


2

ر�ؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:
�ؤ�ب ِلأن تكون  تتمثَّل ر�ؤية جامعة نز�ى يف �سعيها الدَّ
اإىل  تهدف  بذلك  �هي  علم،  طالب  لكلِّ  �ر�ساٍد  علٍم  منارة 
ة  الأمَّ برتاث  �الواعني  لني  املوؤهَّ الُعمانيِّني  من  اأجياٍل  بناء 
الُعمانيَّة  ة  الُهويَّ على  �املحافظني  �الثَّقافيَّة،  الإ�سالميَّة 
باملعرفة  م�سلَّحني  �الجتماعيَّة،  الأخالقيَّة  �القيم  الأ�سيلة 

قنيَّة الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين. �القدرات التِّ

ر�سالة اجلامعة: 
عام،  نفٍع  ذات  ٌة،  اأهليَّ ٌة،  علميَّ �سٌة  موؤ�سَّ نز�ى  اإنَّ جامعة 
تقوم على اأمرها �تدبري �سوؤ�نها. �اإنَّ هدفها الأ�سا�سيَّ هو 
�اإرثها  �قيمها  ة  الأمَّ ة  هويَّ �تر�سيخ  الإيجابيَّ  الفكر  ن�سر 
ا�سخ بالله  احل�ساريَّ �الإ�سالميَّ على اأ�سا�ٍس من الإميان الرَّ
لطان. غايتها  – عّز �جّل-، �على �لئها للوطن �جاللة ال�سُّ
بالف�سائل،  �التَّز�د  التَّعلم،  بها  لطالَّ يكفل  مبا  املعرفة  ن�سر 
�تاأهيلهم  حياتهم  لإثراء  الالزمة  احلياة  مهارات  �اكت�ساب 
ره؛ �لهذا فاإنَّ اجلامعة  ٍة لنموِّ املجتمع �تطوُّ لالإ�سهام بفاعليَّ
ر درجًة عاليًة من التاأهيل  ت�سعى اإىل اإيجاد برامج مرنٍة توفِّ
الأكادمييِّ �التَّنمية الفكريَّة مبا يرتجم هذه الغايات النَّبيلة 

اإىل �اقٍع ملمو�س. 

اجلامعة يف �سطور: 
�سة  ل موؤ�سَّ • اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ �بذلك تعدُّ اأ�َّ
« يف  ٍة ذات نفٍع عام »على اأ�سا�ٍس غري ربحيٍّ تعليٍم عاٍل اأهليَّ

�سلطنة ُعمان.
 )%80( �طالبة،  طالٍب   )6.300( طالبها  عدد  يفوق   •

البات. منهم من الطَّ
اأع�ساء هيئة تدري�ٍس ذ�ي  التَّدري�سي  • التحق ب�سلكها 
�سات �اخلربات،  كفاءة عالية يف خمتلف املجالت �التَّخ�سُّ

�من �ستَّى جن�سيَّات العامل.

املاج�ستري  درجات  بني  ما  التَّعليميَّة  براجمها  ع  • تتنوَّ
�البكالوريو�س �الّدبلوم.

البحوث  �ٌس يف جمال  • يوجد بها مركٌز بحثيٌّ متخ�سِّ
�التَّطوير التِّقني؛ اأطلق عليه مركز »دار�س للبحث العلمي 
را�سات العربيَّة »مركز اخلليل  �التَّطوير التِّقني«، �اآخر للدِّ
را�سات العربيَّة« اإىل جانب كرا�سي  بن اأحمد الفراهيدي للدِّ

البحوث العلمّية.
ة.  را�سي ي�سمل اللُّغتني العربيَّة �الإجنليزيَّ • نظامها الدِّ
• يجمعها تعا�ٌن اأكادمييٌّ �ثيٌق باأكرث من )18( جامعًة 
منها:  العامل؛  من  بلدان  ة  عدَّ يف  د�ليًَّة  ًة  علميَّ �سًة  �موؤ�سَّ
الوليات املتحدة الأمريكيَّة، �اأ�سرتاليا، �ماليزيا، �اململكة 

املتَّحدة، �غريها من البلدان.
الورقيَّة  الكتب  من  الآلف  ت�سمُّ  �ا�سعٌة  مكتبٌة  بها   •

�اللكرت�نيَّة، �املو�سوعات، �الدَّ�ريَّات الإلكرت�نيَّة.
املجالت،  �ستَّى  يف  تدري�سيًّا  خمترًبا  بـ)71(  تزخر   •

�)9( خمترباٍت بحثيَّة. 
بحًثا   )152( من  اأكرث  ن�سر  يف  الآن  حتَّى  اأ�سهمت   •

ًما، �)15( كتاًبا موؤلًَّفا.  حمكَّ
ل براءة اخرتاٍع يف جمال الهند�سة املدنيَّة،  • ح�سدت اأ�َّ

لزل عام 2010م. بت�سميم مباٍن مقا�مٍة للزَّ
ة جامعاٍت  ًة يف عدَّ م لطالبها برامج تدريٍب اختياريَّ • تقدِّ

عامليَّة خالل العام الأكادميي.
العون  م  يقدِّ )معني(؛  املتعلِّمني  مل�ساندة  �سند�ٌق  • بها 
الب  للطُّ �البعثات  املنح  ر  �يوفِّ الب،  للطُّ �املعنويِّ  املاديَّ 

را�سة. املتفوقني �املجيدين يف الدِّ
الب  للطُّ �سًة  متخ�سِّ ًة  تدريبيَّ �برمج  د�راٍت  م  تقدِّ  •

�املجتمع من خالل مركز التَّعلُّم مدى احلياة.
من  �تطويره  املجتمع  بناء  يف  ال  فعَّ ب�سكٍل  ت�سهم   •

خالل مركز خدمة املجتمع.

كلمة العدد

اأ�سرة التحرير:
حرير: التَّ

الت�سوير:الت�سميم والإخراج الفّني:

: دقيق اللُّغويَّ التَّ
مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة
د البهالين عبداهلل بن محمَّ

د القرنية اإبراهيم بن �سيف العــــــــــزريزينب بنت محمَّ
في�سل بن �سليمان الرواحي

د البهالين عبداهلل بن محمَّ

ف عدًدا 
ّ
برنامج »توا�ضل« خلدمة املجتمع ي�ضي

فهم بر�ضالة اجلامعة 
ِّ
لطنة ويعر

َّ
من مديري مدار�س ال�ض
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زار اجلامعة يوم الأربعاء )22 / 1 / 2014م( �فٌد من اجلمعّية 
بني  امل�سرتك  الّتعا�ن  اأ�جه  بحث  بهدف  �ذلك  الأملانّية؛  الُعمانّية 
اجلانبني ، �كان يف ا�ستقبال الوفد الأ�ستاذ الّدكتور اأحمد بن خلفان 
الوّدية  الّطرفان الأحاديث  الّر�احي -رئي�س اجلامعة-، حيث تبادل 
�اأ�جه الّتعا�ن الأكادميي �العلمي. بعد ذلك قام الوفد بزيارة بع�س 
�الّتطويــــر  العلمـــــي  للبحــــث  دار�س  كمركــــز  اجلامعــــــة  مرافــق 

الّتقنـــــــي، �الور�سة الفنّية.
تعزيز  اإىل  تهدف  الأملانّية  الُعمانّية  اجلمعّية  اأّن  بالّذكر  اجلدير 
داقة بني �سعبي جمهورّية اأملانيا الحتادّية �ال�ّسلطنة،  الّتفاهم �ال�سّ
�تر�سيخ الّتفاهم املتبادل �تعزيز الّتعا�ن يف جمالت العلوم �الّثقافة 
جامعات  مع  الأكادميّية  �الربامج  الّطالب  تبادل  �كذلك  �الريا�سة، 

ال�ّسلطنة �كلّياتها مبا يعّزز تلك العالقة بني البلدين. 

وفٌد من اجلمعّية الُعمانّية الأملانّية يزور اجلامعة

ف عدًدا 
ّ
برنامج »توا�ضل« خلدمة املجتمع ي�ضي

فهم بر�ضالة اجلامعة 
ِّ
لطنة ويعر

َّ
من مديري مدار�س ال�ض

اجلامعة توّقع اّتفاقّية تفاهم مع معهد لينك�س الحرتايف يف الربجمّيات احلّرة ومفتوحة امل�ضدر

�ّقعت اجلامعة مع معهد لينك�س الحرتايف )فرع ال�ّسرق الأ��سط( موؤّخًرا اّتفاقّية تفاهم 
يف جمال الّتدريب، بحيث تكون اجلامعة، ممثلًة يف مركز نظم املعلومات مركًزا معتمًدا 
للّتدريب على ا�ستعمال الربجمّيات احلّرة �مفتوحة امل�سدر يف ال�ّسلطنة. �قد �ّقع التفاقّية 
من جانب اجلامعة الأ�ستاذ الّدكتور اأحمد بن خلفان الّر�احي -رئي�س اجلامعة-، يف حني 
�ّقع من جانب معهد لينك�س الفا�سل فرا�س اأبو �سقرة -مدير فرع ال�ّسرق الأ��سط-، حيث 

ا معتمًدا ل�سهادات  ت�سّمنت هذه الّتفاقية اعتماد مركز نظم املعلومات باجلامعة مركًزا تدريبيًّ
�تاأتي   .  LE، LPIC 1، LPIC 2، LPIC 3  :معهد »لينك�س« �د�راته، �اّلتي ت�سمل
هذه الّتفاقية �سمن مبادرة مركز نظم املعلومات نحو تعزيز جمالت الّتدريب �الّت�سجيع 
على ا�ستعمال الربجميات احلرة �مفتوحة امل�سدر �تطويرها، اّلتي بال �سّك �ستوؤّدي اإىل 

زيادةٍ معتربةٍ يف اإمكانات تكنولوجيا املعلومات �التّ�سالت اأهمّها يف جمال التّعليم. 

�سات  راكة املجتمعيَّة �الوطنيَّة بني اجلامعة �املوؤ�سَّ   يف اإطار ال�سَّ
الب  الطُّ �سوؤ�ن  اأمانة  يف  ممثلًة  نز�ى  جامعة  اأ�سافت  التعليمية، 
العموم �مديري  الأربعاء )25/ 12/ 2013م( عدًدا من مديري  يوم 
خالل  من  يارة  الزِّ هذه  تنظيم  �ياأتي  لطنة.  ال�سَّ مبحافظات  املدار�س 
الب  برنامج »توا�سل« الَّذي يعدُّه مركز خدمة املجتمع باأمانة �سوؤ�ن الطُّ
يوف الأ�ستاذ الدُّكتور اأحمد  مة م�ستقبلي ال�سُّ باجلامعة، �كان يف مقدِّ
�احي – رئي�س اجلامعة-، �الدُّكتور �سالح بن من�سور  بن خلفان الرَّ
الب-، �مدير� مراكز  – م�ساعد رئي�س اجلامعة ل�سوؤ�ن الطُّ العزري 

فوها. الب �موظَّ اأمانة �سوؤ�ن الطُّ
كر احلكيم، ثمَّ األقى الدُّكتور �سالح  �ا�ستفِتح الربنامج بتال�ٍة للذِّ
ب  الب- كلمًة بهذه املنا�سبة؛ رحَّ ئي�س ل�سوؤ�ن الطُّ العزري –م�ساعد الرَّ
دْت اأركاُنها �ل  يوف، �قال فيها: اإنَّ جامعَة َنز�ى ما �سيِّ يف بدايتها بال�سُّ
�ساِد يعمُّ نفُعها الفرَد  جْت معارُفها اإلَّ لتكوَن منارًة للعلِم �موئاًل للرَّ توهَّ
املحافظة  هذه  به  علميٍّ �معريفٍّ زخرْت  لعهٍد  امتداٌد  اإنَّها  �املجتمع، 
َد ر�سالَتها  بالذَّات عرب تاريِخها املُوِغل يف الِقدم. لذا كان لبدَّ اأن تتج�سَّ
�تر�سيِخ   ، العلميِّ التَّميُِّز  �اإر�ساِء  الإيجابيِّ  الفكِر  ن�سِر  يف  اميَة  ال�سَّ
الإميان  من  اأ�سا�ٍس  على  �الإ�سالمّي  احل�ساريِّ  �اإرِثها  ة  الأمَّ ِة  ُهويَّ
لطان.  ال�ُسّ �جاللة  للوطن  �لِئها  �على  �جّل-،  – عّز  بالله  ا�سخ  الَرّ
�اأ�ساف: تت�سرُف اجلامعة با�ست�سافِتكم من خالِل برنامج »توا�سل« 
الب يف اجلامعة، يف اإطاِر تر�سيِخ الوظيفِة  تُه اأمانة �سوؤ�ن الطُّ الَّذي تبنَّ

لة يف الإ�سهام بفعاليٍَّة يف خدمِة املجتمِع  الثة للجامعِة املتمثِّ ِة الثَّ املحوريَّ
ٌة ل غنى للمجتمِع عنها.  �اإمنائه، فاجلامعة �سريٌك �طنيٌّ �ُبنيٌة اأ�سا�سيَّ
�اختتم حديثه قائال: الواقع �الأر�س هما اأف�سُل تعبرٍي حيُث �ستجُد�ن 
خالل ِتواِلكم املبارك اليوَم بني جنباِت اجلامعة �مرافقها ما ُيجلِّي 
بيننا،  التَّوا�سل  ُعرى  الله  �ثَّق  فل�سفَتها..  َد  �يج�سِّ اجلامعة  مقا�سد 

��فقنا ملا هو خرٌي �ر�ساٌد لهذا الوطن  املعطاء.
�تخلَّل اللِّقاء فيلٌم �ثائقيٌّ حكى تاريخ اجلامعة �ن�ساأتها، �يعر�س 
الَّتي حقَّقتها  املنجزات  اإىل  اإ�سافًة  د�ائرها �مراكزها،  �اأهمَّ  كليَّاتها 
اجلامعة خالل ال�سنوات املا�سية من عمرها، �التَّطلُّعات الَّتي تاأمل اأن 
م رئي�س  تعلها �اقًعا معا�ًسا يف القريب العاجل باإذن الله. بعد ذلك قدَّ
تف�سيليًّا  ا  �احي عر�سً الرَّ اأحمد بن خلفان  الدُّكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة 
د  عن اجلامعة �ر�ؤيتها �ر�سالتها �اأهدافها، �ا�سرتاتيجيَّتها، حيث اأكَّ
الأ�ستاذ الدُّكتور لل�سيوف اأنَّ اجلامعة ذات نفٍع عاّم، �نفعها مرد�ده 
ن�سر  يف  تتمثَّل  ة  حموريَّ �ظائف  ثالث  لها  �اأنَّ  املجتمع،  على  يعود 
املعرفة بالتعليم �التَّدريب، �اإنتاج املعرفة �ت�سخريها بالبحث العلمي 
�التَّطوير التِّقني، �خدمة املجتمع من خالل الإ�سهام الفاعل يف التَّنمية 
من  عدٍد  اإىل  �احي  الرَّ تطرق  كما  املجتمع.  نات  مكوِّ لكافَّة  املجتمعيَّة 
املة �اأن اجلامعة م�ستمرٌة يف  ال�سَّ املحا�ر، �منها مو�سوع اجلودة 
التَّطوير �التَّح�سني من خدماتها، متطلِّعًة اإىل اأن حت�سل على العتماد 

الدَّ�يل يف جمال اجلودة الأكادمييَّة.

جلَّ  ر  ت�سخِّ اجلامعة  اأنَّ  عر�سه  خالل  اجلامعة  رئي�س  �اأ��سح 
طاقاتها خلدمة املجتمع اجلامعي �املجتمع الُعماين ب�سكٍل عام، �ذلك 
ة بنى اأ�سا�سيَّة من بينها مركز خدمة املجتمع اّلذي اأن�ساأ  من خالل عدَّ
املتعلِّمني  م�ساندة  ��سند�ق  الُعماين،  للمجتمع  للنَّماء  رافًدا  ليكون 
ة اأمام  عوبات املاديَّة �املعنويَّ �س ليذلِّل العقبات �ال�سُّ )معني( الَّذي اأ�سِّ
�يف  اجلامعة.  يف  العلميَّة  م�سريتهم  ا�ستمرار  لهم  �ي�سمن  الب  الطُّ
ه الأ�ستاذ الدُّكتور رئي�س اجلامعة �سكره �تقديره اإىل  ختام عر�سه �جَّ
ال�سيوف امل�ساركني يف الربنامج على تلبيتهم دعوة احل�سور لربنامج 

»توا�سل«. 
العلوِم  كلية  – عميد  التوبي  �سيف  بن  عبدالله  الدكتور  م  قدَّ كما 
�سات التي ت�سملها، م�سرًيا  �الآداب- نبذًة عن الكلية �اأق�سامها �التخ�سُّ
�سات اجلديدة اّلتي تطرُحها الكلّية  اإىل اأن هناك جمموعًة من الّتخ�سّ
لنيل �سهادة املاج�ستري، �اأ��سح اأّن الكلية تاأمل اأن تطرح يف القريب 
�سات للّراغبني يف نيل �سهادة الدكُتوراه.  العاجل جمموعًة من التخ�سُّ
بعد ذلك اأُخذ ال�سيوف الأع�ساء يف جولٍة ميدانيٍَّة يف اأرجاء اجلامعة، 
التَّعليميَّة  احلياة  �على  اجلامعة،  نات  مكوِّ اأهمِّ  على  لعوا  اطَّ حيث 
فيها. �قد اأبدى الأع�ساء امل�ساركني يف الربنامج اإعجابهم �اإ�سادتهم 
ٍر على كافَّة  بامل�ستوى الَّذي ��سلت اإليه جامعة نز�ى من رقيٍّ �تطوُّ
لل�سيوف  تذَكارية  هدايا  بتقدمي  اللقاء  �اختِتم  التَّنمويَّة.  الأ�سعدة 

امل�سارِكني يف الربنامج.
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الّلغتني  بني  الرّتجمة  يف  عمٍل  حلقة  لإقامة  نز�ى  جامعة  ت�ستعّد 
)ايكهارد  الّدكتور  الأ�ستاذ  قام  الإطار  هذا  �يف  �الأملانّية،  العربّية 
بزيارة  اأملانيا  يف  )ليبتزغ(  جامعة  من  حموده  �الأ�ستاذ  �سولتز(، 
كلّية  يف  اجتماع  عقد  �مّت  /2013م(.   12/ الأحد )22  يوم  اجلامعة 
ال�ّساملي  عي�سى  بن  طالب  الّدكتور  املكّرم  ح�سره  �الآداب  العلوم 
�سيف  بن  عبدالله  �الّدكتور  اخلارجّية-،  للعالقات  الّرئي�س  -م�ساعد 
لل�ّسوؤ�ن  العميد  �م�ساعد  �الآداب-،  العلوم  كلّية  -عميد  الّتوبي 
الأملانّية.  الّلغة  ��سعبة  الأجنبّية،  الّلغات  ق�سم  �رئي�س  الأكادميّية، 
�قد ترّكز على مناق�سة الرّتتيبات �ال�ستعدادات الالزمة لتنفيذ حلقة 
مار�س   6 اإىل  �ت�ستمّر  2014م  فرباير   23 يف  �ستبداأ  حيث  العمل. 
اأملانيا  من  الّطالب  من  جمموعٌة  احلقلة  يح�سر  ��سوف  2014م. 

�الأردن �تون�س. 
اجلانب  تخدم  اّلتي  اجلامعة  اأن�سطة  �سمن  احلقلة  هذه  �تاأتي 
الّتعليمي ��سقل مهارات الّطالب �الّتفاعل مع طالب من ثقافات اأخرى، 
مع  بالّتعا�ن  �ستنّفذ  حيث  احللقة.  لهذه  متكامٌل  برنامٌج  يعّد  ��سوف 
الّتعا�ن الأكادميي الأملاين )DAAD( �جامعة )ليبتزغ(  موؤ�ّس�سة 

الأملانية اّلتي تعّد ثاين اأعرق جامعة يف اأملانيا.

اخلام�س  امللتقى  موؤخرًا  اجلامعة  ا�ست�سافت 
ع�سر لالحّتاد العربي للم�ستهلك �املوؤمتر العلمي، 
اّلذي تنّظمه هذا العام اجلمعّية الُعمانّية حلماية 
حلماية  جديدٍة  اأمناٍط  »نحو  بعنوان  امل�ستهلك 
ال�ّسيخ  �سعادة  رعاية  حتت  �ذلك  امل�ستهلك«، 
-حمافظ  ال�ّسعدي  حمد  بن  خليفة  الّدكتور 
اأحمد  الّدكتور  الأ�ستاذ  �بح�سور  الداخلية-، 
الّر�احي -رئي�س اجلامعة-، �ال�ّسيخ  بن خلفان 
اجلمعّية  -رئي�س  اخل�سيبي  نا�سر  بن  �سعيد 
الُعمانّية حلماية امل�ستهلك، �الأمني العام لالحّتاد 
حممد  الّدكتور  ��سعادة  للم�ستهلك-،  العربي 
للم�ستهلك-،  العربي  الحّتاد  –رئي�س  عبيدات 
امل�ستهلك،  ب�سوؤ�ن  �املهتّمني  الباحثني  من  �عدٍد 

�كذلك الهيئة الأكادميية باجلامعة �طالبها.
�قد ابتداأ امللتقى باآٍي من الذكر احلكيم، تبعها 
امل�ستهلك  حلماية  الُعمانية  اجلمعّية  رئي�س  كلمة 
ال�ّسيخ �سعيد اخل�سيبي، اأ�سار فيها اإىل اأّن امللتقى 
جاء ليناق�س اآلّياٍت �م�ستجداٍت حول الّت�سريعات 
ة بامل�ستهلك، �اأّن هذا  �الربامج �الق�سايا اخلا�سّ
الأفكار  فيه  لتلتقي  عام  كّل  يتجّدد  موعٌد  امللتقى 
الإن�سان  ت�ستهدف  اّلتي  �اخلربات  �الّتجارب 
كفاعٍل �متاأّثر بها، �من املوؤّمل اأن يخرج امللتقى 
املنفعة  حتّقق  بنتائج  له  امل�ساحب  �املوؤمتر 

�اأ��سح  له.  خمّطط  هو  كما  للم�ستهلك  العامة 
اخل�سيبي اأّن املوؤمتر جاء ليج�ّسد الّد�ر �الّر�ؤى 
الُعمانّية  اجلمعّية  به  تقوم  اّلذي  �الّر�سالة 
بني  �اقعيٍّ  متازٍج  حتقيق  يف  امل�ستهلك  حلماية 
تكاتٍف  نحو  �امل�ستهلك  �القطاعات  املوؤ�ّس�سات 
�مبادئ خالقة ي�سودها �الوّد �الّتكافل �الأمان. 
اّلتي  �اأ�راقه  املوؤمتر  حما�ر  اإىل  تطّرق  كما 
حلوٍل  �اإيجاد  �املعرفة  املعلومة  نقل  اإىل  تهدف 

�تو�سياٍت ناجعة.
�األقى �سعادة الّدكتور حمّمد عبيدات -رئي�س 
الحّتاد العربي للم�ستهلك- كلمًة هّناأ فيها ال�ّسلطنة 
بعيدها الوطني الّثالث �الأربعني املجيد، ثّم اأ�سار 
اإىل اأّن الحّتاد العربي للم�ستهلك يرقب بقلٍق بالٍغ 
ما اآلت اإليه ال�ّسوق العربّية �حياة امل�ستهلك بكّل 
تفا�سيلها من �سيطرة الّتجار �اأ�سحاب ال�سناعات 
يحدث  ما  �اأّن  �احتكارها،  املحلّية  ال�ّسوق  على 
اليوم هو اإخالل بقوانني حماية امل�ستهلك، مطالًبا 
من  كغريها  للم�ستهلك  ة  خا�سّ مرجعّيات  باإقامة 
باأّن  م�سيفا  املجتمع،  يف  املوجودة  املرجعّيات 
املوؤمتر ي�سّم نخبًة منتقاًة من املفكرين �الباحثني 
تقدمي  اإىل  �اأ�سحاب اخلربات، �يهدف  املهتمني 
عن  تخرج  ل  للتطبيق  قابلٍة  �مقرتحاٍت  اأفكاٍر 
اّلذي هو غاية جميع احلا�سرين  امل�ستهلك  نطاق 

�سكٍر  كلمة  بتوجيه  حديثه  �اختتم  للموؤمتر. 
ا�ست�سافتها  على  نز�ى  �جامعة  املنا�سبة  لراعي 

للموؤمتر.
املحا�ر  من  العديد  اإىل  امللتقـــــــى  �تطّرق 
اأهّمها  �حمايته،  بامل�ستهلك  املهتّمة  �الق�سايا 
الغذائي،  �املحور  �القانوين  الّت�سريعي  املحور 
تعتمد  جديدٍة  غذائّيٍة  اأمناط  ممار�سة  ��سمل 
الّنباتي،  ال�ستهالك  على  �الرّتكيز  احلمية  على 
حة  ال�سّ �زارات  بد�ر  املتعّلق  ال�سّحي  �املحور 
ا�ستهالك  تر�سيد  يف  لها  الّتابعة  �املراكز 
املبتكر،  ال�ّسرائي  الّنمط  حمور  �كذلك  الأد�ية، 
حت�سري  كيفّية  حول  الّت�سنيعي  الّنمط  �حمور 
جانب  اإىل  املنازل،  يف  �احللويات  الطعام 
الإعالمي  بالّد�ر  يتعّلق  اّلذي  الإعالمي  املحور 
�ابتكار  ال�ستهالك  ق�سايا  يف  �س  املتخ�سّ
من  �غريها  امل�ستهلك،  حلماية  جديدٍة  اأ�ساليب 
اإمياًنا  ذاته؛  املو�سوع  يف  تن�سّب  اّلتي  املحا�ر 

من اجلميع باأهمّية حماية امل�ستهلك �تطّلعاته.
حلماية  الُعمانّية  اجلمعّية  اأّن  بالّذكر  اجلدير 
لوزارة  تابع  �زاري  بقراٍر  اأن�سئت  امل�ستهلك 
اإىل  �تهدف  2003م،  عام  الجتماعية  الّتنمية 
نوعّية  حول  امل�ستهلك  لدى  العام  الوعي  خلق 
��سالمة  حة  ب�سّ �عالقتها  �اخلدمات  ال�ّسلع 

ال�ستهالكي  الوعي  بن�سر  �تثقيفه  امل�ستهلك، 
�اإر�ساده  �مالئمتها،  ال�ّسلع  جلودة  بالن�سبة 
ال�ستهالكّية  املواد  مالئمة  من  الّتاأّكد  �سبل  اإىل 
الأغذية،  ة  �بخا�سّ لال�ستعمال،  ��سالحيتها 
املن�ساأ  بلد  يف  ممنوعٍة  غري  اأّنها  من  �التّيقن 
ل�سبٍب يتعّلق ب�سّحة امل�ستهلك ��سالمته، �درا�سة 
م�ساكل امل�ستهلك �حتديدها، �العمل مع اجلهات 
ذات الخت�سا�س �سواء الّر�سمّية منها اأ� الأهلّية 
املعاجلة  �اإيجاد  لتحليلها،  العلمّية  �املوؤ�ّس�سات 

املنا�سبة لها . 
اإ�سدار  على  اجلمعّية  تعمل  ذلك  جانب  اإىل 
الّدرا�سة  �حلقات  املحا�سرات  �اإقامة  الّن�سرات 
��سبه  احلكومّية  الأجهزة  اأعمال  يف  �امل�ساركة 
لة  ال�سّ ذات  �اأن�سطتها  �الأهلّية  احلكومّية 
�الّنظم  القواعد  اقرتاح   � امل�ستهلك،  مب�سلحة 
�رعاية  امل�ستهلك،  حلماية  الالزمة  �الّت�سريعات 
اأمام  امل�ستهلك  م�سالح  متثيل  �كذلك   م�سالح 
احلكومّية  �الّلجان  �الهيئات  العدلّية  اجلهات 
�امل�ساركة  �الإقليمي،  الوطني  عيدين  ال�سّ على 
�الّد�لّية  العربّية  �املوؤمترات  املنظمات  يف 
ة بحماية امل�ستهلك، �الّتعا�ن مع خمتلف  اخلا�سّ
ذات  �الّد�لّية  �العربّية  املحلّية  املوؤ�ّس�سات 

املنا�سط املماثلة للجمعّية. 

اجلامعة ت�ضت�ضيف »امللتقى اخلام�س ع�رش لالّتاد العربي 

للم�ضتهلك واملوؤمتر العلمي امل�ضاحب له«

ال�ضهر احلايل.. جامعة نزوى وجامعة »ليبتزغ« الأملانّية 

تقيمان حلقة عمل يف ترجمة اللُّغتني العربية والأملانّية

حملة »مبدعو ُعمان« تنّظم حلقة عمل 

علمّيًة حول نظام الّت�ضغيل »ويندوز«

الّطالبي  الّتمّيز  مركز  مع  �بالّتعا�ن  الّتطوعّية  ُعمان”  “مبدعو  حملة  اأقامت 
اإ�سماعيل  الفا�سل  تقدمي  قّدمها  “الويند�ز”،  عملّية بعنوان  عمل  حلقة  اجلامعة  يف 
�معرفة  للحا�سوب،  الّت�سغيل  باأنظمة  الّتعريف  اإىل  العمل  حلقة  �تطّرقت  الّرميمي، 
امل�ستخدم.  تواجه  اّلتي  امل�سكالت  بع�س  �كيفّية حّل  “الويند�ز”،  نظام  اأد�ات  بع�س 
اأّ�ل  هذه  �تعّد  احل�سور.  �ّجهها  اّلتي  ال�ستف�سارات  من  العديد  عن  الإجابة  مّتت  كما 

خطوة لق�سم تقنية املعلومات يف احلملة لعمل حلقة عمل يف اجلامعة. 
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للموؤمتر  ع�سر  اخلام�س  النعقاد  ل�ست�سافة  اجلامعة  ُاختريت 
العام  من  دي�سمرب  �سهر  يف  املعلومات  لتكنولوجيا  الّد�يل  العربي 
املنّظمة  الّلجنة  اجتماع  خالل  الختيار  هذا  2014م، �جاء  املقبل 
للموؤمتر  ع�سر  الّرابع  النعقاد  اأعمال  هام�س  على  للموؤمتر  الّدائمة 
يف   )ACIT2013 ( املعلومات  لتكنولوجيا  الّد�يل  العربي 
 19 اإىل   16 من  الفرتة  يف  ال�ّسودان  جمهورّية  عا�سمة  اخلرطوم 
ا�ست�سافة  طلبات  مناق�سة  الجتماع  يف  �مّت  2013م.  دي�سمرب 

اأربع  �كانت  2014م،  دي�سمرب  يف  للموؤمتر  ع�سر  اخلام�س  النعقاد 
ال�ّسلطنة،  من  نز�ى  جامعة  هي  ا�ست�سافة  بطلبات  تقّدمت  قد  جامعاٍت 
من  املختار  عمر  �جامعة  الأردنية،  اململكة  من  الريموك  �جامعة 
مّثل  �قد  م�سر.  من  �الّتكنولوجيا  للعلوم  العربّية  �الأكادميّية  ليبيا، 
�سعبة  -رئي�س  اجلنابي  عالء  كتور  الدُّ الجتماع  هذا  يف  َنز�ى  جامعة 
الُعلوم  بكلّية  �الفيزيائّية  الّريا�سّية  العلوم  بق�سم  احلا�سوب  علوم 

�الآداب.
اإحدى  هو  املعلومات  لتكنولوجيا  الّد�يل  العربي  �املوؤمتر 
لحّتاد  الّتابعة  �احلا�سبات  املعلومات  كلّيات  جمعّية  فعالّيات 
لهذا  ال�ّسابقة  النعقادات  ا�ست�سافة  مّتت  �قد  العربّية،  اجلامعات 
�ال�ّسعودّية  �قطر  الأردن  مثل  العربّية  الّد�ل  من  عدٍد  يف  املوؤمتر 
�يح�سر  �ال�ّسودان.  �اليمن  �ليبيا  �م�سر  �تون�س  �اجلزائر 
بتكنولوجيا  املعنّية  الكلّيات  عمداء  من  كبرٌي  عدٌد  عاٍم  كلِّ  يف  املوؤمتر 
من  كبرٌي  �عدٌد  العربي،  الوطن  يف  احلا�سوب  �علوم  املعلومات 

�الأجانب. العرب  الباحثني 

�الّتمري�س-  يدلة  ال�سّ كلّية  يف  -ممثلًة  نز�ى  جامعة  �ساركت 
تقا�سم  العاملي:  للّتعليم  جديدة  »اآفاٌق  الأّ�ل  الوطني  املوؤمتر  يف 
اأف�سل املمار�سات يف طرق الّتدري�س �ا�سرتاتيجّيات الّتقييم« اّلذي 

حّية  ال�سّ للخدمات  العاّمة  باملديرّية  ممثلًة  حة  ال�سّ �زارة  نّظمته 
اأقيم  حيث  للّتمري�س.  �سور  �معهد  ال�ّسرقّية  جنوب  مبحافظة 
بن  عبدالله  ال�ّسيخ  �سعادة  برعاية  �سور  �ساطئ  فندق  يف  املوؤمتر 

على  �ترّكز  ال�ّسرقّية-.  جنوب  -حمافظ  �سما�س  �سامل  بن  م�ستهيل 
طرق  يف  املمار�سات  لأف�سل  احلديثة  �الّتجارب  اخلربات  تبادل 
العمل، �عر�س كثرٍي من  اأ�راق  اإلقاء  الّتدري�س �الّتقييم من خالل 
الّتعليم  موؤ�ّس�سات  معظم  املوؤمتر  هذا  يف  �سارك  حيث  الّدرا�سات. 

ة.  العايل احلكومّية �اخلا�سّ
امل�ساعد  -الأ�ستاذ  الّرحبي  حمود  بن  هالل  الّدكتور  قّدم  �قد 
مدر�سة  "تربة  بعنوان  عمل  �رقة  �الّتمري�س-  يدلة  ال�سّ بكلّية 

الّتمري�س يف جامعة نز�ى مع المتحان ال�ّسريري املمنهج". 
العميد  -م�ساعد  الّريامي  اأحمد  بن  قا�سم  الّدكتور  األقى  كما 
بعنوان"الّتقييم  عمل  �رقة  �الّتمري�س-  يدلة  ال�سّ بكلّية  للّتدريب 

الّذاتي �الّتقييم من قبل اأقران الّدرا�سة".

ل
ّ
يدلة والّتمري�س ت�ضارك يف املوؤمتر الوّطني الأو

ّ
ة ال�ض

ّ
كلي

ة
ّ
ة بجنوب ال�رّشقي

ّ
حي

ّ
ة اخلدمات ال�ض

ّ
ملديري

 
)18 /12 /2013م(،  الأربعاء  يوم  ُعمان  اإجناز  موؤ�ّس�سة  قّدمت 
البتكار  �توطني  ال�ست�ساريَّة  اخلدمات  مركز  مع  �بالّتعا�ن 
تقيمها  اّلتي  »�سركتي«،  م�سابقة  عن  تعريفّيًة  حما�سرًة  باجلامعة 
الّتعريفية  املحا�سرة  قّدم  حيث  عام،  كّل  ُعمان  اإجناز  موؤ�س�سة 
مبوؤ�س�سة  الربامج  -مدير  الأخزمي  عبدالله  بن  نا�سر  الفا�سل 
�تاريخها  ن�ساأتها  ُعمان  اإجناز  عن  باحلديث  بداأها  ُعمان-،  اإجناز 

ٍل عن برنامج �م�سابقة  �الربامج التي تقّدمها، ثّم حتّدث ب�سكٍل مف�سّ
العمل  يف  اخلو�س  من  الّطالب  اإىل  متكني  تهدف  اّلتي  »�سركتي«، 
الّريادي عرب اإن�ساء �سركات حقيقّية براأ�س مال �هيكل اإدارّي �راأ�س 
مايل ��ظيفي؛ مّما له ال�ّساأن يف �سقل املهارات الفردية �اجلماعّية 
�سركات  من  متطّوعني  مدّربني  خالل  من  امل�ساركني  لدى  �تطويرها 

القطاع اخلا�ّس.
امل�سابقة،  يف  امل�ساركة  امل�ساريع  �سر�ط  اإىل  املحا�سر  تطّرق  ثّم 
الّتجاري  امل�سر�ع  فكرة  يف  �احلداثة  الإبداع  على  ترّكز  اّلتي 
الهام�س  �مراعاة  �املتو�ّسط  القريب  املدى  على  الّتطبيق  �اإمكانّية 
الّربحي، �اأن تخدم القت�ساد الُعماين �ت�ساهم فيه. �تبداأ امل�سابقة 
اثنتي  تقدمي  �يتّم خاللها  بنهايته،  الّدرا�سي �تنتهي  الف�سل  ببداية 
لتكوين  الالزمة؛  املهارات  لإك�سابهم  للم�ساركني  عمل  حلقة  ع�سرة 
امل�سابقة  من  املت�سابق  �يخرج  يدير�نه.  اّلذي  امل�سر�ع  �سركة 

اقت�ساديٍّ  م�سر�ع  بتكوين  املتعّلقة  اجلّمة  الفوائد  من  مبجموعٍة 
ال�ّسركة  اأق�سام  تكوين  على  امل�سابقة  خالل  من  يعمل  فهو  خا�ّس، 
ال�ّسركة  مال  راأ�س  �تكوين  ق�سم،  بكّل  املتعّلقة  �املهام  الّرئي�سة 
العملّيات  �تنفيذ  القت�سادية  اجلد�ى  درا�سة  جانب  اإىل  �تاأ�سي�سه 

الإدارّية �الإنتاجّية داخل ال�ّسركة �غريها.
امل�ساركة  امل�ساريع  من  جمموعة  عر�س  املحا�سرة  تخّلل  �قد 
باب  فتح  ثّم  املت�سابقون،  اكت�سبها  اّلتي  �املهارات  امل�سابقة  يف 
�يدعو  هذا  �ا�ستف�ساراتهم،  الّطالب  ت�سا�ؤلت  عن  لالإجابة  احلوار 
اإىل  اجلامعة  طالب  البتكار  �توطني  ال�ست�سارية  اخلدمات  مركز 
اإيجابّي كبرٍي يف  اأثٍر  امل�سارعة يف الّت�سجيل يف امل�سابقة؛ ملا لها من 
اإىل  �املعرفّية،  العملّية  اخلربة  �اإك�سابه  ��سخ�سّيته  مهاراته  �سقل 
الإبداعات  �اكت�ساف  �اقت�سادّيٍة،  تارّية  عالقات  اكت�ساب  جانب 

ا على اأر�س الوطن. اّلتي ميتلكها لرياها �اقًعا حيًّ

ة وتوطني البتكار..  بالّتعاون مع مركز اخلدمات ال�ضت�ضاريَّ

موؤ�ّض�ضة اإجناز ُعمان تقيم حما�رشًة تعريفّيًة مب�ضابقة »�رشكتي«

اأخبـــــــار

ع�ضــــــرة.. دي�ضمبــــــــر املقبـــــــــــل
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باحي: كتب- علي بن �سامل ال�سّ
رحلًة  موؤخًرا  �الرّتجمة  الأملانّية  الّلغة  جماعة  نّظمت  املختلفة؛  باملعارف  �تز�يدهم  اجلامعة  طالب  اإمناء  على  احلر�س  اإطار  يف 
ثقافّيًة اإىل �سركة الّز�ا�ي لل�ّسّيارات- ق�سم �سيارات »مر�سيد�س بنز«، حيث كان يف ا�ستقبال  طالب اجلماعة املدير الّتنفيذي للموؤ�ّس�سة، 
مها على  �قد بداأ حديثه باإعطاء نبذٍة عن ال�ّسركة الأّم؛ ا�ستملت على الّتعريف  مبوؤ�ّس�س ال�ّسركة، �تاريخ ن�ساأتها، �عدد الأفرع اّلتي ت�سّ
ال�ّسّيارات  عن  موجًزا  ا  عر�سً �ساهد�ا  حيث  العر�س،  قاعة  اإىل  الّطالب  انتقل  ذلك  بعد  للّزبائن.  تقّدمها  اّلتي  �اخلدمات  العامل  م�ستوى 
�اأهّم اأنواعها، كما تّولوا يف اأنحاء القاعة مل�ساهدة �سيارات »مر�سيد�س«، بعدها انتقلوا مل�ساهدة طرق �سيانة ال�ّسّيارات �املراحل اّلتي 
الّت�سويقّية �اجلوائز �الهدايا  العر��س  اأهّم  املبيعات، �تعّرفوا من خالله على  الّطالب ق�سم  اأثناء ذلك. �يف ختام اجلولة زار  متّر بها 

لزبائنها. املوؤ�ّس�سة  تقّدمها  اّلتي 
�قد �سارك الّطالب يف رحلتهم كلٌّ من الّدكتورة »يف األك�سندرا« -رئي�سة �سعبة الّلغة الأملانّية �الرّتجمة-، �الأ�ستاذة تانيا كا�سن�سكي 

-حما�سرة ب�سعبة اللّغة الأملانية �الرتّجمة بكليّة العلوم �الآداب-.

كتبت- �سيماء بنت حمد البهلولّية:
بعنوان  اأم�سّيًة  املكتبة  اأ�سدقاء  جماعة  نّظمت 
»ا�سنع ذاتك«، اأ�سافت فيها الأ�ستاذ يو�سف العّطار 
حما�سرًة  األقى  اّلذي  الّذات-،  تطوير  يف  املدّرب 
الإن�سان  فكر  تنّمي  املحا�ر  من  عدًدا  فيها  تنا�ل 
يف  م�سريته  موازنة  على  �قادًرا  ناحًجا  �تعله 
�حمّركات  �ر�افدها،  الّتفكري  طاقة  منها:  احلياة، 
العقل  �سّقان  الإن�سان  لدى  يوجد  حيث  تنميتها، 
بني  املوازنة  �يجب  الّتحليلي،  �العقل  العاطفي 
الآخر،  د�ن  اأحدهما  يوّظف  متى  �معرفة  العقلني 
على  يجب  اإذ  المتحان؛  دخول  بوقت  ذلك  ممثاًل 
مّت  قد  ما  حلّل  الّتحليلي  العقل  ا�ستعمال  الّطالب 
حفظه �تذكره، حيث تكمن �ظيفة العقل الّتحليلي 
العاطفي  العقل  بينما  يعادله  تذّكر احلفظ، �ما  يف 
�الكره  احلّب  مثل  �الأحا�سي�س  امل�ساعر  فوظيفته 

�غريها.
اّلتي ميتلكها  الّطاقات  �تنا�ل كذلك يف حديثه 
الإرادة،  اأهّمها  عّدة  نقاط  حتت  �تندرج  الإن�سان، 
ا، �له يف الإرادة حكاية،  �هنا قّدم املحا�سر مثاًل حيًّ
�هي الّطالبة فايزة بنت �سامل ال�ّسملّية -طالبة كفيفة 
اإرادتها  يف  جناحها  عن  حتّدثت  اجلامعة-؛  يف 
باإكمال درا�ستها، حيث كان لوالدتها الّد�ر الأ�سا�س 
يف  �الّثبات.  املوا�سلة  على  �ت�سجيعها  دعمها  يف 
الوقت اّلذي كانت البيئة من حولها تبّث لها الأفكار 

�اأ�سارت  ذلك.  اإمتام  ت�ستطيع  ل  باأّنها  ال�ّسلبّية؛ 
اّلتي  اأّن الّر�سائل الإيجابّية �الّتحفيزّية  اإىل  فايزة 
اأثٌر معنويٌّ كبرٌي  كانت تتلّقاها من �الدتها كان لها 
قالته  ما  على  املدرب  �عّقب  درا�ستها.  اإكمال  يف 
اّلتي توؤّثر على الفرد  مو�سًحا املوؤّثرات اخلارجّية 
مع  تها  ق�سّ فايزة  اأكملت  ثّم  عليها.  رّكز  اإذا  �عقله 
يف  �تفّوقها  اجلامعة،  اإىل  ��سولها  حّتى  الإرادة 

الّدرا�سة رغم اإعاقتها الب�سرّية.
تنمية  حمركات  عن  حديثه  العّطار  �تابع 
نحو  امل�ساعر  توجيه  حتت  تندرج  اّلتي  الّتفكري، 
اإىل  �املعلومات  �الّثقافة  الفكر  �تنمية  الأهداف، 
�الّن�ساط  �املتفائلني،  املبدعني  م�ساحبة  جانب 
اجلّيدة،  الّتغذية  �كذلك  الك�سل  �ترك  �ال�ّسرعة 
�ال�ستيقاظ  �الّنوم  م�ستمّر،  ب�سكٍل  �القراءة 
�فوائد  الّذات  تقدير  مظاهر  اإىل  اأ�سار  كما  املبّكر. 
تقدير الّذات �تعزيزها. ثّم حتّدث عن »هرم ما�سلو«، 
�قد  الإن�سانّية.  الحتياجات  حتقيق  يف  �اأهمّيته 
تخّلل املحا�سرة العديد من الّتمارين، منها الّتمرين 
العديد  جانب  اإىل  احلفظ  لتقوية  الّنم�سا�ي 

الفيديوهات يف ما يخ�ّس تنمية الّذات. 
الأم�سّية  راعي  قّدم  الأم�سّية   ختام  �يف 
الأ�ستاذ حمّمد بن �سامل الّناعبي -مدير مركز خدمة 
يو�سف  املدّرب  لالأ�ستاذ  تذكارّيًة  هدّيَة  املجتمع- 

العّطار تكرمًيا له.

طالب الّلغة الأملانّية والرّتجمة ينّظمون رحلًة ثقافّيًة اإىل �رشكة الّزواوي لل�ّضّيارات

جماعة اأ�ضدقاء املكتبة تيي اأم�ضيًة بعنوان 

»ا�ضنع ذاتك« مع يو�ضف العطّار

2014م(   /  1  /  16 –  12 ( الفرتة  الب�سرية خالل  املوارد  اإمناء  نظم مركز 
املكاتب  �اإدارة  لل�سكرتارية  �ال�سلوكية  الإدارية  املهارات  يف  تدريبيا  برناجما 
املعا�سرة، �ذلك لإداريي �من�سقي الأق�سام �املكاتب يف اجلامعة حيث ياأتي هذا 
�رفع  اجلامعة  ملوظفي  العملية  املهارات  تنمية  يف  املركز  خطة  �سمن  الربنامج 
مداركهم حول متطلبات الوظيفة الع�سرية اإىل جانب حتقيق اجلودة يف العمل 

�زيادة الإنتاج.
املكاتب  �اإدارة  لل�سكرتارية  �ال�سلوكية  الإدارية  املهارات  برنامج  ��سمل 
الأ�ستاذة  تقدمها  التي  العمل  ��ر�س  �التدريبات  املحا�ر  من  العديد  املعا�سرة 
ق�سم  �رئي�سة  الب�سرية،  التمية  يف  معتمدة  مدربة  ال�سالمية-  �سامل  بنت  ليلى 
باملفاهيم  �تعلق  الأ�ل  املحور  منها   العليا-  التقنية  بالكلية  �الت�سجيل  القبول 
الإدارية  احلديثة �اأهميتها  يف اإدارة ال�سكرتارية  �املكاتب، فيما حتدث املحور 
الثاين عن الوظائف الإدارية �الفنية �ال�ستخدامات املعا�سرة يف هذا املجال. 
اأما املحور الثالث �الرابع فت�سمنا ال�سرتاتيات احلديثة  لإدارة ال�سكرتارية 
اأمور  ملناق�سة  املحور اخلام�س  �كان  فيها.  للعاملني  املهنة  �اأخالقيات  �املكاتب 
املراجعني.  مع  �التوا�سل  التعامل  �طرق  �فنون  للعاملني  الإدارة الذاتية 
اإىل  العملية  �التمارين  الفيديو  مقاطع  من  جمموعة  عر�س  الربنامج  �تخلل 

جانب عر�س عدد من التجارب �الدرا�سات يف املجال ذاته.
 

مركز اإمناء املوارد الب�رشية ينظم 

برنامج املهارات الإدارية وال�ضلوكية 

لل�ضكرتارية واإدارة املكاتب املعا�رشة

اأخبـــــــار
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الرّتبية  طالبات  مع  بالّتعا�ن  ة،  اخلا�سّ الرّتبية  جماعة  نّظمت 
ة،  اخلا�سّ للرتبية  ملتًقى  املا�سي  ال�سهر  اجلامعة  يف  امليدانيّة 
�لية  �مدار�س  �الرّتبوّيني  الإعالمّيني  من  جمموعٍة  مب�ساركة 
ال�ّسيباين  �سعيد  بن  عبدالله  الأ�ستاذ  رعاية  حتت  �ذلك  نز�ى، 
�الّتعليم  للرّتبية  العاّمة  باملديرّية  ة  اخلا�سّ الرّتبية  ق�سم  -رئي�س 

الّداخلّية-. مبحافظة 
جميل  بن  اأحمد  املذيع  اإلقاء  من  بق�سيدٍة  امللتقى  ابتداأ  �قد 
الّذكر احلكيم، ثّم  اآياٌت عطرٌة من  احلّرا�سي يف حّب ُعمان تبعتها 
قّدم طالب مركز الوفاء الجتماعي باإزكي فّن الّرزحة، تبعه عر�ٌس 
ة �الّنظام املّتبع يف املدار�س لكت�ساف  فال�سيٌّ عن الرّتبية اخلا�سّ
بهم  للّدفع  معهم  �س  متار  اّلتي  �الأن�سطة  الّتعّلم  �سعوبات  طالب 

ثّم  �تنميتها.  املهارات  ��سقل  �حّلها  عوبات  ال�سّ مواجهة  نحو 
)حلقة  الأ�سا�سي  للّتعليم  عمر  بنت  حف�سة  مدر�سة  مديرة  قّدمت 
ثانية( كلمة امللتقى رّحبت فيها باحل�سور �امل�ساركني، موؤّكدًة على 
باملحافظة  �الّتعليم  للرّتبية  العاّمة  املديرية  بني  اجلهود  تكاتف 
�الّرقي  الّتعليمّية  بالعملّية  الّرقي  يف  نز�ى  �جامعة  �املدار�س 
��سعوبات  الدمج  بربامج  يتعّلق  فيما  املحافظة  معّلمي  مب�ستوى 

ا   عمَّ ملحًة  يعطي  امللتقى  هذا  اأّن  اإىل  م�سريًة  الّتعّلم، 
الرّتبية  �طالبات  ة  اخلا�سّ الرّتبية  معّلمات  تقّدمه 
امليدانّية من العطاء لدفع امل�سرية الّتعليمية نحو الّتقّدم 
مبختلف  الّتعّلم  ��سعوبات  الدمج  طالب  �م�ساعدة 
الطالب بالهتمام �الثقة  التي ت�سعر  املمكنة  الأ�ساليب 

�تعله فرًدا منتًجا �منجًزا يف املجتمع.
بنز�ى  الجتماعي  الوفاء  مركز  قّدم  ذلك  بعد 
»بُكم  بعنوان  �سعرّي  عر�س  تبعه  العازي،  فّن 
عمر  بنت  حف�سة  مدر�سة  طالبات  تقدمي  من  نرتقي« 
�اآماله  املعّوق  عن  حتّدث  )ح2(؛  الأ�سا�سي  للتعليم 
جمموعًة  املخيني  حمّمد  املذيع  قّدم  ثم  �طموحاته. 

�قد  اجلامعة.  �طالب  املدار�س  لطالب  الرّتفيهّية  امل�سابقات  من 
تنّوعت فعالّيات امللتقى لت�سمل كذلك ريا�سة اجلمباز لطالب مركز 
م  ال�سّ لدى  الإ�سارة  لغة  عن  �م�سرحّيًة  باإزكي،  الجتماعي  الوفاء 
من  العلم  عن  ا  اإن�ساديًّ ا  �عر�سً عمر،  بنت  حف�سة  مدر�سة  لطالبات 

تقدمي طالب مدر�سة �احة الفكر للتعليم الأ�سا�سي )حلقة اأ�ىل(.
الرّتبوّيني  من  عدٍد  مع  مو�ّسًعا  نقا�ًسا  امللتقى  ت�سّمن  كما 

عن  الّر�احي  طالل  �الإعالمي  املدرب  �بح�سور  �الإعالمّيني، 
فئة ذ�ي الإعالقة �د�ر كلٍّ من الرتبية �الإعالم يف النهو�س بهم 
اأكرث  لتكون  حولهم  الّنظرة  �تغيري  الفئة،  بهذه  املجتمع  �توعية 
 – الفواعري  اأحمد  الّدكتور  احلوار  اأدار  �قد  ا  رقيًّ �اأكرث  اإيجابّيًة 
قام  بعدها  اخلا�سة-.  الرّتبية  ق�سم  �الآداب،  العلوم  بكلّية  اأ�ستاذ 
راعي احلفل بتكرمي امل�ساركني ��سيوف امللتقى �تكرمي املدار�س 

امل�ساركة.

�الّدرا�سات  الرّتبية  لق�سم  الّثالث  الّد�يل  املوؤمتر  جلنة  عقدت 
الإن�سانّية بكلية العلوم �الآداب يف اجلامعة اأّ�ل اجتماعاتها الّتح�سريّية 
�سيف  بن  عبدالله  الّدكتور  برئا�سة  2014م(   /  1  /  21( الثالثاء  يوم 
الّتوبي -عميد كلّية العلوم �الآداب-. حيث افتتح عميد الكلّية الجتماع 
فيما  ًة  خا�سّ �اأهمّيته،  املوؤمتر  باأهداف  �اإحاطتهم  بالأع�ساء  بالرّتحيب 
رئي�س  �قّدم  �تدريبه.  �تاأهيله  �اخت�سا�ساته  الّنف�سي  باملر�سد  يتعّلق 
من  اإجنازه  مّت  ملا  ا  عر�سً ر�سوان  جميل  �سامر  الّدكتور  العلمية  اللجنة 
ِقبل الّلجنة العلمّية، �اأ�سار اإىل اأّن عدد البحوث اّلتي تلقتها اللجنة حتى 
الآن للم�ساركة يف املوؤمتر قد بلغت )255( بحًثا من اأكرث من )21( د�لًة 
عن  حتّدث  كما  مبدئي.  ب�سكٍل  منها  بحًثا   )75( قبول  مّت  �اأجنبّية  عربّيًة 
بحث  �ند�ات  علمّية  عر��س  جل�سات  �ستت�سّمن  اّلتي  املوؤمتر،  فعالّيات 
اأّن  اإىل  بالإ�سافة  املوؤمتر،  هام�س  على  تدريب  جل�سات  �كذلك  ة،  خا�سّ
الّلجنة تخّطط لإجراء عر��ٍس اإعالمّية ي�سارك فيها طالب املاج�ستري يف 

اجلامعة �طالب جامعات �كليات من ال�ّسلطنة.
للّتح�سري  الّتالية  للخطوات  الّزمني  ذلك بحث الجتماع اجلد�ل  بعد 
اآلّيات  القاعات �تنظيم  للموؤمتر، �مّتت مناق�سة امل�سائل املتعلقة بتجهيز 
املوؤمتر  اأهمّية  على  ماأّكدين  �غريها،  يوف  �ال�سّ امل�ساركني  ا�ستقبال 
من  ال�ستفادة  �كذلك  متمّيزة،  اإجابّيٍة  ب�سورٍة  �اإخراجه  �اإجناحه 

اخلربات العلميّة �العمليّة امل�ساركة قدر الإمكان.  

جلنة املوؤمتر الّدويل الّثالث 

لق�ضم الرّتبية والّدرا�ضات 

الإن�ضانّية تعقد اأول اجتماعاتها 

الّتح�ضريّية

ة بالّتعاون مع طالبات  جماعة الرّتبية اخلا�ضّ

الرّتبية امليدانّية باجلامعة تنظمان »ملتقى 

ة« الرّتبية اخلا�ضّ

اأخبـــــــار
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الربنامج.. منطلقات   *

بعر�ض  هذا  لقاءها  قي�شّية 
ُّ
الر ميمونة  الأ�شتاذة  ت�شتهّل 

تقول:مل  حيث  واأهدافه،   
ّ
الّتطّوعي العمل  برنامج  منطلقات 

ذات  اخلريّية  الأن�شطة  على  مقت�رًصا   
ّ
الّتطوعي العمل  يُعد 

الإغاثة  مبادرات  على  مقت�رًصا  يُعد  ومل  الفردي،  الّطابع 

فاعلًة  اأداًة  لي�شبح  ذلك  تعّدى  اإّنا  والّنكبات؛  الأزمات  وقت 

يف  ت�شهم  واّلتي  اأبعادها،  ب�شّتى  ال�ّشاملة  الّتنمية  حتقيق  يف 

الأ�شوات  تزايدت  لهذا  املجتمعات.   
ّ
ورقي الإن�شان  رفاهّية 

خالل  من  لل�ّشباب  الكامنة  الّطاقات  با�شتنها�ض  املنادية 

ال�ّشاملة، وتعميم قيم  الّنه�شة  الّتطّوع وحتريكها نحو حتقيق 

 املعرفة. واإذا كانت جهود 
ّ
اخلري واجلّدّية واإتقان العمل وحب

 
ّ
احلكومي القطاعني  عاتق  على  تقع  جمتمٍع  اأّي  يف  الّتنمية 

القطاع  اإدماج  اإىل  تدعو  احلديثة  الّتوّجهات  فاإن  واخلا�ّض؛ 

 لالأخذ بزمام امل�شاركة يف اجلهود املبذولة 
ّ
الأهلي الّتطّوعي

ما  بالّطبع  وهذا  ورخائها.  وتنميتها  املجتمعات  نه�شة  يف 

بتعزيز  خا�ضٍّ  اهتماٍم  توجيه  اإىل  املتقّدمة  بالّدول  حدا 

يف  ت�شمينه  طريق  عن  الّنا�شئة  لدى  الّتطّوعي  العمل  ثقافة 

جامعة  من  ا  وحر�شً الّدرا�شّية.  واملناهج  الّتبوّية  براجمها 

لطالبها،  املقّدمة  الّتعليمّية  الربامج  تنويع  على  نزوى 

وتدعم  �شخ�شّياتهم،  تنّمي  اّلتي  الّتبوّية  الأبعاد   وتعزيز  

ر 
ّ
مقر اأدخلت  فقد  للوطن؛  انتماءهم  وتقّوي  لوكّية، 

ّ
ال�ش قيمهم 

واّلتي  للجامعة،  الختيارية  رات 
ّ
املقر �شمن  الّتطّوعي  العمل 

2014م(. )ربيع  الف�شَل احلايل  العمل بها  بداأ 

البداية كانت مع )60( طالًبا متطّوًعا:  *

عن  قي�شّية 
ّ
الر ميمونة  الأ�شتاذة  حتدثنا  البداية  يف 

ا  ًرا اختياريًّ
ّ
البدايات اّلتي دعت اإىل طرح الربنامج ليكون مقر

الّتطّوعي  العمل  اإدخال  يف  نزوى  جامعة  مبادرة  قائلًة: 

عامني،  من  اأكرث  منذ  كانت  للّطالب  املقّدمة  براجمها  �شمن 

ًرا 
ّ
مقر اإقراره  قبل  متهيدّيٍة  خطوٍة  وجود  من  لبّد  كان  حيث 

اجلامعة  طالب  فم�شاركة  الواقع؛  اأر�ض  على  وينّفذ  �ض 
ّ
يدر

ا  تربويًّ ُبعًدا  فيه ميّثل  تفاعلهم  املجتمعي و�شمان  العمل  يف 

ا وجزًءا من ر�شالة اجلامعة واأهدافها، ولبّد من الإعداد  مهمًّ

املمنهج  وامل�شار  الطريق  ومتهيد  اخلطوة  هذه  ملثل  اجلّيد 

الّتنظيمّية،  الأطر  وتفعيل  اجلّيد،  الّتن�شيق  و�شمان  لها، 

ر. ويف هذا الإطار 
ّ
و�شوًل اإىل الأهداف املرجّوة من هذا املقر

الّتطّوع على عّينة ت�شّكلت من )60( طالًبا ملّدة  طّبقت جتربة 

الّتجربة  خالل  ومّت  الأكادميي   الإطار  خارج   
ّ
درا�شي ف�شٍل 

اإدخال  ر 
ّ
تقر اّلتي على �شوئها  والّتحّديات  الإيجابّيات  ر�شد 

للجامعة. الختيارية  رات 
ّ
املقر �شمن  املقرر 

وعٍي  وجود  عن  الّتجربة  ك�شفت  قي�شّية: 
ّ
الر وت�شيف   

اجلامعة  طالب  بني  الّتطّوعي  العمل  اأهمّية  عن  متناٍم 

حمّدٍد  وقٍت  توّفر  عدم  اأن  اإّل  فيه  امل�شاركة  يف  ورغبتهم 

العمل  مع   
ّ
الأ�شلي الّدرا�شة  وقت  وتعار�ض  جداولهم،  يف 

بع�ض  وجود  على  عالوًة  الأكرب،  الّتحّدي  كان  الّتطوعي 

يكون  قد  العمل  هذا  باأّن  الأمور  اأولياء  بع�ض  لدى  املخاوف 

اّلتي  الأ�شباب  من  كان  وهذا  اأبنائهم،  درا�شة  ح�شاب  على 

ا.  اختياريًّ ًرا 
ّ
مقر ب�شفته  اإدخاله  اإىل  دعت 

... * املقرّر نظريٌّ وعمليٌّ

تقول  الختياري،  ر 
ّ
املقر �شي�شملهم  اّلذين  الب  الطُّ وعن 

متاًحا  ر 
ّ
املقر �شيكون  الّتطوعي:  العمل  برنامج  مديرة 

وهو  الّدرا�شّية،  مراحلهم  جميع  يف  اجلامعة  طالب   جلميع 

رات 
ّ
املقر اأنهوا  اّلذين  والّطلبة  الّدبلوم  لطلبة  ا  اأي�شً متاٌح 

طالب  فقط  ي�شتثنى  املاج�شتري،  وطلبة  للجامعة  الختيارّية 

لطنة.. يف بادرة هي االأولى من نوعها يف ال�شرّ

اجلامعة تبداأ بتنفيذ برنامج العمـــل 
ًرا اختياريًّا على طالبها عي مقررّ الترّطورّ

يعرّف البع�ض الّتطّوع باأّنه اجلهد اّلذي يبذله اأّي اإن�سان بال مقابٍل 

الوطن  م�سوؤولّية  من  لالإ�سهام يف حتّمل جزٍء  منه  بدافٍع  ملجتمعه 

للّتغّيات  نتيجًة  ظهرت  �سحّيٌة  اإيجابّيٌة  ظاهرٌة  وهو  واملجتمع، 

االجتماعّية والّتطّورات االقت�سادّية والّتقنّية اّلتي ي�سهادها العامل، 

 
ّ
الّتقّدم والرّقي وتزداد حاجة املجتمع للّتطّوع واملتطّوعني بزيادة 

املجتمع  اأفراد   
ّ
رقي مدى  يعك�ض  فالّتطّوع  البالد؛  ت�سهده  اّلذي 

و�سعورهم بامل�سوؤولّية امللقاة على عاتقهم، كما اأّنه يورث الّتكافل 

واملوّدة بني االأفراد مبا يعود على الوطن بالّنفع والفائدة.

واالأخالق  ال�ّسامية  القيم  غر�ض  يف  نزوى  جامعة  وكعادة 

ن�رش  اإىل  الهادفة  ر�سالتها  منطلق  من  طالبها  نفو�ض  يف  الف�سيلة 

مبا  املعرفة  ون�رش  وقيمها،  ة  االأَمّ هوَيّة  وتر�سيخ   
ّ
االإيجابَي الفكر 

الَتّعلم، والَتّزود بالف�سائل، واكت�ساب مهارات احلياة  بها  يكفل لطاَلّ

املجتمع  لنمِوّ  بفاعلَيٍّة  لالإ�سهام  وتاأهيلهم  حياتهم  الإثراء  الالزمة 

مقرًّرا  الّتطّوعي  العمل  برنامج  طرح  اجلامعة  ارتاأت  وتطُوّره؛ 

2014م(،  )ربيع  احلايل  الّدرا�سي  الف�سل  من  بدًءا  لطالبها  اختياريًّا 

العمل  برنامج  تطرح  ال�ّسلطنة  يف  تعليمّية  موؤ�ّس�سة  كاأّول  وذلك 

الّتطّوعي كمقرّر اختياري ممنهج لطالبها. وما كان من »اإ�رشاقة« اإال 

اأن تر�سد بدايات هذا الربنامج واأهدافه واآلّيات طرحه وكيفّية عمله  

االأ�ستاذة ميمونة  الّتطّوعي  العمل  يف حوار لها مع مديرة برنامج 

بنت ن�رشاهلل الرّقي�سّية.

ملف العدد

قي�شّية
ّ
ميمونة الر

الكميانّية: بنت جمعة  مرمي  حاورتها- 
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اإىل  حتتاج  اّلتي  درا�شتهم  طبيعة  بحكم  الّتاأ�شي�شّية؛  نة 
ّ
ال�ش

�شقني:  من  يتكّون  وهو  املرحلة.  هذه  متطّلبات  على  الّتكيز 

على  الّطالب  ف 
ّ
يتعر الّنظري  اجلانب  يف  وعملي؛  نظري 

العمل  ودوافع  واملتطوع،  للمجتمع  الّتطّوعي  العمل  اأهمّية 

وحقوق  وقيمه،  الّتطّوعي  العمل  واأخالقّيات  الّتطّوعي، 

واملهارات  املتطّوع  وخ�شائ�ض  وواجباته،  املتطّوع 

الّتطّوعّية  امل�شاريع  اإدارة  وكيفّية  املتطّوع،  من  املطلوبة 

التزام  فيت�شّمن  العملي  اجلانب  اأّما  املعارف.  من  وغريها 

يف  املوّجه  الّتطّوعي  بالعمل  الّطالب 

وانتظامه  اختارها  اّلتي  �شة 
ّ
املوؤ�ش

مع  تتوافق  اّلتي  الأّيام  يف  فيها 

الّدرا�شي،  الف�شل  طوال  جدوله 

بع�ض  على  ح�شوله  اإىل  اإ�شافًة 

الّتدريبّية  والّدورات  العمل  حلقات 

اأداء  على  ت�شاعده  اّلتي  املهارات  يف 

عمله بكفاءٍة يف اجلامعة ويف موقع 

. عمله

   

�سات  موؤ�سَّ مع  ت�ساركيٌّ  الربنامج   *

واخلا�ّسة: احلكومّية  الوطن 

هذا  خالل  من  اجلامعة  حتر�ض 

ر على توفري قاعدٍة متنّوعٍة من 
ّ
ااملقر

م�شّبًقا،  املر�شودة  الّتطوعّية  الفر�ض 

امل�شتقِبلة  اجلهات  مع  بالّتعاون 

واخلا�ّض   
ّ
احلكومي القطاع  �شات 

ّ
موؤ�ش وهي  الّطالب،  لهوؤلء 

بينها  من  الّطالب  يختار  بحيث  بحّية؛ 
ّ
الر غري  �شات 

ّ
واملوؤ�ش

يف  رغب  واإذا  وميوله.  واهتماماته  وتوجوهاته  يتوافق  ما 

فالفر�ض  ا؛  اأي�شً متاٌح  فهذا  �شه  تخ�شّ يتنا�شب مع  ما  اختيار 

يف  احلاجات  بتنّوع  تتنّوع  الّطالب  اأمام  املتاحة  الّتطوعّية 

الجتماعّية  والّتنمية  حة  وال�شّ الّتعليم  جمالت  يف  املجتمع 

وغريها.  ياحة 
ّ
وال�ش احلرفّية  ناعات  وال�شّ والّزراعة  والّتقانة 

وهذه املجالت بالّطبع تخ�شع للّتطوع بناًء على احتياجات 

املجتمعي  الحتياج  مع  ا  اأي�شً يتالءم  ومبا  الّطالب، 

الّطالب. حل�شابها  يتطّوع  اّلتي  �شات 
ّ
املوؤ�ش واإمكانات 

�شون  متخ�شّ هناك  �شيكون  قائلًة:  ميمونة  اأ.  وت�شيف 

من  امليداين  عملهم  مواقع  يف  الّطالب  هوؤلء  ملتابعة 

�شيتوىّل  من  اإىل  اإ�شافًة  اجلامعة،  يف  ر 
ّ
املقر على  القائمني 

�شة 
ّ
املوؤ�ش قبل   من  وتقييمهم  وتدريبهم  وتوجيههم  اإر�شادهم 

له،  كما خطط  العمل  �شري  ن�شمن  بحيث  الّطالب  ت�شتقبل  اّلتي 

ملهامهم.  الّطالب  ممار�شة  ت�شهيل  وكذلك 

رائعة... قيمّيٌة  منظومة  الّتطّوع   *

القيم  اأ�شمى  من  مقابٍل  انتظار  بدون  العطاء  اإّن  �شّك،  بال 

ًة يف زمٍن تراجعت فيه تلك الِقَيم وانح�رصت  الإن�شانّية، خا�شّ

فالعمل  العاّمة؛  امل�شلحة  على  ال�ّشخ�شّية  احلاجات  وغلبت 

والنتماء  واخلري  الّنقاء  قيم  من  رائعٌة  منظومٌة  التطوعي 

الّتطّوعّية  الأطر  يف  ينخرط  اّلذي  فالطالب  الّذات،  وانكار 

تدفعه  كما  العطاء،  هذا  باأهمّية  عميقٌة  قناعاٌت  تدفعه 

يف  وخرباته  معارفه  وتو�شيع  ذاته  تطوير  يف  الرغبة 

مبا�رصٍة  عالقٍة  ذات  تكون  ما  غالًبا  خمتلفٍة  عملّيٍة  جمالٍت 

العملي  اجلانب  تطوير  يف  ي�شهم  مّما  ؛ 
ّ
الأ�شا�شي �شه  بتخ�شّ

على  ال�ّشديد  الّتناف�ض  ظّل  يف  ًة  خا�شّ العمل  حلقل  وجتهيزه 

املهن على احل�شول  ا�شتاط بع�ض  العمل، عالوًة على  فر�ض 

لفر�ض  الّطالب  تاأهيل  زيادة  يف  ي�شهم  فالّتطّوع  خربة.  على 

�شة 
ّ
للموؤ�ش يكون  ل  للّتطّوع   

ّ
الإيجابي فالعائد  لذلك  العمل؛ 

اخلدمة  لهم  تقّدم  اّلذين  الأفراد  اأو 

العائد  واإّنا  فح�شب؛  الّتطوعّية 

نف�شه،  للمتطّوع  يكون  والأبقى  الأهّم 

حاجاته  وي�شبع  ذاته  يحّقق  اّلذي 

و�شعور  الّذات  تقدير  من  الّنف�شّية 

بالّنف�ض  والّثقة  والنتماء  �شا 
ّ
بالر

�شّتى  وتطوير  الآخرين  احتام  وك�شب 

واملمهارات.  املعارف 

ر: املقرّ خمرجات   *

ميمونة  �شتاذة  الأ وتختم 

بعد  بقولها:  حديثها  قي�شّية 
ُّ
الر

من  يتوّقع  ر 
ّ
املقر هذا  نهاية 

على  قادرين  يكونوا  اأن  الّطالب 

�شا�شّية  الأ املفاهيم  على  ف 
ّ
الّتعر

الّتطوعي  للعمل  العاّمة  واملبادئ 

ع  املّتطوِّ من  كلٍّ  على  الإيجابّية  ثاره  واآ واأهدافه  واأهمّيته 

باأخالقّيات  الّتحّلي  كذلك  املختلفة،  ودوافعه  واملجتمع 

املتطّوع  حقوق  بالئحة  واللتزام   
ّ
الّتطوعي العمل 

ُتعينهم  اّلتي  مهاراتهم  تطوير  جانب  اإىل  هذا  وواجباته. 

عمل  برامج  وتنظيم  بكفاءٍة،  الّتطّوعّية  مهاّمهم  داء  اأ على 

املجتمع  تخدم  بحيث  ومتابعتها،  وتنفيذها  تطّوعّية 

تنظيم  يف  مهاراٍت  اكت�شاب  اإىل  اإ�شافًة  فراده،  واأ

دارتها. واإ الفعالّيات 

ملف العدد
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ّ
عمٌل ا�ضتثنائي

ر وجهــٌد مقــــدَّ

ُعمان  اإىل  الّتن�سريّية  »احلمالت  كتاب  ميثِّل 
�الإ�سالم«،  الّن�سرانيَّة  بني  املعا�سرة  �الَعالقة 
الباحث  احل�سيني،  �سامل  بن  �سليمان  للّدكتور 
الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مبركز  املتفّرغ 
من  ا  ا�ستثنائيًّ عماًل  نز�ى،  بجامعة  للّدرا�سات 
حيث اجلهد الكبري اّلذي بذله الباحث يف العودة 
�عر�سها  �ا�ستق�سائها  مو�سوعه  م�ساّن  اإىل 
املو�سوعّية  �تلتزم  القارئ  تذب  بطريقٍة 
م  اأقدِّ القارئ  عزيزي  الّزا�ية،  هذه  �يف  �الّدقة. 
هذا  حّق  يف  كتبتها  اّلتي  الب�سيطة  الكلمات  اإليك 

الكتاب.   مع  �ستن�سر  �اّلتي  الكتاب، 
املكتبة  يف  كبرًيا  فراًغا  الكتاب  هذا  »ميالأ 
يف  الّتن�سريّية  باحلمالت  يتعّلق  فيما  العربّية 
يّت�سم  مو�سوٌع  �هو  العربّية.  �اجلزيرة  ُعمان 
الباحثون  يتهّيبه  مّما  الّطرح،  يف  باجلراأة 
�ال�ّسائد  لليومّي  املتعاطون  الّتقليديُّون 
غياًبا  الكتاب  على  جَنت  اجلراأة  هذه  �املاألوف. 
الع�سر  قاربت  ًة  مدَّ ُعمان  يف  الّر�سمّي  امل�سهد  عن 
الكتاب  كان  الأ�ىل؛  الّطبعة  �سد�ر  منذ  �سنوات 
احلقيقة  كانت  �اإن  الّتدا�ل.  من  ممنوًعا  خاللها 
اّلذي  الُعماين  املثقَّف  عن  يغب  مل  الكتاب  اأنَّ 
باخلارج  الكتب  معار�س  من  �تلقَّفه  عليه  فّت�س 
يف  الكرت�نّيٍة  ن�سخٍة  على  احل�سول  خالل  �من 
متعًة  للكتاب  خلق  ما  �ذلك  العنكبوتّية؛  ال�ّسبكة 
املنع  ذلك  اآمل  لقد  الّتحّدي.  متعة  هي  اإ�سافّيًة 
��سابر  ��سرب  احل�سيني،  �سليمان  الّدكتور 
اأراد بف�سل  �اجتهد لرفع ذلك املنع حّتى مّت له ما 

املثّقفني  من  املخل�سني  �دعم  �جّل-  -عّز  الله 
�امل�سوؤ�لني. 

فريًدا  الكتاب  جند  جماله،  يف  فريٌد  هو  �كما 
م�سادر  على  اعتمد  اإذ  املو�سوعي؛  منهجه  يف 
الهيئات  اإىل  اأنف�سهم  ر�ن  املن�سِّ كتبها  اأ�ليَّة 
�سكل  على  كتبوها  اأ�  الّن�سرانّية،  املرجعّية 
الّتف�سيلّية  حياتهم  ملجريات  �يومّياٍت  مذكراٍت 
كتاباتهم  تغ�ّس  لذا  ن�ساطهم.  مناطق  يف 
مبعلوماٍت ثرّيٍة عن طوبوغرافيا الأر�س �طبيعة 
�الإقليمّية  الّداخلّية  القوى  �ميزان  الب�سر 
تلك  ذلك.  �الّلغة �غري  �الّتاريخ  القبلي  �الّنظام 
الكتابات ماْلآ باملعلومات املختلفة، �ماْلآ باملواقف 
الباحث  منهج  �اقت�سى  الّذاتّية.  �الجتهادات 
ثّم  مبعلوماتها،  لتبوح  الوثائق  تلك  ي�ستنطق  اأن 
بع�ٍس  اإىل  بع�سها  املتعالقة  املعلومات  ب�سّم  قام 
�لكرثة  �ف�سوًل.  اأبواًبا  الكتاب  ا�ستقام  حّتى 
الأ�لّية متّددت ف�سول  امل�سادر  تلك  اعتماده على 
قاله  ما  لكّل  �ترجمٌة  جمٌع  لكاأّنه  حّتى  الكتاب 
ر�ن. �هذه فائدٌة م�سافٌة اأخرى من  اأ�لئك املن�سّ
الهائل  الكّم  هذا  توفري  يف  تتمّثل  الكتاب  فوائد 

القادمني.  للباحثني  املعلومات  من 
اّلذين  رين  املن�سّ غفلة  الكتاب  ك�سف  �قد 
�تناد�ا  للّتن�سري،  منا�سبٌة  بيئٌة  ُعمان  اأّن  زعموا 
الواقعة  الفرتة  طيلة  جمهوداتهم  اأّن  غري  بذلك. 
منت�سف  حّتى  ع�سر  الّتا�سع  القرن  اأ�اخر  بني 
مل  اإذ  الّذريع؛  بالف�سل  اآبت  الع�سرين  القرن 

تن�سري  يف  خمة  ال�سّ اجلهود  تلك  كّل  تنجح 
�احد! ُعمايّن 

طبع  يف  اأ�سيلًة  قيمًة  الكتاب  �ُيربز 
طول  عن  ناتٌة  القيمة  تلك  الُعماين.  الإن�سان 
�هي  الّنف�سي،  �ا�ستعداده  الآخر  مع  تعامله 
الق�ساة  كان  الغالب  ففي  »الّت�سامح«.  قيمة 
�يكرمون  رين  املن�سّ ي�ستقبلون  �ال�ّسيوخ 
بالّنا�س،  اللتقاء  �سبل  لهم  �يهّيئون  �فادتهم، 
على  اأمناء  �الّنا�س  باحل�سنى،  �يناق�سونهم 
هم  �ل  رين،  املن�سّ من  عليهم  خوف  ل  دينهم، 

يحزنون. 
�منّقحًة  مزيدًة  الّثانية  الّطبعة  هذه  تاأتي 
الّتن�سري  حركة  عن  كامٌل  ف�سٌل  اإليها  م�ساًفا 
الإمرباطورّية  من  جزًءا  بح�سبانها  زجنبار  يف 
املوؤّلف  اأ�ساف  كما  الآفر�اأ�سيوّية.  الُعمانية 
زجنبار  من  عليها  ل  حت�سّ اّلتي  ور  بال�سّ ملحًقا 

الأخرى.  املعرفة  �م�ساّن 
الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مركز  �يت�سّرف 
هذا  بطبع  نز�ى  جامعة  يف  العربّية  للّدرا�سات 
به،  املنوط  العلمي  لد�ره  الكتاب �ن�سره حتقيًقا 
اإن�ساء  على  �سنوات  ع�سر  مر�ر  بذكرى  �احتفاًء 
�ل  املتمّيز.  العطاء  نحو  الوّثابة  اجلامعة  هذا 
اأّن  اإىل  الكرمي  القارئ  اأّيها  الإ�سارة  تفوتني 
معر�س  يف  الله  �ساء  اإن  متوّفًرا  �سيكون  الكتاب 
م�سقط.  مكتبة  عرب   ، 2014م  القادم  م�سقط 

ماتعًة �مفيدة.  قراءًة  لك  اأمتّنى 

د. حمّمد بن نا�سر املحر�قي
مدير مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للّدرا�سات العربّية

كتاب
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�الإجراءات  احللول  اإيجاد  يف  الّر�سالة  فكرة  �تتلّخ�س 
اأ�سولها  �حتليل  العربّية،  الكلمات  ل�ستعمال  املنا�سبة 
الّلغة  يف  امل�ستعملة  الّت�سريف  لعملّيات  �فًقا  �جذ�رها 
املتزايد  الهتمام  اإطار  يف  الّدرا�سة  هذه  �تاأتي  العربّية، 
تلك  تخدم  حيث  �حتليلها،  العربّية  الّتطبيقات  بت�سميم 
يف  العربّية  بالّلغة  املهتّمني  من  كبريًة  �سريحًة  الّتطبيقات 
اإىل  م�سمونها  يف  الّر�سالة  �هدفت  �قواعدها.  اأ�س�سها  جميع 
املكتبات  يف  العربي  املحتوى  عن  للبحث  متنّوعة  بدائل  اإيجاد 
متنا�ل  يف  تطبيقّية  �طرٍق  اأد�اٍت  �ا�ستعمال  الإلكرت�نّية، 
اإليها.  يحتاجون  اّلتي  الّنتائج  اإىل  للو�سول  ت�سهياًل  اجلميع 
يف  تخّرج  م�سر�ع  اأّ�ل  تعّد  الّر�سالة  هذه  اأّن  بالذكر  اجلدير 

نز�ى. املعلومات يف جامعة  �نظم  �الإدارة  القت�ساد  كلّية 

البحث: خوارزمّية 
الّر�سالة  تطبيق  يف  ا�ستعمالها  مّت  اّلتي  اخلوارزمّية 
من  جمموعٍة  �تبّني  ا�ستقاق  هي  البحث  عملّية  يف  الإلكرت�نّية 
مّت  �اّلتي  العربّية،  الّت�سريف  اأنظمة  طّبقت  اّلتي  اخلوارزمّيات 
يف  �حتليلها  تخ�سي�سها  د�ن  عاّمة  تطبيقاٍت  على  اختبارها 
الّت�سريف  يف  الّثالثي  الأ�سل  على  مرتّكزة  �كانت  معنٍي،  جانٍب 
يذّللها  اأن  الباحث  ا�ستطاع  اّلتي  العقبات  بع�س  فهناك  العربي، 
�ي�ستخرج من م�سمونها خوارزمّيًة ناجحًة يف معاجلة الكلمات 
اأ�سولها، �ذلك عن طريق ا�ستعمال  اإىل  الّرباعّية �رّدها  العربّية 
اإلكرت�نّية حتتوي على ما يقارب  تطبيٍق حمو�سٍب ملكتبٍة عربّيٍة 
�سات العربّية. )30000( م�سّنٍف يف خمتلف اجلوانب �الّتخ�سّ

النتائج: �ا�ستخال�س  الّتحليل 
عليها  الّتطبيق  اختبار  مّت  اّلتي  البحث  �سريحة  �حول 
للفكرة  �دعمها  تفاعلها  اأبدت  ال�سريحة  اإّن  الباحث:  يقول 
البحث  مراحل  تنفيذ  اأثناء  بها  الأخذ  مّت  اّلتي  �املقرتحات 
مقارنة  على  احتوت  اّلتي  ال�ستبانة  اأ�سئلة  يف  �ت�سمينها 
با�ستعمال  �البحث  �نتائجها،  العادّية  بالّطريقة  البحث  بني 
اّلتي مّت تطبيق اخلوارزمّية عليها. �قد مّت حتليل نتائج  الأداة 
 )SPSS( الإح�سائي  التحليل  برنامج  طريق  عن  ال�ستبانات 
�اأّدت  املعقول،  حد�د  يف  �الّتحليل  الفرز  نتائج  كانت  حيث 
املكتبات  يف  العربي  للبحث  امل�ستعملني  ر�سا  م�ستوى  رفع  اإىل 
بالكلمات  ة  اخلا�سّ الأداة  با�ستعمال  �ذلك  اللكرت�نّية، 
عليها؛  �سهلٍة  عملّياٍت  اإجراء  ي�سعب  �اّلتي  الأ�سل،  الّرباعّية 
اإىل  �حتتاج  معّقدة،  �قاعدّيٍة  ت�سريفّيٍة  لأنظمٍة  تخ�سع  لأّنها 

�اختبار. �برجمٍة  �ت�سميٍم  حتليٍل 

ال�ستعمال: �طريقة  الّتطبيق 
يف  امل�ستعملة  الأداة  اختبار  مّت  ا  عمليًّ الّرا�سدي:  يقول 
العربّية  الكلمات  ملعظم  �سالحّيتها  من  للّتحّقق  �ذلك  الّتطبيق؛ 
اّلتي  الّنتائج  عدد  يف  زيادٌة  عنها  نتجت  �قد  الأ�سل،  الّرباعّية 
�قت  من  اأقّل  ا  قيا�سيًّ �قًتا  اأ�سافت  كما  امل�ستخدم.  يحتاجها 
زادت  الختبارات  تلك  �كل  نف�سها،  للكلمة  العادي  البحث 
البحث قّوًة �ثباًتا، �جعلته ي�سري يف الّتاه اّلذي اأثبت �سّحة 

اللكرت�نّية  املكتبات  يف  البحث  نظام  �يخدم  البحث.  فر�سّية 
الّتعليم  موؤ�ّس�سات  يف  �الّدار�سني  املتعّلمني  من  كبريًة  �سريحًة 
�يخّفف  الوقت،  لهم  يوّفر  اإذ  �الكلّيات؛  اجلامعات  �طالب 
�قٍت،  اأّي  يف  �اإيجادها  املعلومات  ا�ستخراج  يف  العناء  عنهم 
لت�سغيل  املزّ�دة  الإمكانات  �جود  �سر�رة  مع  مكاٍن  اأّي  �يف 

الإلكرت�نّية.  املكتبة  اأنظمة 

الّر�سالة: نتائج 
�الإجراءات  احللول  اإيجاد  يف  الّر�سالة  فكرة  تتلّخ�س 
اأ�سولها  �حتليل  العربّية،  الكلمات  ل�ستعمال  املنا�سبة 
الّلغة  يف  امل�ستعملة  الّت�سريف  لعملّيات  �فًقا  �جذ�رها 
القواعد  العربّية غّنّيٌة بالعديد من  الّلغة  اأّن  العربّية. �كما نعلم 
منها  تعل  اّلتي  �الّت�سريفّية  الّنحوّية  �الأنظمة  �القوانني 
ملعظم  الأّم  الّلغة  هي  �تعترب  �مو�ّسعٍة،  كبريٍة  قاعدٍة  ذات  لغًة 
لبد  باأّنه  الباحث  �راأى  الكرمي.  القراآن  لغة  لأّنها  امل�سلمني؛ 
�سمن  تخ�سع  اّلتي  احل�سابّية  العملّيات  �اإيجاد  البحث  من 
يف  امل�ستخدم  منها  ي�ستفيد  نتائج  �تعطي  حمو�سبٍة،  عملّيات 
الكلمات  تبّني  مّت  �قد  املعلومات.  �اأنظمة  احلا�سوب  جمال 
اللكرت�نّية  املكتبات  يف  �تربتها  الأ�سل  الّرباعّية  العربّية 
اخليار  �تعطيه  للم�ستخدم  تظهر  اأداٍة  باإ�سافة  �ذلك  العربّية، 
من  الّرباعي  العربّية  الكلمة  اأ�سل  عن  البحث  نظام  با�ستعمال 
اإيجاد  الربنامج  �فح�س  البحث  نتائج  اأظهرت  حيث  عدمه، 
با�ستعمال  �البحث  العادي  البحث  عملّيات  يف  اختالفاٍت 
اأ�ساف ميزًة جديدًة ميكن ملربجمي  الّرباعّية؛ مّما  اخلوارزمّية 
لت�ستعمل  �توظيفها  اإدراجها  من  اللكرت�نّية  املكتبات  اأنظمة 
فاعلّيًة  اأكرث  نتائج  على  للح�سول  م�ساعدًة  عوامل  ب�سفتها 

امل�ستخدم. لحتياج  �اأقرب 

ر�ضالة ماج�ضتيــــر يف نظم املعلومات 

باعي 
ّ
ة للجذر الر

ّ
حول تبّني خوارزمي

ات البحث يف 
ّ
وا�ضتعمالتها يف عملي

ـة
ّ
املكتبات اللكرتوني

نظم  يف  املاج�ستري  درجة  على  الرا�سدي  علي  بن  حمّمد  بن  �سعيد  الباحث  ح�سل 
ر�سالته  عن  �ذلك  اجلامعة؛  يف  املعلومات  �نظم  �الإدارة  القت�ساد  كلية  من  املعلومات 
�توظيفها  الأ�سل  الّرباعّية  العربّية  الكلمات  اأ�سول  ا�ستخراج  ماهّية  عن  حتّدثت  اّلتي 

اللكرت�نّية. املكتبات  اأنظمة  يف  لال�ستعمال 

مناق�شة
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يدي،  يف  �سعري  �مقف�ّس  بقربي،  اجلميل  حذائي 
ت�سّم  اّلتي  ناظري، �حقيبتي  اأمام  معّلٌق  املزرك�س  �ف�ستاين 
�رائحة  تن�سى،  ل  اأياٌم  الّليل.  طوال  �سريري  قرب  عيدّيتي 
احلناء على يدّي ما زالت ترا�دين حّتى الآن يف اأنفي. رائعٌة 
قلوبنا..  متالأ  بفرحٍة  اإل  نح�ّس  ل  كّنا  �قتها  الأيام...  تلك 
اأّمي  ملاذا  هو  �سوؤال،  البال  على  يخطر  كان  ما  كثرًيا  �لكن 
تبكي �سباح كّل عيد؟! �ملاذا هي حزينة؟! �قتها كنُت ل اأدرك 
ذاك  �علمُت  ال�ّسنون  مّرت  اأمي!  تدركه  اّلذي  ال�ّسعور  ذاك 
»الكبار  لنا:  يقولون  كانوا  دائًما  نف�ًسا،  يق  ال�سّ الأح�سا�س 
الواقع  �لكن  غري«.  لل�سّ فرحته  �العيد  العيد،  فرحة  يفقد�ن 
هناك  اأّن  �ندرك  نكرب  نحن  للجميع  العيد  �اإمّنا  بهذا.  لي�س 
حلظٍة  يف  �افتقدناهم  قلوبنا  يف  غاليٌة  مكانٌة  لهم  ا  اأ�سخا�سً
ذهبوا  فجاأًة  دربنا.  لنا  ي�سيء  �سراًجا  كانوا  اللحظات،  من 
قلوبنا.  يف  تعمر  اأحزاننا  جعلوا  مبفردنا،  تركونا  عّنا، 
يدركه  �ل  العيد  يف  الكبري  يح�ّسه  اّلذي  الأح�سا�س  هو  هذا 

غري اأ� ل يبايل به؛ لأّنه ما زال يف ريعان طفولته. ال�سّ
نفقد  نحن  مّرٍة...  كّل  يف  األحظه  اأن  تعّودُت  ما  هذا 
ما  �لكن  قلوبنا.  على  عزيزين  اأنا�ٍس  بفقدان  العيد  فرحة 
امل�سهد  ذاك  املّرة  هذه  ح-  بالأ�سّ اأحزنني  -اأ�  اأده�سني 
الّطفل  ذاك  دموع  الآن؛  حّتى  ذاكرتي  يف  ي�ستح�سرين  اّلذي 
احلزين اّلذي يبكي حزًنا على جّده ��سيخه احلكيم.. فب�سدٍق 
اأ�جعتني تلك الّدموع �خنقتني العربة فتجرعت املرارة من 
اأبي الكبري.. قد ت�سرق مّنا الأّيام فرحتنا، �الأغرب  بعدك يا 
فقد  فقط،  نحن  فرحتنا  ت�سرق  مل  اأّنها  الأمر  يف  ما  �املحزن 

اأ�سبحت اليوم ت�سرق فرحة �سغرينا...
الّلهم ل اأ�ساألك رّد الق�ساء، �لكن اأ�ساألك الّلطف فيه، الّلهم 
ريا�س  من  ر��سًة  قبورهم  �اجعل  لهم  �اغفر  موتانا  ارحم 
الّلهم خّفف عنهم عذاب القرب، �اآن�سهم يف �ح�ستهم،  اجلّنة. 
�ال�ّسهداء،  �الأنبياء  ديقني  ال�سّ مع  �ابعثهم  قربهم  �نّور 
بيوتنا  �اعمر  لفقدهم،  �ال�ّسلوان  رب  ال�سّ امنحنا  الّلهم 
ال�ّسميع  اأنت  اإّنك  بالأعياد �الأفراح،  امل�سلمني  �بيوت جميع 

املجيب..  

الطالبة: عواطف بنت �سعيد الهنائّية 
فّنّية. تخ�س�س: تربية 

لقاء- اأنوار البلو�سية:
مبدعة  اأعمال  حتقيق  اإىل  ت�سعى  مميزة،  �سبابية  اإبداعات 
امل�سمم  الّطالب  احلياة،  يف  املجالت  �ستى  لتطوير  �مبتكرة 
املعلومات  نظم  يف  بتخ�س�س  البيماين،  حميد  بن  ماجد 
)املرئيات  الفني  �الإنتاج  الّت�سميم  يهوى  اجلامعة،  يف 
الفني،  العاملي  اخليال  عامل  يف  اأبحر  �الر�سم.  �ال�سوتيات( 
�اإرادة  �سغف  ال�سلطنة..  يف  اجلانب  هذا  تطوير  اإىل  �ي�سعى 

�حب للعمل يف حواره التايل مع الربزة.
يف  تكمن  موهبتي  �قال:  موهبته  عن  ماجد  حدّثنا  بدايًة 
فعندما  الفنية،  اأعمايل  يف  اخليال  هذا  �اأ�سخر  اخليال،  عامل 

اأرغب يف الر�سم اأ� الت�سميم اأ� البدء يف اأي عمل 
�اللحن  ال�سوت  اإنتاج  اأ�  باملونتاج  متعلق  فني 
دائًما ما اأجلاأ اإىل اخليال، �اأت�سّور العمل ب�سكل 
يف  تنفيذه  اإىل  اأنتقل  ثم  خيايل  يف  متكامل 
الواقع، �اأحا�ل اإتيان ال�سورة التي ر�سمتها يف 
خيايل على اأر�س الواقع. منذ �سغري �اأنا اأحب 
الر�سم، ثم انتقلت اإىل الت�سميم با�ستعمال خامات 
من البيئة الطبيعية، �عمل املج�سمات الفنية التي 
�ساركت بها يف املعار�س الطالبية، �ح�سلت على 
يف  الثاين  املركز  �ح�سدت  م�ساركة،  �سهادات 
ر�سم لوحة فنية بعنوان »اأنقذ�ا الأر�س«. بعدها 
بداأت بالتعرف على عامل التكنولوجيا، �اندجمت 
مع احلا�سوب اأبحث فيه عن موهبتي، فاكت�سفتها 
دخلت  �ميويل،  يتنا�سب  الذي  الت�سميم  يف 
برامج الت�سميم، �كنت اأ�اجه �سعوبات �عوائق 
اأحبها،  التي  درا�ستي �هوايتي  التوفيق بني  يف 

�لكني تغلبت على ذلك بالإ�سرار �الجتهاد. ترجمت م�ساعري 
�حولتها من اللوحات الورقية اإىل العامل التكنولوجي الرقمي. 
الربامج  باأقل  بداأت  حيث  الفني  الإنتاج  عامل  يف  دخلت  ثم 
�اأب�سطها، اإىل اأن ��سلت الآن يف ا�ستعمال برامج اأقوى تتعلق 
الفيديوهات  �اأنتجت  العلمي،  باخليال  املتعلقة  الأعمال  باإنتاج 
�تعلمت كيفية عمل املوؤثرات، �كيفية اإبراز العمل ب�سكل جميل 
مع اإدراج الت�ساميم �دجمها. بعد اأن قطعت �سوًطا طوياًل يف هذا 
الأ�سوات  اأ�سّجل  فاأ�سبحت  ال�سوت،  عامل  يف  انخرطت  املجال 
�اأجري عليها التعديالت بربامج احلا�سوب، �لي�س بكثري حتى 
كل  حيث  احلا�سوب؛  برامج  با�ستعمال  الأحلان  اأ�سنع  �سرت 
�العزف  تركيز  اإىل  �حتتاج  الكرت�نية،  �املو�سيقى  الأد�ات 
مقطوعات  اأنتجت  ذلك  من  �بالرغم  املفاتيح،  لوحة  طريق  عن 
اأ�ستاذي يف هذا املجال  باأن  اأرى  جميلة �اأعمال فنية رائعة. � 
هو احلا�سب الآيل، فهو املعلم �املدرب �بوجود �سبكة النرتنت 

ل تكون بحاجة اإىل معلم اآخر.

اأهداف �غايات
عليها  تغلب  التي  عوبات  ال�سّ عن  حديثه  البيماين  �ا�سل 
من اجل حتقيق اأهدافه حيث قال: �اجهت �سعوبة يف التعامل 

تقبل  يف  �سعوبة  هناك  �اأي�سا  �الفنية،  احلديثة  الربامج  مع 
�م�ساندة  دعم  اإىل  بحاجة  �الفني  املوهبة،  ل�ساحب  املجتمع 
�نواجه  بنا،  املحيطني  من  عليه  نح�سل  �ل  نن�سده  ما  �هذا 
ملاهية  الأ�سخا�س  اإدراك بع�س  ب�سبب عدم  الأقا�يل  الكثري من 
العامل التكنولوجي، بالرغم من اأن هذا العامل اأ�سبح هو املواكب 
املا�سية  الفرتات  �امل�ستقبل. يف  �اأ�سبح هو احلا�سر  للع�سر، 
يتغري  العامل  �لكن  ا،  جدًّ قليال  املجال  هذا  يف  الهتمام  كان 
على  تغلبت  �لكني  الأزمنة.  مر  على  تتغري  النا�س  ��جهات 
هذه ال�سعوبات �ذلك بالإ�سرار، �ال�ستمرارية، �الثقة بنف�سي 
اأ�سعى  الذي  الأيام. هديف  من  يوم  اإىل هديف يف  �ساأ�سل  باأين 
اإىل حتقيقه هو تطوير جانب اخليال العلمي الفني 
هذا  يف  اأعمال  �اأنتج  الإمكان،  بقدر  ال�سلطنة  يف 
امل�سمم  اأعمال  قوة  اإظهار  اأحا�ل  �اأي�سا  املجال، 
الُعماين حتى يدرك من حوله مدى اإبداعه �قدرته 
احلديثة.  التكنولوجية  التحديات  مواجهة  على 
تتعلق  تارية  �اأعمال  م�ساريع  عمل  �اأمتنى 

باخليال العلمي الفني.

م�ستقبل �اعد
ي�سعى  التي  الطموحات  عن  ماجد  حتدث 
موؤ�س�سة  اإقامة  اإىل  اأطمح  �قال:  حتقيقها،  اإىل 
يف  �ساركت  حيث  الفني،  �الإنتاج  الت�سميم  يف 
برنامج ر�اد الأعمال لتقنية املعلومات �الت�سالت 
بجامعة نز�ى، �ذلك بغر�س عمل �سركتي اخلا�سة 
 « ا�سم  لها  اخرتت  التي  الفني،  �الإنتاج  للت�سميم 
M.H.B لالإنتاج �الت�سميم«، �بداأت يف درا�سة 
اخلطة التجارية، �اإقامة حلقات عمل، �ر�ؤية اخلطط امل�ستقبلية 
للم�سر�ع �كيفية ا�ستهداف ال�سوق �غريها من الأمور املتعلقة 

بدرا�سة امل�سر�ع، �باإذن الله �سيتحقق هذا احللم.
�قال:  الُعماين،  ال�سباب  اإىل  كلمته  �ّجه  حديثه  ختام  �يف 
اأ�جه كلمتي الأخرية اإىل ال�سباب الُعماين �اأدعوهم اإىل تغيري 
التي  �اجلل�سات  ال�سهرات  جو  عن  �اخلر�ج  حياتهم،  منط 
يف  يبدعوا  �اأن  مواهبهم  عن  البحث  اإىل  �رائها،  من  طائل  ل 
حتى  مفيد،  ب�سيء  فراغهم  اأ�قات  على  �ستق�سي  التي  املجالت 
ي�ستفيد�ا �تعم الفائدة على املجتمع ب�سكل عام. كلنا م�سّممون، 
الإخال�س  �لكن  تتـ�سابه  باأعمال  نعمل  �كلنا  مهند�سون،  �كلنا 
يف العمل �الجتهاد �الإتقان �ر�عة العمل هو الطـريق الأن�سب 
لتحقيق الطموحات. �اأ�د من كل جهة خا�سة كانت اأم عامة باأن 
تهتم بالإبداعات ال�سبابية حتى يد�م الإبداع لالأبد بني ال�سباب 

�تعم فوائده كل اأفراد املجتمع. 

الطالب: ماجد بن حميد البيماين
ع�سو بربنامج رّ�اد الأعمال لتقنية املعلومات �الّت�سالت

جامعة نز�ى

اإبداع طالب... 
ماجد البيماين: اأمتّنى تطوير جمال اخليال 

العلمي الفّني يف ال�ّسلطنة
ٌح 

فرا
ا اأ

دن
عيا

اأ

ح؟!
ترا

م اأ
اأ

بحر االأفكار
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هل خطر يف بالك �لو ملّرٍة �احدٍة اأ� حّتى جلزٍء من الّدقيقة 
تغادر هذا  باأن  النتحار؟  باأّنك ترغب يف  فكرت  تنتحر؟! هل  اأن 
الكون اإىل الأبد! اأن تن�سحب �ت�ست�سلم!... لأن ل �سيء ي�ستحّق 
اأن تظّل على قيد احلياة! رمبا الكثري مّنا فّكر بالنتحار �بع�سنا 
كان �سعيًفا من داخله، �قوّي الإرادة بحيث اإن اإرادته املرتبطة 
بالياأ�س دفعته اإىل الإقدام على النتحار! �بع�سنا الآخر مل ميلك 

ال�ّسجاعة اّلتي من املمكن اأن تعله يقدم على النتحار! 
اأ�سياء  من  لدينا  ما  كّل  نن�سى  تعلنا  حقريٌة  فكرٌة  النتحار 
حياتنا  يف  املريعة  الأ�سياء  يف  نفّكر  تعلنا  حياتنا.  يف  رائعٍة 
اّلتي تدخل ال�ّسخ�س يف دائرٍة مليئٍة بال�ّسك �الوهم �الأحزان! 
النتحار يجعلنا نن�سى باأن ال�سخ�س الذي ينتحر لن ُي�سلى على 
نن�سى  يجعلنا  النتحار  الأمر!   هذا  من  اأ�سواأ  �سيء  �ل  جثته! 
حتتاج  التي  ار�احنا،  داخل  املحبو�سة  �الّطاقة  اجلمال  كمية 

يجعلنا  النتحار  الّنور!  �ترى  تنبثق  ليجعلها  �سيٍء  اإىل  فقط 
البالية  عليها ماليني اجلثث  نقف  اّلتي  الأر�س  باأّن حتت  نن�سى 
�الأر�اح املّيتة اّلتي لو اأعطيت اأمنيًة �احدًة قابلًة للّتحّقق مهما 
بلغت �سعوبتها فاأّنهم �سيختار�ن العودة من املوت اإىل احلياة !

ذات  باله  على  اأ� خطرت  النتحار  يفكر يف  �سخ�ٍس  كّل  اإىل 
اأقول لك باأّن النتحار لي�س حاّل �لو  مّرة فكرة النتحار! فاأّنني 
فكّل  احلياة!  هذه  يف  الله  ��سعك  ملا  لالنتحار  اأنت  خلقت  كنت 
الكبري.  العامل  هذا  يف  مكانه  يجد  لكي  ل�سبب...  ُخلق  �سخ�ٍس 
�اخلذلن.  �امل�سائب  بالأحزان  ميّر  اّلذي  الوحيد  ل�ست  �اأنت 
�ستجد من  فدائًما  تعا�ستك �م�ساكلك  بلغت  باأّنه مهما  لك  �اأق�سم 

ا �اأ�سواأ منك يف كّل تفا�سيل حياته!  هو اأ�سواأ منك حظًّ
اأنت جميٌل �رائٌع من داخلك فقط يجب اأن توؤمن بنف�سك! فاأنت 
نوعك. من  فريٌد  �اأنت  تت�سّور!  مّما  �اأقوى  تتخّيل  مّما   اأر�ع 

تذرفان  �عيناي  مّرٍة،  اآخر  راأيتك  عندما  �ساحبي  يا  اأتذكر 
بالّدمع؟! قلت يل: اإذا مل يجمعنا هذا املكان �مل تمعنا الأقدار 
اأتذكر؟! كنَت �اثًقا مّما تقول.. �ما  ف�سيجمعنا الوّد �الوا�سل 
اأن مّرت اأياٌم ��سهوٌر حّتى بداأت تبتعد �تخلق بيننا امل�سكالت 
اأ�ستحّق  اأكن  اأمل  �ساحبي  يا  يل  قل  رفقتي!  من  لتتخّل�س  عمًدا 
�سحبتك؟ ق�سرت اأم تها�نُت يف حّقك؟! ملا رحلت عّني �تركتني 
يف دنيا اأحداثها غربيٌة �م�ساعبها مريعة؟ اأتعلم يا �ساحبي ما 
زلت رغم كّل ما �سببته يل اإل اأّنك يف القلب ت�سكنه �ترتّبع على 

كثريين،  �رفاًقا  اآخرين  اأحباًبا  اأخرتت  �سّك  بال  �اأنت  عر�سه، 
�ل اأعلم اأما زلت تذكرين اأم ل؟

عيون  يف  ظلمك  راأيت  مفجوًعا..  قلبي  بات  رحيلك  عند 
�اأ�سبح  �سيء..  كّل  تاه  م�ساعري  اأجه�ست  حويل..  من  كّل 
رخ�ست  �كيف  رحيلك،  �طريقة  غيابك  اآملني  منفطًرا.  الفوؤاد 
�اأ�سحابك  اأحبابك  نادرة..  باأيّن جوهرٌة  بي �تركتني، �تعلم 
يا  املال  قلبك؟!  ك�سبوا  هم  بكم  اأ�  ا�سرتيتهم؟!  بكم  اجلدد 
�اإن  �سيئا!  ي�سا�ي من احلب  املال!! ل  ما  اأدراك  �ساحبي �ما 

علمت فاملال ينفد �احلب يبقى! �اعلم اأّنك �ستعود خمذ�ًل ذات 
يوٍم ��ست�سعر بقيمة ما خ�سرت!

فيه  تخ�سر  يوم  ��سياأتي  عليك،  الأيام �تتواىل  بك  �ستد�ر 
�سيٍء،  �كّل  امل�سالح  �اأ�سحاب  �ثورٍة  ماٍل  من  متلكه  ما  كّل 

��ستاأتي خايل اليدين حينها �ستعرف حينها قيمة من فقدت.

الطّالبة: فاطمة بنت �سعيد العلوّية
�الّتمري�س يدلة  ال�سّ كلّية 

 �سّم اأُذيَنّ �سديد �سكواها املحبو�س...
�نزيفها، �اآلمها، �غباٌر ك�ساها �كّل ما بها من �جع... 

 اأزهقها �اأردى بها طريحًة بني تلك اجلدران..
ديد؛ ذلك  تلك اجلدران اّلتي لطاملا خّباأت خلفها ذلك ال�سّ

 الأمل...
 مل اأعد اأح�سن الإ�سغاء لها..

 �هي كيف لها اأن تنتظر طوياًل؟
 مل تعد تطيق املكوث بجواري!

 فقد اأ�ساأت �سيافتها، �اأعلنت الالمبالة لها،
 بداأت اأتّرد منها، فلم اأِع �سكواها...

 �مل اأترّيث ملعرفة مكنوناتها،
 فباءت حما�لت اإقناعها يل بالف�سل...

تّرهات!! كّل �سيء تّرهات! اأ�سغيت اإىل ما حويل �مل 
 اأِعرها اأّي اهتمام،

 ما زالت تبحث عّني، �ما زلت اأف�سل الختباء عنها،
 ما زالت ت�سكو، �ما زلت اأّدعي اأّنها تّرهات...

اإىل متى �ستزا�ل حالها �متى �ساأ�ستقيل عن مزا�لة 
حايل؟!

الّطالبة: ريهام بنت حمّمد املنذرّية
�س: الّلغة الإجنليزية �الرّتجمة تخ�سّ

!..
ر.

حا
النت

د ا
اأرا

ن 
مل

�لــــــد النبـــــي حمّمـــُد
قد �سـاء هذا الفرقـــــُد
�الكون مظلم اأ�ســـوُد
يف الله اأ� ذا يلحـــــــُد
للحـــرب نـــــار توقـــــُد
م�ستعليـــــــًا يتوعــــــــُد
�احلاكــــــــم املتفـــــــرُد
جمــــــــــــُد لـه الأ فهو الإ
�اخلمر فيهم مـــــورُد
�من الربا مـــدت يـــــُد
من عفــــــــــة تتجــــــــّرُد
�على الرتاب يو�ّســُد
ل نا�ســــر اأ� م�سنــــــُد
ت�سفى العليل �ت�سعُد
جلــــــــُد �الله اأنـــت الأ
ل باب فعـال موؤ�ســــــُد
��سماحــــــة �تــــــــوّدُد
يف الله ل..ل ت�ســــرُد
�البدء كان امل�سجـــــُد
ل حل حّقـــــا يق�ســــــُد
�حــُد فهو الطريق الأ
خري الورى يا اأحمــُد

اللـــه اأكبــــــــــــــــــــــر رّدُد�ا
�لــــــد الذي من نـــــــــوره
يا من اأتى هـــــذي الّدنــــا
�النــــــا�س بني معـــــــــــّدٍد
�حتزبـــــت اأقوامهــــــــــــم
�الظلــــــــم ك�ســــر نابــــــــه
�احلكم ليـــــ�س عدالــــــــًة
قد �سيــــــــــــر�ه اإلههـــــــــم
�الـــواأد �ســــار �سجّيـــــــًة
�علـى القمـــار تراهنــــوا
كم مومـــ�س رفعـــت لــــًوا
�غـــــــــدا الفقري حمقـــــًرا
اأمــا ال�سعيـــف فمعـــــــدٌم
فاأتيت يا خيـر الــــــــورى
��سربت من اأجل الهدى
اأخالقـــــــــــه مفتاحـــــــــــــــه
فال�سبـــــر كــــان �سبيلــــــه
��سجاعــــــة ��سرامـــــــــة
فتوحــــــــد�ا بلوائــــــــــــــه
�اليوم يف ع�سري اأرى
اإل طريــــــــق حمّمــــــــــــــــٍد
�سلــــى عليــــك الله يــــــــــا

�هلل �أكرب

اأ. حمّمد بن حمود الّر�احي
خريج �حما�سر زائر يف جامعة نز�ى

الطالبة: �سلمى بنت �سعيد الّرحبّية 
�س: الّلغة الأملانّية �الرّتجمة تخ�سّ
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وباتت الّروح ت�شكو!

بحر االأفكار
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The farm is located in 
the Midlands in the county of Warwickshire. You can 
reach this farm by different transportatio Interesting 
places attract people to visit or discover them. One of 
these places is  Stratford Butterfly Farm where people 
can see different types of butterflies from all over the 
world. In this essay, I will discuss the location of the 
farm, what is a butterfly and the rules when entering 
the farm. 

n means such us: car, train or bus, and the nearest 
airport is «Heathrow Airport» which is located at 95  
mile from the farm.

   A butterfly is a mainly day-flying insect of the 
order Lepidoptera, which includes butterflies and 
moths. Like other holometabolous insects, the 
butterfly›s life cycle consists of four parts: egg, larva, 
pupa and adult. Most species are diurnal. At the 
Stratford butterfly farm, you can see all the stages of 
the butterfly life cycle as well as a great collection of 
fat caterpillars.

  There are some rules that would be good to 
followwhen you visit: you should wear bright-colored 
or bright-white clothing to encourage the butterflies to 
stand on you, but one should never touch a butterfly. 

Butterflies are attracted to a bright Hawaiian print 
shirt for the same reason they are attracted to flowers, 
but a person›s touch will cause damage to their 
sensitive wings because of the oils in people›s skin. 
Furthermore, touching these butterflies may cause 
damage to human skin. 

   In conclusion, Stratford Butterfly Farm is a 
beautiful place to visit because it has many species 
of tropical butterflies from different countries. Also, 
visitors can see a wide variety of tropical plants and 
stages ofthe life cycle of butterfly in the same place.

Ramadan is an opportunity to 
highlight the manifestations of cultural 
and religious coexistence in Malaysia, 
where the diversity of ethnic groups 
(Malay, Chinese and Indian) as well as 
the fact that some of them are Muslims 
and some are not.

Away from the markets, malls and 
entertainment in Malaysia, you can 
see the kinship and relatives gathered 
at the iftar table of both Muslims and 
others, in addition the exchange of 
Ramadan dishes between neighbors 
before Maghreb prayer; all these are 
features of coexistence and examples 
of the sense of community between 
the Muslims and non-Muslims in 
Ramadan. 

What is more, a typical Ramadan 
day is structured around a routine, like 
the rest of the days of the year, because 
working hours do not change and life 
goes as normal. The sense of Ramadan 
atmosphere begins before the Maghreb 
prayer (at 4 o›clock pm), where 
Muslims and others head to bazaars to 
buy their food and do their errands. 

Another aspect in Ramadan, 
bazaars are the wooden booths and 
tents which the Malaysian government 
supervises and selects the customized 
places which are usually located in the 

middle of residential areas. Typically 
this special trade activity is repeated 
every year in the month of Ramadan. 
The bazaar highlight the meaning of 
cultural cohesion and coexistence 
where Muslims and non-Muslims 
enjoy these commercial and social 
activities and the sublime meanings of 
multiculturalism in this holy month.

Moreover, in the bazaar you can 
find all foods, drinks and desserts in 
Malaysia located in one place. In an 
interview with one of the vendors 
in the bazaar, she explained that she 
sells famous Malaysian dishes served 
with rice and other dishes, like: Nazi 
Yamak, Song Hye noodles, Danang 
Nazi, etc.. For me, at first I did not 
like the Malaysian food in the bazaar 
because of the exotic colors and the 
strange smells, but when I tasted it, 
this changed my thinking about it and I 
became a regular visitor to the bazaar.

Finally, if you visit Malaysia in 
Ramadan, this event will attract you, 
because it is not limited to Muslims but 
you will also find non-Muslims from 
the Chinese, Indians and others. Also, 
you will find seasonal dishes which 
are not provided by Malaysian families 
except in this month. And many non-
Muslims respect Muslims by refraining 
from eating and drinking in public 
places.

Religious Coexistence in Malaysia during 
Ramadan

Stratford 
Butterfly 
Farm

By: Maryam Salim AlKalbaniAiysha  Ali  Al-Maskari
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Last summer I went to the 
U.S.A to take some chemistry 
courses. Specifically I stayed 
in Oshkosh in the state of 
Wisconsin. Oshkosh is a rural 
town. One time I had dinner 
with my friends by the river, 
and we had an amazing time 
and we took a lot of group 
photos. Also, when I was in 
Oshkosh I visited many places 
like One Thousand Islands, 
Six Flags Amusement Park, 
Madison City and Washington 
DC. 

One Thousand Islands 
is about a thousand islands 
connected with each other. The 
walk around is very enjoyable. 
The placed had a museum with 

many stuffed animals, birds 
and reptiles. In addition, when 
I walked around an island I 
saw deer and various birds. 
Also there were some tents and 
small houses for camping.

My experience in Six Flags 
was exciting. I liked riding 
frightful games which were 
thrilling. I enjoyed playing with 
my friends and we played more 
than sixteen games on that day.

I stayed for four days in 
Washington DC after we 
finished the period of study in 
Oshkosh .It was one of the most 
wonderful days that I spent 
with my friends. During that 
time, I saw a lot of places that I 
wanted to visit in America like 

the White House, The National 
Museum of Natural History 
and The National Museum of 
Indians. The National Air and 
Space Museum maintains the 
largest collection of aircraft 
and spacecraft in the world. It is 
also a vital center for research 
into the history, science and 
technology of aviation and 
spaceflight.

I know I was only in 
America but I tried food from 
different places around the 
world like Indian cuisine and 
Chinese cuisine. I took a lot of 
photos that will always remind 
me of my beautiful visit to 
America and I know they will 
return some day.

       Places I liked in America:

Narjis AL_Maawali                                      
Pharmacy  

From 82013/6/ to 182013/7/, my friends and I from 
different colleges of the University of Nizwa went to London. 
We stayed there for six weeks. I personally think a lot about 
that time, we of course saw lots of things but we didn’t see 
all places there.

     London is located in the small island-country of 
United Kingdom. It is one of the most populated cities in 
Europe. London attracts millions of tourists from all around 
the world every year. The city of London is filled with 
tourist attractions like the London Eye, the British Library 
and Buckingham Palace. One thing I found fascinating 
about London is its old culture.Education in London was 
amazing. I liked it so much. I liked the ways that teachers 
taught students because they used new methods every day 
to teach them. I learned new vocabulary. My teacher was 
named Tom and he was amazing because he was funny 
and kind.      Travelling to London was very interesting. 
London is a very beautiful city. It has a wonderful weather. 
The weather in London was so cold but I liked it. Also, 
it has so many different transport methods. People are 
friendly, kind, helpful and generous. 

The six weeks of new experience were totally enjoyable 
for all of us. Related to the time spent there, it was too short 
for us because we enjoyed it so much.  There, we saw how 
people of all nationalities live their life in a different way as 
we did. In the early morning, all of them go to their jobs. 
What was a bit uncommon for us was that the majority of 
them travel by tube or double decker. They were so careful 
at all crossings we saw written “look left” or “look right» 
which prevented us from having accidents because of our 
habits.       The food in restaurants was very delicious. I liked 
it very much. I ate from Indian, Pakistani, Iranian, Italian, 
Turkish and Japanese restaurants. At the first time when I 
arrived in London, it was difficult to find Halal food. I asked 
so many people and I researched from the internet about 
Halal restaurants. I also tried new food.       Transportation in 
London was very amazing. I used the tube and double decker 
buses so much when I wanted to go somewhere. They were 
expensive but I enjoyed using them. I spent lots of money.     
I enjoyed travelling to London. My English was improved. I 
learned so many things. I hope I visit London again because 
it is really very beautiful. I advise everyone to visit it because 
it has nice weather, Shopping, people and history.

Travelling to London

Done by: Iman Said Al-Mamari
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اأ. حمّمد بن علي الكندي

املدير املايل ل�شندوق اجلامعة ال�شتثماري

جمريات  اأ�شتوعب  باأّنه  كثريٍة  اآحايني  يف  للعقل  يخّيل 

مّت�شل  اأّنه غري  اآخر  وقٍت  اإليه يف  ويخّيل  فرًحا،  فيطري  احلياة 

فينغم�ض  عليه،  غ�شبها  تعك�ض  احلياة  جمريات  واأّن  بواقعه، 

الأفق  ان�شداد  منبعه  الّتقّلب  هذا  وحقيقة  ظاهرة،  كاآبٍة  يف 

يتجاوزها  ول  مّنا،  كّل  حياة  يف  ر 
ّ
تتكر بحكايٍة  القدم  وعرثة 

فقط.  باحلياة  اّجون  ال�شّ اأولئك  اإل 

الأحداث  جمريات  يف  بعمق  والّتفكري  الّتاأّمل  ممار�شة  اإّن 

من حولك لي�ض هدفه فهم العامل بكّل اأ�رصاره، فقد حار يف هذا 

وان�شجاٍم مع  ي�شعرك بطماأنينٍة  ما  يكفيك منه  لكن  كثرٌي؛  َخلٌق 

يف  ع 
ّ
ومّت�ش البحر،  يف  ممثاًل  الأر�ض؛  يف  مّت�شٌع  فهو  الكون؛ 

ماء ال�ّشاهدة على عظمة هذا اخللق. اإّن ما بني زرقتي البحر 
ّ
ال�ش

وجماهيل  اخللق  مثاقيل  يف  للّتفّكر  �شخمٌة  ماّدٌة  ماء 
ّ
وال�ش

ا  متعار�شً يكون  اأن  ذلك ل ميكن  وكّل  الّنفو�ض،  وطوايا  العامل 

فطينة  وجودك؛  عن  ووجوده  بكينونته  مبتعًدا  ول  اأردت،  ملا 

اخللق واحدٌة، ول يوجد يف ثناياه عزٌف منفرٌد ل يحّقق غاية 

جالله. جّل  للمنعم  اخل�شوع 

فقال:  احلياة،  حيثيات  يف  منغم�ٌض  حكيٌم  ذلك  وعى  لقد 

ومل  طلبته  واإن  القدر،  فذلك  ووجدته  �شيًئا  طلبت  اإن  اإّنك 

فذلك  يتحّقق  لن  اأّنه  وعلمت  طلبته  واإن  رب،  ال�شّ فذلك  يتحّقق 

فتلك  دونه  هو  مبا  ور�شيت  جتده  ومل  طلبته  اإن  اأّما  �شا، 
ّ
الر

كونها  بقدر  وخمّدرًة  منّمقًة  كلماٍت  لي�شت  اإنها  احلياة.  هي 

اّلتي  وح 
ّ
فالر الكون؛  هذا  يف  املحّلقة  وح 

ّ
للر كا�شفًة  كلماٍت 

تخرج  لن  وال�ّشقاء  عادة 
ّ
ال�ش اأجوبة  عن  وتبحث  الأ�شئلة  متلك 

كّل  وفيَم  القلق؟!  هذا  كّل  ففيَم  ولغريها،  لها  م�شتغرٌق  عّما هو 

العامل  بينما  عادة؟! 
ّ
وال�ش للفرح  املوؤّطر  الّنف�شي  ال�ّشحن  هذا 

حولنا. من  و�شياًء  جماًل  ي�شًع 

تقارب  من  غم 
ّ
فبالر ماء، 

ّ
وال�ش البحر  زرقة  فكرة  اإىل  لنعد 

فيه،  ت�شبح  ومداًرا  فلًكا  منهّن  واحدٍة  لكّل  اأّن  اإّل  الّلون 

القادم بطينه و�شوائبه لكّنها  الّنهر  البحر ملاء  وتتعر�ض زرقة 

اأن يهداأ، ويزول غبار طينه  اّلذي ل يلبث  الّنهر  ت�شتوعب هدير 

بفعل  غادره  اّلذي  الّنق�ض  به  يجرب  ا  اإ�شافيًّ ماًء  البحر  ليمنح 

�شفاوؤها  يخبو  اّلتي  ماء 
ّ
ال�ش زرقة  مع  واحٌد  واحلال  ال�ّشم�ض، 

تعبئٍة  خّطة  عن  يح 
ّ
الر تك�شف  عندما  تختفي  بل  الغبار،  مع 

و�رصعان  كامّية، 
ّ
الر حب 

ّ
ال�ش ت�شّكل  معلنًة  املاء  لقطرات  عاّمٍة 

اآ�رصة. الأمر عن �شماٍء ذات زرقٍة  ما ينك�شف 

اأ�رصارها  بتعب  فينا  تنحت  ما  بقدر  احلياة!  هي  اإًذا  هكذا 

الأعمق،  وح 
ّ
الر يف  املرح  من  بذرًة  فينا  تغر�ض  غرية،  ال�شّ

وف�شاًل  �شا... 
ّ
بالر وت�شمو  بالّتفاوؤل  تت�شّكل  اّلتي  وح 

ّ
الر تلك  

لكم،،، نتمناه  رائًعا  ا  درا�شيًّ

حمد بن �سعيد البو�سعيدي
جماعة الت�سوير ال�سوئي

�سنعاء بنت عبدالله العلوي
جماعة الت�سوير ال�سوئي

في�ســـــــــل بن �سليمان الرواحي
م�رشف جماعة الت�سوير ال�سوئي

بني زرقتني...
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