل الفريق للم�سابقة االإقليمية على م�ستوى الوطن العربي والتي �ستعقد 

يف دبي خالل الفرتة من 23 اإىل 24 نوفمب اجلاري . 

فريق Care for Tomorrow يتوج باملركز الأول يف م�سابقة اخلطابة البيئية

بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  نزوى  جامعة  رئي�س  ا�ستقبل 

كال  �سم  االأملانية  تيوبينجن  جامعة  من  وفدا  الرواحي  خلفان 

اإجنلر رئي�س اجلامعة والبوفي�سور روجريو  من البوفي�سور بريند 

والبوفي�سور  باجلامعة  االإ�سالمي  للمركز  العام  املدير  فيمركاتي 

والبوفي�سور  باجلامعة  العلوم  كلية  عميد  نائب  جروثهول  بيرت 

باجلامعة،  االإ�سالمي  والتاريخ  الثقافة  اأ�ستاذ  بيو�ساو  يوهان 

اأوجه  وناق�س  بالوفد،  الرواحي  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  رحب  حيث 

و�سبل  اجلامعتني،  بني  العلمي  والتوا�سل  االأكادميِي  التعاون 

تو�سيع اآفاق التعاون بينها فيما يتعلق بالتبادل الطالبي والبحث 

وروؤيتها،  ون�ساأتها  اجلامعة  تاريخ  على  الوفد  تعرف  كما  العلمي، 

ونظامها  االأ�سا�سية  اجلامعة  لوظائف  موجز  تو�سيح  جانب  اإىل 

االأكادميي، والكليات واملراكز التابعة لها، وخالل ذلك قدم رئي�س 

اجلامعة �رضحا لهيكل اجلامعة اجلديد والذي هو قيد االإن�ساء واأهم 

ما �سي�سمله من كليات ومراكز خدمية.  بعد ذلك قام الوفد بجولة 

واطلعوا  التقني،  والتطوير  العلمي  للبحث  »دار�س«  ملركز  تفقدية 

االطالع على  اإىل جانب  فيه،  ق�سم  واأعمال كل  املركز  اأق�سام  على 

التقني  والتطوير  العلمي  البحث  النهو�س مب�ستوى  املركز يف  دور 

يف ال�سلطنة. 

رئي�س جامعة نزوى ي�ستقبل وفد جامعة تيوبينجن الأملانية ويبحث 
اأوجه التعاون امل�سرتك بني اجلانبني 
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والوطنية  املجتمعية  ال�رضاكة  اإطار  يف 

بني جامعة نزوى وموؤ�س�سات املجتمع املحلي، 

من  عدًدا  املجتمع  خدمة  مركز  ا�ست�ساف 

الداخلية  مبحافظة  الوالة  ال�سعادة  اأ�سحاب 

ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  ال�سعادة  واأ�سحاب 

ممثلي واليات املحافظة . 

ال�سيوف  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وكان 

الرواحي- خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ 

من�سور  بن  �سالح  والدكتور  اجلامعة-  رئي�س 

الطالب-  ل�سوؤون  الرئي�س  -م�ساعد  العزري 

–مدير  الناعبي  �سامل  بن  حممد  واالأ�ستاذ 

رئي�س  رحب  حيث   ، املجتمع-  خدمة  مركز 

اجلامعة باأ�سحاب ال�سعادة يف رحاب جامعة 

نزوى، وتبادل معهم اأوجه الت�سارك والتعاون؛ 

الوطن املعطاء، وياأتي تنظيم هذه  لهذا  خدمة 

الزيارة ا�ستمرارا لبنامج »توا�سل« يف ن�سخته 

املجتمع  خدمة  مركز  يعده  والذي  ال�سابعة 

للجامعة  الثالثة  املحورية  للوظيفة  تر�سيخا 

خدمة  يف  بفعالية  االإ�سهام  يف  املتمثلة 

وطني  �رضيك  فاجلامعة  واإمنائه،  املجتمع 

وقد  عنها،  للمجتمع  غنى  ال  اأ�سا�سية  وبنية 

اإمكاناتها  ت�سخر  ومازالت-   - اجلامعة  �سعت 

املجتمع  اإمناء  �سبيل  يف  كافة  ومقدراتها 

واأفراده ب�ستى اأطيافهم، الإميانها الوثيق باأنها 

الوطن، ومناوؤها من منائه؛  يتجزاأ من  جزء ال 

وتاأكيدا لهذا الفكر اأن�ساأت اجلامعة منذ بداياتها 

مهما  رافدا  ليكون  املجتمع؛  خلدمة  مركزا 

وهمزة  الو�سل بني اجلامعة واملجتمع املحلي. 

يحكى  وثائقي  فيلم  عر�س  اللقاء  تخلل  وقد 

كلياتها  ويعر�س  ون�ساأتها،  اجلامعة  تاريخ 

واأهم دوائرها ومراكزها، اإ�سافة اإىل املنجزات 

التي حققتها اجلامعة خالل ال�سنوات املا�سية 

جتعلها  اأن  تاأمل  التي  والتطلعات  عمرها،  من 

 . اهلل  باإذن  العاجل  القريب  يف  معا�سا  واقعا 

الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  رئي�س  قدم  ذلك  بعد 

تف�سيليا  عر�سا  الرواحي  خلفان  بن  اأحمد 

واأهدافها  ور�سالتها  وروؤيتها  اجلامعة  عن 

الدكتور  االأ�ستاذ  اأكد  حيث  وا�سرتاتيجيتها، 

لل�سيوف اأن اجلامعة موؤ�س�سة علمية اأهلية ذات 

نفع عام، ونفعها مردوده يعود على املجتمع، 

واأن لها ثالث وظائف حمورية تتمثل يف ن�رض 

املعرفة  واإنتاج  والتدريب،  بالتعليم  املعرفة 

التقني،  والتطوير  العلمي  بالبحث  وت�سخريها 

وخدمة املجتمع من خالل االإ�سهام يف التنمية 

املجتمعية لكافة مكونات املجتمع، كما تطرق 

منها  املحاور؛  من  عدد  اإىل  اجلامعة  رئي�س 

مو�سوع اجلودة ال�ساملة واأن اجلامعة م�ستمرة 

متطلعة  خدماتها،  من  والتح�سني  التطوير  يف 

الدويل يف جمال  اأن حت�سل على االعتماد  اإىل 

اجلودة االأكادميية خالل العام القادم .

واأو�سح رئي�س اجلامعة خالل عر�سه اأن 

املجتمع  خلدمة  طاقاتها  جل  ت�سخر  اجلامعة 

وذلك  عام،  ب�سكل  العماين  واملجتمع  اجلامعي 

مركز  بينها  من  اأ�سا�سية  بنى  عدة  خالل  من 

للنماء  رافدا  ليكون  اأن�ساأ  الذي  املجتمع  خدمة 

للمجتمع العماين، و�سندوق م�ساندة املتعلمني 

)معني( الذي اأ�س�س ليذلل العقبات وال�سعوبات 

لهم  وي�سمن  الطالب  اأمام  واملعنوية  املادية 

ويف  اجلامعة،  يف  العلمية  م�سريتهم  ا�ستمرار 

اإن  اجلامعة:  رئي�س  قال  العلمي  البحث  جانب 

اجلامعة ح�سلت على متويل من جمل�س البحث 

العلمي لعدة م�ساريع بحثية ، ومولت اأي�سا عدة 

م�ساريع بحثية، وقدمت اجلامعة جمموعة من 

االأعمال اال�ست�سارية، كما ا�ستمل العر�س �رضحا 

مف�سال عن احلرم اجلديد للجامعة متطرقا فيه 

اىل مكوناته ومميزاته وتكلفته التقديرية واأهم 

املتوقعة  واملدة  يواجهها  التي  ال�سعوبات 

الإجناز املبنى بجميع مراحلة املختلفة .

الدكتور  االأ�ستاذ  ويف ختام عر�سه وجه 

اأ�سحاب  اإىل  وتقديره  �سكره  اجلامعة  رئي�س 

على  ال�سورى  جمل�س  واأع�ساء  الوالة  ال�سعادة 

»توا�سل«،  لبنامج  احل�سور  دعوة  تلبيتهم 

االأ�سئلة  لل�سيوف طرح  وفتح بعد ذلك املجال 

يف  اأ�سادوا  وقد  واملقرتحات،  واال�ستف�سارات 

تطور  من  اجلامعة  اإليه  و�سلت  مبا  حديثهم 

مت�سارع وجودة يف التعليم، واأن اجلامعة تعد 

اأن  البد  اأنه  واأكدوا  مبنجزاتها،  لعمان  فخًرا 

تلقى الدعم من قبل فئات املجتمع املختلفة.

اجلامعة  رئي�س  ا�سطحب  ذلك  بعد 

اأرجاء  يف  ميدانية  جولة  يف  الكرام  ال�سيوف 

اجلولة  �سملت  حيث  للجامعة،  املبدئي  احلرم 

يف ن�سخته ال�سابعة.. »برنامج توا�سل« ي�ست�سيف عدًدا من اأ�سحاب ال�سعادة الولة 

واأع�ساء جمل�س ال�سورى

كتبت- هالة الرواحية-جماعة ال�سحافة 

و االإعالم:

ال�سيدلـــــــة  كليـــــــة  ا�ست�سافـــــت 

حملة  خمتباتها  اإحدى  يف  والتمري�س 

»فخر الوطن« للتبع بالدم، و التي تهدف 

بالدم  التبع  باأهمية  الوعي  ن�رض  اإىل 

والت�سجيع على زيادة عدد املتبعني للدم؛ 

خمي�س  بن  اإدري�س  ذكره  ما  ح�سب  وذلك 

يف  املتطوعني  اخلزيري-اأحد  �سعيد  بن 

هذه احلملة-.

تاأتي  احلملة  اأن  بالذكر  جدير 

بنك  خدمـات  دائــرة  مـــع  بالتعـــاون 

للدراجــــات  م�سقــــط  ونــادي  الــدم 

وقد القت جتاوبًا   ،  Muscat bikers
اإيجابيا من قبل طالب وموظفي اجلامعة.

كلية ال�سيدلة والتمري�س ت�ست�سيف حملة 

»فخر الوطن« للتربع بالدم

مركز اخلدمات ال�ست�سارية وتوطني البتكار ينظم ور�سة عمل 

حول درا�سة اجلدوى للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

كتبه: اأجمد الرواحي

وتوطني  اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  نظم 

اجلدوى  درا�سة  حول  عمل  ور�سة  االبتكار 

واملتو�سطة   ال�سغرية  للموؤ�س�سات  االقت�سادية 

بقاعة امل�سارق، وقدم الور�سة االأ�ستاذ: فادي الريان 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لتنمية  العامة  الهيئة  من 

واملتو�سطة )ريادة(. 

ويف بداية الور�سة قدم الريان �رضحا مب�سطا 

االقت�سادية  اجلدوى  بدرا�سة  خالله  من  ف 
رّ
عر

اإىل  باالإ�سافة  واملتو�سطة  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 

 ،SWOT �سوات   بنظام  امل�رضوع  حتليل  كيفية 

الدرا�سة  اإعداد هذه  الهدف من  اإىل  بعد ذلك تطرق 

ياأتي ملعرفة جودة امل�رضوع  اإعدادها  اأن  واأو�سح 

عن  عالوة  ال�سحيح  اال�ستثماري  القرار  واتخاذ 

التكاليف وحتقيق  ا�ستغالل املوارد وحتديد  ح�سن 

ومركز  والتمري�س  ال�سيدلة  كلية  وخمتبات  العلمي  للبحث  دار�س  مركز 

تعزيز م�سالك التعلم ومركز تعليم مهارات الكتابة وخمتب الور�سة الفنية، 

ختام  ويف  ومهامها،  مكوناتها  اأهم  و  املركز  تلك  من�ساآت  على  واطلعوا 

 ، الغداء  وجبة  بتناول  اجلامعة  رئي�س  مبعية  الكرام  ال�سيوف  قام  الزيارة 

كما قام الطرفان بتبادل الهدايا التذكارية .

اأ�سحاب ال�سعادة الوالة واأ�سحاب ال�سعادة  اأبدى  ويف نهاية الزيارة 

اإعجابهم  )توا�سل7(  برنامج  يف  امل�ساركون  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء 

 وتطور على 
ٍّ
اإليه جامعة نزوى من رقي واإ�سادتهم بامل�ستوى الذي و�سلت 

كافة االأ�سعدة التنموية.

القيمة امل�سافة، كما حتدث عن العوامل الرئي�سية التي حتدد الفر�س اال�ستثمارية 

املتاحة يف اأي جمتمع ومنها درا�سة ظروف الطلب والعر�س باالإ�سافة اإىل الت�سابك 

بني القطاعات االقت�سادية. 

اجلدوى  درا�سة  الور�سة  يف  الريان  اإليها  تطرق  التي  االأخرى  النقاط  ومن 

ال�سوقية واأهميتها ودرا�سة اجلدوى املالية واأهم م�سادر التمويل للم�رضوع، ويف 

نهاية الور�سة قدم �سكره جلامعة نزوى واملركز على ح�سن اال�ست�سافة وللح�سور 

التي  املعلومات  الور�سة وتقدمي  اال�ستفادة من  لهم  االإ�سغاء متمنيا  على ح�سن 

الور�سة جمموعة من موظفي وطلبة  ال�سوق املحلي، ح�رض  للدخول يف  توؤهلهم 

اجلامعة.
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الطالبي  االإر�ساد  مركز  نظم 

اجلن�سي  التحر�س  عن  توعوية  حما�رضة 

الدكتورة عبري فاروق  باالأطفال، قدمتها 

تناولت  حيث   ، املركز-  البدري-مديرة 

املحا�رضة العديد من املحاور التي تهدف 

اإىل وقاية االأطفال من التحر�س اجلن�سي.

باحلديث  املحا�رضة  بداأت  وقد 

النف�سي  للتح�سني  الوقائي  املنهج  عن 

الوقاية،  وم�ستويات  امل�سكالت  �سد 

اجلن�سي  التحر�س  اأنواع  عن  حتدثت  كما 

والتي ت�سمل التحر�س باالأفعال والتحر�س 

بالكالم م�سرية اإىل اأ�سباب التحر�س والتي 

ت�سمل االختالء بالطفل، وتعر�سه مل�ساهد 

اإيحاءات  قد حتتويه من  وما  االألعاب  اإىل جانب  االإنرتنت،  اأو  التلفاز  �سا�سة  اأمام  غري الئقة عند جلو�سه 

جن�سية، وكذلك اإهمال االأهل للطفل.

انزواءه  ومنها  للتحر�س  الطفل  تعر�س  على  الدالة  العالمات  اإىل  البدري  الدكتورة عبري  تطرقت  ثم 

فجاأة ووجود كدمات يف اأنحاء ج�سمه و انفعال الطفل على غري عادته بالغ�سب اأو العدوانية على االآخرين، 

و�رضاخه وهو نائم، اإىل جانب التبول الالاإرادي ومتتمته بكالم غري وا�سح اأو غري مفهوم.

كما اأ�سارت املحا�رضة اإىل طرق التعامل مع الطفل املتحر�س به وبع�س االأ�ساليب املتبعة يف عالجه 

ة بعر�س مقطع فيديو ي�سور طرق الوقاية والعالج من التحر�س  مما قد يتعر�س له، واختتمت املحا�رضرَ

اجلن�سي باالأطفال.

مركز الإر�ساد الطالبي ينظم حما�رضة توعوية عن 

»التحر�س اجلن�سي بالأطفال«

كتبت -ليلى بنت خلفان الرحبية: 

توا�ساًل لفعاليات البنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التوجيه 

تدريبية  ور�سة  املركز  نظم  اخلريجني،  مع  والتوا�سل  الوظيفي 

يد للتوظيف االإلكرتوين((، وقد جاء تنفيذ الور�سة تاأكيداً  بعنوان:))جمجُ

على الدور االإيجابي الذي ي�سري على خطاه املركز ملا له من اأهمية 

من  ما  يف  قدراتهم  ومتكني  واخلريجني  الطالب  مهارات  تعزيز  يف 

�ساأنه توجيه طاقاتهم خلدمة اأنف�سهم خا�سة واملجتمع عامة. 

التعريف  اأهمها  حماور  عدة  على  التدريبية  الور�سة  وركزت 

جائزة  على  بدورها  احلائزة  االإلكرتوين  للتوظيف  يد  جمجُ مببادرة 

ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي لعام 2015م، كما تناولت املهارات 

للمناف�سة  ي�ستعد  وهو  التخرج  قبل  امتالكها  اخلريج  على  الواجب 

املالئمة  الوظيفة  عن  البحث  جتارب  يف  واخلو�س  العمل  �سوق  يف 

واملتمثلة يف مهارات املقابلة ال�سخ�سية وكيفية اجتيازها واحل�سول 

على الوظيفة املتقدم لها.

وقد اأثرى الطالب احلا�رضون الور�سة التدريبية مبجموعة من 

يف  الطالب  دور  حول  عدة  مو�سوعات  يف  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة 

تعزيز قدراته وكيف يتجاوز ال�سعوبات التي قد تعرت�س دربه وهو 

ي�سق طريقه للبحث عن وظيفة وحتقيق اال�ستقرار الوظيفي الحقًا.

ويف ختام الور�سة قدم مدير مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل 

مع اخلريجني الفا�سل حمد بن �سليمان العزري كلمة �سكر اأثنى فيها 

يد الذين جت�سموا عناء الطريق يف �سبيل تعريف طالب  على فريق جمجُ

الواجب  باملهارات  اأي�سا  وتعريفهم  يد  جمجُ مببادرة  نزوى  جامعة 

»جميد للتوظيف الإلكرتوين« يف �سيافة مركز التوجيه 

الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني

مركز اإمناء املوارد الب�رضية ينفذ اأوىل دوراته الإمنائية 

للعام الأكادميي اجلديد

نفذ مركز اإمناء املوارد الب�رضية �سمن دوراته 

االإمنائية للعام االأكادميي )2017/2016م(، دورة يف 

اأع�ساء  ا�ستهدفت   )Turnitin(تورنتني برنامج 

الهيئة االأكادميية يف اجلامعة؛ اإذ ي�ساهم البنامج 

مراجعات  وتب�سيط  العالمات  و�سع  ت�رضيع  يف 

النظراء ف�ساًل عن تقدمي تعقيبات نافعة للطالب.

 ويتمثل البنامج يف فح�س اأبحاث الطالب 

ومقارنتها  حمتواها  اأ�سالة  من  للتحقق  فوًرا 

بقاعدة بيانات هي االأ�سخم عاملًيا، وامل�ساعدة يف 

حت�سني امل�ستوى التعليمي لدى الطالب وانخراطهم 

وذلك عن طريق تقدمي مالحظات اأكرث ثراًء، وتوفري 

�سحب  عالمات  ابتكار  خالل  من  املعلمني  وقت 

�سوتية  وتعليقات  للتخ�سي�س  قابلة  واإ�سقاط 

على  الطالب  ت�سجيع  جانب  اإىل  تقييم،  ومناذج 

التعلم من بع�سهم البع�س وتنمية مهارات التفكري 

النقدي لديهم.

حريزة-من  اإليا�س  االأ�ستاذ  الدورة  قدم  وقد 

املحاور  من  العديد  وتناولت  نوليدج-   تك  مركز 

فاعليته  و   Turnitin التعريف ببنامج   اأهمها 

اإعدادات  تو�سيح  و  التعليمية،  العملية  خدمة  يف 

اإىل تو�سيح  اإ�سافة  ا�ستخدامه،  و طريقة  البنامج 

تعليم  كبيئة  اإدارته  وكيفية  البنامج  عمل  اآلية 

افرتا�سية، وكذلك مناق�سة بع�س املفاهيم املرتبطة 

وال�رضقات  االأكادميية  النزاهة  مثل  بالبنامج 

االأدبية.

الهندية  العمانية  ال�رضكة  كرمت 

اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  طالب  لل�سماد 

الفا�سل  رعاية  حتت  وذلك  نزوى،  بجامعة 

العا�سمي-نائب  م�سلم  بن  حمود  بن  �سعيد 

وبح�سور  لل�رضكة-  التنفيذي  الرئي�س 

نائب  اجلفيلي-  مذخور  بن  �سعود  االأ�ستاذ 

االإدارية واملالية-،  لل�سوؤون  رئي�س اجلامعة 

والدكتور �سالح بن من�سور العزري-م�ساعد 

الطالب- وعدد من موظفي  ل�سوؤون  الرئي�س 

اجلامعة وطالبها.

ويف حفل التكرمي قدم االأ�ستاذ حمدان بن �سعيد العامري –مدير مركز الرعاية االجتماعية –كلمة اأكد فيها 

على التعاون وال�رضاكة احلقيقية التي تربط بني خمتلف موؤ�س�سات املجتمع، م�سريا اإىل اللفتة الطيبة التي قامت بها 

اإياها على دعمها  �ساكرا  االحتياجات اخلا�سة،  لذوي  والتي متثل قيمة معنوية  لل�سماد  الهندية  العمانية  ال�رضكة 

املتوا�سل للجامعة واملجتمع على حد �سواء. ثم قدم الطالب مكتوم بن را�سد احلو�سني كلمة نيابة عن زمالئه الطالب 

درا�ستهم  يف  الطالب  �سي�ساند  الذي  وكررَمها  الطيبة  مبادرتها  على  ال�رضكة  فيها  �سكر  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 

وطلبهم للعلم.بعد ذلك تف�سل راعي املنا�سبة بتقدمي الهدايا لذوي االحتياجات اخلا�سة والتي �سملت تقدمي اأجهزة 

برايل واالآيباد وكر�سي متحرك، ثم اجته راعي املنا�سبة واحل�سور الفتتاح وحدة رعاية طالب ذوي االحتياجات 

اخلا�سة والتي ت�سمل غرف لت�سجيل املقررات اجلامعية لذوي االإعاقة الب�رضية، وكذلك ت�سمل حوا�سب اآلية مزودة 

ببنامج ناطق وقاعة ال�ستذكار الدرو�س.  وتقدم الوحدة للطالب العديد من اخلدمات منها متابعة الطالب اأكادمييا 

مب�ساعدة م�رضفة الوحدة الفا�سلة فايزية بنت �سامل ال�سملية، وتوفري طالب االإ�سناد مل�ساعدتهم يف ا�ستذكار الدرو�س 

ومعرفة القاعات، وتوفري من ي�ساعدهم على كتابة االمتحانات، وحل امل�ساكل التي قد يعانون منها يف جمتمعهم 

اجلامعي االأمر الذي ي�سهل عليهم �سري االأمور يف م�ساورهم الدرا�سي. 

ال�رضكة العمانية الهندية لل�سماد تكرم ذوي الحتياجات 

اخلا�سة وجامعة  نزوى تفتتح وحدة رعاية خا�سة بهم

توافرها يف كل خريج ليكون مناف�سًا ورقمًا 

التعليم  موؤ�س�سات  خمرجات  بني  �سعبًا 

العايل، وقدم لهم هدية تذكارية مثمنًا الدور 

الذي قاموا به، وموؤكداً على �رضورة ا�ستمرار 

يد وجامعة نزوى.  العالقات الطيبة بني جمجُ
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الأ�ستاذ الدكتور بوحجام يف �سيافة مركز الفراهيدي للدرا�سات العربية

كتب- اأجمد الرواحي:

نظم مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي بالتعاون مع مركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم حما�رضة 

بعنوان:)) اأحمد بن ماجد يف كتابات امل�ست�رضقني((، األقها االأ�ستاذ الدكتور حممد نا�رض بوحجام -رئي�س جمعية 

اأ�ساتذة اجلامعة وطلبة املاج�ستري.  ويف بداية املحا�رضة قدم الدكتور  الرتاث باجلزائر- و�سط ح�سور عدد من 

مبركز  كثب  عن  للتعريف  وذلك  الرا�سدي  �سعيد  الدكتور  للح�سور  الفراهيدي–  مركز  مدير   - املحروقي  حممد 

ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم واأهم اخت�سا�ساته واملجاالت التي يدعمها املركز �سواء كانت ثقافية اأم 

علمية حيث يعتب املركز املنظم الرئي�سي لهذه املحا�رضة. 

البحار  باأ�سد  تعلقت  والتي  باملعلومات  الرثية  املحا�رضة  لبدء  الدكتور  بوحجام  االأ�ستاذ  تقدمي  ذلك  تلى 

العماين اأحمد بن ماجد، حيث قدم االأ�ستاذ نبذه تعريفية عن حياة ابن ماجد ، وقال: »اإن هذه املحا�رضة مهمة 

البن  اأن  حيث  العماين،  التاريخ  الإن�ساف  جدا 

ماجد �سرية ذاتية يجب على كل عماين اأن يفخر 

لعبه  ملا  العظيم  الرجل  بهذا  يتباهى  واأن  بها 

من دور يف اكت�ساف العديد من الطرق البحرية 

وامل�سارات التي كانت جمهولة لدى العامل يف 

ذكر  ما  اأهم  عن  حتدث  ذلك  بعد  الوقت«.  ذلك 

يف كتابات امل�ست�رضقني عن ابن ماجد ودوره 

اأمثال فا�سكو دي جاما.  ويف نهاية املحا�رضة فتح  العامليني  اأبرز املالحني وامل�ستك�سفني  املهم يف م�ساعدة 

املحروقي  حممد  الدكتور  توجه  كما  عليها،  واالإجابة  وا�ستف�ساراتهم  اأ�سئلتهم  لطرح  للح�سور  املجال  بوحجام 

لالأ�ستاذ الدكتور بوحجام  بال�سكر اجلزيل على تف�سله باإلقاء املحا�رضة وتبادال الهدايا التذكارية. 

طالبات  من  جمموعة  �ساركت 

القيادات وتنظيم  اجلامعة يف ور�سة تطوير 

البيئة  جمعية  نظمتها  التي  امل�ساريع 

العمانية مبقر موؤ�س�سة »الردهة« و ذلك يوم 

ال�ساعة  من  املوافق)2016/11/19م(،  ال�سبت 

العا�رضة �سباحا وحتى الرابعة ع�رضا.

حماور  عدة  الور�سة  ت�سمنت  وقد 

اأهمها التعرف على  القيادة واأهمية القيادة، 

واأي�سا كيفية اإدارة الوقت والعمل اجلماعي 

هي  وما  ناجحة،  فعاليات  تنظيم  وكيفية 

اأ�سا�سيات عمل فعالية ناجحة، كما ت�سمنت 

ذات  حول  وامل�سابقات  االأن�سطة  من  جانبا 

املو�سوع.

الفرق  من  عددا  الور�سة  ح�رض 

البيئية  املجموعات  م�سابقة  يف  امل�ساركة 

اأع�ساء  وكذلك  والكليات،  جلامعات 

الداعمة  وال�رضكات  العمانية  البيئة  جمعية 

للم�سابقة. 

طالبات اجلامعة ي�ساركن يف ور�سة 

»القيادة وتنظيم املهارات«

ا�ست�ساف مركز خدمة املجتمع ور�سة عمل »التقنيات احلديثة 

بوحدة  ممثال  الفردية  املهارات  ق�سم  نظمها  التي   ، املائي«  للر�سم 

ملحافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  باملديرية  الت�سكيلة  الفنون 

الداخلية وذلك بقاعة اخلزف باجلامعة، حيث ا�ستهدفت �ستني معلما 

ومعلمة للفنون ت�سكيلية باملحافظة، وملدة خم�سة اأيام.

واأ�ساليب  اإىل تدريب املعلمني على تقنيات  الور�سة  وقد هدفت 

متنوعة يف الر�سم املائي تتنا�سب مع التغريات يف املناهج والتطورات 

احلديثة يف الر�سم والت�سوير، وتعريف املعلمني باخلامات واالأدوات 

تنفيذ  كذلك  االإلكرتوين،  العر�س  خالل  من  املائي  للر�سم  املنا�سبة 

اأعمال فنية بتقنيات خمتلفة باالألوان املائية يف م�ساحات معينة مع 

مراعاة ال�سفافية فيها و اال�ستفادة من اأب�سط اأ�ساليب الر�سم والتلوين، 

وتطبيقها مع الطلبة مع مراعاة تغيري الطريقة ح�سب ما ينا�سب الفئة 

العمرية، ومنها نقل اأثر املهارات املكت�سبة من التجارب التي عر�ست 

ونفذت بالور�سة؛ وذلك بابتكار و�سائل تعليمية والتنوع فيها وزيادة 

دافعية الطلبة من خاللها.

منها  املائي  للر�سم  خمتلفة  لتقنيات  �رضح  الور�سة  وتناولت 

بن  فهد  الت�سكيلي  الفنان  قدمها  والقطارة،  والعزل  الت�سييح  تقنية 

الباطنة-،  جنوب  مبحافظة  ت�سكيلية  فنون  -معلم  املعمري  �سامل 

حيث قام ب�رضح جميع التقنيات امل�ستخدمة يف الر�سم املائي ومنها 

قام امل�ساركون بالتطبيق واإنتاج لوحات فنية خمتلفة مت عر�سها يف 

بينهم  فيما  اخلبات  تبادل  بق�سد  وذلك  الور�سة،  من  اخلام�س  اليوم 

ونقد العمل ب�سكل يعني املعلم على تقومي العمل.

هذا وقد رعى حفل ختام الور�سة االأ�ستاذ �سيف بن حمد العبديل 

الداخلية-  حمافظة  بتعليمية  الب�رضية  املوارد  تنمية  دائرة  -مدير 

مركز خدمة املجتمع ي�ست�سيف ور�سة عمل »التقنيات احلديثة للر�سم املائي« 

ملعلمي الفنون الت�سكيلية مبحافظة الداخلية

بداأ معهد التعلم مدى احلياة هذا ال�سهر بتنفيذ 

التح�سريية  الدورة  وهما  تدريبيني  برناجمني 

للم�ستوى  العامة  االإجنليزية  واللغة  لالآيلت�س 

�سهر  مدى  على  البناجمني  نفذ  حيث  الثالث، 

تطوير  اإىل  االجنليزية  اللغة  برنامج  ويهدف  كامل، 

وتعليمه  ة،  االإجنليزيرّ اللرّغة  يف  ب 
رّ
املتدر مهارات 

طرق الترّوا�سل واملحادثة حول العديد من املوا�سيع 

القواعد  اليوميرّة وتدري�سه خمتلف  املتعلرّقة باحلياة 

حيح حتدثًا وكتابًة،  ال�سرّ كل  بال�سرّ اللغوية وتطبيقها 

واإثراء لثقافته بقراءة العديد من املوا�سيع املتعلقة 

اللرّغوي  التطوير  يف  بدوره  ي�ساعده   مما  باللرّغة 

الدورة  تهدف  كما  ميتلكها.  الرّتي  ة  االإجنليزيرّ للغته 

باأهم  املتدرب  تعريف  اإىل  لالآيلت�س  التح�سريية 

االختبار  اجتياز  ت�ساعده على  التي  اال�سرتاتيجيات 

متارين  عدة  خالل  من  االآيلت�س  ل�سهادة  الدويل 

الفردي  امل�ستوى  على  املدر�س  بها  يقوم  واأن�سطة 

واجلماعي للمجموعة.

معهد التعلم مدى احلياة ينفذ برامج تدريبية 

خالل هذا ال�سهر 

حيث قام بتوزيع ال�سهادات التدريبية للمعلمني امل�ساركني، كما كرم 

على  نزوى  تكرمي جامعة  وكذلك  الور�سة  واملدربني يف  املحا�رضين 

امل�ساركة يف التنظيم واال�ست�سافة.
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كتبت-فخرية العامرية:

�سهدت اجلامعة حفل تد�سني جماعة �سناع الريادة 

ذلك  وكان  اجلامعة،  يف  املاج�ستري  لطلبة  جماعة  كاأول 

–نائب  ال�ساملي  عي�سى  بن  طالب  الدكتور  رعاية  حتت 

ال�رضف  �سيف  وح�سور  اخلارجية-  للعالقات  الرئي�س 

ومقدم  الب�رضية  التنمية  الرواحي-مدرب  طالل  االأ�ستاذ 

االأكادمييني  من  وجمموعة  واإذاعية-  تلفزيونية  برامج 

واملوظفني وطلبة وطالبات اجلامعة.

القارئ  الذكر احلكيم ب�سوت  باآيات من  وبداأ احلفل 

رئي�س  كلمة  تلته  ثم  اجلماعة-  يف  –ع�سو  العلوي  اأحمد 

اجلماعة يو�سف العطار حتدث فيها عن اجلماعة كم�رضوع 

مرحلة  يف  العليا  الدرا�سات  بطلبة  يعنى  متفرد  ريادي 

م�ستوى  على  نوعها  من  االأوىل  هي  واجلماعة  املاج�ستري 

خال�س  عن  كلمته  يف  عب  كما  ال�سلطنة،  يف  اجلامعات 

راأ�سهم  وعلى  نزوى  جامعة  يف  للقائمني  وامتنانه  �سكره 

تقدميه  مت  ملا  اجلامعة-  -رئي�س  الرواحي  اأحمد  الدكتور 

األقى �سيف  لتاأ�سي�س هذه اجلماعة، ثم  من دعم وم�ساندة 

فيها  عب  ق�سرية  كلمة  الرواحي  طالل  االأ�ستاذ  ال�رضف 

لتلك  ال�ساعي  الريادية وم�ستوى طموح  االأعمال  عن قيمة 

االأعمال واأ�ساد باجلماعة وعب عن مدى امتنانه مل�ساركته 

يف تد�سينها.

اأهداف  عن  فيديوهات  عر�س  احلفل  خالل  ومت 

احلفل  ومتيز  كما  اأع�ساءها،  ومواهب  واأن�سطتها  اجلماعة 

ل�سورة  مبا�رض  بر�سم  الت�سكيلي  كالفن  الفنية  بفقراته 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س املعظم للفنان الت�سكيلي 

ه�سام الرزيقي وتقدمي ق�سيدة �سعرية متميزة من ال�ساعر 

جلميع  والهدايا  واحللوى  الورود  تقدمي  ومت  ال�سلي.  خالد 

احل�سور مما اأ�ساف جوا ممتعا وبهيجا بنفو�س احلا�رضين.

اجلماعة  �سعار  تد�سني  ختامه  يف  احلفل  و�سهد 

ال�سحوبات على  للحفل وكذلك  الراعية  املوؤ�س�سات  وتكرمي 

جمموعة من الهدايا املقدمة من ال�رضكات الراعية.

لأول مرة على م�ستوى جامعات وكليات ال�سلطنة.. اجلامعة تد�سن 

جماعة »�سناع الريادة« اخلا�سة بطلبة الدرا�سات العليا

اأخبــــار

كتبه: خليل احل�رضمي 

جامعة  يف  بغريها  للناطقني  العربية  لتعليم  ال�ساد  معهد  ا�ستقبل 

اأملانيا  جمهورية  من  العربية  اللغة  درا�سي  من  جديدة  جمموعة  نزوى 

الهند  وجمهورية  فرن�سا،  جمهورية  و  الفلبني،  وجمهورية  االإحتادية، 

ال�سقيقة، وجمهورية  باك�ستان االإ�سالمية وجمهورية تركيا. 

اأ�سابيع.   اأربعة  حيث خ�سع املنت�سبون لبنامج درا�سي مكثرّف ملدة 

ا�ستمل اليوم االأول على جولة تعريفية يف خمتلف مرافق اجلامعة ت�سمنت 

والكادراالأكادميي  اجلامعة  ومكتبة  التدري�سية  بالقاعات  الطالب  تعريف 

اأع�ساء هيئة التدري�س عر�سا مف�سال ا�ستمل  واالإداري باملعهد . كما قدم 

بها  يلتزم  اأن  الطالب  على  يجب  التي  االأ�سا�سية  املعلومات  بع�س  على 

اتباعها خالل  الطالب  التي يجب على  وال�سلوكيات  االآداب  اإىل  باالإ�سافة 

فرتة درا�ستهم باملعهد. كما قدمت االأ�ستاذه نهى العبي بع�س الن�سائح 

املحلي  العماين  باملجتمع  واندماجهم  جتوالهم  خالل  الطالب  تفيد  التي 

املعهد  اأعدها  التي  املتنوعة  والفعاليات  للرحالت  اإقامتهم  خالل  وذلك 

واالأكادميي  الثقايف  البنامج  عن  مف�سال  �رضحا  العبية  واأ�سافت  لهم. 

اإعداده للطلبة امللتحقني بالدورة. هذا وبعدها خ�سع  الذي مت  والرتفيهي 

املحو�سب  امل�ستوى  امتحان حتديد  اإىل  بالدورة  امللتحقني  الطالب  جميع 

ليتم بعد ذلك توزيعهم ح�سب م�ستوياتهم املختلفة. وعلى هام�س برنامج 

هذه  تاأتي   « قائلة  اجلامودية  رحيمة  االأ�ستاذه  حتدثت  التعريفي  اليوم 

الدورة وهي الدورة االأربعني من افتتاح املعهد يف اجلامعة، حيث �سمت 

اأكرث من اثنى ع�رض طالبا وطالبة من خمتلف اجلن�سيات مبختلف لغاتهم 

بلدان  �ستى  من  الطالب  من  الكوكبة  لهذه  تتاح  فر�سة  وهي  وثقافاتهم، 

العامل اللتقائهم يف بلد واحد وهي �سلطنة عمان من اأجل تعلم لغة القراآن 

وهي اللغة العربية، واالأهم باأن ينقلوا الطالب ثقافتنا العربية اإىل بلدانهم 

وت�سجيع زمالئهم على تعلم اللغة العربية كلغة ت�ساعد الطالب يف حياته 

العملية واملهنية«.     

خمتلف  من  وطالبة  طالبا   12 �سمت  الدورة  هذه  اأن  بالذكر  جدير 

التخ�س�سات واجلن�سيات. كما مت اإعداد برنامج ثقايف متكامل �سمل بع�س 

بال�سلطنة  واحل�سارية  والتاريخية  االأثرية  املواقع  واأبرز  الأهم  الرحالت 

وبالتحديد يف املنطقة الداخلية، اإ�سافة اإىل ذلك مت اإعداد برنامج خا�س 

لزيارات ميدانية لبع�س املوؤ�س�سات احلكومية باملنطقة ودورات يف جمال 

اخلط العربي وبرنامج ال�رضيك اللغوي املعد للطلبة امللتحقني بالدورة.   

معهد ال�ساد ي�سم كوكبة جديده يف دورته الأربعني

كرة  خما�سي  فعاليات  موؤخرا  انطلقت 

للعام  نزوى«  جامعة  كليات  القدم«دوري 

الريا�سية  بال�سالة  2017م   /2016 االأكادميي 

العلوم  كلية  الدوري  يف  �سارك  و  اجلديدة. 

والعمارة  الهند�سة  ،وكلية  بفريقني  واالآداب 

بفريق واحد، وكذلك كلية االقت�ساد واالإدارة 

ال�سيدلة  كلية  اأما  بفريق،  املعلومات  ونظم 

و�سارك  فرق،  بثالث  ف�ساركت  والتمري�س 

عدد  لي�سبح  فرق  بثالث  التاأ�سي�س  معهد 

الفرق امل�ساركة ع�رض فرق ت�سم )110( طالبًا 

االأوىل  املباراة  بداأت  و  اجلامعة.  طالب  من 

كلية  فريقي  بني  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة 

العلوم واالآداب وفريق املعهد التاأ�سي�س، وقد 

بنتيجة)8/ واالآداب  العلوم  كلية  فريق  فاز 

الثامنة  ال�ساعة  الثانية  املباراة  وبداأت  ــ(.  

العلوم  وكلية  التاأ�سي�س  معهد  بني  م�ساًء 

العلوم  كلية  فريق  فوز  واأ�سفرت عن  واالآداب 

املباراة  اأما  14/ــ(.  واالآداب)ب(بنتيجة) 

التا�سعة  ال�ساعة  متام  يف  كانت  فقد  الثالثة 

الن�ساط الريا�سي يقيم دوري كليات جامعة نزوى

وتنمية  الطالب  بني  املثمر  التفاعل  خلق  منطلق  من 

العالقات االأخوية بينهم، وغر�س مفهوم احرتام ثقافات االآخرين، 

البادية«  »اأهل  اأم�سية طالبية بعنوان  الطالبي  التميز  اأقام مركز 

بقاعة ال�سهباء، كان ذلك حتت رعاية الفا�سل خالد بن �سامل بن 

علي الدرعي -رئي�س اجلمعية العمانية للنقل البي-.

ال�سوء  �سلطت  التي  الفقرات  من  عددا  االأم�سية  �سملت  وقد 

على حياة اأهل البادية يف �سلطنة عمان واأهم عاداتهم وتقاليدهم، 

حيث بدء احلفل باآي من الذكر احلكيم، تاله عر�س فيديو عن اأهل 

لوحتني  بتقدمي  ال�سعبي  للفن  اجلامعة  فريق  قام  كما  البادية، 

اللهجة  مفردات  حول  م�سابقة  واأقيمت  ال�سعبي)اليولة(،  فن  من 

ال�سلة  وفن  ال�سعرية  اجلل�سة  الفقرات  اأهم  من  وكان  العمانية.  

والتي �سمت كوكبة من �سعراء اأهل البداية حيث قدم ال�سعراء عدد 

من االأ�سعار باللهجة البدوية و�سارك يف اجلل�سة ال�سعرية كل من 

ال�ساعر نا�رض بن ال�سني الدرعي وال�ساعر اأحمد بن علي اخلمي�سي 

�سالح  بن  هادي  وال�ساعر  املجعلي  اأحمد  بن  �سلطان  وال�ساعر 

�سليم  بن  بدر  وال�ساعر  الدرعي  حممد  بن  خالد  وال�ساعر  الدرعي 

اجلنيبي. ح�رض االأم�سية جمع كبري من طالب اجلامعة واأ�ساتذتها. 

 مركز التميز الطالبي يقيم اأم�سية اأهل البدو

كتبت- فاطمة عبداهلل الوح�سية:

الفعالية  الطالبي  التميز  مركز  اأقام 

االأوىل للمركز لهذا العام، وذلك مبنا�سبة يوم 

ال�سباب العماين.

مونودراما  م�رضحية  الفعالية  ت�سمنت 

جماعة  تقدمي  من  حياة«  »جتربة  بعنوان: 

فتاة  واقع  عك�ست  املو�سيقى،  و  امل�رضح 

حتقيق  اأجل  من  احلياة  ظروف   ت�سارع 

اأحالمها. 

كما ت�سمنت الفعالية، ا�ست�سافة لواحدة 

النا�سئة،  العمانية  ال�سبابية  املوؤ�س�سات  من 

عر�س  »الردهة«،  موؤ�س�سة  وهي  الناجحة  و 

الفا�سل  للردهة  التنفيذي  املدير  خاللها  من 

هذه  لن�ساأت  مف�ساًل  عر�سًا  الوهيبي،  حممد 

املوؤ�س�سة و �سغف �سبابها الذي اأ�س�س فكرة هذا 

امل�رضوع  براأ�س مال قدره 50 ريال عماين و 

م�ساحة ال تتجاوز 60 مرت مربع.

و ياأتي 26من اأكتوبر من كل عام ، يومًا 

لل�سباب العماين وذلك مبكرمة  من لدن موالنا 

ح�رضة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س من 

�سعيد  املعظم-حفظه اهلل ورعاه-.

احتفالً بيوم ال�سباب العماين.. مركز التميز 

الطالبي يقيم اأوىل فعالياته لهذا العام الأكادميي

كلية  وفريق  والعمارة  الهند�سة  كلية  جمعت  حيث  م�ساًء 

كلية  فريق  فوز  عن  واأ�سفرت  والتمري�س)اأ(  ال�سيدلة 

املباراة  بداأت  كما     .)6/8( بنتيجة  والعمارة  الهند�سة 

كلية  فريقي  جمعت  حيث  م�ساًء  العا�رضة  ال�ساعة  الرابعة 

واالإدارة  االقت�ساد  كلية  وفريق  )ب(  والتمري�س  ال�سيدلة 

االقت�ساد  كلية  فريق  فوز  عن  واأ�سفرت  املعلومات  ونظم 

االأ�ستاذ  وقال   .)6/9( بنتيجة  املعلومات  ونظم  واالإدارة 

حممد فريد حمرو�س امل�رضف الريا�سي بجامعة نزوى اأن 

اإيجابية من طالب اجلامعة  الدوري يحظى مب�ساركة  هذا 

باأهمية  الطلبة  قناعة  يدل على  فاإمنا  �سيء  واإن دل على 

ممار�سة الن�ساط الريا�سي داخل وخارج اجلامعة مبختلف 

اأنواع الريا�سات.
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كتب- با�سم ب�رضى �سليب:

التميز  مبركز  ممثلة  نزوى  جامعة  �ساركت 

العلوم  بكلية  الفنية  الرتبية  �سعبة  و  الطالبي 

الثامن  الطالبي  االإبداعي  امللتقى  يف  االآداب  و 

لتدريب  العربي  املجل�س  يقيمه   الذي  و  ع�رض، 

طالب اجلامعات العربية  بجامعة جنوب الوادي 

بجمهورية م�رض العربية، وقد راأ�س  وفد اجلامعة 

-م�ساعد  العزري  من�سور  بن  �سالح  الدكتور 

و  املجتمع-  وخدمة  الطالب  ل�سوؤون  الرئي�س 

لتدريب  العربي  باملجل�س  نزوى  جامعة  ممثل 

مركز  مدير  نائبة  و  العربية  اجلامعات  طالب 

القوي  عبد  بنت  منى  االأ�ستاذة  الطالبي  التميز 

اليافعية.

افتتح الدكتور عبا�س من�سور رئي�س جامعة 

ع�رض  الثامن  االإبداعي  امللتقى  الوادي،  جنوب 

والذي تنظمه جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع 

املجل�س العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية 

-وزير  ال�سيحى  اأ�رضف  الدكتور  رعاية  حتت 

م�رض  بجهورية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

-اأمني  عرابي  اأبو  �سلطان  والدكتور   - العربية 

عام احتاد اجلامعات العربية- وبح�سور الدكتور 

والدكتور  الفيوم-  جامعة  -رئي�س  حمزة  خالد 

الحتاد  امل�ساعد  حممود-االأمني  راأفت  حممد 

اجلامعات العربية-.

-رئي�س  من�سور  عبا�س  الدكتور  اأكد  وقد 

اجلامعة- يف كلمته على اهتمام الدولة بال�سباب 

ودعمها لهم يف كل املجاالت الأنهم اأمل امل�ستقبل 

والركيزة االأ�سا�سية لبناء الدولة ويف هذا االإطار 

امللتقى  اإقامة  اأن  اإىل  اجلامعة  رئي�س  اأ�سار 

جنوب  بجامعة  ع�رض   الثامن  الطالبي  االإبداعي 

الوادي يعد فر�سة طيبة ل�سباب اجلامعات لطرح 

اأفكار  واإبداعاتهم املختلفة وهى  اأفكارهم 

جيدة قابلة للتنفيذ وت�ساهم يف حل العديد 

من امل�سكالت التي تواجه املجتمع العربي.

امللتقى الطالبي فر�سة الإبراز مواهب 

الطالب واإبداعاتهم:

-مدير  القي�سية  اأحمد  الدكتور  واأكد 

اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي  املجل�س 

امللتقى  هذا  اإقامة  اأهمية  اأن  العربية- 

باأن  العربي  املجل�س  من  اإميانا  تاأتى 

للجامعات  االأ�سا�سي  املرتكز  هم  الطالب 

لبناء  االأ�سا�سية  النبتة  وهم  العربية 

اأمة  الأية  امل�ستقبل  واآمال  اأهداف  وحتقيق 

رعايتهم  على  اأي�سا  احلر�س  باب  ومن 

اإىل  م�سريا  منهم  املبدعني  اإبراز  وحماولة 

معاجلات  وهو«  امللتقى  عنوان  اختيار 

املعا�رضة  للتحديات  ال�سباب  وحلول 

مالئما  ليكون  الفرعية«  الهويات  واأزمة 

الحتياجات املجتمعات العربية املعا�رضة 

تلبية  يف  امل�ساهمة  يف  الطالب  ودور 

اأنه  واأ�ساف  االحتياجات،  تلك  من  جزء 

العربية  اجلامعات  لكل  الدعوة  توجيه  مت 

وقد مت ا�ستالم 126 بحثًا مت قبول 63 منها 

للم�ساركة يف امللتقى وقد جاءت االأبحاث 

دول   9 من  عربية  جامعة   34 من  املقبولة 

وال�سودان  وال�سعودية  االأردن  وهى  عربية 

ولبنان  وفل�سطني  والعراق  عمان  و�سلطنة 

�سيد  حممود  الدكتور  واأكد  واليمن  وم�رض 

عبد ال�سادق -من�سق عام االن�سطة الطالبية 

بجامعة جنوب الوادي- اأن امللتقى ي�ساهم 

والثقافية  العلمية  االأن�سطة  ت�سجيع  يف 

واأي�سا  العربية،  اجلامعات  لطلبة  والفنية 

اجلامعات  لطلبة  تدريب  فر�س  توفري 

عربي  ملتقى  اإقامة  طريق  عن  العربية 

ما  تدريب  فر�س  توفري  خالله  يتم  �سنوي 

بني اجلامعات العربية املختلفة ويت�سمن 

برنامج امللتقى مناق�سات لعر�س االأبحاث 

اإىل  باالإ�سافة  املختلفة  التحكيم  وجلان 

ال�سياحية  واملزارات  الرتفيهية  االأن�سطة 

للوفود امل�ساركة.

وقام الدكتور عبا�س من�سور -رئي�س 

اأحمد  والدكتور  الوادى-  جنوب  جامعة 

لطالب  العربى  املجل�س  -مدير  القي�سية 

اخلتام  حفل  يف  العربيه-  اجلامعات 

بتوزيع اجلوائز للطالب الفائزين باملراكز 

االأوىل بفعاليات امللتقى الطالبي االإبداعي 

والذى  العربية  للجامعات  ع�رض  الثامن 

نظمته جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع 

اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي  املجل�س 

العربية.

طالب جامعة نزوى يح�سدون مراكز 

متقدمة:

وقد ح�سلت الطالبة حنان بنت حممد 

والذي  ببحثها  االأول  املركز  على  العبية 

للزخارف  اجلمالية  »القيم  عنوان:  حمل 

وامل�رض«  العمانية  الكمة  يف  الهند�سية 

حمور  يف  امل�سارك  الفني  للتذوق  كم�سدر 

هاين  الدكتور  وباإ�رضاف  الفني،  االإبداع 

جدا  »�سعيدة  العبية:  وقالت  فاروق، 

مب�ساركتي يف امللتقى الطالبي الثامن ع�رض 

وح�سويل على املركز االول واأين ا�ستطعت 

العمانية  بالكمة  امل�ساركني  اأعرف  اأن 

هذا  خالل  من  �سناعتهما  وفن  وامل�رض 

�سورة  نقل  من  متكنت  اأين  كذلك  البحث، 

عن املجتمع العماين وعاداته املتمثلة يف 

جامعــــــة نـــــــزوى ت�ســـــــارك فـــــــي امللتقــــــى الإبداعــــــــي الطالبــــــــي الثامــــــــــن ع�ســـــــــر

وحت�ســـــــد املركــــــز الأول فـــــي جمــــــــال الإبـــــــداع الفنـــــــي
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وحت�ســـــــد املركــــــز الأول فـــــي جمــــــــال الإبـــــــداع الفنـــــــي

اللب�س التقليدي«. واأ�سادت الطالبة بامللتقى 

للطالب  املجال  فتح  يف  ودوره  االإبداعي 

وتنميتها،  ومواهبهم  قدراتهم  ال�ستك�ساف 

دوما كمحطة  ذاكرتهم  يبقى يف  الذي  االأمر 

مروا بها يف اأيامهم اجلامعية، كذلك اأ�سادت 

الطالبة بح�سن اال�ستقبال وال�سيافة. 

خالد  الطالب  ح�سل  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

بكالوريو�س  -طالب  احلو�سني  م�سعود  بن 

جائزة  على  برتوكيماويات-   هند�سة 

املجل�س العربي  عن بحثه والذي جاء بعنوان 

»امل�رضح اجلامعي بجامعة نزوى ودورة يف 

م�ساكل  ومعاجلة  امل�رضحية  الثقافة  ن�رض 

با�سم  االأ�ستاذ  باإ�رضاف  العماين«  املجتمع 

ب�رضى. ويف حوار مع الطالب خالد احلو�سني 

حول م�ساركته يف امللتقى اأ�سار اإىل اأنه �سعيد 

عليه  ح�سل  ملا  امللتقى  يف  مب�ساركته  جداً 

من خبات ومهارات، واأ�ساد بالتنظيم وح�سن 

القائمني على  ال�سيافة واال�ستقبال من قبل 

الذي  ال�سياحي  بالبنامج  واأ�ساد  التنظيم 

اأتاح له م�ساهدة معامل مدينة االأق�رض واأهم 

املعابد الفرعونية به مثل معد الكرنك ووادي 

واأ�ســاف:  النيــل  مـن  الغربي  بالب  امللوك 

لطالب  فر�سة  امللتقيات  هذه  مثل  »اإن 

وال�سداقة  التعارف  على  العربية  اجلامعات 

وتبادل اخلبات فيما بينهم«. وحول البحث 

الذي قدمه الطالب قال:« اإن امل�رضح اجلامعي 

داخل  ب�سمات  له  م�رضح  نزوى  جامعة  يف 

اأن م�ساركته  اإىل  اجلامعة وخارجها« واأ�سار 

خالل  من  جاءت  الفني  االإبداع  جمال  يف 

يف  امل�ساركني  تعريف  يف  �سادقة  رغبة 

جامعة  يف  اجلامعي  امل�رضح  بدور  امللتقى 

االأعمال  واأهم  ور�سالته  به  يقوم  وما  نزوى 

التي يقدمها على مدار العام االأكادميي. 

عبد  بنت  منـى  االأ�ستـاذة  منـح  تـم  و 

القوي اليافعيـة -نائـبة مديـر مركـز التميـز 

املجـل�س  قـبل  مـن  تكرمييـن  الطالبـي-، 

يف  �سخ�سيـة  ع�سويـة  وهمـا  العربـي، 

اجلامعات  طالب  لتدريب  العربي  املجل�س 

العربية ، وكذلك منحها �سفة ممثلة للمجل�س 

التعاون   جمل�س  دول  جامعات   يف  العربي 

الوطن  يف  مرة  الأول  يحدث  هذا  و  اخلليجي 

العربي اأن تكون هناك ع�سوية �سخ�سية يف 

اجلامعـات  طـالب  لتدريب  العربي  املجل�س 

العربية.

• تو�سيات امللتقى االإبداعي الطالبي:

حيث اأو�سى املوؤمتر ب�رضورة االت�سال 

احتاد  يتبعها  التي  العربية  الدول  بجامعة 

وزراء  بال�سادة  واأي�سا  العربية  اجلامعات 

اخلارجية العرب و�رضح الفعاليات التي يقوم 

بها املجل�س العربي من اأجل ت�سهيل احل�سول 

يف  للم�ساركني  الدخول  تاأ�سريات  على 

وتطوير  الطلبة  وتدريب  االإبداعية  امللتقيات 

عملية التقييم االأوىل بقبول البحوث املر�سحة 

للم�ساركة يف اأي من امللتقيات، وطرح ق�سية 

امللتقى  يف  جديد  كمحور  العربي  االإبداع 

ممثل  خالل  من  امل�ساركني  وتزويد  القادم 

امللتقى  اأعمال  بجدول  امللتقى  يف  اجلامعة 

يقل  ال  باأن  اللجنة  تو�سى  كما  وفعالياته، 

عدد اأع�ساء جلنة التحكيم النهائي عن ثالثة 

واأي�سا  املعني  من املتخ�س�سني يف املحور 

امللتقى  حماور  يف  مبتخ�س�سني  اال�ستعانة 

القطر  داخل  املوجودة  اجلامعات  داخل  من 

ال�سرتاكهم �سمن جلان التقييم. 

بحث  مادة  اإدراج  اقرتاح  مت  واأخريا 

�سمن  العلمي  البحث  منهجية  اأو  علمي 

اإقامة ور�س  والعمل على  الدرا�سية  املقررات 

العلمي  البحث  يف  نقا�سية   وحلقات  عمل 

وي�سمل :-

1- البحث العلمي يف العلوم االإن�سانية 

واالجتماعية.

2- البحث العلمي يف العلوم التطبيقية.

وور�س عمل يف االإبداع وي�سمل :-

1- االإبداع التكنولوجي.

 2-االإبداع االدبي.

 3-االإبداع الفني.

واالأمن  املوؤ�س�سات  وبناء  اإدارة  وكذلك 

املجتمعي.  

من  نزوى  جامعة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العربي  اخلريج  منطقة  يف  اجلامعات  اأوائل 

التى ا�سرتكت باملجل�س العربي لتدريب طالب 

اجلامعت العربية، وقد ح�سلت اجلامعة على 

الطالب  عدد  يف  م   2015 للعام  االول  املركز 

العربية  باجلامعات  للتدريب  اأوفدتهم  الذين 

للتدريب  ا�ستقبالهم  مت  الذين  الطالب  وعدد 

باجلامعة، وقد ا�ست�سافت اجلامعة يف نف�س 

العام امللتقى االإبداعي الطالبي ال�سابع ع�رض 

لطالب اجلامعات العربية. 
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�سافر ففي الأ�سفار خم�س فوائد)7(..

اأوك�سفـــــــورد مدينـــــــة العلــــــم واجلمــــــــال

متعة وفائدة

الدكتور/ �سليمان بن �سامل احل�سيني

تكمن  ال  البيطانية  املدينةجُ  هذه 

ا،  واإمنَّ وح�سب  عراقتها  يف  ها  �سهرتجُ

وب�سكل اأ�سا�سي يف كونها مدينة علم بكلِّ 

اإىل  ي�ساف  معنى،  مْن  الكلمةجُ  حتمل  ما 

البديعة  والت�ساميم  اجلمايلرّ  ع  الطابرَ ذلك 

ملبانيها، و�سوارعها، وحدائقها، وحقولها 

ففي  وت�سريول؛  التيمز  ونهري  اخل�رضاء، 

قاعات  اأجمل  مْن  واحدة  تقع  اأوك�سفورد 

الدرّرا�سة يف اأوروبا كلرّها )دفينتي �سكول(،  

وتتو�سط كلرّ كليرّة ومبنى حدائق )ال�سكواد( 

بجمال  العلم  فيتمازج  كل؛  ال�سرّ الرباعيرّة 

املكان ونقاء البيئة، وكاأنَّ العلم واجلمال 

اأو  واحد  رحٍم  وليد  االأوك�سفورديني  لدى 

تواأماِن ال يعي�س اأحدهما اإال بوجود االآخر. 

مدينِة  قلبجُ  ي�سمُّ  االأرقام؛  بلجُغِة 

واأكرثرَ  ًة،  كليرّ اأربعني  مْن   اأكرثرَ  اأوك�سفورد 

اإثني  على  يربو  ما  فيها  مكتبٍة  مئةِ  مْن  

ثمانني  مْن  واأكرثرَ  مطبوع،  مليون  ع�رِض 

�سبعةرَ  ت�سمُّ  كما  الكرتونية،  دوريٍة  األفرَ 

راقة؛  ٍة وتاريخيرّة. وبلغة العرَ متاحفرَ علميرّ

اأوك�سفورد باملعلم واملعرفة  تعود عالقة 

وذلك  امليالدي،  ع�رض  الثاين  القرن  اإىل 

واملتعلمني  للعلم  ا  كر�سيرّ اأ�سبحت  عندما 

يف بريطانيا اإثر املنع الذي فر�سه امللك 

الطلبة  على  )1167م(  يف  الثاين  هرني 

جامعة  اإىل  التوجه  من  البيطانيني 

 -1249 )بني  التايل  القرن  ويف  باري�س، 

ل كليرّاتها  1280م( �سهدت املدينة ميالدرَ اأوَّ

العلميرّة )الكليرّة اجلامعيرّة( و)كليرّة مرتون( 

اإن�ساءجُ  تواىل  ذلك  وبعد  باليلول(.  و)كليرّة 

وم�ساكن  الدرّرا�سة،  وقاعاتجُ  الكليات، 

متددا  املدينة  لت�سهد  واملكتبات؛  الطلبة، 

يف  وزيادًة  وم�ساحتها،  حجمها  يف 

م�ستوى  على  و�سهرِتها  العلميرّة،  اأهميرّتها 

ملاليني  مزارا  اأ�سبحت  حتى  العامل 

ال�سيرّاح �سنويا.  وبلغة االإجنازات العلمية، 

بريطانيا  يف  جامعة  اأول  اأوك�سفورد 

القرن  بداية  يف  ةرَ  العربيَّ اللغةرَ  دِر�س  تجُ

)اال�ست�رضاق(  علم  مْن  كجزء  ع�رض  الرابع 

)كليرّة  اأ�سا�س  وب�سكل  به،  نيت  عجُ الذي 

عدد  جانب  اإىل  اال�ست�رضاقية(،  الدرّرا�سات 

من الكليرّات واالأق�سام االأخرى باجلامعة، 

يف  اآنتوين(  الق�سي�س  )كليرّة  �ست 
رّ
اأرَ�س اأْن  اإىل 

االأو�سط(  ال�رضق  درا�سات  )مركز  )1957م( 

الدرا�سات  جمال  يف  اجلهود  لتوحيد 

ق االأو�سط   العليا والبحوث املتعلقة بال�رضرّ

يف  املختلفة  الكليرّات  بها  تقوم  التي 

هذا  ِورّج  تجُ وقد  اجلامعة. 

)1985م(  يف  االهتمام 

)مركزاأوك�سفورد  باإن�ساء 

االإ�سالمية(.  للدرّرا�سات 

عمان،  ل�سلطنة  وكان 

اإحدى  ْت  ِميَّ �سجُ التي 

الكبى با�سمها،  قاعاته 

ن�سيبا يف امل�ساهمة يف 

ر�سالته  لتحقيق  دعمه 

لدعم  م�ستقل  كمركز 

بني  والتفاهم  التعاون 

العامل االإ�سالمي والغرب وخدمة الباحثني 

و�سعوب  باالإ�سالم  املهتمني  العلم  وطلبة 

 مبكتبة 
ُّ
العامل االإ�سالمي. واالأثاثجُ اخل�سبي

املركز مزدان بنقو�ٍس ذات طابع اإ�سالمي 

مان.  �سنع يف �سلطنة عجُ

اكت�سف  اأوك�سفورد  يف  بيته  ومْن 

اأنَّ  )1705م(  يف  هايل  اإدموند  الفلك  عامل 

ا�سم  يحمل  اأ�سبح  الذي  هايل(-  )املذنب 

يف  ويظهر  ثابت  دوران  له  الفلك-  عامل 

�سنًة.   )75( كلرّ واحدة  ة 
رّ
مر االأر�س  �سماء 

بودليان(،  )مكتبة  تقع  اأوك�سفورد  ويف 

منذ  لة  خمورّ مكتبات  �ستِّ  من  واحدة 

)1610م( باالحتفاظ بن�سخة من كلرّ كتاب 

 
رّ
املقر واأكو�سفورد  بريطانيا.  يف  ي�سدر 

التي  هرية،  ال�سرّ بالكولز(  )ملكتبة  الرئي�س 

يد  على  )1879م(  يف  اإن�سائها  عند  كانت 

لبيع  كمحلٍّ  بالكولز  بنجامني  مالكها 

الكتب امل�ستعملة ال تت�سع لثالثة اأ�سخا�س، 

اأ�سخم  اأ�سبحت االآن واحدًة مْن  ها  اأنَّ غري 

اململكة  يف  الن�رض  ودور  املكتبات، 

هذه  يف  الرئي�س  ها  فرعجُ ي�سمُّ  املتحدة، 

املدينة ما ي�سل طوله اإىل )5( كيلومرتات 

يف  موؤلفاٌت  بها  عررَ�سجُ  تجُ الرفوف  من 

ق�سة  واملجاالت.  التخ�س�سات  جميع 

ذات  جامعية  كمدينة  اأوك�سفورد  جناح 

العلم مع روح  �سهرة عاملية ميتزج فيها 

والدرّين  واملغامرة  العطاء   
رّ
وحب املبادرة 

مثيٌل  له  يوجد  ال  قد  ب�سكٍل  يا�سة 
رّ
وال�س

امللك  �سها 
رّ
اأ�س )اأوريل(  فكليرّة  العامل؛  يف 

اإثر  الرابع ع�رض  القرن  الثاين( يف  )اإدوارد 

هزميته على اأيدي االإ�سكوتلنديني مبعركة 

بانوكبرين يف )1314م(، قاطعا على نف�سه 

يبني  اأْن  الهزمية  تلك  من  جنا  اإْن  عهدا 

بني  والعالقة  مرمي.  للقدرّي�سة  نذرا  كليرّة 

اأوك�سفورد  يف  والعلم  )امل�سيحية(  الدين 

الكليات  من  الكثري  يف  مظاهرها  تبدو 

�سها رجال دين، 
رّ
والكرا�سي العلميرّة التي اأ�س

وتقع  ورهبان.  قدي�سني  يات  م�سمرّ وحتمل 

نيت على هيئة كنائ�س.  داخل كنائ�س اأو بجُ

ببجها  العذراء  مرمي  القدرّي�سة  وكني�سة 

ق مثال �ساهد على  امق ورواقها املنمرّ
رّ
ال�س

ذلك، مل ال وهي الكني�سة الر�سميرّة جلامعة 

توما�س  )ال�سري  �س 
رّ
اأ�س وعندما  اأوك�سفورد! 

الن�ساجني  اأثريا  اأحد  اأبن  وهو  وايت(، 

اأطلق  اأوك�سفورد  يف  كليته  البيطانيني، 

القدي�س  الأنَّ  جون(  القدي�س  )كليرّة  عليها 

رجل  براي�س،  وهيو  خيرّاطا.  كان  جون 

كاثدرائية  يف  اخلزانة  واأمني  الدين 

امل�سيح(  )كليرّة  موؤ�س�س  ديفد، هو  القدي�س 

واأوك�سفورد  ع�رض.  ال�ساد�س  القرن  يف 

مهد  الطائفة )امليثودية( امل�سيحية التي 

الثامن  القرن  يف  ول�سي(  )جون  اأ�س�سها 

اأكو�سفورد البوت�ستانتية(  ع�رض، و)حركة 

)جون  قيادة  حتت  اأع�ساوؤها  ع  جتمَّ التي 

كيبل( يف القرن التا�سع ع�رض. 

اأكرث  جرت  اأوك�سفورد  ويف 

العقوبات عنفا يف تاريخ الب�رضية عندما 

فِّذ يف اأحد �ساحاتها حكم االإعدام حرقا  نجُ

بالنار على ثالثة من ق�ساو�ستها: )ريديل( 

هم رف�سوا التخلي  و)التيمر( و)كرامنر(؛ الأنَّ

عْن عقيدتهم البوت�ستنية التي كان ينظر 

اإليها اآنذاك اأنها �رضبا من الهرطقة والكفر 

اأوك�سفورد  الكني�سة. ويف جامعة  بتعاليم 

فرن�س(  فالبي  )توما�س  الق�سي�س  تخرج 

لن�رض  )1819م(  يف  مان  عجُ اإىل  جاء  الذي 

مغامراته  مذكراته  يف  ن  ودوَّ امل�سيحية 

التب�سريية مع �سكان م�سقط و�سواحيها.

واآثار روح املبادرة ودعم املجتمع 

يف  وال�سناعية  املالية  والقطاعات 

متعددة،  ومعرفيرّا  علميا  اأوك�سفورد  اإثراء 

كهذا  عابر  مقال  يح�سيها  اأْن  مْن  واأكرث 

راأى  فعندما  االأمثلة.  بع�س  يتعدرّى  ال 

املنحدرين  الطلبة  اأنَّ  باليلو(  دي  )جون 

ل  من العائالت الفقرية ال ي�ستطيعون حتمرّ

باليلو(،  )كليرّة  لهم  بنى  ار�سة  الدرّ تكاليف 

ا�سة 
رّ
جت لبيطانيا كبار الكترّاب وال�س

َّ
وخر

جريني(  و)جراهام  اآرنولد(  )ماثيو  مثل 

تبرّع  و  هيلي(.  و)دن�س  هيث(  و)اإدوارد 

رجل املال واالأعمال )توما�س بريجن( يف 

ويف  هرتفورد(.  )كليرّة  باإن�ساء  )1874م( 

�رضكتا  دعمت  الع�رضين  القرن  منت�سف 

)مركز  اإن�ساءرَ  بي(  و)بي  )�سل(  النفط 

ق االأو�سط(.  درا�سات ال�رضرّ

وقاعات  الكليرّات  ر�سالة  تكتمل 

الدرا�سة والكتب واملختبات واالأ�ساتذة يف 

اأوك�سفورد بدور موازي تقوم به املتاحف 

ال  التي  النباتات  وحديقة  واملعار�س 

الرتفيهي  اجلانب  يف  مهامها  تقت�رض 

تقف  ال  فاملتاحف  وح�سب.  وال�سياحي 

حققته  وما  العلماء  اجنازات  عر�س  عند 

اجلامعةجُ مبختلف كليرّاتها وفروعها خالل 

املعريفرّ  العطاء  من  الطويل  تاريخها 

، بل تقدرّم لطالب العلم، خا�سة  والتنويريرّ

عليها  يتدفقون  الذين  والنا�سئة  االأطفال 

ومادة  ًة  واقعيرّ بيئًة  وجماعات،  فرادى 

خام الكت�ساب املعرفة التي ال تتاأتى مْن 

ة. لي�س ذلك وح�سب؛  خالل الدرّرا�سة النظريرّ

العامل  اإليهم  املتاحف  هذه  جلبت  فقد 

وكائناته،  وثقافاته،  بح�ساراته،  كلرّه 

وبيئاته، وو�سعته بني اأيديهم. ففي حني 

يعر�س )متحف ِبت ريفرز( ن�سف مليون 

النقدية  والعمالت  االأ�سلحة  من  قطعة 

واملن�سوجات  واملجوهرات  واالأقنعة 

واالأدوات جاء بها الكابنت )جيم�س كوك( 

مْن  وغريهما  ريفرز(  )هرني  والرائد 

اأ�سقاع العامل، يعر�س )املتحف اجلامعي 

للكائنات  عيرّنات  الطبيعي(  للتاريخ 

احليوانية والنباتية وعظام الدينا�سورات 

التي جمعها علماء االأحياء مْن كلرّ قارات 

م لعامل االأحياء البيطاين 
رّ
العامل، مع جم�س

ته  لنظريرّ وعر�سا  داروين(،  )ت�سارل�س 

ل  تو�سَّ التي  احليرّة  الكائنات  اأ�سل  يف 

واملتاأنية  العميقة،  درا�ساته  نتيجة  اإليها 

للكائنات التي جمعها خالل رحلته التي 

اأمريكا  ا�ستمرت زهاء اخلم�س �سنوات يف 

اجلنوبية يف القرن التا�سع ع�رض. 

ه  فاإنرّ العلوم(  تاريخ  )متحف  ا  واأمرّ

والطب  الفلك  علماء  اإجنازات  يعر�س 

على  يزيد  وما  وامل�ستك�سفني،  والرحالة 

العلميرّة  االأدوات  من  األفا  ع�رض  خم�سة 

التي كان يكتب عليها  بورة 
رّ
ال�س فيها  مبا 

)اين�ستاين(  ال�سهري  الريا�سيات  عامل 

التي  والكامريا  الريا�سية،  معادالته 

ور  بال�سرّ العرب(  )لوران�س  بها  ق  وثرّ

الفوتوغرافية  مغامراته احلربيرّة يف �سبه 

اأوك�سفورد  اإىل  زيارتي  العربيرّة.  اجلزيرة 

بـ  م�ساركتي  اأثناء  يف  اأيام  �ستة  ملدة  

يف  مان(،  وعجُ االإبا�سية  ال�سابع:  )املوؤمتر 

ال�رضق  درا�سات  )مبركز   2016 مايو  �سهر 

يل  اأكدت  اأنتوين(،  �سانت  بكلية  االأو�سط 

يقارب  ما  قبل  يل  نت  تكورّ التي  النظرة 

ة هذه 
رّ
مر الأول  زرتجُ  �سنًة عندما   )25( من 

القرن  من  الت�سعينيات  بداية  يف  املدينة 

د 
رّ
جمر لي�ست  اأوك�سفورد  باأنَّ  املا�سي، 

مدينٍة بها جامعة، واأنَّ جامعة اأوك�سفورد 

د جامعة يف مدينة. فمدينة 
رّ
اأكرث مْن جمر

و�سوارعها،  مرافقها،  بكلرّ  اأوك�سفورد 

تنب�س  جامعة  وحدائقها،  واأحيائها، 

عب  اأ�سبحت  اأوك�سفورد  وجامعة  ِعلما. 

نتيجة دعم  القرون جامعًة بحجم مدينة 

العلماء،  وطموحات  البيطاين،  املجتمع 

يا�سة 
رّ
ال�س رجال  وتناف�س  الطلبة،  ونبوغ 

املال  رجال  وكرم  اخلري،  يف  والدين 

واالأعمال وعطائهم اجلزيل.
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العنـــف والأطفـــال

اإعداد: د. عبدالفتاح اخلواجه  

جامعة نزوى

 ا�ستاذ االإر�ساد النف�سي امل�ساعد

 ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية.

اأي  باأنه  االأطفال  �سد  العنف  يعرف  اأن  ميكن 

اإهمال  اأو  اأو �سوء معاملة،  اأو جن�سي،  اعتداء ج�سدي، 

يتعر�س له الطفل.  وب�سكل اأكرث دقة فهو �سوء معاملة 

التي  االأفعال  جمموعة  وهي  عام،  ب�سكل  الطفل 

اأو من يقوم برعاية  الوالدين  اأحد  مور�ست من طرف 

الطفل والتي ت�سببت يف اإيذاء ح�سي، اأو معنوي للطفل، 

اأو تهديد باإيذائه. كما اأن االعتداء على الطفل يكمن اأن 

ميار�س يف البيت، اأو يف موؤ�س�سات الرعاية املختلفة، 

يتفاعل  التي  املجتمعات  اأي من  اأو يف  املدار�س،  اأو 

فيها الطفل. وهناك اأربع فئات رئي�سية لالعتداء على 

االأطفال هي: االعتداء اجل�سدي، واالإهمال، واالعتداء 

وال  اجلن�سي،  االعتداء  واآخرها  املعنوي،  اأو  النف�سي 

وباء  متثل  االأطفال  �سد  العنف  ظاهرة  اأن  نن�سى 

ويتعر�س  م�ستمر،  ت�ساعد  يف  وهي  االآن  عامليا 

بكافة  للعنف  �سنويا  العامل  حول  االأطفال  ماليني 

على  خطرية  م�سكلة  العنف  ميثل  وبذلك  اأ�سكاله، 

ال�سعيد العاملي .

اأنه  على  هنا  العنف  �سلوك  اإىل  النظر  وميكن 

اأو  العاطفي  اأو  اجل�سمي  اأو  النف�سي  االأذى  اإيقاع 

طالب  قبل  من  االإحراج  اأو  ال�سخرية  اأو  امل�سايقة 

منه  اأ�سغر  اأو  منه،  اأ�سعف  اآخر  طالب  على   م�ستقِو 

اأن  وب�سكل متكرر. وميكن  االأ�سباب  �سبب من  الأي  اأو 

يقا�س هذا ال�سلوك وبح�سب االجتاه اأو االإطار ال�سلوكي 

من خالل الدرجة التي يح�سل عليها مقيا�س )�سلوك 

اال�ستقواء( وجماالته اخلم�سة.

فالعنف )Bullying( ظاهرة قدمية موجودة 

يف جميع املجتمعات منذ زمن بعيد، وهي موجودة 

وكذلك  )ال�سناعية(  املتقدمة  املجتمعات  يف 

عمر  يف  العنف  �سلوك  ويبداأ  النامية،  املجتمعات 

يف  يبداأ  يراه  بع�سهم  اأن  حتى  الطفولة  من  مبكر 

اأويل  مفهوم  بت�سكيل  الطفل  يبداأ  حيث  ال�سنتني  عمر 

العنف، ويبداأ تدريجيًا وي�ستمر حتى ي�سل اإىل الذروة 

اخلام�س،  )الرابع،  املتو�سطة  االأ�سا�سية  املرحلة  يف 

ال�ساد�س(، ثم ي�ستمر يف املرحلة االأ�سا�سية العليا، ثم 

الثانوية، وقلما يكون يف  يبداأ بالهبوط يف املرحلة 

فال  ال�سخرية  حاالت  وبا�ستثناء  اجلامعية،  املرحلة 

والكليات،  اجلامعات  يف  ا�ستقواء  حوادث  عن  ي�سمع 

بني  ا�ستقواء  حاالت  عن  ن�سمع  اأننا  من  بالرغم 

االأزواج حيث ي�ستقوي الزوج على زوجته، اأو ت�ستقوي 

العمل قد  اأن بع�س بيئات  الزوجة على زوجها، كما 

يتوفر فيها بع�س اأ�سكال العنف.

التي  البيئة  من  مكت�سب  �سلوك  هو  والعنف 

جميع  على  خطر  �سلوك  وهو  ال�سخ�س،  فيها  يوجد 

قوي  طرف  ميار�س  وفيه  فيه،  امل�ساركني  االأطراف 

اأ�سعف  النف�سي واجل�سدي واجلن�سي جتاه فرد  االأذى 

منه يف القدرات اجل�سمية اأو العقلية. واأنه من املهم اأن 

نزيل الفكرة غري العقالنية لدى الكثري من النا�س التي 

ترى يف العنف �سلوكًا طبيعيًا بني االأطفال، وينتهي 

امل�ستقويني  اأن  بل  اأحد،  من  تدخل  دون  تلقائيًا 

واملتفرجني   )Victims( وال�سحايا   )Bullies(

و�سعوبات  م�سكالت  من  يعانون   )Bystanders(

واإن  ومنوهم،  حياتهم  على  توؤثر  وج�سمية  نف�سية 

من  وهام  �رضوري  الوعي  واإثارة  املبكر  التدخل 

الطلبة  لنعلرّم  ما�سة  احلاجة  واإن  العنف،  وقف  اأجل 

مع  العالقات  يف  منا�سبة  طرقًا  جميعًا  وامل�ساركني 

االآخرين.

ما هو العنف ب�سكل عام؟

اأو  طفل  جتاه  �سلبي  فعل  اأي  باأنه  العنف  يعد 

واالإ�ساءة  به  ال�رضر  اأجل  من  مق�سود،  وب�سكل  اأكرث 

اإليه، حيث ال يكون هناك توازنًا بينهما. وهو اإيقاع 

االأذى  وهذا  اأفراد  جمموعة  اأو  واحد  فرد  على  االأذى 

او  لفظيا  اأو  عاطفيًا  اأو  نف�سيًا  اأو  بدنيًا  يكون  رمبا 

التهديد  كذلك  ويت�سمن  معًا،  بع�سهما  اأو  جميعهما 

خمالفة  اأو  واالبتزاز،  اجل�سمي  اأو  البدين  باالأذى 

احلقوق املدنية، اأو االعتداء وال�رضب، اأو العمل �سمن 

التهديد، كما ي�ساف  اأو  القتل  ع�سابات، وحماوالت 

ذلك  هو  العنف  اأن  كما  اجلن�سي.  التحر�س  ذلك  اإىل 

فردين  بني  التوازن  عدم  من  يح�سل  الذي  ال�سلوك 

ي�سمى  واالآخر   )Bully( امل�ستقوي  ي�سمى  االأول 

اجل�سمي  االإيذاء  يت�سمن  وهو   ،)Victim( ال�سحية 

بع�س  ومن   عام،  ب�سكل  واالإذالل  اللفظي،  واالإيذاء 

اأو  يحبه،  ال  لقب  اأو  با�سم  الطفل  دعوة  مثال  اأ�سكاله 

قبل  من  رف�سه  اأو  عنه،  اإ�ساعات  ن�رض  على  العمل 

االآخرين.

وعندما يتعر�س طفل ما اإىل فعل اأو عمل �سار 

من طفل اأكب منه وبا�ستمرار، وعندما ال يكون هناك 

ا�ستقواء.  حالة  اأمام  نكون  القوة  يف  بينهما  توازن 

اأن  اإال  العنف،  تعريف  يف  االإختالفات  من  وبالرغم 

لفظي  اأو  اأذى ج�سمي  اأي  اأنه  على  ي�سفونه  الغالبية 

منه،  اأ�سعف  ما  �سخ�س  جتاه  امل�ستقوي  به  يقوم 

باالأمن،  �سعوراً  اأقل  اأو  �سعبية،  اأقل  اأو  اأ�سغر منه،  اأو 

القيام  منه  الطلب  اأو  التعنيف  اأو  ال�رضب  خالل  من 

ال�سخ�س واأبعاده عن  اأو رف�س  اإرادته،  باأعمال رغم 

الذي  العدوان  اأ�سكال  من  �سكل  اأنه  اأي  املجموعة. 

يقوم به �سخ�س اأو عدة اأ�سخا�س مب�سايقة اآخر مراراً 

وتكراراً يف اجلانب اجل�سدي اأو النف�سي. 

وعليه فالعنف هو �سلوك مق�سود الإحلاق االأذى 

اجل�سمي اأو اللفظي اأو النف�سي اأو اجلن�سي ويح�سل من 

طرف قوي م�سيطر جتاه فرد �سعيف، ال يتوقع اأن يرد 

االعتداء عن نف�سه، وال يبادل القوة بالقوة، وكذلك ال 

يبلغ عن حادثة العنف للرا�سدين من حوله، وهذا هو 

على  اإليه  ينظر  والبع�س  ال�سحية.  على  العنف  �رض 

اأنه ا�سطراب يف �سلوك الفرد، يو�سف باأنه مزيج من 

ال�سلوك العدواين، وغري االجتماعي يت�سف بالدميومة 

اأو  التحدي  �سلوك  فقط  يت�سمن  وال  واال�ستمرارية 

يف  ال�سوي  غري  ال�سلوك  هذا  وينت�رض  املعار�سة، 

عب  ينت�رض  ما  وعادًة  االآخرين،  مع  الطفل  عالقات 

البيئة املدر�سية اأكرث منه يف البيت.

املدر�سة  يف  حتدث  العنف  اأ�سكال  بع�س  اإن 

بيئة  يف  يحدث  وبع�سها   ،School Bullying
بع�س  اأن  كما   ،Workplace Bullying العمل 

ا�ستقواء  تكون  لكي  التكرار  اإىل  حتتاج  ال  اأ�سكاله 

ا�ستقواء  كلمة  وتختلف  هذا  اجلن�سي.  العنف  خا�سة 

دوراً  الثقافية  الفروق  تلعب  حيث  اآخر،  اإىل  بلد  من 

اإليه،  والنظر  واأ�سكاله  املفهوم  تعريف  يف  هامًا 

الطلبة  اأن نظام املدار�س خمتلف وكذلك دخول  كما 

ال�سف االأول، وكذلك اأن اأدوات قيا�س وتقدير العنف 

خمتلفة. 

     وميكن التمييز بني �سلوك العنف والعدوان 

وال�سحايا  ومتكرر  موجع  �سلوك  اأنه  منها:  ب�سفات 

ال اأحد يدافع عنهم.. كما اأن يف العنف هناك م�ساعر 

امل�ستقوي،  لالآخر  ومريحة  ال�سحية  ل�سخ�س  موؤملة 

والقوة يف العنف غري متوازنة فهي بني طرف قوي 

واآخر �سعيف.

العنف واأ�سكاله:

اأو  اللعن،  ال�ستم،  اأو  ال�سب  اللفظي:  العنف   -

االإثارة، اأو التهديد، اأو التعنيف، اأو االإ�ساعات الكاذبة، 

ت�سمية  اإعطاءه  اأو  للفرد،  وم�سميات  األقاب  اإعطاء  اأو 

عرقية.

اأو  ال�سفع،  اأو  كال�رضب  اجل�سمي:  العنف   -

اأو  ال�سحب،  اأو  اأر�سًا،  االإيقاع  اأو  الرف�س  اأو  القر�س، 

اإجباره على فعل �سيء رغما عنه.

جن�سية  اأ�سماء  ا�ستخدام  اجلن�سي:  العنف   -

تهديد  اأو  مل�س،  اأو  قذرة،  كلمات  اأو  بها،  وينادي 

باملمار�سة.

امل�سايقة  والنف�سي:  العاطفي  العنف    -

والتهديد والتخويف واالإذالل والرف�س من اجلماعة.

منع  االجتماعية:  العالقات  يف  العنف    -

اإق�سائهم  االأن�سطة  بع�س  االأفراد من ممار�سة  بع�س 

اأو رف�س �سداقتهم اأو ن�رض �سائعات عن اآخرين.

اأ�سياء  اأخذ  املمتلكات:  على  العنف    -

االآخرين والت�رضف فيها رغما عنهم اأو عدم اإرجاعها 

االأ�سكال  هذه  اإن  القول  من  البد  وهنا  اإتالفها،  اأو 

ال�سابقة قد ترتبط معًا فقد يرتبط ال�سكل اللفظي مع 

اجل�سدي اأو اجل�سدي مع االجتماعي اأو غريها.

�سبكات  ا�ستخدام  خالل  من  العنف   -

من  تطوراً  اأكرث  اليوم  العنف  اأ�سبح  لقد  التوا�سل؛ 

اإر�سال  مثل:  كاالنرتنت  احلديثة  الو�سائل  خالل 

االلكرتوين،  البيد  او  الوات�ساب  طريق  عن  ر�سائل 

على  اإ�ساعات  ن�رض  اأو  اخللوي،  الهاتف  ر�سائل  اأو 

اإ�سافية  م�ساحة  يعطي  وهذا  االإنرتنت،  �سفحات 

ل�سلوكيات العنف.

كيف ميكن اأن ن�سهم يف خف�س �سلوك االعتداء 

واال�ستقواء على الطفل:

تدريب الوالدين على تربية االأطفال وعلى   -

تاأديبهم دون عنف وعلى مهارات حل امل�سكالت.

اأظفارهم  نعومة  منذ  االأطفال  تدريب   -

ال  لكي  لالآخرين،  )ال(  وقول  الذات(  )تاأكيد  على 

امل�ستقوين.  اأو  الغرباء  من  ا�ستغاللهم  �سحية  يقعوا 

واأن  ووالديهم،  ذويهم  مع  ال�سدق  على  وتدريبهم 

خارج  له  يتعر�سون  رمبا  �سيء  اأي  عنهم  يخفوا  ال 

املنزل.

املدر�سة  بني  فيما  التوا�سل  حت�سني   -

والبيت وب�سورة م�ستمرة ومنتظمة.

تقبل االأ�رضة ملا يعرف باالإر�ساد االأ�رضي   -

اإن كانت هي ال�سبب، وتدريبها على فنيات التعامل 

والتوا�سل مع االأبناء مبا يك�سبهم املفهوم االيجابي 

الرتبية  ليزداد وعيهم مبهارات  لذواتهم، وتدربيبهم 

ال�ساحلة الأبنائهم.

النمائي  االإر�ساد  يف  املدر�سة  دور   -

اإيجابية  مهارات  الطلبة  واإك�ساب  والوقائي، 

خاللها  من  ي�ستطيعون  هادفة  واأن�سطة  وتدريبات 

تفريغ انفعاالتهم وطاقاتهم.

يف  اخلادمة  ومهام  لدور  االأ�رضة  انتباه   -

املنزل.

دور االأ�رضة واملدر�سة يف تقوية �سخ�سية   -

االأطفال وحت�سينهم للوقاية من التحر�س واالعتداء.

الفعل  )رد  اأ�سلوب  على  االأبناء  تدريب   -

املعتدي  يدفع  قد  وهذا  مرة(  اأول  ومن  احلازم 

الرتاجع.

تعليم الطفل اأن ال يتقبل ر�ساوي اأو هدايا   -

من اأحد وخا�سة الغرباء.

يجب على الوالدين اأن يعرفا دائما مكان   -

تواجد طفلهما.

يجب اأن يعرف الطفل اأين ميكنه االت�سال   -

هجُ  بوالديه، واأن يعرف االأ�سخا�س الذين ميكنه التوجرّ

اإليهم يف حال غاب الوالدين.

التقيرّد بدقة املواعيد واجٌب على االأطفال   -

وعلى الوالدين على ال�سواء.

الغطاء  على  طفلكم  ا�سم  ت�سعوا  ال   -

داخلها،  يف  �سعوه  بل  املدر�سية  للحقيبة  اخلارجي 

حتى ال ي�ستطيع �سخ�ٌس غريٌب قراءة اال�سم ب�سهولة 

ثقته  فيك�سب  با�سمه  طفلكم  خماطبة  وبالتايل 

ب�رضعة.

�سخ�ٍس  مع  يذهب  ال  اأن  الطفل  تدريب   -

ي�سمح  اأن  وال  اأحٍد  �سيارة  اإىل  ي�سعد  ال  واأن  غريب، 

لغريٍب بالدخول اإىل املنزل.

كيف  بال�سبط،  يعرف  اأن  طفلكم  تدريب   -

ينبغي له اأن يت�رضف يف حاالت معيرّنة.

بناء ثقة الطفل بنف�سه.  -

العبارة للطفل  اأن يتم تو�سيح هذه  ال بد   -

لٌك يل(. وب�سكل اإيجابي)ج�سدي مجُ

ال تعزز اأي�سا �سلوك اال�ستقواء عند طفلك.  -
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حياتهم باتت �سعادة تتلوها �سعادة برغم تلك  العوا�سف واأي العوا�سف اأق�سد ؟!

كانوا ببائتهم يختارون بعناية االألوان واالأ�سكال لكرا�ساتهم واأقالمهم وحقائبهم املدر�سية، يعدون الثواين والدقائق 

لبدء العام الدرا�سي اجلديد الذي يجمعهم باأحب معلميهم واأ�سدقائهم، وما اإن مت�سي اأ�سابيع من بدء الدرا�سة اإال ويت�ساءلون 

عن مواعيد االإجازات ويفرحون بالعطل االأ�سبوعية فتلك هي اأيامهم االبتدائية اجلميلة. 

تتطور االأمور وتبداأ فر�س االختيار واتخاذ القرارات الب�سيطة وبدء االإح�سا�س بتحمل �سيئا من امل�سوؤولية فتتاح لهم 

فر�س حتديد م�ساراتهم العلمية واالأدبية وتكري�س جهدهم يف املذاكرة واال�ستعداد لالختبارات الوزارية، �سعيدين ممتنني 

لكل من اأخذ باأيديهم وحفز طاقاتهم العلمية مت�سوقني لفر�س القبول واالنت�ساب للدرا�سة يف اجلامعات املعهودة فتلك هي 

اأيامهم الثانوية وذكرياتهم اجلميلة.

اليوم كل منهم يف جامعته التي كانت حلما جميال ما�سيا، موزعني جهدهم بني الدرا�سة والتخ�س�س وبني املوهبة 

التوفل وما  الدرا�سة والتدريب يف جماالت تخ�س�سهم، رغم عوا�سف اختبارات  واالإبداع يف مهاراتهم وبع�سهم مزج بني 

اأقرب  احللم يف  يتخرج ويحقق  اأن  ياأمل  باأربعها  ال�سنة  يدر�س يف ف�سول  درا�سيا  يوؤجل ف�سال  اأن  اأبى  والبع�س  يعادلها، 

فر�سة، متنا�سني كل التحديات متطلعني لغد م�رضق، راجني فر�س التوظيف الذي يحقق ذواتهم يف املجتمع فبها تكتمل 

�سعادتهم وتلك هي اأيامهم اجلامعية.

فال�سالم على اأهل الهمة ، فهم �سفوة االأمة و�سادة املجتمع وجنومه الالمعة و�رضاجه املنري الذي يهدي النا�س اإىل 

ال�رضاط القومي والدرب ال�سديد.

ندى بنت را�سد بن �سيف اجلابرية

                                                                                                                                       التخ�س�س: اإدارة اأعمال

ال�سالم على اأهل الهمة   
�سوؤاال  فيه  طرحتجُ  الذي  اليوم  ذلك  اأتذكر 

الثامن  ال�سف  يف  االإ�سالمية  الرتبية  الأ�ستاذة 

من باب اأخذ املعرفة ال اجلدال.. ملاذا يحا�سبنا 

اهلل على تفا�سيل حياتنا اإن كانت مقدرة من اهلل 

تعاىل؟!

ا�ستاءت حينها من ال�سوؤال و قالت بغ�سب: 

ال ت�ساأيل عن االأمور الغيبية مطالقا !

بعد  كبري  ب�سكل  اأحرجني  الذي  االأمر 

النظرات التي تلقيتها منها ومن الطالبات ..

املرحلة  ففي  هنا،  املعاناة  تنتهي  مل 

الندوات  من  الكثري  لنا  تقام  كانت  االإعدادية 

املجاالت  �ستى  يف  والتثقيفية  التعليمية 

ل�سوؤال املخت�سني،  الفر�سة  اأنتهز  وكنت حينها 

من  اجلميع  من  اال�ستياء  اأحلظ  بداأت  ولكنني 

االأمور،  �سفا�سف  عن  اأ�ساأل  كنت  اأ�سئلتي،  كرثة 

االأمور عند ثبوتها  باأن �سغائر  مل يعلموا يوما 

تثبت معها املفاهيم الكبى التي لديك فتتاأكد 

ا�ستنتاجات  اأ�سا�سها  على  فتبني  لك  �سحتها 

اأخرى مهمة.

�سنتان كانتا كفيلتني بقمع مهارة ال�سوؤال 

اأ�سبحت  الروح يف داخلي،  العقل وقتل  وحتجر 

كتلة �سمت يف مراحل الثانوية وحينها اعتدت 

م�ست الثقة يف الذات ال اإراديا. االأمر فطجُ

�سنوات  بعد  متدينا  �سخ�سا  يوما  قابلت 

الرتبية  الأ�ستاذة  �ساألته  الذي  ال�سوؤال  فتذكرت 

�سوؤاله  على  جتراأت  و  االإعدادية  يف  االإ�سالمية 

فعل  بردة  قوبلت  اأنني  العجيب  اأخرى،  مرة 

بال�سوؤال  حب  رجُ �سابقتها؛  عن  متاما  مغايرة 

واقع  من  اأمثله  ذكر  مع  بالتف�سيل  يل  ح  �رضجُ و 

احلياة لتقريب املعنى يل، انده�ست حينها ملاذا 

ف�ستجُ بتلك الطريقة من قبل واجلواب موجود!  رجُ

�سوؤالنا طمعا  عند  نرتكبه  الذي  اجلرم  ما 

ملزيد من املعرفة و الفهم؟!

التفكري  مهارة  متيت  الرف�س  كرثة  اإن   

يف  نالحظه  ما  وهذا  يتحجر  و  العقل  فيخمل 

دخوله  قبل  الطفل  �سوؤال  فمعدل  مدار�سنا، 

يف  و  يوميا  �سوؤال   100 يقارب  ما  املدر�سة 

تتناق�س  االإعدادية  و  االبتدائية  املرحلتني 

و  وا�سح  اخللل  اإن  الطالب،  عند  املهارة  هذه 

ب�سكل كبري جدا فهو االأ�سلوب املتبع يف عملية 

االأ�سئلة  الطالب على عدد  كافاأ  يجُ التدري�س حيث 

التي  االأ�سئلة  عدد  على  ال  عليها  جيب  يجُ التي 

ومقت�رضة  مقيدة  االإجابات  اأغلب  و  قدمها،  يجُ

اأي ال تفكر يف االإجابة ، بل   ، على املنهج فقط 

احفظها فقط.

اإن ال�سوؤال فطرة يف الطبيعة الب�رضية وهو 

بنى من خالله العلوم واملعارف  االأ�سا�س الذي تجُ

على  مثال  نالحظ   واالطالع،  التجربة  وحب 

عما  واالطالع  االألعاب  تفكيك  حب  اأطفالنا 

حتتويه يف داخلها وغالبا ما نقابلهم بالتوبيخ 

النبي  �سوؤال  لتذكرنا  املوقف  تاأملنا  لو  ولكن 

رِب  اإبراهيم  قال  ))واإذ  بقوله  تعاىل  هلل  اإبراهيم 

اأرين كيف حتيي املوتى (( )البقرة :260(. 

مدارك  تفتح  الكيفية  عن  ال�سوؤال  اإن 

ملا  وفقا  ويعمل  ي�ستنبط  و  ليًطِلع  االإن�سان 

جمتمعه،  و  بذاته  يتقدم  يجعله  مما  ا�ستنتج 

وهذا هو احلال الذي اتبعه العلماء امل�سلمني من 

جتربة و حب لل�سوؤال و اإيجاد احلل له مما اأدى 

االإ�سالمية و جعلها  النهو�س باالأمة  تبعا لذلك 

يف مقدمة الركب.

ناهيك عن فوائدها النف�سية و االجتماعية 

يف  ن�رضوها  درا�سة  يف  الباحثون  تو�سل  فقد 

االأطفال  باأن  االجتماعي  النف�سي  العلم  جملة 

م�ستويات  يحققون  ال�سوؤال  كثريي  و  ال�سغوفني 

كما  الذكاء،  م�ستوى  اختبارات  يف  عالية 

و  االجتماعية  عالقاتهم  يف  ناجحني  اأنهم 

و  امل�ستمر  الطالعهم  غريهم  عن  �سعادة  اأكرث 

اكت�سابهم معارف جديدة يوميا.

يتخرجون  العربي  الوطن  يف  طالبنا  اإن 

و  �سنويا  باملاليني  اجلامعات  و  املدار�س  من 

لكن ال نلتم�س اأثرا وا�سحا  لتعلمهم على اأر�س 

الواقع ك�سائر البلدان املتقدمة بل العك�س متاما، 

ب�سبب  للوراء  خطوات  عن  عبارة  هنا  فالتعليم 

ح�رض الفكر وكبته وعدم ال�سماح باإطالق الفكر 

الفكرية  الطاقات  وا�ستخدام  بال�سوؤال  والتعبري 

على  فقط  الفكر  ح�رض  و  الطالب  لدى  الكامنة 

مناهج مقيدة ب�سكل جامد، اأين نحن من عبد اهلل 

بن العبا�س الذي يعرف ب�ساحب الل�سان ال�سوؤول 

و القلب العقول عند تلقيه العلوم .

من  ال�سخرية  اأو  ال�سوؤال  من  املنع  اإن 

مما  احلياة  اكت�ساف  يف  ثقة  اأزمة  تولد  ال�سائل 

من  التي  واالإمكانات  القدرات  كبت  اإىل  يوؤدي 

ت�سيب  التي  االأزمات  من  تخل�سنا  اأن  املمكن 

املنطقة يف الوقت الراهن و تخل�سنا من الفكرة 

متتلك  ال  التي  املال  اأمة  باأننا  بنا  امللت�سقة 

الفكر واالإبداع.

حينها  �سهل  يرَ احلبكة  جذور  معرفة  فعند 

منهجية  تغيري  هو  فعله  علينا  ما  كل  احلل، 

ال�ستقبال  ات�ساعا  اأكرث  ي�سبح  بحيث  التعليم 

اأبناء جيله واحت�سانها و�سقلها لت�سبح  اأفكار 

اأحد نقاط التحول التي تنه�س باالأمة االإ�سالمية 

مثلما  متاما  املتقدمة،  للدول  مواكبة  لتجعلها 

كانت ت�سنف فنلندا من اأ�سواأ الدول يف التح�سيل 

الدرا�سي ال�سيء لطالبها ، حيث اأعادت النظر اإىل 

ويف  جديدة  اأفكار  وجتربة  التدري�س  منهجية 

على  احل�سول  من  متكنت  وجيزة  فرتة  غ�سون 

املركز االأول يف امل�ستويات العالية لطالبها .

فال�سوؤال و الف�سول حول معرفة الغام�س 

بتحويل حياة  االطالع كفيل  و  التق�سي  و حب 

تليق  كرمية  حياة  وعي�س  االأف�سل  اإىل  االن�سان 

بنا كم�سلمني .

                مرمي بنت حمد ال�رضيقية

     التخ�س�س: اللغة االجنليزية والرتجمة

حني ُيقمع ال�سوؤال

اكت�سفتهما  متناق�سني  عاملني  اإىل  اأخذتني  كلمة  العوملة 

كنت  الكلمة  هذه  �سماعي  من  الأوىل  الوهلة  منذ  جدا،  متاأخرا 

اأعتقد اأنها عامل التطور والتقدم يف جميع نواحي احلياة تقبلها 

اجلميع ملا لها من اأثر ملمو�س يف تلبية جميع ن�ساطات احلياة  

االأ�سلحة  جميع  من  اأخطر  كلمة  احلقيقة  يف  لكنها  للب�رضية، 

يف  فائقة  �رضعة  من  لها  ملا  احلروب  يف  امل�ستخدمة  الفتاكة 

االختيار  عليها  وقع  التي  العامل  دول  من  دولة  اأي  اإىل  النفاذ 

من قبل الدول الكبى، متكنت  العوملة من تقريب العامل وجعله 

من  ال�سعوب  ثقافات  قرب  حيث  من  ال�سغرية  بالقرية  اأ�سبه 

بع�سها البع�س بل وذوبانها اأحيانا يف بع�سها بحيث تت�سكل 

العوملة،  هوية  اأو  بثقافة  ت�سمى  جديدة  وثقافة  جديدة  هوية 

ملا  العوملة  مفاهيم  فر�س  اإىل  ي�سعى  القوي  ترى  دائما  لذلك 

فيها من م�سالح تعود عليه بالنفع والفائدة، ذلك اأن العوملة قد 

اإحداث تغيريات قانونية وثقافية  اإحدى جتلياتها  تقت�سي يف 

القوية التي متتلك نفوذا  الدول  و�سيا�سية واقت�سادية ت�ستطيع 

عب العامل من التكيف معها، بينما ترى البلدان ال�سعيفة ذوبان 

ل�سالح  اأ�سباب وجودها  انعدام  وبالتايل  واقت�سادها  ثقافتها 

القوي �ساحب النفوذ .

                                       نادية بنت خلفان ال�سيابية  

التخ�س�س :اللغة االجنليزية والرتجمة

العوملة

جدي الغايل .. 

غادرت بال �سابق اإنذار اأو قليال من التنبيه.

واطمئنان،  اأمان  م�سدر  وللجميع  يل  كنت  لقد 

فلماذا غادرت؟

قل هو قدر اهلل ، يحل اأينما ياأمره املوؤمتر باأمره 

»�سبحانه جل جالله« 

له يف اأحداث هذه احلياة ت�رضفات خمتلفة، ملنح 

اأيهم  يختبهم  للبع�س؛لكي  واحلزن  للبع�س،  ال�سعادة 

اأح�سن عماًل ..

جدي احلبيب ..

تركت فرغًا ك�سرًيا يف حياتي، ولكنك ال زلت تاأتي 

يف ذلك الظالم الدام�س، لتقول يل: ا�ستمري يف اجتهادك 

ومثابرتِك اإىل اأن تطمئن روحِك ونلتقي. 

فقيدي الراحل .. 

اإن احلياة بال توجيهاتك ون�سائحك هي �رضاب، 

اأخذته  الذي  امل�سباح  ذلك  اإىل  حتتاج  �رضاديب  وبها 

معك .

يف  »طبت   : الراحل  والفقيد  واحلبيب  للغايل 

الفردو�س نعيما«. 

                  اأ�سماء بنت عو�س ال�سواقية 

تخ�س�س : اللغة االجنليزية والرتجمة

املغادرة اإىل احلقيقة ال�سادقة
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الوات�ساب هو عبارة عن و�سيلة من و�سائل التوا�سل االجتماعي، التي 

لكرثة  نظرا  جدا  �رضيع  ب�سكل  املجتمع  اأفراد  بني  االأخبار  نقل  على  ت�ساعد 

م�ستخدمي هذة الو�سيلة.

ومبا اأن الوات�ساب هو و�سيلة اأو �سبكة من �سبكات التوا�سل االجتماعي 

فاإن لها �سلبيات توؤثر على ال�سخ�س ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل عام، كما 

اأنه البد من وجود اإيجابيات اأي�سا لهذه الو�سيلة.

كرثة  هي  ال�سخ�سية  امل�ستخدم  حياة  على  الوات�ساب  �سلبيات  ومن 

اجتاه  االأخرى  م�سوؤولياته  واإهمال  الوات�ساب  عب  باملرا�سالت  ان�سغاله 

من  املجتمع  على  عام  ب�سكل  يوؤثر  مما  جمتمعه،  وخدمة  اأ�سحابه،  عائلته، 

حيث ال�سعف االقت�سادي وقلة االإنتاج ب�سبب اإهمال املوظفني مل�سوؤوؤلياتهم 

ن�رض  يف  م�رضوعة  غري  �سورة  يف  الوات�ساب  ي�ستخدم  قد  كما  الوظيفية، 

الفيديوهات وال�سور الفا�سحة واالإ�ساعات التي ال �سحة لها، مما قد توؤدي 

اإىل هتك اأعرا�س االآخرين.

الو�سيلة، ومن  لهذه  اإيجابيات  �سلبيات فالبد من وجود  اأن هناك  مبا 

اإيجابيات الوات�ساب هو ن�رض الن�سائح ال�سحية بني االأ�سخا�س، كما ي�ستخدم 

يف احلاالت الطارئة وحاالت التنبيهات امل�ستعجلة، مثل االأعا�سري التى قد 

حتدث يف ال�سلطنة حيث يقوم االأ�سخا�س ذوي اخلبة بن�رض التنبيهات ب�سكل 

�رضيع بني اأفراد ال�سلطنة واأي�سا ميكن ا�ستخدام الوات�ساب يف عمليات البيع 

وال�رضاء وذلك عن طريق اإر�سال ال�سور.

واأخريا فلكل و�سيلة ايجابيات و�سلبيات فيجب على امل�ستخدم اأن يعلم 

بال�سكل  وا�ستخدامها  الو�سيلة  �سلبيات  جتنب  فيجب  حدين  برنامج  لكل  اأن 

ال�سحيح لتفيد املجتمع ب�سكل عام واحلياة ال�سخ�سية ب�سكل خا�س.

        اإ�رضاق بنت عامر العلوية

التخ�س�س: اللغة االجنليزية والرتجمة

الوات�ساب

ا�ستيقظت �سباحا..

فتحت النافذة،

ت�سللت اأ�سعة ال�سم�س،

م�سكلة ج�رضا بني االأفق و نافذتها،

و كاأنها تدعوها لل�سعود..

للتوجه نحو االأفق،

حيث النور،

حيث الهواء الطلق،

متدها بالطاقة..

تدعوها للمبا�رضة يف حتقيق االأحالم..

تهم�س لها بجمال الرقي و رونقه..

بداأت العمل..

ا�ستمتعت باإجنازه،

مي�سي الوقت �رضيعا،

ترحل االأيام يوما تلو يوم،

كل يوم ميدها طاقة اأعلى،

فجرت طاقاتها،

و�سلت لنهاية املطاف..

حتقق حلمها،

زاد فخرها،

  ثقتها،

  فرحتها،

لقد و�سلت اإىل النور..

اإىل االأفق،

حيث ال�سعادة و الراحة

                

اأ�سماء  بنت حممد العامرية

رحلة اإىل الأفق ال�سعيد••

من نور ال�سم�س ر�سمت حكاية مكان

بني رجل عا�سق ووطن ي�سمى عمان

بني �سلوعه وخفقات قلبه

اأ�سكنه بكل �سدق واإح�سان

زرع اأر�سه خريا ، حبا واأمان

لتثمر اإن�سانا خمل�سا يحب عمان

نحبك اأبي قابو�س فقد علمتنا

اأن حب الوطن ي�سمو باالإن�سان

لوطني، عملي اأوؤديه بكل

اأمانة واتقـــــــــــــــــــــــان

فاأنا، اأنا مثل اأبي،

قلبي وحبي وحلمي

وطن ي�سمى عمـــــــــــــــــــــان

�ساملة بنت جمعة الرا�سدية 

التخ�س�س: اللغة العربية

قابو�س ..عمان

بذرة �سغرية غر�ست بداخلي فرويتها مباء القلب، اعتنيت بها حتى 

اأزهرت وكانت هذه البذرة هي االأمل الذي اأحيى به االآن..

االأمل حبل قوي للم�سي قدما يف �سبيل حتقيق ما ترنو اإليه..

االأمل زهرا اأبي�س اللون ي�سعرنا باأن كل ما يف الوجود يعي�س عليه 

ليكمل امل�سري..

االأمل

باالأحلانه  ي�سدوا  االألوان  بديع  ع�سفور  عليه  يقف  اأخ�رض..  غ�سن 

ال�سجية حلنا للحياة..

االأمل

قطعة  باأخذ  حلمه  حتقق  قد  �سغري  طفل  حميا  يف  يرت�سم  طهر  هو 

حلوى من اأمه..

االأمل

اأر�سها  ليحرر  العدو  به  يرمي  فل�سطيني  طفل  بيد  يتقوقع  حجر 

ويطهرها..

االأمل

تع�سقها  ابت�سامة  االآخرين  وجوه  على  ير�سم  الورق  على  يخط  قلم 

القلوب..

االأمل

باأبيه  يو�سف  »اأي  بحبيبه:  حبيب  بلقاء  ينتهي  طوال  ل�سنني  فراق 

يعقوب«.

                                                �سمرية بنت  �سامل الوردية

التخ�س�س: اللغة االجنليزية والرتجمة

الأمــــــــل 

لن اأكون فتاة تنظر من �سباك نافذتها  اإىل عري�سها القادم من بعيد،  فتقول وهي تلعب 

ب�سفائرها هذا حلمي..

اأجُريد اأن اأكون جنمة يف ال�سماء، ووردة يف االأر�س،  اأريد اأن اأركب حافةرَ زها حديد، ومالال 

يو�سف زي،  و مديحة ال�سيبانية؛ لي�سطع حلمي عاليا واأكون املراأة التي اأريد اأن اأكون. 

اأن حلم كل فتاة بيت دافئجُ امل�ساعر فيه كالم عذب واأ�سوات كالع�سافري. لكن  اأنكر  ال 

ملاذا نح�رض اأنف�سنا بحلم ن�سعه يف املقام االأول الأهدافنا؟

بالدنا،  و  جمتمعنا،  �سماء  يف  جنوم  نكون  اأن  معا:  �سيئني  على  نح�سل  اأن  ميكن  اأال    

و�سمو�س دافئة يف بيوتنا ؟!

اأن اأكون امراأة، ال يعني اأن ال اأ�ستطيع اأن اأفعل ما اأريد، فقط نحتاج اإىل عقل راجح ينظر 

اإىل  عمق االأمور ال غالفها. 

                                                                            هدى بنت عبداهلل العبي

التخ�س�س: هند�سة ت�سميم داخلي و ديكور

لن اأكون امراأة عادية
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Olga Andriyanova

On Tuesday, 8 November, the Embassy of the 
Sultanate of Oman in Paris opened its doors to 
welcome some 40 researchers, students, journalists 
and other interested members of the public who 
came to attend a half-day conference entitled 
“Oman in the geographical sources, the accounts 
of travellers and orientalists”. 

The conference was coordinated by the Embassy 
with support from the University of Nizwa (Oman) 
and the French Centre for Archaeology and Social 
Sciences (Kuwait). Olga Andriyanova, a Paris-
based Russian student preparing a PhD on the 
modern socio-political history of Oman, ensured 
the link between the Omani and the French sides. 

A welcoming speech pronounced by H. E. 
Humaid bin Ali al-Maani, the Ambassador of 
the Sultanate of Oman in France, launched the 
conference. His Excellency expressed his sincere 
thanks to all the contributors to the conference, 
especially to the University of Nizwa and its 
Chancellor, Dr. Ahmad bin Khalfan al-Rawahi, 
for their support and partnership that made this 
scientific meeting possible, as well as to the French 
Centre for Archaeology and Social Sciences 
(CEFAS) for its support and proposal to publish 
the research papers in the Arabian Humanities, the 
peer-reviewed journal published by CEFAS. 

H. E. the Ambassador drew the attention of the 
public to the history of Omani-French relationships, 
to centuries-old European interest in Oman, and to 
the particularities of the Omani culture that, being 
“part of the Arab Islamic culture in the region” and 
being “in constant renewal thanks to its contacts 
with other local and international cultures”, “could 
develop its richness in several fields likes music, 
literature, poetry and art”. 

He also pointed to the importance of the corpus of 
testimonies on Oman left by travellers, orientalists 
and artists as “it allows us to make research on 
our cultural heritage, to better understand our past 
and its multiplicity, and to consider the future as a 
source of hope”. 

The first paper was presented by Dr. Moez 
Dridi, a Franco-Tunisian historian working for the 
Arabic Section of the Institute for the Research 
and History of Texts in Paris (Institut de recherche 
et d’histoire de textes), and was entitled “Iqlîm 
‘Umân in Arabic sources: the view of the other 

between realities and prejudices”. The researcher 
demonstrated how the religious and political 
conflict that marked the early period of Islamic 
history made the Arab authors based in the central 
part of the Arab Caliphate create a negative image 
of Oman and Ibadi communities. The second paper 
presented, “Oman in medieval travel accounts 
(7th-15th centuries)”, belonged to Dr. Sterenn 
Le Maguer, research fellow of CEFAS and of 
the “Medieval Islam” research unit (UMR 8167) 
of the French National Research Centre (CNRS), 
and archaeologist working on medieval Islam in 
the Indian Ocean area. She presented the accounts 
available on the three port-cities of Oman (Sohar, 
Qalhat and Zafar) that were extremely active in the 
Indian Ocean trade. She also compared the data 
from Arabic, European and Chinese sources with 
the results of archaeological research being led in 
Oman by the Ministry of Heritage and Culture with 
the collaboration of the French National Research 
Centre (CNRS). The second part of the conference 
concerned the modern and pre-contemporary 
period. Dr. Dejanirah Couto, a lecturer and research 
supervisor at the Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
presented a paper entitled “Portugal in the Sea of 
Oman: Portuguese documentary holdings and 
Iberian travel accounts in the beginning of the 17th 
century”. She presented the international project 
started in 2006 and supervised by the Ministry of 
Awqaf and Religious Affairs of Oman. The project 
included publication and translation into English 
and Arabic of the documents from the Portuguese 
archives containing data on Oman, the Omani-
Portuguese relationship, and Omani presence 
in East Africa. The project is coordinated by Dr. 
Michael Jansen and Dr. Abdulrahman al-Salimi 
and is the result of the partnership between the 
Centro de Estudos Históricos da Universidade 
Nova in Lisbon and the Research Center of Indian 
Ocean in Muscat. The researcher demonstrated 
how the archival sources might complement the 
travel accounts data with regard to the information 
on Oman provided by Frei Antonio de Gouveia and 
D. Garcia de Silva y Figueroa, Spanish diplomat 
and ambassador to Persia. The concluding paper 
was presented by Dr. Suleiman al-Husseini, a full-
time researcher at Al Khalil bin Ahmed Center 
for Arabic studies (University of Nizwa) and 
was entitled “Scientific, historical and cultural 
importance of the accounts of Western travellers 

and orientalists on Oman”, in which he analysed 
the factors that encouraged Western travellers to 
visit Oman. He presented the background of the 
authors of these accounts, and examined the nature 
of these sources and their importance for the study 
of the history of Oman, and their importance as 
independent subjects for research. In conclusion, 
he stressed the necessity to continue the collection 
and the study of these types of sources as they 
contain information not available in local Omani 
sources. He further proposed to enrich and develop 
the collections of the Omani-French museum 
in Muscat, with its being a link between the two 
peoples and their cultures.   

The conference was accompanied by a small 
book exposition of some recent publications 
related to the subject, including the publications 
of the participating researchers. The attending 
public could also visit the library of the Embassy 
opened last year with the aim of facilitating access 
for French students and researchers to specialized 
literature and to the most recent Omani publications.

The papers presented aroused a lively discussion 
between the participating researchers and the 
attending public on the sources of the early 
history of Oman, and on the importance of the 
Portuguese sources (archives and travel accounts) 
for the historical data on Oman for the 16th and 
17th centuries, a period which is relatively poorly 
represented in the available local Omani sources. 
It was mentioned that Omani historians have 
progressed in their research because they now 
have a better mastery of foreign languages. It was 
also stressed that international meetings uniting 
researchers from Oman, France and other countries 
are of vital importance for scientific exchange and 
for the progress of academic knowledge on Oman. 

Omani history once more honoured in Paris / Omani history 

in place of honour in Paris
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Last Sunday on 
the13th of  November, 
2016, the French 
language section in 
the foreign languages 
Department,  College 
of Arts And Sciences 
held the «ARABIA & 
TRAVEL WRITING» 
conference. The French 
studies colloquium 
was a huge success with the presence of  Dr. Mahmood Jasim, 
Dr. Mostafa Mansi, Dr. Khalfan Al Harrasi & Prof. Charles 
Forsdick; as well as, many faculty members and students.  The 
papers delivered by five researchers from 10 AM to 4 PM, gave 
a great historical overview of the topic: from the Middle Ages to 
contemporary times, we heard presentations about Arab writers 
and European explorers, in a great spirit of cultural exchange.

Dr. Guillaume, who was the main organizer of the conference, 
said that it was «an opportunity for the French studies in Nizwa 
to show our eager to develop academic research in a multilingual 
context, and to declare our love for the Arabic peninsula, and for 
Oman in particular, through travel literature.» 

Professor Charles Forsdick was invited to give a talk as a key-
note speaker; allowing us to enjoy the communication of one 
of the greatest specialist in travel writing in the world. Forsdick 
came straight from Liverpool University, he appreciated greatly 
his stay in Nizwa, and really enjoyed the papers delivered in his 
presence. «It is a the fascinating experience, Forsdick said, which 
provides a very good image of the research in French studies in the 
Gulf countries». His own lecture focused mainly on the journeys 
of convicts between North Africa and other oversee territories. 

Previously of professor Forsdick speech, the conference 
started with four presentations in French language exploring 
new academic territories concerning ‹ARABIA & TRAVEL 
WRITING›: Ms. Karima Bel Baraka explained the work of 
medieval geographer Al Bakri, while Ms. Hajer Nahdi analysed 
famous Syrian poet Nizar Qabbani›s travel texts. Then Dr. Djamila 
Gabruck talked about travel blogs in Arabia, and Dr. Guillaume 
Thouroude completed this rich morning session by  theorizing 
orientalism tendencies in contemporary literature.

After this fructuous day, it is only reasonable to hope that 
«ARABIA & TRAVEL WRITING” will turn itself into a 
publication, to make these pieces of research available to a wider 
audience, and that other conferences will be organized in the DFL 
in order to keep the creativity alive.

«ARABIA & TRAVEL WRITING» conference

I went out from my home 
I called my brother named john
Switched off the lights of my room 
I walked until reaching `the zone 
I found my father setting with mom
They were watching a film in public shown 
I took a photo of them with a big zoom 
Suddenly in the sky I saw a balloon 
Has a photo of an actor called tom 
Making beautiful picture close to the moon
Surrounding with fantastic soap foam 

Marwah sulieman Abdullah alabri   

Close to the moon

You Are Not Forgotten
You are not forgotten, forever they miss you.
You are not forgotten, always they see you.
You are not forgotten, internally they will stay with you.
You are not forgotten, for life they will laugh with you.
You are not forgotten,  because the smile on their face the reason is you.
You are not forgotten, their admiration is shine on you.
You are not forgotten, because no one inspire them but you!!

Sakhiya Amour Rashid
Civil Engineering

 My Angel Mother

Have you heard about a great man?! Great like the greatness of history ..  Strong 
such as sword .. Fixed like mountains .. King of kings and lord of times .. The 
pens will dry up when describing this man .. He is a crown of the heads and 
philosopher of the souls .. Inspiring of the sense and foundation stone .. He is Mr. 
and the father commander .. We offer him our souls by love and joy and respect 
.. Qaboos .. Not only worthy of words of love and thanksgiving .. And what is in 
our heart is greater than to write…

Asma Salim Saleem AL-Mabsali
Translation English language and 

Sage of Arabs .. Sultan of Hearts

كال�سيف،  قوي  التاريخ،  كعظمة  عظيم  ؟!  عظيم  رجل  عن  اأ�سمعتم 

ثابت كاجلبال، ملك امللوك و�سيد االأزمان، رجل جتف يف و�سفه االأقالم، 

نعم اإنه تاج الروؤو�س وفيل�سوف النفو�س، ملهم االإح�سا�س و حجر االأ�سا�س، 

هو ال�سيد واالأب والقائد الذي تفدى له النف�س وترفع له القبعات و حتنى له 

الظهور بحب و فرح و احرتام:

»قابـــــــــــو�س«  ال يليق بك �سوى كلمات احلب و ال�سكر واالإجالل، 

كتب  على �سطور من ورق. وما يف قلوبنا اأعظم من اأن يجُ

حكيم العـرب .. �سلطـان القلـوب
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