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مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

اإن الرتبية هي من اأهم موؤ�رضات النه�سة ال�ساملة 

نواجه  ونحن  لنا  والمنا�س  اأمة،  والأي  دولة  الأي 

ن�سميه  اأن  ماميكن  وفق  نعمل  اأن  اإال  عديدًة  حتدياٍت 

ياأتي  عديدًة  اأولوياٍت  اإىل  ت�ستند  التي  التحدي  تربية 

يف مقدمتها التحدي الوجودي الذي يحفظ لنا كرامتنا 

ووجودنا وا�ستمرارنا الوطني والقومي..

اأن  ميكن  التي  العوامل  اأهم  من  املعلم  اإعداد  اإن 

ت�ساعد يف حتقيق النه�سة الرتبوية، ال بل واحل�سارية 

املرجوة الأمتنا، اإذ اإن دوره كبري الفاعلية يف مواجهة 

حتديات االألفية الثالثة، حيث ثورة العلم والتكنولوجيا، 

االت�سال  وو�سائل  واالإنرتنت  واحلا�سوب  واملعلومات 

احلديثة على اختالف اأنواعها.

كاأحد  االأعزاء،  اأيها  املعلم  عن  نتحدث  اأن  وقبل 

حالها،  اإليه  اآلت  مما  االأمة  اإنقاذ  يف  امل�سهمني  اأهم 

علينا اأن نعرتف اأنه كان اأحد �سحايا تراجع منظومة 

عاٍل  و�سعور  ووفاء  حمبة  من  االأ�سيلة،  العربية  القيم 

والت�سحية  للوطن  واالنتماء  وااللتزام،  بامل�سوؤولية 

ه، فبات جمروح  بكل غاٍل ونفي�س من اأجل رفعته و�سمورّ

الفوؤاد، خائر القوى، حمبطًا ومهزومًا، اإن تكلم الُي�سمع، 

يكون  اأن  كاد  من  هيبة  وتراجعت  الُيذكر،  غاب  واإن 

ي�سحرّ  ولن  اأمته،  حال  يحكي  معلمنا  حال  اإن  ر�سوال، 

حاله مامل ت�سحوا عزائمها، وت�ستقيم طرائقها وترفرف 

الظلم  وترف�س  واال�ستعباد،  الذل  تاأبى  واآنئٍذ  راياتها 

واال�ستبداد، وتنه�س وت�ستعيد مكانتها واأجمادها و�سط 

االأمم.

اإعداد  عملية  ي�ساحب  اأن  البد  احلال،  وبطبيعة 

املعلم عملية اإ�سالح حاله وت�سويب اأو�ساعه املادية 

واملعنوية وكلكم تعلمون ماذا اأجابت م�ست�سارة اأملانيا 

لهم:  قالت  باملعلمني،  مب�ساواتهم  الق�ساة  طالب  حني 

كيف اأ�ساوي بينكم وبني من علرّموكم؟.

ت�سكيل  يف  واأ�سهموا  جميعًا  علمونا  نعم، 

ن�سعى  اأن  وعلينا  منها  االإيجابي  ال�سيما  �سخ�سياتنا، 

جميعًا كي ي�ستعيد املعلم مكانته، مكانة ال�سدارة يف 

اأن  االأعزاء  اأبنائنا  من  واحد  كل  يحلم  وكي  املجتمع، 

يكون معلمًا يف امل�ستقبل.

ونحن اإذ نقول اإن املعلم هو حمور العملية الرتبوية 

باملنهاج  االرتقاء  اإن  اإذ  بجديد،  الناأتي  فاإننا  برمتها 

والتوجيه،  واالإر�ساد  والتقنيات،  واملراجع  والكتاب 

املتمكن،  املعلم  عن  يعورّ�س  اأن  الميكن  اأهميته،  على 

املعلم الكفوء، املعلم املعد ملدر�سة القرن الواحد والع�رضين.

اإن جناح دولة اليابان وكما تعلمون يعزى بالدرجة االأوىل 

الهتمامها باملعلم، وتخ�سي�س جزء كبري من ميزانيتها يف كل 

قبل  اأدركت  الأنها  به،  واالرتقاء  وتطويره  اإعداده  اأجل  من  عام 

�سواها اأنه يف اأ�سل النه�سة ويف اأ�سا�س التطوير والتغيري، وبدونه 

وفارغة  الوزن  فاقدة  اأوتنموية  تربوية  اإ�سالح  عملية  اأي  تبدو 

امل�سمون اإىل حد كبري.

بالرتبية  االأوىل  بالدرجة  تتمثل  اجليد  االإعداد  عنا�رض  اإن 

يف  ولنا  اإن�سان  كل  اإليها  يحتاج  التي  االأخالق  وح�سن  الرفيعة 

ر�سولنا الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم قدوة ح�سنة حينما قال: 

َم مكارَم االأخالِق ». » اإمنا ُبعثُت الأمترّ

من  متمكنًا  املعلم  يكون  اأن  فيتطلب  الثاين  العن�رض  اأما 

مادة تخ�س�سه، واأن ميتلك من ثم املهارات اخلا�سة بفن القيادة  

والتوا�سل االإن�ساين الفعال، واأن يربط عملية اإعداده مبنظومة القيم، 

 احلاجة اإليها 
رّ

كي يك�سب النا�سئة قيمًا وطنية واإن�سانية هم باأم�س

االآن اأكرث من اأي وقت م�سى وذلك ملجابهة التحديات الكبرية التي 

تريد اأن َتفر�س علينا قيمًا غريبة عن قيمنا العربية االأ�سيلة.

اإن اإدراك املعلم دوره واأهمية ر�سالته، هو الدافع االأ�سا�س له 

كي ي�ستعيد همته العالية وعزميته املا�سية، وكي يعود ويتفانى 

قائاًل:

 خلت      اأنني ُعنيت فلم اأك�سل ومل اأتبلرّد
ً
اإذا القوم قالوا من فتى

الأ�ستاذة الدكتورة اأمل الأحمد

الأمني العام للجمعية العلمية لكليات الرتبية ومعاهدها

عميد كلية الرتبية بجامعة دم�سق

كلمة العدد
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اآل  بن طارق  اأ�سعد  ال�سيد  ال�سمو  رعى �ساحب 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�سلطان،  جاللة  –ممثل  �سعيد 

نظمها  التي  العلمية  الندوة  افتتاح  نزوى-  جامعة 

العربية  الفراهيدي للدرا�سات  اأحمد  مركز اخلليل بن 

اأقيمت يف  الثقايف، والتي  بالتعاون مع مركز �سناو 

الفرتة )14-2016/3/16م( حتت عنوان:»االإمام حممد 

يف  والعلمي  احل�ساري  ودوره  اخلليلي  اهلل  عبد  بن 

عمان 1954-1920«.

 ويف كلمة للدكتور حممد بن نا�رض املحروقي 

–مدير مركز الفراهيدي- قال فيها:»نلتقي اليوم يف 
هذه الندوة الدولية »االإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي 

ودوره احل�ساري والعلمي يف عمان« عمال بتوجيه 

قابو�س  ال�سلطان  جاللة  احلديثة  عمان  نه�سة  رائد 

بالتاريخ  العناية  اإىل  دعا  الذي  م  املعظرّ �سعيد  بن 

مبالغة  ال  حمايدة  مو�سوعية  درا�سة  ودرا�سته 

هو  اإن  اخلليلي  باالإمام  واالهتمام  د.  تزيرّ وال  فيها 

العماين  التاريخ  حقب  من  كاملة  بحقبة  اهتمام  اإال 

اأن  نزوى  جامعة  يف  هنا  حتدونا  واالآمال  الكبري. 

تكون ندوتنا الدولية القادمة بعنوان: »االإمام اأحمد 

بن �سعيد البو�سعيدي ودوره ال�سيا�سي واحل�ساري«، 

االأبحاث  تقود  اأن  اجلامعات  على  اأنه  را�سخا  اإميانا 

االأمة  لتاريخ  حفظا  قة  واملعمرّ مة  املنظرّ العلمية 

اجتمعت  لقد  والن�سيان.  االندرا�س  من  وتراثها 

ال�سفات  من  جملة  اخلليلي  االإمام  �سخ�سية  يف 

فاأ�سهم  وال�سيا�سي،  العلمي  دوره  دت  وطرّ االإيجابية 

ارة بالفنت يف االأقاليم  يف ا�ستقرار عمان يف فرتة مورّ

املحيطة بعمان وبذل املجهود يف ن�رض العلم وحتلرّى 

نفو�س  يف  حبه  عزرّز  مما  الب�رضي  الكمال  ب�سفات 

وتبذل جلمع  بذلت  اإن جهودا  اأي�سا:»  وقال  اجلميع. 

االإمام  وتالمذة  تاريخية جيدة من معا�رضي  مادة 

اخلليلي. وجعل املنظمون جل�ستني علميتني تغطيان 

لتغطي  الندوة  حماور  جاءت  كما  االإمام،  �سرية 

قدر  اخلليلي  االإمام  عا�سها  التي  املرحلة  تاريخ 

وعدد  جل�سات،  ت�سع  تبلغ  اجلل�سات  عدد  امل�ستطاع، 

االأوراق اثنان وثالثون ورقة حتى االآن«. 

الرئي�س  للمتحدث  بكلمة  الندوة  بداأت  وقد 

–املفتي  اخلليلي  حمد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سماحة  لها 

االإمام  مناقب  اإىل  فيها  اأ�سار  لل�سلطنة-  العام 

اأو  معه  عا�سوا  ممن  معا�رضيه  اأقوال  ذاكرا  اخلليلي 

لالإمام  العلمية  املكانة  عن  حتدث  كما  عنه،  �سمعوا 

ومكانته ال�سيا�سية وما عرف عنه م�سريا اإىل اأن اهلل 

املخلوقات  �سائر  دون  بالعقل  االإن�سان  ميز  تعاىل 

كلمة  فكانت  له  وال�سعي  العلم  طلب  على  وحثه 

هي  ال�سماوية  للر�ساالت  اخلامتة  املحمدية  الر�سالة 

كلمة»اإقراأ« يف دعوة �رضيحة للقراءة يف العلوم وما 

ثم  البع�س،  لبع�سها  االإن�سانية  املجتمعات  خلفته 

اأنه الو�سيلة  اإذ  امنت اهلل على االأمة املحمدية بالقلم 

لتوثيق تلك العلوم، وال يكون العلم نافعا اإال بتزكية 

املوىل  لر�سى  العلم  وطلب  املحرمات  عن  االأنف�س 

ونفع االأمة، وهذا ما كانت عليه �سرية االإمام اخلليلي 

�ساحب ال�سمو ال�سيد اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد يرعى الندوة الدولية 
»الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي ودوره احل�ساري والعلمي يف عمان«

وما حكاه عنه التاريخ.

غر�س  اإىل  واالأمهات  االآباء  اخلليلي  ودعى 

حمبة  وال�سيما  االأبناء  نفو�س  يف  االإ�سالمية  القيم 

اهلل -عز وجل- التي ت�سنع العجائب وهي مقرونة 

و�سلم-  عليه  اهلل  –�سلى  حممد  النبي  هدي  باتباع 

واجتناب نواهيه، كما دعاهم اإىل توجيه االأبناء نحو 

�سري ال�ساحلني كاالإمام اخلليلي ليتمثلوا باأخالقهم 

يف  والعون  القدوة  لهم  فيكونوا  �سريهم  ويتبعوا 

�سوؤون حياتهم.

العلمية  الندوة  جل�سات  اأوىل  بداأت  ذلك  بعد 

الذاتية  لل�سرية  االأوىل »ملخ�سا  الورقة  وقد ت�سمنت 

بن  حمود  القا�سي  ال�سيخ  قدمها  اخلليلي«  لالإمام 

عبداهلل الرا�سدي، و قدم الورقة الثانية الدكتور اأحمد 

اخلليلي  االإمام  �سخ�سية  بعنوان»  الكندي  يحيى  بن 

اأحمد  بن  يحيى  ال�سيخ  تالميذه؛  اأحد  خالل  من 

�سهادات  بعنوان»  ثالثة  ورقة  قدمت  كما  الكندي«، 

تالمذة االإمام اخلليلي ومعا�رضيه« لعدة باحثني.

اأما اجلل�سة الثانية فقد قدم فيها الدكتور قا�سم 

بن اأحمد ال�سيخ باحلاج ورقة عمل عن»جوانب التميز 

وقدمت  اخلليلي«،  االإمام  �سخ�سية  يف  والقيادة 

ورقة  قدمت  ال�سعيبية  علي  بنت  بدرية  االأ�ستاذة 

قدم  فيما  اخلليلي«  االإمام  حياة  يف  بعنوان»املراأة 

االأ�ستاذ حممد بن خمي�س الرواحي ورقة عن:»االمام 

 املروًي يف قرية 
ً
اخلليلي من خالل التاريخ ال�سفهي

االأ�ستاذ  وقدم  املعاول«،  وادي  بوالية  م�سلمات 

اخلليلي  ورقة:»االمام  العي�سيني  رم�سان  بن  جمال 

واختتمت   ، ال�سلوكي(«  )اجلاين  اخُلُلقية  و�سفاته 

حيث  الثالثة  العلمية  باجلل�سة  االأول  اليوم  جل�سات 

ورقة  حديد  يون�س  بن  فوزي  االأ�ستاذ  فيها  قدم 

حول:»انتخاب االإمام درا�سة حتليلية« وقدم الدكتور 

فيها  تناول  عمل  ورقة  الها�سمي  حممد  بن  �سعيد 

الهنائي  علي  بن  غالب  االإمام  ا�ستخالف  وثيقة 

الدكتورة �سناء بنت مهًنى  1954م، وقدمت  1373هـ / 

االإمام اخلليلي بني �سيا�سة  الباروين ورقة عمل عن 

الدكتورة  قدمت  فيما  ال�رضعية،  وال�سيا�سة  ال�رضع 

عالقة  عن  عمل  ورقة  م�سيخي  �سالح  بنت  هادية 

االإمام اخلليلي بال�سيا�سي �سليمان الباروين ودورها 

يف نه�سة عمان.

للجل�سات  الالحقة  االأوراق  وت�سمنت  هذا 

العلمية  البحوث  مناق�سَة  الالحقني  اليومني  يف 

ال�سيا�سي  واأدائه  وتكوينه  االإمام  �سرية  حول 

اإ�سافة  واالجتماعي ودرا�سَة فتاواه واآرائه الفقهية، 

واملنطق،  والبالغة  النحو  علوم  يف  اجتهاداته  اإىل 

االإمام  عن  اأقيمت  التي  اال�ست�رضاقية  والدرا�سات 

و�سريته ال�سيا�سية والعلمية. 

- البيان اخلتامي للندوة:

مدار  على  اأقيمت  التي  الندوة  واختتمت 

قدمها  التي  التو�سيات  من  مبجموعة  اأيام  ثالثة 

املحا�رضون وامل�ساركون فيها، وهي كما ياأتي:

بدرا�سِة  االهتماِم  موا�سلِة  �رضورُة  اًل:  اأوَّ  •
املنجز  يف  املوؤثرة  ِة  وال�سيا�سيَّ ِة  العلميَّ ال�سخ�سياِت 

العماين القدمي واحلديث على اأن تكون الندوة العلمية 

القادمة عن االإمام اأحمد بن �سعيد البو�سعيدي. 

ِة والدرا�ساِت  ِة العلميَّ ُد باملنهجيَّ • ثانيا: التقيُّ
الفكريِّ  واملنَجِز  التاريِخ  درا�سِة  يف  املو�سوعيَِّة 

. العماينِّ

ِم  واملنظَّ الهادِف  التعاوِن  ا�ستمراُر  ثالًثا:   •
لًة يف  اأخرى بني جامعِة نزوى ممثَّ الأعماٍل م�سرتكٍة 

ومركِز  للدرا�ساِت  الفراهيديِّ  اأحمَد  ْبِن  اخلليِل  مركز 

ِة  الثقافيَّ املراكِز  من  وغرِيه   
ِّ
االأهلي الثقايفِّ  �ْسَناو 

الفائدِة  من  املزيِد  لتحقيِق  وخارَجُه؛  البلِد  داخَل 

ِة.  العلميَّ

َعَمُل ندوٍة متلفزٍة ي�ساِرُك فيها نخبٌة  • رابعا: 
من الباحثني والعلماِء والُكتَّاب، تناِق�ُس �سريَة االإماِم 

واإ�سهاَمُه احل�ساريَّ يف ُعمان.

من  باال�ستفادِة  الندوُة  ي  تو�سِ خام�ًسا:   •
بالدرا�ساِت  ِة  املْعِنيَّ ِة  واالأجنبيَّ ِة  العربيَّ االأر�سيفاِت 

 وعهِده.
ِّ
َلِة باالإماِم اخلليلي املتَّ�سِ

 
ْ
مرحلَتي يف  الباحثني  توجيُه  �ساد�ًسا:   •

الفكريِّ  الرتاِث  الإخراِج  والدكتوراه  املاج�ستري 

 وغرِيه من العلماء.
ِّ
 لالإماِم اخلليلي

ِّ
والعلمي

للنا�سئِة   
ِّ
اخلليلي االإماِم  �سريِة  تدري�ُس  �سابًعا: 

ِة  التعليميَّ راِت 
َّ
واملقر الكتِب  يف  وت�سميُنها  والطلبِة 

ة.  والرتبويَّ

للبحوِث  ٍم  حمكَّ كتاٍب  ا�سداُر  ثامًنا:   •

يف  االأفا�سُل  امل�ساركون  َقدَّمها  التي  والدرا�ساِت 

َل  َتَف�سَّ التي  املداخالِت  الكتاُب  ي�سمل  اأن  على  الندوِة، 

بها احل�سور.

واملرئيِة  ِة  ال�سوتيَّ الت�سجيالِت  توفرُي  تا�سًعا:   •
ومداخالِتَها،  واأوراِقها  النَّدوِة  لفعالياِت  )الفيدو( 

واإتاحُتها عَب و�سائِل التوا�سِل االإلكرتوين.

تعوُد  التي  باملخطوطاِت  االعتناُء  عا�رًضا:   •
والدار�سني  للباحثني  وتوفرُيها  وِحْفُظَها  االإماِم،  اإىل 

ا.  رقميًّ

ي�سُمُل   
ٍّ
مو�سوعي عمٍل  اإ�سداُر  ع�رض:  حادي   •

َة  والفقهيَّ َة  واللغويَّ َة  وال�سيا�سيَّ الفكريَة  اجلوانَب 

ُعماَن  وعالقَة  وُحكِمِه،  االإمام  عهِد  يف  واالجتماعيََّة 

ترجمُتُه  يتمُّ  االأخرى  واالأمِم  وال�سعوِب  الدوِل  مع 

والدرا�سني  للباحثنَي  وتوفرُيُه  ِة،  العامليَّ اللغاِت  اإىل 

العمانيِّني والعامَليِّني.

• ثاين ع�رض: اإن�ساُء متحٍف مبقتنياِت االإماِم على 
ه قلعَة نزوى. 

ُّ
اأن يكوَن مقر

ِة  االإ�سالميَّ للبحوِث  مركٍز  اإن�ساُء  ع�رض:  ثالث   •
 للدرا�ساِت 

ِّ
ِد بِن عبِداهلِل اخلليلي َيحِمُل ا�سَم االإماِم حممَّ

ِة واالإ�سالميَّة. ال�رضعيَّ

على   
ِّ
اخلليلي االإماِم  ا�سم  اإطالُق  ع�رض:  رابع 

يف  ِة  والثقافيَّ ِة  والبحثيَّ ِة  العلميَّ �ساِت  واملوؤ�سَّ املرافِق 

البلد.

ندواٍت  عقِد  يف  اال�ستمراُر  ع�رض:  خام�س   •
 
ِّ
مها جامعُة نزوى ُتعَنى بالرتاِث االإ�سالمي ٍة ُتنظِّ �سنويَّ

 يف الرتاِث والتاريِخ الُعماين.
ِّ
والعربي
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ال�سلطان  جامعة  من  كرمية  بدعوة 

�سلطنة  يف  االإ�سالمية،  علي  ال�رضيف 

املوؤمتر  يف  ال�ساد  مهعد  �سارك  بروناي، 

العاملي»املهارات اللغوية للناطقني بغري اللغة 

والذي  واالآمال«،  الواقع  وتعلما..  تعليما  االأم 

خم�سة  على  ركزت  علمية  ورقة   32 فيه  قدمت 

وتعلما،  تعليما  اللغوية  املهارات  هي:  حماور 

والو�سائل  واالآمال،  الواقع  اللغوية:  والبيئة 

اللغوية  املهارات  وتعليم  التكتنولوجية 

تعليم  يف  احلديثة  الطرائق  وكذلك  وتعلمها، 

مقررات  واأخريا  وتعلمها،  اللغوية  املهارات 

تعليم املهارات اللغوية: الواقع واالآمال.

-مدير  ال�ساطر  غ�سان  الدكتور  قدم  وقد 

معهد ال�ساد لتعليم العربية للناطقني بغريها- 

ح�رضها  احتفالية  يف  الرئي�سة  املوؤمتر  ورقة 

ومدير  بروناي،  يف  والتعليم  الرتبية  وزير 

االإ�سالمية،  علي  ال�رضيف  ال�سلطان  جامعة 

اجلامعة،  يف  املوظفني  كبار  من  وعدد 

بعنوان: »املعايري الذهنية اللغوية يف ت�سميم 

الناطقني  لغري  العربية  اللغة  مناهج  واإعداد 

اعتماد  عن  فيها  حتدث  وحمتوياتها«،  بها 

معايري  تطوير  يف  اللغوية  الذهنية  االأ�س�س 

بها،  الناطقني  لغري  العربية  مناهج  ت�سميم 

املعهد  م�ساركة  وقد القت  واإعداد حمتوياتها، 

ترحيبا كبريا من قبل احل�سور، واأجرت االإذاعة 

البوناوية لقاء مع الدكتور غ�سان حول ورقته 

للموؤمتر  اإخبارية  تغطية  اإىل  اإ�سافة  العلمية، 

قام بها تلفزيون بروناي.

ال�سلطان  جامعة  مدير  واأبدى  هذا، 

االإ�سالمية، ويف حديث مقت�سب  ال�رضيف علي 

فر�س  خلق  يف  رغبة  ال�ساد،  معهد  مدير  مع 

تعاون بني جامعته وجامعة نزوى، يف جمال 

تعليم العربية.

معهد ال�شاد ي�شارك يف امل�ؤمتر العاملي»املهارات اللغ�ية للناطقني بغري اللغة الأم 

تعليما وتعلما.. ال�اقع والآمال«

ممثلة  نزوى  جامعة  �ساركت 

حميد  بنت  مروة  بالطالبتني 

يعقوب  بنت  وهاجر  احلارثية 

العاملـــي  املوؤمتـــر  فـــي  اجلابريـــة 

»ال�سباب قادة امل�ستقبل 2016« لطلبة 

املاليزية  البكالوريو�س يف اجلامعة 

العاملية االإ�سالمية، وذلك من خالل 

نزوى  جامعة  جتربة  ينقل  بحث 

للناطقني  العربية  اللغة  تدري�س  يف 

بغريها، وقد حاز البحث على جائزة 

املوؤمتر  �سمن  قدم  بحث  اأف�سل 

يف  �سين�رض  والذي  لل�سباب  العاملي 

 International Young« جملة 

 Scholar Journal of Language
.»IYSJL

من  الطالبتان  ناق�ست  وقد 

خالل بحثهن التجربة التي خا�ستها 

جامعة نزوى ممثلة يف معهد ال�ساد 

باالإ�سافة  العربية،  اللغة  لتدري�س 

واملراكز  االأق�سام  بع�س  دور  اإىل 

اللغة  كق�سم  اجلامعة  يف  االأخرى 

احلياة  مدى  التعلم  ومعهد  العربية 

تدري�س  يف  العربية  اللغة  وخمتب 

بغريها،كما  للناطقني  العربية 

اللغوي  ال�رضيك  دور  البحث  ناق�س 

هذا  يف  اخلا�سة  الطالبات  وجتربة 

التي  ال�سفات  وماهي  املجال، 

حتى  الطالب  بها  يتحلى  اأن  يجب 

لغوي  ك�رضيك  العمل  من  يتمكن 

الناطقني  غري  للطلبة  خباته  ينقل 

واملهارات  كالثقافة  العربية  باللغة 

اأي�سا  البحث  وتعر�س  اللغوية. 

عن  املاأخوذة  النمطية  ال�سور  اإىل 

ثقافتنا واأ�سبابها واأبعادها واحللول 

املقرتحة لها.

االأ�ستاذة  اأن  بالذكر  اجلدير 

-حما�رضة  ال�سلمان  فاطمة 

اللغات  ق�سم  واالآداب  العلوم  بكلية 

اأي�سا  �ساركت  قد  كانت  االأجنبية- 

يف املوؤمتر العاملي للغات وال�سياحة 

 Modality«:حول عمل   بورقة 

 in English and Arabic
 Translation: Modal verbs
 of past probability from

.  »semantic perspective

جامعة  نزوى ت�شارك يف امل�ؤمتر العاملي»ال�شباب قادة امل�شتقبل2016« مباليزيا

.. وحما�رضة علمية يف اإعداد مناهج اللغة العربية 

للناطقني بغريها

الدكتور  قدمها  علمية  حما�رضة  املعهد  نظم 

بعنوان«املعايري  املعهد-  -مدير  ال�ساطر  غ�سان 

ومواد  مناهج  واإعداد  ت�سميم  يف  اللغوية  الذهنية 

ت�سمنت  وقد  بغريها«،  للناطقني  العربية  تعليم 

العديد من املحاور اأهمها م�ساكل ت�سميم حمتويات 

ومناهج تعليم العربية للناطقني بغريها، واالأ�سا�س 

تلك  ت�سميم  معايري  ا�ستنباط  يف  اللغوي  الذهني 

املعايري  دور  جانب  اإىل  واملحتويات،  املناهج 

الذهنية اللغوية يف اكت�ساب اللغة العربية للناطقني 

بغريها.

االأكادمييني  من  جمموعة  املحا�رضة  ح�رض 

واملهتمني بتدري�س العربية للناطقني بغريها. 

كتب- خليل احل�رضمي: 

لتعليم  ال�ساد  معهد  نظم 

اللغة العربية للناطقني بغريها 

حما�رضة علمية بعنوان »كيف 

بنجاح«  ثانية  لغة  تكت�سب 

بنت  نهى  االأ�ستاذة  قدمتها 

–حما�رضة  العبي  حمود 

ومن�سقة  باملعهد،  اأكادميية 

فيها  ا�ستعر�ست  برامج- 

كان  املحاور  من  جمموعة 

تعلم  اأهمية  مدى  اأهمها: 

وحتديد  ثانية،  للغة  الطالب 

اكت�ساب  يف  رغبته  اأ�سباب 

يتعامل  وكيف  الثانية،  اللغة 

اللغة  طالب  مع  املعلمون 

العنا�رض  واأخريا  الثانية، 

عليها  يرتكز  التي  الرئي�سية 

الثانية  اللغة  اكت�ساب  علم 

القوة  نقاط  وتعزيز  كالتحفيز 

لدى املتعلم.

اأن  العبية  واأ�سارت   

اأثناء  بنف�سه  الطالب  ثقة  تعزيز 

الثانية ي�سهم  اللغة  عملية تعلم 

ب�سكل كبري يف ت�سهيل خطواته 

لغة  الكت�ساب  ناجح  تعلم  نحو 

الثانية.

املعهد  اأن  بالذكر  اجلدير 

هذه  مثل  اإقامة  على  يركز 

اجلانب  حتفيز  بهدف  الندوات 

يف  العاملني  لدى  املعريف 

من  ميكنهم  الذي  االأمر  املعهد 

حتقيق االأهداف املرجوة والتي 

بدورها تقوي مهارات اكت�ساب 

لدى  ثانية  كلغة  العربية  اللغة 

الطلبة.

.. وينظم حما�رضة بعن�ان»كيف تكت�شب 

لغة ثانية بنجاح«
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�ساركت جامعة نزوى ممثلة بكلية العلوم 

»مكعبات  املبكر  التدخل  موؤمتر  يف  واالآداب 

ملونة« الذي مت عقده يف اإمارة ال�سارقة بدولة 

ال�سيخ  �سمو  برعاية  املتحدة  العربية  االإمارات 

القا�سمي-ويل  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان 

العهد، نائب حاكم ال�سارقة- وذلك مب�ساركة 32 

التدخل والطفولة  باحثًا ومتخ�س�سًا يف جمال 

هي:  دول  �سبع  من  اخلا�سة  والرتبية  املبكرة 

�سلطنة  االأردن،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

م�رض،  املتحدة،  العربية  االإمارات  ُعمان، 

ورقة   24 تقدمي  مت  حيث  ال�سعودية.  اجلزائر، 

اللجنة  باختيارها  قامت  املوؤمتر  خالل  بحثية 

بحثية  ورقة   200 اأ�سل  من  للموؤمتر  العلمية 

مقدمة. 

على  العمل  واأوراق  الور�س  ركزت  وقد 

والتدخل  الك�سف  جمال  يف  العاملني  اإك�ساب 

املبكرين مهارات ومعارف جديدة لرفع م�ستوى 

االإعاقة،  ذوي  من  لالأطفال  املقدمة  اخلدمات 

على  واالأفراد  للموؤ�س�سات  جديدة  اآفاٍق  وفتح 

هذين  يف  اخلبات  وتبادل  للتعاون  �سواء  حد 

ال  املبكرة،  الطفولة  ملرحلة  املهمني  املجالني 

التعليم.   اأ�ساليب  يف  التكنولوجيا  اإدخال  �سيما 

جالل  حممد  اأحمد  الدكتور  اجلامعة  مثل  وقد 

اخلا�سة،  الرتبية  يف  م�ساعد  -اأ�ستاذ  الفواعري 

كلية العل�م والآداب ت�شارك 

يف امل�ؤمتر الدويل للتدخل 

املبكر يف ال�شارقة

خالل  من  االإن�سانية-  والدرا�سات  الرتبية  ق�سم 

العاملني  مواكبة  مدى  تناولت  بحثية  ورقة  تقدمي 

ُعمان  �سلطنة  يف  املبكر  التدخل  برامج  يف 

امتالكهم  ومدى  واملعا�رضة  احلديثة  للم�ستجدات 

للمهارات الالزمة لذلك.

الدويل  الطالبي  التبادل  برنامج  �سمن 

ابتعثت اجلامعة �ستة من طالبها اإىل جامعة فيينا 

عددا  قد  اجلامعة  كانت  حيث  النم�سا،  بجمهورية 

 2015 خريف  ف�سل  خالل  النم�ساويني  الطلبة  من 

ابتعثت اجلامعة عدد من طلبة ق�سم  ويف املقابل 

االأملانية  اللغة  للدرا�سة  االأملانية والرتجمة  اللغة 

يف جامعة فيينا النم�ساوية لف�سل درا�سي واحد.

الدويل  وقد انطلق الطالب من مطار م�سقط 

املقررات  لدرا�سة  فيينا  العا�سمة  اإىل  متوجهني 

من  معد  برنامج  �سمن  لهم  املخ�س�سة  الدرا�سية 

تعريفيا  برناجما  لهم  اأعدت  كما  فيينا،  جامعة 

ا�ستخدام  وتعليمهم  املدينة،  حولة  جولة  �سمل 

من  العديد  البنامج  وتخلل  والرتام،  املرتو 

اللغات  كلية  عميد  األقاها  كلمة  اأهمها  الفقرات 

الطالبات  بع�س  األقتها  وكلمة  فيينا  بجامعة 

النم�ساوييات الدار�سات يف جامعة نزوى الف�سل 

واأهم  النم�سا  عن  مرئيا  عر�سا  قدم  ثم  املا�سي، 

�شمن برنامج التبادل الطالبي الدويل.. اجلامعة تبتعث 

�شتة طالب للدرا�شة يف جامعة فيينا النم�شاوية

جامعة  وعن  فيها  املعامل 

فيينا.

الطالب حوار  كما عمل 

واللغة  العربية  باللغة  ثقايف 

املعارف  كتبادل  االأملانية 

ذكر  احلوار  �سمل  بينهم، 

باللغتني  املوا�سيع  بع�س 

ومت تق�سيم الطلبة فيما بينهم. 

ويبا�رض الطالب دورة تدريبة 

مكثفة يف اللغة االأملانية بعد 

حتديد  اختبار  اإجراء  مت  اأن 

على  وتوزيعهم  لهم  م�ستوى 

و�سوف  خمتلفة،  م�ستويات 

اجلدول  درا�سة  يبا�رضون 

�سهر  من  ابتداء  لهم  املعد 

مار�س القادم 

برناجما  املجتمع  خدمة  مركز  ا�ست�ساف 

مديرو  مه  نظَّ والذي   ، املهني  االإمناء  يف  تدريبيا 

ومعلمات  ملعلمي  اإزكي  والية  مدار�س  ومديرات 

اأحمد  الدكتورة حنان بنت  الوالية؛ وذلك بح�سور 

املوارد  تنمية  بدائرة  م�ساعد  -مدير  الرواحية 

الفريق  ورئي�س  الرتبوي،  لالإ�رضاف  الب�رضية 

باملديرية-،  امل�رضوع  مبتابعة  املكلف  املحلي 

وعدد من امل�رضفني واالإداريني.

اجلانب  تنمية  اإىل  البنامج  هدف  وقد 

التحفيزي للمعلم و�سحذ النفو�س على اال�ستمرارية 

يف العطاء وخلق بيئة عمل م�سجعة للعلم والتعلم، 

واإبقائهم على ات�سال دائم بالتطورات العلمية يف 

 )18( البنامج  ا�ستهدف  حيث  املجاالت،  خمتلف 

ورقتي  وت�سمن  اإزكي،  والية  مدار�س  من  مدر�سة 

االأول  اليوم  ففي  يومني،  مدار  على  اأقيمت  عمل 

قدم الدكتور حمزة احلمزاوي -مدرب دويل معتمد 

بعنوان:«كن  عمل  ورقة  الب�رضية-  التنمية  يف 

على  واملعلمات  املعلمني  فيها  حث  متاأهبا« 

ك�رض املخاوف والتجديد يف طرق التدري�س وك�رض 

الروتني اليومي داخل ال�سف، كذلك حتدث عن اآلية 

اإيجابي بطابع اخل�سو�سية  كتابة االأهداف ب�سكل 

وحمدد بزمن معني وقابل للقيا�س. وعرج خاللها 

اأي�سا اإىل اأهمية حتديد االأهداف يف حياة ال�سخ�س 

حياته  يف  النجاح  نحو  وتوجهه  تقوده  فهي 

اليومي. ويف اليوم الثاين قدمت االأ�ستاذة حمفوظة 

العمالق  بعنوان:«اأيقظ  عمل  ورقة  امل�سيفرية 

يف  ودورها  االإيجابية  يف  خل�ستها   ، بداخلك« 

تن�سيط الطاقات، واأهم �سمات ال�سخ�سية و�رضورة 

جوهاري(  )نافذة  االولويات  وحتديد  خطة  و�سع 

تنعك�س  التي  اخلط  مدلوالت  على  التعرف  وكذلك 

اخلتامي  اليوم  يف  مت  وقد  الفرد.  �سخ�سية  على 

وكذلك  عمل  باأوراق  امل�ساركني  تكرمي  للبنامج 

اإدارات  من  للبنامج  والداعمة  الراعية  اجلهات 

املدار�س بوالية اإزكي واملوؤ�س�سات االأخرى . 

خدمة املجتمع ي�شت�شيف برنامج تدريبي لتنمية 

اجل�انب التحفيزية لدى املعلمني 

كتبت- ليلى الرحبية:

املجال�س  ملتقى  الطالبي  التميز  مركز  نظم 

اال�ست�سارية الطالبية االأول من نوعه يف ال�سلطنة، حيث 

بلغ  الطالبية  اال�ست�سارية  جمع جمموعة من املجال�س 

تدريبي  لبنامج  خ�سعوا  تعليمية  موؤ�س�سة   19 عددها 

مكثف عن القيادة واالإدارة وتنظيم الوقت، وذلك حتت 

فريق  البنامج  قدم  وقد  قائدا«،  ت�سنع  اأن   « �سعار 

العمل التطوعي والتدريب بجامعة النك�سري البيطانية 

باالإ�سافة ملجموعة من طالب اجلامعة.

الدكتور  رعاه  افتتاحي  ببنامج  امللتقى  ا�ستهل 

ل�سوؤون  الرئي�س  -م�ساعد  العزري  من�سور  بن  �سالح 

بامللتقى  التعريفية  الفقرات  بع�س  تخللته  الطالب- 

التنظيم  واآلية  للملتقى  اال�ستعداد  عن  مرئي  كعر�س 

الفريق  قدمها  ترحيبية  كلمة  تلته  اإقامته،  وفكرة 

البيطاين باالإ�سافة لباقي الفريق املنظم للملتقى وهم 

االأ�ستاذة ليلى بنت خلفان الرحبية والطالبة نور�س بن 

احلارثية  را�سد  بنت  عبري  والطالبة  احلارثية  عبداهلل 

بن  يعرب  والطالب  العمري  عبداهلل  بن  فهد  والطالب 

اإبراهيم املحروقي والطالبة هدى بنت �سعيد ال�سهومية 

�سهى  واالإدارة  للهند�سة  الدولية  الكلية  من  وم�ساركة 

التميز  مركز  مدير  األقى  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  الها�سمية. 

�سكر  كلمة  ال�سقري  نا�رض  بن  �سعود  االأ�ستاذ  الطالبي 

خ�س بها املنظمني وامل�ساركني من خمتلف موؤ�س�سات 

التعليم العايل.

بعد ذلك انطلقت فعاليات امللتقى حيث مت تق�سيم 

الفريق  يقودها  �سغرية  جمموعات  اإىل  امل�ساركني 

عن  ومميزة  �سيقة  مو�سوعات  خاللها  تناولوا  املدرب 

حتت �شعار»اأن ت�شنع قائًدا«.. مركز التميز الطالبي 

ينظم ملتقى املجال�س ال�شت�شارية الطالبية الأول

القيادة واالإدارة والعمل �سمن الفريق، وتنظيم الوقت. 

الرتفيهية  االألعاب  من  جمموعة  امللتقى  �سمل  كما 

الذي  االأمر  والتحديات  وامل�سابقات  النقا�س  وحلقات 

بالعطاء  املبادرة  الطالب على  �ساهم يف حتفيز وحث 

اأكرث، وتقدمي كل ما لديهم من مهارات يف �سبيل تعزيز 

امللتقى والدور الذي قام من اأجله.

امل�ساركة  املوؤ�س�سات  بتكرمي  امللتقى  واختتم 

القى  وقد  املدرب،  والفريق  للمتدربني  باالإ�سافة 

والطلبة  امل�سوؤولني  من  اجلميع  اإعجاب  امللتقى 

يف  امللتقيات  هذه  مثل  تتكرر  اأن  اآملني  امل�ساركني 

االأيام القادمة. 

كمبادرة  جاء  امللتقى  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 

م�ستوى  على  جديد  هو  ما  الإقامة  نزوى  جامعة  من 

الطلبة  ت�سجيع  يف  لت�ساهم  التعليمية  املوؤ�س�سات 

املثلى  بالطريقة  واأوقاتهم  طاقاتهم  ا�ستغالل  على 

مهارات  اجلامعيني  الطالب  تعليم  اإىل  باالإ�سافة 

اأهم  برامج  يف  امل�ساركة  من  متكنهم  التي  القيادة 

ميثلون  االإيجابي  الفكر  يحملون  وهم  منها  كالعاملية 

به موؤ�س�ساتهم ب�سكل خا�س وال�سلطنة ب�سكل عام.
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كتب-اأجمد الرواحي: 

االأفالج  بحوث  وحدة  �ساركت 

عبداهلل  بالدكتور  ممثلة  باجلامعة 

الوحدة-  –مدير  الغافري  �سيف  بن 

اجلمعية  نظمتها  التي  الندوة  يف 

العمانية للمياه بعنوان:» املمار�سات 

الف�سلى واأثرها يف ا�ستدامة م�سادر 

عبي  بوالية  اأقيمت  حيث  املياه«، 

رعاية  حتت  الظاهرة  مبحافظة 

نا�رض  بن  �سامل  املهند�س  �سعادة 

العويف-وكيل وزارة النفط والغاز-.

مدى  على  الندوة  وقم�ست 

بواقع  جل�سات  اأربع  اإىل  اليومني 

اجلل�سة  فكانت  يوم،  لكل  جل�ستني 

املتكاملة  »االإدارة  بعنوان:  االأوىل 

فيها  التطرق  ومت  املائية«  للموارد 

املختلفة  املوا�سيع  من  عدد  اإىل 

ا�ستخدام املياه، واملياه  مثل تر�سيد 

واملمار�سات  الزراعة،  يف  اجلوفية 

اأنظمة  وحماية  ال�ستدامة  الف�سلى 

املياه  على  وتاأثريها  الزراعة 

والطاقة يف دول اخلليج. 

اأما اجلل�سة الثانية فقد تطرقت 

اإىل»امل�ساريع املائية وتنمية املوارد 

ثالثة  مناق�سة  فيها  ومت  الب�رضية« 

ا�ستخدام  وهي:  خمتلفة  م�ساريع 

لري  ال�سطحي  حتت  بالتنقيط  الري 

اأتانا  وم�رضوع  النخيل،  اأ�سجار 

حول  االإقليمية  وامل�ساريع  م�سندم، 

تنمية املوارد املائية.

عن  الثالثة  اجلل�سة  وحتدثت 

التقليدية  املائية  املوارد  »تعزيز 

األقى  وفيها  التقليدية«  وغري 

عمل  ورقة  الغافري  الدكتورعبداهلل 

حول »ا�ستدامة االأفالج يف ال�سلطنة« 

االأفالج  اأن نظام  اأو�سح من خاللها 

ي�ستخدم يف 35 دولة يف جميع انحاء 

العامل ، اإذ تعتب االأفالج احلل الب�رضي 

الذكي الذي جعل من العي�س يف بيئة 

باالإ�سافة  ممكنا،  عمان  مثل  جافة 

االأفالج  �سنفت  فقد  ذلك   اإىل 

يف  عجلت  التي  االأ�سباب  �سمن 

واعرتاف  العمانية،  احل�سارة  قيام 

�سمن  واإدراجها  باالأفالج  اليون�سكو 

الرتاث العاملي لهو دليل وا�سح على 

كمثال  تلعبه  الذي  والدور  اأهميتها 

االإن�سان الإدارة املياه يف  ممتاز من 

املناطق اجلافة. 

عبداهلل  الدكتور  تراأ�س  كما 

والتي  الرابعة  اجلل�سة  الغافري 

احلكومية  اجلهات  »دور  كانت حول 

تر�سيد  يف  املدين  والقطاع 

ناق�ست  وقد  املياه«،  ا�ستخدامات 

مثل  املوا�سيع  من  عددا  اجلل�سة 

ح�ساد مياه االأمطار وتغذية اخلزان 

العربية  باململكة  بالريا�س  اجلويف 

احلديث  اإىل   باالإ�سافة  ال�سعودية،  

حمافظه  يف  املياه  خدمات  عن 

فيها  املائي  والو�سع  الظاهرة، 

والبنامج   ، والطموح  الواقع  بني 

العاملي للتعلم واإفادة البيئة ومثال 

عليه جتربة �سلطنة عمان.

وحدة بح�ث الأفالج ت�شارك يف ندوة »املمار�شات الف�شلى 

واأثرها يف ا�شتدامة م�شادر املياه«

العلوم  كلية  نظمت 

العلوم  بق�سم  ممثلة  واالآداب 

دورة  والفيزيائية  الريا�سية 

»اأ�سا�سيات  يف  تدريبية 

لطالبات  االإلكرتونيات« 

للتعليم  الف�سل  اأم  مدر�سة 

االأ�سا�سي، األقاها االأ�ستاذ اأحمد 

اإميان  واالأ�ستاذة  علوان  فوؤاد 

بنت �سعود العامرية.

الدورة  هدفت  وقد 

الطالب  مهارات  تطوير  اإىل 

االلكرتونيات  ا�ستخدام  يف 

وبراجمها الت�سغيلية، وذلك من 

خالل �رضح القطع االإلكرتونية 

تركيبها  اإعادة  ثم  تفكيكها  و 

و�رضح عمل كل قطعة ومهمتها 

به،  املوجودة  اجلهاز  يف 

الطالبات  اإر�ساد  جانب  اإىل 

يف  ال�سحيحة  الطريقة  اإىل 

واإيجابيات  اجلهاز  ا�ستخدام 

والبامج  و�سلبياته  جهاز  كل 

التي ميكن تزويدها لكل جهاز 

عمل  تطوير  وكيفية  اإلكرتوين، 

اجلهاز وحت�سينه.

كلية العل�م والآداب تنظم دورة يف»اأ�شا�شيات  الفيزياء و 

الإلكرتونيات« لطالبات مدر�شة اأم الف�شل للتعليم الأ�شا�شي

ا�ستقبل معهد التعلم مدى احلياة الدفعة 

العلمي«  البحث  »مهارات  لبنامج  الثانية 

املدنيني  ال�سباط  من  ملجموعة  واملقدم 

اجلهات  خمتلف  يف  العاملني  والع�سكريني 

الع�سكرية واالأمنية بوزارة الدفاع.

وياأتي هذا البنامج والذي يقدم لل�سنة 

تدريب  اتفاقية  �سمن  التوايل  على  الثانية 

تاأهيل  يف  الدفاع  ووزارة  املعهد  بني  وقعت 

على  بحوث  اإنتاج  على  قادرين  باحثني 

خدمة  يف  نتائجها  ت�سخر  متقدم  م�ستوى 

بالبنامج  امللتحقني  عدد  بلغ  وقد  الوطن، 

اأ�سابيع  اأربعة  وملدة  متدربا   )26( العام  هذا 

يغطى خاللها)110( �ساعة تدري�سية مكثفة يف 

معهد التعلم مدى احلياة ي�شتقبل الدفعة الثانية 

لربنامج »مهارات البحث العلمي« املقدم ل�زارة الدفاع

ا�ست�سافت وحدة بحوث االأفالج 

بجامعة نزوى وفدا طالبيا من جامعة 

فرع  نيويورك  وجامعة  هارفرد 

اأبوظبي، وذلك  يف اإطار تفعيل التبادل 

والتعريف  اجلامعات  بني  الثقايف 

حياة  يف  واأهميتها  ودورها  باالأفالج 

االإن�سان العماين على مر الزمان.

بن  الدكتورعبداهلل  نظم  وقد 

�سيف الغافري -مدير الوحدة- زيارة 

بنيابة  اخلطمني  فلج  اإىل  ميدانية 

من  العديد  خاللها  �رضح  املوز  بركة 

مثل  باالأفالج  املتعلقة  املوا�سيع 

واأهميتها  واأنواعها  ن�ساأتها  تاريخ 

االأفالج، حيث  �سق  ووظائفها وطريقة 

من  اأنواع  ثالث  ت�سم  ال�سلطنة  اأن 

االأفالج تنق�سم اإىل: االأفالج الداوؤودية، 

واالأفالج الغيلية واالأفالج العينية.

الغافري  الدكتور  اأ�سار  كما 

ح�س�س  بتوزيع  املتعلقة  االأمور  اإىل 

اإىل  باالإ�سافة  الفلج  من  امل�ستفيدين 

والذي  الفلج  عن  بامل�سوؤول  التعريف 

وقد  الفلج(.   )وكيل  ا�سم  عليه  يطلق 

بهند�سة  ال�سديد  اإعجابه  الوفد  اأبدى 

امل�ستخدمة يف  والطرق  االأفالج  اإن�ساء 

�سق قنوات املياه فيها. 

�سم  الوفد  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  خمتلفة  دول  من  جن�سيات  ع�رض 

�سلطنة عمان  العامل مثل  اأنحاء  جميع 

ورو�سيا  االأمريكية  املتحدة  والواليات 

والهند وراوندا وكينيا وهايتي ولبنان 

وبالرو�سيا ورومانيا. 

وت�شتقبل وفدا طالبيا من جامعة هارفرد وجامعة 

ني�ي�رك

املوا�سيع البحثية.  اجلدير بالذكر باأن ن�سخة البنامج االأوىل 

الطيبة  للنتائج  نتيجة  الوزارة  قبل  من  كبريا  ا  ر�سً القت  قد 

حدا  مما  البنامج  مراحل  جميع  واكب  الذي  الدقيق  والتنظيم 

بالوزارة الإ�سناد ن�سخته الثانية اإىل املعهد جمددا.
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كتبت- اأمل الإ�سماعيلية:

املعلومات  ونظم  والإدارة  القت�ساد  بكلية  املعلومات  نظم  ق�سم  نظم 
ملتقًا  مل�ساريع التخرج لطالب تخ�س�سات نظم املعلومات وعلوم احلا�سوب 
جمال  يف  البتكارات  نحو  »التحرك  عنوان  حتت  الآيل  احلا�سب  وهند�سة 
م�سعود  بن  اأحمد  الدكتور  اأو�سح  وقد  املعرفة«،  جمتمع  لبناء  التكنولوجيا 
امل�ساهمة  للق�سم هي  الرئي�سية  املهمة  اإن  له  الكلية- يف كلمة  الكندي -عميد 
الطالب  تعليم  خالل  من  املعلومات  نظم  جمال  يف  املجتمع  ورقي  خدمة  يف 
هو  امللتقى  هذا  من  الهدف  اأن  م�سيفا  والبتكار،  الإبداع  على  وت�سجيعهم 
تبادل ون�سر وتقدمي اأحدث البتكارات يف جمال نظم املعلومات، حيث ياأتي 
هذا امللتقى خللق بيئة تناف�سية بني طالب تخ�س�سات نظم املعلومات وعلوم 
وخرباتهم  املختلفة  مهاراتهم  لعر�ض  الآيل  احلا�سب  وهند�سة  احلا�سب 

وابتكاراتهم من خالل م�ساريع التخرج اخلا�سة بهم.

بامل�ساركة  املعنية  الأق�سام  من  ق�سم  كل  قيام  امللتقى  فكرة  وت�سمل 
بخم�سة م�ساريع تخرج من طرف طالب الق�سم على اأن يتم انتقاء م�سروعني 
فقط من تلك امل�شاريع لعر�شها يف امللتقى ب�شرط اأن تكون امل�شاريع املختارة 
م�ساريع متميزة وذات فكرة جديدة ومبتكرة عالوة عن قيام الطالب بت�سميم 

كلية القت�شاد والإدارة ونظم املعل�مات تنظم 

»CIST 2016 ملتقى م�شاريع التخرج«

واالإدارة  االقت�ساد  كلية  افتتحت 

االأول  الوطني  امللتقى  املعلومات  ونظم 

)احلو�سبة  املعلومات  نظم  بعنوان»اجتاهات 

ال�سحابية(«، وذلك حتت رعاية الدكتور�سامل بن 

�سلطان الرزيقي -الرئي�س التنفيذي لهيئة تقنية 

تعزيز  اإىل  امللتقى  هدف   حيث  املعلومات-، 

كفاءة املتخ�س�سني يف جمال احلو�سبة وتوفري 

يف  والنقا�س  احلوار  من  عايل  مل�ستوى  فر�س 

كون  اإىل  باالإ�سافة  املعلومات،  نظم  جماالت 

واالأكادمييني  للباحثني  فر�سة  ي�سكل  امللتقى 

من  املهنيني  من  بغريهم  لاللتقاء  والطالب 

لتبادل  والوطنية  الدولية  املنظمات  خمتلف 

االأفكار يف جمال نظم املعلومات. وقد  خمتلف 

افتتح املوؤمتر باآي من الذكر احلكيم، تبعتها كلمة 

للدكتوراأحمد بن م�سعود الكندي -عميد الكلية- 

املوؤمتر  هذا  وقال:«اإن  باحل�سور،  فيها  رحب 

اأو  اجلامعة  �سواء يف  العملي  البحث  ليعزز  جاء 

واآفاق  مدارك  تو�سعة  يف  ولي�ساهم  خارجها، 

جمال  يف  مواهبهم  و�سقل  وتدريبهم  الطالب 

واأ�ساف:»  واالبتكار«  واالإبداع  العمل  البحث 

باجتاهات  التعريف  على  �سريكز  املوؤمتر  اإن 

مبجال  املتعلقة  تلكم  وخا�سة  املعلومات  نظم 

توجه  كلمته  ختام  ويف  ال�سحابية«،  احلو�سبة 

الكرام  وال�سيوف  احلفل  لراعي  اجلزيل  بال�سكر 

احلفل  راعي  دعا  ثم  املوؤمتر.  لهذا  واملنظمني 

املوؤمتر.   كتاب  لتد�سني  الرزيقي  �سامل  الدكتور 

الوثائقي  اجلامعة  فيلم  عر�س  مت  ذلك  بعد 

اأماين  ال�ساعرة  تقدمي  �سعرية من  ق�سيدة  تبعته 

الورقة  الرزيقي  الدكتور�سامل  وقدم  الرا�سبية، 

»احلو�سبة  عنوان  حتت  املوؤمتر  يف  الرئي�سية 

ال�سحابية ومنظورها يف هيئة تقنية املعلومات« 

حتدث فيها عن دور الهيئة يف اإثراء التكنولوجيا 

ال�سلطنة، كما حتدث  اأرجاء  واملعرفة يف جميع 

عن مفهوم احلو�سبة ال�سحابية واآلية ا�ستخدامها 

ومدى تو�سعها وانت�سارها. وقدم الفا�سل عبداهلل 

بن عي�سى الرواحي -الرئي�س التنفيذي للتحالف 

حتت  عمل  ورقة  اأوريدو-  ب�رضكة  وال�رضاكة 

فيها  احلديث  تناول  الرقمي«  »امل�رضوع  عنوان 

ب�سكل  وتطوره  منوه  وكيفية  الرقمي  العامل  عن 

تعرت�س  التي  وال�سعوبات  والتحديات  م�ستمر 

جمموعة  عر�ست  ذلك  بعد  الرقمية.  امل�ساريع 

خمتلفة   عناوين  حتمل  والتي  العمل  اأوراق  من 

والهيكلة  ال�سحابية  احلو�سبة  بني  كالعالقة 

اخلدمية، و»احلو�سبة ال�سحابية وق�سايا االأمن« 

ال�سحابية  للحو�سبة  االأمن  م�ساكل  و»ت�سخي�س 

»امل�سح  وكذلك  املتو�سطة«،  املنظمات  يف 

�سبكات  يف  ن�رض  وعقدة  التنويع  طريق  على 

اال�ست�سعار الال�سلكية«، و»درا�سة حتليلية لر�سا 

امل�ستخدم من التطبيقات امل�رضفية عب الهاتف 

املتحرك يف عمان«.اإىل جانب ذلك قدم الدكتور 

بدر املنذري -املدير العام لق�سم اأمن املعلومات 

فيها  تطرق  ورقة  املعلومات-  تقنية  بهيئة 

الق�سايا  ال�سحابية-  احلو�سبة  »اأمن  اإىل 

احلو�سبة  اأمن  اإىل  اأ�سار  حيث  والتحديات«، 

والتحديات  والق�سايا  ال�سلطنة  يف  ال�سحابية 

الفا�سل  وحتدث  تطبيقها.  واآلية  تواجهها  التي 

تنظيم  بهيئة  اأول  -اأخ�سائي  الهاجري  يحيى 

ال�سحابية  احلو�سبة  »منظور  عن  االت�ساالت- 

اإىل  فيها  تطرق  االت�ساالت«  تنظيم  هيئة  يف 

مناذج احلو�سبة ال�سحابية وفئاتها واخل�سائ�س 

االأ�سا�سية، وكذلك احلو�سبة ال�سحابية والق�سايا 

امل�ستهلكني،  وحماية  والتنظيمية،  القانونية 

بعر�س  امللتقى   واختتم  اال�ستثمار.  وت�سجيع 

ل�سحابة  عامة  »نظرة  حول  تدور  عمل  اأوراق 

املوبايل«، و»بناء منوذج االأمن للمدن الذكية«، 

تكنولوجيا  ح�سب  احلو�سبة  بيئات  و»توزيع 

احلو�سبة ال�سحابية«، و»ت�سور اأداء حمرك البحث 

مع علم الوجود«.

حتت عن�ان»اجتاهات نظم املعل�مات )احل��شبة 

ال�شحابية(«.. كلية القت�شاد والإدارة ونظم املعل�مات 

تنظم امللتقى ال�طني الأول لنظم املعل�مات 

االقت�ساد  لكلية  الثقايف  االأ�سبوع  فعاليات  �سمن 

واالإدارة ونظم املعلومات، نظمت الكلية يومًا مفتوحًا لطالبها 

ت�سمن العديد من الفعاليات واالأن�سطة املتنوعة، حيث افتتح 

اليوم االأ�ستاذ الدكتور اأحمد بن م�سعود الكندي -عميد الكلية 

ونظم  واالإدارة  االقت�ساد  كلية  فيها:»اأن  قال  كلمة  يف   –
االأن�سطة  من  عدد  مع  البنامج  هذا  بتقدمي  تقوم  املعلومات 

لهم  يوفر  كما  الطالب،  ومعارف  مهارات  وتعزيز  لتحفيز 

الفر�سة الكت�ساب اخلبة من خالل امل�ساركة يف امل�سابقات 

والعرو�س وذلك من اأجل اإبراز مواهبهم الكامنة«. 

العميد  -م�ساعد   Arockiasamyالدكتور حتدث  ثم 

احلدث  هذا  عن  املعلومات-  نظم  ق�سم  ورئي�س  للتدريب 

�سيت�سمنها،  التي  والفعاليات  املفتوح  اليوم  برنامج  وعن 

-املديرة  االإ�سماعيلية  عبداهلل  بنت  اأمل  الفا�سلة  قدمت  كما 

االإدارية بالكلية- عر�سًا موجزاً عن روؤية ور�سالة الكلية، تبع 

فيها  املوجودة  االأكادميية  والبامج  الكلية  عن  عر�س  ذلك 

وفر�س العمل املتاحة لكل تخ�س�س، وقد قدم العر�س كل من 

اجلامعية-   للدرا�سات  العميد  -م�ساعد  يون�س  �سعيد  الدكتور 

والدكتورهاين حداد -اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم االإدارة يف الكلية- .

من   William Wresch البوفي�سور  قام  ذلك  بعد   

االأعمال  ريادة  عن  بالتحدث  االأمريكية  وي�سكن�سن  جامعة 

وكيفية حث وت�سجيع الطالب على اأن يكونوا اأ�سحاب م�ساريع 

ناجحة، ثم دعا جمموعة من طالبه يف م�ساق ريادة االأعمال 

لعر�س م�ساريعهم اأمام احل�سور على اأن يتم تكرمي اأ�سحاب 

االأوىل.  الثالثة  املراكز  على  واحلا�سلني  املتميزة  امل�ساريع 

-الرئي�س  ال�سيابي  �سامل  بن  اأحمد  املهند�س  دعوة  مت  بعدها 

التنفيذي  ل�رضكة اأبيك�س للتجارة االلكرتونية- لتقدمي عر�س 

للطالب عن »مهارات التوظيف وريادة االأعمال« وحتدث عن 

تكون  الأن  �سعداء  »نحن  قائال:  عمان  ل�سباب  ال�رضكة  التزام 

�رضكتنا قادرة على امل�ساهمة يف تطوير املجتمع املحلي من 

خالل تدريب وتاأهيل ال�سباب العماين ومتكينهم من امل�ساركة 

الطالب  التحكيم، ومت تكرمي  اأمام جلنة  مل�ساريعهم وعر�سها  بو�سرتات 
احلا�سلني على املراكز الثالثة الأولى يف كل من عر�ض م�ساريع التخرج 
وت�سميم البو�سرتات. اجلدير بالذكر اأن الطالب اأثروا امللتقى باأفكارهم 
ما  خالل  من  عليها  والعمل  بت�سميمها  قاموا  التي  امل�ساريع  يف  النرية 

اكت�سبوه من معرفة وعلم يف جمالت التخ�س�ض.

وتنظم ي�ما مفت�حا لطالبها

)جميد   م�رضوع  اإىل  حديثه  يف  تطرق  كما  البالد«،  تطوير  يف 

للتوظيف االلكرتوين( التطوعي الذي قام بتاأ�سي�سه مع جمموعة 

اإيجاد فر�س عمل للباحثني عن  من املتطوعني؛ وذلك بهدف 

يف  و�رضكات  موؤ�س�سات  جمموعة  مع  بالتوا�سل  وذلك  عمل 

داخل ال�سلطنة. 

للطالب  م�سابقة  بعمل  الكلية  قامت  ذلك  جانب  اإىل 

واالإدارة  االقت�ساد  يف  املتنوعة  االأ�سئلة  من  العديد  ت�سمنت 

الكلية  اهتمام  من  وانطالقًا  املعلومات،  ونظم  واملحا�سبة 

للتاأقلم  وتهيئتهم  تاأهيلهم  على  اخلريجني وحر�سها  بالطلبة 

مع بيئات العمل املختلفة فيما بعد، قامت الكلية بعد توا�سلها 

مع طالبها اخلريجني بعمل مقابالت وهمية ليكونوا على دراية 

وا�سحة م�ستقباًل عند تقدمهم الأي وظيفة، كما قام طالب ق�سم 

من  جمموعة  ت�سمنت  ترفيهية  فقرة  بتقدمي  املعلومات  نظم 

امل�سابقات لالأ�ساتذة الكرام بالكلية.

من�سور  بن  �سالح  الدكتور  دعوة  مت  اليوم  نهاية  ويف 

ال�سهادات  لتقدمي  الطالب-  ل�سوؤون  الرئي�س  -م�ساعد  العزري 

واجلوائز لل�سيوف امل�ساركني من خارج اجلامعة ثم للمتميزين 

يف م�ساريع ريادة االأعمال والفائزين مب�سابقة الطالب، اإ�سافة 

اإىل تكرمي الطالب الذين متيزوا خالل املقابالت، كما مت تكرمي 

معتمدة  بحثية  م�ساريع  لديهم  ممن  الكرام  االأ�ساتذة  من  عدد 

من طرف جمل�س البحث العلمي مع جمموعة من الطالب وذلك 

مكافاأة لهم على اجلهود املبذولة. 
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حتــــت �شعــــــار) املعلــــم: الإعــــــداد والتعلـــم مـــــدى احليــــاة فــــي عالــــم متغيـــــــر( 

ملف العدد

حتــــت �شعــــــار) املعلــــم: الإعــــــداد والتعلـــم مـــــدى احليــــاة فــــي عالــــم متغيـــــــر( 

اجلامعــــــة تختتـــــم اأعمــــــال امل�ؤمتــــــر الدولــــــي الرابــــــع لق�شـــــــم الرتبيـــــة والدرا�شــــــات الإن�شانيــــــة

اإعداد- مرمي بنت جمعة الكميانية:

العلوم  بكلية  االإن�سانية  والدرا�سات  الرتبية  لق�سم  الرابع  الدويل  املوؤمتر  اأعمال  اأيام  منذ  اختتمت 

حيث  وخارجها،  ال�سلطنة  داخل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  من  وا�سعة  مب�ساركة  ح�سي  والذي  واالآداب، 

�ساركت يف املوؤمتر ت�سع دول عربية قدمت خالله )47( بحثا واأربع ور�س عمل �سلطت ال�سوء على واقع 

املعلم وتدريبه وتاأهيله، وتوجيه االهتمام بدوره يف االإر�ساد، وتعزيز الدور القيادي الفعال له، اإىل جانب 

االطالع على التجارب العربية والعاملية يف جمال اإعداد املعلم وتدريبه وتاأهيله، واإبراز مكانة املعايري 

املهنية يف املمار�سة العملية للمعلم وغريها. 

وال يخفى على اأي كان الدور الكبري الذي يقوم به املعلم يف تاأهيل االأجيال وتربيتها لبناء جمتمع 

اإعداد  اأبناءه واأفكارهم، ولكن كيف يتم  متقدم ي�سعى اإىل االزدهار والرقي الدائمني معتمدا على �سواعد 

املعلم يف ظل ع�رض التقدم التكنولوجي وع�رض املعرفة؟ وما هي اأهم التحديات التي تواجهه؟ وكيف يتم 

متهني التعليم؟ وما هو واقع املعلم يف الدول العربية؟ 

كل ذلك مت مناق�سته يف اأيام املوؤمتر، و»اإ�رضاقة« ر�سدت لكم اأهم ما مت تقدميه من اأبحاث علمية، 

واأهم ما خرج به من تو�سيات..

اإعداد املعلم، التحديات و�سبل التطوير:

ورقة بحثية قدمها االأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن خمي�س اأمبو�سعيدي-كلية الرتبية، جامعة ال�سلطان قابو�س-  

حتدث فيها عن املعلم باأنه ركيزة اأ�سا�سية من ركائز العملية التعليمية، وبدون وجود معلم كفء يقود دفة العملية 

التعليمية داخل الغرفة ال�سفية لن حتقق تلك العملية اأهدافها ومبتغاها. ثم حتدث عن واقع التعليم يف ال�سلطنة 

قائال: ولكن مما يالحظ يف ال�سنوات االأخرية –يف �سلطنة عمان على �سبيل املثال- واجهت عملية اإعداد املعلم 

حتديات كبرية متثلت يف انخفا�س اأعداد املقبولني يف برامج اإعداد املعلم خا�سة من فئة الطلبة الذكور، اإ�سافة 

اإىل اإ�سكاليات مرتبطة مب�ستواهم التح�سيلي يف التعليم العام، واإنخفا�س دافعية ممن مت قبوله يف هذه البامج 

نحو مهنة التدري�س، وانعكا�س ذلك كله على التزامهم نحو املهنة بعد تخرجهم. ولذا كان البد اأن تعمل موؤ�س�سات 

اأجل  اأن�سطة وفعاليات من  للطلبة من  الدرا�سية، وكل ما تقدمه  االإعداد على مراجعة براجمها وتطوير مقرراتها 

الرقي مب�ستواهم التدري�سي لقيادة عملية التغيري واال�سالح داخل املدار�س، خمتتما حديثه ب�رضورة وجود معايري 

اإعداد املعلم، وال�سبل الكفيلة بالرقي ببامج االإعداد من اأجل ا�ستقطاب الكفاءات من طلبة الدبلوم العام ليمتهنوا 

مهنة التدري�س يف امل�ستقبل. 

تقييم اأداء املعلمني..الواقع والطموح:

تناولت  االأردنية-  اجلامعة  -رئي�س  الطروانة  يو�سف  اإخليف  الدكتور  االأ�ستاذ  قدمها  اأخرى  بحثية  ورقة 

عر�سا لالإجراءات التي ا�ستخدمت يف تقييم اأداء املعلمني والتي ا�ستندت اإىل مناذج التقييم املختلفة وفقا لالأدوار 

املهنية التي اأنيطت باملعلمني عب املحطات التاريخية والنظريات اخلا�سة باإعداد املعلمني، حيث وفرت ورقته 

البحثية تقييما ناقدا لهذه االإجراءات من حيث االإيجابيات وال�سلبيات اخلا�سة بها، ثم تناولت  حتلياًل لالأدوار 

املهنية املناطة باملعلمني حاليا يف ظل متطلبات ع�رض االقت�ساد املعريف والتعلم القائم على الطالب كمحور 

وا�سرتاتيجيات  مناهج  يف  التعلم  اإىل  التعليم  من  بالرتكيز  االنتقال  اإىل  والتوجه  والتعلمية،  التعليمية  للعملية 

التعليم والتعلم والتي متليها االأدواراملهنية واالإ�سرتاتيجيات الرتبوية التي يتوقع من املعلم القيام بها.

الكفايات  لتقييم عمل املعلم مبني على منظومة  ي�ستخدم  اأن  الورقة كذلك منوذجا مقرتحا ميكن  وقدمت 

واملهارات واملعارف الالزمة الأدواره املهنية اجلديدة، والذي يتوقع اأن ي�سكل اأ�سا�سا لبناء االختبارات اخلا�سة 

بتقييم اأداء املعلم وتقييم برامج االأعداد املهني له والتي تقدمها موؤ�س�سات التعليم العايل اأو تلك التي تقدم لالرتقاء 

بامل�ستوى املهني الأداء املعلمني اأثناء اخلدمة.

م�ستقبل اجلودة لكليات الرتبية: 

»م�ستقبل اجلودة لكليات الرتبية.. من �سمان اجلودة اإىل التميز امل�ستدام )ا�ستخدام منوذج EFQM(« ورقة 

ال�سعودية-: قدم فيها ملحة عامة عن  امللك في�سل،  الكرمي احل�سني-جامعة  اإبراهيم عبد  الدكتور  بحثية قدمها 

االجتاهات املحتملة مل�ستقبل اجلودة لكليات الرتبية، فقد اأ�سبحت املوؤ�س�سات على اختالف منتجاتها وخدماتها 

املعرفة.  على  القائم  واالقت�ساد  املعلومات  وتكنولوجيا  العوملة  من  جديدة  حقبة  حتديات  �ستواجه  كيف  قلقة 

ووو�سح الورقة التي قدمها مالمح متطلبات التميز املوؤ�س�سي امل�ستدام لكليات الرتبية با�ستخدام منوذج التميز 

االأوربي EFQM كاإطار منظم ي�ساعد املوؤ�س�سات يف �سعيها نحو التميز وامل�ستقبل. ووفًقا لهذه الدرا�سة فهناك 

دالئل ت�سري اإىل اأن �سعي كليات الرتبية لتحقيق �سمان اجلودة والتميز يف خمرجات التعليم، يتطلب تبني منهجية 

منظمة تقود وتدير التميز يف املوؤ�س�سات االأكادميية على �سبيل املثال: منوذج التميز االأوربي، كما ت�سري اإىل وجود 

فجوات »فجوة اأداء« و» فجوة معرفة«، تتطلب القيام مبنهجيات تقييم متقدمة لالأداء، والبد اأن يحظى ذلك بدعم 

وت�سجيع من قادة كليات الرتبية والتوجه الوا�سح والثابت نحو جودة تعليم الطالب املتوافقة مع احتياجاتهم 

وتوقعاتهم واأ�سحاب امل�سلحة االآخرين لال�ستجابة الذكية للمتغريات امل�ستمرة التي يفر�سها ع�رض املعرفة. 
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حتــــت �شعــــــار) املعلــــم: الإعــــــداد والتعلـــم مـــــدى احليــــاة فــــي عالــــم متغيـــــــر( 

ملف العدد

حتــــت �شعــــــار) املعلــــم: الإعــــــداد والتعلـــم مـــــدى احليــــاة فــــي عالــــم متغيـــــــر( 

اجلامعــــــة تختتـــــم اأعمــــــال امل�ؤمتــــــر الدولــــــي الرابــــــع لق�شـــــــم الرتبيـــــة والدرا�شــــــات الإن�شانيــــــة

املعلم الذي نريد يف عامل تكنولوجي متغري:

تناولت  بحثية  ورقة  ال�سودان-   ، بحري  -جامعة  خري  حممد  عبدالرحمن  النور  الدكتور  االأ�ستاذ  قدم 

مو�سوع )املعلم الذي نريد يف عامل تكنولوجي متغري- اإعداداً و تعلمًا(  وهو من املو�سوعات املهمة يف ع�رض 

اتفق فيه اآراء املربني و�سانعي القرارات التعليمية مع نتائج البحوث الرتبوية احلديثة يف اأن جناح املوؤ�س�سة 

التعليمية يف ع�رض تكنولوجيا املعلومات واالإت�ساالت، يتوقف بالدرجة االأوىل على جناحها يف اإحداث نقلة 

نوعية يف اإعداد املعلم واإعادة تاأهيله كي يتعامل مع تكنولوجيا ع�رض املعلومات دون رهبة اأو خوف. 

و�سلط الدكتور النور يف بحثه على املعلم الذي نريد يف عامل تكنولوجي متغري من حيث كيفية اإعداده 

املعلم  اإعداد  وينبغي  التجديدي،  العمل  حمور  هو  املعلم  الأن  وم�ستحدثاتها؛  التكنولوجيا  ع�رض  يف  وتعلمه 

اإىل  البحث  وهدف  وطرائقه.  ومناهجه  التعليم  بنية  يف  يتم  اأن  يجب  الذي  اجلذري  التغريرّ  اإطار  يف  وتدريبه 

تو�سيح الكفايات االإدارية والفنية وال�سخ�سية والتعلمية واالإعدادية للمعلم، وقد اتبع الباحث املنهج الو�سفي 

التحليلي يف معاجلة املحتوى املعريف للبحث، فتو�سل اإىل  نتائج عديدة اأهمها اأن املعايري العلمية والرتبوية 

والثقافية وال�سحية من االأ�سا�سيات الختيار الطالب الذي ي�سلح ملهنة التعليم، كما تو�سل كذلك اإىل تو�سيات 

تدريب  اجلامعات يف  الرتبوي من  النف�س  التدري�س وعلم  املناهج وطرق  اأ�ساتذة  اإ�رضاك  اأهما �رضورة  عديدة 

الطالب املعلمني يف فرتة الرتبية العملية باملدار�س.

اإعداد املعلمني يف �سوء اأهداف مدر�سة امل�ستقبل:

ال�سامل  النمو  حتقيق  يف  اأهمية  من  له  ملا  الب�رضية  املوارد  الأنواع  االأغلى  اال�ستثمار  هو  التعلم  اإن 

للمتعلمني، وملا لها من اأهمية على التنمية االقت�سادية واالإجتماعية، وكما اأن املعلم هو اأهم عنا�رض الراأ�س 

حميد  بن  اأحمد  الدكتور  قدمها  والتي  البحثية  الورقة  هذه  فاإن  للمجتمعات،  والنمو  التقدم  لتحقيق  الب�رضي 

البادري -كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق- �سلطت ال�سوء على مالمح اإعداد املعلمني يف �سوء اأهداف مدر�سة 

امل�ستقبل.

التعليمي  النموذج  يف  امل�ستقبل  مدر�سة  ومالمح  امل�ستقبل،  مدر�سة  تعريف  فيها  الباحث  تناول  وقد 

احلديث، وكفايات املعلم واأدواره يف مدر�سة امل�ستقبل، واأهداف مدر�سة امل�ستقبل التي ينبغي اإعداد املعلمني 

يف �سوئها، �سواء كانت اأهداف مرتبطة )بالبيئة التعليمية اأو املناهج اأوالتقنيات اأو التقومي اأو موا�سفات خريج 

املعلمني يف  اإعداد  برامج  تواجه  التى  التحديات  الورقة  تناولت  االإلكرتوين(، كما  التعلم  اأو  امل�ستقبل  مدر�سة 

�سوء اأهداف مدر�سة امل�ستقبل. وخرجت الورقة بالعديد من التو�سيات التي تتالئم مع تطوير منظومة التعليم 

يف �سلطنة ُعمان ومع برامج اإعداد املعلمني وفقًا لالجتاهات احلديثة ويف �سوء اأهداف مدر�سة امل�ستقبل، كما 

اأكدت التو�سيات على تطوير عمليات اإعداد املعلم يف �سلطنة ُعمان يف �سوء مدر�سة امل�ستقبل.

تو�سيات املوؤمتر:  •
وبعد اأن قدم نخبة من العلماء والباحثني اأوراقهم البحثية، اأختتم املوؤمتر مبجموعة من التو�سيات

اأهمها:

متهني التعليم وتوحيد معايريه على م�ستوى البالد العربية ومبراعاة املعايري العاملية ال�سائدة يف  .1

        هذا املجال. 

التاأكيد على التاأهيل التتابعي للمعلم )بكالوريو�س يف التخ�س�س/دبلوم يف املناهج وطرق  .2

     التدري�س( كون هذا ال�سكل من التاأهيل اأثبت كفاءته من ناحية التمكن من التخ�س�س واكت�ساب

     املهارة يف جمال التدري�س. 

اأهمية اإن�ساء مركز للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف جامعة نزوى يهتم بالبحث العلمي والتطوير  .3

       الرتبوي والنف�سي ويقدم اال�ست�سارات الرتبوية والفنية للجهات املعنية �سواء يف ال�سلطنة اأو خارجها. 

تطوير مناهج اإعداد املعلم مبا يتنا�سب مع االحتياجات الرتبوية الفعلية للمدار�س.   .4

اإعادة النظر مبنظومة القيم واملفاهيم واملعارف واملهارات والرتكيز ب�سكل اأكب على متثل ثقافة  .5

        املواطنة واحلوار والت�سامح والتقبل واالأمن االجتماعي يف جميع املراحل الدرا�سية.

اإيجاد معايري اإ�سافية لتقومي م�ستوى الراغبني يف االلتحاق بكليات الرتبية وجعل هذا التقومي  .6

        تقوميا تتابعيا يف كل مرحلة يجتازها الطالب.

�سمان كفاءة وجودة املعلم اخلريج من خالل اعتماد معايري عاملية يف التاأهيل والتدريب.  .7

مواكبة التطورات العاملية احلديثة يف تكنولوجيا االت�سال وثورة املعرفة وما اأحدثته هذه  .8

         املتغريات من حتوالت تربوية يف طرق اإعداد املعلم والتدري�س الإعداد معلمني قادرين على التعامل

        مع التكنولوجيا باعتبارها و�سيلة الكت�ساب املعرفة.

االهتمام ب�سكل كبري باللغة العربية باعتبارها جزء اأ�سا�سي من هوية االأمة ووعاء للفكر ير�سخ قيم  .9

        املواطنة.

االهتمام باإك�ساب املعلمني مهارات التفكري العلمي الناقد والبحث العلمي والتعلم الذاتي والتعاون.  .10

عقد ندوات وحلقات نقا�س واإجراء درا�سات علمية تتعلق مبوا�سفات معلم امل�ستقبل  .11

التاأكيد على را�سمي ال�سيا�سات التعليمية يف البالد العربية بتبني روؤى تربوية جديدة بعيدة املدى  .12

        ومرنة تقوم على ا�ست�سفاف امل�ستقبل.

اإ�سدار امليثاق االأخالقي ملهنة التعليم وتدريب املعلمني على متثل م�سامينه  .13

التو�سع النوعي والكمي يف اإعداد املعلمني وتاأهيلهم وتدريبهم، علميًا وتربويًا وثقافيًا ليكونوا  .14

         قادرين على مواجهة التحديات احل�سارية الراهنة وامل�ستقبلية.

اأكد امل�ساركون فيما يتعلق بعقد املوؤمترات بعقد حلقات تدريب على طرق واأ�ساليب االإلقاء  .15

        واالنتقال من اأ�ساليب العر�س التقليدية اإىل اأ�ساليب اأكرث فاعلية وجذبًا لعرو�س املوؤمترات العلمية

        واإف�ساح املجال ب�سكل اأكب للمناق�سات واحلوارات كونها االأ�ساليب االأكرث فاعلية يف توليد االأفكار

        وتبادل اخلبات.
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�شافــــر ففــــي الأ�شفـــار خمـــ�س ف�ائـــد )3(�شافــــر ففــــي الأ�شفـــار خمـــ�س ف�ائـــد )3(

الدكتور/ �سليمان بن �سامل احل�سيني

مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

 Salhusseini@unizwa.edu.om

االأبي�س  النيل  التقاء  مكان  هو  املقرن 

القادم من اأوغندا والنيل االأزرق القادم من اأثيوبيا 

لي�سكال، بعد ذلك جمرى واحد يتدفق �سماال باجتاه 

م�رض منتهيا يف البحر االأبي�س املتو�سط، واملقرن 

االأكرث جذبا ومتعة واإعجابا،  البيئية  الظاهرة  هو 

يق�سمها  التي  اخلرطوم   الذي مييز  البارز  واملعلم 

النيل- اأو النيلني- اإىل ثالثة اأجزاء اأ�سبه ما تكون 

مبثلثات تلتقي روؤو�سها عند املقرن وجزيرة توتي. 

النيل  انق�سام  نتيجة  ت�سكلت  التي  توتي  جزيرة 

ويتجه  ميينا  اأحدهما  يتجه  ق�سمني  اإىل  االأزرق 

كل  يلتقي  ثم  كيلومرتا،  ثالثة  نحو  �سماال  االآخر 

واجلزيرة  االأبي�س.  النيل  مع  عموديا  منها  واحد 

ت�سم ح�سورا بارزا وطلة بهية اإىل امل�سهد ال�ساحر 

اجلذاب كقرية ريفية  تتاأزر ثالثة اأنهر عذبة دفاقة. 

كلها  واحلكاية  الكاملة  الق�سة  هو  النيل 

احل�سارات  قامت  عليه  العامل؛  من  اجلزء  هذا  يف 

القدمية، وعلى �سفافه عا�س االإن�سان اآالف ال�سنني 

ياأكل  ومنه  واالأ�ساطري،  الق�س�س  النيل  عن  يروي 

�سمك )البوطاية( طريا، وفيه ي�سبح وي�ستحم، ومن 

يزرع  جانبيه  وعلى  ظماأه،  فريوي  ي�رضب  مائه  

)الدخن(  وياأكل  احلقل(  )عي�س  ويح�سد  وي�سقى 

وخريات اأر�س مباركة توؤتي اأكلها كل حني، وعلى 

وتن�سب  اخلالفات  تثور  املائية  ثروته  اقت�سام 

ال�سودان  يف  هنا  النيلية.  الدول  بني  النزاعات 

ي�سمون النيل بحر، وهم عندهم حق، فهو بحر دافق 

جرداء  �سحراء  املكان  لكان  النيل  ولوال  باحلياة؛ 

ك�سحراء الربع اخلايل اأو ال�سحراء الكبى ال توجد 

عندما  االإن�سان.  لعي�س  �ساحلة  وغري  حياة  بها 

اإن�ساءه  الذي مت  اأوليا  �سد جبل  اأمام بحرية  وقفت 

يف 1918م �سانعا اأمامه بحرية يزيد عر�سها على 

املاء متتد  اأمام �سفحة من  اأقف  نف�سي  2كم خلت 

اإىل اآخر االأر�س لي�س لها نهاية، اأو واقف يف �ساحل 

العذيبة اأو ال�سيب اأتاأمل بحر ُعمان يلتقي يف البعيد 

مع اأفق ال�سماء الوا�سعة.

ملتقى  وروؤية  ال�سودان  زيارة  يل  اأتيحت   

النهرين يف اأثناء م�ساركتي يف موؤمتر نظمه احتاد 

ال�سودان  جامعة  مع  بالتعاون  العربية  اجلامعات 

للعلوم والتكنولوجيا. 

األف   )65( بها  يدر�س  ال�سودان  وجامعة 

ا�سم  حتت   1950 عام  اإىل  ن�ساأتها  وتعود  طالب، 

معهد اخلرطوم الفني، ومت حتويله اإىل جامعة عام 

1990. جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، طبعا 

لي�ست اجلامعة الوحيدة يف هذا البلد، فاإىل جنبها 

كثري،  وغريهما  اخلرطوم،  جامعة  �سقيقتها  تقف 

وا�ستهر  العلم  يحب  ال�سوداين  فال�سعب  عجب؛  وال 

واأدباءه على  بعلمائه ومفكريه و�سعرائه  ال�سودان 

مر التاريخ. فيبداأ االهتمام بالتالميذ يف هذا البلد 

العريق منذ �سغرهم على اأيدي املعلمني وال�سيوخ، 

اإذ تنت�رض اإىل جانب املدار�س النظامية، الزوايا التي 

تعنى بال�سغار ويتفرغ لتعليمهم اأ�ساتذة ومعلمون 

زاوية  اهتماهم.  جل  واملعرفة  العلم  ن�رض  يولون 

ال�سيخ الياقوت يف مدينة جبل اأولياء، اأحد املراكز 

التي يجتمع بها التالميذ من خمتلف االأعمار ومن 

اأماكن كثرية من ال�سودان حيث يتم توفري امل�سكن 

واملاأكل والرعاية لهم وللمعلمني اللذين يعلمونهم 

الزاوية  هذه  ومن  والكتابة.  والفقه  الكرمي  القراآن 

ينطلقون  ومنها  الدينية  باملعاهد  الطلبة  يلتحق 

اإىل اجلامعات والكليات.

الباكر  ال�سباح  تبداأ يف  ال�سودان  احلياة يف 

وت�ستمر اإىل �ساعة متاأخرة من الليل، وال�سودانيون 

من املقرن ملتقى النيلني بالعا�شمة ال�ش�دانية اخلرط�م

واملت�سوقني  بالباعة  وغا�سة  املنتجات،  اأنواع  ب�ستى  مليئة  واالأ�سواق  وال�سعي،  العمل  يحبون  ن�سطون 

واملركبات. زرت �سوق )اخلرطوم بحري( الذي يفوح منه عبق النب املحم�س والتوابل، ويف )اخلرطوم قبلي( 

زرت ال�سوق العربي وال�سوق االأوربي الذي اأ�س�سه اليونانيون يف منت�سف القرن الع�رضين كما قيل يل. كما 

زرت �سوق مدينة الكالكلة )اأو �سوق اللفة( الذي يعد اأكب �سوق بعد ال�سوق العربي باخلرطوم. ويف �سوق اأم 

درمان تب�سعت ال�سمغ ال�سوادين، �سقيق اللبان الظفاري، وا�سرتيت ع�سا �سودانية مر�سعة بالعاج ال بد اأنها 

�ستبز كل الع�سي التي تزاحمها احل�سور يف ال�سبلة الُعمانية.

 اأم درمان هي مدينة الرتاث يف العا�سمة اخلرطوم، بها جامع النيلني، وجامعة القراآن الكرمي، وقبة 

اأم  اأن  يل  قيل  امل�ستعمرين.  االإجنليزي  �سد  ال�سودانيون  خا�سها  التي  املعارك  و�ساحات  املهدي،  حممد 

درمان �سميت بهذا اال�سم ن�سبة اإىل امللكة درمان احلاكمة يف مملكة نبتا منذ ما يزيد على األف عام.

ال�سعبي  والفلكلور  الرتاثي  املوروث  انعك�س على  ال�سودان  االإن�سان يف  واأ�سلوب حياة  البيئات  تنوع 

ال�سودان  اأنا  )منظمة  عليها  اجلميابي حممد وت�رضف  الدكتور  اأن�ساأها  التي  الرتاثية  القرية  ففي  ال�سوداين؛ 

اخلريية( ترى اإىل جانب االأدوات واملواد الرتاثية، اأنواع خمتلفة من بيوت القبائل ال�سودانية: البقارة واجلمالة 

اأ�سكال متعددة من  والنيلية وبيوت دارفور والبيوت االأهرامية وبيوت ال�سعر والطوب والق�س. كما تعر�س 

الرق�سات الفلكلورية املعبة عن حياة االأدغال والغابات واحلرب واالأفراح وال�سالم امل�سحوبة بال�سيوف 

كما  واأنا�سيدهم.  ومو�سحاتهم  االأطفال  رق�سات  وتقدم  واحلديثة،  التقليدية  املو�سيقية  واالأدوات  والطبول 

تقدم القرية الرتاثية �سوًرا متعددة عن كرم ال�سيافة بالطريقة ال�سودانية العربية االأ�سيلة حيث تقدم القهوة 

والتمر وحلم )االأجا�سي( اللذيذ.

الذي يتحدث عن ال�سودانيني ال بد اأن يتحدث عن ح�سن خلقهم و�سعة �سدورهم وطول بالهم وطيب 

لقياهم وحفاوتهم وكرمهم وترحيبهم بالغريب.  ن�ساأ هذا االنطباع لدي منذ اأن تقدمت بطلب تاأ�سرية يف 

ال�سفارة ال�سودانية يف م�سقط حيث وجدت ح�سن اال�ستقبال ومت منحي التاأ�سرية خالل اأقل من �ساعة واحدة، 

وا�ستمر معي نف�س ال�سعور حتى �سعودي الطائرة يف مطار اخلرطوم عائدا اإىل بلدي لتبقى يف نف�سي ذكرى 

طيبة جميلة ق�سيتها يف بلد طيب جميل ومع �سعب عربي عريق �سقيق ي�ستحق التقدير واالحرتام. 
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َدد
َ
ُجــْد لـي اإلهــي بطوفــــاٍن مـــن املــ

ُجْد لــي اإلهـــي مـــن االأ�سعـــار قافيـــًة

ـي جئُت ملتم�ســًا ِك - اإنرّ
ُ
نـزوى - فديتـ

واإْن نطقُت ا�سَمك امليموَن �ســاَء �سنــًا

َدر
َ
وكيـــف ال والأنـِت ال�سمـــ�ُس فــي قـــ

منــِك امللــوُك بنــــو نبهــــاَن قادُتهـــا

وقـــْم توقـــْف و�ســـْع ِكلتـا يديِك على

عـــن االإئمـــة نـــــور اللـــه فـــي ب�ســــٍر

مــــن اليعاربــــِة االأطهــــاِر �سريُتهــــم

بــًا ُد منهــــم �ســــــادًة جُنُ وكــــم اأُعـــــدرّ

وما خرو�ٌس ومــــا اآُل اخلليــــِل بهــــا

وكـــــم روى والـــــدي فــي قوله عجبًا

ترى العدالـَة فــــي اأ�سمــــى مراتِبهـــــا

اأبـــا خليـــــٍل وح�سبـي حيــن اأنطُقهـــا

واالآَن �سمتـــــًا باإجــــــالٍل ومفخـــــرة

ولي�رضئـــــَب العمانيــــــون مذ ُعِرفـــوا

فقـــد بناهـــا لنـــا قابـــــو�ُس معجــزة

ــــــِة يــا تــــاَج الزمـاِن اأيا جنـــَل االإئمرّ

قابـــــو�ُس يا فلقـــــًا عـــَمرّ الوجوَد �سنًا

اأدامــــــك اهلُل يــــا قابـــــو�ُس يف ُع�رض

وخلفــــك ال�سعــُب �سوتًا واحداً:  ق�سمًا

نزوى - فديُتِك-  تيهي اليوَم يف األٍق

ـُت يف َكِلمــي نزوى- فديُتـِك- ما وفيرّ

مــا اأنِت اإال من الفـــردو�ِس جيَء بهـــا

ِد ينعُتهــا
ْ
ـــي جنـــاَن اخُللـــ ومـــن يوفرّ

واحلمـــــُد هلِل حمـــــــداً دائمـــــًا اأبـــــداً

�سلرّـوا على امل�سطفى يف كــلِّ طارفــٍة

واالآِل وال�سحـــــِب واالأتبـــاِع اأجمِعِهْم

     نزوى الزعامة واحلكم

يف  �أملاين  باحث  كتبها  علمية  ورقة  �أقلب  كنت 

جمال تخ�ص�صي، وحينما رجعت للم�صادر وفهار�س هذه 

مكتوبة  تقريبا  �مل�صادر  عدد  ن�صف  �أن  وجدت  �لورقة 

باللغة �لأملانية. �لورقة هذه حمّكمة علميا ومن�صورة يف 

�أن نكتب ونن�رش  جملة علمية دولية، ترى ما �لذي مينع 

و�أن تكون  �لعلمية  بالعربية يف كافة �ملجالت  بحوثنا 

لنا م�صادرنا �ملوثوقة و�ملحّكمة كذلك؟

حتر�س كل دولة يف �لعامل مع قلة عدد �ملتحدثني 

در��صية  ومقرر�ت  �أكادميي  نظام  فر�س  على  بلغتها 

�لبحثية  �ملر�كز  من  �لعديد  فهناك  �لأم.  باللغة  �س 
ّ
تدر

�لأم  باللغة  �لعلمية  بحوثها  بن�رش  تفتخر  �لعامل  حول 

�لعلمية  �لبحوث  تن�رش  �أن  على  �حلر�س  كل  وحتر�س 

�أن  بعد  وميكن  للبلد،  �لر�صمية  باللغة  �لبيانات  وجتمع 

�أن تن�رش مثال  �لعلمي  �إجر�ء�ت �لبحث ووفقا للن�صق  تتم 

لأن  نظر�  �لعلمية  �ملجالت  �إحدى  يف  �لأجنليزية  باللغة 

لغة �لن�رش تكون عادة بالإجنليزية. 

وقد زرت جمموعة من �لدول �لأوروبية ووقفت على 

و�لبحوث  �ل�صخمة  �ملوؤلفات  فوجدت  جتاربها،  بع�س 

تلك  بلغة  �جلامعية  �لدر��صات  يف  �لدر��صية  و�ملقر�ر�ت 

�لبلد ويف خمتلف �لعلوم.

باللغة  ون�رشها  �لعلوم  وتعريب  �لرتجمة  فحركة 

�ليوم  ب�صدة  ينق�صنا  ما  وهو  �لأهمية  بالغ  يف   
ٌ
�أمر �لأم 

�أن  موؤخر�  طالعتها  لإح�صائية  ووفقا  �ل�صديد،  لالأ�صف 

�لعربية  للغة  مفردة  مليون   12 من  �أكرث  حو�ىل  هناك 

مقابل فقط 600 �ألف كلمة موجودة يف �ملعجم �لإجنليزي، 

�إ�صافة �أن كبار �لكّتاب و�لأدباء ل ي�صتخدمون �صوى ٪4 

وهذ�  �ملفرد�ت مهجور،  وباقي  �لعربي  �ملعجم  فقط من 

�لعربية مل  �أن  يقولون  �لذين  �أولئك  على  �حلقيقة  د يف 
ّ
ر

تعد با�صتطاعتها �حتو�ء �لعلوم �لع�رشية.

يذكر حممد قطب يف كتابه روؤية �إ�صالمية لأحو�ل 

مبعوثيها  �أر�صلت  حني  �أوروبا  �أن  �ملعا�رش:«  �لعامل 

و�ل�صمال  �لأندل�س  يف  �لإ�صالمية  �ملد�ر�س  يف  ليتعلمو� 

وحني  �مل�رشق،  وبالد  �لإ�صالمية  و�صقلية  �لأفريقي 

ترجمت �لكتب �لإ�صالمية قد وجدت تر�ثها �لإغريقي مرة 

...« ويذكر  ... �لتى كانت فقدته  �أخرى مرتجما بالعربية 

هو  �صباتها  من  �أوروبا  �أيقظ  �لذي  �أن  �آخر  مو�صع  يف 

ب�صبب �حتكاكها بامل�صلمني، فقد عرثت منهم على �لكثري 

�لتى كتبت بالعربية، ومما ل �صك  �لعلوم و�ملعارف  من 

فيه فقد قام �لأوروبيون بتطوير تلك �لعلوم و�لبحث يف 

�أغو�رها.

للبحث  �لن�رش  قلة  يف  �صببني  �أهم  يكون  ولرمبا 

ولعدم  �لرتجمة  حركة  توقف  هو  بالعربية  �لعلمي 

ُتعنى  تدري�صية  مقر�ر�ت  �أو  �أكادميية  در��صات  وجود 

بتدري�س �لعلوم �حلياتية بالعربية وخا�صة يف �لدر��صات 

�جلامعية.

يكملون  و�لذين  �لباحثني  من  �لكثري  يعاين 

�لعلمية  �ملر�جع  من  �لعربية  باللغة  �لعليا  در��صتهم 

منها،  �ملحكّمة  فيها  �أق�صد  )وهنا  بالعربية  �ملكتوبة 

�أي �لتى مّت مر�جعتها وفقا لالأعر�ف �لعلمية( فتجد قلة 

منها  �ملّعربة  �مل�صطلحات  و�ملعارف وحتى  �لعلوم  يف 

مكتوبة بالعربية. ولالأ�صف �ل�صديد عندما تقام �ملوؤمتر�ت 

�لعلمية ُيجلب لها �لكثري من �لأور�ق �لبحثية و�لتى تقدم 

�لتو�صيات  تكتب  �أن  ذلك  من  و�لأدهى  �لعربية،  بغري 

و�ملخرجات باللغة �لأجنبية.

�س بالعربية جنبا 
ّ
�أكادميية ُتدر �إن وجود مقرر�ت 

مع �ملقرر�ت �لأجنبية لهو �أمر يف بالغ �لأهمية، وينبغي 

على �صّناع �لقر�ر �لنتباه �إليه. كما �أن ت�صجيع �لرتجمة 

من �صتى �لعلوم للعربية لهو �لآخر و�صيلة ناجعة لتطوير 

�لن�رش �لعلمي باللغة �لعربية، �إ�صافة �إىل تطوير �ملنظومة 

�لبحثية و�إيجاد جمالت علمية ُتعنى بالن�رش بالعربية.

ن�رض العل�م باللغة العربية

كتبه: عبدالله بن حممد ال�شكيلي

ِعناُدِك دومًا �شغوٌف طـــــــــروب

عـــــــــوب واأ�شاأُل عنِك جميَع ال�شُّ

نحيٌب وهم�ٌس لباقي الغــــــروب

وعْقٌل يجـــوُب بدنيـــا ال�ّشتـــات

فـــات
ُّ
�شُتْحَمُل روحي ويْبقى الر

�شحاياُه باَنْت �شفوفًا �شفوف

فـــــوف
ُّ
وذْكــــرى ُتعّلُق فْوَق الر

األقيت يف م�رضح ال�شهباء بقلعة نزوى 

مبنا�شبة احتفاء بنزوى عا�شمة الثقافة الإ�شالمية

ــَر عـــن نـــزوى بـــال عــدِد لكـــي اأُعبرّ

كاأنهــا الغـــادُة احل�سنــاُء يف الُبـــُرِد

ف�سائـــاًل مـن جبـــاٍل منـك من َبــَرِد

بيـــن اجلوانــِح يهدينــي اإىل الَر�َســـِد

ِد واالأ�ســـواِء والَرَفــــِد وفـــي التجـــدرّ

هم اجلحاجحــُة االأقيــاُل يف ال�سنـــِد

قلـــٍب �سيهتـــزُّ مــن متـٍن ومـن �سنــِد

ح�سـِن العقيدِة كهِف ال�سلِم بي�ِس يِد

كنا�ســِر العــدِل اأو �سلطاَن ذي الُنُجِد

من ي�ســـاأِل الُكتَب عن اأجمادِهم يجِد

اإال النبيـــون فــي الت�سبيـــه فاعتمــِد

ا كـــان فـي �سمــــِد  ملرّ
ِّ
عـــن اخلليلـــي

ترى كماَل الورى يف �سخ�ٍس منفـرِد

ي�سدو بها الدهـُر يف ترتيِلــه االأبــدي

وليكتــِب الدهــُر مـا اأُْمليـه مـن ُجــُدِد

باالأمــ�ِس واليــوِم مو�سـواًل بكـلِّ غـِد

تبقى مدى الدهِر كاجلنرّاِت يف اخُلُلِد

ن�سـَل ال�سالطيـِن يـا تاجي وُمعتمدي

من ذا ي�ساهيـــك اأنت الــروُح للج�سِد

واأنــت ترُفــُل فـي االإنعــاِم وال�ُسُعـــــِد

بالـــروِح نفديــــَك واالأمـــواِل والولـِد

فع�ســــُرِك االآَن فـــي مـــدٍّ ويف َرَغـــِد

ــا ندَّ عن َخَلدي خـــذي اعتـــذارَي عمرّ

علـــى عنايـــِة ربــي الواحـــِد االأحــِد

فـــال يحيـــُط بهــذا الو�سـِف من اأحِد

حمـــداً كثيـراً بـــال ح�ســـٍر وال عـــدِد

ُد للَكبـــِِد
ْ
اإنرّ ال�ســــــالَة عليـــــه الَبـــر

 يـــوم غــِد
رّ

نـــــا معهـــم يــا رب مرّ و�سُ

حممد بن حمود بن حمد الرواحي

حما�رض يف ق�سم اللغة العربية واآدابها/جامعة نزوى

جماٌل ول اأروع

قْلُبـــِك ليـــ�َس َكُكــــّل الـُقـلــــوب 

�ض�أْم�ضي واأطــوي كّل الـــدُّروب

لعّلي �ض�أْحظـــى بطْيٍف يجـــوب

�َضــــــراٌب وَغْيٌم من الأُمنيـــــ�ت

�ٌس ممـــــ�ت
ْ
 زهيــــٌد واأر

ٌ
وخْيـــر

جمـــ�ٌل تعّدى حدوَد الو�ضـوف

نوا تطوف
ْ
ْهِب َتر ُجُموٌع من ال�ضُّ

الطالب/ عبدالعزيز بن �سعود الغطريفي

الرتجمة للغة الفرن�سية

يذكر �أمامي

فاأع�رص قلبي..

و�أفر�ض �صمتي..

فال �صي هنا ي�صتحق �لكالم ..

وال �صيء يفعل

حتى �ل�صالم !!

�أيعقل �أن �أعي�ض حياتي

بال عن�ان – 4

واأنا هناك

اأتخبط يف الظالم؟!

ت�ساغط قلبي..

ما بني �سلوعي..

واأ�سبح اأ�سريا يف �سجون

العظام ..

اأيا ويلتي لو بعدت وحيدا..

ويختم يف لقاءاتي

)حرام( !! ..

بحر الأفكار

الطالبة/ ثويبة بنت اأحمد القا�سمية



ملحق إشراقة - العدد 105 -12

اأن  ميكن  اأخرى  ا�سرتاتيجية  وامل�ستقبلية  احلالية  احللقات  يف  معًا  ن�ستعر�س 

ت�ستخدمها املعلمة يف اإدارة ال�سلوك ال�سفي لالأطفال وهي ا�سرتاتيجيتي االألعاب 

واالأن�سطة.

اأواًل- ا�سرتاتيجية االألعاب:

وهي جميع اخلبات التي مير بها االأطفال بالرو�سة والقائمة على احلركات احلرة 

اإمكانية م�ساركتهم الأقرانهم  اإىل  اللعب باالإ�سافة  العديد من  ا�ستخدام  ويتم فيها 

يف ال�سف. 

وي�ستخدم اللعب لتوفري بيئة طبيعية للطفل لكي يتم التوا�سل بني امل�ساعر واالأفكار 

عن الذات واالآخرين، وذلك الأن االإر�ساد الكالمي للطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة 

الطفل يف  ال�سعب، ويعد غري منا�سب لنمو وا�ستعدادات  الغالب بال�سيء  يكون يف 

هذه املرحلة، لذلك يكون اللعب اأكرث فاعلية يف االإر�ساد اأو يف تعديل �سلوكياتهم.

اكت�ساف  على  الطفل  م�ساعدة  خالله  من  ميكن  للكبار  مهم  مفتاح  اللعب  ويعتب 

القدرات الكامنة لديه اأو اجتياز بوادر اأي نوع من اأنواع اال�سطراب يف �سخ�سيته، 

اإنه  اأن اللعب بالن�سبة للطفل لي�س لعبًا واإمنا هو عمل جدي هام بالن�سبة له  كما 

االأطفال  من  غريه  مع  ويتفاعل  بحرية  نف�سه  عن  فيه  يعب  الذي  الوحيد  امليدان 

ويت�رضف معهم ويختب قوته، ويعتمد الطفل غالبًا على اللعب كو�سيلة للتعلم وهو 

اأف�سل الطرق الكت�ساف خبات جديدة عنه وعن االآخرين فيبداأ يف تعديل �سلوكه.

وميكن ت�سنيف اأنواع اللعب املنا�سب يف مرحلة الطفولة املبكرة اإىل ما يلي:

األعاب اجتماعية وفكرية: اللعب بالدمى، واألعاب الدراما ..... وغريها.

حل امل�سكالت: قطع تركيب، األعاب جماعية، األعاب املتاهة، حزازير.

اأدوات  العجالت،  ثالثية  دراجات  االأوزان،  اأدوات  بازل،  واالأ�سكال:  املكان  األعاب 

طائرات،  �سغرية،  عربات  �سباق،  �سيارات  قطارات،  وبالقرية،  باملزرعة  تتعلق 

�سيارات، بواخر.

اإبداع: اأقالم، مق�سات اآمنة، تلوين، اأدوات اإيقاع.

لغة: ق�س�س، ت�سجيالت.

-  يجد القائمون برعاية الطفل اأنف�سهم اأمام اأطفال ي�سعون لبناء جتربتهم اخلا�سة 

ترغب  كائنات  من  العمر  هذا  يف  االأطفال  يتحول  حيث  حولها،  نظرهم  ووجهة 

بالتعرف على االأ�سياء واالأ�سخا�س يف املحيط اإىل كائنات ترغب بالفهم والتف�سري 

واإثبات الوجود. لذلك فالبد من التوا�سل بني الطفل ومن يولونه الرعاية، وذلك قد 

يتم من خالل اإحدى الطرق التالية:

لعب االأدوار، وا�ستعمال الدمى، وامل�ساركة يف حمادثات تلفونية متثيلية.

امل�ساركة يف األعاب الغمي�سة.

امل�ساركة يف تقليد احليوانات والنا�س.

اللعب مع االأطفال باحلزازير، االإ�سغاء والتكلم عن االأحالم اأو اخلبات.

اإ�رضاك االأطفال يف االأعمال املنزلية كالطبخ والتنظيف.

اأو  **وجميع تلك االألعاب تتيح لنا الفر�سة لفهم الطفل والتعرف على ما يوؤرقه 

�سلوكيات  التقليل من  اأو  احلد  اإىل طرق  التو�سل  يع�سبه، وهكذا ميكن  اأو  يغ�سبه 

الطفل ال�سلبية بال�سف.

ثانيًا: االأن�سطة:

االأن�سطة:  تلك  ومن  بال�سف،  االأطفال  بها  مير  التي  الرتبوية  اخلبات  تلك  وهي 

الق�سة، وامل�رضح، والفن، ولعب االأدوار. 

1- الـقـ�س�س:

يعتب االأ�سلوب الق�س�سي من اأهم االأ�ساليب الرتبوية بل قد يعد اأجنحها يف تربية 

الطفل ووجدانه، حيث  االأطفال، وذلك ملا للق�سة من تاأثري رائع و�سديد يف نف�س 

الطفل  يعتبها  التي  وال�سلوكيات  والعادات  القيم  من  عديد  على  الق�سة  حتتوى 

مثاًل يحتذي به، لذلك يجب على املربني اختيار الق�سة املنا�سبة التي حتتوي على 

�سلوكيات  تعديل  يف  ي�سهم  مما  الطفل،  يعتادها  اأن  نود  اإيجابية  �سلوكية  جوانب 

يف  نُبثها  اأن  نود  اإيجابية  قيم  على  الق�سة  حتتوى  اأن  يجب  كما  ال�سيئة،  الطفل 

نفو�س االأطفال، كما يجب االبتعاد ما اأمكن عن الق�س�س ال�سلبية فهي ت�سور عك�س 

ال�سلوك املطلوب وتنفر منه وجتعله غري مرغوبًا فيه.

اأهداف ق�س�س االأطفال:

اإمتاع الطفل واإ�سعاده.  −
- اإك�ساب الطفل فن احلياة.

− م�ساعدة الطفل على النمو االجتماعي.
− تنمية حب القراءة لدى الطفل.

− تنمية ثروة الطفل اللغوية. 
− تنمية ذوق الطفل الفني.

− ال�سمو بوجدان الطفل وعواطفه.
- تنمية خيال الطفل وم�ساعدته على االبتكار.

اأ�س�س اختيار ق�س�س االأطفال، ومن اأهمها:

- اأن تكون لغة �سهلة ب�سيطة.

- اأن تكون االأفكار املت�سمنة فيها منا�سبة للطفل.

- تت�سم جملها بالق�رض بحيث تتيح فر�سة للطفل اأن يدرك حوادثها ويتخيلها.

- اأن تكون الق�سة ككل ق�سرية فال ميل الطفل اال�ستمرار يف اال�ستماع اإليها.

− اأن تدور اأحداث الق�سة حول �سخ�سيات ماألوفة لديه يف االأ�رضة اأو احليوانات اأو 
الطيور اأو النباتات ...... الخ، وتتميز هذه ال�سخ�سيات باحلركة والن�ساط.

اأال تت�سمن الق�سة مواقف مثرية لالنفعاالت احلادة املوؤملة.  −
واملرح  الفكاهة  اإىل  اأن متيل  ويف�سل  انفعالية  الق�سة على مواقف  اأن حتتوي   -

اأو  اأو الغ�سب  اإىل احلزن  ال�سعادة واالأمل، وال �رضر من مواقف تدعو  اإىل  والعودة 

االأمل ب�رضط اأال يكون مبالغًا فيه حتى ال تتاأثر نف�سية الطفل تاأثرياً نف�سيًا.

عنا�رض البناء الفني للق�سة: من اأهمها ما يلي:

1- الفكرة:

− هي مو�سوع الق�سة والفكرة االأ�سا�سية لها، تلك التي تقوم عليها اأحداث الق�سة.
اأو ال جتذبه. − فكرة  الق�سة قد جتذب الطفل 

اأحداث الق�سة يعني االجنذاب للفكرة التي تعر�سها. − التفكري يف 
− املو�سوع اجليد يزود الق�سة ببعد جديد.

− تكون اال�ستفادة من الق�سة اأكب لو كانت املادة واملو�سوع جديد على الطفل.
اأو املو�سوع اإىل ق�سة رائعة. اأن تتحول الفكرة  − ميكن 

− الفنان االأديب احلقيقي هو الذي ي�ستطيع اأن يبلور الفكرة اإىل ق�سة تثري خيال 
الطفل.

اأحداث الق�سة. اأثناء  − الفكرة يف الق�سة تظل يف تطور م�ستمر 
اإقناعا وثباتًا.  اأكرث  − كلما تطورت االأحداث مبنطقية كلما كانت نهاية الق�سة 

− الرتكيز على الفكرة بطريقة الوعظ واالإر�ساد يفقدها معناها وهدفها.
اأن تخلو الق�سة من املو�سوعات واالأفكار القا�سية �سديدة االإيالم. − يجب 

اأن تتالءم مع مرحلة منو الطفل.         − الفكرة يجب 
2- االأحداث واحلبكة: تتكون الق�سة من جمموعة من الوقائع اجلزئية )االأحداث( 

اإذاً  الق�س�سية(،  )احلبكة  الق�س�سي  االإطار  ُتكون  البع�س  بع�سها  مع  ترتبط  التي 

فاحلبكة: هي النقطة التي تت�سابك فيها االأحداث.

تعمل  الق�س�سي،  البناء  عنا�رض  من  مهم  عن�رض  ال�سخ�سيات  ال�سخ�سيات:   -3

لطبيعة  تبعًا  ال�سخ�سية  مالمح  تتحدد  بالق�سة،  الفكرة  اإظهار  على  ال�سخ�سيات 

الق�سة واأحداثها والفكرة التي تدور حولها.  

4- البيئة الزمانية واملكانية:

لها  يكون  اأن  ق�سة  لكل  فالبد  االأحداث  من  عدد  عن  عبارة  الق�سة  كانت  ملا   −
زمان ومكان.

− كما يجب التعرف على احلقبة التاريخية التي يتم فيها االأحداث حيث اأن لكل 
حقبة �سفاتها ومميزاتها وخ�سائ�سها.

اأن تتوافق بيئتها مع زمانها )امل�ساهد باأكملها(. − كل ق�سة يجب 
عنها  حتكي  التي  البيئة  مع  تتوافق  اأن  يجب  ال�رضد  وطريقة  االأحداث  طبيعة   −

الق�سة.   

5- اللغة واالأ�سلوب: اللغة هي العن�رض الهام واملكمل للبناء الق�س�سي.

اأو الرتكيب اللغوي الذي ي�ستخدمه املوؤلف  − يوؤخذ يف االعتبار االأ�سلوب اللغوي 

تنمية اإدارة ال�شل�ك ال�شفي لدى معلمات الرو�شة )احللقة 7(

ور�سم  الفكرة  ُيبز من خاللها  اأن  حيث البد 

ال�سخ�سيات وت�سوير االأحداث. 

االأطفال وخا�سة  التي جتذب  االألفاظ  − من 
األفاظ  هي  املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف 

هو  هو  نونو،  كواك،  )كواك  مثل:  االأ�سوات 

هو، �سو �سو(.

األفاظ املبالغة: )جداً، كثرياً(.  − ومن 
القطارات،  )اأ�سوات  االأ�سوات:  ومن   −
 ........ االأبواب  على  الطرق  امل�سي،  ال�سيارات، 

اإلخ(. 

املراجع:
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اللعب   .)2010( اإ�سماعيل  بلقي�س  داغ�ستاين، 

امل�سكالت  بع�س  حدة  خف�س  يف  واأثره 

)درا�سة  الرو�سة  اأطفال  لدى  ال�سلوكية 

 ،118 العربي،  اخلليج  ر�سالة  جملة  ميدانية(. 

.244-205

�سمري عبد الوهاب اأحمد )2009(. اأدب االأطفال 

 ،2 ط  تطبيقية«.  ومناذج  نظرية  »قراءات 

عمان: دار امل�سرية.

وحاجاته  الطفل  اأدب   .)2003( قناوي  هدى 

»خ�سائ�سه ووظائفه يف العملية التعليمية«، 

الكويت: مكتبة الفالح.
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امل�رضية  العامة  الهيئة  االإ�سكندرية:  زمن. 

للكتاب.

د. دعاء �سعيد اأحمد

Email: doaa@unizwa.edu.om

اأ�ستاذ م�ساعد– ريا�ض الأطفال – ق�سم 
الرتبية والدرا�سات الإن�سانية

اإر�ساد وتوجيه



13ملحق إشراقة - العدد 105 -

واالأحداث  كاالنتحار،  اخلطورة  بالغة  احلوادث  توؤدي 

بعد  ما  �سغط  كا�سطراب  عنها  ينتج  وما  ال�سادمة 

العدوانية  وال�سلوكيات  العنف  واأعمال  ال�سدمة، 

�سواء  الكوارث  عن  الناجم  واملوت  املفاجئ،  واملوت 

اإىل و�سع  االإن�سان  تدخل  ناجمة عن  اأو  كانت طبيعية 

ب�سكل  لها  ا�ستعدوا  اأن  لهم  ي�سبق  الطلبة يف مواقف مل 

من  الكثري  اإىل  عر�سة  منهم  يجعل  الذي  االأمر  مالئم، 

ال�سحة  توؤذي  التي  واجل�سدية  االنفعالية  امل�ساعفات 

النف�سية للفرد وتهدد وجوده وقيمته اإذا مل يتم التعامل 

معها بطريقة منا�سبة. 

ويعرف اإر�ساد االزمات Crisis Counseling  يف 

االإر�سادية  اخلدمات  تقدمي  باأنه  التعليمية  املوؤ�س�سات 

بالغة  اأزمات  تكون  قد  والتي  االأزمات؛  عند  الالزمة 

اخلطورة و�سديدة االأهمية، فاإنه من املهم التنبه اإىل اأن 

واأعمال  والكوارث  املوت  من  تاأثريا  اأقل  اأزمات  هناك 

بالغة  بدرجات  الطالب  حياة  يف  توؤثر  ولكنها  العنف، 

وب�سور قد ال تكون وا�سحة لالأهايل واملخت�سني ولكن 

تعك�س نف�سها على جوانب اأدائهم االأكادميي.

على  االأفراد  م�ساعدة  باأنه:  النف�سي  االإر�ساد  ويعرف 

وجدت،  حيث  منوهم  تعرت�س  التي  العقبات  مواجهة 

النمو  درجات  اأق�سى  حتقيق  على  وم�ساعدتهم 

الإمكانياتهم ال�سخ�سية.

االأزمات  باإر�ساد  يعرف  ما  اأو  االأزمي  االإر�ساد  ويعتب 

االإر�ساد ق�سرية  االأزمات من جماالت  االإر�ساد وقت  اأو 

ياأخذ فرتة  )Brief Counseling( وعادة ما  االأمد 

�سهر اإىل ثالثة اأ�سهر، ويكون الرتكيز على م�سكلة حمددة 

غالبا ما ت�سبب للفرد �سعورا دائما بال�سدمة لعدم القدرة 

على التغلب عليها، حيث اأن مثل هذه اخلبة توؤدي اأي�سا 

هي  االأزمة  اأن  �سك  وال  النف�سية.  املعناة  من  مزيد  اإىل 

الوقت الذي يعني اخلوف واحلزن، وكيف ن�ستجيب لهذه 

االأحداث هو اأمر مهم بحد ذاته.

كي  تالحقه  فرد  كل  عامل  يف  غريبة  حالة  هناك  اإن 

يف  الظالم  نواجه  فعندما  واحلزن،  باخلوف  ت�سعره 

من  وم�ساعرنا  ذاتنا  على  احلفاظ  اإىل  ون�سعى  حياتنا 

خالل ال�سيطرة على خماوفنا، ف�سوف نكت�سف حقيقة اأن 

لي�س هناك مبا ي�سمى بوح�س غريب، بل �سنكت�سف باأنه 

ميكن اأن نحيا ونعي�س ب�سالم واأمن وطماأنينة، ويف ظل 

هنا  ومن  تتال�سى.  �سوف  االآالم  فاإن  االكت�ساف  هذه 

االأكرث  اال�ستجابة  هي  االنفعالية  االآالم  مواجهة  فاإن 

�سحة، وهذا ال يعني اأن جنعل اأنف�سنا نعي�س يف ظروف 

�سعبة و�سعور �سلبي هدام جراء مواجهة هذه املواقف 

يف  االنخراط  يف  كبرية  طاقة  ن�رضف  ال  واأن  املوؤملة، 

ال�سلبية  امل�ساعر  جتنب  كيفية  على  ت�ساعدنا  ن�ساطات 

فقط، فعندما يعاين النا�س من املهم اأن ن�ساعدهم على 

اأن  املهم  ومن  العامل،  هذا  يف  بالوحدة  ال�سعور  عدم 

التي تواجههم، فالنا�س  ن�ساعدهم على حل م�سكالتهم 

الذين يعانون من االآالم االنفعالية يحتاجون اإىل الدعم 

واملزيد من الطاقة والفعالية.

الإر�ساد عند الأزمات:

ملحتاجيه  الدعم  االأزمات  عند  النف�سي  االإر�ساد  يقدم 

بحرفية ومهارة وخبة، وهو باملقابل لي�س بديال عن 

يت�سمن  اأن  ميكن  كما  االأمد،  طويل  الفردي  االإر�ساد 

ولي�س  االجتماعي،  والعمل  املمتد  االإر�ساد  جانب 

وهناك  االإر�ساد.  مبراكز  حمددة  مواعيد  على  مقت�رضا 

العديد من التو�سيفات لالإر�ساد االأزمي- عند االأزمات 

من  وعدد  التعامل  اأ�ساليب  من  الكثري  اإىل  اإ�سافة   ،-

العنا�رض العامة لالر�ساد والتدخل االأزمي وهي: 

- املجال الرتبوي:

النا�س لتخطي كل م�سكلة  هناك فرتة طبيعية لدى كل 

يواجهونها ب�سبب االأزمات وال�سعوبات التي يتعر�سون 

اخلبات  هذه  املا�سية، حيث متنحهم  لها يف حياتهم 

ويعتب  الالحقة.  االأزمات  ملواجهة  والقوة  املناعة 

ففي  االأزمي؛  االإر�ساد  وهدف  قلب  هو  االأزمة  مواجهة 

عادية،  فعل  ردود  االأزمات  تت�سمن  احلاالت  معظم 

ال�سلوك  فهم  على  ت�ساعد  باأنها  و�سفها  ميكن  والتي 

الفعال  االأزمي  فاالإر�ساد  ال�سوي.  غري  اأو  العادي  غري 

باملعلومات  املعاناة  بهذه  ميرون  الذين  االأفراد  يزود 

التي  النف�سية  واملهارات  والتدريبات  والن�ساطات 

االأزمة.   تلك  ما�سي  تخطي  على  وت�ساعدهم  توؤهلهم 

واالأكرث اأهمية هنا اأن االإر�ساد االأزمي ي�سمن م�سكالت 

حياته،  يف  املهمني  االأفراد  اأو  الفرد  حياة  يف  جديدة 

باملعلومات  التزود  خالل  من  املواجهة  فاإن  ولهذا 

عند  االإر�ساد  مراحل  من  جزء  يكون  رمبا  ومناق�ستها 

االأزمات. 

- مالحظة الذات والوعي بها: 

لتدين  كنتيجة  حياتنا  يف  االأزمات  تظهر  اأحيانا 

على  �سلوكنا  اأثر  اإدراك  عدم  اأو  بالذات،  وعينا  م�ستوى 

رفع  زيادة  فاإن  لذا  اأنف�سنا،  على  اأثره  مقابل  االآخرين 

اإىل خيارات من �سمنها  اأن يقود  م�ستوى الوعي ميكن 

واأنك  خا�سة  بال�سعادة،  وال�سعور  امل�سكلة  على  التغلب 

اأن ترى تلك  اإذا مل ت�ستطع  اأن ت�ساعد نف�سك  ال ت�ستطيع 

ديناميات  فاإن  تعيها، ويف بع�س احلاالت  اأو  امل�سكلة 

ال�ساغطة وم�سكالت االت�سال قد ت�ساعد على  اجلماعة 

زيادة حدة االأزمة. 

- اكت�ساف وا�ستثمار قدراتنا وطاقاتنا: 

طاقات  لظهور  املجال  فتح  على  ت�ساعد  اأزمة  كل 

الذات  وفهم  العادية  وغري  الكامنة  الفرد  واإمكانات 

هو  اأزمة  كل  يف  العظيم  فالبطل  لنف�سه؛  احلقيقية 

ال�سخ�س الذي ال يعتقد باأنه هو البطل، مع التهيوؤ الدائم 

ملواجهة التحديات، فالقدرات عادة ما تكت�سف عندما 

نواجه االأحداث املاأ�ساوية واالأمور ال�سادمة يف احلياة، 

وفيما يعتب الدعم عن�رض هام فهذا ال يعني اأن ال�سخ�س 

الذي مير باالأزمة يجب اأن ال ي�سمح له باتخاذ القرارات 

وحل م�سكالته لتح�سني م�ستوى حياته. 

- فهم م�سكالتنا:

من طبيعة كل اإن�سان اأن يقوم بعمل ما باأف�سل ما لديه 

من قدرات واإمكانات وم�سادر خالل معاناته و�سعوره 

اأو  اأن يدرك الفرد  اأزمة فمن املهم  اأي  باالأزمة، وخالل 

يكت�سف قدراته احلقيقية والدفينة.

اإن اأهم بعد من اأبعاد االإر�ساد عند االأزمات هو اأن نتزود 

باملهارات االجتماعية واكت�ساب الفنيات التي ت�ساعدنا 

على التعبري عن م�ساعرنا واكت�سافها واختيارها، وهذا 

بالذكاء  اأي�سا  يعرف  ما  اأو  االنفعايل  للذكاء  تفعيل 

حتى   )Emotional Intelligence( العاطفي 

اأمد وزمن  اإطالة  اأكرث كفاءة بحيث ن�سمن عدم  ت�سبح 

على  ت�ساعدنا  روتينية  ن�ساطات  منا  ولكل  االأزمة. 

نف�سي  بدعم  وتزودنا  والتوتر  القلق  م�ستوى  خف�س 

و�سعور بالراحة والطماأنينة، وهذه الن�ساطات يجب اأن 

املجتمعات  بع�س  يف  ال�سلبية  احللول  على  ت�ستمل  ال 

غريها،  اأو  الع�سوائية  العالجات  اأو  الكحول،  ك�رضب 

فالعالجات النف�سية يجب اأن تكون حتت اإ�رضاف طبي. 

غري  والتوقعات  الالعقالنية  االأفكار  حتدي  اأن  كما 

اأن  حيث  �سادمة،  اأزمة  واجهتهم  ملن  هام  املنطقية 

املهارات  ميتلكون  االأزمة  فرتة  خالل  النا�س  من  قلة 

ال�رضورية الكت�ساف معمق ملا يفكرون به اأو يحدثون 

وماذا  افرتا�ساتهم  هي  ما  يعرفون  وال  اأنف�سهم،  به 

التي  اأفكارنا  اإن  االآخرين.  ومن  اأنف�سهم   من  يتوقعون 

ال نعي بها ت�ساهم ب�سكل كبري جدا يف طريقة �سعورنا 

واأفعالنا، وبالتايل من خالل االإر�ساد العقالين االنفعايل 

ت�ساهم يف  م�ساعر جديدة  اإيجاد  اأثرها يف  نعي  �سوف 

�رضعة توافقنا النف�سي ب�سكل عام.

وال�سلوك  ال�سيئة  العادات  على  التغلب  علينا  واأي�سا 

االأزمات هي  الكثري من  واأن  اإن وجد؛ خا�سة  االإدماين 

املخدرات  على  كاالإدمان  �سيئة  لعادات  ونتيجة  �سبب 

والكحول، فهي ال تدمر حياتنا فح�سب بل ت�سبب ت�سوه 

يف نظرتنا الأنف�سنا ولالآخرين وللعامل املحيط بنا. 

درهم وقاية خري من قنطار عالج:

وللوقاية دور هام فلكل جمتمع ثقافة واأعراف وعادات 

معينة يف التعامل مع االأحداث التي تهدد احلياة اأو التي 

توؤدي للوفاة، ونظرا الهتمامنا ب�سالمة و�سحة �سحايا 

االإر�ساد  دور  يبز  املتوقعة  غري  املوؤملة  االأحداث  تلك 

الذين  لالأفراد  وامل�ساعدة  الدعم  يوفره من  النف�سي مبا 

اخلبات  على  يتغلبوا  اأن  اأجل  من  اأزمات  اإىل  تعر�سوا 

م�ستقبل  فاإن  لهم  وم�ساعدتنا  دعمنا  وبدون  املوؤملة، 

االأبد.  اإىل  ورمبا  �سلبا  تتاأثر  �سوف  ونوعيته  حياتهم 

باملهارات  االأفراد  تزويد  تعني  الوقاية  فاإن  وبالتايل 

ومثال  االأزمات؛  حدوث  قبل  املتخ�س�سة  االإر�سادية 

ذلك تدريبات ال�سالبة النف�سية، وحت�سني مفهوم الذات 

والتفكري العقالين وتبني الروؤية االإيجابية يف النظر اإىل 

التفكري  عن  واالبتعاد  االأمور،  ت�سخيم  وعدم  االأحداث 

ال�سلبي وغريها من االأ�ساليب الوقائية والعالجية. 

ومن املهم وجود الت�سورات امل�سبقة لالأحداث واآثارها 

للتعامل معها؛ فمن  البديلة  املحتملة واال�سرتاتيجيات 

بعد  اأو  اأثناء  لالأزمة  التخطيط  نبداأ  اأن  جدا  ال�سعب 

حدوث  قبل  جاهزة  اخلطة  تكون  اأن  وينبغي  حدوثها، 

االأزمة وي�ستلزم اأن تو�سح اأدوار املعنيني كافة �سواء يف 

اأو يف اجلهات الطبية  مراكز االإر�ساد وال�سحة النف�سية 

واخلدمات املجتمعية ب�سكل عام.

ويف املوؤ�س�سات التعليمية؛ تعتب برامج االإر�ساد النمائي 

والتطعيم  بالتح�سني  اأحيانا  ي�سمى  ما  اأو  الوقائي  اأو 

املخت�س  يوجه  حيث  هامة،  االنفعايل  الوقائي 

حتدث  اأن  ميكن  متوقعه  الأحداث  الفرد  االإر�ساد  يف 

هذه  مع  للتعامل  التهيوؤ  على  ي�ساعده  ثم  بامل�ستقبل 

االأحداث ال�سعبة وال�سهلة من خالل تعلم ا�سرتاتيجيات 

املوت،   حوادث  مع  التعامل  ذلك  واأمثلة  فعالية،  اأكرث 

واأن  خا�سة  جديدة  درا�سية  مرحلة  ال�ستقبال  والتهيوؤ 

اإىل  االأفراد  بع�س  تعر�س  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  بع�س 

اأزمات خالل انتقالهم من مرحلة اإىل اأخرى يف حياتهم.

الك�سف  برامج  تطبيق  الوقائية  اال�سرتاتيجيات  ومن 

تكتيكات   ت�سميم  من  البامج  هذه  وتتكون  املبكر، 

اختبارات  اأو  تقدير  ومقايي�س  ا�ستبيانات،  وتطبيق 

جمعية تهدف اإىل حتديد ال�سخ�س الذي يعاين من اأزمة 

نف�سية ما، ثم حتديد البنامج االإر�سادي املنا�سب لتلك 

دجمه  هي  املنا�سبة  اال�سرتاتيجية  تكون  وقد  االأزمة 

برنامج  اأو  ور�سة عمل  اأو  اإر�ساد جمعي  برنامج  �سمن 

اأن  �سك  وال  فردي،  اإر�ساد  برنامج  اأو  وقائي،  حت�سني 

الك�سف عن  الوقائية مفيدة جدا يف  اال�سرتاتيجية  هذه 

اأو خطر  الطالب الذين هم حتت خطر الف�سل االأكادميي 

االأ�سكال االأخرى من االأزمات.

الإر�شاد النف�شي عند الأزمات

Crisis Counseling

اإر�ساد وتوجيه

د. عبدالفتاح اخلواجه 

ق�سم الرتبية والدرا�سات االن�سانية
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QAMAR IQBAL IQBAL RIFFAT (Pakistani)
College: Economics, Management & 
Information Systems
Topic: Muslims Contributions to Modern 
Scientific and Technological Advancement

Few of us realize that the present day powerful 
and prosperous West had once passed through a long 
gloomy period called the Dark Ages. It lasted for more 
than a thousand years of stagnation and backwardness 
extending from the 5th century A.D. to Renaissance in 
the 15th Century.

It was during this period that the Islamic 
civilization started with the advent of Islam in 610 
AD. With its various ups and downs, from Baghdad 
and Central Asian to North Western Africa and Spain 
Muslim scientists and intellectuals ushered brilliant and 
groundbreaking accomplishments in all possible areas 
including medicine, chemistry and algebra, vision and 
optics, pharmacology, crankshaft, physics, whereby 
they laid the foundations of what the world has been 
witnessing now in terms of scientific advancement. 
According to Phillip Hitti «no other people made as 
important a contribution to human progress as did the 
Arabs. From the IXth to the XIIth century there were 
more philosophical, medical, historical, religious, 
astronomical and geographical works written in Arabic 
than in any other human tongue.»

RUMEYSA CEYRAN MEHMET (Turkish)
College: Arts and Sciences  (Department of 
Arabic Language)
Topic: Sufism Between Criticism and Its 
Adherence 

In the Turkish society Sufism has always played 
an important role. It is like the heart of the Islamic 
life there. Away from the material hustle and bustle of 
life people need to take refuge in the spiritual world 
for cleansing the inner self and to transcend high. 
Throughout the history of Muslim civilization Sufism 
has played a very important role of not only conveying 
the merciful massage of Islam but to keep Muslims 
connected with Allah. 

Many people may talk critically about certain 
practices of Sufis in some countries, but the fact is 
that the true Sufism is the one that revolves around the 
Quran and Sunnah. 

SADAF IQBAL MUHAMMAD IQBAL 
((Pakistani)
College: Economics, Management & 
Information Systems
Topic: Divorce, a Solution OR a Source of 
Exploitation

It is said says marriages are made in heavens. 
The puzzles that remain are: why marriages break and 
heavenly wed couples they get separated on the Earth? 
If Islam advocates women’s rights, why then does a 
woman not have the right to get freedom from her 
doomed relationship. If Islam promotes the harmonious 
relationship between husband and wife, then why is it 

so easy to discard it by uttering just a word of “divorce”!? 
In my research assignment, I will try to find out 

answer of these pressing questions. I will discuss the 
true spirit of marriage in Islam and what are the right 
procedures of Talāq keeping in line with the spirit of 
Islam. I hypothesize that the merciful religion of Islam 
must have provided for this “most hated option” as a 
solution and amicable way-out rather than allowing it to 
be a source of exploitation by men.

SAKHIYA AMOUR RASHID AL 
MMENDHIRY (Tanzanian)
College: Engineering & Architecture
Topic: Andalusia, the Muslim Spain, Study of 
a Lost Civilization

Muslim had Spain ruled for more than eight 
centuries. They had introduced different institutions 
and excelled in various fields of knowledge. Andalusia 
remained a source of knowledge and inspiration for many 
centuries on which modern sciences have been based and 
it was duly one of the marvelous periods of the Islamic 
history. Europe learned all its lessons of civilization and 
respect. 

Al-Andalus, which means, «to become green at the 
end of the summer» is referred to the territory conquered 
by the Muslim from Southern Spain up until southern 
France within just a few years. Their purpose was not to 
conquer land but to liberated people from all suppressions 
which stood between the people and Tawheed, and 
calling people to Islam without any compulsion or force. 

A fabulous civilization was established that was a 
beacon of light in the backward Europe of Dark Ages 
only to vanish after more than eight centuries. Over time 
the torch bearers liberation lost their own direction and 
were subjected to some of the most barbaric procedures of 
ethnic and cultural cleansing, the notorious Inquisition.  I 
will study the era to draw some eye opening conclusions 
about what went wrong.

SANA IQBAL MUHAMMED IQBAL 
(Pakistani)
College: Engineering & Architecture
Topic: The Contribution and status of Women 
in Islam

Some people think of women as being the weak 
creature of God for not being able to physically carry out 
many things like a man. On the contrary, some believe 
that women are the back bone of the society and a man 
is not complete without a woman. In Islam women have 
a high status and they are treated equitably with man. 
Women have even proved that they are as powerful as 
man and in many situations even stronger than men. 
There are many examples throughout the Islamic history 
when they have proved that they can be strong as a wall 
to resist Islam›s enemies. And this is the reason why I am 
writing on this subject to highlight how a Muslim Woman 
can achieve anything and fight while not crossing any 
limits set Islam.

SITTI HADIDJA IBRAHIM AHMED 
(Comorian)

College: Pharmacy and Nursing
Topic: Muslim Contribution to Sciences – a 
Basis for Modern Scientific and Technological 
Advancement.

I chose this subject with a strong conviction that 
Muslims have contributed to the advancement of 
human civilization in various domains. 

Muslim scientists played a crucial role in the 
transmission of precious knowledge from various lands 
after sifting, compiling, enhancing and advancing 
it to new heights. As acknowledged by honest 
Orientalists and historians, it was Muslims whose 
genuine contribution laid the foundations of modern 
sciences, philosophy and humanities. Even European 
renaissance would not have taken place had Muslims 
not brought enlightenment to Europe. According to 
George Sarton›s, «It will suffice here to evoke a few 
glorious names without contemporary equivalents in 
the West: Jabir ibn Haiyan, al-Kindi, al-Khwarizmi, al-
Fargani, al-Razi, Thabit ibn Qurra, al-Battani, Hunain 
ibn Ishaq, al-Farabi, Ibrahim ibn Sinan, al-Masudi, al-
Tabari, Abul Wafa, ‹Ali ibn Abbas, Abul Qasim, Ibn 
al-Jazzar, al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Yunus, al-Kashi, Ibn 
al-Haitham, ‹Ali Ibn ‹Isa al-Ghazali, al-zarqab, Omar 
Khayyam. A magnificent array of names which it would 
not be difficult to extend. «

TAYIBA ZAHOOR MUHAMMED 
ZAHOOR (Pakistan)
College: Pharmacy and Nursing
Topic:

My topic is of prime importance especially in 
context of the developments of last two decades. In 
the era of globalization and open skies, Muslims never 
cease to interact with non-Muslims..

In the environment of mutual distrust and 
suspicions which has been further worsened by the 
ferocious distortion campaign especially perpetrated 
by Western Media, Islam - the religion of mercy, 
righteousness and human dignity has been and is being 
portrayed as being a religion of savagery that know 
no mercy and values of harmonious coexistence with 
others.

The environment of mutual suspicions has 
rendered the relations between Muslims and Others 
characterized by serious apprehensions and skepticism.  
Hence it is very important in the interest of the whole 
humankind that the true Islamic spirit of positive 
relations with all sons and daughters od Adam is 
revealed so that world becomes a better place for all to 
live in peace and tranquility.

Reported by:   Dr. Syed Bashir Ahmad
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Foreign Students of the University Preparing Research 
Papers on Islamic Civilization

The number of foreign students across all the 
colleges of the University has been on the rise. For 
the benefit of non-Arabic speaking students, the 
University has started offering - from the current 
semester (Spring 2016) - its elective course on 
Islamic Civilization through English language. 
The course aims to help students position Islam, 
Muslims and Islamic civilization appropriately in 
the mosaic of the world civilizations, while seeking 
to provide them with understanding of the Islamic 
civilization with its historical, civilizational and 
religious components, a process in which Oman and 
its people have historically been pivotal. As part of 
the course requirements, they will write research 
papers and a later stage make audience presentations 
on their respective topics as follows:

 AISHA ALI MOHAMMED AL MUGHEIRY 
(Tanzanian)
College: Economics, Management & 
Information Systems 
Topic: Oman’s Socioeconomic Contribution 
to Zanzibar

Facts about the era of Omani rule on Zanzibar 
continue to remain buried deep beneath the sheets of 
obscurity. Many of those who have written about it, 
have unjustly shadowed it with a negative connotation 
as if Oman had been an occupying force in the Eastern 
Africa with hardly any mention of how Omanis 
earnestly strived to developed it as their own homeland.

I have chosen to address this topic because I do 
believe that there is more than what meets the eye, 
and the Omani contributions are worthy of bringing 
to the light. Omanis played a pioneering role in socio 
economic development of the region and uplifted the 
masses through social justice, agriculture, trade and 
Islamic enlightenment, not only in Zanzibar proper 
but deep inside Eastern Africa too.

FATIMA MUAHMMAD AYUB ASSI 
(Pakistani) 
College: Economics, Management & 
Information Systems 
Topic: Human Rights in Islam

The reason I am carrying out research on this 
subject is to bring about awareness about the Islamic 
teachings about treating all human beings with 
dignity. Amidst the media hype not may only non-
Muslims strongly suspect Islam’s attitude towards 
human rights, but at times many uninformed Muslims 
get carried away with inferiority complex. Mine 
will be a modest effort to bring the compassionate 
laws of Islam into light so as to assert that through 
Islam and its comprehensive code of conduct Allah 
the Almighty wanted to uplift the humanity and to 
treat every individual with dignity and that Prophet 
Muhmmad pbuh was sent as nothing but mercy to 
all creatures. The Holy Quran says: “O mankind! 
Lo! We have created you male and female, and have 
made you nations and tribes that ye may know one 
another. Lo! the noblest of you, in the sight of Allah, 
is the best in conduct. Lo! Allah is Knower, Aware. 
49:13)
MASHOOD KHALID SULTAN (Pakistani)

College: Engineering & Architecture
Topic: Contribution and Achievements of the 
Four Rightly Guided Caliphs

I am doing my research on four of the most virtuous 
iconic personalities of the humankind, the Khulafa ar-
Rashidun (Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali, the Rightly 
Guided Caliphs of the Prophet Muhammad pbuh) who 
following the guidance and footsteps of their beloved guide 
devoted their lives to complete his mission of bringing 
out the humankind out of darkness to light. Who within 
a short span of time not only brought peace, stability and 
prosperity to the Arabia but laid solid foundations for 
spreading its virtuous message beyond Asia and Africa. 
They lived unassuming and righteous lives and strived hard 
for the religion of compassion and mercy. They truly were 
the beacons of justice and liberation of mankind.

NAYLA HASSAN ABDUL (Kenyan)
College: Economics, Management & Information 
Systems 
Topic: Islamophobia, Reality Versus Perception 

It is bewildering how the “Ummah of Iqra” has turned 
to be perceived as a major threat to the peace and harmony 
of the world. The once most esteemed and influential 
religion that stood well-grounded, while Europe battled 
through the gloomy “Dark Ages”, is now  being looked 
upon as an enemy of the civilized world and civilization. 
Islamophobia, so to say, is a new expression of an old 
fear, which continues to create headlines across the global 
media outlets. Like all societies and nations, misdeeds 
have been committed by Muslim individuals and groups 
under pressures of horrendous injustices perpetuated to 
them. But the media, instead of looking at the causes of this 
phenomenon has been portraying the whole Muslim nation 
and their religion of mercy as devilish. The core objective 
of me opting for this topic is to clear the misconceptions 
and to call a spade a spade.

PAULA DIANNA ANOT ZAPLAN (Philippines)
College: Pharmacy and Nursing
Topic: Oman and the Traditions of Tolerance 

The purpose of this research is twofold. First, the 
study will determine the origin and the development 
of traditions of tolerance, and describe the traditions of 
tolerant practices in the Sultanate of Oman throughout its 
known history regardless of its political system. Second, 
the study will determine the awareness of Omanis regarding 
their spontaneous tradition of tolerance, and describe the 
impact of this unique phenomenon on the social and moral 
integrity that is vividly evident in Omani culture. To support 
my study, I will be collecting data through questionnaires 
randomly distributed to people from different walks of life.
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عد�شة اإ�رضاقة

حنـــان ال�رضيقـــــي

�شفــــاء احل�رضمـــــي

رميـــــا النهــــــــدي

زينــــب اخليـــاري


