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اجلامعة توقع مذكرة تفاهم 
وتعاون بحثي مع اجلامعة الإن�سانية 

مباليزيا. 

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل 
مع اخلريجني ينظم ملتقى خريجي 

جامعة نزوى الأول.

جــــــــوادر بعيــــــــون ُعمانيـــــــــــة.

العدد 89

العدد 114
ملحق شهري

361015
Steps to make delicious 
food

 ال�سابع 
ّ
ة.. اختتام فعاليات امللتقى الوطنِي �سة علمَيّ مب�ساركة اإحدى ع�رشة موؤ�َسّ

مل�ساريع التخرج الهند�سية



ملحق إشراقة - العدد 114 -2 كلمة العدد

اأ�سرة التحرير:

الت�سميم والإخراج الفّني:

الت�سوير:

فخرية بنت خمي�س املعمرية

اإبراهيم بن �سيف العــــــــــزري

في�سل بن �سليمان الرواحــــي

الهواتف: 25446261
25446317                

 25446623                 

فاك�س: 25446315

االآراء واملقاالت املن�سورة ال تعبرّ 

بال�رضورة عن راأي اجلامعة

im@unizwa.edu.om :الربيد االلكرتوين

حرير: التَّ

مرمي بنت جمعـــــة الكميانيَّة

ر�ؤيٌة ثاقبٌة مل�ستقبٍل علميٍّ زاهر:

تتمثَّل روؤية جامعة نزوى يف �سعيها الدَّوؤوب اِلأن تكون منارة علٍم ور�ساٍد لكلِّ طالب علم، وهي بذلك تهدف اإىل بناء 

ة الُعمانيَّة االأ�سيلة والقيم  ة االإ�سالميَّة والثَّقافيَّة، واملحافظني على الُهويَّ لني والواعني برتاث االأمَّ اأجياٍل من الُعمانيِّني املوؤهَّ

االأخالقيَّة واالجتماعيَّة، م�سلَّحني باملعرفة والقدرات التِّقنيَّة الَّتي يتطلَّبها املجتمع الُعماين.

ر�سالة اجلامعة: 

 هو ن�رض 
َّ
ٌة، ذات نفٍع عام، تقوم على اأمرها وتدبري �سوؤونها. واإنَّ هدفها االأ�سا�سي ٌة، اأهليَّ �سٌة علميَّ اإنَّ جامعة نزوى موؤ�سَّ

 ،- ا�سخ باهلل – عزرّ وجلرّ
َّ
 على اأ�سا�ٍس من االإميان الر

َّ
ة وقيمها واإرثها احل�ساريَّ واالإ�سالمي ة االأمَّ  وتر�سيخ هويَّ

َّ
الفكر االإيجابي

بها التَّعلم، والتَّزود بالف�سائل، واكت�ساب مهارات  لطان. غايتها ن�رض املعرفة مبا يكفل لطالَّ وعلى والئها للوطن وجاللة ال�سُّ

ره؛ ولهذا فاإنَّ اجلامعة ت�سعى اإىل اإيجاد برامج  ٍة لنموِّ املجتمع وتطوُّ احلياة الالزمة الإثراء حياتهم وتاأهيلهم لالإ�سهام بفاعليَّ

ة مبا يرتجم هذه الغايات النَّبيلة اإىل واقٍع ملمو�س.   والتَّنمية الفكريَّ
ِّ
ر درجًة عاليًة من التاأهيل االأكادميي مرنٍة توفِّ

اجلامعة يف �سطور: 

" يف �سلطنة    
ٍّ
ٍة ذات نفٍع عام "على اأ�سا�ٍس غري ربحي �سة تعليٍم عاٍل اأهليَّ ل موؤ�سَّ اأن�سئت يف 3 يناير 2003م؛ وبذلك تعدُّ اأوَّ 	•

       ُعمان.

يفوق عدد طالبها )6،800( طالٍب وطالبة. 	•
�سات واخلبات،     اأع�ساء هيئة تدري�ٍس ذوي كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت والتَّخ�سُّ التحق ب�سلكها التَّدري�سي  	•

       ومن �ستَّى جن�سيَّات العامل.

تتنوَّع براجمها التَّعليميَّة ما بني درجات املاج�ستري والبكالوريو�س والدرّبلوم. 	•
"دار�س للبحث العلمي  اأطلق عليه مركز  �ٌس يف جمال البحوث والتَّطوير التِّقني؛   متخ�سِّ

ٌّ
يوجد بها مركٌز بحثي 	•

ة "مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدِّرا�سات العربيَّة" اإىل جانب كرا�سي        والتَّطوير التِّقني"، واآخر للدِّرا�سات العربيَّ

       البحوث العلميرّة.

ة.  اللُّغتني العربيَّة واالإجنليزيَّ نظامها الدِّرا�سي ي�سمل  	•
ًة دوليًَّة يف عدَّة بلدان من العامل؛ منها: �سًة علميَّ  وثيٌق باأكرث من )18( جامعًة وموؤ�سَّ

ٌّ
اأكادميي يجمعها تعاوٌن  	•

       الواليات املتحدة االأمريكيَّة، واأ�سرتاليا، وماليزيا، واململكة املتَّحدة، وغريها من البلدان.

ة. ات االإلكرتونيَّ بها مكتبٌة وا�سعٌة ت�سمُّ االآالف من الكتب الورقيَّة وااللكرتونيَّة، واملو�سوعات، والدَّوريَّ 	•
ة. تزخر بـ)71( خمتًبا تدري�سيًّا يف �ستَّى املجاالت، و)9( خمتباٍت بحثيَّ 	•

ًفا.  ًما، و)26( كتاًبا موؤلَّ اأكرث من )157( بحًثا حمكَّ اأ�سهمت حتَّى االآن يف ن�رض  	•
ل براءة اخرتاٍع يف جمال الهند�سة املدنيَّة، بت�سميم مباٍن مقاومٍة للزَّالزل عام 2010م. اأوَّ ح�سدت  	•

ًة يف عدَّة جامعاٍت عامليَّة خالل العام االأكادميي. تقدِّم لطالبها برامج تدريٍب اختياريَّ 	•
الب ر املنح والبعثات للطُّ الب، ويوفِّ بها �سندوٌق مل�ساندة املتعلِّمني )معني(؛ يقدِّم العون املاديَّ واملعنويِّ للطُّ 	•

       املتفوقني واملجيدين يف الدِّرا�سة.

التَّعلُّم مدى احلياة. الب واملجتمع من خالل مركز  �سًة للطُّ ًة متخ�سِّ تقدِّم دوراٍت وبرمج تدريبيَّ 	•
ال يف بناء املجتمع وتطويره من خالل مركز خدمة املجتمع. ت�سهم ب�سكٍل فعَّ 	•

مراجعة وتدقيق:

الدكتور حممد ال�سيخ الطريحي
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خليل احل�رضمي:

مع  تفاهم  مذكرة  نزوى  جامعة  وقعت 

بالتعاون  لالرتقاء  مباليزيا  االإن�سانية  اجلامعة 

التعليم،  جمال  يف  واالأكادميي  والعلمي  البحثي 

الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة  جانب  من  وقعها  وقد 

اجلامعة-  رئي�س   - الرواحي  خلفان  بن  اأحمد 

الدكتور  االأ�ستاذ  االإن�سانية  اجلامعة  جانب  ومن 

حممد فخر الدين عبداملعطي -  رئي�س اجلامعة-  

وبح�سور كل من الدكتور غ�سان بن ح�سن ال�ساطر 

للناطقني  العربية  لتعليم  ال�ساد  معهد  مدير   -

بغريها- والدكتور عبدالغني حممد الدين- عميد 

كلية اللغة العربية باجلامعة االإن�سانية.

من  انطالقًا  التفاهم  مذكرة  توقيع  وياأتي 

العـالقات املتميزة التي تربط اجلامعة االن�سانية 

يف  منهما  ورغبة  نزوى  وجامعة  مباليزيا 

اجلامعة توقع مذكرة تفاهم وتعاون بحثي مع اجلامعة الإن�سانية 
مباليزيا 

ا�ست�سافت اجلامعة �سـعادة ال�سيخ خالد بن هالل 

ال�سورى- و�سعادة  بن نا�رض املعويل -رئي�س جمل�س 

ال�سيخ علي بن نا�رض املحروقي -اأمني عام املجل�س- 

يف  وكان  املجل�س،  مكتب  اأع�ساء  ال�سعادة  واأ�سحاب 

الدُّكتور  االأ�ستاذ  له  املرافق  والوفد  �سعادته  ا�ستقبال 

حيث  اجلامعة-  -رئي�س  واحي 
َّ
الر خلفان  بن  اأحمد 

لزيارة  الدعوة  تلبية  لهم  �ساكراً  الزائر  بالوفد  رحب 

جامعة نزوى.

 وقد قدم رئي�س اجلامعة ل�سعادته والوفد املرافق 

وروؤيتها،  ون�ساأتها  اجلامعة  تاريخ  عن  مب�سطًا  �رضحًا 

االأ�سا�سيَّة  اإىل جانب تو�سيٍح موجٍز لوظائف اجلامعة 

لها،  التَّابعة  واملراكز  والكليَّات  االأكادميي،  ونظامها 

التعاون امل�سرتك بني جمل�س  اأوجه  كما تناول احلوار 

ال�سورى واجلامعة و�سبل تو�سيع اآفاقه بينهما.

ال�سيخ  ل�سعادة  اجلامعة  رئي�س  قدَّم  ذلك  عقب 

ئي�س، 
َّ
م احلرم اجلامعي الر ا ملج�سَّ رئي�س املجل�س عر�سً

االأ�سا�سيَّة،  ومرافقها  اجلامعة  هيكلة  خالله  من  �رضح 

قام  ذلك  بعد  والبناء.  االإن�ساء  مراحل  اإىل  باالإ�سافة 

جولٍة  يف  ال�سعادة  اأ�سحاب  بدعوة  اجلامعة  رئي�س 

احلرم  موقع  يف  البناء  مراحل  على  لالطالع  ٍة  ديَّ تفقُّ

اجلامعي اجلديد، ثم قاموا بزيارة البيت ال�سديق للبيئة 

لالطالع على التجربة الهند�سية واملعمارية ملثل هذه 

البيوت . 

اأرجاء اجلامعة وكليَّاتها  بعدها جتول الوفد يف 

واأق�سامها؛ حيث متت زيارة مركز دار�س للبحث العلمي 

املركز  اأق�سام  على  �سعادته  لع  واطَّ التِّقني،  والتَّطوير 

رئي�س جمل�س ال�سورى يزور 
جامعة نزوى

واالأكادميي يف  والبحثي  العلمي  بالتعاون  لالرتقاء  وتن�سيق جهودهما  التعاون، 

جماالت اخت�سا�سهما. و�سـعيًا منهما الإن�سـاء اإطـار عمل لتعزيز ال�سـراكة والتعاون 

امل�ستمر فيما بينهما، ولو�سع برامج لتعزيز التعاون والتكامل يف هذه املجاالت 

بني الطرفني.

خبات  من  واال�ستفادة  التعاون  جماالت  اأبرز  االتفاقية  �سملت  وقد  هذا 

اجلامعتان يف خمتلف املجاالت التي ت�سهم يف تطوير وحت�سني املناخ التعليمي 

بينهما. وتنفيذ برامج التدريب يف املجاالت التي متتلك اجلامعتني فيهما اخلبات 

الندوات  عقد  اإىل  اإ�سافة  واالإداري،  التعليمي  االأداء  ارتقاء  اأجل  من  التطويرية 

الطرفني يف  اأداء منت�سبي  واملوؤمترات والفعاليات امل�سرتكة مبا ي�سهم يف تطوير 

خدمة العملية التعليمية.

الع على دور املركز  واأعمال كلٍّ ق�سم فيه، اإىل جانب االطِّ

التِّقني يف  والتَّطوير  العلمي  البحث  النُّهو�س مب�ستوى  يف 

يف  اجلامعة  رئي�س  مبعيَّة  �سعادته  ل  جتوَّ كما  لطنة.  ال�سَّ

يدلة  وال�سَّ واالآداب،  العلوم  لكليَّات  العلميَّة  املختبات 

والتَّمري�س، والهند�سة والِعمارة. 

اأ�سحاب  زارها  الَّتي  اجلامعة  مرافق  بني  ومن   

الفنية باجلامعة؛ وور�سة اخلط  الريادة  ال�سعادة مق�سورة 

الب واإنتاجاتهم  العربي حيث اأعجب �سعادته باإبداعات الطُّ

الفنيَّة يف كال الور�ستني، اإىل جانب ذلك زار �سعادته مركز 

مهارات الكتابة، ومركز تعزيز م�سالك التَّعلُّم اللَّذين ُيعنيان 

وتعزيز  ا  لغويًّ  
ِّ
اجلامعي الب  الطَّ بتاأهيل  االأوىل  بالدَّرجة 

مهاراته التَّعلُّمية والدِّرا�سيَّة خالل م�سريته اجلامعيَّة. وقد 

ال�سعادة  واأ�سحاب  املجل�س  رئي�س  ال�سيخ  �سعادة  اأبدى 

 يف اجلامعة.
ٍّ
ٍر ونظاٍم تعليمي اإعجابهم مبا �ساهدوه من تطوُّ

كلية العلوم والآداب ت�سارك يف 
اجتماعات اجلمعية العلمية لحتاد كليات 

الرتبية يف اململكة الأردنية الها�سمية

العلوم  بكلية  ممثلة  نزوى  جامعة  �ساركت 

الحتاد  العلمية  اجلمعية  اجتماعات  يف  واالآداب 

العربية،  اجلامعات  يف  ومعاهدها  الرتبية  كليات 

اململكة  يف  الريموك  جامعة  يف  عقدت   والتي 

االأردنية الها�سمية.

�سيف  بن  الدكتورعبداهلل  اجلامعة  مثرّل  وقد 

التوبي االأ�ستاذ امل�سارك يف املناهج وطرق التدري�س 

يف اجتماعات اجلمعية. ففي اجتماع جمل�س اجلمعية 

النقاط  من  العديد  نوق�ست  الرتبية  لكليات  العلمية 

اأهمها امل�سادقة على اجتماع جمل�س اجلامعة لعام 

جامعة  يف  واالآداب  العلوم  كلية  يف  عقد  الذي   2016

التقرير  على  وامل�سادقة  عمان،  ب�سلطنة  نزوى 

اجلمعية  موازنة  واإقرار   2016 لعام  للجمعية  ال�سنوي 

لعام 2017. ومناق�سة مقرتح انت�ساب اجلمعية العلمية 

على  حر�سًا  الدويل  للمجل�س  العمومية  اجلمعية  اإىل 

وغريها  اخلبات  وتبادل  والتعاون  التكامل  حتقيق 

اللجنة  اجتماع  النقاط. كما قام بامل�ساركة يف  من 

الرتبية  كليات  الحتاد  العلمية  للجمعية  التنفيذية 

ومعاهدها يف اجلامعات العربية والذي تناول العديد 

االإمناء  م�رضوع  تبني  اقرتاح  اأهمها  الق�سايا  من 

اأع�ساء  وحث  الدولية،  العربية  والبكالوريا  الرتبوي 

اجلمعية  مبجلة  التعريف  �رضورة  على  اجلمعية 

هيئة  اأع�ساء  وت�سجيع  دورية حمكمة  علمية  كمجلة 

مكان  حتديد  مت  كما  فيها.  اأبحاثهم  لن�رض  التدري�س 

انعقاد اللجنة القادم يف جمهورية م�رض العربية.

التنفيذية  اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

يف  ومعاهدها  الرتبية  لكليات  العلمية  للجمعية 

عبداهلل  الدكتور  بتعيني  قامت  العربية  اجلامعات 

التنفيذية  اللجنة  التوبي كع�سو �رضف يف  �سيف  بن 

للجمعية العلمية الحتاد كليات الرتبية.
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اأجمد الرواحي: 

املوافق  االأحد  اليوم  �سباح  انطلقت 

موؤ�س�سات  ربط  معر�س  فعاليات  2017/5/7م 

واخلا�س،  العام  بالقطاعني  العايل  التعليم 

عبداهلل  ال�سيخ   معايل  رعاية  حتت  وذلك 

العاملة  القوى  -وزير  البكري  نا�رض  بن 

بنت  راوية  الدكتورة  معايل  وبح�سور   -

�سعود البو�سيعدية - وزيرة التعليم العايل-، 

للدرا�سات  الرئي�س  نائبة  مكتب  من  وبتنظيم 

ال�سلطان  بجامعة  العلمي  والبحث  العليا 

قابو�س؛ اإذ  يهدف املعر�س اإىل التعريف وربط 

العام  بالقطاعني  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

واخلا�س وتعزيز التوا�سل والرتابط بني اأفراد 

امل�ساهمة  جانب  اإىل  واملوؤ�س�سات  املجتمع 

يف  واالإبداع  للتعليم  م�سجعة  بيئة  خلق  يف 

ال�سلطنة.

يف  نزوى  جامعة  م�ساركة  وتاأتي 

العلمي  للبحث  دار�س  مبركز  ممثلة  املعر�س 

والت�سجيل  القبول  وعمادة  التقني  والتطوير 

يف  الوطني  والكر�سي  اجلامعة  وكليات 

اجلامعة ت�سارك يف معر�ض ربط موؤ�س�سات التعليم 

العايل بالقطاعني العام واخلا�ض

اأجمد الرواحي:

نظمت وحدة بحوث االأفالج ور�سة عمل حول الزراعة املائية 

، ففي بداية الور�سة حتدث الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري -مدير 

الوحدة- حول تاريخ الزراعة املائية ب�سكل عام، حيث ت�سري بع�س 

17امليالدي  ال  القرن  اإىل  تعود  املائية  الزراعة  اأن  اإىل  التقارير 

التقنية  الناحية  من  املائية  الزراعة  تطورت  ال20  القرن  وبدخول 

وا�ستخدمت لزراعة اخل�رضوات يف بع�س جزر املحيط الهادي التي 

كانت تفتقر للرتبة.

ف الزراعة املائية باأنها الطريقة التي ت�ستخدم لزراعة 
رّ
وتعر

النباتات بدون تربة با�ستخدام العنا�رض الغذائية الذائبة يف املاء 

حيث اأن النباتات ميكن زراعتها ب�سكل مبا�رض يف املاء اأو يف و�سط 

خامل مثل الرمل والبرياليت اأو احل�سى.

واأنواع  مميزات  حول  الوحدة  مدير  الدكتور  تطرق  ذلك  بعد 

الزراعة املائية. وتتميز ب�سغر امل�ساحة املطلوبة الإقامتها وميكن 

املياه  اأكب من  توفري كمية  النباتات عموديا عالوة عن  تنمو  اأن 

باالإ�سافة اإىل اأن النباتات تنمو ب�سكل اأ�رضع عن الزراعة يف الرتبة 

ولها فر�سة اأقل لالآفات واالأمرا�س ، ف�سال عن عدم وجود الروائح 

الناجتة عن االأ�سمدة ولي�ست بحاجة حلرث الرتبة.

الري  نظام  منها  اأنواع  �ستة  اإىل  املائية  الزراعة  وتق�سم 

بالتنقيط، EBB  )الفي�سانات وال�رضف(، الزراعة يف خزان املياه، 

ا�ستخدام  املغذي( حيث ميكن  الغ�ساء  )تقنية   N.F.T ويكو  نظام 

نظام  لعمل  الرئي�سية  املتطلبات  ومن  املنزل.  يف    N.F.T نظام 

معني من هذه االأنظمة هي خزان املياه و م�سخة مياه �سغرية و 

م�سخة الهواء واأنابيب مع املحاليل.

اإقامة  يف  ال�سخ�سية  جتربته  بعر�س  الدكتور  قام  بعدها 

وحدة بحوث الأفالج تنّظم ور�سة عمل حول الزراعة املائية

وحدة الفنون الت�سكيلية تنظم ور�سة تدريبية يف فن 

النحت بالطني

تطبيقات علوم املواد واملعادن. ومت التعريف باجلامعة والبامج املطروحة 

فيها باالإ�سافة اإىل عر�س االأوراق البحثية العلمية املن�سورة وعر�س بع�س 

الطبية. ومت عر�س  النباتات  كر�سي  اللبان يف  من  امل�ستخل�سة  املنتجات 

م�ساريع  من  كنموذج  �سمائل  بوالية  لزغ  بفلج  ال�سمكي  اال�ستزراع  جتربة 

وحدة بحوث االأفالج ، فيما �سارك مركز اخلليل بن اأحمد الفراهيدي للدرا�سات 

: زمزم  الطالبات  اال�سدارات اخلا�سة باملركز، وعر�ست  العربية بعدد من 

البلو�سية و اأنوار االأخزمية وكاذية اخليارية من ق�سم هند�سة احلا�سوب جتربة 

. Automated Meeting System م�رضوعهم

هذا  وختتمت فعاليات هذا املعر�س يف التا�سع من ال�سهر اجلاري . 

بوحدة  ممثلة  الفردية  املهارات  ق�سم  نفذ 

الفنون الت�سكيلية باملديرية العامة للرتبية والتعليم 

الداخلية ملعلمي ومعلمات مادة الفنون  ملحافظة 

الت�سكيلية ور�سة تدريبية يف جماليات فن النحت 

بالطني بجامعة نزوى ملدة اأ�سبوع قدمها الدكتور 

هاين فاروق-اأ�ستاذ م�سارك بجامعة نزوى ودكتور 

حيث   ، والنحت-  اخلزف  تدري�س  يف  متخ�س�س 

الفراغ  يف  القائم  النحت  فن  على  الور�سة  ركزت 

با�ستخدام خامة الطني، وذلك ملا متلكه هذه اخلامة 

من تعدد اإمكانياتها وقدرتها يف الت�سكيل، وكذلك 

االإبداعية  مكنوناته  اإبراز  املبدع  للفنان  تتيح 

وخمزونه من اخليال الفني لتج�سيد اأعمال قائمة يف 

الفراغ من خالل احلذف واالإ�سافة على هذه اخلامة 

فني.   اأعمال نحتية بطابع  الإنتاج  باأدوات خا�سة 

وحول اأهداف الور�سة يقول علي بن حمود الهنائي، 

القائم باأعمال م�رضف اأول فنون ت�سكيلية بتعليمية 

الداخلية: جاءت هذه الور�سة التي ت�ستهدف �سبعة 

وع�رضين معلم وم�رضف فنون ت�سكيلية باملحافظة 

بهدف التعرف على جماليات فن النحت القائم يف 

الفراغ والتعرف على التقنيات احلديثة يف ت�سكيل 

جم�سم نحتي بخامة الطني، وي�سيف الهنائي: كذلك 

الت�سكيلية  الفنون  معلم  متكني  اإىل  الور�سة  تهدف 

والغائر يف  البارز  تقنيات  با�ستخدام  الت�سكيل  يف 

فن النحت وتنمية خيال املتدربني لو�سع ت�سورات 

ذهنية للمج�سمات من جميع االجتاهات.

نظام الزراعة املائية يف منزله باالإ�سافة اإىل بع�س 

املحا�سيل التي قام بزراعتها مثل اخل�س والطماطم 

املحا�رض  ا�ستعر�س  كما  والبقدون�س.  احلار  والفلفل 

جتربة الدكتور �سامل املحروقي يف الزراعة املائية اإذ 

اأن لديه 7 بيوت حممية منتجة مق�سمة على الطماطم 

والفلفل الرومي واخليار واالأعالف. وقد ح�رض الور�سة 

االأ�ستاذ �سامل الغافري متخ�س�س يف تركيب و�سيانة 

وبيع اأنظمة الزراعة املائية وذلك لالإجابة على بع�س 

يف  الفر�سة  لهم  اأتاح  الذين  امل�ساركني  ا�ستف�سارات 

نهاية الور�سة لطرح اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم. 

العلوم  بكلية  ممثلة  نزوى  جامعة  �ساركت 

»حتديات  الدويل  الرتبية  موؤمتر  يف  واالآداب 

الريموك  جامعة  نظمته  الذي  م�ستقبليرّة«،  واآفاق 

رئي�س  برعاية  الها�سمية  االأردنية  اململكة  يف 

تقدمي  اإىل  املوؤمتر  هدف  الريموك.وقد  جامعة 

وتطويرها،  املناهج  الإعداد  م�ستقبلية  روؤى 

توظيف  جمال  يف  التطورات  اأحدث  اإىل  والتعرف 

التخطيط  وواقع  التدري�س،  يف  احلديثة  التقنيات 

ة،  الرتبويرّ املوؤ�س�سات  يف  وم�ستقبله   
رّ
اال�سرتاتيجي

وم�سكالتها  ة  الرتبويرّ املوؤ�س�سات  اإدارة  وواقع 

يف  املوؤثرة  والعوامل  امل�ستقبليرّة،  وتوجهاتها 

وتقدمي  واجلماعات،  لالأفراد  النف�سيرّة  ال�سحة 

التغريات  الآثار  للت�سدي  وعالجيرّة  وقائيرّة  حلول 

وتقدمي  املنطقة،  يف  وال�سيا�سيرّة  االجتماعيرّة 

وحت�سني  رائدة،  ة  تربويرّ ومناذج  مقرتحات 

اجلامعة  مثرّل  التعليميرّة.وقد  التعلميرّة  العملية 

الدكتورعبداهلل بن �سيف التوبي االأ�ستاذ امل�سارك 

اأحمد  والدكتور  التدري�س  وطرق  املناهج  يف 

حممد جالل الفواعري االأ�ستاذ امل�ساعد يف الرتبية 

االن�سانية-  والدرا�سات  الرتبية  ق�سم   – اخلا�سة 

»ت�سور  بعنوان:  بحثية  ورقة  تقدمي  خالل  من 

املناهج  يف  املواطنة  تربية  لت�سمني  مقرتح 

العاملية«.  النماذج  �سوء  يف  اجلامعية  الدرا�سية 

بن  عبداهلل  الدكتور  اختيار  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 

حفل  يف  امل�ساركني  كلمة  الإلقاء  التوبي  �سيف 

افتتاح املوؤمتر.

النماذج  اأبرز  البحثية  الورقة  تناولت  وقد 

املناهج  يف  املواطنة  تربية  لت�سمني  العاملية 

الدرا�سية كالنموذج االأمريكي والنموذج االأوروبي 

والنموذج الياباين. وبناًء على هذه النماذج قدمت 

تربية  لت�سمني  مقرتحًا  ت�سوراً  البحثية  الورقة 

املواطنة يف املناهج الدرا�سية اجلامعية العربية. 

من  ممول  البحث  هذا  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  كما 

العلمي يف �سلطنة ُعمان.يف ختام  البحث  جمل�س 

التوبي  �سيف  بن  الدكتورعبداهلل  قام  املوؤمتر 

رئي�س  من  كل  اإىل  نزوى  جامعة  درع  بت�سليم 

الرتبية يف جامعة  كلية  الريموك، وعميد  جامعة 

الحتاد  العلمية  للجمعية  العام  واالأمني  الريموك، 

كليات الرتبية ومعاهدها يف اجلامعات العربية، 

ورئي�س اللجنة التح�سريية للموؤمتر.

كلّية العلوم والآداب ت�سارك يف موؤمتر الرتبية الدويل

»حتدّيات واآفاق م�ستقبلّية«
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الأق�سام  االأول  امللتقى  يف  نزوى  جامعة  �ساركت 

الذي عقد  اخلليجي  التعاون  لدول جمل�س  العربية  اللغة 

اإيهاب حممد  بجامعة قطر بالدوحة؛ حيث قدم الدكتور 

اأبو�ستة -رئي�س ق�سم اللغة العربية بالوكالة- ورقة عمل 

بعنوان:«الدرا�سات العليا والدرا�سات البينية بني الواقع 

واملاأمول«. 

البينية«  »الدرا�سات  كون  على  الورقة  ركزت  وقد 

اأهم  من  واحدة   )Interdisciplinary Studies(

تكامل  مبا  معنية  الأنها  بالنظر؛  واأوالها  العلم،  ق�سايا 

بغريها  العربية  ربط  الورقة  وا�ستهدفت  العلوم.  من 

واالإن�سانية   )Science(ٍ الطبيعية  املعرفية  النظم  من 

 )Social Studies( واالجتماعية    )Human Studies(

؛ ليتولد مناخ من الدرا�سات البينية يجمع بني العربية 

النظم املعرفية وما تفرع عنها من علوم؛ فترثى  وتلك 

دماء  عروقها  يف  وجتري  وِفَكُرها،  العربية  مفردات 

�سباب  عهد  وتدخل  تليد،  جمد  لها  ويتجدد  قدمي،  ر�سد 

لي�س عنها بالبعيد؛ مبا يوؤكد كونها اأخ�س و�سف لذات 

غريهم،  وعلوم  علومهم  وم�ستوعب  وح�سارتهم،  العرب 

يف  عليهم  اهلل  نعمة  و�سورة  وعقلهم،  فكرهم  ومراآة 

على  الورقة  ركزت  كما  و�سعورهم.  ح�سهم  عن  بيانهم 

ن�رض ثقافة املعرفة البينية بني دار�سي العربية، وحثهم 

االأخرى،  العلوم  وكذا  العربية  فروع  على  االطالع  على 

�سببا  اأن  الورقة  وبينت  العربية.  خلدمة  منها  واالإفادة 

اجلامعة ت�سارك يف امللتقى الأول لأق�سام اللغة العربّية 

لدول جمل�ض التعاون اخلليجي

اأ�سباب تراجع العربية يف در�سها اللغوي واالأدبي  من 

واالأدب  اللغة  بني  املبر  غري  الف�سل  ذلك  يف  كامن 

الطالب  انح�سار  ثم  اجلامعي،  الدر�س  م�ستويي  يف 

باطروحتيه يف تخ�س�سه الدقيق ال غري، وهو يف ذلك 

�ستات  �ساملة جتمع  اإدراك  تاأ�سي�س خارطة  عاجز عن 

ما ت�سظى وانترث يف م�سادر العربية لغة واأدبا ناهيك 

بينها  العالقات  اإدراك  بله  بينها،  العالقة  اإدراكه  عن 

وبني ما عند غري العرب، وهو واقع مرير ما تزال نظم 

اللغة العربية- تعي�سه؛  اأق�سام  – وعلى راأ�سها  التعليم 

اأثًرا من املناهج التقليدية القائمة - منذ اأكرث من قرن 

من الزمان - على نظام واحد يراكم املعرفة داخله – 

بدعوى التخ�س�س االأكادميي الدقيق. 

�سعبة الفيزياء تنظم م�سغالً تدريبًيا مل�رشيف وفنّيي خمتربات 

العلوم مبحافظة الداخلّية

نزوى  جامعة  ودور  امل�سرتك  التعاون  الأطر  دعما 

�سمن  و  التعلم،  بيئة  وتعزيز  املجتمع  خدمة  يف  امل�ستمر 

فعاليات املو�سم الثقايف الثالث ع�رض للجامعة، نظمت �سعبة 

الفيزياء -بق�سم العلوم الريا�سية والفيزيائية، بكلية العلوم 

العلوم  خمتبات  وفنيي  مل�رضيف  تدريبيا  م�سغال  واالآداب- 

العملية  »التجارب  عنوان:  حمل  الداخلية  حمافظة  ملدار�س 

يف الفيزياء«. وكان ذلك حتت رعاية الدكتور م�سطفى من�سي 

-عميد الكلية- ومب�ساركة )29( م�رضفا وفنيا ميثلون اأكرث من 

)24( موؤ�س�سة تعليمية يف املحافظة.

وقد �سمل امل�سغل التدريبي على �رضح وتنفيذ جمموعة 

كفاءة  رفع  بهدف  وذلك  بالفيزياء؛  اخلا�سة  التجارب  من 

الداخلية،  حمافظة  مبدار�س  املختبات  وفنيي  م�رضيف 

اإجراء  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  التقنيات  على  وتعريفهم 

التجارب العملية.

 Sunil Kumar الدكتور  التدريبي  امل�سغل  ح�رض 

والفيزيائية-  الريا�سية  العلوم  ق�سم  -رئي�س   Maurya
الفيزياء  اأحمد حممد -رئي�س �سعبة  واالأ�ستاذ الدكتور كاظم 

اأ�ساتذة  كافة  ح�سور  جانب  اإىل  الفعالية-  على  وامل�رضف 

ال�سعبة. 

اأمين ال�رضجي:

م مركز اإمناء املوارد الب�رضية حما�رضة  نظرّ

الذات  ملوظفي اجلامعة بعنوان: »مهارات تطوير 

والتحفيز يف العمل«، قدمها الدكتور حممد اأحمد 

الرتبية  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ   - �سالمة  حافظ 

تناولت  حيث  باجلامعة-،  االإن�سانية  والدرا�سات 

اأركان  اأهمها:  املحاور  من  العديد  املحا�رضة 

االنطالق  ت�سمل  والتي  الذات  تطوير  واأ�ساليب 

االأولويات،  وترتيب  الغايات،  وحتديد  القيم،  من 

التفاوؤل،  واالرتقاء باالأفكار واملعلومات، وكذلك 

بالقدرات، وغريها. وحتدث املحا�رض يف  والثقة 

املوؤ�س�سات  يف  االأزمات  اإدارة  عن  الثاين  املحور 

والتغلب  اإدارتها  وكيفية  االأزمات  هذه  واأ�سباب 

العادات  وهو  الثالث  للمحور  انتقل  ثم  عليها، 

املحا�رضة  واختتم  العمل  يف  للنجاح  الع�رض 

مبهارات التحفيز يف العمل واإيجاد الدافعية.

مركز اإمناء املوارد الب�رشّية ينّظم حما�رشة 

بعنوان»مهارات تطوير الذات والتحفيز يف العمل«

�سهام املعمرية:

ا�ستقبلت اجلامعة وفدا من جمل�س البحث العلمي 

تراأ�سه �سعادة الدكتور هالل بن علي الهنائي –االأمني 

اأع�ساء املجل�س  للمجل�س - مبعية جمموعة من  العام 

يف  وكان  العلمي،  البحث  ملجل�س  الدويل  اال�ست�ساري 

الرواحي  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  ا�ستقبالهم 

اأهم  على  املجل�س  اطلع  حيث  اجلامعة،  -رئي�س 

واأهم  اجلامعة  عليها  تعمل  التي  البحثية  امل�ساريع 

اأوجه  اجلانبان  وتباحث  املجال.  هذا  يف  حققته  ما 

التعاون العلمي والبحثي امل�سرتك.

يحكي  وثائقيا  فيلما  الزائر  الوفد  �ساهد  وقد 

ومراكزها  كلياتها  واأهم  العلمية  اجلامعة  م�سرية 

واالأق�سام التي ت�سمها واخلدمات التي تقدمها، ثم قدم 

الدكتور عي�سى بن �سليمان العامري –مدير مركز دار�س 

الإجنازات  عر�سا  التقني-  والتطوير  العلمي  للبحث 

باملراكز  عرفرّ  كما  نزوى،  جامعة  يف  العلمي  البحث 

منها  كل  وعمل  ودور  اجلامعة  ت�سمها  التي  البحثية  

واأهم ما حققته، ومعدل البحوث وامل�ساريع املمولة من 

اجلامعة وجمل�س البحث العلمي، تبع ذلك زيارة الأق�سام 

التي  االإمكانات  على  للتعرف  دار�س  مركز  وخمتبات 

يعمل  التي  االأبحاث  واأهم  للباحثني  املركز  يقدمها 

عليها حاليا.

من جانب اآخر تعرف وفد جمل�س البحث العلمي 

به  تقوم  الذي  ودورها  االأفالج  بحوث  وحدة  على 

واالأبحاث املتعلقة باالأفالج التي تعمل عليها الوحدة، 

وقام الوفد مبعية الدكتور عبداهلل بن �سيف الغافري-

املوز  ببكة  اخلطمني  فلج  بزيارة  الوحدة-  مدير 

والتعرف على ن�ساأة الفلج وتاريخه وا�ستخداماته واأهم 

القرى التي يغطيها ودوره احليوي يف املنطقة.

وفد من جمل�ض البحث العلمي يزور اجلامعة

مركز اخلدمات ال�ست�سارّية 

وتوطني البتكار ينّظم 

حما�رشة تعريفّية بجائزة 

الغرفة لالبتكار2017

حممد املعويل:

وتوطني  اال�ست�سارية  اخلدمات  مركز  نظم 

وغرفة  العلمي  البحث  جمل�س  مع  بالتعاون  االبتكار 

الغرفة  بجائزة  تعريفية  عمل  ور�سة  عمان  وجتارة 

عام  ب�سكل  اجلامعة  طالب  ا�ستهدفت   ،2017 لالبتكار 

االبتكارية من �سن 15 فما  وجميع املهتمني باالأفكار 

والباحثني  للطالب  مفتوحة  امل�ساركة  اأن  حيث  فوق، 

عن  والباحثني  احلرة  االأعمال  واأ�سحاب  واملوظفني 

الفا�سل حممد  األقاها  التي  الور�سة  تناولت  وقد  عمل. 

البلو�سي العديد من املحاور منها التعريف بالبنامج، 

حيث تهدف امل�سابقة اإىل حتفيز ال�سباب العماين وتبني 

والتقنية  العلمية  املجاالت  يف  االبتكارية  اأفكارهم 

وبداأ  منها.  ي�ستفاد  منتجات  اإىل  وحتويلها  وغريها 

تقدمي الطلبات خالل الفرتة من 10 اأبريل وحتى 6 مايو 

2017م ، وحت�سل امل�ساريع الفائزة يف املرحلة االأوىل 

على مبلغ مايل الأف�سل خم�سة مقرتحات ابتكارية لكل 

مبلغ  تخ�سي�س  �سيتم   الثانية  املرحلة  ويف  مركز،  

املرحلة  اأما  مركز،  كل  من  منوذجني  الأف�سل  مايل 

و�سيح�سل  ال�سلطنة  م�ستوى  على  ف�ستكون  الثالثة 

االبتكار  جممع  قبل  من  التبني  فر�سة  على  الفائز 

مب�سقط و�سيح�سل على فر�سة امل�ساركة يف امل�سابقات 

التعريفية  الور�سة  ح�رض  مالية.  جائزة  وعلى  الدولية 

واالأكادميية  االإدارية  الهيئة  اأع�ساء  من  جمموعة 

وطلبة اجلامعة.
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البيت ال�سديق للبيئة جلامعة نزوى يحظى بزيارات متعددة 

ليلى الرحبية و فوزية احلارثية :

نظم مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني  ملتقى خريجي 

اأحمد بن خلفان  الدكتور  االأ�ستاذ  االأول وذلك حتت رعاية  جامعة  نزوى 

نزوى  جامعة  خريجي  ملتقى  جاء  حيث  اجلامعة-،  رئي�س  الرواحي- 

الدرا�سة منذ �سنوات  الذين غادروا مقاعد  االأول بهدف مل �سمل اخلريجني 

لاللتقاء بهم جمددا وملعرفة اأو�ساعهم الوظيفية، باالإ�سافة لرت�سيخ بع�س 

اأن  على  توؤكد  دائما  والتي  ر�سالتها  يف  اجلامعة  اأر�ستها  التي  املفاهيم 

اخلريج هو مناء للوطن، ومالم�سة التطور العمراين واالأكادميي الذي و�سلت 

رابطة خريجي  اإ�سهار  امللتقى هو  اأهداف  اأبرز  اأحد  اأن  اجلامعة، كما  اإليه 

جامعة  نزوى وت�سكيل جمل�س اإدارتها والتي تهدف لتكون الرابطة الرائدة 

بني موؤ�س�سات التعليم العايل.   وقد ت�سمن امللتقى حفال ترحيبيا بح�سور 

وهيئات  الدرا�سية  الدفعات  خمتلف  من  اجلامعة  خريجي  من  جمموعة 

بكلمة  وبداأ  املنتظمون،  اجلامعة  وطالب  واالإدارية  االأكادميية  اجلامعة 

الفا�سل حمد بن  الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني قدمها  التوجيه  مركز 

�سليمان العزري -مدير املركز- ، باالإ�سافة اإىل عر�س مرئي يلقي ال�سوء 

وقد  التا�سعة،  حتى  االأوىل  الدفعة  من  نزوى  جامعة  خريجي  اأعداد  على 

تخلل امللتقى اإ�سهار رابطة خريجي جامعة  نزوى واإعالن جمل�س االإدارة 

الرواحي  بن خلفان  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  بارك  االأع�ساء، حيث  وت�سمية 

رئي�س اجلامعة رابطة خريجي نزوى وكرم املرت�سحني من االأع�ساء، كما 

اليعقوبية باإلقاء كلمة  الرابطة اخلريجة منى بنت عو�س  وتقدمت رئي�سة 

الرابطة �ساكرة اجلميع على تعاونهم وتتعهد يف كلمتها ببذل كل ما من 

�ساأنه خدمة اجلامعة وطلبتها وخريجيها. �ساحب امللتقى معر�س اأعمال 

اخلريجني يف قاعة احلزم حيث �سمل على ثالثة اأركان رئي�سية وهي معر�س 

الفنون الت�سكيلية ومعر�س الت�سوير ال�سوئي باالإ�سافة اإىل معر�س ريادة 

االأعمال الذي ا�ستقبل خريجي اجلامعة ممن لديهم اأعمال وم�ساريع خا�سة.

فقرات  على  احتوى  ترفيهيا  ببناجما  فعالياته  امللتقى  واختتم 

متعددة ومتنوعة �سملت على م�سابقة  بني اخلريجني وعلى م�رضحية قدمها 

م�رضح كلية العلوم التطبيقية بنزوى بعنوان »�رضقني واأنا حي«. كذلك قدم 

ونالت  احل�سور  اأطربت  التي  ق�سائده  من  بع�سًا  احلكماين  �سهيل  ال�ساعر 

ا�ستح�سانهم. 

خليل احل�رضمي:

معهد  احتفل  اأحلى«  »بالعربي  �سعار  حتت 

بافتتاح  بغريها  للناطقني  العربية  لتعليم  ال�ساد 

االأكادميي  للعام  الثاين  الثقايف  برناجمه 

الثقايف  2017/2016، وذلك �سمن فعاليات املو�سم 

الذي تنظمه اجلامعة كل عام، حيث رعى االحتفال 

الدكتور �سالح بن من�سور العزري – نائب الرئي�س 

وبح�سور  املجتمع-  وخدمة  الطالب  ل�سووؤن 

عبداملعطي-  الدين  فخر  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ 

ماليزيا-  بجمهورية  االإن�سانية  اجلامعة  رئي�س 

والدكتور عبدالغني حممد الدين- عميد كلية اللغة 

من  عدد  وبح�سور  االإن�سانية-  باجلامعة  العربية 

موؤ�س�سات  وممثلي  واالأكادمييني  املنطقة  مدار�س 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بال�سلطنة .

األقاها  احلكيم  الذكر  من  بتالوة  احلفل  بداأ 

قدم  بعدها  الدامنارك،   مملكة  من  رافد  الطالب 

ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  من  با�سل  الطالب 

كما  اجلمهور،  خاللها  من  اأثرى  �سعرية  ق�سيدة 

األقى الدكتور غ�سان بن ح�سن ال�ساطر -مدير معهد 

ال�ساد- كلمته التي حتدث من خاللها عن الروؤية 

ال�ساد  اإليه معهد  التي ي�سعى  والر�سالة واالأهداف 

جميع  عن  اأي�سا  حتدث  كما  خطواته،  اإجناح  يف 

املطروحة  البامج  اأهم  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستويات 

امل�ستقبلية  واخلطط  لطلبته  املعهد  يقدمها  والتي 

بالعربية.  الناطقني  لغري  الدبلوم  برنامج  كاإعداد 

الفنية   الفقرات  بع�س  احلفل  �ساحب  وقد  هذا 

وم�سابقات  �سعرية  وق�سائد  الرتحيبية  واللوحات 

العربية  طالب  قدمها  �سعرية  ومناظرات  ثقافية 

غري ناطقني بها. 

امل�ساركني  الطلبة  تكرمي  مت  اخلتام  ويف 

والداعمني  اللغويني  وال�رضكاء  احلفل،  هذا  يف 

واأروقة  مرافق  لزيارة  الوفد  توجه  بعدها  للمعهد. 

مكتبة  اإىل  االأوىل  حمطتهم  كانت  حيث  اجلامعة 

اجلامعة حيث ا�ستمعوا اإىل �رضح مف�سل عن مكتبة 

وبعدها  فيها،  امل�ستخدمة  واالأنظمة  اجلامعة 

توجه الوفد اإىل ور�سة اخلط العربي حيث كان يف 

– م�رضف مق�سورة  ا�ستقبالهم االأ�ستاذ علي مزيد 

اأنواع  عن  �رضح  اإىل  الوفد  وا�ستمع  العربي.  اخلط 

بعدها  ا�ستخدامه،  يف  خط  كل  وماهية  اخلطوط 

خالل  وتعرفوا  الفنية  الور�سة  بزيارة  الوفد  قام 

عليها  يقوم  التي  الفنية  االأعمال  اإىل  زيارتهم 

اأي�سا  زيارتهم  وخالل  هذا  اجلامعة.  يف  الطالب 

يف  كان  حيث  اجلامعة  رئا�سة  اإىل  الوفد  توجه 

 – الكندي  بن يحي  عبدالعزيز  الدكتور  ا�ستقبالهم 

ا�ستمع  حيث  االأكادميية-  لل�سووؤن  الرئي�س  نائب 

بال�سووؤن  املتعلقة  االأمور  بع�س  عن  ل�رضح  الوفد 

االأكادميية والبحث العلمي.

معهد ال�ساد يحتفل مبو�سمه الثقايف الثاين للعام 

املجتمع 2017/2016 مع  االجتماعي  التوا�سل  من  انطالقا 

املحلي ون�رض ثقافة البيوت ال�سديقة للبيئة، ا�ستقبل البيت 

ال�سديق للبيئة جمموعة من طلبة مدر�سة االأزهر بن حممد 

االأ�ستاذ عادل  االأزكوي بلغ عددهم )25( طالب، حيث قام 

للبيئة  ال�سديق  البيت  فريق  اأع�ساء  اأحد   – �سهاب  حمود 

لهم  وقدم  للبيئة  ال�سديق  البيت  جتربة  على  –بطالعهم 
للبيئة،  اأنه �سديق  البيت وكيف  �رضحا مب�سطا الآلية عمل 

ثم قام الطلبة مع املدر�سني املرافقني لهم بزيارة وحدات 

الطاقة  وا�ستخدام  والبيئية  املعمارية  املختلفة  البيت 

ال�سم�سية، وقد اأبدى الطلبة واأ�ساتذتهم اإعتزازهم وتثمينهم 

لهذة التجربة الرائدة يف املجتمع العماين .

ذات  يف  للبيئة   ال�سديق  البيت  بزيارة  قام  وكذلك 

للت�سييد  اأجماد  �رضكة  من  املهند�سني  من  جمموعة  اليوم 

خليل  املهند�س  لل�رضكة  التنفيذي  املدير  راأ�سهم  وعلى 

ال�سيابي، وقام االأ�ستاذ عادل بال�رضح الهند�سي امل�ستفي�س 

هذه  مثل  تكرار  ميكن  وكيف  البيت  هذا  خ�سائ�س  عن 

للفرد  الفائدة  لتعم  ال�سلطنة  باأرجاء  الرائدة  التجربة 

تو�سل  ملا  ال�سديد  اإعجابهم  الزوار  اأبدى  وقد  واملجتمع. 

وتنفيذه من حيث  للبيئة  ال�سديق  البيت  هذا  ت�سميم  اإليه 

االألواح  من  الطاقة  وتوفري  والبيئية  املعمارية  اخلوا�س 

ال�سم�سية ليكون منوذجًا يحتذى به يف الت�سميم امل�ستقبلي 

للبيوت طبقا ل�سمات الراحة املعي�سية واحلفاظ على البيئة 

اإ�سافة اإىل اقت�سادية توفري الطاقة. 

جلنة الأن�سطة واملبادرات باملجل�ض ال�ست�ساري الطالبي 

تنظم اأم�سية �سعرّية بعنوان »لل�سّلة عنوان«

ب�رضى البيدية:

باملجل�س  واملبادرات  االأن�سطة  جلنة  مت  نظرّ

اال�ست�ساري الطالبي اأم�سية �سعرية بعنوان: » لل�سلرّة عنوان« 

مبارك  بن  را�سد  االأ�ستاذ  ال�ساعر  فيها  ا�ست�سافت  والتي 

لل�ساعر  الذاتية  ال�سرية  بتقدمي  االأم�سية  وبداأت  الهندا�سي. 

التي  امل�ستقبلية  واأعماله  اأجنزها  التي  اإجنازاته  واأهم 

يخطط لها يف االأيام القادمة.

بن  اأحمد  املبدع  مع  ترحيبية  ب�سلرّة  ال�ساعر  بداأ  ثم 

النبطي  ال�سعر  باإلقاء ق�سائد من  قام  ثم  الزعابي،  خليفة 

واأهم  االإيجابية  عن  وحتدث  االإجنليزية،  باللغة  وق�سائد 

العبارات التحفيزية التي حتفز الطالب اجلامعي يف حياته 

اجلامعية وحياتيه العملية وكيف ميكن اخلروج من احلياة 

وكيف  اأحيانا  حمبطا  الطالب  من  جتعل  التي  الروتينية 

توؤثر على اإجنازاته واأعماله.

ال�سقري  نا�رض  بن  �سعود  االأ�ستاذ  االأم�سية  واختتم 

املبدع  ال�ساعر  بتكرمي  الطالبي-  التميز  مركز  -مدير 

قدموه  ما  على  الزعابي  اأحمد  واملبدع  الهندا�سي  را�سد 

اجلامعة  مب�ساركة  ت�رضيفهم  وعلى  ال�سعرية  االأم�سية  يف 

فعالياتها واأن�سطتها.

مركز التوجيه الوظيفي والتوا�سل مع اخلريجني ينظم ملتقى خريجي جامعة نزوى الأول
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فعاليات  البحرين  مملكة  احت�سنت 

�سعار  حتت  التا�سع  الدويل  ال�سباب  موؤمتر 

 23 تاريخ  من  الفرتة  خالل  العطاء«  »لرند 

اإىل 28 اإبريل 2017 و�ساركت اجلامعة باأربعة 

طالب يف هذا املوؤمتر. 

املوؤمتر  ال�سوء يف هذا  ت�سليط  وقد مت 

لالأمم  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  على 

لاللتقاء  فر�سة  املوؤمتر  و�سكل  املتحدة، 

حتقيق  يف  ال�سباب  بني  التجارب  وتبادل 

الفقر  من  يخلو  اأف�سل  عامل  نحو  االأهداف 

واجلوع ويكفل امل�ساواة بني اجلميع. فقد مت 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  مو�سوع  اختيار 

عن�رضاً  لكونها  نظراً  املتحدة  لالأمم  التابعة 

يف  االجتهاد  على  ال�سباب  لت�سجيع  مهمًا 

يلبي  مبا  املرجوة  االأهداف  هذه  حتقيق 

بقدرة  امل�سا�س  دون  احلا�رض  احتياجات 

احتياجاتها،  تلبية  على  القادمة  االأجيال 

اجلديدة  امل�ستدامة  التنمية  خطة  و�ستقوم 

حتت �سعار »لرندَّ العطاء« .. اجلامعة ت�سارك يف موؤمتر ال�سباب 

الدويل التا�سع مبملكة البحرين

اأخبــــار

ا�ست�سافت جامعة نزوى ممثلة مبركز خدمة املجتمع معر�سا للكتاب 

املعرفة  ن�رض  يف  الطالب  خدمة  اإىل  يهدف  حيث  بريوت،  مكتبة  نظمته 

التي ترثي  التخ�س�سية  الكتب  واقتناء   ، واالطالع  القراءة  على  وت�سجيعه 

لتوؤكد  جاء  املعر�س  افتتاح  اأن  كما   ، اجلامعية  درا�سته  خالل  الطالب 

بينها وبني موؤ�س�سات املجتمع املختلفة  والرتابط  التوا�سل  اجلامعة على 

ن اجلميع من  كاملكتبات، اإ�سافة اإىل جلب عناوين واإ�سدارات جديدة متكرّ

الو�سول اإليها بي�رض، وت�سعها اجلامعة يف متناول يد القارئ .

اللغات  ركن  هي:  متنوعة  اأركان  ع�رضة  على  املعر�س  ا�ستمل  وقد 

والروايات،  الق�س�س  وركن  االإجنليزي،  االأدب  وركن  االأجنبية، 

التاريخ  وركن  االإ�سالمية،  العلوم  وركن  واآدابها،  العربية  اللغة  وركن 

واجلغرافيا، وركن العلوم والريا�سيات وتقنية املعلومات، وركن العلوم 

 ، باأنواعها  الفنون  االإدارة واالقت�ساد، وركن  النف�سية والرتبوية، وركن 

وركن كتب االأطفال .

وا�ستمر املعر�س ملدة )7( اأيام متوا�سلة؛ اإذ لقي اإقباال كبريا من 

وطالبات  طالب  من  وكذلك  وموظفيها،  واأ�ساتذتها  اجلامعة  طلبة  قبل 

مدار�س حمافظة الداخلية واأفراد املجتمع املحلي.

اجلامعة ت�ست�سيف معر�ض مكتبة بريوت للكتاب

اأمل االإ�سماعيلية:

مت كلية االقت�ساد واالإدارة ونظم املعلومات  نظَّ

بجامعة نزوى يومًا مفتوحًا لطالبها، حيث رعى حفل 

نائب  احلرا�سي  �سليمان  بن   اأحمد  الدكتور  االفتتاح 

افتتح  وقد  العلمي،  والبحث  العليا  للدرا�سات  الرئي�س 

اأعمال  بت�سيري  -املكلف  يون�س  �سعيد  الدكتور  احلفل 

قائاًل  املعلومات-  ونظم  واالإدارة  االقت�ساد  كلية 

»باأن كلية االقت�ساد واالإدارة ونظم املعلومات تقوم 

حتفيز  اأجل  من  واالأن�سطة  البامج  هذه  مثل  بتنظيم 

الكلية  ت�سعى  الطالب، كما  وتعزيز مهارات ومعارف 

الالزمة  اخلبات  واإك�سابهم  لطالبها  الفر�س  لتوفري 

من خالل امل�ساركة يف امل�سابقات الثقافية والعرو�س 

اخلا�سة مبجاالت درا�ستهم، م�سرياً اإىل اأن هذا احلدث 

�سيكون متجدداً ب�سكل �سنوي«. ومن ثم حتدث الدكتور

Arockiasamy -م�ساعد العميد للتدريب ورئي�س 
املفتوح  اليوم  برنامج  عن  املعلومات-  نظم  ق�سم 

اليوم  باأن  مو�سحا  �سيت�سمنها  التي  والفعاليات 

املفتوح لهذا العام خمتلف عن االأعوام املا�سية حيث 

عنوان  حتت  الكلية  جملة  تد�سني  العام  هذا  �سي�سهد 

املجلة جميع  و�ستت�سمن   »Voice of CEMIS«

الفعاليات واالأن�سطة اخلا�سة بالكلية و�سيتم اإ�سدارها 

�سهريًا، كما �سيتم تد�سني اخلطة اال�سرتاتيجية واخلطة 

الت�سغيلية للكلية ، ثم قدم الدكتور اأمين موؤيد -اأ�ستاذ 

الكلية  عن  عر�سا  املعلومات-  نظم  بق�سم  م�ساعد 

العمل  وفر�س  فيها  املوجودة  االأكادميية  والبامج 

مركز  مدير  ة  دعوة  مت  كما  تخ�س�س.  لكل  املتاحة 

عن  عر�س  لتقدمي  التعلم  م�سالك  وتعزيز  الكتابة 

اأهميتها  ومدى  املركزين  يقدمها  التي  اخلدمات  اأهم 

دعوة  مت  بعدها  منها.   اال�ستفادة  وكيفية  للطالب 

مدير  -نائب  العنقودي  خلفان  بن  عي�سى  االأ�ستاذ 

والتعليم-  الرتبية  بوازرة   االإلكرتوين  التعليم  دائرة 

بجريدة  ريا�سة  -حمرر  بريوهت  اأ�سوك  واالأ�ستاذ 

ب�سيطة  عمل  حلقة  لتقدمي   -Muscat Daily
ال�سخ�سية  وتطوير  املهني  التوجيه  حول  متحورت 

ومهارات البحث عن العمل.

للطالب  م�سابقة  بعمل  الكلية  قامت  ذلك  بعد   

واملتعلقة  املتنوعة  االأ�سئلة  من  العديد  ت�سمنت 

ب�سلطنة عمان والتي بدورها اأ�سافت جواً من احلما�س 

كلية القت�ساد والإدارة ونظم املعلومات تنّظم يوًما 

مفتوًحا لطالبها 

ب�رضى البيدية:

نظمت جماعة ج�سور اللغة االإجنليزية بالتعاون مع 

الطالبي  اال�ست�ساري  باملجل�س  االأكادميية  ال�سوؤون  جلنة 

روؤى  نحو  »الرتجمة  �سعار:  حمل  والذي  الرتجمة  يوم 

من�سور  بن  �سالح  الدكتور  برعاية  ذلك  وكان  حمكمة«، 

العزري -عميد �سوؤون الطالب وخدمة املجتمع-، حيث بداأ 

اليوم بافتتاح معر�س الرتجمة والذي �سمل اأركانا خا�سة 

تلك  وقدمت  واالأملانية،  والفرن�سية  االإجنليزية  باللغات 

االأركان تاريخ كل لغة وانت�سارها وعالقتها بال�سلطنة اإىل 

جانب تقدمي بع�س الن�سو�س املرتجمة اإىل اللغة العربية، 

و�سور للفعاليات التي �ساركت بها اأق�سام تلك اللغات داخل 

اجلامعة وخارجها واأهم ما حققته من اإجنازات.

امل�سابقات  من  جمموعة  املعر�س  و�ساحب 

يف  امل�ساركة  الرتجمة  اأق�سام  قدمتها  التي  وامل�رضحيات 

باملعلومات  الطالب  تزويد  اإىل  هدفت  والتي  املعر�س 

لقاءات  اليوم  �سمل  كما  واأهميتها،  الرتجمة  عن  والفائدة 

الرتجمة  م�ستقبل  حول  الرتجمة  طالب  مع  مفتوحة 

بتكرمي  اليوم  فعاليات  واختتمت  بها.  واملتخ�س�سني 

اجلماعات امل�ساركة والفائزين يف م�سابقات الرتجمة.

بالتعاون مع املجل�ض ال�ست�ساري الطالبي.. جماعة ج�سور اللغة 

الإجنليزية  تنظم يوم الرتجمة حتت �سعار»الرتجمة نحو روؤى حمكمة«

بتوجيه جميع الدول جتاه طريق يحول حياة جميع النا�س نحو ازدهار 

متزايد ورفاه اأف�سل باالإ�سافة اإىل حماية البيئة يف الوقت ذاته.

وعبرّ طالب جامعة نزوى الذين مت اإيفادهم للم�ساركة يف فعاليات 

لال�ستفادة  فر�سة  كانت  حيث  التجربة،  بهذه  �سعادتهم  عن  املوؤمتر 

وتقديرهم  �سكرهم  مثمنني  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف  على  واالطالع 

جلامعة نزوى على اإتاحة الفر�سة لهم يف امل�ساركة يف هذا املوؤمتر.

والرتفيه لكل من املت�سابقني واحل�سور، كما متت 

االأعمال  ريادة  م�ساق  طالب  من  جمموعة  دعوة 

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

اأ�سحاب امل�ساريع املتميزة. 

بالطلبة  الكلية  اهتمام  من  وانطالقًا 

وتهيئتهم  تاأهيلهم  على  وحر�سها  اخلريجني 

بعد،  فيما  املختلفة  العمل  بيئات  مع  للتاأقلم 

اخلريجني  طالبها  مع  توا�سلها  بعد  الكلية  قامت 

بعمل مقابالت وهمية ليكونوا على دراية وا�سحة 

انتهاء  وحلني  وظيفة،  الأي  تقدمهم  عند  م�ستقباًل 

طالبات  من  جمموعة  قامت  الوهمية  املقابالت 

الكلية بتقدمي فقرة ترفيهية ت�سمنت جمموعة من 

نهاية  ويف  بالكلية.  الكرام  لالأ�ساتذة  امل�سابقات 

اليوم مت دعوة الدكتور �سالح بن من�سور العزري 

لتقدمي  املجتمع-  وخدمة  الطالب  �سوؤون  -عميد 

ال�سهادات واجلوائز لل�سيوف امل�ساركني من خارج 

اجلامعة ثم للمتميزين يف م�ساريع ريادة االأعمال 

تكرمي  اإىل  اإ�سافة  الطالب  مب�سابقة  والفائزين 

الطالب الذين متيزوا خالل املقابالت. 

ترفيهية   فقرات  تقدمي  مت  احلفل  نهاية  ويف 

وعرو�س  اليولة  وفن  الكراتيه  عر�س  ت�سمنت 

هندية لطالب املدار�س اخلا�سة بال�سلطنة، ومت يف 

بالفقرة  امل�ساركني  جميع  تكرمي  البنامج  نهاية 

الرتفيهية على تلبيتهم الدعوة وم�ساركتهم للكلية 

يف تنظيم هذا اليوم.
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يف  واملتمثلة  للجامعة  املحورية  الوظيفة  من  انطالقا 

االإ�سهام الفاعِل يف اإنتاج املعرفة وت�سخريها من خالل البحث 

اأقامت اجلامعة ممثلة بكلية الهند�سة  الِترّقني،  العلمي والَترّطوير 

الهند�سية،  التخرج  مل�ساريع  ال�سابع  الوطني  امللتقى  والعمارة 

الرواحي  خلفان  بن  اأحمد  الدكتور  االأ�ستاذ  رعاية  حتت  وذلك 

البحث  اأفكار  ن�رض  اإىل  امللتقى  ويهدف  اجلامعة-.  –رئي�س 
ج الهند�سَيرّة 

رّ
الب وامل�رضفني على م�ساريع الَترّخُر  بني الُطرّ

رّ
العلمِي

وؤى بني 
رّ
لطنة، و تبادل االآراء والُر

رّ
يف اجلامعات والكلَيرّات بال�َس

 
رّ
العلمِي للَترّعاون  منطلٍق  وتكوين  �سني،  املتخ�سِرّ االأكادمييني 

بني الباحثني، وقد حمل امللتقى يف ن�سخته ال�سابعة هذه العام 

�سعار »القدرة للهند�سة اخل�رضاء« لي�سم بني جنباته العديد من 

امل�ساريع الهند�سية لطالب اجلامعة وطالب الكليات واجلامعات 

االأخرى يف ال�سلطنة، اإىل جانب طرح جمموعة من اأوراق العمل 

التقييمية  اجلل�سات  من  وعدد  الهند�سة،  املتخ�س�سة يف جمال 

للم�ساريع امل�ساركة..

»اإ�رشاقة« تر�سد لكم احلدث عن قرب يف �سطورها القادمة:

امللتقى من�سة علمية للتعارف وتبادل االآراء واالأفكار:

بداية احلديث كان مع عميد كلية الهند�سة والعمارة االأ�ستاذ الدكتور 

 ال�سابع مل�ساريع 
َرّ
ح�سني عبدالقادر الذي قال يف كلمته:  اإَنرّ امللتقى الوطني

ج الهند�سَيرّة ياأتي جت�سيًدا لروؤية جامعة نزوى ور�سالتها يف االرتقاء 
رّ
الَترّخُر

رق  الُطرّ ابتكار  خالل  من  وذلك  لطنة، 
رّ
ال�َس يف  اجلامعي  الَترّعليم  مب�ستوى 

التقني  والَترّطبيق  العلمي  الَترّعليم وربطها بالبحث  والو�سائل احلديثة يف 

ج لطالب املرحلة الِنرّهائَيرّة اإحدى 
رّ
يف �سَترّى املجاالت، ويعُدرّ م�رضوع الَترّخُر

هذه الو�سائل لن�رض ثقافة البحث العلمي بني خريجي اجلامعة. واأ�ساف: 

البحث  ثقافة  غر�س  هو  امللتقى  هذا  اأهداف  اأهَمرّ  فاإَنرّ  املنطلق  هذا  ومن 

اإىل  اإ�سافًة  لطنة، 
رّ
ال�َس يف  الهند�سة  كلَيرّات  طلبة  لدى  واأخالقَيرّاته  العلمي 

تعزيزها من خالل املمار�سة الفعلَيرّة خلطوات البحث العلمي، وتقدميها يف 

هذا امللتقى. كما اأنه يهدف اإىل تعزيز العالقة، والَترّوا�سل بني اجلامعات، 

�سات و�رضائح املجتمع 
رّ
ة املوؤ�َس لطنة من جهٍة، وكاَفرّ

رّ
وكلَيرّات الهند�سة يف ال�َس

من  الهند�سَيرّة  كات  وال�رَضرّ واخلدمات  ناعة  رّ ال�سِ قطاع  وباالأخ�س  الُعماين 

ًة بني اجلامعات واملجتمع الُعماين. ر �سبكًة معلوماتَيرّ ا يوِفرّ جهٍة اأخرى؛ مَمرّ

للباحثني  ًة  ومن�سَرّ فر�سًة  يهِيرّئ  امللتقى  اأَنرّ  الكلية  عميد  واأو�سح    

االأفكار  وتبادل  للَترّعارف  واالأ�ساتذة؛  الهند�سة،  كلَيرّات  طلبة  من  باب  ال�َسرّ

البحثَيرّة؛  والَترّجارب  رق  الُطرّ اأحدث  ومناق�سة  البحثَيرّة  واخلبات  واالآراء 

الُعماين؛  املجتمع  تواجه  اَلرّتي  ة  الهند�سَيرّ ات  والَترّحدَيرّ امل�سكالت  ملعاجلة 

ي اإىل تطوير البحث العلمي واملجتمع. ا يوؤِدرّ مَمرّ

 ال�سابع مل�ساريع التخرج الهند�سية
ّ
ة.. اختتام فعاليات امللتقى الوطنِي مب�ساركة اإحدى ع�رشة موؤ�س�سة علمَيّ

 اأعمال امللتقى .. ثروة علميرّة يف عامل الهند�سة:

يف هذا امللتقى مت عر�س البحوث امل�ستخل�سة من م�ساريع 

التخرج الهند�سية من خمتلف الكليات الهند�سية يف �سلطنة عمان، 

فقد مت قبول )53( بحثًا من هذه البحوث ومت تقدمي)33(بحثا على 

�سكل عرو�س اإلقاء والق�سم الباقي مت عر�سه على �سكل بو�سرتات. 

البحوث كانت مقدمة من 11 جامعة و كلية هند�سية من �سلطنة 

عمان ومنها جامعة ال�سلطان قابو�س، وجامعة ظفار، وجامعة 

والكلية  باإبراء،  التقنية  والكلية  العليا،  التقنية  والكلية  �سحار، 

والت�ساميم  العلمية  والكلية  العاملية،  والكلية  بنزوى،  التقنية 

جامعة  اإىل  اإ�سافة  الهند�سية  كليدونيان  وكلية  وجلات  وكلية 

نزوى، وهي ممثلة مبا يقارب 115 باحًثا وباحثة �ساركوا يف هذا 

امللتقى الوطني. 

املوا�سيع  من  الكثري  على  املقدمة  البحوث  �سملت  وقد 

الكهربائية  الهند�سة  يف  بحوث  ومنها  والعلمية  الهند�سية 

والكيمياوية والبيئية والنفط واملدنية وامليكانيكية واحلا�سوب  

والبيولوجية واالت�ساالت والعمارة والت�سميم الداخلي.

حماد  الدكتور  ا�ست�سافة  مت  امللتقى،  �سعار  مع  ومتا�سيا 

بهند�سة  واملتخ�س�س  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  من  باعوين 

يف  البيئة  التحديات  عن  امللتقى  يف  للتحدث  البيئية  العلوم 

ال�سلطنة وكيفية التعامل معها.

وقفة مع مهند�سي امل�ستقبل..

امللتقى  يف  امل�ساركني  الطالب  ببع�س  التقت  »اإ�رضاقة« 

الذين حظوا بتقييم م�ساريعهم املعرو�سة، واأول حديث كان مع 

العليا-  التقنية  الكلية  العامرية- من  الطالبة عهود بنت حممد 

اأو�سحت اأن م�ساركتها يف امللتقى جاءت رغبة منها يف  والتي 

زمالئها  ومبادلة  امل�ساركة  الهند�سية  امل�ساريع  من  اال�ستفادة 

اأرغب  وقالت:  م�ساريعهم،  حول  واالآراء  االأفكار  املهند�سني 

بالتعرف على م�ساريع مبتكرة وذات اإبداع متميز ونوع خمتلف 

ونظرتي  وقدراتي  اأفكاري  الأطور  الهند�سة  جماالت  �ستى  يف 

للم�ساريع الهند�سية، وقد �ساركت مع زمالئي يف الكلية يف هذا 

دولية،  �سباق  حلبة  بينها  من  امل�ساريع  من  بالعديد  امللتقى 

وتطوير حلديقة القرم الطبيعية، وغريها.

فيقول:  ظفار-  جامعة  الرا�سدي-من  عمر  بن  طارق  اأما 

هذه املرة االأوىل التي اأ�سارك فيها يف ملتقى امل�ساريع الهند�سية 

وجئت للم�ساركة بهدف التجول يف املعر�س للتعرف على اجلديد 

التقييم  على  التعرف  يف  اأرغب  اأنني  كما   ، الهند�سة  عامل  يف 

الذي �سيناله م�رضوع تخرجي  واملتعلق بدرا�سة وحتليل العيون 

املائية يف ظفار؛ الأعمل بعد ذلك على �سد الثغرات التي قد تتواجد 

الراأي  وي�ساركه  اهلل-.  -باإذن  واالأف�سل  لالأح�سن  فاأطوره  به 

العليا- والذي �سارك  التقنية  –من  البو�سايف  مروان بن حمود 

مب�رضوع »مركز عمان لالأعمال« وي�سيف: اأريد لكل من مير من 

هنا االطالع على م�رضوعي واإبداء راأيه يف فكرتي فنحن نرتقي 

بتقبل االآراء ووجهات النظر.

كلية  من  ال�سكيلية-  اأروى  الطالبة  مع  حديثنا  ويف 

التخرج  م�ساريع  على  اإطالعي  خالل  من  تقول:  كاليدونيان- 

الهند�سية لطالب الكليات االأخرى اأ�سعر بالفخر اأننا نحن الطالب 

نحظى باهتمام من قبل موؤ�س�ساتنا التعليمية والتي ت�سعى جاهدة 
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 ال�سابع مل�ساريع التخرج الهند�سية
ّ
ة.. اختتام فعاليات امللتقى الوطنِي مب�ساركة اإحدى ع�رشة موؤ�س�سة علمَيّ

لتطوير اإماكنياتنا الهند�سية وحت�سينها، ونحن مدركون 

باأن دورنا فعال يف بناء عمان م�ستقبال وبالتايل علينا 

امل�سوؤولية  قدر  على  لنكون  وقدراتنا  كفاءاتنا  نثبت  اأن 

التي �سنحملها يف وقت الحق–باإذن اهلل-.

الطالبة  مع  حتدثنا  املعر�س  من  زاوية  وعلى 

العلمية- والتي  الكلية  –من  املزن بنت حممد املعولية 

�ساركت يف جمال الت�سميم الداخلي وقالت: كان هديف 

اأجنزناه  ما  واأهم  واأعماله  بالتخ�س�س  التعريف  هو 

خالل  ومن  املجال،  هذا  يف  العلمية  الكلية  طالب  نحن 

تخ�س�سنا  باأن  �سعرت  فقد  عر�سه  مت  ملا  م�ساهدتي 

معروف فهناك اهتمام وا�سح اأبداه زوار املعر�س الأركان 

من  �ساهدته  مبا  فوجئت  نف�سي  واأنا  الداخلي،  الت�سميم 

اإبداعات طالبية يف هذا املجال وقد ا�ستفدت كثريا مما 

مت عر�سه.

روؤى م�ستقبلية مل�ساريع التخرج الطالبية، 

وامللتقيات الهند�سية:

التخرج  مل�ساريع  الوطني  امللتقى  ختام  وقبل 

�سالم  بالدكتور  التقينا  ال�سابعة  ن�سخته  يف  الهند�سية 

الهند�سة  كلية  عميد  -م�ساعد  الداوري  ح�سن  كاظم 

للملتقى-   املنظمة  اللجنة  ورئي�س  للبحوث،  والعمارة 

فيجيب  الهند�سية  التخرج  م�ساريع  م�ستقبل  عن  لن�ساأله 

اإن اأغلب م�ساريع الطالب هي نواة مل�ساريع اأكب  علينا: 

الفعلية  احلاجة  على  ال�سوء  ت�سليط  يتم  خاللها  ومن 

الهند�سة  جماالت  يف  احللول  بدائل  اإيجاد  اأو  لتطوير 

واملعمارية  والكيميائية  املدنية  تخ�س�ساتها  بجميع 

والكهربائية وغريها.. ومن هنا �سوف يتمكن الباحثون 

من عر�سها على املن�سئات ال�سناعية واخلدمية بغر�س 

باإر�سال  نقوم  �سوف  جانبنا  ومن  التطوير.  اأو  التطبيق 

ن�سخ من بحوث الطالب اإىل هذه املن�سئات واإىل جمل�س 

اإمكانية  حول  معهم  والتباحث  العماين  العلمي  البحث 

االإ�ستفادة منها.

اأما عن امللتقيات الوطنية القادمة فيقول الدكتور 

ما�سية  والعمارة  الهند�سة  كلية  اإن  الداوري:  كا�سم 

بكافة  و�ست�سعى  املجتمع  اجتاه  ر�سالتها  حتقيق  يف 

على  القادرة  الكفاءات  تعزيز  اإىل  املتاحة  االإمكانيات 

 . ال�سلطنة  يف  والتطور  العلم  �رضوح  بناء  يف  امل�ساركة 

ودعم  ال�سابقة  للملتقيات  املتحققة  النجاحات  وبف�سل 

كليات  اأغلب  من  الطالب  وم�ساركة  اجلامعة  اإدارة 

وجامعات ال�سلطنة والذين نفاخر بهم ونبارك لهم وملن 

غاياتهم  اإىل  والو�سول  املعايل  لنيل  بهم  واعتنى  �سهر 

االإقامة  على  بالعمل  الكلية  توا�سل  �سوف  املن�سودة، 

عاملي  ملتقى  جنعله  اأن  ونحاول  امللتقى  لهذا  ال�سنوية 

ي�ستقطب امل�ساركني من داخل وخارج ال�سلطنة.

تتطور  عمان  الدكتور:  يقول  له  اأخرية  كلمة  ويف 

واملطورون  الباحثون   وهم   الطلبة  وعلى  ب�رضعة 

للم�ستقبل تقع على عاتقهم م�سوؤولية النهو�س بهذا البلد 

�ساحب املوروث الثقايف والطبيعي الكبريين فافعلوا ما 

بو�سعكم للحفاظ عليه وتطويره.
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�سافر ففي الأ�سفار خم�ض فوائد)9(..

َـّــــــــــة جـــــــــوادر بعيــــــــــون ُعماني

متعة وفائدة

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

ها 
رّ
ف�سطر التاريخ  ع�سقها  الباك�ستانية  جوادر  مدينة 

والثقافات  ال�سعوب  توا�سل  �سفحات  يف  ُتن�سى  ال  اأيقونة 

و�رضاع االإمباطوريات ونفوذ القوى اال�ستعمارية الغربية 

البحري  امليناء  جوادر،  ولكن   �سواء.  حد  على  وال�رضقية 

طرق  مفرتق  على  االآن  تقف  الوادعة،  واملدينة  ال�ساكن 

اال�ستثماري  امل�رضوع  بف�سل  االأبد،  اإىل  معاملها  �سيغريرّ 

الباك�ستاين-  ال�سيني  االقت�سادي  ر  )املمرّ با�سم  املعروف 

يزيد  ما  كلفته  تبلغ  قد  الذي  امل�رضوع،  يهدف   .)CPEC
مدينة  اإىل  جوادر  حتويل  اإىل  دوالر،  بليون  الثمانية  على 

ودبي،  و�سنغافورة  هونكوجن  غرار  على  عاملية،  جتارية 

تربط ال�سني برا ببحر العرب ثم تنطلق منها ال�سلع ال�سينية 

�سك   وال  واأمريكا.  واأوربا  واإفريقيا  العربي  العامل  اإىل  بحرا 

اأنه عندما يكتمل هذا امل�رضوع ال�سخم وتن�ساأ مدينة جوادر 

من  الكثري  �ستتغري  احلالية،  املدينة  اأنقا�س  على  اجلديدة 

ناطحات  فتحل  واحلياة؛  التاريخ  عن  اجلوادريني  مفاهيم 

احلديد  و�سكك  ال�سخمة  التجارية  واملراكز  ال�سحاب 

وامل�سانع واملطارات والبنوك واال�ستثمارات ال�سخمة يف 

واحلياة  الب�ساطة  ملفاهيم  كبديل  وفكره  اجلوادري  وعي 

معامل  �ستتغري  ورمبا  و)مهدي(،  )باتيل(  جبلي  ظالل  على 

مكان  عن  حلوائي(  بخ�س  )خدى  و�سيبحث  بازار(،  )جنة 

بازار(  )�ساهي  امللكي  ال�سوق  متلوؤ  التي  حلواه  لبيع  بديل 

بعبقها الرتاثي، ورمبا �سيختفي )اآر �سي دي �سي( من مكانه 

املبادرة  روح  على  كمثال  العريقة  جوادر  مدينة  قلب  يف 

والتغيري والتجديد التي متتع بها اجليل القدمي من ال�سباب 

اجلوادري، و�ستختفي املدر�سة ال�سعيدية وبيت الوايل هالل، 

جلوادر  الغربي  ال�ساطئ  ال�سيد  قوارب  �سناع  و�سيغادر 

فا�سحني املجال ل�ساليهات وواجهات بحرية من نوع اآخر.

جوادر، ا�سم يطلق االآن على مدينة جوادر نف�سها، وعلى 

كا�سبيال  مقاطعة  من  املمتد  لها  التابع  االإداري  التق�سيم 

�رضقا واإىل احلدود الباك�ستانية االإيرانية غربا، والذي ي�سم 

جوادر  وتتبع  واأورمادة.  وب�سنى  جيوين  جوادر  جانب  اإىل 

ال�ساحلي  ال�رضيط  يف  وتقع  الباك�ستاين  بلو�س�ستان  اإقليم 

باك�ستان  من  جزء  ي�سمل  والذي  مكران  با�سم  املعروف 

واإيران. وجوادر يقوم على هرمها االإداري )نائب مفو�س( 

تقع  اجلغرافيا،  حيث  ومن  مكران.  مقاطعة  ملفو�س  تابع 

كبري  حد  اإىل  ي�سبه  �سحراوي  �ساحلي  �رضيط  يف  جوادر 

وهطول  بال�سلطنة.  وال�رضقية  للو�سطى  ال�ساحلي  اجلزء 

اجلوفية  املياه  اإىل  اإ�سافة  املنطقة  يف  النادر  االأمطار 

م�سادرها  يف  تعتمد  املدينة  يجعل  البحر  مباء  املتاأثرة 

املائية على �سدود بنيت خ�سي�سا على وادي )�سواد( ووادي 

)اأنكرا( خارج املدينة، كما تعتمد املدينة  ب�سكل اأ�سا�س على املنتجات 

الزراعية التي جتلب اإليها من املدن الباك�ستانية االأخرى اأو املناطق 

االإيرانية احلدودية  التي ال تبعد بال�سيارة اأكرث من �ساعتني. و�سوق 

جوادر باأجنحته الثالثة: )جلج( و)مله فا�سل( و)جنة( مليء بكل ما 

واالآالت  واملعدات  اال�ستهالكية  ال�سلع  من  اجلوادريون  اإليه  يحتاج 

واملواد الغذائية واالأ�سماك.

ويت�سم  اجتماعيا،  ومتما�سك  حمافظ،  جمتمع  اجلوادريون 

باللطف والكرم واحرتام ال�سيف، وعاداته قريبة اإىل عادات املجتمع 

منذ  واجتماعية  وثقافية  تاريخية  اأوا�رض  به  تربطه  الذي  العماين 

لزيارتي  كتب  ملا  وكرمهم  اجلوادريني  طباع  ح�سن  ولوال  القدم. 

لعقد  منا�سبتني  ح�رضت  كما  النجاح.  2017م(  اإبريل   10-6( جلوادر 

)النكاح( كان االأول يف م�سجد )التوبة(، واالآخر دعاين اإليه عبدالغفار 

اأقاربه، ويف  البلو�سي �ساحب فندق )�سدف ريزورت( يف منزل اأحد 

كال احلالتني هناك ت�سابه كبري بعقد القران )اأو امللكة( يف جمتمعنا 

العماين.

التفا�سيل  من  بكثري  ذاكرتها  يف  حتتفظ  جوادر  تزال  ما 

الدقيقة واملعلومات التاريخية املهمة عن عالقتها بعمان؛ تفا�سيل 

وتدوينها  وكتابتها  منها  املتبقي  تدارك  يتم  مل  اإن  ومعلومات 

اأيدي  الزمن وت�سيع من بني  ون�رضها مبنهجية علمية ف�ستتبخر مع 

ما  لعمان  التاريخية  جوادر  تبعية  فتفا�سيل  واملوؤرخني.  الباحثني 

تزال �ساخ�سة يف زوايا هذه املدينة و�سككها وبيوتها واأ�سواقها بدءا 

العمانية( مببانيه ذات  ال�سيادة  اللواتيا )جتار جوادر زمن  من �سور 

مبباين  ال�سبيهة  وال�رضفات  بالنقو�س  املزخرفة  والثالثة  الطابقني 

مطرح،  ب�سوق  الظالم  �سكة  قرين  بازار(  )�ساهي  ودكاكني  مطرح، 

اأعيد ترميمها باأوامر �سامية من ح�رضة �ساحب  وقلعة جوادر التي 

وال�سور   ،2007 عام  يف  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة 

واملخطوطات التي يحتفظ بها اأبناء جوادر واأ�سقاوؤهم الذين اأ�سبحوا 

وايل  اجلوادريون عن  يرويها  العمانية، وحكايات  اجلن�سية  يحملون 

ال�سلطان وحرا�سه الذين كانوا ي�سيئون �سوارع املدينة بالقناديل عند 

حلول الظالم، ويحر�سون باأمانة واإخال�س �سوق املدينة فاإذا وجدوا 

وي�سعون  يقفلونه  فاإنهم  مفتوحا  �ساحبه  ن�سيه  قد  الدكاكني  اأحد 

التايل  اليوم  يف  الدكان  �ساحب  فياأخذها  الوايل  مقر  يف  املفاتيح 

القوافل  تغذيه  الذي  التجاري  الن�ساط  من  جديدا  يوما  لي�ستاأنف 

وكرات�سي  واخلليج  م�سقط  مع  املبحرة  وال�سفن  الداخل  مع  التجارية 

ومببي.  

غاية  يف  تفا�سيل  يحكي  �سخم  �سفهي  تراث  اجلوادريني  لدى 

العمانية  ال�سيادة  حتت  جوادر  تاريخ  عن  والغرابة  واملتعة  االأهمية 

وعالقات اأ�رضية واجتماعية بني اأبناء البلدين وقيم م�سرتكة وعادات 

وتقاليد مت�سابهة. فقلما جتد رجال يف جوادر ال يتحدث عن ذكرياته 

حترير  حرب  يف  م�ساركا  اأو  ال�سلطان  جي�س  يف  جنديا  كان  عندما 

اأو روي. وقلما جتد عائلة جوادرية  �سوق مطرح  تاجرا يف  اأو  ظفار 

مقيما  اأو  عمانيا  مواطنا  اإما  عمان  يف  يعي�س  اأفرادها  بع�س  لي�س 

تيمور  بن  �سعيد  ال�سلطان  �سلم مبوجبها  التي  االتفاقية  بنود  ت�سمله 

جوادر اإىل احلكومة الباك�ستانية يف 1958م.    

العالقة العمانية اجلوادرية كتبت عنها االأ�ستاذة هدى الزدجايل 

)جوادر حتت ال�سيادة العمانية 1913-1958م(، والدكتور خالد البلو�سي 

مركز  من�سورات  من  العمانية يف جوادر(، وهي  التجربة  )ا�ست�رضاف 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي بجامعة نزوى، لكن املجال ما يزال مت�سعا 

تكون  باأن  املميزة جديرة  العالقة  وهذه  والدرا�سة.  والبحث  للكتابة 

باحثون  فيه  ي�سارك  نف�سها،  يعقد يف جوادر  اأكادميي  موؤمتر  حمور 

التاريخ  عند  يقف  ال  وباك�ستان-  عمان  الدولتني-  م�ستوى  على  

الذي  التطور  �سوء  يف  خا�سة  للم�ستقبل  اآفاقا  يفتح  واإمنا  وح�سب 

الباك�ستاين(،  ال�سيني  االقت�سادي  ر  )املمرّ مظلة  حتت  جوادر  ت�سهده 

تطوير  يف  امل�رضوع  هذا  من  وت�ستفيد  عمان  ت�سهم  اأن  ميكن  وكيف 

يكفي  ال  والثقايف  التاريخي  فاملوروث  اجلوادريني؛  مع  �رضاكتها 

وحده لبقاء العالقات القوية بني  ال�سعوب يف هذا الع�رض الذي تطغى 

فيه هيمنة االقت�ساد وامل�ساريع اال�ستثمارية امل�سرتكة على التاريخ 

تبعد عن  التي ال  اأن جوادر  �سك  والتقاليد. وال  والعادات  واجلغرافيا 

م�سقط اأكرث من 400كم �رضيك اقت�سادي وتاريخي وثقايف واأ�رضي ال 

ميكن ن�سيانه اأو جتاهله. 
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با�ستخدام جهاز خف�ض القلق والتوتر من خالل ا�سرتاتيجية حركة العينني.. باحث 

عماين ينال درجة الدكتوراه مبرتبة ال�رشف عن بحثه)فعالية ا�سرتاتيجية تقليل 

احل�سا�سية من خالل حركة العينني يف خف�ض م�ستوى قلق المتحان لدى طالب ال�سف 

العا�رش ب�سلطنة عمان(

ر�سالة  البو�سعيدي  �سعيد  بن  عبداهلل  بن  خمي�س  الباحث  ناق�س 

الدكتوراه بجامعة تون�س واملو�سومة بعنوان )فعالية ا�سرتاتيجية تقليل 

العينني يف خف�س م�ستوى قلق االمتحان  احل�سا�سية من خالل حركة 

لدى طالب ال�سف العا�رض ب�سلطنة عمان( اإ�رضاف اال�ستاذ الدكتور عبد 

املجيد النا�رض )بدرجة م�رضف جداً( التي ا�ستخدم فيها جهاز خف�س 

 EMDR(:)Eye(العينني حركة  ا�سرتاتيجية  خالل  من  والتوتر  القلق 

املتواجد   )Movement Desensitization and Reprocessing

فعالية  ا�ستك�ساف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  حيث  نزوى،  جامعة  لدى 

ا�سرتاتيجية حركة العينني يف خف�س متو�سط درجات قلق االمتحان، 

العا�رض مبدر�سة عبداهلل بن جعفر للتعليم  ال�سف  لدى عينة من طالب 

االأ�سا�سي مبحافظة جنوب الباطنة ب�سلطنة عمان، و�سملت عينة الدرا�سة 

)20( طالبًا، ممن يعانون من قلق االمتحان، مت تق�سيمهم ع�سوائيًا اإىل 

حركة  ا�سرتاتيجية  على  تدريبًا  تلقوا  طالب  جتريبية)10(  جمموعتني: 

اأنواع  من  نوع  اأي  اأفرادها  يتلق  مل  و)10(  �سابطة  واأخرى  العينني، 

انتهاء  القبلي ملقيا�س قلق االمتحان، وبعد  القيا�س  اأخذ  املعاجلة، مت 

برنامج التدريب الفردي الذي ا�ستمر ملدة �سهرين بواقع)16( جل�سة، مت 

اأخذ القيا�س البعدي وبعد مرور �سهر من اأخذ القيا�س البعدي اأُخذ قيا�س 

 Mann(املتابعة وقيا�س االنفعال. واأظهرت نتائج حتليل مان- وتني

اأثراً  هناك  اأن  امل�سرتك  التغاير  اختبار  وكذلك  Whitney(الالمعلمية، 

للمعاجلة يف خف�س متو�سط درجات قلق االمتحان، وذلك ل�سالح اأفراد 

املجموعة التجريبية التي تلقى اأفرادها تدريبًا على ا�سرتاتيجية حركة 

املجموعة  مع  مقارنة  املتابعة  وقيا�س  البعدي  القيا�س  عند  العينني 

كما  املعاجلة،  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  اأفرادها  يتلق  مل  التي  ال�سابطة 

اأظهرت نتائج حتليل مان- وتني)Mann Whitney(الالمعلمية وجود 

التجريبية وال�سابطة ول�سالح  اإح�سائيًا بني املجموعتني  فروقا دالة 

املجموعة التجريبية، وذلك عند قيا�س ت�سورات وانفعاالت امل�سرت�سد 

با�ستخدام  الدرا�سة  هذه  تطبيق  اأثناء  الباحث  وقام  االمتحان.  اجتاه 

اجلهاز مل�ساعدة الطالب على خف�س القلق والتوتر املتعلق باالمتحان 

مت جلبه من الواليات املتحدة االأمريكية بالتعاون مع املركز االإر�سادي 

بجامعة نزوى وبالتن�سيق مع جامعة تون�س،  ويعدُّ االأول من نوعه يف 

خف�س  على  التدريب  يف  التقليدية  الطريقة  عن  عو�سًا  العربي  الوطن 

القلق. 

اإىل جامعة نزوى ورئي�س  ويتقدم الباحث باأجزل عبارات ال�سكر 

العمل  هذا  الإجناز  م�ساعدة  من  له  قدرّموه  ما  على  �سخ�سيا  اجلامعة 

البحثي، وعلى توفري اجلامعة هذا اجلهاز املتطور للتطبيق على عينة 

الدرا�سة حيث كان له بالغ االأثر يف تدريب الطالب على اال�سرتاتيجية 

اأثناء  والنتائج اجليدة التي حتققت واإ�سافة عن�رض الت�سويق والتفاعل 

التدريب.

اجلدير بالذكر اأن جامعة نزوى تنفرد باقتناء هذا اجلهاز وتدريب 

الطالب عليه من خالل هذه اال�سرتاتيجية الأول مرة على م�ستوى الوطن 

اأكادمييون ومتخ�س�سون يف هذا املجال  اأ�ساد به  الذي  العربي، االأمر 

الباحث من قبل  على امل�ستوى املحلي واخلارجي، حيث متت مرا�سلة 

دار ن�رض اأملانية لتتكفل جمانًا بن�رض البحث على �سكل كتاب، وتوزيعه 

اإذ  العامل؛  العلمية امل�سهورة على م�ستوى  البحث  على جميع حمركات 

اأبدت هذه الدار اإعجابها مبو�سوع الدرا�سة واجلهاز امل�ستخدم والنتائج 

اجليدة التي حتققت.

الشكل)1(:مثال لكيفية استخدام اسرتاتيجية حركة العينني عن طريق جهاز 

خاص استخدم يف هذه الدراسة.

الشكل)2(: مثال لكيفية استخدام اسرتاتيجيّة حركة 

العينني بالطريقة التقليديّة.
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ماِزلُت ُهنا...ُرغَم َنِحيِب االأياِم، ووجِع النَّدى!

ُرغَم اأ�سواِت املقابِر، وَنَك�َساِت االأفراِح، رغم الطريِق ال�سائِك،

باَح...! ماِزلُت هنا...بني ِجداٍر ُمتَهالك، وليٍل يرف�ُس ال�سَّ

، ُرغَم الهواِء اخلانِق، واالأمِل 
ِّ
ُعوِدي �سلٌب...ُرغَم العي�ِس امُلر

احلارِق،

، يف الثلِج واجَلْمِر، اأ�سارُع املوَت؛ الأَعْي�س...
ِّ
ماِزلُت ُهنا يف البِد واحَلر

ي يولُد االأَمل، وِمن َياأْ�ِسي تطلُع �سم�ُس البدايِة اجلديدة؛ الأزرَع ِمن �َسوِك احلياِة ورداً، وِمن اأَمَلِ

متي امَلذُموم، ُرغَم ُعْكاِزي امَل�سُلول! ماِزلُت ُهنا...ُرغَم امل�ساهِد التي َطَحنت ُروِحي، ُرغَم �سَ

ار، واأَْدَمى ِبَرِحيِله َقْلَب اأُِمه امُلثَكل، ِغرِيي َعمَّ ُرغَم امُلوِت الذي ِاْجَتاَح ِمْني �سَ

ماِزلُت ُهنا...ُرغَم ُحُلمي ِبَرِغيِف خبٍز َياب�ٍس، ُرغَم الوجِع الالذِع والفقِد اجلائِع!

ِجيِج االأياِم، و�سحكٍة جمنونٍة َخلَفها ُبكاء! ماِزلُت ُهنا...بفرحٍة َمْعُدوَمة بني �سَ

ماِزلُت ُهنا...ُرغَم احلياِة التي الحياَة َلها! 

#ماِزْلُت_ُهنا...ِبُعْمِر ُنوٍح

هنادي �سعيد علي الهنائية

ما زلُت هنا

خمتلف  يف  الهدايا  من  الكثري  حياتنا  يف  ن�ستقبل 

املنا�سبات، ومن اأ�سخا�س خمتلفني ومما ال نختلف فيه اأن 

الهدية لها اأثر عميق على النف�س الب�رضية بغ�س النظر عن 

قيمتها وحمتواها.

وهناك ابت�سامة وفرحة جميلة و�سادقة تولد من رحم 

مكانة  يرتبع  �سخ�س  من  قدمت  اأنها  لو  ال�سيما  الهدايا 

»تهادوا حتابوا«  قال  الكرمي  ور�سولنا  قلوبنا.  خا�سة يف 

ج�سور  خلق  يف  الهدية  ت�سنعها  التي  باملكانة   اأ�سارة 

املحبة بني بني الب�رض.

لكن من جرب اأن يهدي نف�سه! اأو جرب اأن يكافئ نف�سه 

بعد عمل وجناح واإجناز اأو حتى لتطييب خاطر نف�سه ورفع 

معنوياتها وحتفيزها!

واأن  لهم  �سبق  كان  اإذا  عما  اأعرف  ممن  الكثري  �ساألت 

قدموا هدية الأنف�سهم؟

جاءت اإجابة البع�س منهم ال الأن هديتي لنف�سي ال تخلق 

فيها ذات ال�سعور حينما تكون من �سخ�س اآخر.

وهناك اإجابة من اأ�سخا�س اآخرين األهمتني كثريا: غالبا 

ماكنت وال زلت اأقدم هدايا لنف�سي واأكافئها بني حني واآخر 

اأجد يف ذلك و�سيلة لتحقيق املزيد من االأهداف واالإجنازات 

خالل فرتات ق�سرية، ودائما اأخطو هذه اخلطوة الأنها �سبيل 

تنتظر  الأن  داع  هناك  فلي�س  االأف�سل  نحو  للتغيري  جيد 

مكافاأة من اأي �سخ�س اخر يف اأوقات جناحك ومتيزك الأن 

ذاتك بحاجة دائمة الأن ت�سعرها بقيمة هذا النجاح.

اإًذا نحن بحاجة بني الفينة واالأخرى اأن نكافئ اأرواحنا 

واأن نوؤمن جيدا اأن هذا ال�سنيع �سيكون مبثابة احلجر الذي 

يحرك املياه الراكدة.

اأن  فباإمكانك  بالن�رض  احتفال  لنف�سك  هديتك  اأن  تاأكد 

اهلل  اأوجده  الذي  اجلمال  بقدر  ت�ستمتع  ورد  باقة  تهديها 

اأحوجنا يف  اإن تراه بغرفتك -وما  فيها لرتتاح نف�سك ما 

اأعماقنا- ت�ستطيع  هذه االأيام لراحة جوارحنا وا�سرتخاء 

اأي�سا اأن تقدم لك كتابا تقراأه وزد عليه وقتا يف مكان مميز 

اأو قدم لنف�سك دعوة مل�ساهدة فيلم اأو اهدي نف�سك ات�سال 

ل�سخ�س مقرب منك وات�سالك به ي�سعرك بال�سعادة هناك 

من  متكنك  بك  حتيط  التي  واملكافئات  الهدايا  من  الكثري 

تقدميها لنف�سك.

هذه  تكون  اأن  �رضطا  لي�س  ال�سعور  وجرب  نف�سك  كافئ 

بحاجة  فهي  اخلذالن  وقت  حتى  اإجناز  نتيجة  املكافاأة 

الثقة  النهو�س من جديد وتعزيز  اأي�سا ملا ي�ساعدها على 

فيها.

هناء بنت �سامل بن ب�سري ال�سليمية

هديـــــة لنف�ســـــك

وان�سقَّ القمر ..

ما كان يعلم اأنَّ اهلل قد اختاره ليكون امل�سطفى ... املجتبى 

و�سافر يف رحلة اإىل احُلب ..اإىل اهلل ..اإىل اآخر م�ساحات الدنيا 

وانتقل من جممع الوحي اإىل جممع االأنبياء..اإىل القد�س

نبيكم  كان  ..وما  القوى  �سديد  ..علمه  �سمع  قد  ما  ..و�سمع  راأى  ما  وراأى  النور  اإىل  عرج  ثم 

بكاذب وما كان نبيكم ب�ساحر .

وما ينطق عن الهوى ..

�رضيَت من حرٍم ليال اإىل حرِم       

                كما �رضى البدُر يف داٍج من الُظَلِم

وِبتَّ ترقى اإىل اأن ِنلَت منزلةرّ     

               من قاِب قو�سنِي مل ُتدرك ومل ُتَرِم

وقدمتك جميُع االأنبياِء بها      

                      وكرموك لف�سٍل فيك من ِقدِم

وبعد االإ�رضاِء عروٌج .. �سماًء بعد �سماء .. فيها من االإ�رضاِر واالأحداِث ما هو يف علِم الغيِب ..

اء.. ورحمًة ُمهداة..  ة .. عاد بعدها عليه ال�سالُم اإىل اأر�ِس مكَة نوًرا و�سَّ رحلًة �سماوية ُروحانيرّ

وعزًة واإباء ..

فبلغ الر�سالة واأدى االأمانة ون�سح االأمة وك�سف اهلل به الُغمة

اللهم وجاِزه عنرّا خري اجلزاِء واجمعنا واإياُه مع امل�سطفني االأنبياِء واغفر لنا فاإنك جميب 

الدعاء .

                                                                                              �سماح اأنور العلوية 

كلية العلوم واالآداب / ق�سم اللغة االجنليزية

27/رجب

ال�رضطان �سعيف اأنا اأقوى منُه ..

ياأتي �سامًتا، جباٌن هو يف الظهور، ال ي�ستطيُع املواجهة، 

يل،  اهلل  حب  اأكب  فما  وال،  ال  اأ�سريتُه،  �سيجعلني  اأنُه  اأح�ِسَب 

منُه  قريبٌة  ليجعلني  �سبي،  ليختب  االأمور  باأعظم  ابتالين 

وال�سايف،  الرازق،  امُلعطي،  االآِخذ  باأنُه  ليعرفني  يكفي،  مِبا 

بَك،  اأ�سياء  اأنا ك�سبُت  ال�سامت؟  ها  اأيُّ اأتراين خ�رضت �سيء  نعم 

اهلل  ِمْن خارجها،  اأكرث  الداخلية  الروح  اأحببُت  ال�سب،  تعلمُت 

اأحبني نعم فاأتاين بَك، فال تفرَح باأنك انت�رضت فها اأنا اأُعلن 

انت�ساري 

2/2

انتظرته وكاأين  له،  انتظاري  الذي طال  اليوم  كان هذا هو 

اأنتظر انفراج الليل بعد عتمة طويلة، يا هلل، ال مُيكن اأْن اأ�رضح 

�سعوري حينها، ُكنُت اأ�سعُر بالفرَح يغمرين ب�سكل يكاُد ي�سقطني 

انتهائي  بعد  ولكن؛  اجلديد،  ف�سلي  بداأُت  حينها  ُكنت  ا،  اأر�سً

َمْن الكيماوي، اأخبين الدكتور باإن لدي جل�سات اإ�سعاع يومًيا 

بالطريق  يعرتيني  الذي  بالتعب  حينها  فكرُت  ال�سهر،  بحدود 

كل يوم، بعد تفكري كبري قررت تاأجيل الدرا�سة لف�سل، �سحيح 

كان اخلب موؤمل بالن�سبة يل ولكن؛ قطعُت �سوًطا لي�س بالهني 

به؟  واأتهاون  القليل  اأيبقى  الكيماوي  من  وتعبي  عالجي  يف 

بالطبع ال، يف هذِه الفرتة بداأُت عالجي باالإ�سعاع يومًيا، وهلل 

للم�ست�سفى،  يومًيا  بالذهاب  ُمتعبا  ولكن؛  جميال  كان  احلمد 

ولكن كنت اأترقب النهاية لذلَك مْل اأرهق تفكريي مبا تبقى ِمْن 

اأيام، �ستنق�سي كما ذهب الذي قبلها...

3/2

ها اأنا يف ال�سهر الثاين ما بعد الكيماوي، وهلل احلمُد واملنة، 

االنتظار  قاعة  يف  ُهناَك  االإ�سعاعي،  العالج  اأتلقى  مازلت 

كل  اهلل  واأحمد  �سكًرا  هلل  اأ�سجُد  جعلني  الذي  بالكثري  األتقيت 

وقتي، وال اأتوقف، رغم ما اعرتاين وحلق بي، ولكن اأمام تلَك 

احلاالت ال�سيء، اللهم لَك احلمُد وال�سكر، ُهناَك يف تلك القاعة 

كل يوم التقي ِباأمل اآخر ووجع غري حُمتمل وت�سخي�س باخلطاأ، 

وحاالت تدهورت الأنها مْل ُتكت�سف ب�رضعة، ياهلل ما هذِه الِنعم 

اأي�سعني  األطفَك بي،  اأكرمك، ما  اأنا؟ ياهلل ما  اأتقلب فيها  التي 

�سكرَك موالي، ما اأراآه ِمْن ِنعم ال يو�سف، ِمْن و�سع االأمل بي، 

اإياها االأيام، جعلني قريبٌة منه للحد  ترَك يل درو�س تعلمني 

الذي اأح�س بعدم وجود غريه، ال باأ�س �ساأعي�ُس ما داَم اهلُل معي، 

هو مالذي وقوتي، قوتي مْل تكن من فراغ كانت ِمْن اهلل، اهلل 

كل قوتي. 

جهينة بنت علي مظفر العبية 

                                           تخ�س�س : اللغة العربية  

ما بعد » الكيماوي « 
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مايل اأراين اليوم حزينة و�سعيفة......وقد حلرّ بي التعب واالأ�سى..

من ذا الذي يا ترا ي�ستطيع تخفيف االآمي، فاأنا ال اأ�ستطيع البوح مبا يف قلبي، فاأنا اأ�سرية ال�سمت 

اليوم، هل لك يا قلمي اأن تبوح مبا يف قلبي؟ اأم ماذا؟

ماذا ع�ساين عن اأفعل؟ وقد تراكمت علي اآالمي فاأنا حقا ال اأ�ستطيع حتملها.

اآالمي  يهون علي  اأن  بربي كبرية  وثقتي  واثقة  فاأنا  ربي،  اآالمي غري كتاب  يداوي  اأجد حالًّ  مل 

فيارب حقق يل مطلبي واأرح قلبي من �ستات االأمر فاأنت الوحيد الذي اأخ�سع له.

عائ�سة بنت حممد ال�سهومية

اللغه االجنليزيه والرتجمه

اأ�سرية ال�سمت

�سوق ي�ستوقف خميلتي، و يجبين على الكتابة

اأخط لك يا اأماه هذه الكلمات ببن�س قلبي و ماء 

عيني

ال�سجي  و�سوتك  العذب  وحديثك  لدفئك  ف�سوقي 

املتفائلني   وناظريك  املريحة  و�سحكتك 

وق�س�سك امل�سلية و ن�ساطك املعهود يزداد يوما 

تلو يوم

اأفتقدك يا اأمي بقدر حبي لك..

جنتي ال حياة و�سعادة ت�ساوي قربك..

كتاب  نرتل  كنا  عندما  تذكرت  اللحظة  هذه  يف 

اهلل �سويا باأ�سوات تريح الفوؤاد، وعندما تتعاىل 

اأ�سوات �سحكاتنا لتملئ املنزل �سعادة اأبدية..

اأالقي  اأن  اإىل  لك  يزداد حبي  اأماه مبجرد ذكرك 

مهما  تو�سف  ال  نعمة  و  جمال  فاأنت  حتفي، 

واأعلى  اأعظم  فاأنت  ذلك  يف  املحاوالت  تكررت 

من اأن ت�سفك الكلمات..

اأنت قمري يف الظالم 

�سم�سي يف النهار

طبيبتي عند املر�س 

معلمتي عند الف�سل

م�سجعتي حالة ياأ�سي 

دافعي و حمركي للتحدي 

�سندي عند احلاجة

اأنت من ال متل من قربي و حديثي

اأنت من ت�سعدين بلقائي

و  جناحي  �سبب  فاأنت  املب�سم  حلوة  يا  اأحبك 

�سعادتي يف  احلياة..

التي  لالأيام  ال�سوق  هزين  كبدي  فلذة  يا  اأمي 

اأق�سيها ب�سحبتك..

حينما كنت ال اأغيب عن عينيك..

بقدر  اأماه  يا  اأثقالك  عنك  اأحمل  اأن  اأمتنى 

ا�ستطاعتي بل و فوق طاقتي ؛ لعلي اأويف �سيئا 

ب�سيطا من عطائك املتدفق..

اأي حب اأكنه لك غاليتي !

يف  جميل  �سيء  كل  و  �سعادتي  فرحتي،  اأنت 

حياتي

اأ�سماء بنت حممد حامد العامرية

ر�سالة من مغرتب

يف  انتهي  واأين  اأبداأ  اأين  من  عمان،  بالدي  وعنوان  بالدي،  كتابي  عنوان 

و�سف بالد الطيب واالإح�سان، بالد لها الكرم عنوان، بالد مزقت �سحائب املا�سي 

يف  لها  فو�سعت  واالإميان،  بالعلم  لونتها  ح�سارة  اإن�سان،  ح�سارة  لها  ور�سمت 

ر�سمها  ال�سلطان،  ال�سيد  قابو�س  لوحتها  فنان  بنان،  ب�سمة  التاريخ  معر�س 

بهم�سات عقله وعون من الرحمن، فانطوت �سفحة املا�سي وبداأت ق�سة عمان.

قادها قابو�س فاأ�سعل جذور الطموح يف كل مكان، فثار له �سعبه كالبكان، 

وو�سعوا اأيديهم فوق يد ال�سلطان، فاأق�سموا اأن يبنوا خري االأوطان، فاحتدت عمان 

بعد طول �ستات، وب�رضت باخلري بعد طول حرمان، فخرجت من ال�رضاعات اإىل بر 

امليدان، ح�سارة جهلت عمان  �ساحة  اإىل  تنزل  احل�سارة  معارك  فبداأت  االأمان، 

جنة وب�ستان، حلقت يف �سماها بالبل غردت اأعذب االأحلان، مب�رضة مب�ستقبل خري 

وعمران.

وداد بنت �سامل املعمرية

التخ�س�س: ترجمة اجنليزية

ق�ســــــة

عمــــــان

ق�ســــــة

عمــــــان

رداء  وانتظرنا  اأمانينا  رمينا  الطريق  مرمى  على 

والد،  بدفء  و  بقبلة  تنعم  لكي  ليغطيها،  الزمان 

يطعهما نبله ع�سال م�سفى.

م�سايف  عن  باحثًة  َت�َسَكَعت،  الغيوم  ب�ساط  على 

الود.. و تقطعت بكاًء لكي ال ُترى مك�سورة الغ�سن 

ناي  عزف  كاأنه  بنحيب  مزدانة  الثغر.  منحنية  و 

النومة  قبل  ما  اأغنية  للطيور  يغني  لكي  تاألق.. 

يذود  عبق  الرهيفة  عظامها  يف  وباعثة  االأخرية، 

مبا تكت�سحه لها االأيام يف باقة ورد وعلبة حلوى.

ثم تنت�سي من اأكليل االأماين ر�سفة، تعدو بعدها نبع 

الكالم، يحنو بعدها  االأبواب وعذب  �سبوح وا�سع 

باخلو�س  مزرك�س  غايل  ب�ساط  على  حرف  كل 

على  اجلديدة  احلياة  لون  بها  لُت�سيغ  واالألياف.. 

نهج مل يدنو على االأبدان من قبل.

نور بنت �سامي �سليمان الريامية

خبو..ف�سمعة!

امة هو الزمن دوَّ

ال تعرف الرجوع للوراء

ال تعرف اال�ست�سالم 

ال تعرف االنك�سار

نعم حق هو هكذا الزمن..

تدور حول دوامته دوران ع�سوائي 

تتخبطنا خطايانا فتتعرث خطايا

تقع لتنت�سلنا ثانية 

فتقف على اأقدامنا

ثم تقع لتن�سلنا �ساعة 

اأو رمبا..

اأرباعها فتعاود النهو�س 

وهكذا دواليك 

تقع لنتكئ على عكاز الزمن 

فنقف حلظة

برهة ؟

رجوتك اأيها الزمن 

هال اأ�سفقت علي 

الجمال .. الجمال 

اإنني ال اأعرف

اخل�سوع 

�ساأم�سي الأنني    

خلقت الأم�سي 

الأدور دون توقف 

هكذا اأنا

�ساأبقى جمرد زمن ..

ولكنني اأخلق العظماء ..

ندى بنت �سعيد بن �سامل الكندية 

التخ�س�س : الرتجمة للغة اإجنليزية  

امة الزمن دوَّ

بعدسة: مروة بنت سيف الرواحية
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During our days there are many messages 
and calls arrive us from number of people, 
establishment, unknown. Also, may be this 
messages are repeated during time in different 
ways without  end and without aim.
I am one of these people. During the last year, 
I have received many phone callings whit 
unknown numbers and a lot of messages with 
strange subjects like today when I received a 
message that says: I win and I get 150 OMR 
daily – 750OMR daily – 2 luxury Mercedes 
Benz cars. Also, «you are a lucky customer. 
You have been selected to enjoy 7 free days 
of amazing apps with (apps pack) service».
I think we have to stop, and start thinking 
about this because every time that we receive 

any messages or calls from unknown ones, we 
directly open it and close it as fast as without 
even caring. But should we stop here? And, 
start thinking in deep way to understand three 
main things which are:
1-who sends this strange messages and calls 
from unknown number?
2- what do they want from client?
3-Is there any response against this from 
sanctions and lows?
Can anyone give me his hand and starting 
finish this big problem. Can anyone help me 
to search understand what really happened. 
Can I get any attention?.

Name: Hafsah Salim Khamis ALaamri. 

Unknown messages and calls.

From time to time, the life 
slaps us with strong shocks. 
Sometimes, we dream, but 
our wishes don’t come 
true. Many times, we are 
about to achieve what we 
want, but in the moment 
everything we have built 
is being destroyed, so we 
should know that life is 
not a bed of roses. Despite 
all these things, we have 
to dream and dream and 

dream to reach the sky with our dreams.  
How difficult is the journey of life! Infiltrating it has 
many bad moments. Sometimes, it become as beautiful 
as a peacock and other times it shows us its black side, 
but a smart person can illuminate this side with an 
insistent flame and wakes up every morning with a new 
dreams. If you are a student in school, a worker in a job, 
a child, a young person or a man or woman, you will 
face something that holds you back. Life will close every 
door to you, but remember that God doesn’t close one 
door without opening another with bigger and greater 
possibilities.
The most important point is that you shouldn’t let 
negative and toxic people rent space in your head. Raise 
the rent and kick them out. Let me ask you about the 
famous person who invented the light bulb. People said 
many bad things about him, even his teachers said that he 
was stupid and he couldn’t learn anything! Do you know 
about whom I was talking? He is Thomas Edison who 
changed the world with his inventions. Another example 
is Oprah Winfrey that was expelled from her first job 
as a broadcaster in a Baltimore television station. She 
claimed that she had undergone a lot of discrimination 
and harassment. Today, Oprah is considered one of the 
most popular television show providers in the world and 
her estimated fortune is $ 2.9 billion.
In conclusion, I would like to tell you that if you are not 
finding a gleam of hope to becoming a successful person, 
don’t give up. Just draw another way to your dreams. 
REACH UP and touch the sky. Fly high. WAKE UP and 
free your dreams into reality and again, if you don’t find 
the sun, draw it!

By: HANADI SAIF SAID AL QASIMI 

If you didn’t  find the 
sun, drow it!

Under the patronage of the Vice Chancellor 
for Administrative and Finance Affairs, Mr. 
Saoud Muthkhour Al-Jufaili, the College 
of Arts and Sciences, University of Nizwa 
organized its Open Day activities held at Al 
Mashariq Hall, on Monday 102017/04/. The 
opening ceremony, which was also attended 
by Dr. Saleh Al Azri, Dean of Student Affairs 
and Society Services, assistant deans, heads 
of departments, a number of center directors 
at the university, a number of the university 
professors and students started by reciting 
verses from Holy Quraan, followed by a 
welcoming speech by Dr. Mostafa Mansi, 
Acting Dean of the College of Arts and 
Sciences. In his speech Dr. Mansi hailed 
students› efforts and academic achievements. 
«This activity derives its importance from 
being a clear reflection of the positive 
interaction between the students and their 
professors, as well as the outcome of the 
creative interaction between students and 
writers, intellectuals and thinkers in the 
community.The students find these days a 
broad horizon to explore their abilities, the 
production of their minds and the fruit of 
their ideas by debating with their professors 
and the talented people in their communities, 
their opinions in all areas» he said.  
Then, Dr. Mohammed Alturaihi from Al-
Khalil bin Ahmad Center for Arabic and 

Humanities Studies recited a poem which 
captured the admiration and interaction of 
the audience.  Then a documentary film 
was displayed showing the activities of the 
students of the arts education section. After 
the documentary, the patron of the ceremony, 
Mr. Al Jufaili, was invited to inaugurate the 
exhibition where he was briefed about the 
activities of the college and the participating 
departments.
The patron of the ceremony praised the 
activities and scientific initiatives that have a 
great role in supporting the educational and 
scientific work at the university appreciating 
the role of the college and the professors in 
raising the scientific standards of students. 
The activities of the Open Day of the College 
of Arts and Sciences continued till April 
12 and included many academic lectures 
and workshops presented by the faculty 
with the participation of professors from 
Sultan Qaboos University and the German 
University.
As part of the activities, the Physics section 
at the college held a training workshop for 28 
supervisors and technicians of science labs 
of schools from Al Dakhiliyah governorate. 
This was followed by entertainment activities 
including competitions and a poetry night. 

By: Ahmad Fouad Alwan, DMPS.

The Open Day Activities of the College of Arts and 
Sciences, University of Nizwa
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The thing that makes Omani culture distinctive is the «AL-Showa». It is a 
traditional meal . Omani people do it every Eid .At first the men dug a deep 
hole; they but brown wood  of fire wood we called it «AL-Somar» to be the 
coals . The second step we begin to do «AL-Tbzerh». It containing with 
vinegar ,dates ,black and red pepper, garlic, salt ,cumin and curcuma. Then 
it mix together and pour it into a large cut of meat. Third Al-khasvh ; it is 
a bag made from the «palm paper» . we but a banana leaves then pieces of 
meat then banana leaves . we close al khasva. We but alkasva into the hole 
and covered  with a piece of iron . it is to cook meat by steam . we put for a 
day or two , it depends on the type of meat you used . 

Manar Abduallha Al Naire

Steps to make delicious food
I got sick …
Many hands were extended to me and I rejected them…
 But I caught his hands. This is my friend…
 A legend that has been written only on my bones. My friend does not know 
me and I do not know him …
He is just someone invented in my dreams but it is impossible to imagine who 
is he. This is my friend…
 His  walk forward suggests returning ,he  is like an ostrich, like a butterfly. 
This is my friend...
 Did you know him? Of course not, because he is just mine. I  may walk in 
front of him days, but unfortunately he  will not know how much I love him... 
He will not hear the pulse of my heart and my thoughts seethe, stutter my 
letters, and stammer my words… 
I do not speak to him, but when I look in his  eye, I see my hope… 
That›s my friend...

 By: Nadia Mohammed AL.kasbi

That’s my friend...

Syria is shouting, but there is no
 Answering
   every day, a father, mother, son or daughter
is dying
we are staring, doing 
nothing 
God›s gift, should be stuck in our hearts and;
never budge    
Arabs must feel shameful; Syria is dying and
 no one is responding
humanity is lost, while Syria is
dying 
darkness is all around us and;
we are not feeling   
Syria is dying, and there is no
responding 

By: Maryam Nasser AL-Hadidi

Syria is dying Don’t give up
Don’t give up
The life is very long
The earth is very long
Go and try everything in this life
In any place on this earth
Of course you will succeed in one
And change your life to a wonderful life

Don’t give up 
Look at the sun 
It sets every day
But, it shines on another day
Look at the flowers
They close and open again and again
They never get bored

Don’t give up
Try again and again like them
Then you will reach your goal

Athari Ali Al-Rawahi
English language and translation
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