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االفتتاحية

سيف بن مبارك بن صاحل اجللنداني
مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم حملافظة الداخلية

حتديات  )كوفيد19(  كورونا  جائحة  أفرزت  لقد 
عموما  العامل  يف  التعليمية  األنظمة  أمام  مسبوقة  غري 
املؤسسات  إغالق  حد  إىل  بلغت  خصوصا،  والسلطنة 
والتعليم  الرتبية  سياسات  يف  النظر  وإعادة  التعليمية 
التعليمية  الرتبوية  العملية  يف  ذلك  شهدنا  كما 
مضامينها  يف  محلت  حتديات  أنها  إال  السلطنة،  مبدارس 
على  العمل  حنو  بعمق  للتفكري  حمفزا  حتوال 
مع  والتكيف  للتعامل  احليوي  القطاع  هذا  جاهزية 
االنتقال  حنو  للسعي  ورمبا  املشابهة،  الطارئة  احلاالت 
ومواءمة  اتساقا  أكثر  جديدة  تعليمية  مرحلة  إىل 
الرابعة،  الصناعية  والثورة  احلديثة  العلمية  للطفرة 
عملية  وحيقق  2040م،  عمان  رؤية  مع  يتماشى  ومبا 
بالسلطنة. احلديثة  التعليم  فلسفلة  جتسد  تعليمية 

هذا  فإن  )رصد(؛  جملة  من  السابقة  للنسخة  وامتدادا 
العدد جاء ليسلط الضوء على الدور الذي لعبته تعليمية 
الداخلية لتحجيم اآلثار والتبعات اليت جنمت جراء اجلائحة 
العملية  سري  على  أوسع  بشكل  تأثريها  دون  واحليلولة 
اجمللة  من  العدد  هذا  ميثل  كما  باحملافظة،  التعليمية 
نافذة ومنصة لعرض اجلهود الرتبوية واملساعي املباركة 
إجنازات  من  عنها  نتج  وما  احملافظة  بها  اضطلعت  اليت 
اللفتة  تلك  عن  فضال  منشودة،  غايات  وحتقيق  مشرفة 
السريعة جتاه األفكار والنتائج اليت خلصت إليها البحوث 
املنظومة  بأن  مؤكدين  باحملافظة،  الرتبوية  والدراسات 
برسالتها  االضطالع  يف  جهدا  تألو  ال  باحملافظة  الرتبوية 
الرتبوية النبيلة سعيا حنو بلوغ تطلعاتها وغاياتها املأمولة.
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االفتتاحية

سيف بن مبارك بن صاحل اجللنداني
مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم حملافظة الداخلية

حتديات  )كوفيد19(  كورونا  جائحة  أفرزت  لقد 
عموما  العامل  يف  التعليمية  األنظمة  أمام  مسبوقة  غري 
املؤسسات  إغالق  حد  إىل  بلغت  خصوصا،  والسلطنة 
والتعليم  الرتبية  سياسات  يف  النظر  وإعادة  التعليمية 
التعليمية  الرتبوية  العملية  يف  ذلك  شهدنا  كما 
مضامينها  يف  محلت  حتديات  أنها  إال  السلطنة،  مبدارس 
على  العمل  حنو  بعمق  للتفكري  حمفزا  حتوال 
مع  والتكيف  للتعامل  احليوي  القطاع  هذا  جاهزية 
االنتقال  حنو  للسعي  ورمبا  املشابهة،  الطارئة  احلاالت 
ومواءمة  اتساقا  أكثر  جديدة  تعليمية  مرحلة  إىل 
الرابعة،  الصناعية  والثورة  احلديثة  العلمية  للطفرة 
عملية  وحيقق  2040م،  عمان  رؤية  مع  يتماشى  ومبا 
بالسلطنة. احلديثة  التعليم  فلسفلة  جتسد  تعليمية 

هذا  فإن  )رصد(؛  جملة  من  السابقة  للنسخة  وامتدادا 
العدد جاء ليسلط الضوء على الدور الذي لعبته تعليمية 
الداخلية لتحجيم اآلثار والتبعات اليت جنمت جراء اجلائحة 
العملية  سري  على  أوسع  بشكل  تأثريها  دون  واحليلولة 
اجمللة  من  العدد  هذا  ميثل  كما  باحملافظة،  التعليمية 
نافذة ومنصة لعرض اجلهود الرتبوية واملساعي املباركة 
إجنازات  من  عنها  نتج  وما  احملافظة  بها  اضطلعت  اليت 
اللفتة  تلك  عن  فضال  منشودة،  غايات  وحتقيق  مشرفة 
السريعة جتاه األفكار والنتائج اليت خلصت إليها البحوث 
املنظومة  بأن  مؤكدين  باحملافظة،  الرتبوية  والدراسات 
برسالتها  االضطالع  يف  جهدا  تألو  ال  باحملافظة  الرتبوية 
الرتبوية النبيلة سعيا حنو بلوغ تطلعاتها وغاياتها املأمولة.
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الطلبة  تعّلم  تقويم  وثائق  ما اجلديد يف  زهران  األستاذ  بداية،   -
املدمج،  التعليم  نظامي  مع  لتتناسب  املختلفة؛  الدراسية  املواد  يف 

والتعليم عن بعد بشكل عام؟

الدراسي للعام  الطلبة  تعلم  تقويم  آلية  مواءمة   متت 
تداعيات مع  للتكيف  استثنائي  كعام   2020/2021م 
بنود بعض  ُعّدلت  إذ   ،)19 )كوفيد  كورونا   جائحة 
 الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة للصفوف )12-1( كما
الدراسية املواد  يف  الطلبة  تعلم  تقويم  وثائق  مواءمة   متت 
عن والتعليم  املدمج  التعليم  نظامي  مع  لتتناسب   املختلفة 
فيها حددت  حيث  الدراسي،  العام  مدار  على  كامال   بعد 
التقويم املستمر اليت ستطبق يف كل مادة دراسية  أدوات 
التطبيق مرات  وعدد  أداة  لكل  الدرجات  توزيع   وآلية 
وجداول املستمر  التقويم  أدوات  لتنفيذ  الزمنية   واخلطة 

.مواصفات االختبارات القصرية واالمتحانات النهائية

ظل  يف   )5-12( للصفوف  الطلبة  تقويم  يف  املتبعة  اآللية  ما   -
اجلائحة حسب الوثيقة العامة لتقويم الطلبة؟

السنوي  التقويم  نظام  سيطبق  االستثنائي  العام  هذا  يف 
الدراسيني  الفصلني  بنظام  وليس  كامل(  دراسي  )عام 
 ،)5-12( للصفوف  واحد  نهائي  وامتحان  معتاد،  هو  كما 
إىل  باإلضافة  الدراسي  العام  بنهاية  تطبيقه  سيتم  حيث 
خالهلما  من  يتم  أخريتني  وأداتني  قصرية  اختبارات  ثالثة 

تقويم أعمال الطلبة طوال العام الدراسي.
مستمرة  تقويم  بأدوات  فيقّومون   )1-4( الصفوف  طلبة  أما 
 )3-4( للصفوف  قصرية  اختبارات  متضمنة   100% بنسبة 
من  للصفوف  الطلبة  تعلم  تقويم  وثائق  يف  ورد  ما  حسب 

.)1-4(
للصفوف  الطلبة  تعلم  لتقويم  العامة  الوثيقة  أشارت  وقد 
الطلبة  2020/2021م إىل أن تقويم  الدراسي  )12-1( للعام 
ويف  التعليمية  املنصات  عرب  سيكون   )1-11( للصفوف 
إلكرتونية  تقويم  أداة  ألي  الطلبة  تطبيق  تعذر  حالة 
فيستطيع الطالب التواصل مع املعلم وإدارة املدرسة إلجياد 
وثائق  يف  ورد  ما  حسب  األدوات  هذه  لتنفيذ  أخرى  بدائل 
تقييم  فسيتم   )12( للصف  بالنسبة  أما  الدراسية،  املواد 

الطلبة ورقيا يف املدرسة.

زهران النبهاني
رئيس قسم مراقبة وتقويم التحصيل 

الدراسي بتعليمية الداخلية

ألقت جائحة كورونا ظالهلا على العام الدراسي احلالي، فأحدثت تغيريات استثنائية يف مسار التعليم والتعلم؛ مما نتج عنه تغيري يف 
آلية تقويم أداء الطلبة هلذا العام بأدوات تقويم توائم متطلبات التعلم وحتقق أهدافه، وملعرفة أبرز التغريات يف تقويم األداء املدرسي لطلبة 
املدارس هذا العام، التقت -رصد- بـزهران بن حمسن بن زهران النبهاني رئيس قسم مراقبة وتقويم التحصيل الدراسي بــتعليمية الداخلية لتخرج 

بهذا احلديث..

التقويم الرتبوي هذا العام....
 كيف ُيطبق؟
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- ما طبيعة حمتوى االختبارات بشكل عام؟

الدراسي لكل مادة حسب نسب معينة  مت تقليل احملتوى 
ختتلف من مادة ألخرى، كما مت حتديد مواضيع االختبارات 
املواد  النهائية يف وثائق تقويم تعلم  القصرية واالمتحانات 
يف  القصرية  االختبارات  مواضيع  تدخل  ال  حبيث  املختلفة 

االمتحانات النهائية.

- كيف ستكون اختبارات دبلوم التعليم العام وطلبة الصفوف )-5
ستكون  وهل  والالمركزية،  املركزية  حيث  من  النهائية   )11

ورقية أم إلكرتونية؟

إلكرتونيا   )5-11( للصفوف  النهائية  االختبارات  ستطبق 
املدرسة  مستوى  على  وتعد  التعليمية،  املنصة  باستخدام 
إعداد  يف  مدرسة  من  أكثر  تشرتك  أن  وباإلمكان 
االمتحانات النهائية بعد التنسيق مع دائرة التقويم الرتبوي 
االمتحانات  إعداد  ضوابط  نشرة  يف  جاء  ما  وفق  باملديرية 
الدراسي  للعام  النهائية  اإللكرتونية  االمتحانات  وإدارة 
جدول  حسب  االستثنائي.ورقيا  العام  هلذا  2020/2021م 

تعده املدرسة هلذه املواد فقط.

بعد  عن  التعليم  لنظام  املطبقة  للمدارس  املتاحة  البدائل  ما   -
الطلبة  يراعى  وكيف  التعليمية؟  املنصات  يف  كامل  بشكل 
التقين  اجلانب  يف  والصعوبات  التحديات  بعض  يواجهون  الذين 

لتسليم األعمال واملهام؟

خيص  فيما  العام  هلذا  املواد  تقويم  وثائق  مواءمة  أوضحت 
كاملة  بصورة  بعد  عن  التعليم  لنظام  املطبقة  املدارس 
أو  التعليمية  املنصة  تفعيل  الطالب  على  تعذر  إذا  أنه 
مع  باالتفاق  يستطيع  فإنه  بها،  األعمال  تسليم  أو  استالم 
الربيد  مثل:  املتاحة  الوسائط  أو  البدائل  استخدام  املدرسة 
اإللكرتوني، أو التطبيقات املصاحبة للمنصة التعليمية 
بالرسائل  إرساهلا  ميكن  روابط  هيئة  على  تكون  واليت 
وفق  األعمال  لتسليم  املدرسة  إىل  احلضور  أو  النصية، 

مواعيد حتددها املدرسة.

مستجدات  مجيع  إليصال  الدائرة  اختذتها  اليت  اإلجراءات  ما   -
التقويم الرتبوي إىل احلقل الرتبوي وكذلك ولي األمر؟

مت توضيح مستجدات التقويم الرتبوي هلذا العام بعدة طرق 
التقويم  وثائق  مبستجدات  اخلاصة  النشرات  تعميم  منها 
للمدارس، وكذلك من خالل اللقاءات الرتبوية اليت نفذتها 
ملديري  الداخلية  حملافظة  والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية 
مدارس احملافظة ومديراتها، باإلضافة إىل اللقاءات الرتبوية 
شاركت  كما  باملدارس،  التدريسية  للهيئات  واملشاغل 
بعض  نفذتها  اليت  الرتبوية  واللقاءات  الندوات  يف  الدائرة 

املدارس ألولياء أمور الطلبة.

يف  الرتبوي  احلقل  تواجه  واليت  رصدها  مت  اليت  التحديات  ما   -

تطبيق  يف  وأيضا  التعليمية،  املنصات  يف  التقويم  أدوات  تفعيل 
Google classroom ومنصة  القصرية يف منصة  االختبارات 

منظرة؟ وكيف مت حلها؟

يف  الصعوبات  بعض  املدارس  من  فئة  واجهت  البداية  يف 
التحديات  من  وغريها  وتفعيلها  التعليمية  املنصات  دخول 
الرتبوي  احلقل  من  التحديات  هذه  مجع  مت  وقد  األخرى، 
الوزارة  نفذت   وقد  الوزارة،  يف  للمختصني  إرساهلا  ثم  ومن 
التدريب  برامج  العام  هذا  بداية  يف  واملعلمات  للمعلمني 
عن بعد للمنصات التعليمية يف البوابة التعليمية، كما 
مت تنفيذ تدريب عملي عن بعد جلميع املعلمني واملعلمات 
الالزمة  املهارات  إلكسابهم   Google Meet برنامج  عرب 
للتغلب على هذه التحديات، باإلضافة إىل ذلك ُطبق مؤخرا 
Google classroom ومنظرة عرب  تدريب عملي ملنصيت 
من  جمموعة  تدربت  حيث   Microsoft Teams برنامج 
املعلمني من كل مدرسة من مدارس احملافظة ليقوموا بعد 
باملدرسة،  التدريسية  اهليئات  إىل  التدريب  أثر  بنقل  ذلك 
Goog� ملنصة وفيديوهات  تقنية  روابط  رسلت 

ُ
أ  كما 

املنصة  يف  التقويم  أدوات  توظيف  حول   le classroom
التحديات،  هذه  على  التغلب  يف  الرتبوي  احلقل  لتعني 
والتعليم  الرتبية  وزارة  أصدرتها  اليت  األدلة  ذلك  إىل  أضف 
تفعيل  حتديات  معاجلة  أدلة  ومنها  التحديات  هذه  ملواجهة 
 Google أدوات التقويم يف املنصات التعليمية )املنظرة + 
classroom( مت تعميمها ملدارس احملافظة وكذلك دليل 
منظرة  منصة  يف  التالميذ  تعلم  تقويم  أدوات  تفعيل 

التعليمية للصفوف )1-4(.
من  تطبيقها  فسيتم  القصرية  االختبارات  خيص  وفيما 
فيتم  منظرة  منصة  أما   ،Google Form مناذج  خالل 
خالل  من   )3-4( للصفوف  القصرية  االختبارات  تطبيق 
Mi� مناذج أو  منظرة  منصة  يف  املقالية  األسئلة   أيقونة 

.crosoft form

- كلمة أخرية تود تقدميها للطالب وولي األمر:

يف ظل هذا العام االستثنائي نوجه أبناءنا الطلبة إىل تنظيم 
مذاكراتهم وحضور حصصهم باستمرار سواء تلك املتزامنة 
مع  والتواصل  بأول  أوال  أعماهلم  وتسليم  املتزامنة،  أوغري 
َيشُكل  فيما  التعليمية  املنصات  خالل  من  معلميهم 
باستمرار،  الذاتي  والتعلم  البحث  وكذلك  فهمه  عليهم 
كما نوجه أبناءنا الطلبة إىل االستفادة من مجيع عناصر 
التابعة  التعليمية  مورد  قناة  مثل  اإللكرتونية  املعرفة 
التعليمية  الدروس  ومتابعة  والتعليم،  الرتبية  لوزارة 
حنث  كما  الفضائية،  السلطنة  قنوات  على  تبث  اليت 
باستمرار  أبنائهم  تعلم  متابعة  بأهمية  الطلبة  أمور  أولياء 
تعلم  تواجه  اليت  التحديات  ملعاجلة  املدارس  مع  والتواصل 
األمة  وعن  عنا  يرفع  أن  تعاىل  نسأله  ختاما  أبنائهم، 

اإلسالمية هذا البالء، إنه على كل شيء قدير.
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محد الكندي
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من  اجلائحة  مع  تفاعل  القسم  الكندي: 
خالل تنفيذ برامج وأنشطة

رئيس  الكندي،  سامل  بن  محد  أوضح 
قسم  دور  باحملافظة  املهين  التوجيه  قسم 
املهين  التوجيه  وأخصائي  املهين  التوجيه 
الختيار  الطلبة  توجيه  يف  باملدرسة 
األكادميي  مسارهم  حتدد  اليت  املواد 
التوجيه  قسم  فقال:  اجلائحة،  ظل  يف 
بتدريب  يعنى  الطالبي  واإلرشاد  املهين 
بدورهم  ليقوموا  املهين  التوجيه  أخصائي 
الطالب  إرشاد  خالل  من  املدارس  يف 
موادهم  اختيار  كيفية  إىل  وتوجيههم 
ورغباتهم  ميوهلم  حسب  الدراسية 
فرص  مع  يتواءم  ومبا  واجتاهاتهم، 
املطروحة  والتخصصات  العالي  التعليم 

اليت حيتاجها سوق العمل.
املنفذة  واألنشطة  الفعاليات  أهم  ومن 
يقول  اجملال،  هذا  يف  العام  هذا 
القسم  يف  املختصون  قام  الكندي: 
بتوظيف التنقية يف تقديم هذه الربامج 
ألخصائيي  سواء  والفعاليات  واألنشطة 
األمور  وأولياء  للطلبة  أو  املهين  التوجيه 
العامة  املعنية  اجلهات  مع  والتواصل 
التوجيه  خلدمة  والداعمة  واخلاصة 
املهين كاستخدام برامج االتصال املرئي: 
اليت  وغريها   Zoom, Meet,Teams
ويضيف  الظروف.  هذه  مع  تتناسب 
عدت حلقات مرئية 

ُ
الكندي: كذلك أ

مشريف  من  عدد  تقديم  من  مسجلة 
حول  والطلبة  وأخصائييه  املهين  التوجيه 
الدراسية  املواد  اجلوانب املتعلقة باختيار 
بالقبول  واملستجدة  املتعلقة  واملواضيع 

املوحد بالتعاون مع األستوديو التعليمي 
بنزوى.  والتكنولوجيا  العلوم  مبركز 
ريادة   “ بعنوان  ملتقى  تنفيذ  كذلك 
الذي   “ واعدة  مستقبلية  آفاق  األعمال 
التوجيه  وأخصائيي  الطلبة  استهدف 
ومبشاركة  األمور،  وأولياء  املهين 
من  ومناذج  وخاصة  عامة  جهات  عدة 
داخل  من  متميزة  طالبية  شركات 
جانب  تعزيز  بهدف  وخارجها  احملافظة 
العمل  بسوق  وربطه  األعمال  ريادة 
اختيار  يف  عالقة  من  العمل  لسوق  ملا 
والتخصصات  الدراسية  خلياراته  الطالب 

املستقبلية. التعليمية 
ملتقى  القسم  نظم  الكندي:  ويضيف 
بالتعاون   “ طموحاتي  حتقق  خياراتي   “
استهدف  الذي  املهين  املرشد  منصة  مع 
مستوى  على  العاشر  الصف  طلبة 
مستجدات  حول  آخر  ولقاء  احملافظة، 
وأولياء  الطلبة  استهدف  املوحد  القبول 
حول  املهين  التوجيه  وأخصائيي  األمور 
بسام  قدمها  املوحد  القبول  مستجدات 
مبركز  التوعية  قسم  رئيس  احلسين، 
العالي،  التعليم  بوزارة  املوحد  القبول 
 “ بعنوان  حماضرة  إقامة  إىل  باإلضافة 
مناسب”  قرار  الختاذ  النفسي  االستعداد 
الرباشدية،  حفيظة  الدكتورة  قدمتها 
جنوب  مبحافظة  مهين  توجيه  مشرفة 
اختاذ  مهارة  متثله  ملا  نظرا  الباطنة؛ 
أهمية  من  النفسي  واالستعداد  القرار 
التعليمي  ملساره  الطالب  اختيار  يف 

الدراسية. وخياراته 

محد الكندي

تتفاعل مجيع القطاعات واملؤسسات مبختلف أنواعها مع الظروف الراهنة واملرتبطة جبائحة كوفيد19-، وبال شك أن اجلائحة أّثرت بشكل مباشر 
أو غري مباشر على هذه القطاعات. ويعد قطاع التعليم من القطاعات املهمة اليت البد أن تتكيف مع الوضع لضمان استمرارية العملية التعليمية. وقد 

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم نظامي التعليم عن بعد والتعليم املدمج، وفيما يتعلق بالتوجيه املهين ودوره يف التعامل مع هذه اجلائحة وكيفية التأقلم 
مع تداعياتها، و مدى تأثر طلبة الصفني العاشر واحلادي عشر يف عملية اختيار املواد، وقفت -رصد- على كل حيثيات املوضوع من خالل لقائها باملعنيني 

باألمر.

وتأثريها يف اختيار المواد لطلبة الصفني العارش والحادي عرشالجائحة
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احملاربي: مل ختتلف األسس

اليت ال بد لطلبة الصفني ١٠ و١١  وعن األسس 
وهل  الدراسية،  املواد  اختيار  عند  بها  األخذ 
اختلفت يف ظل اجلائحة؟ قال ناصر بن سعيد 
مبدرسة  املهين  التوجيه  أخصائي  احملاربي، 
بناء  األساسي:  للتعليم  عبداهلل  بن  اخلليل 
يف  وميوله  وإمكاناته  الطالب  قدرات  على 
بعض املواد الدراسية وربطه بالتخصص الذي 
من  عشر  الثاني  الصف  بعد  بدراسته  يرغب 
خالل رجوعه لدليل الطالب الصادر من القبول 
يناسبه  مبا  الدراسية  املواد  خيتار  فإنه  املوحد 
باإلضافة  هذا  الشخصية،  مساته  ويناسب 
إىل تعرفه على ميوله املهين من خالل تطبيقه 
أهمية  ننسى  ال  كما  املهنية،  امليول  ملقياس 
رجوع الطالب إىل توصيف املواد الدراسية اليت 
سيدرسها وأخذ املشورة من األهل ومن أخصائي 
أن  على  مؤكدًا  باملدرسة،  املهين  التوجيه 
أثرت على بعض  األسس مل ختتلف ولكنها 
لصعوبة  التحصيلية  مستوياتهم  يف  الطالب 
ملتابعة  توفرها  أو عدم  اإلنرتنت  توفر شبكة 
دروسهم املدرسية يف ظل إقرار التعلم عن بعد.

الطالب حممد الزكواني: مل أخرت بعد!

إذا  وما  الدراسية  للمواد  الطلبة  اختيار  وحول 
اليت  االختيار  عملية  من  ختوف  لديهم  كان 
ظل  يف  واألكادميي  املهين  مسارهم  ستحدد 
السالم  عبد  حممد  الطالب  أوضح  اجلائحة، 
مبدرسة  العاشر  بالصف  املقيد  الزكواني 
اخلليل بن عبداهلل للتعليم األساسي: مل أخرت 
أرغب يف  اليت  املواد  الدراسية لكن  املواد  بعد 
إخواني  أحد  مبساعدة  سأختارها  اختيارها 
اآلن  ويدرسها  قبل  من  درسها  ألنه  البيت  يف 
الطب،  ختصص  قابوس  السلطان  جامعة  يف 
احلديث  أطراف  وجتاذبنا  معه  جلست  فقد 
الدراسية،  للمواد  اختياري  خيص  فيما 
فاملشورة واالستفادة من جتارب اآلخرين حتمًا 
إىل  باإلضافة   ، بإذن اهلل  لي  ستكون معينا 
دور أخصائي التوجيه املهين والربامج اليت قدمها 

عن بعد فيما يتصل بهذا اجلانب.

الطالب حمسن النهدي: لدي ختّوف

عبداهلل  بن  حمسن  الطالب  أعرب  كما 
النهدي املقيد بالصف العاشر مبدرسة اخلليل 
ختوفه  عن  األساسي  للتعليم  عبداهلل  بن 
بقوله:  ذلك  معلاًل  الدراسية  املواد  اختيار  يف 
العديد  معه  خيّلف  قد  بعد  عن  التعليم  إن 

انقطاع  مثل  تواجهين،  قد  اليت  املشاكل  من 
الشبكة، وعدم توفر البيئة اجليدة يف املنزل 
التعليم  مع  كانت  اليت  بالظروف  مقارنة 
التفاعلية  املشاركات  عن  فضال  املباشر، 
الصفية بني الطلبة واملعلم، فهي ختلق فرصة 
وبصورة  املشكالت  وحل  للمناقشة  أكرب 

تشاركية أكرب.

ُيسّهل  ال  بعد  عن  التعليم  الرحيب:  محزة  الطالب 
دراسة بعض املواد

املقيد  الرحيب  خلفان  بن  محزة  الطالب  وأشار 
بن  اخلليل  مبدرسة  عشر  احلادي  بالصف 
بعد  عن  التعليم  األساسي:  للتعليم  عبداهلل 
الرياضيات  مثل  املواد  بعض  دراسة  يسهل  ال 
التطبيقية واجلغرافيا واللغة اإلجنليزية فهي 
حتتاج متابعة لشرح األستاذ؛ فالتعلم عن بعد 
يفقد استمرار متابعة الشرح لضعف شبكة 
اإلنرتنت؛ وعليه ال تصل املعلومات بالطريقة 
املباشر  التعليم  يف  بينما  واملناسبة،  السهلة 
واحلوار  املعلم،  لشرح  واملتابعة  الفهم  يسهل 

والنقاش املباشر.

صعب  بعد  عن  التعليم  العربية:  مجانة  الطالبة 
لكنه ليس عائقًا للفهم

أمحد  بنت  مجانة  الطالبة  أكدت  كما 
العربية املقيدة بالصف احلادي عشر مبدرسة 
على  األساسي  للتعليم  الريامية  عائشة 
املواد  اخرتت  وقالت:  بعد  عن  التعليم  صعوبة 
عن  التعليم  أن  أرى  نظري  وجهة  ومن  البحتة، 
يزال  ال  ألنه  املواد  هذه  دراسة  يسهل  لن  بعد 
وأسهل  أوضح  املدرسة-  -يف  املباشر  التعليم 
أكثر  الطالب  يكون  حيث  لالستيعاب؛ 
ومناقشتها  الدروس  لتلقي  ونشاطًا  استعدادًا 
مع املعلم وجهًا لوجه، ولكن يف الوقت نفسه 
التعليم عن بعد ليس عائقًا للفهم ألن القدرة 
ممكنة  املعلم  مع  والتحاور  التواصل  على 
شبكة  يف  مشاكل  هناك  كانت  إذا  إال 

اإلنرتنت وهذا ما يتعرض له بعضهم.

مل أتردد يف اختيار املواد قبل وبعد اجلائحة

مجانة:  قالت  املواد  اختيار  عن  سؤاهلا  وحول 
املواد  البحتة ومل أتردد يف اختيار  املواد  اخرتت 

قبل وبعد اجلائحة ألن املواد اليت قمت
ومل  مسبقًا  هلا  التخطيط  مت  قد  باختيارها 

تكن اجلائحة حاجزًا ليدفعين لتغيري املواد

حممد الزكواني

ناصر احملاربي

 حمسن النهدي

 محزة الرحيب
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الذي  نفسه  التوجه  على  أكملت  لذلك 
اخرتته يف البداية.

ليلى الشقصية: للجائحة تأثريات إجيابية وسلبية

أخصائية  الشقصية،  عمر  بنت  ليلى  وقالت 
األرقم  بنت  آمنة  مبدرسة  املهين  التوجيه 
أن جائحة كوفيد19  نعلم  املخزومية: حنن 
نواحي  مجيع  على  آثارها  انعكست  قد 
احلياة املختلفة وإذا حتدثنا عن جوانب تأثريه 
األكادميي  ملساره  الطالب  اختيار  على 
التأثريات  فإننا نتحدث عن نوعني من  واملهين 

سواء تلك اإلجيابية أو السلبية.

من  العديد  ظهرت  اإلجيابي  اجلانب  ففي 
تثري  اليت  املشوقة  اإللكرتونية  الربامج 
التعلم  مبتعة  وتشعره  الطالب  اهتمام 
وتشجعه على البحث عن املعلومات املتعلقة 
مبيوله  املرتبطة  املهنية  البيئات  بتحديد 
ورغباته وكذلك سهولة التعرف على مجيع 
املختلفة واالطالع  العالي  التعليم  مؤسسات 
التعرف  يف  يرغب  اليت  املهن  توصيف  على 
ونستطيع  التفاصيل،  من  مبزيد  عليها 
موسوعة  طالب  لكل  أصبح  إنه  القول 
مهنية متكاملة تتيح له إمكانية االطالع 
املواد  الختيار  املساندة  األدوات  مجيع  على 
الدراسية كاألدلة املهنية واألدلة التعليمية 
املتعلقة  والكتب  والفيديوهات  واألنشطة 
بتوصيف املواد الدراسية أو مؤسسات التعليم 
 Google العالي بطريقة منظمة يف منصة 
يف  وذلك  الربامج  من  غريها  أو   Classroom

أي وقت حيتاج إليها.

وأضافت الشقصية: أن من ضمن اإلجيابيات 
سهولة  هو  الظروف  هذه  ظل  يف  حدثت  اليت 
امللتقيات  حلضور  الطالب  مشاركة 
االفرتاضية والفعاليات اليت تنظمها احملافظة 
أو تلك اليت يتم تنفيذها على مستوى الوزارة 
دون احلاجة إىل الذهاب إىل مكان حمدد أو 
استقطاع اليوم الدراسي كما كان يف ظل 
استضافة  سهولة  وكذلك  العادية  الظروف 

املختصني لتوعية أكثر عدد من الطالب.
قد  واليت  طرأت  اليت  السلبية  اجلوانب  عن  أما 
تؤثر يف اختيارات الطالب يف ظل كوفيد19 
تقول الشقصية: صعوبة التواصل املباشر مع 
من  متكنه  وعدم  املهين  التوجيه  أخصائي 
حضور اجللسات اإلرشادية اليت يستطيع من 
خالهلا حتديد ميوله املهنية أو حتديد مستواه 

الطالب  أن  كما  أكثر.  بدقة  التعليمي 
الزيارات  تنفيذ  يف  املشاركة  يستطيع  ال 
امليدانية لبعض مواقع العمل يف اجملال الذي 
الشقصية: كذلك من  إليه. وتضيف  مييل 
الطالب  على  تؤثر  قد  اليت  السلبيات  ضمن 
هو  الدراسية  اخليارات  تسجيل  فرتة  أثناء 
التواصل  يف  الرغبة  عند  بالقلق  شعوره 
عن  لالستفسار  املهين  التوجيه  أخصائي  مع 
منطقية اخليارات أو التأكد من مدى تناسب 
أو عند  الدراسية مع ميوله وقدراته  اخليارات 
من  بالرغم  التعليمية  البوابة  مع  التعامل 
إىل  باإلضافة  توضيحية  فيديوهات  وجود 
كيفية مواجهة بعض املشاكل الفنية اليت 
حتدث أثناء التسجيل أو ضعف الشبكة أو 
التعامل مع كلمات  عدم توفرها وكيفية 
أخصائي  دور  يأتي  وهنا  أكثر،  بدقة  املرور 
وتسهيل  الصعوبات  ملواجهة  املهين  التوجيه 
عنهم  تبعد  ميسرة  بطريقة  الطالب  أمور 

القلق والتفكري السليب.

وقتا  لنا  وفرت  اجلائحة  الشقصية:  الطالبة مسا 
أطول للتفكري

قالت  اجلائحة  وتأثري  املواد  اختيار  وحول 
املقيدة  الشقصية  أمحد  بنت  مسا  الطالبة 
األرقم  بنت  آمنة  مبدرسة  العاشر  بالصف 
وجائحة  املواد،  اخرتت  نعم  املخزومية: 
اختياري وإمنا  كورونا مل تغري أي شيء يف 
أطول  وقتًا  لنا  أتاحت  اجلائحة  احلقيقة  يف 
أنفسنا  على  والتعرف  والتمعن  للتفكري 
صدق  وبكل  املهنية،  واجتاهاتنا  وميوالتنا 
وكافيًا  مقنعًا  سببا  اجلائحة  هذه  أعترب  ال 
املساعدة  الوسائل  فكل  الطالب؛  لرتدد 

متوفرة لالستعانة بها يف حتديد اختياراته. 

واستطعت حتديد القرار

من  التخوف  بعض  لدي  كان  أنه  أنكر  ال 
اختيار املواد الدراسية بسبب وقوعي يف حرية 
انتهاء  وبني  إليها  أميل  ال  مادة  اختيار  بني 
إليها،  أميل  ختصصات  دراسة  يف  بي  األمر 
استطعت حتديد  وتوفيقه  لكن حبمد اهلل 
لي  يضمن  الذي  املهين  ملساري  األنسب  القرار 

مستقبال أفضل بإذن الرمحن. 

مسا الشقصية

مجانة العربية



املنذري على  الباحث هالل بن حممد بن سامل  حصل 
درجة املاجستري يف الرتبية يف ختصص إدارة تعليمية 
مدى  رسالته:  عن  2021م  لعام  نزوى  جامعة  من 
بتطوير  وعالقتها  املتعلمة  املنظمة  أبعاد  تطبيق 
األداء الوظيفي لدى العاملني باملديرية العامة للرتبية 
عمان. سلطنة  يف  الداخلية  حملافظة  والتعليم 

اهلدف
تطبيق  مدى  على  التعرف  إىل  الدراسة  وتهدف 
العامة  املديرية  يف  املتعّلمة  املنظمة  أبعاد 
بسلطنة  الداخلية  حملافظة  والتعليم  للرتبية 
عمان، والوقوف على جماالت األداء الوظيفي اليت 
على  البحث  كذلك يركز  إىل تطوير،  حتتاج 
معرفة طبيعة العالقة بني تطبيق أبعاد املنظمة 
والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية  يف  املتعّلمة 
الوظيفي. األداء  وتطوير  الداخلية  حملافظة 

النتائج
تطبيق  درجة  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وخلصت 
أبعاد املنظمة املتعلمة كان مبستوى متوسط، 
وجود  إىل  عامة  بصورة  تشري  النتيجة  وهذه 
املديرية  العاملني يف  لدى  الرضا  نوع من ضعف 
ملدى  الداخلية  حملافظة  والتعليم  للرتبية  العامة 
يعزى  وقد  املتعلمة.  املنظمة  أبعاد  تطبيق 
والوسطى  العليا  اإلدارات  تشجيع  ضعف  إىل 
املنظمة  خصائص  ترسيخ  على  باملديرية 
اإلسرتاتيجية  اخلطة  وضعف  فيها،  املتعلمة 
اإلمكانات  وتسخر  االجتاه،  هذا  تتبنى  اليت 
العملية. هذه  خدمة  يف  واملادية  البشرية 
األداء  أن واقع تطوير  الدراسة إىل  وأشارت نتائج 
الوظيفي كما يراه العاملون يف املديرية العامة 
بسلطنة  الداخلية  حملافظة  والتعليم  للرتبية 
عمان عند مستوى متوسط، وهذه النتيجة تشري 
إىل وجود نوع من عدم الرضا لواقع تطوير األداء 
الوظيفي من وجهة نظر العاملني باملديرية؛ ولعل 
ذلك راجع إىل قلة إدراك بعض القيادات اإلدارية 
لدى  الوظيفي  األداء  بأهمية تطوير  املديرية  يف 

البريوقراطي  بالنمط  ومتسكهم  العاملني، 
املعامالت.   وإنهاء  العمل  إجراءات  تسيري  يف 
عالقة  وجود  عن  الدراسة  كشفت  كما 
املنظمة  تطبيق  مستوى  بني  طردية  ارتباطية 
ويعلل  الوظيفي.  األداء  ومستوى  املتعلمة 
بأن  اإلجيابية  العالقة  هذه  وجود  الباحث 
املنظمة  أبعاد  تتبنى  اليت  العمل  مؤسسة 
نفسها  تطوير  على  حترص  ما  دائما  املتعلمة 
تشجع  وكذلك  املستمر،  التعلم  فرص  وتوفري 
وتوظيف  اجلماعية  واملشاركة  البحث  على 
كما  وإبداعاتهم،  ومهاراتهم  أفرادها  قدرات 
ممارسة  عند  واملعلومات  باملعرفة  تهتم  أنها 
وظائفها وتستثمر خربات ومعارف العاملني فيها. 
حموري  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت  وأخريًا   
أسهما  قد  املشرتكة  والرؤية  الفريق  تعلم 
هذان  فسر  حيث  الوظيفي.  باألداء  بالتنبؤ 
التباين  من   )69%( نسبته  ما  معًا  املتغريان 
أن  تبني  كذلك  الوظيفي،  األداء  يف  احلاصل 
النظمي-  )التفكري  األخرى  الثالثة  احملاور 
مل  العقلية(  النماذج  الشخصي-  التمكني 
الوظيفي. األداء  على  يذكر  تأثري  هلا  يكن 

التوصيات
الدراسة  فإن  السابقة،  للنتائج  ووفقا 
اآلتية: التوصيات  من  جبملة  خرجت 

املتعلمة: املنظمة  • جمال 
والتعليم  الرتبية  وزارة  ترسيخ  ضرورة   -
العامة  املديرية  يف  املتعلمة  املنظمة  أبعاد 
الداخلية،  حمافظة  يف  والتعليم  للرتبية 
عليها  تشرف  اليت  املؤسسات  من  وغريها 
اإلجيابية  لعالقتها  وذلك  املدارس،  مثل 
فيها. للعاملني  الوظيفي  األداء  بتطوير 

-  ضرورة تلقي املديرية العامة للرتبية والتعليم 
على  الرتكيز  من  املزيد  الداخلية  حملافظة 
مكون تعلم الفريق ومكون الرؤية املشرتكة 
املتعلمة  املنظمة  مكونات  أكثر  باعتبارهما 

وميكن  الوظيفي،  األداء  تطوير  يف  تأثريا 
هذه  على  الرتكيز  خالل  من  ذلك  حتقيق 
التدريبية  الربامج  تقديم  أثناء  املكونات 
العمل.  فرق  تشكيل  عند  وكذلك 
ضرورة إشراك املديرية العامة للرتبية  	-
يف  العاملني  مجيع  الداخلية  حملافظة  والتعليم 
املديرية يف صياغة الرؤى وبناء اخلطط واألهداف 
للمديرية. اإلسرتاتيجية  القرارات  ووضع 

ضرورة أن تقدم املديرية العامة للرتبية  	-
تدريبيا  برناجما  الداخلية  حملافظة  والتعليم 
وقدراتهم  مهاراتهم  بتنمية  ُيعنى  للعاملني 
وتهيئتهم لتحويل املديرية إىل منظمة متعلمة.

الوظيفي: • جمال تطوير األداء 
برامج  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنفذ  أن  ضرورة   -
والعاملني  باملديرية  اإلدارية  للقيادات  تدريبية 
متكنهم  اليت  والوسائل  باألساليب  ُيعنى  فيها 
منظمة  تكون  ألن  باملديرية  الوصول  من 
الوظيفي. أدائهم  لتطوير  وحمفزة  متعلمة 

باملديرية  واملعنوية  املادية  احلوافز  تفعيل   -
وتوزيعها بعدالة بني العاملني وخاصة اجمليدين 

منهم مبا يساعد على تطوير أدائهم الوظيفي.
للرتبية  العامة  املديرية  تستثمر  أن  ضرورة   -
األداء  تقييم  نتائج  الداخلية  حملافظة  والتعليم 
التنافس  إجياد  أجل  من  للعاملني  الوظيفي 
أن  وميكن  العمل،  يف  أدائهم  وتطوير  بينهم 
العناصر  أفضل  يتحقق ذلك من خالل تكريم 
الوظيفية، وتقدميهم يف جمال الرتقية الوظيفية.

والتعليم  للرتبية  العامة  املديرية  تعمل  أن   -
الربامج  تطوير  على  الداخلية  حملافظة 
الفعلية  االحتياجات  مع  يتناسب  مبا  التدريبية 
املستمر،  تعلمهم  يضمن  ومبا  للموظفني 
االحتياجات  دراسة  ينبغي  ذلك  ولتحقيق 
ضرورة  مع  للموظفني  الفعلية  التدريبية 
يف  املرموقة  األكادميية  باملؤسسات  االستعانة 
النوعية. التدريبية  الربامج  لتقديم  السلطنة 

مدى تطبيق أبعاد املنظمة املتعلمة وعالقتها 
بتطوير األداء الوظيفي لدى العاملني باملديرية 
العامة للرتبية والتعليم حملافظة الداخلية يف 

سلطنة عمان

زاوية للبحث العلمي

هالل بن حممد بن سامل املنذري
القائم بتسيري مهام رئيس قسم أمن املديرية

باملديرية العامة للرتبية والتعليم  حملافظة الداخلية
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 OUTWARD BOUND خاض كشافة تعليمية الداخلية ومرشداتها جتربة برنامج حتدي عمان الذي نظمته شركة
OMAN حتت رعاية البنك الوطين العماني الستكشاف رمال الشرقية؛ وذلك بهدف تطوير املهارات احلياتية والسلوكية 
لدى اجليل الناشئ لتساعده على ختطي احملن واملصاعب ليواكب التطورات اليت يعيشها الوطن والعامل ككل، كمهارة 
–رصد- بالكشافة واملرشدات واملشرفني  التقت  الناقد، وحل املشكالت، هنا  الوقت، واملرونة، والتفكري  اإلدارة، وتنظيم 

ملعرفة تفاصيل املغامرة..

برنامج  ضمن  الرشقية  رمال  يستكشفون  ومرشداتها  الداخلية  تعليمية  كشافة 
تحدي عمان
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حتدي عمان ورؤية 2040

فرقة  قائد  العربي،  علي  بن  صاحل  حدثنا 
املشرف  للبنني  سلطان  بن  بلعرب  مدرسة 
عمان   حتدي  يف  الكشافة  رحلة  على 
الذي ابتدأ حديثه بتعريف متابعي - رصد 
وعالقته  عمان  حتدي  برنامج  بأهداف   –
حتدي  يهدف  قائال:   2040 عمان  برؤية 
دورات  عمل  إىل  عام  بشكل  عمان 
جذري  تغيري  صنع  من  متكنهم  لألفراد 
توسيع  على  تشجيعهم  عرب  قدراتهم  يف 
مداركهم الفكرية والبدنية واكتشاف 
وتضم  احلقيقية،  وإمكاناتهم  ذواتهم 
طبيعة  حسب  خمتلفة  مستويات  الدورة 
يتم   ، والفكرية  البدنية  املشاركني 
كسر حاجز اخلوف واخلجل، بعدها يتعلم 
املشارك كيف يصل إىل اهلدف عن طريق 
والتخطيط  الواحد  الفريق  بروح  العمل 
العربي: وسيواجه  ، وأضاف  األدوار  وتوزيع 
اخللوية  املغامرة  يف  زمالئه  مع  املشارك 
 ، املوارد  كقلة  التحديات  من  جمموعة 
وخماطر بيئية ، ومغامرة البحث عن نقطة 

اهلدف وإحداثيات املسار .
الصلة  حديثه  خالل  العربي  وأكد 
وبرنامج   2040 عمان  رؤية  بني  الوطيدة 
حتدي عمان: حيث أنه يستقطب الربنامج 
وقادة  وطنية  كمواهب  إلعدادهم  األفراد 
أجل  من  عمان  سلطنة  يف  للمستقبل 
حتقيق أهداف رؤية عمان 2040 يف أهمية 
اإلصالح  خطة  يف  املشارك  رأي  احرتام 
واألولويات اليت جيب أن تنفذ لنجاح الرؤية.

أهداف مغامرة رمال الشرقية

اليت جاءت  الشرقية  رمال  أهداف مغامرة  أما 
ضمن برنامج حتدي عمان هلذا العام تقول 
آسيا بنت ماجد اهلشامية، مشرفة مرشدات 
بتعليمية  واملرشدات  الكشافة  بقسم 
الداخلية والقائدة املشرفة على رحلة فريق 
املغامرة  جاءت  عمان:  حتدي  يف  املرشدات 
بهدف صقل الكشافة واملرشدات مبهارات 
أساسية يف احلياة لتوعيتهم مبستقبل ما 
بعد املدرسة ليكونوا قادرين على حتديد 
ميوهلم  على  بناء  واختياراتهم  قراراتهم 
عمان  حتدي  برنامج  ويستهدف  وقدراتهم، 
يف رمال الشرقية الطالب من الصف العاشر 
إىل الصف الثاني عشر وتسمى هذه الفئة 

املستهدفة يف الكشافة واملرشدات مبرحلة 
املتقدم واملتقدمات. 

الربوتوكول الصحي أثناء املغامرة

العام  هذا  املغامرة  إن  اهلشامية:  وأضافت 
ختللها اتباع الربوتوكول الصحي وتنفيذ 
اإلجراءات املتبعة للوقاية من )كوفيد- 19( 
املشاركني  الطلبة  حلماية  الرحلة  أثناء 
عدد  حتديد  يف  اإلجراءات  هذه  ومتثلت 
املشاركني يف اجملموعة الواحدة؛ فسابقا 
اآلن  أما  مشاركا،   )18-20( من  كان 
تقليص  مت  احلالية  األوضاع  حسب  وعلى 
كما  فقط.  مشاركني   )10( إىل  العدد 
املشارك تعبئة استمارة االلتحاق  طلب من 
اخلاصة  املعلومات  وتعبئة  بالربنامج 
للتأكد  مشارك  لكل   )-19 )بكوفيد 
من سالمة املشاركني، ونقل املشاركني 
باخلوض  للشركة  الرئيسي  املركز  من 
سيارة  من  أكثر  يف  الشرقية  رمال  إىل 
يف  مشاركني   )3( عن  يزيد  ال  وبعدد 
على  التأكيد  كذلك  الواحدة.  السيارة 
التالمس  وعدم  الكمامات  ارتداء  ضرورة 
مشارك  كل  بني  كافية  مسافة  وترك 
وأضافت  واملهارات.  األنشطة  تنفيذ  أثناء 
خاصة  صناديق  وفرت  كما  اهلشامية: 
لألكل لكل مشارك جتنبا للمشاركة 
يف استخدام أدوات اآلخرين ليكون كل 
مشارك مسؤول عن إعداد وجبته الغذائية، 
آمنا  ليكون  ُنظم  النوم  مكان  كذلك 
خاصة  خيمة  يف  مشارك  كل  ينام  حيث 

به.  

مهارات جديدة وتعديل سلوك

إن هلذه التجربة أبعادا مهمة يف التأثري على 
مهارات  وإكسابهم  املشاركني  سلوك 
جديدة وهذا ما أكدته املرشدة إيلياء بنت 
بشري العدوية طالبة من مدرسة زينب بنت 
هذه  علمتين  األساسي:  للتعليم  الرسول 
املغامرة الكثري من املهارات احلياتية منها: 
كيفية مواجهة الصعوبات اليت تواجهين يف 
أسهمت  كما  والعلمية،  اخلاصة  حياتي 
السلوكيات  من  الكثري  تعديل  يف 
وأهمها اإلدمان على األجهزة اإللكرتونية 
وأهمية  لآلخرين  واالستماع  واإلنصات 

العمل بروح الفريق الواحد.

صاحل  العربي

آسيا اهلشامية

إيلياء العدوية

عبد الناصر الشكيلي
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االقرتاب من حياة اخلالء

بن  الناصر  عبد  الكشاف  أشاد  جهته  من 
بن  بلعرب  مدرسة  فرقة  من  الشكيلي  مسلم 
سلطان للتعليم األساسي عن الدورة وأهميتها 
من  عددا  تكسبه  أنها  إىل  مشريا  للكشاف 
االعتماد  يف  تتمثل  اليت  الكشفية  املهارات 
كذلك  اجلماعي،  والعمل  النفس  على 
النار،  إشعال  وتعلم  اخلالء  حياة  من  االقرتاب 
ونصب اخليم واستخدام احلبال والطبخ اخللوي 

والتصرف عند مواجهة املخاطر. 

االستمتاع بالطبيعة

وتصف املرشدة دعاء بنت عبداهلل الراشدية من 
مدرسة الشعثاء بنت جابر للتعليم األساسي هذه 
التجربة: املتعة واجلمال واهلدوء، واالستجمام، 
واإلثارة، مشاعر مل جندها إال يف رمال الشرقية، 
الرملية  الكثبان  على  املشي  رياضة  وشدتين 
مع  صحراء  يف  كرحالة  حقائبنا  حاملني 
مشهد الرمال الذهبية املنعكسة وقت الشروق 
تغيب  ال  ونظراتنا  القمر  ضوء  وحتت  والغروب 
كانت  فعال  السماء،  يف  املتأللئة  النجوم  عن 
وستبقى  الشرقية،  رمال  يف  شائقة  جتربة 

ذكرى خالدة لنا آملني تكراراها.

توقيت مناسب، وهلا األثر يف تغرّي نفسياتنا

سعيد  بن  علي  بن  سعيد  الكشاف  وأشار 
سلطان  بن  بلعرب  مدرسة  فرقة  من  الرخبي 
حبكم  احلقيقة  يف  األساسي:  للتعليم 
إجازة  ومع  املدمج  التعليم  بنظام  دراستنا 
هلذه  جدا  مناسبا  التوقيت  كان  األول  الفصل 
الكبري يف تغري  األثر  املغامرة، فقد كان هلا 
هذه  نفتقد  فنحن  اجلائحة،  ظل  يف  نفسياتنا 
املناشط خاصة لقاء الزمالء الكشافة، وأضاف 
الشكيلي: أنا شخصيا لدي جتارب سابقة مع 
خميمات كشفية جببل آشور وتقريبا يوجد 
شبه بني التجربتني إال أن مدة رحلة اخلالء يف 
وبدني  عملي  جانب  وبها  أطول  التجربة  هذه 

أكرب.

مهارات العمل التطوعي

سامل  بن  املؤيد  الكشاف  قال  أخرى  جهة  من 
سلطان  بن  بلعرب  مدرسة  فرقة  من  اخلياري، 
إجيابية  جوانب  للرحلة  األساسي:  للتعليم 
اكتسبناها من هذه التجربة اليت ميكن ربطها 
بالعمل التطوعي متثلت يف املبادرة والتخطيط 

اجليد لتنفيذ أي عمل نريد حتقيقه، والتزود 
خطة  رسم  ذلك  يتبع  ثم  الكافية  باملعلومات 
املشاركني  بني  األدوار  تقسيم  ثم  العمل 
وكانت األدوار تتغري بهدف حتمل مسؤوليات 
عند  تفيدنا  مهارات  مجيعها  وهي  خمتلفة 

االخنراط يف العمل التطوعي املنظم. 

حتملت املسؤولية؛ فتغري تفكريي السليب

من جهتها قالت املرشدة فاطمة بنت سامل العوفية 
من مدرسة عائشة بنت حممد العربية: كانت 
تفاصيلها  وستظل  نوعها  من  فريدة  جتربة 
التجربة  هذه  أنساها  لن  و  ذهين  يف  حمفورة 
تفكريي  بداية  من  لألفضل  حياتي  غريت 
الذي كان مغلفا بالسلبية و من تلك السلبية 
لكن  و  سلبية  سلوكياتي  كل  كانت 
مسؤولية  أعطيت  عندما  تغري  ذلك  كل 
اليوم األول، فقد كانت تلك  الفريق يف  إدارة 
أوصل  حبيث  كبرية  عاتقي  على  املسؤولية 
أنا إىل  الفريق و من ضمنهم  تسع من عضوات 
مسؤولييت  بأن  أقول  لن  بسالم،  األوىل  النقطة 
األوىل  نقطة  إىل  أوصلتنا  اليت  هي  مبفردي 
تنفيذ  و  اجلماعي  العمل  كان  بل  بسالم، 
اليت  هي  ببعضنا  ثقتنا  و  ألدوارهم  اجلميع 

أوصلتنا إىل النقطة األوىل بسالم. 

رؤية عمان 2040 والعمل كوحدة جمتمعية

ويؤكد الكشاف عبداهلل بن محود احلبسي 
للتعليم  اخلطاب  بن  عمر  مدرسة  فرقة  من 
توجه  مع  مناسبة  الدورة  هذه  جاءت  األساسي: 
وذلك   ،2040 عمان  رؤية  لتنفيذ  احلكومة 
خطط  باتباع  واحدة  كوحدة  العمل  أن 
مسؤوليات  وحتمل  متعددة  وإسرتاتيجيات 
خمتلفة خاصة حنن جيل الشباب سنصل إىل 

النتائج اإلجيابية اليت تهدف إليها الرؤية.

تثمني جهود

اهلنائية  عمري  بنت  مروة  املرشدة  واختتمت 
األساسي:  للتعليم  األعلى  الوادي  مدرسة  من 
 OUTWARD لشركة  شكر  كلمة 
املمتع،  التحدي  على   BOUND OMAN
يف  تساعدنا  اليت  املهارات  من  الكثري  تعلمنا 
وال  الصعوبات  ختطي  مهارات  وخاصة  حياتنا 
على   )NBO( العماني  الوطين  البنك  ننسى 
دعمه للربنامج، والشكر لتعليمية الداخلية 

ومجيع املشاركني يف التنظيم واإلشراف.

دعاء الراشدية

سعيد الرخبي

املؤيد اخلياري

فاطمة العوفية

عبداهلل احلبسي

مروة اهلنائية

الطالب محمد أمبوسعيدي
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الطالب محمد أمبوسعيدي
 األول على مستوى الوطن العربي يف مسابقة التحدث باللغة العربية 

الفصحى واخلطابة واإللقاء الشعري وتعميق دراسة النحو 

األساسي للتعليم  اخلليلي  عبداهلل  بن  حممد  اإلمام  مدرسة  من  أمبوسعيدي  أمحد  بن  حافظ  بن  حممد  الطالب   حقق 
 للبنني )12-10( بوالية نزوى الفوز باملركز األول على مستوى الوطن العربي يف مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى
الثقافة إدارة  تنظمها  اليت   23 نسختها  يف  اإلعدادية(  )املرحلة  فئة  عن  النحو  دراسة  وتعميق  الشعري  واإللقاء   واخلطابة 
إىل املسابقة  العربيةتهدف  مصر  جبمهورية  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  العربية  الدول  جلامعة  العامة   باألمانة 
تبين اليت  املرجتلة  اخلطابة  فن  وإحياء  الكتابة(  القراءة،  التحدث،  )االستماع،  األربع  العربية  اللغة  مهارات  مستوى   رفع 
الذي يؤدي إىل االرتقاء باألسلوب والنطق املعرب  الشعري  اإللقاء  الطلبة يف  الفعالة، باإلضافة إىل رفع مستوى   الشخصية 
إىل املسابقة  تهدف  كما  والتحاور.  بالفصحى  التحدث  مهارة  وتنشيط  واألدبي  اللغوي  والتذوق  املعاني  ومتثيل   السليم 
 تدريب الطالب على تقويم ما يقرأ وما يكتب تقوميا حنويا صحيحا وصوال إىل تنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة
 قومية تغرس االنتماء يف نفوس األبناء واجلدير بالذكر أن تعليمية حمافظة الداخلية نالت هذا العام شرف املشاركة
 يف املسابقة ممثلة بالطالبني حور العمريية وحممد أمبوسعيدي يف التصفيات النهائية على مستوى السلطنة، اليت تأهل

.خالهلا الطالب حممد أمبوسعيدي للمشاركة على مستوى الوطن العربي وتتوجيه باملركز األول عربيًا
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الطالب حممد أمبوسعيدي: جاء الفوز متزامنا مع 
إطاللة شهر رمضان املبارك

بن  حافظ  بن  حممد  الطالب  عرب  الفوز  وحول 
من  فضل  هذا  فرحته:  عن  أمبوسعيدي  أمحد 
عربيًا،  املتميز  املركز  هذا  إىل  يوفقين  أن  اهلل 
إطاللة  مع  متزامنا  النتائج  إعالن  جاء  وقد 
عاجزة  الكلمات  وتبقى  املبارك.  الشهر  هذا 
إىل  الوفاء  ومعاني  الشكر  حروف  بث  عن 
العزيزين،  والدّي  وأخص  الكرمية  أسرتي 
وإىل مدرسيت )مدرسة اإلمام حممد بن عبداهلل 
للرتبية  العامة  املديرية  وإىل  اخلليلي(، 
عليها  والقائمني  الداخلية،  حملافظة  والتعليم 
يف وزارة الرتبية والتعليم، وعلى رأسهم معالي 
هلم  هؤالء  فكل  املوقرة؛  الوزيرة  الدكتورة 
بصمات يف بناء شخصييت، وتكوين موهبيت 
حتى جاء احلصاد على قدر اجلهد، وتوجت تلك 
البهجة  املتميزة من اجلميع بأكاليل  الوقفات 

والسرور.

رتبت أفكاري، واستعنت خبربات املدربني

 وحدثنا أمبوسعيدي حول استعداده للمسابقة: 
املسابقة  منافسات  خلوض  مستعدا  كنت 
أفكاري  ترتيب  جهدي  قصارى  وحاولت 
وخربات  خبرباتي  واالستعانة  ومداركي 
كللت  هلل  واحلمد  تدرييب  على  القائمني 
يف  لي  عونا  ليكون  الفوز  بهذا  اجلهود  تلك 

استكمال مسرية احلياة العلمية.

مولع بفن اخلطابة والتحدث بلغة الضاد

بفن  مولع  أنا  حديثه:  أمبوسعيدي  وواصل 
الصغر  منذ  الضاد  بلغة  والتحدث  اخلطابة 
الثالث،  الصف  يف  احلقيقية  بداييت  وكانت 
يوم  بعد  يوما  أدائي  يتطور  احلمد  وهلل 
والدراية  املعرفة  معني  من  املزيد  ألكتسب 
من  حافل  سجل  ولي  واملهارات  واخلربات 
عديدة  جوائز  على  حصلت  وقد  املشاركات 

نتيجة تربعي عرش املسابقات.

للقراءة دور بارز، ووالدي الداعم األول

 وأكد أمبوسعيدي: أن للقراءة واالطالع دورا 
يف حتقيق الفوز والتمكن من اللغة العربية، 
كما ال أنسى الدور الكبري والريادي لوالدي 
حيث  اخلطابة،  فن  يف  مسريتي  واكب  الذي 
وينري  يشجعين  يزال  وال  لي،  األول  الداعم  أنه 

طريق دربي حلب اللغة العربية، فقد متكنت 
اإلعراب،  ملحمة  حفظ  من  وجيزة  فرتة  ويف 
األندلسي،  واألدب  الرومانسي،  األدب  وقراءة 
الذي أضفى علي حب االطالع وشغف القراءة. 

وأطمح أن أكون شاعرًا

الدور  أستذكر  اليوم  أمبوسعيدي:  وأضاف 
الثقايف  النشاط  مشرفو  لعبه  الذي  الكبري 
يف قسم األنشطة الرتبوية بتعليمية حمافظة 
املهارات  إكسابي  يف  ودورهم  الداخلية 
األساسية يف اإللقاء واخلطابة وإجادة حركات 
اجلسد أثناء التحدث واملخاطبة، ومواءمة نربات 
املستقبلي  بطموحه  حديثه  واختتم  الصوت، 
يف اجملال بقوله: أطمح أن أكون شاعرا جميدا 

متمكنا من اللغة العربية وأغوارها.

حافظ أمبوسعيدي: موهبة حممد هبة ربانية، 
حظيت بعناية أسرية

أمبوسعيدي  أمحد  بن  حافظ  قال  جهته  من 
ولي أمر الطالب حممد: احلمد هلل على عظيم 
ووسام  عظيم،  لشرف  إنه  نعمه.  ووافر  فضله، 
عمان  اسم  حممد  الولد  يرفع  أن  واعتزاز  فخر 
عاليا حبصوله على هذا املركز املتميز. موهبة 
من  أسرية  بعناية  حظيت  ربانية  هبة  حممد 
يف  جند  كنا  إذ  أظفاره؛  نعومة  منذ  والديه 
وحماكاة  النصوص  حفظ  يف  رغبة  نفسه 
تدريسا  إياها  تلقنه  أمه  فكانت  اإللقاء، 
ووجد  أمبوسعيدي:  وأضاف  وطالقة.  وحفظا 
حممد تشجيعا وحتفيزا من املعلمات واملعلمني 
التعليمية؛  مسريته  يف  الرتبويني  واملشرفني 
موهبته،  صقل  يف  الفضل  بالغ  له  كان  مما 
هو  وها  واخلطابية.  اللغوية  قدراته  وتنمية 
بهذا  حممد  بتتويج  عطائه  مثرة  جيين  الوطن 
املركز عربيا، وحنن نتقلد مقامات الشرف إذ 
هيثم  السلطان  جلاللة  وفاء  اإلجناز  هذا  نقدم 
بن طارق املعظم، وإىل الشعب العماني املتقدم 

يف ساحات اإلبداع وقمم التميز.

سعيد العويف: تدريب مكثف على فنيات اخلطاب 
واحلوار 

نشاط  أخصائي  العويف،  علي  بن  سعيد  وقال 
بتعليمية  الرتبوية  األنشطة  بقسم  ثقايف 
الطالب  حيرز  أن  عظيم  لفخر  إنه  الداخلية: 
عربيا  األول  املركز  أمبوسعيدي  حممد 
بالفصحى.  والتحدث  اخلطابة  مبسابقة 
ويضيف العويف: ومل يأت هذا اإلجناز من فراغ،

حافظ أمبوسعيدي

سعيد العويف
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بل نظري اجتهاد الطالب وأسرته ومدرسته ومتابعة 
على  وتدريبه  للطالب،  الرتبوية  األنشطة  قسم 
حزمة  إىل  باإلضافة  واحلوار،  اخلطاب  فنيات 
تهدف  اليت  القسم  ينفذها  اليت  واملسابقات  الربامج 
اخلطابة  ومبادئ  أساسيات  الطالب  إكساب  إىل 

واحلوار. 

أمحد البوسعيدي: كلمة شكر وتقدير

ووجه أمحد بن مرهون البوسعيدي مشرف أنشطة 
التهنئة اخلالصة إىل  الداخلية  مدرسية بتعليمية 
حتقيقه  على  أمبوسعيدي  حممد  اجمليد  الطالب 
التحية  أزجي  قائاًل:  املسابقة  يف  األول  املركز 
والتقدير له وألسرته الكرمية على ما بذلوه من 
جهد، وأتقدم بالشكر إىل مدرسة اإلمام حممد بن 
اكتشاف  يف  املهم  دورها  على  اخلليلي  عبداهلل 
حممد، ويف إعداده اإلعداد األمثل، وأهنئ الزمالء 
الداخلية  بتعليمية  الرتبوية  األنشطة  قسم  يف 
قاموا  إنهم  حيث  جهدهم،  مثرة  حصادهم  على 
على  بالعمل  هلم  واملشهود  إليهم،  املنوط  بدورهم 
على  واإلشراف  مهاراته  وصقل  حممد  توجيه 

إعداده للمسابقة خطوة خبطوة.

محد الفهدي: جهود مشرتكة بني الطالب واألسرة 
واملدرسة واملديرية

خلفان  بن  حممد  بن  محد  قال  أخرى  جهة  من 
عبداهلل  بن  حممد  اإلمام  مدرسة  مدير  الفهدي، 
اخلليلي: مل يأت هذا التتويج من فراغ، بل نتيجة 
واملدرسة  وأسرته  الطالب  بني  مشرتكة  جهود 
للرتبية  العامة  واملديرية  خاص  بوجه  واملعلمني 
والتعليم حملافظة الداخلية ممثلة بقسم األنشطة 
يف  حممد  ترعرع  لقد  الفهدي:  وأضاف  الرتبوية. 
أكفاء  ومعلمني  مبدارس  مرورا  تربوية  أسرة 
صقلوا مهارة الطالب مما عزز من شخصية حممد 
ليحصل على املركز األول على مستوى السلطنة 
ومستوى الوطن العربي. وعزز الفهدي حديثه: وال 
ننسى هنا دور قسم األنشطة الرتبوية بتعليمية 
حمافظة الداخلية، وأخص بالذكر جهود يعقوب 
مدرسية  أنشطة  أخصائي  السليماني،  محد  بن 
واملتابعة  والتشجيع  التوجيه  على  باملدرسة 
املستمرة للطالب الذي كان له األثر اإلجيابي يف 
صقل موهبته. واختتم الفهدي حديثه: ولتكامل 
علينا  واجبا  كان  والبيت  املدرسة  بني  األدوار 
وأسرته  بتكرميه  وحتفيزه  الطالب  مع  الوقوف 
األول  املركز  على  حصوله  بعد  املدرسة  قبل  من 
املزيد  لبذل  له  تشجيعا  السلطنة  مستوى  على 
يف املسابقة على مستوى الوطن العربي، وهذا ما 
املسابقة  لقب  كسب  احلمد  وهلل  حممد  حققه 

عربيا.

سيف العلوي: ميارس حممد موهبته األدبية 
باملشاركة عرب اإلذاعة املدرسية

أما سيف بن سعيد بن سامل العلوي معلم أول مادة 
اهلل  عبد  بن  حممد  اإلمام  مبدرسة  العربية  اللغة 
حممد  لنا:  أكد  فقد  األساسي  للتعليم  اخلليلي 
منذ  العربية  اللغة  مادة  يف  بالفعل  متميز  طالب 
يشارك  املنصة  على  معي  الدائم  ووجوده  صغره 
يف احلوار واملناقشة، وطالب قارئ ومستمع وحماور 
األمور يف موضعها، فعندما يقرأ تظن  جيد يضع 
أن القارئ هو رجل راشد مثقف فاهم للغة العربية 
اللغة  لكتب  االطالع  كثري  وهو  وعلومها، 
العربية وفنونها ويقرأ يف خمتلف العلوم، وحيفظ 
بعض القصائد الشعرية. وأضاف العلوي: ميارس 
املشاركة  طريق  عن  األدبية  موهبته  الطالب 
القرآن  وقراءة  كالتقديم  املدرسية:  اإلذاعة  يف 
وإلقاء  واإلنشاد  الصباح  وكلمات  الكريم 
أحس  كمعلم  وأنا  وغريها،  احلماسية  القصائد 
واملناقشة  الدرس  شرح  أثناء  حممد  وجود  بقيمة 
وال  الصف،  يف  متقدة  شعلة  فعال  فهو  واحلوار 
كان  مما  موهبته؛  صقل  يف  أسرته  دور  ننسى 
االول  املركز  على  حصوله  يف  اإلجيابي  األثر  له 
على  األول  املركز  وعلى  السلطنة  مستوى  على 

مستوى الوطن العربي.

يعقوب السليماني: ال يقتصر دور أخصائي األنشطة 
الرتبوية على إعداد الربامج وتنفيذها، وإمنا اكتشاف 

املواهب واإلجادات الطالبية

السليماني،  علي  بن  محد  بن  يعقوب  وأشار 
حممد  اإلمام  مبدرسة  مدرسية  أنشطة  أخصائي 
دور  بعد  املدرسة  دور  يأتي  اخلليلي:  عبداهلل  بن 
الطلبة  حتتضن  اليت  الثانية  البيئة  فهي  األسرة 
ووظيفة  مواهبهم.  وتصقل  وتربيهم  فتعلمهم 
إعداد  على  مقتصرة  ليست  األنشطة  أخصائي 
احلصة  يف  وتنفيذها  الرتبوية  األنشطة  برامج 
واإلجادات  املواهب  اكتشاف  وإمنا  املخصصة، 
الطالبية املتنوعة وحصرها وتشجيعها وحتفيزها 
وتدريبها، وهذا ما حدث مع حممد فبعد اكتشاف 
اإلذاعة  يف  ومشاركته  بتدريبه  قمنا  موهبته 
السليماني:  وأضاف  املختلفة.  واحملافل  املدرسية 
بتعليمية  الرتبوية  األنشطة  لقسم  كذلك 
عزوجل  املوىل  بعد  البارز  الدور  الداخلية  حمافظة 
القسم،  رئيس  الصبيحي  خالد  بالذكر  وأخص 
يف  الثقايف  النشاط  أخصائي  املسروري،  وسامل 
اخلطابة  يف  مهاراته  تنمية  حنو  الطالب  توجيه 

واحلوار.

أمحد البوسعيدي

محد الفهدي

سيف العلوي

يعقوب السليماني
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بطاًل للبطولة الوطنية اخلامسة 
للمناظرات 

ووصيفًا للبطولة الدولية اخلامسة 
ملناظرات املدارس باللغة العربية 

بدولة قطر

حاصد األلقاب فريق تعليمية 
الداخلية للمناظرات:

حصد فريق تعليمية حمافظة الداخلية للمناظرات لقب البطولة الوطنية 
اليت ينظمها مركز مناظرات عمان، فتأهل بعدها  اخلامسة للمناظرات 
ليمثل فريق سلطنة عمان يف البطولة الدولية اخلامسة ملناظرات املدارس 
باللغة العربية اليت ينظمها مركز مناظرات قطر واليت جاءت حتت شعار” 
39 دولة  أرضنا مالذنا “ -بنسختها املدجمة- واقعيًا وافرتاضًيا مبشاركة 
اليت مجعته  النهائية  املناظرة  الثاني يف  باملركز  ليتوج  وأجنبية   عربية 
باملنافسة  النهائية  املناظرة  اتسمت  حيث  القطري،  الفريق  شقيقه  مع 
اليت  احملروقات”  دعم  “وقف  قضية  حول  الفريقني  بني  واحلامية  القوية 
توج فيها الفريق القطري بطال للبطولة، وسلطنة عمان وصيفا هلا. وقد 
نتائج  الدولية خالل احلفل اخلتامي عن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  أعلنت 
أفضل متحدثي البطولة حيث حازت الطالبة جنان بنت سيف اهلنائية من 
مدرسة بسياء للتعليم األساسي بلقب أفضل خامس متحدث يف البطولة.
بنت  جنان  الطالبة  الدولية:  البطولة  يف  عمان  سلطنة  فريق  ومثل 
شهد  والطالبة  األساسي  للتعليم  بسياء  مدرسة  من  اهلنائية  سيف 
ريم  والطالبة  األساسي  للتعليم  املعمورة  مدرسة  من  الرخبية  مهنا  بنت 
والطالبة  األساسي،  للتعليم  بسياء  مدرسة  من  القصابية  سعيد  بنت 
للتعليم  املؤمنني  أم  صفية  مدرسة  من  الريامية  عبداهلل  بنت  قداس 
الراسبية،  سعيد  بنت  أماني  الفريق:  مدربي  وبرفقة  األساسي، 
البوسعيدية. حممود  بنت  منى  و  السيابي  سعيد  بن  ومخيس 
نفوس  يف  العربية  للغة  االنتماء  توثيق  بهدف  البطولة  هذه  تأتي   
وصقل  بينهم،  التناظري  والفن  احلوار  ثقافة  وتعزيز  الطلبة، 
معه  والتفاعل  اآلخر  الرأي  واحرتام  وإطالقها،  اإلبداعية  املواهب 
ملا  واالنتماء  الطلبة  لدى  بالنفس  الثقة  تعزيز  إىل  باإلضافة 
والتفنيد. واحملاججة  التحليل  على  القدرة  وتعزيز  به،  يؤمنون 
ولالقرتاب من هذا اإلجناز التقت –رصد- بطالبات فريق تعليمية الداخلية 
أمورهن.. وأولياء  الدولية  البطولة  هذه  يف  عمان  سلطنة  لفريق  املمثل 

الوصول إىل منصة التتويج حمليًا
اجتازها  اليت  املراحل  الرخبية  سعيد  بن  مهنا  بنت  شهد  الطالبة  وسردت 
الفريق حتى وصل إىل منصيت التتويج حمليا ودوليا: بداية انطلقنا من 
والقطاعات  الواليات  مستوى  على  ثم  املدرسة  مستوى  على  التصفيات 
وبعد  احملافظة  سيمثل  الذي  الفريق  الختيار  احملافظة  مستوى  على  ثم 
حيث  زوم،  منصة  باستخدام  التدريب  مرحلة  بدأنا  الفريق  تشكل  أن 
خضعنا لربامج تدريبية خمتلفة ومناظرات ودية مع فريق جامعة الشرقية 
وكذلك فريق دولة الكويت. وتضيف الرخبية: بدأت البطولة الوطنية 
وختطينا ثالث مراحل من التصفيات على مستوى احملافظة حتى تأهلنا 

ومشال  الباطنة  )جنوب  حمافظة  من  كل  فرق  مع  النهائي  النصف  إىل 
إىل  وتأهلنا  الباطنة  جنوب  بفريق  فريقنا  التقى  والظاهرة(.  الباطنة 
السابع  يف  األربعاء  يوم  البطولة  وختمنا  الظاهرة،  فريق  مع  النهائي 
الوطنية. البطولة  لقب  على  حصلنا  احلمد  وهلل  املاضي  مارس  من  عشر 

وختطينا عدة فرق قوية دوليًا 
وتكمل الرخبية حديثها: بعدها انتقلنا إىل املنافسة يف البطولة الدولية 
الدور  يف  بقوة  نافسنا  حيث  عمان،  سلطنة  لفريق  ممثلني 
الكوييت،  والفريق  السويد  ثم  النمسا  ثم  بريطانيا  فريق  التأهيلي 
دور  إىل  للوصول  جوالت  مخس  واقع  من  جوالت  بأربع  الفوز  وحققنا 
النصف  للدور  وتأهلنا  التونسي  الفريق  خالله  واجتزنا  الثمانية، 
أهلنا  مما  عليه؛  لنفوز  الكوييت   الفريق  فيه  واجهنا  الذي  النهائي، 
الثاني. باملركز  فريقنا  فيها  توج  اليت  قطر  دولة  مع  النهائي  للدور 

كان استعدادي بقدر االستحقاق
مشاعرها  بوصف  حديثها  اهلنائية  سيف  بنت  جنان  الطالبة  استفتحت 
العاملني  رب  هلل  احلمد  بقوهلا:  والدولي  احمللي  اإلجناز  عن  الصادقة 
ويعد  عليه  والقائمون  الفريق  بذله  جلهد  حصاد  وهو  مجيل  شعور 
مستوى  على  التوالي  على  لعامني  اللقب  حلصادها  للمحافظة  مفخرة 
منافسات  يف  دوليا  الثاني  املركز  العام  هذا  حققنا  كذلك  السلطنة، 
فقد  االستحقاق  بقدر  املسابقة    هلذه  استعدادي  كان  حيث  قطر. 
واملدربون  املشرفون  وكذلك  مضاعفة  جهودًا  الفريق  أعضاء  بذل 
للقمة. الوصول  سبيل  يف  جهدا  يدخروا  ومل  املسابقة  على  والقائمون 

تكاتف اجلهود
وشاركتها زميلتها الطالبة ريم بنت سعيد القصابية الفرحة بهذا اإلجناز 
اليت أكدت خالل حديثها على دور وحدة الفريق والقدرة على التحليل 
أكدت  كذلك  الدولية،  املنافسة  إىل  للوصول  احلجة  وتقديم  والتفنيد 
العامة  املديرية  و  املدرسة  يف  األنشطة  وأخصائيي  املدربني،  دور  على 
للرتبية والتعليم حملافظة الداخلية ممثلة يف قسم األنشطة بدائرة الربامج 
التعليمية يف صقل املوهبة: كان هلم دور كبري يف معرفيت باملناظرات 
وحثي وتشجيعي للمشاركة، وأيضا ال أنسى جهودهم يف التدريب حيث 
االنتباه  على  تساعدني  اليت  املالحظات  إعطاء  على  حريصني  كانوا 
الذي  املكان  بتهيئة  املديرية  قامت  أغفل عنها، كذلك  قد  على نقاط 
جنتمع فيه للتدريب وللمنافسة مع ضمان االلتزام باإلجراءات االحرتازية.

ُقداس الرياميةريم القصابيةشهد الرخبيةجنان اهلنائية
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أبرز حتدي
من  عددا  حيمل  أن  البد  حنققه  إجناز  كل  القصابية:  وأشارت 
حالت  اليت  كورونا  أزمة  بسبب  أبزرها  وكانت  والتحديات،  الصعوبات 
دون أن تكون بطوالت املناظرات حضوريا وكذلك التدريبات كانت 
عن بعد، لكن بفضل اهلل وبفضل تعاوننا استطعنا مواجهة هذا التحدي 
وتطوير أنفسنا وأثبتنا ذلك بتحقيق التتويج األول حمليًا والثاني دوليًا.

أمني موهبيت ذاتيا
إىل  أصل  لكي  الريامية:  عبداهلل  بنت  قداس  الطالبة  قالت  جهتها  ومن 
هذا املركز كان البد من صقل الذات بالقراءة واالطالع، لذلك تركزت 
قراءتي لعدة كتب مثل: “الشخصية الساحرة” لكريم الشاذلي و”قدرات 
غري حمدودة” ألنتوني روبينز وغريها من الكتب اليت ساعدتين يف تنمية 
موهبيت وشاهدت الكثري من الفيديوهات على موقع اليوتيوب للمناظرات 
ولشعراء السلطنة باإلضافة إىل الكتب الفقهية لسماحة الشيخ أمحد 
اخلليلي مفيت عام السلطنة والكتب األدبية للدكتور سامل البوسعيدي. 

دور  املدرسة يف تنمية املوهبة
إدارة  جانب  من  كبريا  دورا  هناك  أن  حديثها:  يف  الريامية  وأكدت   
املدرسية  اإلذاعة  يف  املشاركة  خالل  من  موهبيت  تنمية  يف  املدرسة 
يف  تقام  اليت  املناسبات  يف  وأيضا  واإللقاء  الشعر  مسابقات  ويف 
وغريها. الوطين...  والعيد  املعلم،  ويوم  العربية،  اللغة  يوم  مثل  املدرسة 

ولي أمر الطالبة ريم القصابية: كنا حريصني على أن حتدد قرارها واملسار الذي 
تسلكه

سعيد  فيحدثنا  السطور،  هذه  عرب  الطالبات  أمور  أولياء  ويشاركنا 
ملتابعة  وقت  ختصيص  عن  ريم  الطالبة  أمر  ولي  القصابي  محود  بن 
كرميته ريم : يف احلقيقة إن أوجه الدعم اليت قدمناها كانت تتمثل 
من  متفرغة  لتكون  للمسابقة  ريم  لتستعد  مناسبة  بيئة  توفري  يف 
املسابقة  يف  االنضمام  يف  رغبتها  لتحقيق  وساندناها   األخرى  األعمال 
حريصني  وكنا  املناظرات  يف  مسريتها  الستكمال  هلا  والسماح 

ألن  تسلكه  الذي  واملسار  قرارها   صحة  حتدد  من  هي  جعلها  على 
النفس  على  واالعتماد  باملسؤولية  الشعور  يعزز  أن  شأنه  من  هذا 
خطة  ولنا  العمرية  املرحلة  هذا  يف  اكتسابها  جيب  اليت  املميزات  وهذه 
الكتساب  ومعنويا  ماديا  مساعدتها  يف  تتمثل  اخلطة  املدى  بعيدة 
إليه.  تصبو  مما  املزيد  وحتقيق  لألمام  وللتقدم  أكثر  معارف 

املستجدات  خمتلف  مناقشة  يف  إشراكها  الريامية:  قداس  الطالبة  أمر  ولي 
وتعزيز احلوار

عن  الريامية  قداس  الطالبة  أمر  ولي  الريامي،  علي  بن  عبداهلل  وعرب 
هلذا  لوصوهلا  واالعتزاز  بالفخر  أشعر  قائال:  كرميته  فوز  جتاه  شعوره 
املركز املشرف، وإن خري ما يتباهى به املرء بعد الدين واألدب، هو العلم 
االطالع  حميب  من  وقداس  علم..  بكل  ينفعها  أن  اهلل  نسأل  النافع، 
وسبق  واإللقاء  الشعر  جمال  يف  مشاركات  هلا  وكانت  الصغر  منذ 
بإحلاقها  قمنا  التوجه  هذا  لديها  ملسنا  وقد  اجملال  هذا  يف  تكرميها 
مبدارس القرآن الكريم وتعزيز دراسة جتويد وحفظ القرآن الكريم، 
كذلك دعمنا موهبتها بتوفري الكتب العلمية واألدبية واحلرص على 
احلوار. وتعزيز  الساحة  يف  املستجدات  خمتلف  مناقشة  يف  إشراكها 

ولي أمر الطالبة جنان اهلنائية: ساعدها على ذلك حبها للقراءة فهي شغوفة بها
قائال:  اهلنائية  جنان  الطالبة  أمر  ولي  اهلنائي  حممد  بن  سيف  وأضاف 
مجيع  فيه  شارك  بل  أحاديا  ليس  جنان  ابنيت  تشجيع  يف  دوري  كان 
أفراد األسرة كٌل حسب موقعه، كما كانت جنان تلجأ لي يف بعض 
امللحوظات  بعض  هلا  بدي 

ُ
أ وكنت  استشارة،  أو  كاستفسار  النقاط 

اهلنائي:  وأضاف  املسابقة.  قبل  واستعدادها  تدريبها  أثناء  هلا  أنتبه  اليت 
وتعزيز  االستحقاق  بهذا  للفوز  السبل  كافة  لتهيئة  نسعى  كنا 
ثقتها بنفسها، ويف احلقيقة إن جنان هي األوىل يف األسرة اليت ختوض 
شغوفة  فهي  للقراءة  حبها  ذلك  على  ساعدها  ما  ولعل  اجملال،  هذا  مثل 
التشجيع  أن  كما  خالهلا،  من  ذاتها  وتنمية  لتطوير  وتسعى  بها، 
فيه. ومتيزها  اجملال  هذا  خوضها  يف  أسهم  املدرسة  بيئة  من  القته  الذي 

تقية احملروقيةعبداهلل  الرياميسعيد القصابيمهنا الرخبيسيف اهلنائي



لالستعداد  تدريباتها  أشاركها  كنت  الرخبية:  شهد  الطالبة  أمر  ولي 
للمسابقة وأقوم بتمثيل دور اخلصم لطرح احلجج

وحدثنا مهنا بن سعيد الرخبي، ولي أمر الطالبة شهد الرخبية عن أهمية 
لالستعداد  حتتاج  بطبيعتها  املسابقة  إن  وقال:  النفسية  التهيئة 
النفسي الكبري للمشارك، لذلك حرصت على توفري بيئة هادئة مهيأة 
بالوسائل العلمية والثقافية لتتمكن شهد من أخذ حصتها املناسبة 
لالستعداد للمسابقة، ويضيف الرخبي: كذلك كانت املعلومات 
اإلجنليزية،  باللغة  واآلخر  احلني  بني  شهد  حتتاجها  اليت  العلمية 
كذلك  اإلجنليزية،  باللغة  املعلومات  مصادر  توفري  على  فحرصت 
بتمثيل  وأقوم  للمسابقة  لالستعداد  تدريباتها  أشاركها  كنت 
دور اخلصم لطرح احلجج وأحاول أن أسقط افكارا دافعت عنها يف 
املناظرة، وهنا تصقل موهبة شهد يف الدفاع عن حججها وإثبات قوة 
طرحها يف املناظرة. وأضاف الرخبي: أوجه ابنيت شهد دائما باحلرص 
وتكوين  لإلبداع،  حمفزة  أجدها  اليت  املناظرات  تستغل  أن  على 
االجتماعية  للقضايا  ومعاجلات  حلول  إىل  للوصول  عميقة  معرفة 
العاملي.  أو  احمللي  الصعيد  على  سواء  حتد  لكل  واالقتصادية 

وختام احلديث.... للمناظرات األثر اجللي يف تكوين شخصية الطالب
مع تقية بنت خلفان احملروقية، أخصائية أنشطة مبدرسة صفية أم املؤمنني: 

املسابقة  هذه  جليا خالل  فاتضح  دوليًا،  املشرف  اإلجناز  بهذا  سعدنا 
يف  اجللي  األثر  للمناظرات  أن  الدولي  أو  احمللي  املستوى  على  سواء 
أثناء  الرتكيز  مفهوم  توطيد  حيث  من  الطالب  شخصية  تكوين 
احلديث واحلوار، واالستماع اجليد، كذلك تطوير مهارات التحليل 
والبحث العلمي إلثبات حجته وتدوين مالحظاته بدقة وقدرته على 
معارف  وإكسابه  سليم  منطقي  بتسلسل  أفكاره  وتنظيم  بناء 
إىل  باإلضافة  الدراسية،  املواد  نطاق  خارج  شتى  علوم  يف  متعددة 
هذا  وبكل  قائلة:  احملروقية  وتواصل  اللغوية.  ثقافته  ُتثري  أنها 
املواصفات تشكلت مالمح فريق تعليمية الداخلية للمناظرات هلذا 
العام حتت إشراف مدربني رفعوا من أداء الفريق؛ لينالوا شرف متثيل 
بالشكر  أتوجه  حديثي  آخر  يف  احملروقية:  وختتم  دوليا.  السلطنة 
اجلزيل لكل من ساند هذا الفريق يف هذا العام االستثنائي وصوال 

هلدفنا األمسى ورفعة هذا الوطن وأبنائه.
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تقوى اإلسحاقية

هاجر الكندية

حممود اإلمساعيلي

رهف اليعربية

تقنية النانو وتطبيقها على فالتر أجهزة التكييف 
اإلسحاقية،  سليمان  بنت  تقوى  احلديث  وتشاركنا 
فاتورة  تكلفة  ولتقليل  فتقول:  بالفريق  عضوة 
جناح  مدى  بدراسة  قمت  للكهرباء  املدرسة  استهالك 
تطبيق تقنية النانو يف فالتر أجهزة التكييف باملدرسة، 
أجهزة  بعض  على  التقنية  هلذه  الفعلي  التطبيق  ثم 
املستهلكة  الطاقة  وحساب  املدرسة،  يف  التكييف 
وأثبتنا  تركيبها،  وبعد  التقنية  تركيب  قبل  للجهاز 
مع  الحظت  حيث  التقنية،  هذه  فاعلية  مدى  خالهلا 
الكهرباء. استهالك  معدل  يف  تغري  العمل  فريق 

التوعية اجملتمعية عرب شبكات التواصل االجتماعية
تقنيات  إىل  بالتوصل  وميض  مشروع  فريق  يكتف  مل 
وإمنا  فحسب،  املدرسة  يف  الطاقة  استهالك  لرتشيد 
كثف جهوده يف توعية اجملتمع احمللي بضرورة ترشيد 
استهالك الكهرباء واحلفاظ على املورد البيئي، فوضحت 
بالفريق  عضوة  الكندية،  سامل  بنت  هاجر  الطالبة 
اجملتمع  توعية  يف  الفريق  مسؤولية  توليت  بقوهلا:  ذلك 
احمللي بعمل منشورات توعوية ومادة فلمية ونشرها عرب 
واإلنستجرام،  تويرت  مثل  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الطاقة  على  احلفاظ  أهمية  فكرة  إيصال  بهدف  وذلك 
أهم  نشر  كذلك  وسهل،  مبسط  بشكل  واستدامتها 
الفعاليات والربامج اليت تقوم بها املدرسة خلدمة هذا اهلدف. 

توسعنا يف التوعية اخلارجية
اليعربية،  سلطان  بنت  رهف  الطالبة  زميلتها  وتضيف 
الفضاء  عرب  بالتوعية  نكتف  مل  بالفريق:  عضو 
حيث  احمللي،  اجملتمع  إىل  انطلقنا  بل  االفرتاضي، 
إىل  لنصل  توعوية  برامج  سلسلة  بتنظيم  تكفلت 
املختلفة،  شرائحها  بكافة  اجملتمع  فئات  من  فئة  أكرب 
وفئات  واألطفال  السن  كبار  فئة  بتوعية  قمنا  حيث 
والبصرية(؛  السمعية  اإلعاقة  أصحاب  )من  الدمج 
وترسيخها. الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة  لنشر 

تسهيالت متنوعة لتنفيذ املشروع
ودعمه  املشروع  سري  تسهيل  يف  املدرسة  دور  وحول 
مدرسة  مديرة  اإلمساعيلية،  إبراهيم  بنت  أمل  تقول 
إدارة  ساعدت  األساسي:  للتعليم  عمر  بنت  حفصة 
بإتاحة  وذلك  الفريق  أمام  الصعاب  تذليل  يف  املدرسة 
املؤسسات  مع  للتواصل  والطالبات  للمشرفات  الفرصة 
تعزز  اليت  واملعارض  املتنوعة  املناشط  وقيام  احلكومية 
كما  اإلمساعيلية:  وأضافت  املشروع،  خط  سري  من 
الستبدال  مالي  متويل  تقديم  يف  املدرسة  إدارة  بادرت 
 )LED( للطاقة  موفرة  مبصابيح  العادية  املصابيح 
على  عملت  وكذلك  الكهرباء،  استهالك  لرتشيد 
املدرسة. يف  بعد  عن  التحكم  جهاز  تركيب  تسهيل 

جملس اآلباء واألمهات ضمن الفريق البيئي
البيئي  الفريق  يف  البارز  الدور  واألمهات  اآلباء  وجمللس 
مبشروع وميض، حيدثنا يف هذه املساحة حممود بن سلمان 
اإلمساعيلي، عضو جملس أولياء األمور باملدرسة حول دور 
اجمللس يف إجناح املشروع: كان ملسابقة املدارس اخلضراء 
الكهرباء،  فواتري  تكلفة  خفض  يف  الكبري  الدور 
 ،  LED املدرسة مبصابيح  باستبدال مصابيح  فلقد قمنا 
كذلك قمت بتطبيق ذلك يف منزلي مما كان له األثر 
وبدوري  الكهرباء،  استهالك  كلفة  تقليل  يف  الفعال 
قمت بنقل أثر هذه االستفادة إىل احلراس والسائقني يف 
املدرسة وبدورهم قاموا بنشر التوعية وتطبيقها يف املنازل.  
عضوة  الصبحية،  محد  بنت  أمل  الرأي  وتشاطره 
األمهات  بتوعية  قمت  باملدرسة:  األمهات  مبجلس 
إىل  احلضور  خالل  من  وذلك  اجملاورة  القرى  يف 
االجتماعية  التظاهرات  ويف  بالوالية  العامة  اجملالس 
حساب  كيفية  وشرح  كوفيد19-(  جائحة  )قبل 
طرق  وتوضيح  للكهرباء  االستهالكية  الفاتورة 
املنازل.  يف  بها  والعمل  الكهرباء  استهالك  ترشيد 

فكرة عمل وميض 
خمتربات  فنية  السيابية،  حارث  بنت  نادية  بــ  رصد  التقت 
املشرفة  األساسي،  للتعليم  عمر  بنت  حفصة  مبدرسة 
وأهدافه:  املشروع  فكرة  حول  لتحدثنا  املشروع  على 
مراقبة  تقنية  على  يقوم  ذكي  مفتاح  عن  عبارة  هو 
الكهربائية،  باألجهزة  املرتبطة  املستهلكة  الطاقة 
بـتطبيق  املربوط  األشياء  إنرتنت  تقنية  باستخدام 
“وميض”. اسم  عليه  أطلقنا  الذكي  اهلاتف  على 

أهداف وميض
محاية  ثقافة  نشر  بهدف  املشروع  وجاء  السيابية:  وتضيف 
علينا  جيب  اليت  الثقافات  أهم  كونها  الطبيعية  املوارد 
ترسيخها لألجيال القادمة، لذلك عمل فريق حفصة اخلضراء 
على بعض املشاريع لزيادة الوعي وترسيخ هذه الثقافة على 
أكرب شرحية ممكنة من اجملتمع، كذلك توظيف تقنية 
الصناعية  للثورة  مواكبًة  الطاقة؛  إدارة  يف  األشياء  إنرتنت 
الطاقة  استهالك  عملية  ترشيد  ثقافة  ونشر  الرابعة، 
وتنظيمها يف اجملتمع العماني. ولتحقيق هذه األهداف قمت 
اختصاصه  حسب  كل  الفريق  أعضاء  بني  األدوار  بتقسيم 
ومهاراته اليت تؤهله إلخراج املشروع بصورة حديثة ومبتكرة.

رؤية ورسالة وميض
السيابية:  تقول  ورؤيته  وميض  مشروع  رسالة  حول  أما 
غرس  هي  وميض  مشروع  عليها  بنينا  اليت  الرسالة 
مستدامة  عادة  وجعلها  اجملتمع  يف  الطاقة  ترشيد  ثقافة 
جيل  خلق  هي  املشروع  يف  رؤيتنا  أما  األجيال،  تتناقلها 
الشريانية:  وتضيف  املوارد،  وحفظ  الطاقة  بإدارة  واع 
املشروع  يف  حاضرة  واألهداف  والرسالة  الرؤية  كانت  وقد 
التطبيق.  من  األخرية  املرحلة  حتى  تنفيذه  بداية  منذ 

وميض  قائم على تقنية انرتنت األشياء 
وتقنية  احلديثة  التقنيات  جمال  ضمن  وميض  مشروع  يقع 
سعيد  بنت  هبة  الطالبة  بدأت  هكذا  األشياء،  إنرتنت 
السيبانية، عضوة بالفريق حديثها: لذلك متثل دوري يف فهم 
سلبياته  ودراسة  بعد،  عن  بالكهرباء  التحكم  جهاز  عمل 
يف  لتطبيقه  املشروع  جاهزية  من  للتحقق  وإجيابياته، 
املدرسة، بعدها قمت مع الفريق بالتحقق وجتربة عمل اجلهاز، 
ومقارنة النتائج اليت حصلنا عليها قبل تركيب اجلهاز وبعده.

تطبيق وميض على اهلواتف الذكية

يعمل  الذي  الذكية  اهلواتف  على  وميض  تطبيق  عن  أما 
البوسعيدية،  مسعود  بنت  أروى  لنا  توضح  املشروع،  عليه 
بالعمل على تصميم  آلية عمله: قمت  بالفريق عن  عضوة 
 DATA   تطبيق وميض للهواتف الذكية باستخدام برنامج
وآلية  التطبيق  فكرة  عن  بالبحث  قمت  بداية   ،STUDIO
التطبيقات  جمال  يف  خمتلفة  تدريبية  دورات  وحضور  عمله 
التطبيق  التطبيق، وقمت بفحص  الذكية، بعدها صممت 
املشروع. ألهداف  حتقيقه  وإثبات  عمله  من  للتأكد 
للهواتف  وميض  لتطبيق  كان  لقد  البوسعيدية:  وتضيف 
الذكية الفضل الكبري يف تنظيم عملية استهالك الطاقة 
فاتورة  تكلفة  تقليل  و  باملدرسة،  الكهربائية  لألجهزة 
على  تساعد  أيقونات  مشل  إنه  حيث  الكهرباء،  استهالك 
حفظ الطاقة مثل حساب الفاتورة االستهالكية، و طرق ترشيد 
استهالك طاقة األجهزة األكثر استخداما و استنزافا للطاقة، 
كذلك أيقونات خاصة بفيديوهات للتوعوية ، باإلضافة إىل 
استهالك  ترشيد  بأهمية  صلة  هلا  حبسابات  مرتبطة  أيقونة 
يساعد  وميض  تطبيق  البوسعيدية:   وتؤكد  الطاقة، 
الطبيعية. املوارد  حفظ  أهمية  يف  اجملتمع  وعي  زيادة  على 

دورات تدريبية متنوعة
التدريبية  الربامج  من  لعدد  اخلضراء  حفصة  فريق  خضع 
والورش العملية املتعلقة بالتقنيات احلديثة لتصميم وتطوير 
مشروع وميض، حيث تقول سارة بنت هالل الشريانية، عضوة 
التدريبية  الربامج  من  العديد  الفريق  أعضاء  تلقى  بالفريق: 
تصميم أثناء  تطبيقها  حيث  العلمي،  اجلانب  خيص  فيما 
مشروع وميض مثل: ورشة تقنية النانو، اطالعنا خالهلا على 
إجيابيات هذه التقنية وسلبياتها، والطريقة األمثل يف توظيف 
تقنية  طبقنا  وأخريًا  التكييف،  أجهزة  على  التقنية  هذه 
وجود  الحظنا  الشريانية:  وتضيف  الورشة.  يف  عمليا  النانو 
فرق يف استهالك الطاقة بني األجهزة املفعل فيها تقنية النانو 
وبني األجهزة اليت مل يفعل فيها هذه التقنية، فقررنا تطبيقها 
استهالك  لرتشيد  املدرسة  يف  التكييف  أجهزة  بعض  على 
لورشة  كان  كذلك  استهالكها.  عملية  وتنظيم  الطاقة 
إضافة  الطاقة  استهالك  ترشيد  يف  املتجددة  الطاقة  استخدام 
املتجددة  الطاقات  أنواع  على  تعرفنا  حيث  للمشروع،  فعالة 
الطاقة  تستخدم  اليت  املناطق  وأهم  السلطنة،  يف  املتوفرة 
الشمسية.  والطاقة  الساحلية،  الرياح  طاقة  مثل  املتجددة 
وختتم الشريانية حديثها: فقد استخدمنا الطاقة املتجددة يف 
بناء نافورة تراثية تعمل بالطاقة الشمسية داخل فناء املدرسة.

ملستقبل بيئي أكثر استدامة    )وميض( حيتل املركز الثاني على مستوى السلطنة ضمن        
                                                                                مشاريع املدارس اخلضراء

هبة السيبانية

أروى البوسعيدية

سارة الشريانية

البيئية  الثقافة  تعزيز  بهدف 
املدرسية  البيئة  واالستفادة من 
الفريق  استطاع  واستدامتها، 
بنت  حفصة  مبدرسة  البيئي 
األساسي)5-10(  للتعليم  عمر 
اخلضراء”  حفصة  “فريق 
)وميض(  مشروع  إىل  التوصل 
إلدارة الكهرباء داخل املدرسة، 
يف  الثاني  باملركز  وتتوجيه 
حمور إدارة الطاقة ضمن مبادرة 
تشرف  اليت  اخلضراء،  املدراس 
العمانية  البيئة  مجعية  عليها 
الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
الوطنية  واللجنة  والتعليم 
والثقافة  للرتبية  العمانية 
شركة  من  وبدعم  والعلوم 
جاردنز،  إميلي  ومبادرة  فيوليا 
مدرسة  رصــــد  زارت  هنا  من 
للتعليم  عمر  بنت  حفصة 
فريق  من  لتقرتب  األساسي 
على  للتعرف  اخلضراء  حفصة 

املشروع.
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تقوى اإلسحاقية

هاجر الكندية

حممود اإلمساعيلي

رهف اليعربية

تقنية النانو وتطبيقها على فالتر أجهزة التكييف 
اإلسحاقية،  سليمان  بنت  تقوى  احلديث  وتشاركنا 
فاتورة  تكلفة  ولتقليل  فتقول:  بالفريق  عضوة 
جناح  مدى  بدراسة  قمت  للكهرباء  املدرسة  استهالك 
تطبيق تقنية النانو يف فالتر أجهزة التكييف باملدرسة، 
أجهزة  بعض  على  التقنية  هلذه  الفعلي  التطبيق  ثم 
املستهلكة  الطاقة  وحساب  املدرسة،  يف  التكييف 
وأثبتنا  تركيبها،  وبعد  التقنية  تركيب  قبل  للجهاز 
مع  الحظت  حيث  التقنية،  هذه  فاعلية  مدى  خالهلا 
الكهرباء. استهالك  معدل  يف  تغري  العمل  فريق 

التوعية اجملتمعية عرب شبكات التواصل االجتماعية
تقنيات  إىل  بالتوصل  وميض  مشروع  فريق  يكتف  مل 
وإمنا  فحسب،  املدرسة  يف  الطاقة  استهالك  لرتشيد 
كثف جهوده يف توعية اجملتمع احمللي بضرورة ترشيد 
استهالك الكهرباء واحلفاظ على املورد البيئي، فوضحت 
بالفريق  عضوة  الكندية،  سامل  بنت  هاجر  الطالبة 
اجملتمع  توعية  يف  الفريق  مسؤولية  توليت  بقوهلا:  ذلك 
احمللي بعمل منشورات توعوية ومادة فلمية ونشرها عرب 
واإلنستجرام،  تويرت  مثل  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الطاقة  على  احلفاظ  أهمية  فكرة  إيصال  بهدف  وذلك 
أهم  نشر  كذلك  وسهل،  مبسط  بشكل  واستدامتها 
الفعاليات والربامج اليت تقوم بها املدرسة خلدمة هذا اهلدف. 

توسعنا يف التوعية اخلارجية
اليعربية،  سلطان  بنت  رهف  الطالبة  زميلتها  وتضيف 
الفضاء  عرب  بالتوعية  نكتف  مل  بالفريق:  عضو 
حيث  احمللي،  اجملتمع  إىل  انطلقنا  بل  االفرتاضي، 
إىل  لنصل  توعوية  برامج  سلسلة  بتنظيم  تكفلت 
املختلفة،  شرائحها  بكافة  اجملتمع  فئات  من  فئة  أكرب 
وفئات  واألطفال  السن  كبار  فئة  بتوعية  قمنا  حيث 
والبصرية(؛  السمعية  اإلعاقة  أصحاب  )من  الدمج 
وترسيخها. الطاقة  استهالك  ترشيد  ثقافة  لنشر 

تسهيالت متنوعة لتنفيذ املشروع
ودعمه  املشروع  سري  تسهيل  يف  املدرسة  دور  وحول 
مدرسة  مديرة  اإلمساعيلية،  إبراهيم  بنت  أمل  تقول 
إدارة  ساعدت  األساسي:  للتعليم  عمر  بنت  حفصة 
بإتاحة  وذلك  الفريق  أمام  الصعاب  تذليل  يف  املدرسة 
املؤسسات  مع  للتواصل  والطالبات  للمشرفات  الفرصة 
تعزز  اليت  واملعارض  املتنوعة  املناشط  وقيام  احلكومية 
كما  اإلمساعيلية:  وأضافت  املشروع،  خط  سري  من 
الستبدال  مالي  متويل  تقديم  يف  املدرسة  إدارة  بادرت 
 )LED( للطاقة  موفرة  مبصابيح  العادية  املصابيح 
على  عملت  وكذلك  الكهرباء،  استهالك  لرتشيد 
املدرسة. يف  بعد  عن  التحكم  جهاز  تركيب  تسهيل 

جملس اآلباء واألمهات ضمن الفريق البيئي
البيئي  الفريق  يف  البارز  الدور  واألمهات  اآلباء  وجمللس 
مبشروع وميض، حيدثنا يف هذه املساحة حممود بن سلمان 
اإلمساعيلي، عضو جملس أولياء األمور باملدرسة حول دور 
اجمللس يف إجناح املشروع: كان ملسابقة املدارس اخلضراء 
الكهرباء،  فواتري  تكلفة  خفض  يف  الكبري  الدور 
 ،  LED املدرسة مبصابيح  باستبدال مصابيح  فلقد قمنا 
كذلك قمت بتطبيق ذلك يف منزلي مما كان له األثر 
وبدوري  الكهرباء،  استهالك  كلفة  تقليل  يف  الفعال 
قمت بنقل أثر هذه االستفادة إىل احلراس والسائقني يف 
املدرسة وبدورهم قاموا بنشر التوعية وتطبيقها يف املنازل.  
عضوة  الصبحية،  محد  بنت  أمل  الرأي  وتشاطره 
األمهات  بتوعية  قمت  باملدرسة:  األمهات  مبجلس 
إىل  احلضور  خالل  من  وذلك  اجملاورة  القرى  يف 
االجتماعية  التظاهرات  ويف  بالوالية  العامة  اجملالس 
حساب  كيفية  وشرح  كوفيد19-(  جائحة  )قبل 
طرق  وتوضيح  للكهرباء  االستهالكية  الفاتورة 
املنازل.  يف  بها  والعمل  الكهرباء  استهالك  ترشيد 
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حاصلة على املركز الرابع على مستوى السلطنة يف 
مسابقة حتدي القراءة العربي 2020:

-  تقرأ يف اليوم مخس ساعات، ويف السنة ما يقارب مائة كتاب، وحصيلتها       

فاطمة الصبيحية

ومنظم،  هادئ  مكان  يف  القراءة  وحتب  خمتلفة،  جماالت  يف  تقرأ  اخلاصة،  مكتبتها  لديها  بالقراءة،  شغوفة 
املركز  على  حصلت  وناقدة،  وكاتبة  عاملة،  تكون  أن  تطمح  والرتباني،  والفيفي،  الفقي،  لـــ  وتقرأ 
سلّيم  بن  صاحل  بنت  فاطمة  الطالبة  إنها   ..2020 العربي  القراءة  حتدي  يف  السلطنة  مستوى  على  الرابع 
قرب.... عن  عليها  لتتعرف  –رصد-  حاورتها   ،)5-9( األساسي  للتعليم  إمطي  مبدرسة  الثامن  بالصف  الصبيحية، 

بدايًة... فاطمة منذ متى وأنِت تقرئني؟ 
بدأت القراءة منذ أن كنت يف اخلامسة من عمري.

ماذا تعين القراءة لفاطمة؟
والقراءة   ، حياة  أسلوب  لي  بالنسبة  فالقراءة   ، الكثري  لي  تعين  القراءة   
جتعلين أقرأ كتبا هلا آالف العيون اليت تفتح لي النوافذ على عوامل المتناهية 
ميكن  جسدي  متطلبات  ألن  ؛  والوجدان  والروح  العقل  غذاء  هي  والقراءة   ،
إشباعها تظل  الوجدان فال ميكن  و  الروح  و  العقل  أما متطلبات   ، إشباعها 
وشعلة   ، مضاءة  القراءة  منارة  بقي 

ُ
أ ولذلك  حني،  كل  يف  املزيد  تطلب 

القراءة  أعد  وكذلك   ، إنسانة  جبسمي  ال  بروحي  ،أنا  متقدة  املعرفة 
الفرق  أن  أدرك  وألنين   ، الكثريون  يعيشه  الذي  املوت  من  التخلص  هي 
وامليت. احلي  بني  ذاته  الفرق  هو  يقرؤون  ال  والذين   ، يقرؤون  الذين  بني 

كل هذا الشغف يف القراءة... فلماذا تقرأ فاطمة؟ 
أكثر  ربي  أعرف  لكي  أقرأ  أنا  نفسي،  فرتتقي  بفكري  ألرتقي  أقرأ  أنا 
وألكون أكثر قربا منه. أنا أقرأ لكي أعرف ديين أكثر، أنا أقرأ ألنين أريد 
أن أجتول يف عقول اآلخرين، فأعيش احلياة اليت عاشوها بتفاصيلها العميقة. 
وحياة  الدنيا،  هذه  يف  واحدة  حياة  لدي  ألن  القراءة  )أهوى  العقاد:  يقول 
احلركة...(.  بواعث  من  ما يف ضمريي  واحدة ال تكفيين، وال حترك كل 
أكثر  أعيش  حتى  أقرأ  أنا  لذلك  حياة  من  أكثر  اإلنسان  يعيش  بالقراءة 
من حياة، أنا أقرأ ألن الكتاب أفضل من الكثري من البشر، أكثر حكمة 
ألنين  أقرأ  تناقضاتي.  يفهم  أن  على  وقادر  هلجة،  وأصدق  وفاء،  أشد  منهم، 
القراءة  ألن  أقرأ  أنا  كذلك  عقلي.  حبرية  يف  الراكد  املاء  أحرك  أن  أحببت 
مامل  جيدة  كاتبة  أكون  أن  ميكن  وال  للكتابة،  االشتعال  حجر  هي 
صقل. دون  يلمع  ال  فالذهب  أصقل  نفسي،  أقرأ لكي  جيدة.  قارئة  أكن 

ملن تقرئني، وفيم تقرئني؟ 
الفيفي،  جابر  بن  وعلي  الفقي،  إبراهيم  د.  منهم:  الكتاب  من  لكثري  أقرأ 
جهاد الرتباني وغريهم. أقرأ يف التاريخ ، والدين ، ويف جمال الرواية ، والتنمية 

البشرية ، واألدب ، وجماالت أخرى.

هل لفاطمة مكان معني للقراءة؟ وهل للمكان تأثري عليها عند القراءة؟
أن  بشرط  مكان،  كل  يف  أقرأ  فأنا  للقراءة،  معني  مكان  لدي  ليس  ال،   
كذلك  وسرعة،  وتركيز،  بشغف،  أقرأ  جيعلين  هادئا  املكان  يكون 

املكان املرتب جيعل نفسي ترتاح كثريًا عند القراءة.

هل لديك مكتبة خاصة؟ 
نعم، أنا أقتين الكتب ولي مكتبيت اخلاصة يف املنزل.

فاطمة، حدثينا عن جتربتك مع حتدي القراءة العربي 2020. 
 كانت جتربة ممتعة ومميزة جدًا من أمجل التجارب اليت خضتها يف حياتي ، فقد 
نهضت فيها بقوة، أقوى من كل التجارب السابقة، تعثرت كثريا حتى أكون 
بطلة من األبطال العشرة املتوجني على مستوى السلطنة ، ولكنين بعد كل 
عثرة أكون أقوى من ذي قبل ، فجاهدت حتى وصلت إىل التقييم النهائي ، وفزت 
باملركز الرابع على مستوى السلطنة ، وكان هذا جناحًا كبريًا بالنسبة لي.

ما هي أهم التحديات اليت واجهت فاطمة أثناء مراحل املسابقة؟ 
يف بداية، األمر عند مشاركيت األوىل يف املسابقة كان التلخيص بالنسبة 
أقرأ  كنت  كذلك  اهلل.  بفضل  أتقنته  مارسته  بعدما  ولكن  حتديًا،  لي 
يف جمالني أو جمال واحد من الكتب، ولكنين عندما بدأت باملشاركة يف 
ال  كنت  كذلك  جماالت.  عدة  يف  أقرأ  فأصبحت  قراءاتي،  تنوعت  املسابقة 
أستطيع تقديم قراءة نقدية للكتاب ، ولكنين أيضًا بعدما شاركت يف 
املسابقة وخضت جتارب عديدة يف املسابقة استطعت أن أكون ناقدة جيدة.

ما دور أسرتك يف تشجيعك للقراءة ومشاركتك يف املسابقة؟ 
يف  واملشاركة  للقراءة  تشجيعي  يف  جدا  كبري  دور  ألسرتي 
من  لي  الكتب  يقتنون  كانوا  فقد  العربي،  القراءة  حتدي  مسابقة 
القراءة  مسابقات  يف  املشاركة  على  وحيثونين  أقرأ،  حتى  املكتبات؛ 
بالكتب؛  متتلئ  البيت  يف  خاصة  مكتبة  لي  وفروا  وقد  املختلفة، 
كبري.  بشغف  القراءة  يف  وأستمر  الكتب  من  بالقرب  ألكون 

ما دور املدرسة يف تشجيعك للقراءة واملشاركة يف حتدي القراءة؟
بأهمية  املدرسة  طالبات  وتشجيع  بل  تشجيعي،  يف  بارز  دور  للمدرسة   
سهلت  حيث  العربي،  القراءة  حتدي  مسابقة  يف  واملشاركة  القراءة، 
من  خمتلفة  بأنواع  ميتلئ  الذي  التعلم  مصادر  مبركز  االستعارة  علينا 
الطالبات،  تثقيف  يف  دور  التعلم  مصادر  ملركز  كان  فقد  الكتب، 
يف  للمشاركة  تشجيعي  يف  مهم  دور  املدرسة  ومعلمات  للمدرسة  وكان 
املدرسة. طالبات  كافة  تشجيع  وإمنا  فقط،  أنا  تشجيعي  ليس  املسابقة 

كيف استغلت فاطمة احلجر املنزلي يف ظل جائحة كورونا بالقراءة؟ 
الذي  الوقت  أعد  فأنا  القراءة،  زادت من مستواي وشغفي يف  جائحة كورونا 
بصحبة  ألقضيه  الوقت  من  متسعا  لي  أتاحت  ألنها  نعمة؛  اجلائحة  لي  وفرته 
وهذا  املنزلي،  احلجر  عن  نتج  الذي  الفراغ  وقت  بها  أحارب  فكنت  الكتب، 
اآلخر. تلو  الواحد  أنهيها  اليت  الكتب  وعدد  القراءة  مستوى  رفع  على  ساعد 

القرائية من الكتب إىل اآلن تزيد عن ألف ومائة كتاب



هل للمكتبات العامة واملبادرات اجملتمعية دور يف تشجيعك يف 
القراءة؟ وضحي ذلك.

نعم، للمكتبات العامة واملبادرات دور يف تشجيعي للقراءة من خالل 
فيها  وأحرزت  منها،  العديد  يف  شاركت  وقد  تطرحها،  اليت  املسابقات 
املسابقات  أحد  يف  شاركت  حينما  مثاال  وأضرب  متقدمة،  مراكز 
إىل  تهدف  اليت  إزكي  بوالية  العامة  الصحوة  مكتبة  تطرحها  اليت 
قراءة  إىل  املسابقة  هذه  وتدعونا  الفتيات،  لدى  القرائي  الوعي  زيادة 
لعرضه  الكتب  أحد  اختيار  ثم  وتلخيصها،  شهر،  يف  كتب  ثالثة 
احلمد. وهلل  األول،  املركز  على  فيها  وحصلت  مرئي،  مقطع  يف 

وكم  السنة؟  يف  كتابا  وكم  اليوم؟  يف  تقرئني  ساعة  كم 
حصيلتك القرائية من الكتب إىل اآلن؟

 أقرأ يف اليوم مخس ساعات تقريبًا، وأقرأ يف السنة ما يقارب مائة كتاب أو 
أكثر، وحصيليت القرائية من الكتب إىل اآلن تزيد عن ألف ومائة كتاب.

تزال  وال  الكتب  أحد  من  اقتبستها  فاطمة  ذهن  يف  خالدة  عبارة 
ترددها.

أنك  ترى  كنت  “إذا  هو:  ذهين  يف  يرتدد  يزال  ال  الذي  االقتباس   
الطريق  عثرات  جتعل  وال  عليه  فاعمل  حلمك  حتقق  أن  تستحق 
)ملهمون(. كتاب  من  اخلزيم،  حممد  بن  صاحل  لـــ   ،“ توقفك 

قارئة،  أسرة  لتكون  أسرتها  لتشجع  فاطمة  تلعبه  الذي  الدور  ما 
وكذلك تشجيع زميالتها الطالبات للقراءة؟

وأحرص  بقراءته،  وأوصيهم  أهلي  أشاركه  كتاب،  يعجبين  عندما 
كتيب؛  من  أعريهم  وكنت  املميزة؛  الكتب  بعناوين  تزويدهم  على 
أفراد  أن  القول  ويسعدني  منها.  استفدت  ما  مثل  منها  يستفيدوا  حتى 
شجعت  كذلك  احلمد.  وهلل  دائمًا،  هلم  أساسًا  القراءة  جعلوا  أسرتي 
حتدي  يف  املشاركة  على  حبثهن  خاصة  بالقراءة  الطالبات  زميالتي 
القراءة العربي –يف هذا العام توقفت املسابقة بسبب اجلائحة-  يتمثل 
جدًا،  مميزة  مسابقة  وأنها  وفوائدها،  املسابقة،  بفكرة  إخبارهم  يف 

عام. بشكل  والقراءة  املشاركة  على  كثريًا  أحضهم  وكنت 

يف رأي فاطمة، هل هناك عالقة وطيدة بني القراءة واملواد الدراسية 
ومستوى الطالب التحصيلي؟ وضحي ذلك.

ومستوى  الدراسية،  واملواد  القراءة،  بني  كبرية  عالقة  هناك  نعم، 
الطالب التحصيلي، فعندما يقرأ الطالب يتفتح عقله وينضج، فالقراءة 
)اقرأ  تعاىل  اهلل  يقول  ربه،  يكرمه  يقرأ  من  وكذلك  العقل،  تنمي 
مستواه  بتحسني  اهلل-  شاء  -إن  ربه  سيكرمه  قرأ  فإذا  األكرم(،  وربك 
القارئ  الطالب  يقرأها  عندما  الدراسية  الكتب  كذلك  التحصيلي، 
للكتب كأنه يقرأ كتابا، لذلك يستطيع فهمها مثل الكتب اليت 
جماالت  يف  القراءة  كذلك  منها.  املزيد  لقراءة  محاسه  ويزيد  يقرأها، 
ستتوسع  لذا  الدراسية،  الكتب  يف  الطالب  يتعلمه  ما  تثري  خمتلفة 
الصف. يف  الطلبة  زمالءه  ويثري  الدراسية  احلصة  ويثري  مداركه 

أين ترى فاطمة نفسها بعد 10 سنوات؟ 
أرى نفسي عاملة تثري البشرية، وكاتبة مرموقة ، وفتاة مثقفة، واعية، 

ُمصلحة.

كلمة أخرية لــ فاطمة 
كلمة لطيفة أوجهها  إىل كل  فئات اجملتمع ، أقول هلم فيها : اقرؤوا 
ستفتح   ، عقولنا  تنضج  بالقراءة   ، أمتنا  ستحفظ  من  هي  فالقراءة 
 ، ونبتكر   ، سنصنع  بالقراءة   ، قبل  من  لنا  تفتح  مل  جديدة  أبواب  لنا 
أنها  على  القراءة  إىل   تنظروا   ، العظماء  صنعة  هي  فالقراءة  ونبدع، 
مثل  لكم  وأقول   ، ونكرب   ، حنيا  فبها   ، حياة  منهج  وإمنا   ، هواية 
مكانكم  يف  التقفوا  حتركوا   : –بتصرف-  الُكّتاب  أحد  قال  ما 
رغم  مجيلة  فاحلياة  وابتسموا،  تفاءلوا  حتزنوا،  وال  تيأسوا  ال   ،
معكم  اهلل  أن  فتذكروا  احلياة  عليكم  صعبت  ومهما  الصعاب، 
أهدافكم  حتققوا  أن  وحاولوا  وغامروا  استمتعوا  ينساكم،  ولن 
وارتقوا. اقرؤوا   ، اآلن  حتى  تتنفسون  ومازلتم  معكم  فالوقت 
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فكرة، رسالة، منتج، وجملس إدارة الشركة

بن  حييى  بنت  الزهراء  الطالبة  حتدثنا  بدايًة 
هالل العربية، رئيسة الشركة قائلة: شاركت 
 Green مبشروع  العام  هلذا  الربنامج  املدرسة يف 
اجتماعية  شركة  عن  عبارة  وهو   House
خاص،  بشكل  وزراعية  عام  بشكل  بيئية 
وتهتم  والبيئية،  الزراعية  املشاكل  حلل  تهدف 
من  نوع  وتضمينها  الزراعية  الوسائل  بتطوير 
الزراعية  األعمال  وتبسيط  التكنولوجيا 

الشاقة، وللشركة جملس إدارة يتكون 
رسالة  إن  الزهراء:  وتضيف   ، أعضاء  ستة  من 
نوع  الزراعية  الوسائل  تضمني  هي  شركتنا 
الزراعية  األعمال  وتبسيط  التكنولوجيا  من 
يف  األول  شركتنا  منتج  ويتمثل   الشاقة، 

“احملمية الذكية”

تأسست يف 2019، وهلا عدة إجنازات

وتقول الطالبة إسراء بنت حممد العربية، رئيسة 
شركة  تأسست  بالشركة:  البشرية  املوارد 
Green House يف نهاية شهر ديسمرب من عام 
اآلن، وتستطرد  إىل  التطوير  ٢٠١٩ ومستمرة يف 
أجنزتها  اليت  األعمال  أهم  إن  حديثها:  يف  إسراء 
من  العديد  يف  مشاركتها  خالل  من  الشركة 
التنمية  مسابقة  مثل:  واملعارض  املسابقات 
اليت  العلمية  االبتكارات  ومسابقة  املعرفية 
مستوى  على  الثالث  املركز  على  فيها  حصلنا 
اليت  عمان  إجناز  ومعرض  الداخلية  حمافظة 
املركز  على  حبصولنا  باهرا  جناحا  فيه  حققنا 
منتج  كأفضل  السلطنة  مستوى  على  األول 

مبتكر.
 

الزهراء العربية

إسراء العربية

لسوق  االستعداد  وكيفية  األعمال،  ريادة  مبهارات  وتزويدها  الطالبية  الشركات  بدراسة  عمان  إجناز  برنامج  ُيعنى 
الربنامج  ويتوج  وإدارتها،  حقيقية  شركة  إلقامة  الفرصة  هلم  تتاح  حتى  املالية،  بالثقافة  يزودهم  أنه  كما  العمل، 
أفضل شركة طالبية يف مسابقة سنوية إقليمية. وقد توجت شركة Green House باملركز األول لعام 2020 الذي 
ميثلها فريق طالبات مدرسة فاطمة بنت اخلطاب بــتعليمية الداخلية، اقرتبت -رصد- من الطالبات أعضاء جملس إدارة 

الشركة لتتعرف على الشركة واجنازها.. 

تتصدر المركز األول كأفضل منتج مبتكر يف برنامج إنجاز عمان رشكة
 Green House 

الطالبية
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وجد العربية

فرح العربية

آية العربية

ملسار  الصحيح  التخطيط  ثم  املناسبة،  الفكرة 
الشركة 

أخصائية  العربية،  زاهر  بنت  زهرة  وتؤكد 
اخلطاب  بنت  فاطمة  مبدرسة  املهين  التوجيه 
وأحد املشرفات على الشركة: باختيار طالبات
طالبية  شركة  لتأسيس  توجهات  ميتلكن 
املناسبة،  الفكرة  اختيار  على  وتشجيعهن 
من  للشركة  الصحيح  للمسار  التخطيط  ثم 
به، ثم كيفية  وما يتميز  املنتج  اختيار  حيث 
ومنها  املسابقات  يف  به  واملشاركة  تسويقه، 
على  العمل  وكان  عمان(  )إجناز  مسابقة 
قدما بتشكيل  السري  على  الطالبات  تشجيع 
احملمية،  وتطوير  األعمال،  وتوزيع  الشركة، 
القنوات  عرب  إعالميا  تسويقها  على  واحلرص 
اإلعالمية املختلفة، وجهود الطالبات ومساندة  
األمور  أولياء  وتشجيع  فيها،  والعاملني  املدرسة 
وتفهمهم حتى حققت الشركة الطالبية هذا 

اإلجناز.

احملمية الذكية: أفضل منتج مبتكر للشركة

تستفتح الطالبة وجد بنت فهد العربية، رئيسة 
الذكية  احملمية  لفكرة  سردها  العمليات 
التوجيه  أخصائيات  من  مباشر  بإشراف  بقوهلا: 
املهين باملدرسة ومتابعة مستمرة ومتواصلة من 

قبل قسم التوجيه املهين بتعليمية الداخلية مت
الشركة  مشاريع  من  األول  املشروع  إجناز 
عبارة  وهي  الذكية،  احملمية  يف  واملتمثل 
تعطي  حساسات  جمموعة  من  مبين  نظام  عن 
احملمية  حالة  عن  ومتزامنة  شاملة  بيانات 
ورطوبة  حرارة  حساس  مثل  مستمر،  بشكل 
نسبة  وحساس  الرتبة،  رطوبة  وحساس  اجلو، 
يستطيع   REID وحساس  املاء،  مستوى 
يف  األضواء  وإغالق  فتح  العميل  خالله  من 
احملمية باستخدام بطاقة خاصة، ويتم متابعة 
بواسطة  البيانات  وحتليل  احلساسات  عمل 
اهلدف  وجد  وتوضح  إلكرتوني.  تطبيق 
تهدف  الذكية:  احملمية  عليه  قامت  الذي 
وتهتم  والبيئية  الزراعية  املشاكل  حل  إىل 
نوعا  وتضمينها  الزراعية  الوسائل  بتطوير 
الزراعية  األعمال  وتبسيط  التكنولوجيا  من 

الشاقة.
تطوير املشروع مستقبأل

تقول  للشركة  املستقبلية  الرؤية  وحول 
رئيسة  العربية،  حممود  بنت  فرح  الطالبة 
يف  مستمرة  الشركة  والتطوير:  اإلنتاج 

بوجود  نفسها  من  تطور  والتزال  التطوير 
نسعى  وكثرية  جديدة  مبتكرة  أفكار 
املستوى  على  معروفة  شركة  تكون  بأن 
املستمر  الدعم  جتد  وأن  والدولي  احمللي 
الدولة. اقتصاد  يف  مساهمة  شركة  لتكون 

مدرستنا حاضرة يف كل احملافل لدعمنا

رئيسة  العربية  علي  بنت  آية  الطالبة  أما 
الذي  احملوري  للدور  حديثها  يف  تطرقت  املالية 
املشرفات  واألخصائيات  املدرسة  إدارة  به  قامت 
وتقديم  الظروف  تهيئة  يف  املشروع  على 
التجارب  وعمل  واإلرشاد  التوجيه  املعلمات 
بالتقانة  املتعلقة  تلك  وخصوصا  املستمرة 
اليت مل تذهب سدى بل أوصلتنا يف النهاية إىل 
السلطنة. مستوى  على  املرموق  املركز  هذا 

Green house شغف ريادة األعمال وعالقته بــ

للشغف  أن  على  حديثها  يف  آية  وتؤكد 
أن  أكيد   :Green house جناح  يف  دورا 
األفكار وحتويلها  تبين  الداخلي حنو  الشغف 
األساسي  احملرك  هو  طالبية  شركة  إىل 
عمان،  إجناز  يف  التتويج  منصة  إىل  لوصولنا 
وضعته  اجملال  هذا  يف  شغفي  كذلك 
اجلامعية،  املرحلة  يف  الدراسية  خطيت  ضمن 
ختصصات  أحد  يف  سأدرس  اهلل  شاء  إن 
فــ  األعمال،  وريادة  واإلدارة  االقتصاد 
من  فريدة  جتربة  لي  قدمت   Green House
الشائق. اجملال  بهذا  فيها  العمل  لتعلق  نوعها 
الشركة دعم  يف  فعال  دور  لألسرة 
هي   Green House جناح  عوامل  أهم  ومن 
التشجيع  يف  البارز  دورها  ويتجلى  األسرة، 
الطالبة  توضحه  كما  الدعم  وتقديم 
التسويق  رئيسة  العربية  راشد  بنت  أمساء 
له  الذي  احليوي  اإلجناز  بهذا  فخورة  بقوهلا: 
الزراعية  احلياة  تنمية  يف  اإلجيابي  األثر 
احلديثة،  بالتكنولوجيا  وربطها  والبيئية 
األسرة  إىل  اإلشارة  ضرورة  احلديث  هذا  ويف 
واحلافز  واملساندة  الدعم  يف  الفعال  ودورها 
فيما  االستسالم  وعدم  للمواصلة  القوي 
قدمت  أنها  حيث  الشركة،  بتطوير  يتعلق 
خالل  من  التطويرية  االقرتاحات  بعض  أسرنا 
اجملال.  هذا  يف  األسرة  أفراد  بعض  خربة 
كنت  شخصيا  حديثها:  وجد  وختمت 
جهدا  يأل  مل  الذي  والدي  مع  التواصل  دائمة 
أفكاري  ونّور  اجملال،  هذا  يف  خرباته  بتقديم 
للتنفيذ. الصاحلة  واألساليب  الطرق  ببعض 
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فكرة األوملبياد
االبتكار  قسم  رئيس  النبهاني،  خليفة  بن  موسى  أوضح  حيث 
وقال:  األوملبياد  فكرة  الداخلية  بتعليمية  العلمي  واألوملبياد 
دائرة  يف  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عليه  تشرف  األوملبياد 
عمان  أكادميية  من  وبتنفيذ  العلمي  واألوملبياد  االبتكار 
)عمانتل(  لالتصاالت  العمانية  الشركة  من  وبدعم  للربجمة 
خمتلف  من  الطلبة  تنافس  على  قائمة  الفكرة  أن  على  مؤكدا 
مع  التعامل  يف  مواهبهم  الكتشاف  السلطنة  حمافظات  مدارس 
الثورة  معطيات  ملواكبة  والضرورية  املختلفة  الربجمة  لغات 
املستقبل.  لوظائف  الطالب  تؤهل  اليت  الرابعة  الصناعية 

أهداف األوملبياد
كغريه  يهدف  األوملبياد  أن  النبهاني:  فأشار  األوملبياد  أهداف  عن  أما 
من املبادرات املستحدثة اليت رافقت الثورة الصناعية الرابعة مبختلف 
الربجمة  لغات  بأهمية  املدارس  طالب  وعي  زيادة  إىل  تطبيقاتها 
كونها عنصرا أساسيا للوصول إىل جوهر تطبيقات الثورة الصناعية 
وفهم  األشياء  وإنرتنت  االصطناعي  الذكاء  مثل  وماهيتها  الرابعة 
اإللكرتونية  التطبيقات  ببناء  املرتبطة  الرياضية  اخلوارزميات 
املدارس  طالب  لدى  التقانة  مفهوم  تعزيز  إىل  باإلضافة  وتصميمها، 
متكنهم  اليت  الضرورية  والتقنية  املعرفية  املهارات  وإكسابهم 
والتعامل  الذاتي  التعلم  جمال  يف  أرحب  آفاق  حنو  االنطالق  من 
التقنية.  املعلوماتية  الثورة  ملواكبة  املختلفة  املعرفة  مصادر  مع 

مشاركة تعليمية الداخلية
األوملبياد  من  النسخة  هذه  يف  الداخلية  تعليمية  مشاركة  عن  أما 
هذا  عن  اإلعالن  طريق  عن  كانت  األوىل  اخلطوة  إن  النبهاني:  قال 
يتم  معينة  آلية  طريقة  عن  التصفية  ثم  فيه  والتسجيل  األوملبياد 
ثالثني  اختيار  يتم  بعدها   ، لألوملبياد  املنفذة  اجلهة  قبل  من  اتباعها 
أصل  من  طالبًا   11 تأهل  احملافظة  نصيب  كان  هلل  واحلمد  طالبا 
ملدة  الطالب  من  الفئة  هذه  وتدريب  املرحلة  هلذه  تأهلوا  طالبا   30
يف  مهاراتهم  الطلبة  أثبت  وقد   ، مسقط  حمافظة  يف  كامل  أسبوع 
10 مراكز  األوملبياد وحصدت احملافظة ثالثة مراكز من أصل  هذا 
الطلبة  إىل مزيد  التتويج خيضع  على مستوى السلطنة، وبعد هذا 
   ++c (من الدورات يف جمال الربجمة مبختلف لغاتها ) البايثون واجلافا و
والدولية. اإلقليمية  احملافل  خمتلف  يف  السلطنة  لتمثيل  وتأهيلهم 

اجلديد يف أوملبياد عمانتل للربجمة
النسخ  عن  الثانية  نسخته  يف  عمانتل  أوملبياد  يف  اجلديد  وحول 
استحداث  مت  احلالية  اجلائحة  ظروف  بسبب  النبهاني:  قال  السابقة 
الطلبة  ملهارات  النهائي  التقييمي  االختبار  لتنفيذ  خاصة  منصة 
املشاركني يف األوملبياد ويتم تزويدهم بالتغذية الراجعة الفورية حول 
أدائهم يف حتليل خوارزميات مسائل الربجمة؛ األمر الذي يثبت جاهزية 
البنى التحتية التقنية للتعامل مع أي معطيات مستجدة سواء بسبب 
األوبئة أو أي مسببات أخرى قد متنع إقامة مثل هذه التظاهرات التقنية.

وتقنية  الرابعة  الصناعية  الثورة  عصر  يف  التخصصات  وأهم  والعشرين  الواحد  القرن  يتطلبها  اليت  املهارات  من  مهارة  الربجمة  تعد 
من  تعد  اليت   ،2020 للربجمة  عمانتل  أوملبياد  منافسات  يف  جدارتهم  يثبتوا  أن  الداخلية  تعليمية  طلبة  استطاع  هنا  من  املعلومات، 
بلعرب  من مدرسة  الثاني عشر  بالصف  املقيد  القصابي  بن سعود  االجتماعية، حيث حصل سعيد  للمسؤولية  مبادرات عمانتل  أهم 
مازن  مدرسة  من  عشر  احلادي  بالصف  املقيد  احلميد  عبد  بن  حممد  وحصد  الثاني،  املركز  على  األساسي  للتعليم  سلطان  بن 
سعيد  أبي  مدرسة  من  عشر  الثاني  بالصف  املقيد  العربي  إبراهيم  بن  أمحد  وحصل  الثالث،  املركز  األساسي  للتعليم  غضوبة  بن 
األوملبياد.. تفاصيل  على  للتعرف  االختصاص  وأصحاب  الطلبة  من  -رصد-  اقرتبت  العاشر،  املركز  على  األساسي  للتعليم  الكدمي 

طلبة تعليمية الداخلية يثبتون جدارتهم يف منافسات أوملبياد عمانتل للربجمة يف نسختها الثانية

جتربة شائقة ذات طابع تنافسي
الطالب  يقول  األوملبياد  يف  الطلبة  جتربة  وحول 
سعيد بن سعود القصابي املقيد بالصف الثاني 
للتعليم  سلطان  بن  بلعرب  مدرسة  من  عشر 
يف  الثاني  املركز  على  واحلاصل  األساسي، 
كانت  للربجمة:  عمانتل  أوملبياد  مسابقة 
أطلقت  تنافسي،  طابع  ذات  شائقة  جتربة 
داخلي احلماس وحب املعرفة، فقد حصلت على 
املركز الثاني حبمد اهلل وكان هذا إجنازا من 
حييت.  ما  ذاكرتي  يف  سأبقيها  اليت  اإلجنازات 
بالربجمة  اهتمامي  بدأ  القصابي:  ويضيف 
لدي  زاد  عندها  املدرسي،  التعليمي  املنهج  مع 
يصنع  كيف  أكثر  أتعرف  لكي  الفضول 
أعتربها  فأنا  الربجمة  أما  األشياء،  املربجمون 
يف  يراه  ما  الطفل  بها  يشكل  اليت  كالرمال 
خميلته ولكن هذه الرمال تناسب الكبار أيضا.

الربجمة حزمة من املهارات، وتعلم ذاتي
اهلنائي  احلميد  عبد  بن  حممد  الطالب  وقال 
مازن  مدرسة  من  عشر  احلادي  بالصف  املقيد 
يف  الثالث  املركز  على  واحلاصل  غضوبة  بن 
املهارات  حول  للربجمة  عمانتل  أوملبياد  مسابقة 
معرفة  إىل  باإلضافة  املربمج:  حيتاجها  اليت 

مهارة  إىل  املربمج  حيتاج  قد  الربجمة،  أساسيات 
حل  ومهارة  واإلبداعي،  السريع  التفكري 
مهارات  وخمتلف  احللول،  وإجياد  املشكالت 
وغريها،  امللفات  مع  كالتعامل  احلاسوب  جهاز 
لتسهيل  اإلنرتنت  تصفح  ملهارة  أيًضا  وحيتاج 
دورة  على  حصلت  اهلنائي:  ويضيف  العمل. 
أوملبياد  من  الثانية  النسخة  يف    c++ لغة  يف 
الباقي فكان عن طريق  أما  عمانتل للربجمة، 
التعلم الذاتي عرب منصة اليوتيوب ومواقع أخرى.

الربجمة شغف
بن  أمحد  قال  بالشغف  الربجمة  عالقة  وحول 
من  عشر  الثاني  بالصف  املقيد  العربي  إبراهيم 
األساسي  للتعليم  الكدمي  سعيد  أبي  مدرسة 
مسابقة  يف  العاشر  املركز  على  واحلاصل 
بدأ  عندما  نعم؛  للربجمة:  عمانتل  أوملبياد 
تعلمي الربجمة وجدت الشغف والدافع الداخلي 
واالنطالقة  والتقصي،  والبحث  لالستمرار 
والفيزياء  بالرياضيات  أكثر  أهتم  جلعلي 
وخيتتم  الربحمة،  أساس  الرياضيات  ألن 
كونها  بالربجمة  واالهتمام  حديثه:  العربي 
والعشرين،  الواحد  القرن  مهارات  من  مهارة 
كل  على  جيب  حيث  أساسية  مهارة  وهي 
طريقة  ألنها  الربجمة  تعلم  العامل  يف  شخص 
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فكرة األوملبياد
االبتكار  قسم  رئيس  النبهاني،  خليفة  بن  موسى  أوضح  حيث 
وقال:  األوملبياد  فكرة  الداخلية  بتعليمية  العلمي  واألوملبياد 
دائرة  يف  ممثلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  عليه  تشرف  األوملبياد 
عمان  أكادميية  من  وبتنفيذ  العلمي  واألوملبياد  االبتكار 
)عمانتل(  لالتصاالت  العمانية  الشركة  من  وبدعم  للربجمة 
خمتلف  من  الطلبة  تنافس  على  قائمة  الفكرة  أن  على  مؤكدا 
مع  التعامل  يف  مواهبهم  الكتشاف  السلطنة  حمافظات  مدارس 
الثورة  معطيات  ملواكبة  والضرورية  املختلفة  الربجمة  لغات 
املستقبل.  لوظائف  الطالب  تؤهل  اليت  الرابعة  الصناعية 

أهداف األوملبياد
كغريه  يهدف  األوملبياد  أن  النبهاني:  فأشار  األوملبياد  أهداف  عن  أما 
من املبادرات املستحدثة اليت رافقت الثورة الصناعية الرابعة مبختلف 
الربجمة  لغات  بأهمية  املدارس  طالب  وعي  زيادة  إىل  تطبيقاتها 
كونها عنصرا أساسيا للوصول إىل جوهر تطبيقات الثورة الصناعية 
وفهم  األشياء  وإنرتنت  االصطناعي  الذكاء  مثل  وماهيتها  الرابعة 
اإللكرتونية  التطبيقات  ببناء  املرتبطة  الرياضية  اخلوارزميات 
املدارس  طالب  لدى  التقانة  مفهوم  تعزيز  إىل  باإلضافة  وتصميمها، 
متكنهم  اليت  الضرورية  والتقنية  املعرفية  املهارات  وإكسابهم 
والتعامل  الذاتي  التعلم  جمال  يف  أرحب  آفاق  حنو  االنطالق  من 
التقنية.  املعلوماتية  الثورة  ملواكبة  املختلفة  املعرفة  مصادر  مع 

مشاركة تعليمية الداخلية
األوملبياد  من  النسخة  هذه  يف  الداخلية  تعليمية  مشاركة  عن  أما 
هذا  عن  اإلعالن  طريق  عن  كانت  األوىل  اخلطوة  إن  النبهاني:  قال 
يتم  معينة  آلية  طريقة  عن  التصفية  ثم  فيه  والتسجيل  األوملبياد 
ثالثني  اختيار  يتم  بعدها   ، لألوملبياد  املنفذة  اجلهة  قبل  من  اتباعها 
أصل  من  طالبًا   11 تأهل  احملافظة  نصيب  كان  هلل  واحلمد  طالبا 
ملدة  الطالب  من  الفئة  هذه  وتدريب  املرحلة  هلذه  تأهلوا  طالبا   30
يف  مهاراتهم  الطلبة  أثبت  وقد   ، مسقط  حمافظة  يف  كامل  أسبوع 
10 مراكز  األوملبياد وحصدت احملافظة ثالثة مراكز من أصل  هذا 
الطلبة  إىل مزيد  التتويج خيضع  على مستوى السلطنة، وبعد هذا 
   ++c (من الدورات يف جمال الربجمة مبختلف لغاتها ) البايثون واجلافا و
والدولية. اإلقليمية  احملافل  خمتلف  يف  السلطنة  لتمثيل  وتأهيلهم 

اجلديد يف أوملبياد عمانتل للربجمة
النسخ  عن  الثانية  نسخته  يف  عمانتل  أوملبياد  يف  اجلديد  وحول 
استحداث  مت  احلالية  اجلائحة  ظروف  بسبب  النبهاني:  قال  السابقة 
الطلبة  ملهارات  النهائي  التقييمي  االختبار  لتنفيذ  خاصة  منصة 
املشاركني يف األوملبياد ويتم تزويدهم بالتغذية الراجعة الفورية حول 
أدائهم يف حتليل خوارزميات مسائل الربجمة؛ األمر الذي يثبت جاهزية 
البنى التحتية التقنية للتعامل مع أي معطيات مستجدة سواء بسبب 
األوبئة أو أي مسببات أخرى قد متنع إقامة مثل هذه التظاهرات التقنية.

وتقنية  الرابعة  الصناعية  الثورة  عصر  يف  التخصصات  وأهم  والعشرين  الواحد  القرن  يتطلبها  اليت  املهارات  من  مهارة  الربجمة  تعد 
من  تعد  اليت   ،2020 للربجمة  عمانتل  أوملبياد  منافسات  يف  جدارتهم  يثبتوا  أن  الداخلية  تعليمية  طلبة  استطاع  هنا  من  املعلومات، 
بلعرب  من مدرسة  الثاني عشر  بالصف  املقيد  القصابي  بن سعود  االجتماعية، حيث حصل سعيد  للمسؤولية  مبادرات عمانتل  أهم 
مازن  مدرسة  من  عشر  احلادي  بالصف  املقيد  احلميد  عبد  بن  حممد  وحصد  الثاني،  املركز  على  األساسي  للتعليم  سلطان  بن 
سعيد  أبي  مدرسة  من  عشر  الثاني  بالصف  املقيد  العربي  إبراهيم  بن  أمحد  وحصل  الثالث،  املركز  األساسي  للتعليم  غضوبة  بن 
األوملبياد.. تفاصيل  على  للتعرف  االختصاص  وأصحاب  الطلبة  من  -رصد-  اقرتبت  العاشر،  املركز  على  األساسي  للتعليم  الكدمي 

طلبة تعليمية الداخلية يثبتون جدارتهم يف منافسات أوملبياد عمانتل للربجمة يف نسختها الثانية

جتربة شائقة ذات طابع تنافسي
الطالب  يقول  األوملبياد  يف  الطلبة  جتربة  وحول 
سعيد بن سعود القصابي املقيد بالصف الثاني 
للتعليم  سلطان  بن  بلعرب  مدرسة  من  عشر 
يف  الثاني  املركز  على  واحلاصل  األساسي، 
كانت  للربجمة:  عمانتل  أوملبياد  مسابقة 
أطلقت  تنافسي،  طابع  ذات  شائقة  جتربة 
داخلي احلماس وحب املعرفة، فقد حصلت على 
املركز الثاني حبمد اهلل وكان هذا إجنازا من 
حييت.  ما  ذاكرتي  يف  سأبقيها  اليت  اإلجنازات 
بالربجمة  اهتمامي  بدأ  القصابي:  ويضيف 
لدي  زاد  عندها  املدرسي،  التعليمي  املنهج  مع 
يصنع  كيف  أكثر  أتعرف  لكي  الفضول 
أعتربها  فأنا  الربجمة  أما  األشياء،  املربجمون 
يف  يراه  ما  الطفل  بها  يشكل  اليت  كالرمال 
خميلته ولكن هذه الرمال تناسب الكبار أيضا.

الربجمة حزمة من املهارات، وتعلم ذاتي
اهلنائي  احلميد  عبد  بن  حممد  الطالب  وقال 
مازن  مدرسة  من  عشر  احلادي  بالصف  املقيد 
يف  الثالث  املركز  على  واحلاصل  غضوبة  بن 
املهارات  حول  للربجمة  عمانتل  أوملبياد  مسابقة 
معرفة  إىل  باإلضافة  املربمج:  حيتاجها  اليت 

مهارة  إىل  املربمج  حيتاج  قد  الربجمة،  أساسيات 
حل  ومهارة  واإلبداعي،  السريع  التفكري 
مهارات  وخمتلف  احللول،  وإجياد  املشكالت 
وغريها،  امللفات  مع  كالتعامل  احلاسوب  جهاز 
لتسهيل  اإلنرتنت  تصفح  ملهارة  أيًضا  وحيتاج 
دورة  على  حصلت  اهلنائي:  ويضيف  العمل. 
أوملبياد  من  الثانية  النسخة  يف    c++ لغة  يف 
الباقي فكان عن طريق  أما  عمانتل للربجمة، 
التعلم الذاتي عرب منصة اليوتيوب ومواقع أخرى.

الربجمة شغف
بن  أمحد  قال  بالشغف  الربجمة  عالقة  وحول 
من  عشر  الثاني  بالصف  املقيد  العربي  إبراهيم 
األساسي  للتعليم  الكدمي  سعيد  أبي  مدرسة 
مسابقة  يف  العاشر  املركز  على  واحلاصل 
بدأ  عندما  نعم؛  للربجمة:  عمانتل  أوملبياد 
تعلمي الربجمة وجدت الشغف والدافع الداخلي 
واالنطالقة  والتقصي،  والبحث  لالستمرار 
والفيزياء  بالرياضيات  أكثر  أهتم  جلعلي 
وخيتتم  الربحمة،  أساس  الرياضيات  ألن 
كونها  بالربجمة  واالهتمام  حديثه:  العربي 
والعشرين،  الواحد  القرن  مهارات  من  مهارة 
كل  على  جيب  حيث  أساسية  مهارة  وهي 
طريقة  ألنها  الربجمة  تعلم  العامل  يف  شخص 
الرقمي.  العصر  لغة  وهي  اآللة  مع  للحوار 
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يف  الزينة  املتوقع،  غري  والفرح  بالضجيج  البيت  )امتأل 
حقا  هو  العيد،  هو  غدا  أقول  هل  املنزل،  يف  مكان  كل 
العيد ولكنه عيد ميالد أغلى من يف البيت، هي أمي اليت 
شكلت أحالم وآماله وبهجته البيت، خططنا لألمر بسرية 
تامة، فال بد من مفاجأتها، صديقتها سعاد وهي صديقة 
األمر،  هذا  يف  ملساعدتنا  املناسبة  كانت  أمي  طفولة 
واعدت أمي حبيث تذهبان للتسوق ثم تتأخران إىل أن خنرب 

خاليت سعاد بأننا أنهينا االستعداد،
اجلميع يف أماكنه اآلن ننتظر عودة أمي، ما أروع املكان 
من  تنهمر  الدموع  أمي،  لتتفاجأ  األنوار  نشعل  وحنن 
عينيها، لو كنتم معنا لشاهدمتونا وحنن نعانقها ونقدم 
غزارة  بسبب  تنتهي  لن  أنها  ختيلنا  اليت  الورقية  احملارم  هلا 
فلتتفضل  ألمي:  ويقول  األرجاء  يعلو  أبي  صوت  الدموع، 
أن  أريدك  ما  الفناء اخللفي فلدي  البيت إىل  معي ملكة 
تزال  وال  شفة،  ببنت  تنبس  مل  أمي  األساس  يف  تشاهديه. 
كذلك وأبي يأخذ بيدها ويقودها، اتسعت عيناها وأظن 
اللؤلؤ  بلون  سيارة  اللحظة،  تلك  يف  جفت  دموعها  أن 
وأحلت  بها،  أبي  طالبت  كم  بها،  حتلم  كانت  ما  دائما 
الوقت حدثها عقلها: هيهات هيهات،  أميا إحلاح، ومع مرور 
املفاجأة  هذه  ادخر  أبي  أن  يبدو  الثريا،  كنجم  بعيد  أمل 
للسيارة  تنظر  واقفة  وهي  أمي  مكثت  كم  اليوم،  هلذا 
دقيقة،  ظلت  هل  تغريها،  مل  واهليئة  الوقفة  وبنفس 
دقيقتني، عشر، أم ساعة؟ ال أظنها أحست بنا وحنن ندور 
أظنها  وال  بها،  ما  ونستكشف  ونفتحها  السيارة  حول 

كذلك مسعت ضجيجنا الذي أزعج اجلريان.
رأسي منكس وأنا يف ممر املشفى ننتظر خروج الطبيب 
من غرفة العزل، عام كامل مر وأنا وأبي ويف الوقت نفسه 
كانت  مهما  يوما  نتواَن  مل  ويوميا،  املشفى  إىل  حنضر 

الظروف، أملنا كبري ورجاؤنا.
غال، صوت أبي ينساب من أعلى رأسي حبنية وهو يناولين 
لديه  اليوم،  يتأخر  قد  الطبيب  أن  يبدو  الشاي:  كوب 
مبشيئة  الوضع  عن  نسأله  غدا  لساعات،  تستمر  عملية 

اهلل، لديك يف الغد مدرسة، هيا بنا اآلن نعود إىل املنزل.
ويف سريري وأنا أنتظر رائحة النوم اليت ال تأتي إال كرياح 
الذكريات،  تلك  عانقتين  حلضورها،  نشتاق  اليت  الصبا 

ذكريات عام مضى.
هيا يا أمي سأتأخر عن املدرسة، انتظري قليال غالييت غال 
فخالتك سعاد يف الطريق، كم أشتاق هلذا الصوت، يا ليته 
يعود ولو نتأخر مليون مرة، صوت األخصائية االجتماعية 
الذي لن ينسيين ذلك اليوم: ملاذا تأخرتي غال؟  لديك تأخٌر 

اعتذرت  دقائق،  عشر  عن  يقل  ال  مبا  األوىل  احلصة  عن 
منها للمرة اخلامسة، ومسحت لي بالذهاب إىل صفي.

وهي  الرياضيات  معلمة  وصوت  بدأت  قد  الثانية  حصيت 
تتجه  أذهاننا  وكل  حبماس  الرياضية  املسألة  تشرح 
الفصل،  باب  املدرسة تبرت األفكار بطرقها  إليها، منسقة 
املدرسة،  مدير  يطلبها  غال  الطالبة  املعلمة:  من  وتستأذن 
مسحت لي معلميت باخلروج، مل أتكلم مع املنسقة، يبدو 
ال،  ال  املدرسة،  عن  تأخري  بسبب  يعاقبين  سوف  املدير  أن 
ليس املوضوع عقاب، بل هو أعمق من ذلك، فوالدي بتوتره 
إلّي وأمسك بيدي املرجتفة،  املدير، اجته  يتواجد يف غرفة 
ويسرة  مينة  ترتاكض  األفكار  السيارة،  إىل  وقادني 
املشفى  يف  لساني،  التجم  أخرى  مرة  وأنا  صامت  ووالدي 
مشهد  هو  أحد،  يتكلم  مل  وإن  عرفت  شيء  كل  عرفت 
وأهل  وأصدقاؤنا  وأحباؤنا  أهلي  أمامي،  يتقافز  صامت 
الرأس  خاليت سعاد، كم حضن تلقيت، وكم مسحة يف 
أم  إغماء  صوت  املشفى،  ممر  يف  بكاء  تهدئيت،  حاولت 
خاليت سعاد أكدت لي خرب موتها، صراخ أوالدها األربعة، 
بعد كل هذا مل أستطع متالك نفسي، أجهشت بالبكاء، 
تزال يف  ومل يتوقف بكائي حتى بعد مرور عام وأمي ال 
جدا،  كبري  بشكل  عليها  أثر  السيارة  زجاج  غيبوبتها، 
تشوه وجهها بالكامل، طمأن األطباء بقوهلم: املهم اآلن أن 
التجميل  عملية  ستؤدي  وبعدها  الغيبوبة،  من  تستفيق 
خاليت  مع  وكذلك  معها  حلظاتي  أتذكر  كم  دورها، 
سعاد، كأنهما أختان، اجلميع يتعجب عندما يعلم أنهما 
صديقتان، الشبه كبري بينهما وحتى جسميهما بينهما 
تشابه عجيب، دائما تشرتيان املالبس نفسها، وتفصالن 
العباءة نفسها، يا اهلل كم اشتقت لتجمعنا، رمحك اهلل 

يا خاليت سعاد.
 عام مضى، وال يزال إمياننا باهلل كبرياًً، اتصال مفاجئ 
من طبيب أمي خيربنا بأن نذهب بسرعة إىل املشفى، على 
بانتظارنا،  كان  منه،  قدمنا  قد  ساعتني  ومنذ  أنه  الرغم 
بعد  لدعائكم،  استجاب  وتعاىل  سبحانه  اهلل  لنا:  وقال 
على  تدل  األجهزة  يف  مؤشرات  هناك  كانت  ذهابكم 
فشيئا  شيئا  إليها،  الطيب  الطاقم  اجته  حركة،  وجود 
حقا؟!  قلت:  كالصراخ  بصوت  غيبوبتها،  من  تستيقظ 
نعم، لقد استفاقت أمك يا غال. هرولنا أنا وأبي وفمنا يلهج 
أمي:  أمي،  أمي،  أمي،..  سرير  إىل  وصلنا  والثناء،  باحلمد 
عينيها  يف  والدموع  إلي  نظرت  متقطع،  بصوت  ناديتها 

وبصوت يكاد يسمع، أنا سعاد يا حبيبيت(.  

قصة

عودة الالعودة 

الطالبة: روان بنت أمحد السيبانية
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ترهات هي كل تلك األغنيات...

وعلى أسرة املاضي بنيت حضارات املستقبل...ليأكلها تعب األيام القاحلة...وسكب حرب اإلخفاق 
على أوراق حاضر مشرقة...

الذاكرة... خيال  من  بقيت  اليت  األحالم  فتات  من  بريئة...ويقتات  أحالم  حلم  الظلم  يأكل  وبينما 
رفعنا أقدامنا وتفرجنا إليها بتفاخر...نعم إنها أفالم أكشن مسلية...

وماذا نقول عن إنسانيتنا العارية.... وقفت أمام بؤس وشقاء وكشرت عن أنيابها وفرشت هلا السجادة 
احلمراء....

أياد كادت جلودها أن تنسلخ منها...كجلد منر قاوم بأشد الطرق...ولكنه لقي حتفه ال حمالة...
شعر أشعث أرهقته أشعة الشمس احلارقة.... فصار كخيوط تداخلت مع قماش مهرت...

ونظرة من خلف األفق ... هناك حيث األفق األزرق الشاحب...تعالت مساء قرمزية...وسرح الفكر يف 
عمق اخليال املنسدل ....

ولكن  البدايات....  كل  ينهي  أن  كاد  عظيم  شيء  املرتعش....  القلب  خلجات  حيرك  شيء  وبدأ 
أواصر عقل متبلد مل تنقطع بعد... حثت اخلطى ...

وتسارعت األقدام..
تزال تتدفق مياه احلياة.... دهست سنابل قمحي؛ ولكن قليب  ... ال  العظيم  البلد  وعلى أسوار ذلك 
أبعد  إىل  املتكسرة  بأجنحتها  حلق  عقلي  ولكن  طائرتي  مين  سرقت  امليت...  بذرها  يروي  يزال  ال 

احلدود... نزفت دماء أمي ؛ولكن روحي تنبض لتجدد نبض وريدها....
التوليب  وهنا على زاوية مستديرة.... حتاشدت مجوع األمنيات.... صفت نفسها كجموع باقة من 
الليالي  ضمأ  السماء...لرتوي  كفوف  لتعانق  األعلى  حنو  سارت  محراء....  بشريطة  ...وعقدت 

القاحلة...
ليست عبثا هي كل توسالتك يا غزة...
أرى نصرًا يصيح وحيدا من زاوية بعيدة...

يرتقب اجملهول....
مدي يديك... فال رأيت ظالمًا جلبته مشس مشرقة.
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