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أخبار

معالي الدكتورة راوية تستقبل مدير جامعة باريس
السوربون أبوظبي

مؤتمر الطفولة األول مطلع
يناير القادم

و الشــهادات و البرامــج التــي تقدمهــا وذلــك
كــون جامعــة باريــس الســربون فــي أبوظبــي
تســتمد كل خبراتهــا وبرامجهــا مــن الجامعــة
األم فــي باريــس  ،وتــم خــال اللقــاء ايضــا بحــث
أوجــه التعــاون المشــتركة فــي مجــاالت التعليــم
العالــي وســبل توطيــد العالقــات مــع مؤسســات
التعليــم العالــي .كمــا قدمــت الجامعــة دعــوة
لزيــارة جامعــة باريــس الســربون بأبوظبــي
والوقــوف عــن قــرب علــى البيئــة التعليميــة فيها
واإلمكانيــات الموجــودة فيهــا حضــر اللقــاء مــن
الــوزارة كل مــن ســعيدة الصبحيــة مستشــارة
معالــي الوزيــرة والســيدة عليــاء البوســعيدية
مديــرة دائــرة التعــاون الدولــي وأحمــد العــزري
مديــر دائــرة البعثــات الخارجيــة.

برنامج تدريبي حول استخدام البريد اإللكتروني الداخلي ()Outlook
عق ــدت وزارة التعلي ــم العال ــي مؤخ ــرا
برنامجـــا تدريبيـــا حـــول اســـتخدام
البريــ�د االلكترونــ�ي الداخلــ�ي( )�Out
 , ) lookوحض ــر البرنام ــج  25موظف ــا
مـــن مختلـــف مديريـــات ودوائـــر
الـــوزارة وقـــدم البرنامـــج الموظـــف
محمـــد الصواعـــي اخصائـــي حاســـب
آل ــي بدائ ــرة نظ ــم المعلوم ــات وه ــدف
البرنامـــج إلـــى تعريـــف المشـــاركين
بخصائـــص وميـــزات اآلوتلـــوك وأهـــم
اســـتخداماته ,حيـــث قـــام المـــدرب

بتدريـــب المشـــاركين علـــى كيفيـــة
التعامـــل مـــع بريـــد المســـتخدم
والتقويـــم االلكترونـــي ودليـــل جهـــات
االتصـــال الخارجيـــة ومشـــاركتها
إلـــى جانـــب المالحظـــات االلكترونيـــة
واالرشـــفة وغيرهـــا مـــن اســـتخدامات
البريـــد االلكترونـــي والتـــي تعـــد أحـــد
الوس ــائط الفاعل ــة ف ــي رب ــط موظف ــي
ال ــوزارة ببعضه ــم وانج ــاز ع ــدة مه ــام
بــكل ســهولة فــي إطــار بيئــة العمــل.

حلقة عمل اإلعالن بكلية العلوم التطبيقية بصاللة
نظمـت المديريـة العامـة لكليـات العلـوم التطبيقيـة مؤخـرا حلقـة
عمـل االعلان لطلبـة برنامـج دراسـات األتصـال فـي الفتـرة وذلـك
بأسـتوديوهات كليـة العلـوم التطبيقيـة بصاللـة ،وبالتعـاون مـع
الشـركة الدوليـة لألعلان ( أدينـج د د ب ) حيـث شـارك فـي الحلقـة
أكثـر مـن عشـرين طالبـا وطالبـة مـن كليـات العلـوم التطبيقيـة

بصاللـة وصـور ونـزوى ،وشـملت الحلقـة علـى التعريـف باالعلان
وأنواعـه ومميزاتـه وطـرق عملـه ،ثـم وتـم التطـرق عـن الشـعارات
وادروارهـا وااللـوان وفعاليتهـا والتدريـب علـى البرامج المسـتخدمة
فـي صناعة االعالن  ،وشـارك بالحلقة المديـر التنفيذي رأدا موكرجي
مـن السـلطنة ومن فرع الشـركة بمملكـة البحرين فرنسـوا بورجون

المديـر التنفيـذي ،وانقسـمت الحلقـة لجانـب نظـري وآخـر تطبيقـي
واسـتخدم الطلبـة بـه مهاراتهـم والجوانـب النظريـة التي اسـتقوها
مـن الحلقـة وتطبيـق االسـتراتيجيات االعالنيـة واسـتمرت الحلقـة
لمـدة ثالثـة ايام وانتهت بتقسـيم الطلبة بمجوعـات والخروج برؤى
نقاشـية حـول المحتـوى واالفـادة ومـا تـم طرحـه بالحلقـة.

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

اإلشراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اإلشراف
الصحفي

علي بن ناصر السنيدي

المحررون

 -عبــداهلل بن حبيــب المعينـــي

اإلخراج
الصحفي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

 خــــالد بن درويـــش المجيني -بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة

التصوير

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

تحت شعار نحو دعم أفضل لنمو وتعلم الطفل
ينظم برنامج دبلوم الطفولة المبكرة بقسم
العلوم النفسية بكلية التربية جامعة قطر مؤتمر
الطفولة االول وذلك في الفترة من  5إلي  6يناير
القادم حيث تعد األسرة الوسيط األول المؤثر
في شخصية الطفل ونشأة هويته وبناء ذاته وفي
نموه العقلي والمعرفي وتأكيدا لهذا الدور الهام
الذي تلعبه األسرة في بناء وتكوين شخصية
الطفل فقد أوصي الرسول صلي اهلل عليه وسلم
باختيار المنبت الحسن الذي ينبت فيه الطفل
ويتربي في احضانه فقال صلي اهلل عليه وسلم
تخيروا لنطفكم المواضع الحسنة .وحيث ان
المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية كبيرة
في إعداد النشء للمستقبل إال انه من الواضح
إنها لن تستطيع القيام بهذا العبء وحدها لذا
يري المربون والخبراء التربويون أهمية شراكة
الوالدين للقيام بهذه المهمة على نحو مرض
ويأتي مؤتمر الطفولة االول ليجيب عن تساؤالت
عديدة لدى المنشغلين بقضايا الشراكة
الوالدية ودعم نمو وتعلم الطفل.محاور المؤتمر
تدور حول الممارسات الفعالة في مجال الشراكة
الوالدية وأساليب تواصل المؤسسات التعليمية
باألسرة باإلضافة إلى المعرفة والممارسات
الوالدية في تنشئة االطفال الي جانب االتجاهات
الحديثة في مجال الشراكة الوالدية وأثر الشراكة
الوالدية في بنية الطفل التعليمية.

مؤتمر اإلبداع الفكري بين
النظرة التكاملية للعلوم
والمنظور التأثيلي الستشكال
المفاهيم
تنظم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيــــة بجامعة
ابن زهـــر أكاديــــر (المغرب) ،بالتعاون مع
مختبر القيم والمجتمع والتنميـة – أكادير ومختبر
الترجمة والمعرفــة  -مراكش وفريق البحث في
التعليم والترجمـة – أكادير المؤتمر الدولي
حول :اإلبداع الفكري بين النظرة التكاملية
للعلوم والمنظور التأثيلي الستشكال المفاهيم،
يومي  5-4يناير  2014احتفاء بجهود المفكر
المغربي الدكتور طه عبد الرحمن.

مؤتمر الخدمات النفسية :واقع
وتطلعات
تقيم كلية العلوم التربوية – جامعة إربد األهلية
بالتعاون مع الجمعية األردنية لعلم النفس
المؤتمر العلمي األول للكلية تحت عنوان:
الخدمات النفسية :واقع وتطلعات بجامعة اربد
األهلية 24/23 -ابريل  2014ويهدف المؤتمر
إبراز واقع الخدمات النفسية في األردن والدول
األخرى مما يعطي صورة عن الحاجات الراهنة
والمستقبلية وتطوير التطبيقات العملية في
الخدمات النفسية وتعرف ابرز التحديات التي
تواجه الخدمات النفسية في الوطن العربي
والعالم وتعرف المستجدات في مجال الخدمات
النفسية وتبادل الخبرات في ميادين الخدمة
النفسية.
وسيناقش المؤتمر خمسة محاور وهي المحور
األول إرشاد األزمات و الثاني تطبيقات عالجية
والثالث دور مؤسسات المجتمع في تقديم
الخدمات النفسية و الرابع :الخدمات النفسية
لألشخاص أصحاب اإلعاقة وأسرهم و الخامس
التوعية والتثقيف .

مؤتمر مؤسسات التأمين
والمهن اإلكتوارية
تعقد جامعة الملك خالد في الثامن من أبريل
 2014مؤتمر مؤسسات التأمين والمهن
اإلكتوارية في المملكة العربية السعودية والذي
من المقرر أن تستمر فعالياته لمدة ثالثة أيام،
ويهدف المؤتمر الى دعم ومساندة الثورة
الكبيرة لقطاع التأمين في المملكة العربية
السعودية من خالل تقييم تجربة المملكة وإثراء
أدبيات البحث العلمي في هذا المجال والمساندة
في إنشاء البرامج األكاديمية في مجاالت التأمين
والعلوم اإلكتوارية في الجامعات والمؤسسات
التعليمية السعودية وتحقيق االستفادة من
تجارب الدول الرائدة وخبراتها على المستويين
األكاديمي والمهني وإبراز دور التأمين في
التنمية االقتصادية في المملكة العربية
السعودية.
ويركز المؤتمر على محاور عديدة منها:اإلدارة
في مؤسسات التأمين من خالل مناقشة القضايا
اإلدارية المختلفة  ،والمحاسبة والمراجعة
في مؤسسات التأمين ،والتمويل واالستثمار
،واقتصاديات التأمين ،والقوانين واألنظمة
،و استخدامات التقنية في مؤسسات التأمين
والمهن اإلكتوارية ،ومناقشة العلوم والمهن
اإلكتوارية بشكل مستقل.

ترسيخ مبادئ العدالة
والمساواة
يرتبط يوم الثامن عشر شهر نوفمبر من كل عام
بمناسبة عزيزة على كل مواطن عماني  ،وهي ذكرى يوم
ميالد قائد عمان الحاضر حضرة صاحب الجاللة السلطان
قابوس حفظه اهلل وأبقاه  ،وفي حقيقة األمر يعد االحتفاء
بهذا اليوم المجيد بمثابة التعبير عن الحب والوفاء لرمز
هذا الوطن من قبل أفراد الشعب  ،وهو سلوك حضاري
راقي تتميز به الشعوب العريقة التي دائما تفاخر بالرموز
أحمد بن حمود الشكيري
الوطنية التي تعمل بإخالص وتفاني للرقي بالوطن
وأبنائه .ومنذ انطالقة نهضة عمان الحديثة في عام  1970بقيادة حكيمة وراسخه من لدن
حضرة صاحب الجاللة أيده اهلل  ،كان لشهر نوفمبر وبالتحديد يوم الثامن عشر منه وقع خاص
بما يتميز به من معطيات ولفتات كريمة وبارزه من قبل جاللة السلطان الى كافة اطياف الشعب
في ارض عمان ،و يتفاءل بمقدمه جميع المواطنين لما عهدوه من راعي هذا الوطن بتوجيهاته
السامية التي تالمس احتياجات الوطن والمواطن  ،وتهدف الى تحقيق السعادة و تعزيز مستويات
التنمية االجتماعية و االقتصادية والبشرية لكافة أفراد المجتمع العماني العظيم.
وفي هذا السياق ابتهج الموظفون باألوامر السامية بتوحيد الرواتب في وحدات ومؤسسات
القطاع المدني التي صدرت .حيث كان لألوامر السامية أثرها اإليجابي عند الجميع كونها تستجيب
للمطالب التي ناشدوا فيها الحكومة .وقد كانت االستجابة في يوم مشهود من أيام شهر نوفمبر
المجيد لتواصل معه العطايا والهبات من قائد البالد المفدى حفظه اهلل .ومن دون أدنى شك فإن
التوجيهات السامية هي ترجمة وتطبيق فعلي للنهج السامي لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة
في الحقوق واالمتيازات لكافة أفراد الشعب بما يضمن الشعور بالرضا واالستقرار لديهم ،اضافة
الى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين والتي أكد عليها حضرة صاحب الجاللة في مختلف
المحافل والمناسبات الوطنية .حيث من المؤكد أن يكون لهذه التوجيهات أثرها اإليجابي في
تعزيز أداء الموظفين للرقي بمستوى اإلتقان في الكفاءة والجودة في العمل وبذل اقصى الجهود
لتنفيذ ما يناط بهم من مسؤوليات وظيفية بكل أمانه ودقة وتفاني .ومما ال شك فيه فإن
تحسين الجوانب المالية هي أحد أهم العوامل في تحفيز الموظفين في بيئات العمل وسعيهم
الكتساب المهارات التي تساهم في الرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية
للوطن والمواطنين.
وفي حقيقة األمر أن هذه التوجيهات السامية تؤكد دائما أن صاحب الجاللة قائد عظيم
وحكيم ومحب لوطنه وأفراد شعبه ،وهو الذي نذر نفسة ووقته وجهده لخدمة هذه األرض
الطبية ورعاية شعبها األبي والسير بهم قدما نحو افاق المعالي والعزة والكرامة  ،بحيث ال يألوا
جاللته أيده اهلل جهدا في توفير سبل العيش الكريمة وتسخير كافة موارد الدولة من أجل بناء
حضارة اإلنسان العماني .ومن ناحية أخرى فإن هذه اللفتة الكريمة من صاحب الجاللة يستوجب
أن يقابلها شكر وعرفان من جميع العاملين في القطاع المدني الى حضرة صاحب الجاللة،
وأن يتمثل ذلك بالتفاني واإلخالص في أداء امانة الوظيفة الموكلة الى كل موظف بالتعاطي
اإليجابي وااللتزام في اداء الواجبات ووضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة األولويات
وذلك من خالل االستغالل األمثل ألوقات العمل في قضاء مصالح المراجعين من المواطنين
وانجاز معاملتهم وفقا لإلجراءات واللوائح والقوانين المعمول بها .كما يجب على كل موظف
أن يتحمل مسؤولياته الوظيفية و استحضار الرقابة الذاتية في الحفاظ على مكتسبات هذه
الوطن وتعزيزها ،والمساهمة بفعالية في تحقيق رسالة المؤسسة التي ينتمي إليها للوصول
الى األهداف االستراتيجية المنشودة.
وختاما نرفع أجمل عبارات التهنئة الى مقام حضرة صاحب الجاللة المفدى بهذه المناسبة
المجيدة  ،ونسأل اهلل سبحانه وتعالي أن يجازيه عن وطنه عمان وأهلها خير الجزاء ،كما نسأله
عز وجل أن يبارك لنا فيه ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية .والتهنئة موصولة الى كافة
أفراد الشعب العماني العريق بهذه المناسبة الغالية وكل عام وجاللة السلطان وبلدنا عمان
وجميع المواطنين أألكارم بخير ومسرة.

تحت النظر

اســتقبلت معالــي الدكتــورة راويــة بنــت ســعود
البوســعيدية وزيــرة التعليــم العالــي مؤخــرا
البروفيســور إيريــك فــواش مديــر جامعــة
باريــس الســربون ابوظبــي و رئيــس جمعيــة
علمــاء الجيومورفولوجيــا الدوليــة و الدكتــورة
فاطمــة بنــت ســعيد الشامســي نائبــة المديــر
للشــؤون اإلداريــة فــي الجامعــة  ،وذلــك بديــوان
عــام الــوزارة بمرتفعــات المطــار .
حيــث رحبــت معالــي الوزيــرة بالضيــوف متمنيــة
االســتفادة مــن اإلمكانيــات الكبيــرة لجامعــة
الســربون العريقــة واكتســاب الخبــرات فــي
كل مــا يتعلــق باالبتعــاث وبمشــروع جامعــة
عمــان ،حيــث قــدم الضيــف نبــذة تعريفيــة
عــن الجامعــة و تخصصاتهــا التــي تضمهــا
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إطاللة

معــادلــة المــؤهــالت إلكتـــرونيا ..إضــافـة جــديــدة في خدمة المؤسسات
ملحــق رؤى التقــى بســرور بــن محمــد الجابــري مديــر مســاعد
بدائــرة معادلــة المؤهــات واالعتــراف للتعــرف علــى ماهيــة هــذا
النظــام واســتخداماته وأهــم أهدافــه.

سرور بن محمد الجابري

مـع تسـارع نمـو قطـاع التكنولوجيـا بما تشـمله
مـن خدمـات وأنظمـة الكترونيـة ،تسـعى
المؤسسـات وبيئـات العمـل المختلفـة إلـى
اسـتغالل هـذه الطفـرة االلكترونيـة وتسـخيرها
لمصلحتهـا ولخدماتهـا التـي تقدمهـا للمجتمع.
وقـد بـرزت العديـد مـن المؤسسـات والدوائـر
الحكوميـة بالسـلطنة فـي هذا المجـال من خالل
تحويـل أغلـب خدماتهـا الموجهـة للمجتمـع إلى
خدمـات الكترونيـة تسـهم بدورهـا فـي سـرعة
تقديـم الخدمـة ودقتهـا وسـهولة الوصـول
إليهـا .وال يخفـى علـى أحـد بـأن وزارة التعليـم
العالـي تخطـو خطوات مدروسـة ومشـهودة في
هـذا المجـال مـن خلال سـعيها لتحويـل أغلـب
خدماتهـا المؤسسـية والطالبيـة إلـى خدمـات
الكترونيـة بحيـث يسـهل علـى الجميـع أينمـا
كانـوا الوصـول إليهـا .لعـل أبرزها نظـام القبول
بمركـز القبـول الموحـد ونظـام تسـجيل طلاب
البعثـات الخارجيـة والداخليـة وغيرهـا الكثيـر
مـن الخدمـات .وهـا هـي الـوزارة مجـددا تطـرح
خدمـة جديـدة للمسـتخدمين مـن المؤسسـات
الحكوميـة والخاصـة

وهـي نظـام الربـط

االلكترونـي لمعادلـة المؤهلات.

 -1بدايــة  ..مــا هــو نظــام الربــط االلكترونــي لمعادلــة
المؤهــات ؟
نظــام معادلــة المؤهــات االلكترونــي هــو نظــام الكترونــي تــم
تطبيقــه مؤخــرا لربــط دائــرة معادلــة المؤهــات واالعتــراف
بكافــة المؤسســات والدوائــر الحكوميــة والخاصــةِّ ،
يمكــن هــذا
النظــام المؤسســات مــن تقديــم طلبــات المعادلــة لموظفيهــا
الكترونيــا دون الحاجــة إلــى اتبــاع االجــراءات الخطيــة الروتينيــة
التــي تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت إلنهائهــا.
 -2مــا آليــة معادلــة المؤهــات التــي تتبعهــا الدائــرة عبــر هــذه
الخدمــة؟
قامــت دائــرة نظــم المعلومــات بالــوزارة بتصميــم صفحــة
خاصــة لهــذه الخدمــة تنــدرج ضمــن إطــار الخدمــات المؤسســية
اإللكترونيــة بموقــع الــوزارة .وفــي بدايــة تطبيــق هــذا النظــام
تــم تدريــب موظفــي دائــرة معادلــة المؤهــات واالعتــراف علــى
كيفيــة اســتخدام النظــام واســتقبال طلبــات المعادلــة ،بعــد
ذلــك وكبدايــة لتطبيــق النظــام ارتــأت الدائــرة تطبيــق الخدمــة
تدريجيــا علــى عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة ،ففــي البدايــة
تــم مخاطبــة وزارة التربيــة والتعليــم والهيئــة العامــة لســجل
القــوى العاملــة وجامعــة الســلطان قابــوس لترشــيح موظفيــن
منهــا لتدريبهــم علــى اســتخدام النظــام وتســليمهم اســم
المســتخدم والرمــز الســري للحســاب الخــاص بــكل مؤسســة.
بعــد التأكــد مــن اســتالم كل مؤسســة لبيانــات التســجيل،
تــم البــدء فــي اســتقبال طلبــات المعادلــة الكترونيــا مــن هــذه
المؤسســات ،وتتــم عمليــة معادلــة المؤهــل علــى النحــو التالــي:
 -1الضغــط علــى ايقونــة ( خدمــات مؤسســية ) فــي موقــع وزارة
التعليــم العالــي ( www.mohe.gov.omصــورة رقــم ) ١
 -2الولــوج إلــى صفحــة “خدمــة معادلــة المؤهــات للمؤسســات
الحكوميــة والخاصــة” وإدخــال رمــز المؤسســة والرمــز الســري.
(صــورة رقم ) ٢
 -3بعــد ادخــال رمــز المؤسســة والرمــز الســري (صــورة رقــم
 ) ٣تظهــر ثــاث خدمــات فــي الشاشــة الرئيســية لمعادلــة
المؤهــات وهــي:
• عــرض ارشــيف طلــب المعادلــة ،والــذي تظهــر فيــه جميــع
الطلبــات الســابقة الخاصــة بتلــك المؤسســة بــكل تفاصيلهــا.
• طلــب معادلــة جديــد وهــو طلــب معادلــة مؤهــل موظــف عــن
طريــق ادخــال الرقــم المدنــي)
• متابعــة حالــة طلــب المعادلــة ويســتخدم هــذا الخيــار لمتابعــة

حالــة طلــب معادلــة موظــف معيــن بإدخــال رقــم البطاقــة
الشــخصية ومراجعــة حالــة الطلــب.
إذا لــم يكــن لــدى الموظــف ملــف بالــوزارة ســوف تظهــر رســالة
توضــح ضــرورة فتــح ملــف فــي الــوزارة عــن طريــق الدخــول علــى
رابــط تســجيل بيانــات الطالــب الموجــود فــي الموقــع ضمــن
خدمــات الطــاب( .صــورة رقــم )٤
يقــوم الموظــف بتعبئــة االســتمارة بشــكل دقيــق وتحميــل كافــة
المســتندات المطلوبــة ،بعدهــا ســيتم تحويــل الطلــب إلــى
دائــرة البعثــات الخارجيــة وبعــد اعتمــاد البيانــات المســتندات
والتأكــد مــن صحتهــا يتــم تحويــل حالــة الطالــب إلــى خريــج،
حينهــا تســتطيع جهــة عمــل الموظــف تقديــم طلــب المعادلــة
عــن طريــق االجــراءات المذكــورة مســبقا.
وألن هــذه االجــراءات قــد تســتغرق فتــرة طويلــة أود أن انــوه
للطلبــة الدارســين فــي الخــارج علــى نفقتهــم الخاصــة علــى
ضــرورة فتــح ملــف خــاص بهــم والحصــول علــى موافقــة الــوزارة
قبــل الشــروع فــي الدراســة وذلــك حتــى يتــم معادلــة مؤهلهــم
الحقــا بســهولة ودون أي صعوبــات.
 -4مــا الهــدف مــن وضــع هــذا النظــام؟ ومــا المتوقــع مــن
تطبيقــه؟
صممــت الــوزارة هــذا النظــام إيمانــا منهــا بفاعليــة وأهميــة
تفعيــل الجانــب االلكترونــي فــي كافــة خدماتهــا المقدمــة
للمؤسســات واألفــراد علــى حــد ســواء .وذلــك لســهولة الوصــول
لهــذه الخدمــات فــي أي وقــت يرغبــه المســتفيد ولســرعة
إنجازهــا .ومــن المتوقــع أن يســاعد النظــام فــي التقليــل
مــن المخاطبــات الورقيــة التــي باتــت تتكــدس فــي مكاتــب
الموظفيــن دون الحاجــة إليهــا.
 -5مــا مــدى تجــاوب المؤسســات مــع قوانيــن وقواعــد المعادلــة
التــي تضعهــا الدائــرة؟ وهــل تتوقعــون أن يالقــي النظــام
الجديــد تجاوبــا مــن هــذه المؤسســات؟
مبدئيــا تــم تطبيــق هــذا النظــام علــى ثــاث مؤسســات حكوميــة
كمــا ذكــرت ســابقا ،وال توجــد أيــة عقبــات تذكــر فــي اجــراءات
معادلــة المؤهــات الكترونيــا لموظفــي هــذه المؤسســات حتــى
اآلن ،كمــا أن المســؤولين فــي هــذه المؤسســات متعاونــون
وملتزمــون بنظــام المعادلــة المتبــع حاليــا.
و نتطلــع خــال األشــهر القليلــة القادمــة أن يشــمل النظــام
مؤسســات أخــرى ،وهكــذا حتــى يشــمل كافــة المؤسســات
الحكوميــة والخاصــة تدريجيــا ،وال يخفــى علــى الجميــع بــأن
نجــاح النظــام يعتمــد علــى تجــاوب هــذه المؤسســات والتزامهــا
باســتخدام هــذه الخدمــة وموافاتنــا بأيــة مالحظــات حــول هــذا
النظــام.
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خطوات استقبال طلبات معادلة
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تحت النظر

اختيار التخصص بين طموح الطلبة ورغبة األهل واحتياجات سوق العمل
إعداد  :شيخة راشد حميد المقبالية ،حليمة حسن عبداهلل المعمرية.
نهوضا ًبمخرجاتنا التعليمية بأرقى المراتب وأسمى المستويات
المهنية الفكرية والعلمية وصنع بيئة متكافئة تسهم في تأهيل
طالب واعيين بمسيرتهم في سلم التعليم العالي وفتح آفاق الطموح
لديهم في سماء واسع من اإلبداع والتحدي والمسؤولية والصعود
إلى حيث ال نهاية للتميز.
كنا في وقفات هنا وهناك حيث مخرجات الثانوية العامة على مشارف
التسجيل ،ووضع الخطوة األولى في مسيرتهم لتحديد المسار،
ومقابلة أولياء األمور للوقوف على توجهاتهم في هذا المجال فيما
كان لمشرفي التوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم وأخصائي
التنمية البشرية إثراء مفيد لطلبة الثانوية العامة .
التخطيط السليم
وفي إطار بدء الطالب ترتيب أولوياتهم في قائمة تسجيل نظام
القبول الموحد والنظر بعين االعتبار لطموحاتهم وقدراتهم ورغبة
أهلهم وتحديات ومتطلبات سوق العمل.
التقينا بمنذر أحمد علي القاسمي  -طالب بالصف الثاني عشر مدرسة
مسعود بن رمضان للتعليم العام -حيث أشار قائ ً
ال  :يتعين على كل
طالب أن يبدأ عامه الدراسي بخطة يضعها بنفسه يحدد فيها أهدافه
وغاياته في ظل متطلبات سوق العمل .ويؤكد تدخل األهل يجب أن
يكون في إطار إبداء الرأي والنصح فقط بحكم خبرتهم ودرايتهم
األكثر في أمور الحياة بشرط أن ال يصل هذا اإلرشاد إلى فرض الرأي
فكل شخص سيبدع أكثر في المجال الذي يميل إليه ويتناسب مع
قدراته وإمكانياته .ولمـادة التوجيه المهني التي تطرح للصفوف
 12-11دور كبير في اكتشاف الميول ،وتوسيع مداركنا حول سوق
العمل والمجاالت المطلوبة حالياًوتحديد وجهتنا في اختيار تخصص
يتناسب بشكل دقيق مع قدراتنا .وأخيرا عليكم جميعاً أخوتي الطلبة
بالتيقن بأن ما يكتبه اهلل تعالى دائما هو الخير وإن كان مختلفاً عما
يطمح له اإلنسان.
وتشير تقوى بنت حمدان البرختية -طالبة بالصف الثاني عشر
بمدرسة حواء بنت يزيد للتعليم ما بعد األساسي -أن طموحها هو
ما سيحدد التخصص الدراسي الذي تود دراسته لما له من نتائج
إيجابيه في التميز واإلبداع فيما بعد واألداء الوظيفي األفضل كما
تؤكد البرختية ال يحق لألهل إجبار ابنهم\ابنتهم في اختيار تخصص
ال يرغبون فيه ألنهم سيواجهون مشكالت عدة في تقبله ودراسته
وسوف يؤثر سلبا على مستقبلهم فلن يستطيعوا إكمال دراستهم
وهذا بدوره يؤدي إلى ضياع مسيرتهم العلمية والعملية.
رغبة األهل
أما فاطمة بنت يوسف بن محمد البلوشية  -طالبة بالصف الثاني
عشر بمدرسة حواء بنت يزيد للتعليم العام  -تؤكد أن أول خطوات
نجاحي هو اختيار التخصص الذي أطمح إليه فيما أن تدخل األهل

اإلجباري قد يقضي على كل بذور اإلبداع في مسيرة أي طالب  ،ألن
الطالب ال يملك أي قوة لمواجهة رغبة األهل بالرغم أن اهتمامهم
نابع من خوفهم وحرصهم على مستقبل أبنائهم المهني  ،ولكن
يتوجب على آبائنا وامهاتنا إعطاءنا الثقة لخوض تحديات سوق
العمل .كما تشيد البلوشية بدور مادة التوجيه المهني التي تصنع
بيئة مناسبة للطالب تنسجم مع شخصيته وظروفه االجتماعية
ومتطلبات سوق العمل.
وال يختلف اثنان في الدور العظيم الذي يحمله الوالدين على
أكتافهم منذ النشأة األولى ألبنائهم وكيف هي أعينهم الحريصة
على تتبعهم وهم يكبرون خطوة تلو خطوة في سلم الحياة ويأملون
دائما أن يصل أبنائهم إلى أعلى المراتب التي تجعلهم مميزين
مبدعين مع أقرانهم كل في مجاله.
في هذا الرصد كان معنا أولياء أمور لهم وجهة نظر خـاصة في هذا
المجال..

ماجد المقبالي

امتياز األمر والنهي
التقينا عبداهلل بن محمد بن علي الزعابي  -رئيس قسم الموارد
البشرية بكلية العلوم التطبيقية بصحار -حيث أشار قائال  :ال يزال
األب يلعب دور الراعي ورب األسرة  ،ويتعاظم هذا الدور مع كل
مرحلة عمرية يمر بها األبناء في الحياة  ،وألنه القدوة  ،فإنه يعطي
لنفسه الحق دائماً في امتياز األمر والنهي واالستمرار في التلقين
أحياناً وفي أحيان أخرى تجده يراقب تصرفات أبنائه من بعيد حتى
ال تزل لهم قدم  ،فينحرفوا عن خارطة الطريق التي يرجو .و يضيف
الزعابي إن اآلباء مدارس وفكر ،منهم من هو مستبد ويحب ممارسة
الدكتاتورية  ،ومنهم من يكون على أكبر قدر من الثقافة والعلوم ،
تراه دوماً يحب أن يكون واحداً من أصحاب المدرسة الديمقراطية
التي تتيح له منح مساحة من الحرية لآلخرين فتكون للمسة خبرته
وفنار فكره  ،الشرارة التي سوف يتوهج بها حلم وآمال هذا االبن ،
فالتوجيه عند حضور مجموعة من الخيارات المطروحة والمتعددة
أسمى بكثير جداً من التدخل المباشر في رسم الحلم ونحت طريق
المستقبل بغير رغبة منه ودون توافق مع قدراته وإمكانياته العقلية
والذهنية وبعيداً عن اهتماماته الشخصية وميوله الفكري .و يؤكد
يجب أن يتم تطويعه من أجل اآلخر هو العمل ال الطموح  ،ألن
الطموح هو مفتاح النجاح في كل عمل  ،ولو لم تكن هناك عقول
لتفكر وآمال لتحقق وطموحات لتصل بمختلف األعمال إلى سلم
النجاح  ،لما كانت هنالك سوق للعمل فالعمل موجود في شتى أرجاء
األرض  ،وأما الطموح فهو كالذهب األسود  ،إن وضعت يديك على
وجوده فيك  ،فأحسنت استخراجه من مكنونه في داخلك  ،استطعت
به أن تتميز واستطعت أن تبدع فلهذا إني ال أوافق الرأي كل من
يتنازل عن طموحه من أجل أن يعيش يوماً ويموت باقي الدهر.
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تحت النظر

العادات والتقاليد
أمـا بالنسبة لفاطمة بنت حمود المقبالية -عميدة معهد شمال
الباطنة للتمريض -التي أبدت رأيها في تقييد بعض العائالت
وظائف المرأة بناء على عادات وتقاليد اعتادوا عليها فهناك كثير
من العائالت التي تحصر الفتيات على تخصصات معينة كمهنة
التدريس والتمريض .حيث أعربت قائلة  :من وجهة نظري إذا كانت
هذه التقاليد متوافقة مع تعاليم الدين اإلسالمي فال ضرر ,إذ أن في
مجتمعنا اإلسالمي يجب أن يكون عمل المرأة حافظا لكرامتها أما
إذا كانت مبنية على معتقدات طائفية فعندها ال يحق لألهل حرمان
ابنتهم من وظيفة أو تخصص معين .كمـا أوضحت أن من حق
األهل التدخل في اختيار تخصص ابنهم في حاالت معينة كأن يكون
التخصص الذي يميل إليه ابنهم غير مرغوب أو مقبول في المجتمع
أو ال يتناسب مع طبيعة جنسه .وتضيف أن سوق العمل له أهمية
كبيرة جداً في تحديد التخصص حيث أن بعض التخصصات التي
قد يستفيد منها المجتمع ومطلوبة في سوق العمل تستحق تنازله
عن رغبته وميوله بحيث أنه في غرار االستراتيجيات المتبعة لتأهيل
الطالب قد تساعدهم على التعود والتكيف والتأقلم مع تخصص قد
يكون بعيد عن ميولهم ومن ثم اإلبداع فيه.
تقوم مادة التوجيه المهني بتطبيق مقاييس معينة في اإلرشاد
ويؤكد محمد بن عبداهلل الكندي  -مشرف توجيه مهني بقسم
التوجيه المهني بمديرية التربية والتعليم بشمال الباطنة  -على
الدور الكبير الذي تلعبه مادة التوجيه المهني في اكتشاف ميول
الطالب وتحديد رغباته في فتره مبكرة من حياة الطالب من خالل
متابعته في األنشطة المدرسية ومتابعة مستواه التعليمي فيما يتم
متابعته بالصف العاشر والحادي عشر من خالل تطبيق مقاييس
معينه ليتم إرشاده الختيار المواد الدراسية وفقا لميوله .ويضيف
نقوم كهيئة مسئولة بإرشاد الطالب من خالل األنشطة في كتاب
مسارك المهني ،ألن العواقب التي تنتج من الضغط على الطالب
لتحقيق رغبة أهله كعدم قدرته على دراسة المواد التي قام األهل
بالضغط عليه الختيارها وبالتالي الفشل ومن ثم عدم القدرة على
تحقيق طموحاته ورغباته وميوله.
الطالب اختيار التخصص

فاطمة البلوشية

التوجيه والنصح
وحول حديثنـا مع ماجد بن راشد المقبالي  -مدير دائرة التمريض
والقبالة بوزارة الصحة -عن هذا الموضوع فيؤكد  :ابني هو صاحب
الحق األول في اختيار تخصصه بشرط أن تكون لديه الدراية
والمعرفة الكاملة ،وأحبذ أن يتنازل أبني عن طموحه كحل أفضل
بشكل خاص إذا كان طموحه ال يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأكتفي بدور الموجه والمرشد باإلضافة إلى تقويم اختيار ابنائي
حيث أدعوهم دائماً إلى احترام العادات والتقاليد النابعة من الدين
اإلسالمي خصوصا في اختيار ابنتي للتخصص الذي تود إكمال
مسيرتها فيه وال يمنع من مراجعة اختصاصات الوظائف الخاصة
بالمرأة لتتناسب مع وضعها.

وحرصا على أن يكون الطالب نفسه هو صاحب الحق األول في اختيار
تخصصه تشير موزة بنت حزيم الجابرية -أخصائية توجيه مهني
بمدرسة الشفاء بنت عبداهلل للتعليم األساسي -قائلة  :كلما كانت
معرفة الطالب لميوله وقدراته واطالعه على سوق العمل واختياره
للتخصص نابع من رغبته سيؤدي ذلك إلى تفوقه في دراسته
وإبداعه في العمل مستقبال فيما إذا كان الطالب متردد في اختيار
تخصصه وقراراته غير منطقية سيكون واجبا على األهل التدخل
إلرشاد ابنهم .كما أن ضغط األهل على ابنهم في اختيار تخصص ما
قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية لدى الطالب وإصابته
باإلحباط الذي يؤدي إلى الفشل .وتؤكد تلعب مادة التوجيه المهني
دور كبير في اكتشاف ميول الطالب حيث أنها تطبق مقاييس لقياس
الميول المهنية والسمات الشخصية للطالب كما تعرفه بمؤسسات
التعليم العالي والتخصصات الدراسية المالئمة لسوق العمل التي
ستسهم بالتأكيد في دفعه لالختيار الدقيق واألمثل.
وسعيا ًمنا بكل ما هو صالح لرواد مستقبل عمان لم ننسى دور

المختصين في مجال تطوير الذات والتنمية البشرية حيث البحث
في علم النفس عن المشاكل التي قد تواجه الطالب في حالة عدم
توافق طموحهم مع واقع احتياجات سوق العمل وتعارضها مع رغبات
األهل والسعي للوصول للحلول المثلى ..كانت لنا هذه اللقاءات التي
تنوعت في آرائها والحلول المناسبة للتعامل مع هذه المشكلة.
يجب خلق حالة شعورية باالرتياح
أوضح محمد بن سالم السناني -مدرب تنمية بشرية ولغة إشارة-
العوامل السلبية التي قد يتعرض لها الطالب في حال اختياره
لتخصص ال يتماشى وميوله قائال :سيؤثر هذا األمر بالتأكيد في
التحصيل الدراسي للطالب وسيقع في غالب األمر في صراع نفسي
مع ما يتعايش من واقع غير مرضي لطموحاته وتطلعاته .وهناك
عدة حلول للطالب الذي وقع في دائرة االختيار لما ال يرغب من
تخصص قد تسهم في خروجه من حالة عدم الرغبة والقدرة إلى
مراتب اإلبداع كالتكيف مع التخصص وخلق حاله شعورية باالرتياح
حتى ينشأ اإلصرار والعزيمة وأيضا البحث عن المزايا الموجودة في
التخصص تتوافق وتالمس تطلعاته ليتألق في التخصص .كما أن
تغيير التخصص قبل التعمق في الدراسة واختيار ما يتناسب مع
رغباته من بداية أول فصل دراسي يعتبر حال ً مناسبا في حال عدم
التقبل النهائي للتخصص.
الدافعية للتعلم
كمـا تواجدنا بمركز اإلرشاد الطالبي بجامعة السلطان قابوس حيث
التقينا رهام الخليلية -أخصائية إرشاد وتوجيه بالمركز -التي أكدت
قائلة :من الخطر الشديد إجبار الطالب على تخصص ال يرغب فيه
للمشاكل العميقة المترتبة في ذلك كإصابة الطالب بفتور بعد مدة
زمنية من الدراسة الذي بالتالي سيؤثر على الدافعية للتعلم وبالتالي
على درجاته في الفصل فضال عن اإلحباط الذي سيعاني منه الطالب
نتيجة رفضه وعدم التقبل للتخصص .ويجب على األهل مراعاة توجه
وطموح ابنهم حتى ال يقع في صراعات نفسية وأكاديمية كبيرة كما
أنه ينبغي على الطالب االستفادة من مادة التوجيه المهني التي
ستساعده على إدراك حقيقة ميوله ومعرفة متطلبات سوق العمل
المناسبة لتخصصه.
التفكير بإيجابية
وتقول مها بنت عبدالمجيد بن جواد العاني -أخصائية إرشاد وتوجيه
  :تشير الدراسات أن الطالب الذي يختار تخصص ال يتناسب معميوله معرض لإلصابة باالحتراق النفسي أكثر من غيره وأيضا
كثرة الضغوط النفسية لها انعكاسات سلبية وآثار كبيرة كاإلصابة
باألمراض السيسكوسوماتية (النفس جسمية) “ .فيجب على الطالب
التفكير بطريقة إيجابية دائما حتى يجذب لنفسه النتائج اإليجابية
ومحاولة التعرف على النقاط اإليجابية في التخصص للتكيف معه
بشكل أعمق.
ولالستفادة أكثر من خبرة الخريجين في مسيرتهم الختيار التخصص
وخوضهم تجربة الدراسة لتخصصات قد ال تكون هي رغبتهم األولى.
كان لنا لقاء مع الخريجة عائشة بنت سعيد الوهيبية  -خريجة تقنية
معلومات بكلية العلوم التطبيقية بصحار -لتسرد لنا قصتها في
اختيار التخصص بين الرغبة والتحدي الذي واجهته .حيث تقول :

محمد السناني

منذ أكثر من  4سنوات بكلية العلوم التطبيقية بصحار ,وفي تلك
الفترة التي كان يوجد فيها تخصصات أربعة مطروحة بالكليات
التطبيقية  ,كنت مصممة على اختيار تخصص تقنية معلومات
قبل معرفتي بوجود التخصصات األخرى .لكن بعد دراستها لماهية
التخصصات المتاحة آنذاك (االتصال ,التصميم ,وإدارة المعلومات)
أخذت منحنى آخر في قراري  ،كنت في رغبة شديدة لدراسة تخصص
االتصال أو التصميم لحبي األشد لهذين المجالين ,ولكن رغبة
والدي جاءت معارضه لرغبتي  ,وهو ما أجبرني على البقاء بتخصص
تقنية معلومات .وتؤكد الحمدهلل أنهيت سنين دراستي بتفوق
وتخرجت وأنا متخصصة بتقنية المعلومات ولست نادمة أبداً على
اختياره ،فقد شاركت في األنشطة الطالبية بالكلية التي أكسبتني
شيئا جيدا في مهارات التصميم واالتصال ،وكأنني درست بالمجالين
في غرار دراستي لتقنية المعلومات ،وال أنكر بأن اختياري لتخصص
تقنية المعلومات كان واقعا أيضا تحت تأثير متطلبات سوق العمل
وتحدياته .وختاما ً أخوتي الطلبة الكثير منكم قد يتعرض إلى عدد
من المؤثرات في عملية اختيار التخصص ،ولكن البد من الحذر من
اختيار تخصص ال تمتلكون القدرة على خوض غماره وتحدياته ،بل
يجب أن يتم عليكم االختيار حسب القدرات المتاحة لديكم.
تجديد األهداف
وها هي فاطمة بنت حسن المعمرية  -خريجة معهد صحار
للتمريض -تسرد ما كان قد يكون مستحيال في مخيلتها قائلة  :لم
تكن رغبتي ولم يكن طموحي ،كانت الرغبة السابعة عشر في قائمة
اختياراتي ولكن قدر اهلل وما شاء فعل فقد كان نصيبي معهد صحار
للتمريض ألتخرج منه ممرضه كما يسمونهم في المجتمع (مالئكة
الرحمة) .بعزمي الواضح لم يكن لدي سوى االستسالم لألمر الواقع
وأن اتأقلم على الوضع ،فوضعت التمريض هدفي وطموحي الجديد.
وها هي اآلن قد وصلت على مشارف التخرج بعزيمتها وتيقنها بأن ما
كتبه اهلل هو أفضل من كل الطموحات التي سعت لها مشيدة بدور
والديها في غرس مهنة التمريض ليصبح هو الطموح الذي يجعل
منها فرداً فعّاال في المجتمع.
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قطار التعليم العالي يسير في سكته الصحيحة

من
احتفاالت
الملحقيات
الثقافية
بالعيد
الوطني

تواصل

تناول بعض الكتاب بصحافتنا المحلية واقع التعليم العالي في السلطنة والخدمات التي يقدمها هذا القطاع وما لفت نظـــري مطالب بعضهم
للقانونيين وغيرهم للتدخل لتصحيح مسار قطار التعليم العالي لكي يسير في سكته الصحيحة ربما يتفق البعض مع هـذا الطــــرح فاالختالف
في الرأي كما يقال ال يفسد للود قضية لكن واقع قطاع التعليم العالي في السلطنة من وجهت نظري مختلف تماما عما تم طرحـــه من بعض
اولئك الكتاب فمنذ بدء النهضة المباركة التي ارسى دعائمها حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظــه اهلل ورعـــاه ،
كان هذا القطاع في اولى درجات سلم اهتمامات الدولة حيث حظي بدعم كبير لم تحظ به قطاعات اخرى وذلك ألهميته اقتصــاديا واجتماعيـا
ومعرفيا فقد تظافرت جهود الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي مع القطاع الخاص احد الركائز االساسية للتنمية االقتصادية لــمــا يمتلــكه
من امكانيات مادية وبشرية فكونا شراكة حقيقية كان لها الدور االيجابي في الدفع بقطار التعليم العالي للسير بسكته الحقيقية التي رسمـت
له بعد ان تم تحديد خط سيره  ،ان المتابع لمسيرة هذا القطار يدرك بان جميع محطاته والتي تمثل الجامعات والكليات الجامعية حكومــيـــة
علي المطوع
وخاصة بالرغم من عمرها القصير اال انها تمكنت من تلبية الكثير من احتياجات التنمية البشرية وسوق العــمــل فــي السلــطــنة كــمــا انها
حققت نقله نوعية في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية بعد ان اثبتت جودة مخرجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة .
ان جهود السلطنة في دعم التعليم العالي يهدف الى التوسع في بنيته التحتية بفتح مزيد من المؤسسات الجامعية والى االرتقاء بمستواه وتجاوز تلك التحديات التي يواجهها ضمن سياسة
تعليمية واضحة تعتمد في برامجها على الجودة الشاملة ووفقاً لمنظومة متكاملة من االنظمة والقوانين  ،ونتيجة لهذا فأننا نلمس نتائج تلك الجهود من خالل نمو هذا القطاع نموا مطردا
وتطور مستوى مخرجاته وتحسنها والتي جاءت متفقه مع تطلعات القائمين على هذا القطاع ومحققاً لطموح المجتمع بعد ان حقق سوق العمل في السلطنة معظم احتياجاته من الكوادر الوظيفية
المؤهلة .
ان جهود وزارة التعليم العالي لم تتوقف عند التعليم الجامعي داخل السلطنة فهناك عدة برامج لالبتعاث الخارجي استفاد منها عشرات االالف من الطلبة العمانيين الذين يواصلون دراستهم
الجامعية والعليا خارج السلطنة في ارقى جامعات العالم وهذه البرامج هي االخرى تنمو نموا مطرد حيث تضاعفت اعداد الطلبة الحاصلين على البعثات والمنح الدراسية للدراسة خارج السلطنة ،
اذاً قطار التعليم العالي في السلطنة يسير في سكته الصحيحة ال كما يراه البعض .
ان ما خرجت به جلسة مجلس الشورى في جلسته االعتيادية الثانية والعشرون لدور االنعقاد السنوي الثاني ( )2013/2012للفترة السابعة للمجلس ( )2015/2011يومي االحد واالثنين
2013/5/ 27 – 26م من مالحظات ايجابية جاءت لدعم مسيرة التعليم العالي وتؤكد على ان هذا التعليم يسير ضمن ضوابط ومعايير عالمية مكنت مخرجاته من تحقيق اهداف التنمية
البشرية للسلطنة كما جاءت لتؤكد بان سياسة وزارة التعليم العالي تسير ضمن استراتيجية ذات مضامين واضحة من اجل التطوير واالرتقاء بمستوى خدمات التعليم العالي في السلطنة كما
ركزت هذه االستراتيجية باإلضافة الى برامج االبتعاث على تطوير نظم العمل وتبسيط االجراءات لضمان عدالة التنافس وتكافئ الفرص فيما تقدمه من البعثات والمنح الدراسية بدأت واضحة
من خالل سعي هذه الوزارة لالستفادة من التقدم الذي يشهده العالم في مجاالت التكنولوجيا المختلفة وتطبيق المنظومة االلكترونية التي يتم من خاللها تقديم كل الخدمات التي تقدمها
للمستفيدين منها من الطلبة وغيرهم دون عنا وال مشقة  ،كل هذه الشواهد تؤكد لنا بان قطار التعليم العالي في السلطنة يسير في سكته الصحيحة ومن ال يريد منا ان يرى الحقيقة االيجابية
لمسير هذا القطار فعليه عدم انكارها .

