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أتقدم بالتهــنئة إلى جمـيع زمالئي وزميـالتي خريـجـي وخريجـات الدفـعة
السادسة عشر ٢٠٢٠ وعائالتهم الـكرمية يف هذه السنة االستثنـائية بالنيـابـة 
عن جميع زمالئي وزميالتي أن فرحه التخرج أجمل اللحظات التي يعيشهـا
الطالب بعد تعب السنني وسهر الليالي يتبعها دعاء الوالدين، قـد حـصد يف
يوم التخرج، والننسى جتربتنا التعليمية يف ربوع حرم جامعة ظفار التي متتلك
مقومات علمية كبيرة تدعم الطالب يف استخراج قـدراته الداخلـية وتوسـيـع 
قاعدة املعرفة لديه وإلهامه إلى بلوغ مرحلة اإلبداع وجتعله ناجحا يف اجلوانب
املهنية املستقبلية نحن جاهزون  لدعم وطننا الغالي فما أعظم هـذه األمانـة.

 مها الكندي

 يسعدني ويشـرفني ان أشاركـكم اليـوم هـذه الـفرحة، مـفاخرين بأنفسنا،
 متضرعني إلى اهللا بالشكر والدعاء،أن َرَزقنا من فْضله ُمتـطلعني إلـى الـغِدّ 
بكل عزٍم، واضعَني ُنْصَب أعيِننا أن املستحيَل ال وجـوَد له يف أنفسنا، وأَنّ 
الِعلَم والبحَث واملعرفة ال يتوقفان يف مرحلٍة ما، وقيل حينما حتـقق أهـداف 
صغيرة، تتطلع إلى حتقيق أهداف أكبر، واملثابرة واإلصرار لبلوغ األماني هي

 دعوة مني لـكل شخـص ملواصلة درب التعـلم واإلجناز الشخصي والعلـمي 
 أتوجه بعميق الشكر واالمتنان جلامعة ظفار هذا الصرح الذي تلقينا خالله

 كنوًزا من املعرفة، وكما أشكر أساتذتي فأنتم النهر الذي ارتويت منفيضه، 
 شكرًا جزيًال لكم جميعًا .

 محمد العوائد

منال باعلوي

فرحة اخلريجني

التخـرج هو احلـلم الذي يسـعى لـه كـل طـالب ال شـيء 
يضاهي فرحـه التخرج فهي من أجمل اللحظات التي متر 
بحياتنا من اإلجناز والتحقيق حللمنا فتعب السنني وسـهر 
الليالي ودعاء الوالدين قد حصدناه واحلمدهللا على عظيم 

فضله.

جناهات خالد

إن فرحه التخرج ال تعوض خصوصا بعد السهر و التعب
و يف ظل هذه الظروف الراهنه قد يكون احلفل االفتراضي
مالئم و يحقق مصلحة اجلامعة و الطـالب نفسه ليـفرح 
بتخرجه وأمتنى لـكل الطالب  اخلريجني بأن تكون هـذه

الفرصة بدايه لسنوات مليئه باألشياء العظيمة.

املعـــرفــــة
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كيف تعاملت مع كورونا؟

Life and work during the COVID19- pandemic are 
unusual,and unpredictable, it is a difficult time that 
all humanity is facing, many people lost their lives
families lost their loved ones. 
That is a fact, but the other fact that life must go 
on, and Humanity will succeed in ﾞghting this 
pandemic. There is no choice but to overcome this 
critical time with more faith and more caution.To
succeed the pandemic, one shall appreciate life and
family, continue to be sincerer to work place and 
carry on supported by faith in God and that 
humanity will prevail and continue. I believe that 
Covid 19 , increased our  sympathy and care for all 
those around us and in the globe as well.it is now
more obvious than ever that we must work together
to get through it.    

لقد كان فيـروس كـورونا كوفيد ۱۹ بالنسـبة لي مفاجأة لم تكــن فى
الحسبان اال إنني وهلل الحمد أستطعت التعايش معه باتباع التـعليمات 
الوقائـية، وكـان شعـار خلـيك بالبـيت فرصـة الكتـشاف ذاتـي اكثـر
واطـورمن مهاراتـي واحول نغـمة كـورونا الـى نعـمة فـيما يخـص 

األسرة حاولت جاهدا لتعزيـز الـوعي لـدى األبـناء، وعـدم القلـق فى 
مواجهة فيروس كورونا والحرص على التباعد وغسل اليدين وعدم 
 لمس العينين مهنيًا كان لكورونا دورا كبيرا فى زيادة الثـقة بالعمـل 
عن طريق التقنية وبإمكانية العمل عن بعد وتخليص كافـة االعمـال

الكترونياً وكان مؤشر ايجابي لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة
عالم. 

محمد جعبوب نعم.......يلقي فيـروس كورونـا بظـالله عىل الـجمـيع، ومـ� ال شك فيه بـأن جـميع 

دول العا� اليوم �ر بتحٍد خط�، يكاد يكون األول من نوعـه، ومـن الواضـح جـداً أن

مسألة التعايش مع هذا الف�وس ما هو الخيار األخ�، لكنه الوحيد املتوافر ب� أيدي

البرش حالياً.بالفعل أمام هذا التحـدي تبـرز معـادلة صعـبة جـداً، تكمـن يف تحقـيق

التوازن ب� أهمية حياة البـرش وصحـتـهم مـن جـهة، وبيـن تحريك اإلقتصـاد ودفـع

عـجـلة التنـمـية إىل األمـام، وهنا يبـرز وعي الفـرد، ومـدى إتبـاعـه كل التـعليمـات 

وحمـاية نفـسه وأسـرته واملجـتمع من تفـيش هذا الوباء الذي أصـبح يـهدد الكـب�

والصغ�، إذن األمر هـنا يتطـلب تعاون مجتمعي.  

ومن واقـع التجـربة الشـخصـية للتعـايش مـع الظـروف املصـاحبة لفـ�وس كـورونا

(كوفيـد:١٩) فإننـا كأسـرة ومجـتمع محـيط بنـا اتخـذنا إجــراءات إحرتازيـة تكمـن

فـي إسـتـخـدام التقـنـية املتـاحـة (الهـاتف وما مرتـبـط بـه مـن وسـائـل التـواصل 

االجت�عي) يف جميع سبل الحـياة قدر اإلمـكان، إبتـداًء بطلبات املشرتيات اليـومية 

واإلطمينان عىل األهل والج�ان وأبنـاء القبيـلة واملجتمع املعني بشكل عام.

وفي� يخص الواجبات الوظيفية فإننا كأكادÇي� بجامعة ظفار، بفضـل الله وبجهـود

الجميع فإن الجامعة � تتأخر  يوماً واحًدا يف مس�تها التعليـمية، فقد قدمـت إدارة 

الجامعة مشكـورة كـافة وسائـل الدعـم الفـنـي، حــيث تـم تـوف� منـصـة تعليـمية

تـفاعلية مع الطلـبة (املوديل : Moodle) �كــننا مــن تنـزيل املحاضـرات املـقـرؤة

واملسموعة، والحضور بصورة مبارشة (بث مبارش) مع الطلبة، وتـنزيل أدوات القييـم 

من (واجبات، وبحوث، وإختبارات...الخ) ومتابعـهتا بصورة دقيـقة، مـ� يتـوافق مع 

معاي� النزاهة األكادÇية.

د. مسلم بن سا� العوائد

كلية الحقوق 



د.عبدالقادر محمد السيد

كلية األداب والعلوم التطبيقية

يعيش العا� اآلن حالة من التيه وعدم التوازن يف ظل جائحة كورونا كوفيد- ١٩.هذا الف�وس

الضئيل الـذي جعل الـكون كله بكل ما Çتلك من مقومـات التقدم العلمي والتكنولــوجي يف

Ôنهاج حياÖ شتى املجاالت عاجزًا أمام قدرة ومشيئة الله سبحانه وتعاىل. لكن أنعم الله علينا

إسالمي حنيف يصلح لكل زمان ومكان، ويجسد لنـا ما ينبـغي القيام به حيال تلـك األزمـات، 

فنسـتطيع بفضل الله تحويل مثل تلك املحن إىل منح. لذلـك أقنعت نفسـي منـذ ظهـور تلـك 

الجائحة -وهذا من الينـبغيات- بأن هـذا الفـ�وس هو جـند مـن جنود الله وأنه يجب علـينا 

جميعاً أن نعترب ونصحح أنفسنا ومسارنا إىل االتجـاه األصح حتى ولـو كنـا نـس� من قـبل فـي

االتجاه الصحيح. ثم حاولت استث�ر الفرتات الطـويلة الـتي مكثتـها داخل املنـزل فـي إنجــاز 

املهام املتعلقة Öجال عميل، فاستطعت بفضل الله صقل وتطوير املهـارات التكـنولوجية التـي

كنت امتلكها إىل مستوى متقدم. كمـا عكـفت عىل تطـوير املـقـررات التـدريسـية التي كنـت

بصدد تدريسها خالل هذا العـام حتى تفـي Öتطلبات الفـرتة الراهـنة كذلك تـم االنتـهاء من 

األبحاث واملرشوعات والكتب التـي كنت قد بدأت فيهـا بالفعـل، واملشاركة عن بعد -  سـواء 

مدرب أو متدرب - يف العـديد من املؤ�ـرات والنـدوات والـورش التدربــية عـىل املستـويـات

املحليـة واإلقليمية والدولية. وبالنسبة لطالß وطالباÔ األعزاء سواء عـىل مستوى البكالوريوس

أو املاجست� فلم ينقطع التواصل املستمر مـعهم، بـل بالعـكس زاد هـذا التواصل عرب الوسائل

املختلفة كالربيد االلكرتوâ والواتس آب، فتمكنا سوياً بفضل الله من تذليل لهم كافة العقبات

املرتبـطة Öسيـرتهم التعليـمية داخـل الجامـعـة، سـواء تلـك املرتبـطة بإرشـادهم األكاديـمي 

وتسجـيلهم للمـقررات أو املرتبطة ببحـوثهم ومرشوعـاتهم البـحثية أو املرتبطة املختلفة التي 

يدرسونها عن بعد. أما عىل املستوى االجت�عي فكانت فرصة كب�ة جداً ملكوثـي أطـول فتـرة 

ممكنة مع زوجتـي وبناÔ التي من خاللها حاولنا تقوية بعض األواصـراالجتمـاعية، وممـارسة

بعـض األنشطة االجتـ�عية داخـل املنـزل  كقيام أفراد األسـرة بالتنـاوب بالحـديث عن قصـة

أحد األنبياء صلوات الله عليه أو أحد الرموز يف مجال مع� من مجاالت الحيـاة. ك� احتسبنا

أجـرنا عـىل اللـه سبحانه وتعاىل عند ابتالئنا بأحد األمراض خالل تلك الفرتة. لذلك أرجوا من

الله سبحانه تعالىمترضعاً إلـيه أن يكشف عنا جميعاً هذا البالء والوباء وأن يديم علينا نعمه

 ظاهرة وباطنه .                

فـي قـسـم البـرنـامج التأسـيسـي بجـامـعة ظــفارفـي ظــل الـظــروف
االسـتثـنائية  تم اتخــاذ الـحـلول المـناسـبة لمواصلة الدراسـة أوناليـن 
مـن خــالل منـصة مـودل التعـليـمية التــي مــن شـأنها تسـهيل البـيـئة
التعليمة، والحـفاظ علـى سـالمـة الطالب وايـضا الحـفاظ على مواصلة
ا كبـيًرا في مـواصـلة الدراـسة وقـد أظـهر الـبرنـامج التـأسيـسي نجاًحً

الدراسة عن بعـد ، وتـلقى الطـالب دروس يومـية وفـقآ لجدول دراسي
معد ومحدد، باالضافة الى فيـديوهات تعلـيـمة، حـيث يستطـيع الطالب
مراجعة الـدروس قبـل وبـعد التدريـس, لضـمان التواصل المباشر من 
خالل المعلمين عن طريق مجموعات الواتس اب بيـن كل معلم وطالبه
مع فصـل مجـموعة الطالب والطالبات كل مجـموعة على حـدة, أكــد
الـبرنـامج التأسيـسي تجـاوبـه السـريـع مع جمـيع الطـالب والـرد على
أسـئلتهم وحـل مشاكلهم في أسـرع وقـت ممـكن كـما لديـنا خـط ساخـن
يـتم االتصال به فـي حـاالت المشكالت التقنية وايضا الهواتف الثابـتة و

البـريد اإللكتـروني. 

ناصر بن أحمد الشحري



How I deal with Coronavirus?
When I was asked to share my experience during the time of uncertainties of the pandemic, I
asked myself, what could I possibly share with others that may help them? Here are my tips,
well-tried and tested by me, if it inspires you in anyway. 
･ Have a routine
Perhaps being a creature of habit is not everyone’s cup of tea. I found it particularly easy to 
have my days, with or without the pandemic, when there is a routine. This includes time for 
workout, spending time in the nature, work and rest. Your routine should reﾟect what you hope
to achieve.   
･ Be disciplined 
Once you have a routine in mind, be disciplined. Stick to it! It is easy to lose motivation, which is
why it is important to have a routine.Example: if your goal is to lose weight, incorporate aspects
of working-out into your routine. However de-motivated or lazy you feel on the day, give
yourself the ٣ seconds rule (1,2, and 3),get up and simply do it. 
･ Learn something new 
With the curfew and lockdown that were in place, I utilized the time by learning something new.
This included signing up for professional development courses on MOOC (Massive Open 
Online Courses), baking cakes and gardening. With having something new to learn, it helped to
keep me busy throughout the day. 
･ Follow the rules 
It is easy to fall into fake news and conspiracy theories with the abundance of information 
being shared on our text messages and social media. I chose to stick to the rules that are in 
place and did not allow myself to be convinced otherwise Iam conﾞdent the safety measures the
 government imposed on us is for our own good.

Dr: Syerina



ِردا بالبحث العلمي واالبتـكار يف شّتى املجاالت ورصدت له من ميزانياتها ودعـمها قـدرا  أولت سلطنة عمان على مدى العشريات اخلمس األخيرة اهتماما ُمَطّ
غير يسير موفرة له كافة أسباب النجاح إمياًنا بكونه دعامة أساسية من دعائم اقتـصاد املعرفة ورافدا ال ينضب من روافد التنمية. وجتلى ذـلك من خـالل تطـور

البحوث واالبتكارات كما وكيفا خالل خمسني سنة من نهضة عمان فضال عن ارتفاع عدد الباحثني واشعاعهم إقليميا ودوليا. 
وإذ تضطلع اجلامعة بدور ريادي يف تنمية البحث العلمي وتطويره ومتكني الطلبة من تطوير خبراتهم وإعدادهم الستكمال مسيرة بحثية رائدة فـقد أولت جامعـة

ظفار البحث العلمي أهمية قصوى وأكدت باستمرار على ضـرورة إدراجـه ضمن خطـطها االستراتيجـية وعلـى دوره احلـيوي يف تـطوير املـعارف والـعلوم وعلـى 
مساهمته يف حتقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ لتطوير "منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي واإلبداع واالبتكار تسهم يف بناء اقتصاد املعرفة ومجتـمعها"، وتوفيـر

مصادر متويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي".
ومتاشيا مع توجهات كلية اآلداب والعلوم التطبيقية، عمل قسم علوم احلاسوب خالل السنوات األخيرة على إيالء البحوث العلمية قدرا بالغا من األهمية مـن 
خالل املشاريع البحثية واملقاالت املنشورة يف املجالت والندوات العلمية داخل عمان وخارجها على حد السواء. ولم يكن هـذا التطـور وليـد الصـدفة بل جـاء 
نتاجا لتوفير اجلامعة عموما وكلية اآلداب والعلوم التطبيقية على وجه اخلصوص مناخا مـالئما للبحث واالبتـكاره. لـذلك حـرص قسـم علـوم احلاسـوب على
تكريس خبرات منتسبيه من الهيئة االكادميية وحماس طالبه وأفكارهم اخلالقة وتوجيهها إلى مجاالت بحثية أضحت حتظى باهتمام متزايد ملا لها من عـوائـد
معرفية واقتصادية واجتماعية. ولقد حظيت أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ باهتمام بالغ يف اعداد مشاريع األبحاث عبر التركيز على املدن الذكية والبيئة ومـنظـومة
التنقل واللوجستية. ونتاجا لذلك، شهدت بحوث طلبة الدراسات الـعليا يف قـسم علوم احلاسـوب تطورا ومـواكبة ملجـاالت ريـادية سـاعية لـحل إشـكاالت 
والبتكار نظم تقنية حديثة يف سبيل ذلك. فعلى سبيل الذكر ال احلصر، أبتكر الطالب حامد احلريزي نـظاما للتعرف على اللغة املـهرية مستخدما يف ذلـك
تقنيات الشبكة العصبية والذكاء االصطناعي. ومتكنت الطالبة خديجة الشحري من تطوير نظام يعتمد على سالسل الكتل لضمان مصداقية الدرجـات 
االكادميية والشهادات العلمية. فيما عملت الطالبة وفاء بيت خليفة على تطوير خوارزمية للمساعدة يف تعقب آثار التلوث البحري باستخدام شبكة استشعار

السلكية وأما الطالب مروان صعر فقد متكن من تطوير نظام ري ذكي يعتمد على انترنت األشياء حلل معضالت الري يف األماكن النائية يف محافظة ظفار. 
وعلى مستوى املشاريع البحثية املمولة من مجلس البحث العلمي، متكن قسم علوم احلاسوب من حصد متويالت لبحوث يف مـجاالت شبكـات الطاقة الذكيـة 
وشبكات االستشعار الذكية وأنظمة املرور الذكية واملدن الذكية ونظام دعم القرار ملراقبة االمراض املعدية داخل التجمعات العمرانية. وأثمـرت هـذه املشـاريـع 
البحثية مقاالت علمية نشرت يف مجالت دولية ذائعة الصيت فضال عن ندوات علمية دولية يف اختصاصات دقيقة وتنـاغما مع رؤية اجلامـعة وكلـية اآلداب 
والعلوم التطبيقية، يعمل قسم علوم احلاسوب على تأسيس شراكة يف مجال البحث العلمي واالبتكار مع جامعات ومراكز بحثية داخل السلطنة أو خارجها يف
سبيل تبادل اخلبرات ولتعزيز حضور اجلامعة ومكانتها محليا ودوليا. كما يسعى القسم الى إقامة شراكة فاعلة مع احمليط االقتصادي لتثمني مخرجات البحث 
وتوفير مصادر متنوعة لتمويل البحوث واشراك طالب اجلامعة يف منظومة البحث واالبتكار.ورغم كل ما مت إجنازه، فإن قسم علوم احلاسوب يواصل العمل اجلاد 
من أجل حتسني جودة أبحاثه واالستفادة من التجارب السابقة يف سبيل تطوير مشاريع بحثية تخدم رؤية عمان ٢٠٤٠ متاشيا مع توجهات اجلامعة. لـكن جتـدر 

اإلشارة الى أن كفـاءة األبحـاث وجودتها لن تتـحقق إال بجهود الباحثني الشبان، ال سيما الطلبة عبر إشراكهم يف مشاريع البـحث وتعـزيز روح املبـادرة لديهـم 
وإحاطتهم مبا يلزم من تأطير وتشجيع. 

د. زياد بويحي
قسم علوم احلاسوب

كلية اآلداب والعلوم التطبيقية

علوم احلاسوب ... تطوير املنهج والتطبيق بجامعة ظفار



تعيـش املجتمـعات فـي هـذا العـصر ما يسمى" املجتـمع املعـريف ، أو اقتصاد املعرفة" الـذي فرضتـه تكـنلوجيا املـعلومـات
واإلنترنت واالتصاالت واإلعالم؛ حيث حولت مسار االقتصاد العاملي وأصبح  ميتلك املعرفة واالبداع  والتطور التكنولوجي
هو من يصنع الفارق كقوة اقتصــادية كـبرى، لذلـك ظـهر ما يسمى بدميقراطية املعلومات" التي أعطـت احلق للجميع فـي
احلصـول على املعرفة واملعـلومات  وتوظيفها مما زاد من حد التنافس الـعاملي المتالك املعرفة مبا يحـقق مكاسب واقتـصادية
 للمجتمع. إن من يدعم انتاج املعرفة هو وجـود الـفكر اإلنساني املبدع مع تـوافر املعـلومات أو املعـرفة، وبــذلك ميـكن أن 

يفـرز ذلك إلى انتاج معريف جديد يدخل كسلعة تنافسية يف السوق.يف ظـل هـذا التـطور املـتسارع والتنـافس العاملي يف احلصول عـلى املعـرفة وانـتاجها أصبحت 
الفجوة بني هذه االنتـاج املعـريف العاملي املتسارع وبني االنتاج املعريف يف الدول العـربية يـزداد اتساعا، ونتــحول بـذلك إلى مجتـمعات أكثـر استهالكا مع ازديـاد
الفجوة وتوسعها، فمقاس القدم يعتمد على القـدرة االنتاجية وعلى مؤشرات التقدم يف العلم والتكنالوجيا واالتصـاالت من حيث نشرها وإنتاجـها، كما يعـتمد
على مؤشرات املوارد البشرية من حيث الكفاءة والتعليم والتدريب، هذا يجعلنا نفكر ما الذي ميكن أن نفعله لسـد هـذه الفـجوة أو التقليل من اتساعها مبا يحـقق
توازنًا اقتصاديًا نكون شركاء فـي جـزء منه؟ إن تطـور  املجتـمعات وتنميتها يعـتمد باألساس على مستوى وجودة التعليم فالدول التـي تنفق على التعليم  ايقنت

بأهمية املوارد البشرية باعتباره رأس مالي فكري يستثمر يف رفع العائـد املادي ويـصنع الفـارق يف تطـور املجـتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافـيًا، لذلك يعتبرالتعليم
واحد من أهم املقومات لتحقيق االقتصاد املعريف يف املجتمعات املعاصرة، حيث يقـوم التعليم بـبناء أهم القدرات واملهـارات واملعـارف األساسية التي تساعد على
تأسيس رأس املال البشري، لذلك كـان من املهم قـراءة مؤشـرات اإلنفاق العام على التعليم فـي الدول التـي حقـقت اقتـصاًدا معرفيًا متقدمًا، وكذلك يف الدول

التي حصلت على أفضل أنظمة تعليمية يف العالم لتقييم  موقعنا بني هذه املجتمعات يف التنـمية نـحو انتاج املعرفة كبـناء اقتصادي يدفع بتنمية املجتمع وتطـوره 
الى مصاف الدول املتقدمة فيما يخص التعليم حتديدًا، كإحدى املقومات األساسية القتـصاد املعرفة فانـه مـهما تطـور التعليم بأدواته وأنظمته املختلفة فلن يحقق
االنطـالقة نحو االقتصاد املعـريف مالم يكن املـورد البشري-االكادميي- يف اجلامعات واملدراس ميتلك الكفاءة واملهارة العالية فـي التدريس  ليساهم يف تكـوين موارد
بشرية التي تتمتع مبهارات االقتـصاد املعـريف، كالتفكير النقدي و التفكـير االبداعـي وحــل املـشكالت واتخاذ القـرار والـتعلم التـعاوني والتشاركي وغيرها مـن

املهـارات والقيم واإلنسانية، التـي ميكـن تنـميتها يف التعليم اجلـامعي واملدرسي، ممـا يجـعلها تسهم يف تكـوين متعلمني قادرين على فهم وادراك أهمية املعرفة
والقـدرة على تـوظـيفها ونـشرها.

نسـتطـيع أن نـقول بـأن متــطلبات االقتصاد املعـريف فـي ظــل الثورة املعلومات والتـكنولوجـية و االتصاالت حتتاج ملراجـعة اخلـطـط االستراتيـجية وتـقييم
أهـدافها بصورة أكثر عمقا للوقوف احلقيقي على الواقع العملي بشـفافيـة ومصداقية ألن املمارسات مازال ال حتـقق ماترسـمة األهداف االستراتيجـية ودور

التـعليم مازال يحتــاج النفاق ودعم مالي ومعنوي يتناسب مع التطلعات املستقبلية ليحقق الرؤى االهداف االستراتيجية فيعصراملعرفة.

د. يوسف بن أحمد البرعمي
أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

دميقراطية املعلومات

الوجه اآلخر لكوفيد ١٩ - (كورونا)

د. محمد محمد فودة
رئيس قسم العلوم االجتماعية

الشك أن هناك الكثير من اآلثـار السـالبة التى ترتبـت والزالـت على جـائحة كورونا سواء على اجلانب االقتـصادى أو 
االجتماعى وغيرهما ، إال أن الذى يدقق فيما حدث يجد أن هناك مجمـوعة من اآلثار اإليجـابية التى استـفدنا منهـا 
خالل تلك اجلـائحة منها على سـبيل املثال النـقلة الـنوعية فـى مجال االبتـكار والـذى يعد احملـرك الرئيـسى للتـنمية

املستدامة ، حيث أن دول العالم سعت إلى إيجاد بدائل جديدة ومختلفة وأساليب عمل مبتكرة للتعامل مع املتغيرات 
املستحدثة التى ترتبت على اجلائحة ، وتسابقت عدد من الدول الكتشاف لقاح ملواجهة هذا الفيروس ، ورأينا العـديد
 من املبادرات االبتكارية الرائعة ، كما أبدعت العديد من املؤسـسات فى جانب تغيير طريقة عـملها لتـكون عن بعـد

 ضمانًا الستمراريتها وجناحها.وفى مجال التعليم اجتهت كافة املؤسسات التعليمية العـتماد أسلوب التعليم عن بعد كبديل حرصًا على مصـلحة الطـالب ، 
وأبدعت فى استخدام كافة األساليب التكنولوجية احلديثة فى التدريس وإجراء االختبارات وغيرها ، واكتسب أعضاء الهيئة التدريسـية والطـالب خبـرات 

كبيرة فى هذا املجال خالل فترة زمنية قصيرة.أما مجال البيئة فلقد أكدت مجموعة من التقارير أن البيئة استفادت من تلك اجلائحة حيث انخفاض الغازات 
السامة والضارة وبالتالى انخفاض مستوى تلوث الهـواء ، وكذلك انخـفاض تلـوث امليـاه كنتيجة النخفاض الترسـبات ، إضـافة إلى تزايـد الكـتلة احلـيوية
 لألسماك بسبب تراجع حركة الصيد.وعلى صعيد الشراكة و التعاون وحتمل املسئولية جند تطور إيجابى فى أساـليب وطرق التعـاون بيـن القـطاعات الثـالث
 (احلكومى ، اخلاص ، األهلى) من أجل التكاتف ملواجهة اآلثار املترتبة على تلك اجلائحة ، كـما وضـح جـليًا إلتـزام وتقيد الكثير من املجتـمعات بكـافة 
التعليمات واإلجراءات االحترازية وذلك من واقع اإلحساس باملسئولية.وعلى اجلانب االجتماعى ال ننسى ما ترتب علي تلك اجلائحة من اتخاذ احلكومات 
إلجراءات متعددة مثل الغلق ومنع احلـركة وغيرها والتى أعطـت كل أعضاء األسره فرصه عظيمه للتقارب لوقت أطول ليتواصلوا ويتفـاعلوا بـشكل مـثمر مـع
 بعضهم البعض ، إضافة إلى السعة فى الوقت التى مكنت الكثيرين من ممارسة الهوايات وتنمية املهارات التى لم يجدوا من قبل وقت لإللتفات إليها. وفى
 مجال الصحة جند أن جائحة كورونا لفتت انتباه اجلميع ألهمية االهتمام باملناعة وتقويتها ودعمها من خالل اتخاذ كافة اإلجراءات الصحية السليمة ، على
 اعتبار أنها متثل احلصن والوقاية من الفيروسات واألوبئة املختلفة.  وتأسيسًا على ذلك البد لنا أن نتعلم الكثير من تلك الدروس املستفادة ونستثمرها خاصة

 فيما يتعلق بكيفية إدارة األزمات ، وتنمية االبتكار فى كل املجاالت ، وكذلك اإلميان بضرورة اإلستعداد والعمل على وضع خطط مستقبلية للتعامل الناجح
 مع أى مناذج مشابهه قد حتدث مستقبًال.



يعيش العا� اآلن حالة من التيه وعدم التوازن يف ظل جائحة كورونا كوفيد- ١٩.هذا الف�وس

الضئيل الـذي جعل الـكون كله بكل ما Çتلك من مقومـات التقدم العلمي والتكنولــوجي يف

Ôنهاج حياÖ شتى املجاالت عاجزًا أمام قدرة ومشيئة الله سبحانه وتعاىل. لكن أنعم الله علينا

إسالمي حنيف يصلح لكل زمان ومكان، ويجسد لنـا ما ينبـغي القيام به حيال تلـك األزمـات، 

فنسـتطيع بفضل الله تحويل مثل تلك املحن إىل منح. لذلـك أقنعت نفسـي منـذ ظهـور تلـك 

الجائحة -وهذا من الينـبغيات- بأن هـذا الفـ�وس هو جـند مـن جنود الله وأنه يجب علـينا 

جميعاً أن نعترب ونصحح أنفسنا ومسارنا إىل االتجـاه األصح حتى ولـو كنـا نـس� من قـبل فـي

االتجاه الصحيح. ثم حاولت استث�ر الفرتات الطـويلة الـتي مكثتـها داخل املنـزل فـي إنجــاز 

املهام املتعلقة Öجال عميل، فاستطعت بفضل الله صقل وتطوير املهـارات التكـنولوجية التـي

كنت امتلكها إىل مستوى متقدم. كمـا عكـفت عىل تطـوير املـقـررات التـدريسـية التي كنـت

بصدد تدريسها خالل هذا العـام حتى تفـي Öتطلبات الفـرتة الراهـنة كذلك تـم االنتـهاء من 

األبحاث واملرشوعات والكتب التـي كنت قد بدأت فيهـا بالفعـل، واملشاركة عن بعد -  سـواء 

مدرب أو متدرب - يف العـديد من املؤ�ـرات والنـدوات والـورش التدربــية عـىل املستـويـات

املحليـة واإلقليمية والدولية. وبالنسبة لطالß وطالباÔ األعزاء سواء عـىل مستوى البكالوريوس

أو املاجست� فلم ينقطع التواصل املستمر مـعهم، بـل بالعـكس زاد هـذا التواصل عرب الوسائل

املختلفة كالربيد االلكرتوâ والواتس آب، فتمكنا سوياً بفضل الله من تذليل لهم كافة العقبات

املرتبـطة Öسيـرتهم التعليـمية داخـل الجامـعـة، سـواء تلـك املرتبـطة بإرشـادهم األكاديـمي 

وتسجـيلهم للمـقررات أو املرتبطة ببحـوثهم ومرشوعـاتهم البـحثية أو املرتبطة املختلفة التي 

يدرسونها عن بعد. أما عىل املستوى االجت�عي فكانت فرصة كب�ة جداً ملكوثـي أطـول فتـرة 

ممكنة مع زوجتـي وبناÔ التي من خاللها حاولنا تقوية بعض األواصـراالجتمـاعية، وممـارسة

بعـض األنشطة االجتـ�عية داخـل املنـزل  كقيام أفراد األسـرة بالتنـاوب بالحـديث عن قصـة

أحد األنبياء صلوات الله عليه أو أحد الرموز يف مجال مع� من مجاالت الحيـاة. ك� احتسبنا

أجـرنا عـىل اللـه سبحانه وتعاىل عند ابتالئنا بأحد األمراض خالل تلك الفرتة. لذلك أرجوا من

الله سبحانه تعالىمترضعاً إلـيه أن يكشف عنا جميعاً هذا البالء والوباء وأن يديم علينا نعمه

 ظاهرة وباطنه .                

Lamis Omar
Assistant Professor of Translation

 Dhofar University

Translation is a cross-cultural,intellectual activity which contributes to cross-cultural communication and the transfer of all forms of 

knowledge.�e English critic and poet I. A. Richards (1953)described translation as “the most complex type of event yet produced in the 

evolution of the cosmos” (p. 250). �ere is little doubt that throughout the history of human civilizations translation movements coincided

with intellectual revival and renaissance. During the Abbasid era, translation prospered as a medium for the transfer of knowledge from 

di�erent languages of the world, including Greek, Indian, Persian and others, leading to “the development of Arab science”

(Selim, 2019, p. 17). A�er a long period  of intellectual slumber, renaissance thrived in Medieval Europe thanks to the translation movement

which led to “the spread of education and western culture in the New and �ird Worlds”(Patil, 2008, p.10). �e modern nahda movement

that took o� from Egypt at the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth century (Selim 2019) spreading to other 

countries in the Middle East was the fruit of the translation movement which blossomed as a result of scholarly and cultural exchanges 

between Egypt and Europe. In the Sultanate of Oman, HM Sultan Haitham bin Tarek underscored the value of establishing a center for 

Arabization and translation, which can function as a building bock and corner stone in the nahda countrywide. It is no surprise that 

translation is being revived in Oman as it is leading a century-old renaissance movement at all fronts and in all �elds of knowledge. On 

the institutional level, the Omani Ministry of  Heritage and Culture embraced translation as a medium for translating valuable books and 

encyclopedia with the purpose of documenting the Omani works of literature and history. All works translated by Muhammad Amin 

Abdulla al-Bastaki were sponsored by MOHC. Al-Bastaki translated 22 books about the history of Oman, all of which were sponsored by 

the Omani Ministry of Heritage and Culture. Later on, al-Bastaki was awarded the honorary title of the sheikh of translators in Oman and

the Gulf for his contributions in documenting the history of Oman by translating relevant English works into Arabic. 

Most notable is the role played by the intellectual institution Bait Al Zubair with its Translation Lab. Since the beginning of the new 

millennium, national fora were organized by these institutions to highlight the role of translation in the revival of the country and to 

encourage translators and publishing houses to step up their e�ort in the transfer of diverse works of science, history, literature, to name a

few. �e role of institutions in encouraging translation, both as an intellectual movement and a medium of transferring knowledge, was

further reinforced by launching translation programs in di�erent Omani universities like Sultan Qaboos University, Dhofar University, 

Sohar University, and Nazwa University. Translation groups were also established on the level of students in di�erent academic institutions 

and under the supervision of specialized academic resources. �e cultural and academic institutions in Oman provided the much-needed 

platforms for translation fora that brought together hundreds of translators in Oman. �is networking provides the umbrella which 

encourages young translators, motivates them and combines their e�orts in every possible way. Oman takes pride in the achievements of its

young people as a nation which gave birth to leading intellectuals and remarkable translators who have enriched the national as well as 

Arabic heritage with all types of translated works in all �elds of knowledge. No one can deny the contributions made by young translators 

like Hilal al-Hajri (in his academic, creative translations of English poetry), Ahmad al-Ma’ni who has translated over 14 books into Arabic), 

Fahd alSaidi (in his translations of children literature), Saleh al-Falahi (in translating scienti�c works), Badr alJuhuri, Sulaiman al-Khiyari, 

khalidal-blushi, Muhamad al-Uraimi, Aiman al-‘Uwisi (for his role in both text translation and conference interpreting)and many other 

translators. Omani women have also contributed to the recent translation movement. Examples include Zuwaina Al Tuwaiya, Reem 

Dawood, Zawan al-Sabti, ‘Uhood al-Makhini, Fatma al-Ajmi and others. Oman has the rich heritage, the institutional platforms on the 

academic, professional and scholarly levels, as well as the intellectuals to bless an everlasting marriage between its national renaissance and

 a sustainable translation project that marks the beginning of life-long  revival in all disciplines without an exception. 
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كشفت نتائج دراسة قام بها الدكتور محاد بن عيىس ش�س أستاذ مساعد يف

قسم الهندسة املدنية والبيئية يف جامعة ظفار أن نبتة البارثينيوم 

هايسرتوفورس تشكل خطراً عىل صحة اإلنسان والحيوان والتنوع البيولوجي

املحيل وعىل الزراعة ، وتنترش هذه النبتة يف مساحات واسعة يف جبال 

محافظة ظفار ، م� حدا به بأعداد دراسة إليجاد حلول عملية للقضاء عليها

ومكافحة انتشارها والحد من رضارها 

 دراسة بيئية

التوصيات
خرجت الدراسة التي قتم بها الباحث بعدة توصيات ملكافحة نبتة البارثينيوم

 والحد من ارضارها منها:

  إجراء دراسات أعمق عن انتشار هذه النباتات الضارة وأثرها عىل اإلنسان 

  والبيئة بجميع أنحاء السلطنة.

  إزالة هذا النوع من النباتات الضارة بإتباع أسلوب اإلزالة امليكانيكية

   (باملعدات املتخصصة) قبل مرحلة التزه«

  زراعة النباتات الشائعة فورا مكان الحشائش املقتلعه

  تفعيل دور املجتمع والفرق التطوعية يف ح�ية البيئة ونرش الوعي بأرضار

   نبتة البارثينيوم

  إنشاء مركز أبحاث متكامل مخصص ملكافحة النباتات الضارة

  االستفادة من تجارب الدول االخرى التي كافحت هذه النبتة الضارة

  حرض است«اد علف املاشية واألعشاب العلفية ما É يكن هناك ترصيح

   مسبق مع أهمية الحصول عىل شهادة خلوها من نبتات البارثينيوم و

   هيست«وفورس

  الحصول عىل الدعم الحكومي لعمل دراسات والخروج بأفكار جديدة حول 

   كيفية مكافحة إنتشار هذه النبتة 

مساهمــــات



 

الشـعر مـرآة تعكس حيـاة النـاس، وقـد قيـل: الشـعر ابـن البـيـئة، الشعر 

يتناول قضايا اإلنسان، ومايحيـط بـه، وما يتعـرض لـه، وممـا جابـه اإلنسان 

عرب العصور واألزمنة األوبئة، والطواع�، والجائحات التي تفشت يف فرتات

متباعدة، وبلدان متعددة.

فابن الوردي( ت٧٤٩هـ) قد عايش الطاعون يف عرصه، ولكن تحدى الطاعون

شعرا، قائال:

ولسُت أخاف طاعونًا كغ®ي* ف°هو غ® إحـــدى الـــحسني�

فإن متُّ اسرتحُت من األعادي* وإن عشُت اشتفْت أذº وعيني

وقـد ترك رسالته املعروفة عن هذا الوباء الذي اجتاح الشام ومصـر آنـذاك، 

وهي: (رسالة النبا عن الوبا) وقد صورفيها بشاعة هذا الطاعون يف كث® من

املقاطع منها:

سألُت بارئ النسم يف دفع طاعون صدم*فمن أحّس بلع دم فقد أحّس بالعدم

قد قال يف ختام الرسالة إنه ال مرد له إال بأمر الله تعاىل؛ إذ يقول:

أال إّن هـــذا الوبا قد سبا* وقد كان يرسل طــوفانه

فال عاصم اليوم من أمـره* سوى رحمة الله سبـحانه

وهاهو يتوسل يف ختام رسالته قائًال: (اللهّم إنّا ندعوك بأفضـل مـا دعـاك بـه 

الداعون، أن ترفع عنا الوبا والطاعون))

ويف ١٨٩٥ اجتاح وباء الكول®ا  منطقة رشيد بأرض الكنانة، فراع ذلك الشاعر 

عىل الجارم، وكان وقتها يف غض شبابه، فنظم قصـيدته (الوباء)، ويقول فـي 

مطلعها:

أّي هذا ( املِكروُب) مهال قليال* قد تجاوزَت يف ُرساك السبيال

يا ثقيـــــل الظالل آذيَت باملا*ل وبالنفس فـــالرحيل الرحـــيال

ويختمها بقوله:

إّن يف مرص غ® موتك موتا* ترك األْروع األعّز ذليال

فارتحْل بارد الفؤاد قريرًا* مرويًا من دِم العباد الغليال

ويعنى بالبيت األول املوت بسبـب النضـال ضد املستـعمر، واملـوت بسـبب 

الكرونا. ومن أشهر القصائد التي كان الوبـاء موضوعـها قصيـدة (الكـوليـرا) 

للشاعرة العراقية الراحلة نازك املالئكة، وتقول يف مطلعها:

سكن الليُل

أصغِ إىل وقع صدى األنات

يف عمق الظلمة تحت الصمت عىل األموات

رصخات تعلو تضطرُب

حزن يتدفُق يلتهُب

يتعéُ فيه صدى اآلهاْت

يف كل مكان يبê صوْت

هذا ما قد مزقه املوْت

وتختمها باملقطع القائل:

يا شبََح الهيْضة ما أبقيْت

 ال يشَء سوى أحزاِن املوْت 

املوُت املوُت املوْت

 يا مُرص شعوري

 مزَّقَُه ما فعَل املوْت

ويف زمن جائحة كرونا ( كوفيد ١٩) التي î ترتك بقعة إال وقد ألقت عليها 

بظاللها تفنن الشعراء يف التعب® عنها فالشاعر التونيس عبد العزيز اله°مي 

ينظم شعره للتوعية؛ إذ يقول:

فَلْتدخْل بيتََك لَْو تْسمْح

العالَم َمْوبُوٌء

وَهـَواُء الّشاِرِع يَـْجـَرْح

املَْنزُِل َورْدتـك األُوَىل

َوَمَكانُـَك ِيف الُغرْفَِة أَْوَضْح

والشاعر العراقي عمر عناز يسلك حسن التعليل إلغالق املساجد بسبب 

الجائحة قائال:

خال من زائريِه البيُت، قالوا

فقلُت: أراُه ُمزَدِحَم الِفناِء

فسيحا، غاَدرَتُه الناُس كي°

تَطوُف به مالئكُة الّس°ِء

والشاعر السوداº بحر الدين عبد الله يرى أن هذه الجائحة لعبت دورا يف

 رد اإلنسان إىل إنسانيته بعد أن أخذته الحياة املعارصة

 وزحامها؛ إذ يقول يف ملطلعها: 

هذا اإلنسان اآليلُّ

سيقتل ُحلَْم الف®وساِت

ويهزُم بالُحبِّ

ُسالالِت الكوفيْد

ويرى أن التمسك بالله هو املخرج؛ إذ يقول:

هذا اإلنسان اآليلُّ

سيكفر بالك°مات

ِّºويُؤمُن بالنغِم النورا

وأمصال التوحيْد








