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 جعليم كحابة امللالة عن طريم مشاركة طلبة كسم ألادب العربي

 في برهامج الندوة العلمية  

 صافي مريم

 ةجامعة ماالهج الحكومي  
shovimaryam@gmail.com 

 

ماصة ٦خابت نٗبت حضا و ٖلى  ،ؤن٢ؿم ألاصب الٗغبيفي طًَ بٌٗ َلبت : امللخص

هظٍ اإلاك٩لت بؿبب ٢لت اإلاٗاوصة ختى ال ًدهلىن ٖلى ٞ.ءألازو في ق٩ل ؤلاوكا

ت خُث ؤن في  الىخاثج الخ٣ُ٣ُت في مجا٫ ال٨خابت مثل اإلا٣الت البدثُت و اإلا٣الت الىضٍو

ًخُلب مً ٧ل َلبت ؤن ًبخ٨غوا ٖلى ق٩ل ال٨خابت. اهُال٢ا بلى ما ؾب٤  َظا الٗهغ 

، حٗلُم جدىاو٫ َظٍ اإلا٣الت البدث في الىضوة الٗلمُت و ؤَمُتها و ٦ُُٟتها، و ٦ظل٪ ط٦ٍغ

٤ مكاع٦ت َلبت ٢ؿم ألاصب الٗغبي في بغهامج الىضوة الٗلمُت.  ٦خابت اإلا٣الت ًٖ ٍَغ

لىنُٟى٢امالباخثبخدلُلهاونُٟا، و بىاء ٖلى اإلاىهجاإلاؿخسضملهظاالبدثهىاإلاىهجا

٤ مكاع٦ت َلبت ٢ؿم ألاصب الٗغبي الخدلُل الىنٟي ؤن حٗلُم  ٦خابت اإلا٣الت ًٖ ٍَغ

في بغهامج الىضوة الٗلمُت ٌؿبب بلى مٗاوصة ال٨خابت لضي َالب ٢ؿم ألاصب الٗغبي و 

 بوكاء الابخ٩اعاث الىاٞٗت لضي اإلاجخم٘ في الٗالم.

٣ت حٗلُم ٦خابت اإلا٣الت، الىضوة الٗلمُت، مكاع٦ت : الكلمات الرئيسة ٦خابت اإلا٣الت، ٍَغ

 الىضوة الٗلمُت

Abstrak: Bagi sebagian mahasiswa Sastra Arab, mata kuliah ‗Kitabah‘ termasuk 

mata kuliah yang sulit, terutama dalam mengarang. Hal ini dikarenakan 

kurangnya kebiasaan menulis sehingga tidak mampu memunculkan karya-karya 

tulis seperti artikel ilmiah.  Padahal, di era postmodern  ini mahasiswa dituntut 

untuk selalu berinovasi. Inovasi tersebut sudah menjadi keharusan untuk 

dituangkan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini 

menawarkan gagasan berupa inovasi ‗pembelajaran kitabah melalui partisipasi 

mahasiswa Sastra Arab dalam kegiatan seminar ilmiah‘. Penulisan artikel ini 

dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, pembelajaran 

kitabah melalui partisipasi mahasiswa Sastra Arab dalam kegiatan seminar ilmiah 

dapat membiasakan mahasiswa untuk menulis serta mampu memperkaya 

khazanah pengetahuan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia.  

Kata kunci: Kitabah al-Maqalah, Metode Pembelajaran Kitabah al-Maqalah, 

Seminar Ilmiah, Partisipasi Seminar Ilmiah. 

ؾىاء باليؿبت بلى ٖضص مخدّضثها ؤوبلى مضي بن اللٛت الٗغبُت جدؿ٘ ل٩ل ػمان 

ا مً لٛاث الٗالم ٞةّجها حّٗض مً ؤٖٓم اللٛاث الؿامُت. وط٦غ الىا٢ت )في هجم الضًً،  جإزحَر
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ذ بإَمُت اللٛت الٗغبُت واصزالها بحن اللٛاث الغؾمُت 7119 ( ؤن الجمُٗت الٗامت اٖتٞر

٣٣ّذ مً صوع اللٛت الٗغبُت في وكغ وخٟٔ الخًاعة ؤلاوؿاهُت. و مً ؤخض الٗاإلاُت، ألّجها جد

ىُت والٗاإلاُت .   اهدكاع َظٍ اللٛت هي ب٨خابت اإلا٣الت للىضواث و اإلااجمغاث الٗلمُت الَى

بن ماصة ٦خابت في طًَ بٌٗ الُلبت نٗبت حضا و ٖلى ألازو في ق٩ل ؤلاوكاء، 

بىن في حٗلمها. َظٍ اإلاك٩لت ح ؿبب بلى ٢لت اإلاٗاوصة ختى ال ًدهلىن ٖلى الىخاثج َم ال ًٚغ

ت وما بلى طل٪ التي جازغ  الخ٣ُ٣ُت في مجا٫ ال٨خابت مثل اإلا٣الت البدثُت و اإلا٣الت الىضٍو

٦ثحرا في مؿخ٣بلهم، خُث ؤن في َظا الٗهغ ًخُلب مً ٧ل َلبت ؤن ًبخ٨غوا ٖلى ق٩ل 

  ٖلى مل٨تهم و مهاعتهم في مجا٫ ما.٢بل جسغحهم في الجامٗت صلُال  SKPIال٨خابت و  ًمل٩ىا 

٣ت و ألاؾباب مً َظٍ اإلاك٨الث هي: ٢لت الاَخمام بال٨خابت و   اَخمام اإلاضعؽ ٍَغ

ت، ؤي ٖضم الخىٕى في ألاوكُت الخٗلُمُت ، ٢لت الخ٩ل٠ُ لل٨خابت  الخضَعـ عجِبت ٚحر مخىٖى

لىماث في ٦خابت اإلا٣الت، و و ٢لت الخبراث و اإلاٗو اإلاضّعؽ الًضّعب الُلبت ٖلى ٦خابت اإلا٣الت 

 ٢لت مكاع٧اتهم في الىضواث. 

، حٗلُم ٦خابت جدىاو٫ َظٍ اإلا٣الت البؿُُت البدث في اهُال٢ا بلى ما ؾب٤ ط٦ٍغ

٤ مكاع٦ت َلبت ٢ؿم ألاصب الٗغبي في بغهامج الىضوة الٗلمُت.  ٗخمض ٖلى اإلا٣الت ًٖ ٍَغ َو

( 7و)( ما هي الىضوة الٗلمُت؟ 1) ي:٦ما ًل خٟهُلزلُٟت البدث، ٌّٗبر الباخثإؾئلت البدثب

٤ مكاع٦ت الىضوة الٗلمُت؟   ٠ُ٦ حٗلُم ٦خابت اإلا٣الت ًٖ ٍَغ

( ا٦دكاٝ 7و ما ؤَمُتها، و ) الىضوة الٗلمُت(. ا٦دكاٝ 1وحهضٝ َظا البدث بلى: ) 

٤ مكاع٦ت َلبت ٢ؿم ألاصب الٗغبي في بغهامج الىضوة الٗلمُت  .حٗلُم ٦خابت اإلا٣الت ًٖ ٍَغ

( جسُُِ 7( اإلاالخٓت ألاولى، و)1ظا البدث مً زمـ زُىاث وهي:)ًخ٩ىن َ

و ( ٖملُت الخ٨ٟحر.1( اإلاالخٓت وحم٘ اإلاٗلىماث، و)1( جُب٤ُ ؤلاحغاءاث، و)4ؤلاحغاءاث، و)
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اإلابخ٨غة و اإلامخٗت  و مداولت ٖلى الاهجاػاث في اإلاؿخ٣بل صٞاٖا ؤَضاٞها جغ٢ُت مهاعة ال٨خابت 

 لضي الُلبت.

 و أهميتها ةالندوة العلمي

 جعريف الندوة العلمية

هي الخ٣اء مجمىٖت مً ألاشخام إلاىا٢كت مىيٕى في مجا٫ ٖلمي و ؤصبي و الىضوة

احخماعي ٌكٛل الجمهىع؛ خُث ٩ًىن َىا٥ مضًغ للّىضوة في مى٢٘ مدّضص، وػمان ومىيٕى 

 .(mawdoo3.com)مّٗحن

  عناصر الندوة

مضًغ الىضوة، (7، و ) مىيٕى الىضوة(1)للىضوة ٖىانغ ؤؾاؾُت ال ج٣ىم بال بها، هي 

ًاء اإلاكاع٧ىن في الىضوة4و ) و ( الؿ٨غجحر 9( الىؾُِ، و )1الباخث، و ) (1، و ) (ألٖا

  )ksa.com-www.education(الخىاع(1، و )(الجمهىع 2)

 رجال الندوة و وظائفهم 

(، 7111ت ٦ما بحن مهُبان )ىضوة الٗلمُبٌٗ الٗىانحر الغثِسخي في ال

 ( الؿ٨غجحر.4( الىؾُِ، )7(الباخث، و )1)مجها،

 أهمية الندوة العلمية

 البدىر مغ٦ؼ  به ٣ًىم الظي الجلُل الضوع  ؤَمُت مً الىضوة َظٍ ؤَمُت جيب٘

 ٖلى ؤو  والىًَ الجامٗت مؿخىي  ٖلى ؾىاء وبدىر صعاؾاث بهجاػ  في وصوعٍ ؤلاوؿاهُت

ىُت ؤَمُت ؤلاوؿاهُت للضعاؾاث ؤن خُث والٗاإلاُت، وؤلا٢لُمُت إلادلُتا اإلاؿخىٍاث  جخمثل َو

ت مجخم٘ حٗم٤ُ في ُه، وػٍاصة الٗماوي ؤلاوؿان وجم٨حن اإلاٗٞغ ؼ  ٖو  اإلاىاَىت، ٢ُم وحٍٗؼ

ت وجمثُل ً ٍَى ت، مجاالث قتى في الَى لى اإلاداٞل ٧ل وفي اإلاٗٞغ  ألاػمان مسخل٠ ٖو

http://www.education-ksa.com/
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ش وألام٨ىت. ً ٞخاٍع  جل٪ جد٤٣ ؤن ًم٨ً ال  ٧لها وحٛغاُٞخه وؤعيه وؾ٩اهه خهوز٣اٞ الَى

 ألاو٫  اإلاٗلم حٗض التي ؤلاوؿاهُاث لىال  وؤٖما٢ىا صوازلىا في ججاَه باإلاؿاولُت ال٣ىاٖت

ت والُٟغة ت، الىٟـ ٖلحها جيكإ التي الؿٍى  لضي الىَىُت اإلاكاٖغ  بٟٗلها وجدك٩ل البكٍغ

 ؤلاوؿان.

 الىضوة ؤَضا1ٝ

  بالبدث حٗجى التي ؤو  البدثُت واإلااؾؿاث الباخثحن مسخل٠ حنب الخٗاون  ؤوانغ  مّض 

 الٗلمي.

 ىُت ألاَمُت بُان  ؤلاوؿاهُت. للضعاؾاث الَى

 ٘ألازغي  بالٗلىم ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث ٖال٢ت جدب 

 ت بحن الخ٩امل ٖضم ًٖ الىاججت الثٛغة ؾض  الضعاؾاث في والخُب٤ُ الىٍٓغ

 ؤلاوؿاهُت.

 ت اإلاىاَىت ٢ُم حٗم٤ُ ىُت إلاؿاولُتوا والهٍى  الضعاؾاث زال٫ مً الَى

 (www.squ.edu.om)ؤلاوؿاهُت.

طلبة كسم ألادب العربي في جعليم كحابة امللالة عن طريم مشاركة 

 الندوة العلميةبرهامج

 خطوات طريلة مشاركة الطلبة في برهامج الندوة العلمية

 الىضوة الٗلمُت التي ح٣ٗض بها اإلااؾؿت ماٞخذ اإلاٗلىماث ًٖ بغهامج   -1

http://www.squ.edu.om/
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بن بغهامج الىضوة الٗلمُت التي ح٣ٗض بها اإلااؾؿت  ٦ثحرة حضا، مً الُب٣اث 

٣ت ًخُلب مً ٧ل َلبت  ىُت ختى الُب٣اث الٗاإلاُت. و اهُال٢ا مما خضر، َظٍ الٍُغ الَى

ش ؤصاء الىضوة.  ىا اإلاٗلىماث و ًدٟٔ جاٍع  ؤن ٌٗٞغ

غ الهُئت الىضوةجدلُل الىٓام اإلاٗحن خ -7  ؿب  ج٣ٍغ

بٗض ٞخذ اإلاٗلىماث ًٖ الىضوة ما، في ل٣اء اإلادايغة، اإلادايغ ًبحن الىٓام ٖمىما 

غي مً َُئت الىضوة ختى ًهل بلى حخت الٗىانغ  و ألاق٩ا٫ َب٤  زم ًبحن الىٓام الخ٣ٍغ

 .الىٓام

 مىا٢كت في الٟهل خى٫ الىٓام -4

ىُت في حامٗت ماالهج مثال،َىا٥ بغهامج اإلااجمغ و الىضوة للٛت الٗ غبُت الَى

، و م٨خىب في مٗلىماتها الىٓام و محزاهُت ال٨خابت KONASBARAالخ٩ىمُت ؤو ٌؿمى ب 

 ٖلى ما ًلي:

Sub-Tema : 

1. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

2. Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

3. Media Pembelajaran Bahasa Arab 

4. Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab 

5. Bahan Ajar Pembelajaran Bahasa Arab 

6. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

7. Problematika Pengajar Bahasa Arab 
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(http://konasbara.arab-um.com/tema-dan-subtema.html) 

بةقغاٝ و مىا٢كت م٘ الُلبت إلاكاع٦ت َظٍ الىضوة ٞبهظٍ اإلاٗلىماث ٢ام اإلادايغ 

بإؾالُب مُٗىت ٢امذ بها َُئت الىضوة و اإلااجمغ. و الُلبت ٦ظل٪ ًغ٦ؼون ما ال بض مجهم ؤن 

ا.   و اإلادايغ ٌُٗي ألامثا٫ الجُضة ببُان واضح و ٌُٗي ؤمثا٫ ال٨خابت الصخُدت ًُاب٣َى

 و الجُضة مً مجمٕى اإلا٣االث.

اث بل -1 اج٣ضًم اإلاىيٖى  ى اإلاكٝغ ؤو اإلادايغ و ازخُاَع

و اإلاىيٕى ال بض ًخًمً َظ اإلاُٗاع: ًهىع اإلاًمىن، و لِـ ٢هحرا ٚحر واضح وال 

ال م٣ٗضا ٚمًُا، ًتراوح بحن   حملت، و حظاب. 11—1ٍَى

 ٦خابت اإلالخو -1

هم ل٩ي  ٢بل حسجُل الىضوة ال بض مً َلبت  ؤن ٨ًخبىا اإلالخو، و اإلادايغ ٌكٞغ

 ٖىض الهُئت و للجىت.ملخههم حُض و م٣بى٫ 

 حسجُل اإلالخو -9

http://konasbara.arab-um.com/tema-dan-subtema.html
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ل٩ل ل٣اء اإلادايغة، ال بض مً ٧ل َلبت ؤن ٣ًضم بًٗا مً اإلا٣الت. و بٗض ٦خابت  

اإلالخو و ٢ُام بٗملُت ؤلاقغاٝ م٘ اإلادايغ ٞٗلى حمُ٘ الُلبت ٌسجلىا مٗا في الٟهل 

ض الجهاجي و ًغؾلىا اإلالخو بلى ٢بل الهُئت و اللجىت . و  دايغ ًًمً اإلاللىضوة ٢بل اإلاٖى

 ؤجهم ٢ض سجلىا حسجُال جاما.

 ٦خابت مًمىن اإلا٣الت جاما -2

بٗض ؤًام مً حسجُل اإلاكتر٥ و اإلالخهً، ؾىٝ حٗلً هدُجت اإلالخو، و بطا 

ؤٖلىذ ؤي اإلالخهت اإلا٣بىلت ٨ُٞمل الُلبت ال٨خابت ٦خابت ٧املت ختى الجهاجي، و إلاً لم ٣ًبل 

 بتهم.ٞٗلحهم بالخصخُذ و ؤلاقغاٝ لتر٢ُت حىصة ٦خا

 

 

 ؤلاقغاح و ؤلاقغاٝ م٘ اإلادايغ  -1

ض ألازحر ٞمً اإلاؿخدؿً ؤن ًهى٘   لخ٨مُل ال٨خابت الصخُدت في و٢تها ؤو ٢بل اإلاٖى

 اإلادايغ ٢اثمت الجضو٫، مثال:

 البُان الٗمل الل٣اء في اإلادايغة

  ج٣ضًم اإلاٗلىماث ًٖ الىضوة 1الل٣اء 

بقغاح الىٓام و ؤؾالُب 

الىضوة خؿب ما ٢ض ٢غعث 

 اللجىت ؤو الهُئت
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الٗمل الٟغصي و ٢بل صزى٫  ج٣ضًم اإلاىيٕى و اإلالخو  7الل٣اء 

الٟهل ال بض مً الُلبت ؤن 

ٌٗمل واحباتهم )اإلا٣الت( في 

 البِذ

  جصخُذ اإلالخو و حسجُله

الُلبت ٨ًمل اإلا٣الت ٢بل  ٦خابت اإلا٣الت جامت و بقغاٞها 4الل٣اء 

 صزى٫ الٟهل )مجزلُا(

  ل و جصخُذ اإلا٣التج٨مُ 1الل٣اء 

حسجُل اإلا٣الت جامت بلى 

 اللجىت

اإلادايغ  ًإ٦ض ؤن حمُ٘ 

 َلبخه ٢ض سجلذ 

ب ج٣ضًم اإلا٣الت في  1الل٣اء  جضٍع

الٟهل ٖلى ق٩ل الىضوة 

 الٗلمُت 

حُٗحن عحا٫ الىضوة و -

اثٟهم   ْو

 بٖضاص وؾاثل الىضوة -

 حسجُل اإلا٣الت الخامت -1

صخُدها م٘ اإلادايغ، الُلبت ٌسجلىن اإلال٠ بٗض ٦ما٫ ٖملُت ٦خابت اإلا٣الت و ج

مً اإلا٣الت ٖبر الغؾالت ؤلال٨تروهُت لضي َُئت الىضوة، و اإلادايغ ؤو اإلاكٝغ ًإ٦ض و ًٟدل 

ل.  ؤن حمُ٘ َلبخه ٢ض ُسّجِ
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ب ج٣ضًم اإلا٣الت    -11  جضٍع

ب  لدؿهُل و اؾخٗضاص الُلبت في بل٣اء اإلا٣الت بُال٢ت ؤمام الجمهىع ٞٗلحهم جضٍع

لت في الٟهل ٖلى ق٩ل الىضوة الٗلمُت. اإلادايغ ٣ًىم بخُٗحن عحا٫ الىضوة و ج٣ضًم اإلا٣ا

اثٟهم و بٖضاص وؾاثل الىضوة ختى ٌؿخٗض الُلبت جماما.  ْو

 الخالصة

هي   الىضوة( 1) للباخث ج٣ضًم الخالنت ُٞما ًلي: اٖخماصا ٖلى هخاثج البدث ًم٨ً

ت مً ألاشخام إلاىا٢كت مىيٕى في مجا٫ ٖلم ي و ؤصبي و احخماعي ٌكٛل الخ٣اء مجمٖى

 الجمهىع؛ خُث ٩ًىن َىا٥ مضًغ للّىضوة في مى٢٘ مدّضص، وػمان ومىيٕى مّٗحن.

٤ مكاع٦ت َلبت ٢ؿم ألاصب الٗغبي 7)و ( الخُىاث في حٗلُم ٦خابت اإلا٣الت ًٖ ٍَغ

ٞخذ اإلاٗلىماث ًٖ بغهامج الىضوة الٗلمُت التي ح٣ٗض بها ( 1في بغهامج الىضوة الٗلمُت هي :

غ الهُئت الىضوة7اؾؿت ما، اإلا مىا٢كت في الٟهل ( 4، ( جدلُل الىٓام اإلاٗحن خؿب  ج٣ٍغ

ا1خى٫ الىٓام،  اث و ازخُاَع ٦خابت اإلا٣الت، ( 9( ٦خابت اإلالخو، 1، ( ج٣ضًم اإلاىيٖى

ب 11( حسجُل الىضوة الٗلمُت، 1( جصخُذ ال٨خابت، 1(ؤلاقغاٝ م٘ اإلادايغ، 2 ( جضٍع

 ل الىضوة الٗلمُت اإلاُٗىت.ج٣ضًم اإلا٣الت  في الٟهل ٢ب

 الحوصيات

للُلبت ؤن   (1): اٖخماصا ٖلى هخاثج البدث ًم٨ً للباخث ؤن ٣ًضًم الخىنُاث

هم ت٣ًىمىا بال٨خابت و ج٣ضًمها في الىضوة الٗلمُت ألجها مهمت حضا إلاؿخ٣بلهم و لتر٢ُت ٦ٟاء

ا و) ٍغ ا و جدٍغ الُلبت بمكاع٦ت  ( ًيبغي إلادايغ ال٨خابت ؤن ٌؿاَم في ٖملُت بقغا7ٝقٍٟى

 الىضوة الٗلمُت.
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 املراجع

ؤَضاٝ الىضوة. حامٗت الؿلُان ٢ابىؽ.مغ٦ؼ البدىر ؤلاوؿاهُت. صون الؿىت.

مبر  11، مإزىط ؤَضاٝ الىضوة(/https://www.squ.edu.om/hrc-ar)ؤهلحن(،) هٞى

7119. 

. )ؤهلحن(، ؤَمُت الىضوة ان ٢ابىؽ.مغ٦ؼ البدىر ؤلاوؿاهُت. صون الؿىت.حامٗت الؿلُ

(https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9

%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9) 11، مإزىط 

مبر   .7119هٞى

٠ الىضوة. 7111، مدمض ؤبى. زل٠ُ . )ؤهلحن(، حٍٗغ

(http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9) ، 11مإزىط 

مبر   .7119هٞى

غ ا. 7114. ، ٧ىزغ ٖبض الله٩ىزغ ٖض هللاالٍؼ ىانَغ ٠ الىضوة ٖو . )ؤهلحن(، حٍٗغ

(http://www.education-ksa.com/t55919) ، مبر  11مإزىط  .7119هٞى

ــم جُبُـ٤ بؾــتراجُجُت ال٣ىاهخـى . 7119هجـم الـّضًً، 
ّ

م لتر٢ُـت صواٞـ٘ الُلبــت وبهجـاػاتهم فـي حٗل

ج٣ـــضمذ اإلا٣الـــت فـــي  .اللٛـــت الٗغبُـــت فـــي مغ٦ـــؼ "الؿـــالم" لخٗلـــُم الـــضعوؽ الخهىنـــُت

 .7119الىضوة الٗلمُت في حامٗت بهضوهِؿُا 

Universitas Negeri Malang. Konasbara. 2016. Tema dan Sub-Tema Seminar. 

(Online), (http://konasbara.arab-um.com/tema-dan-subtema.html), 

diakses 10 November 2016. 

Universitas Negeri Malang. Konasbara. 2016. Teknis Penulisan. (Online), 

(http://konasbara.arab-um.com/teknik-penulisan.html),diakses 10 

November 2016. 

https://www.squ.edu.om/hrc-ar/أهداف%20الندوة)
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
https://www.squ.edu.om/hrc-ar/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
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