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سعادة وكيل وزارة التعليم العالي مع المقيم وبعض المبتعثين الصم

* التعليم الجامعي للصم نقلة نوعية في مستقبل هذه الفئة
* بلسان الطالب الصـم المبتعثـين :قادرون على العطاء وسنثبت للجميع ذلك!
* حكاية أول طالب عماني مبتعث إلى أمريكا من فئة الصم
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غدا  ..تطبيقية نزوى تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من طالبها

السلطنة تستضيف جائزة  TWASالدولية

تسـتضيف السـلطنة فـي الفتـرة مـن  29-26مـن الشـهر الجـاري
االجتمـاع العـام الــخامس والعشـرين لألكاديميـة الدوليـة
للعلـوم (( TWASبالتعـاون مـع كل مـن وزارة التعليـم العالـي

ومجلـس البحـث العلمـي وجامعـة السـلطان قابـوس ،وذلـك
تحـت رعايـة صاحـب السـمو السـيد شـهاب بـن طـارق آل سـعيد
مستشـار جاللـة السـلطان  -رئيـس مجلـس البحـث العلمـي
وتتضمـن فعاليـات االجتمـاع توزيـع جوائـز علميـة دوليـة لعـدد
مـن العلمـاء والباحثيـن مـن مختلـف دول العالـم وذلـك بحضـور
وزراء التعليـم العالـي والبحـث العلمـي بـدول العالـم الثالـث.
كمـا سـيتم خلال الفعاليـة عـرض البحـوث المشـاركة فـي مسـابقة
الجائـزة الوطنيـة للبحـث العلمـي واعلان الفائزيـن بالجائـزة
التـي يطرحهـا مجلـس البحـث العلمـي فـي سـتة قطاعـات وهـي
التعليـم والمـوارد البشـرية ،و نظـم المعلومـات واالتصـاالت ،و

الصحـة وخدمـة المجتمـع ،و الطاقـة والصناعـة ،و الثقافـة والعلـوم
االنسـانية واالجتماعيـة ،و البيئـة والمـوارد الحيويـة .وتشـمل
هـذه الجائـزة فئتيـن مـن الباحثيـن وهـم الباحثيـن مـن حملـة
الدكتـوراه والباحثيـن مـا دون درجـة الدكتوراه وتهـدف الجائزة إلى
تشـجيع الباحثيـن علـى مواصلـة انشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة،
ونشـر ثقافـة البحـث العلمـي ورفـع جـودة مخرجـات البحـوث فـي
السـلطنة ،وزيـادة عـدد البحـوث ذات األهميـة الوطنيـة ،زيـادة
مسـتوى الوعـي عـن مجلـس البحـث العلمـي والبرامـج والمنـح
البحثيـة التـي يقدمهـا .كمـا سـيتم عـرض المشـاريع الطالبيـة
التـي تـم دعمهـا مـن قبـل مجلـس البحـث العلمـي مؤخـراً.

“المرأة في عمان” ندوة ثقافية في جامعة كينسو األمريكية
تشارك معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية
في الندوة السنوية التي ينظمها مركز السلطان
قابوس للثقافة بواشنطن في جامعة كينسو
األمريكية وذلك في مطلع شهر نوفمبر القادم،
وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بالسلطنة في
أوساط المجتمع األمريكي وتقديمها كإحدى الدول
التي تعنى بالثقافة اإلنسانية ،وسيكون محور
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الندوة هذا العام حول “ المرأة في عمان” ،وتشارك
معاليها في الندوة كضيف شرف وستلقي كلمة حول
انجازات المرأة في السلطنة واألدوار التي تقوم
بها داخليا وخارجيا وأهم المناصب التي كلفت بها
المرأة من قبل صاحب الجاللة بجانب الرجل العماني
في مسيرة النهضة ،وإسهاماتها المختلفة في
مختلف المجاالت كالطب والقانون وإدارة األعمال.

تحـت رعايـة سـعادة الدكتـور هلال بـن
علـي الهنائـي ،أميـن عـام مجلـس البحـث
العلمـي ،تحتفـل غـدا األربعـاء كليـة العلوم
التطبيقيـة بنزوى بتخريج الدفعة الخامسـة
مـن طالبهـا وذلك على مسـرح قاعـة نزوى
بالكلية ،حيث يبلغ عدد الخرجين  233من
مختلـف التخصصـات الموزعـة علـى ثالثـة
برامـج رئيسـية وهـي دراسـات االتصـال،
التصميـم ،وإدارة األعمـال الدوليـة.
وفـي إطـار االسـتعدادات النهائيـة ،انتهـت
لجنـة فقـرات الحفـل مـن إعـداد البرنامـج،
كمـا قامـت باإلشـراف علـى إعـداد كلمـة
الخريجيـن وكلمـة الخريجـات واختيـار
مذيعـي الربـط وتدريـب الطلاب علـى

االلقـاء .مـن جانبهـا اعتمـدت لجنـة
التصميم شـعار حفل التخرج وقامت بإعداد
وتصميـم الخلفيـات الخاصـة بالمسـرح
والمنشـورات و الملصقـات الترحيبيـة
واإلعالنيـة .كمـا انتهـت لجنـة الخدمـات
والماليـة مـن تجهيـز احتياجـات الحفـل
وتوفيـر الهدايـا للمجيديـن ،إلـى جانـب
لجنـة الشـهادات ،ولجنـة مسـح الخريجين،
ولجنـة الدعـم الفنـي ،التـي أسـندت إليهم
عمليـة التنظيـم المباشـر فيمـا يخـص
الخريجيـن ومتعلقاتهـم .كمـا أنهـت
لجنـة العالقـات العامـة واللجنـة اإلعالميـة
عمليـة التنظيـم الخارجـي والداخلـي
للحفـل فيمـا يخـص المخاطبـات والدعوات
والتواصـل مـع وسـائل اإلعلام المحليـة.

 ...وتتواصل مع المخيم الكشفي العالمي على الهواء واإلنترنت
كتبـت  -زهـرة بنـت هلال العدويـة.
تصويـر  -عـذراء بنـت هلال البوسـعيدية.

في احتفاالت الوزارة بيوم الشباب العماني
حلقة عمل حول ريادة األعمال
فــي إطــار احتفالهــا بيــوم الشــباب العمانــي تنظــم الــوزارة
خــال الفتــرة مــن  23- 21أكتوبــر 2014م حلقــة عمــل فــي
ريــادة األعمــال بعنــوان “ مشــروعك الصغيــر خطــوة بخطــوة”
لطلبــة كليــات العلــوم التطبيقيــة ،وذلــك بديــوان عــام الــوزارة.
ويرتكــز محــور حلقــة العمــل حــول المشــاريع االبتكاريــة الصغيــرة

بهــدف تعريــف المشــاركين بمفهــوم االبتــكار وأهميتــه إلنجــاح
المشــاريع ،باإلضافــة إلــى تمكيــن المشــاركين مــن تخطيــط
مشــروع صغيــر مــن الفكــرة إلــى مراحــل اإلنتــاج والتســويق،
وتعريفهــم علــى خصائــص المشــاريع الصغيــرة الناجحــة وأهميــة
دراســة الجــدوى والخطــوات العمليــة إلجــراء دراســة جــدوى

نظمـت عشـيرة الجوالـة والجـواالت
بكليـة العلـوم التطبيقيـة بنـزوى ،محطـة
للتواصـل مـع كشّـافي العالـم ،وذلـك
مواكبـة للمخيـم الكشـفي العالمي السـابع
والخمسـون علـى الهواء والمخيم الكشـفي
العالمـي الثامـن عشـر علـى اإلنترنـت.
وشـارك فـي الحـدث مـن محطـة تطبيقيـة
نـزوى أكثـر مـن  30كشـافا ومرشـدة ،مـن
مختلـف مـدارس المحافظـة .فـي بدايـة
اللقـاء ،قـدّم الرائـد محمـد بـن سـليمان
الشـكيلي ،عرضـا تعريفيـا عـن الفعاليـة،
تضمـن العديـد من المحـاور ،أهمها :تاريخ

أوليــة ومبســطة .ويأتــي هــذا البرنامــج فــي إطــار االهتمــام الــذي
توليــه الســلطنة لتنميــة وتطويــر قطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة والــذي يســهم بصــورة فاعلــة ومؤثــرة فــي دعــم
االقتصــاد الوطنــي وخلــق مجــاالت عمــل جديــدة تســهم فــي
الحــد مــن تفاقــم ظاهــرة البطالــة بيــن الشــباب مــن الجنســين.

 ..وتكريم الطالب المجيدين داخل السلطنة وخارجها
كمــا تقيــم وزارة التعليــم العالــي مســاء االثنيــن الموافــق
2014/11 /3م بمســرح وزارة التربيــة والتعليــم حفــل
تكريــم لطلبتهــا المجيديــن مــن طلبــة الســنة الرابعــة
والخريجيــن مــن المرحلــة الجامعيــة األولــى ومرحلــة الدراســات

العليــا مــن مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة
وخارجهــا .حيــث ســيتم خــال حفــل التكريــم توزيــع الهدايــا
والشــهادات التقديريــة علــى الطلبــة والخريجيــن المجيديــن
أكاديميــا ،باإلضافــة إلــى الطلبــة الذيــن تــم تكريمهــم

مــن قبــل أي جهــة ســواء أكانــت إقليميــة أو دوليــة فــي
أي نشــاط مرتبــط بمجــاالت دراســتهم األكاديميــة .كمــا
ســيتم تكريــم الطلبــة ورؤســاء األنديــة الطالبيــة ممــن
لهــم اســهامات فاعلــة فــي مجــال األنشــطة الطالبيــة.

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

اإلشراف العام

ميا بنت هديب الحبسية

اإلشراف
الصحفي

 عبــداهلل بن حبيــب المعينـــيعلي بن ناصر السنيدي

المحررون

 خــــالد بن درويـــش المجيني بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة -ليلــى بنت خلـيفة المـقبــالية

اإلخراج
الصحفي
التصوير
الفوتوغرافي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالد بن سيف الشبلي

إقامـة المخيـم ،أهدافـه ،وآليـة التواصـل
مـع جوّالـي وجـواالت العالـم ،وإنجـازات
السـلطنة المحققـة فـي هـذا المخيـم .تلى
ذلـك تطبيق فعلـي في التواصـل مع جوالة
وجـواالت العالـم ،إضافـة إلـى الكشـافة
والمرشـدات ،اسـتمر مـدة سـاعتين
باسـتخدام شـبكة االتصـاالت العالميـة
(االنترنـت) .و صرّح القائد أحمد بن محمد
العبـري ،قائـد عشـيرة جوالـة تطبيقيـة
نـزوى ،على أهمية المشـاركة في مثل هذه
ً
قائلا  :يعتبـر نشـاط المخيـم
المخيمـات،
العالمـي الكشـفي علـى الهـواء واإلنترنت،
مـن األنشـطة المهمـة التـي تعمـل علـى
تحقيـق التواصـل والتعـارف بيـن منتسـبي
الحركة الكشـفية فـي مختلف أنحـاء العالم.

الملحق الثقافي بأبوظبي يزور عدد من المؤسسات التعليمية باإلمارات
فـي إطـار حـرص الملحقيـة الثقافيـة بأبوظبـي علـى توطيـد
عالقـات التعـاون الثقافيـة والتعليميـة مـع مؤسسـات
التعليـم العالـي بدولـة اإلمـارات العربيـة المحتـدة  ،قـام
الدكتـور محمـود بـن مبـارك السـليمي بتنفيـذ زيـارات
ميدانيـة لعـدد مـن مؤسسـات التعليـم العالـي اإلماراتيـة،

وتسـتهدف الزيـارة  28مؤسسـة تعليميـة يـدرس بهـا
أكثـر مـن  4800طالبـا عمانيـا وذلـك لمتابعـة أوضـاع
الطلبـة العامانييـن ومناقشـة التحديـات التـي تواجههـم
واالطلاع علـى األنظمـة والقوانيـن المعمـول بهـا فـي
هـذه المؤسسـات وأهـم الخدمـات التـي تقدمهـا للطلاب.

كمـا التقـى الملحـق الثقافـي بالطلاب العمانييـن واسـتمع
إلـى مالحظاتهـم واقتراحاتهـم وحثهم على التفوق الدراسـي
ودعاهـم للتمسـك بالقيـم والعـادارات العمانيـة األصيلـة،
كمـا قـام بمناقشـة مقترحاتهـم وآرائهـم فـي االحتفـاء بيـوم
الشـباب العمانـي والعيـد الوطنـي الرابـع واألربعـون المجيـد.
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جامعــة جالوديت األمريكية  ..الجامعة العالمية الوحيدة
المتخصصة في تعليم الصم 40 ،تخصص ًا متاحة للطالب

التعليم الجامعي للصم نقلة نوعية في مستقبل هذه الفئة

د .عائشة بنت خليفة الكيومية
مختصة في شؤون ذوي اإلعاقة

من الفرضيات المسلم بها أنه يوجد في كل مجتمعات العالم عقبات
وحواجز تحول أو تحد من ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة لحقوقهم
وحرياتهم  ،لكن هذه العقبات والحواجز يرتبط استمرارها أو تالشيها
بمستوى المشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة في أنشطة
مجتمعاتهم إلى جانب دعم األشخاص من غير ذوي اإلعاقة لهم في
مواجهة هذه العقبات والحواجز  ،فمن أهم التحديات التي تواجه ذوي
اإلعاقة السمعية في الوطن العربي التعليم الجامعي  ،وربما في بعض
الدول العربية تمثل هذه المشكلة تحدياً أكبر مما يواجهه الصم
في سلطنة عُمان وتعود جذور المشكلة أنه بعد التعليم المدرسي
اإللزامي أي بعد الصف التاسع ال يكون للصم إال خيارا واحد هو
التعليم الثانوي الفني  ،فيصعب عليهم مواصلة تعليمهم الجامعي .
و نظام التعليم المدرسي للصم بالسلطنة رغم حداثته ورغم ما
يعانيه من تحديات تتمثل في عدم وجود منظومة محددة وواضحة
لإلعداد األكاديمي المتخصص لمعلمي األشخاص ذوي اإلعاقة
السمعية إال أنه نجح في تخريج دفعات من الطالب والطالبات
حاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام من خالل مدرسة األمل
للصم وكذلك التحاق بعض الطالب والطالبات الصم بنظام تعليم
الكبار  ،وهذا مؤشر واضح على حرص الحكومة على حقوق الصم في
السلطنة في تنفيذ قانون رعاية وتأهيل المعاقين بالمادة ( )7رقم
 2008 / 63م والذي ينص على “ توفر الدولة الخدمات التعليمية
للمعاقين بم يتناسب مع قدراتهم الحسية والجسدية والذهنية “ .
بعد تخرج أعداد من طالب و طالبات من مدرسة األمل للصم
بدأت ظهور مشكلة التعليم الجامعي لهؤالء الطلبة الصم
وإيجاد مؤسسة جامعية توفر خدمة التعليم الجامعي في
بيئة مهيأة تراعى احتياجاتهم وتتناسب مع قدراتهم الحسية
 ،وما عزز مطلب التعليم الجامعي للصم أمرين أثنين-:
األول -:بعض الطالب الصم في نهاية مراحل التعليم المدرسي حققوا
المعايير والشروط المطلوبة الستكمال تعليمهم الجامعي وفق ما
طرحته مركز القبول الموحد  ،وهذا أعطى مؤشر يؤكد للمجتمع
والمسؤولين في التعليم العالي أن األشخاص الصم لديهم من

القدرات واإلمكانيات العقلية والنفسية إلكمال دراساتهم الجامعية ،
حيث إن المناهج والمقررات الدراسية التي تدرس لهم خالل المراحل
التعليم المدرسي هي نفس المناهج التي تدرس للسامعين،
فهذا مؤشر واضح أن التعليم الجامعي مناسب للطالب الصم .
الثاني  -:إن النظام األساسي للدولة رقم  96/ 101أشار في
المادة رقم  “ 12العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة “ وحيث أن أصحاب القرار في وزارة
التعليم العالي عملوا على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة الذي
يقوم عليه نظام الدولة في جانب التعليم الجامعي ويتجلى ذلك في
حصول ذوي اإلعاقات الحركية والبصرية في الحصول على فرص
التعليم الجامعي المجاني عند تحقيقهم االشتراطات المطلوبة .
من هذا المنطلق عمل المجتمع بمؤسساته المختلفة على تمكين
حق التعليم الجامعي لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية من خالل
تواصل أولياء األمور الطلبة الصم مع المعنيين بوزارة التعليم
العالي حيث أن هذا التواصل لم يتم بمعزل عن الجمعيات األهلية
المعنية بالصم حيث ساهم ممثلي الصم في الجمعية العُمانية
للمعوقين بمسقط بإيصال صوتهم بشكل رسمي لوزارة التعليم
العالي حيث جرت عدة اجتماعات وجلسات نقاش وتبادل وجهات
النظر حول أفضل البدائل الكفيلة بتحقيق تعليم جامعي ذا جودة
عالية  ،ومن أهم العوامل التي ساهمت في وصول حق التعليم
الجامعي للصم هو المبدأ التي تنتهجه وزارة التعليم العالي بأحقية
المواطن العماني أن يحصل على التعليم الجامعي متى ما حقق
المستوى والمعايير المطلوبة مهما كانت نوع ومستوى درجة
إعاقته  ،كل هذه العوامل المجتمعة شكلت عوامل نجاح لتحقيق
نقلة نوعية في التعليم الجامعي للصم حيث أتيحت لهم ألول مرة
في هذا العام المنافسة فيما بينهم على البعثات الخارجية في أرقى
وأعرق الجامعات في العالم المختصة بالصم  ،وهي جامعة جالوديت
حيث صُممت كافة البرامج الدراسية والخدمات التعليمية في هذه
الجامعة للطالب الصم والبكم منذ تأسيسها في عام 1864م .
ربما يتساءل القارئ لما نعتبر حصول ذوي اإلعاقة
السمعية على بعثات خارجية في جامعة مختصة نقلة
نوعية في التعليم الجامعي بوزارة التعليم العالي ؟
هذا التساؤل يقودنا لذكر تجربة سابقة قامت بها وزارة التعليم
العالي لإليفاء بحق التعليم الجامعي للصم من خالل موافقتها
لمبادرة إحدى الجامعات الخاصة بالسلطنة بدمج الطلبة الصم مع
بقية الطالب الذين يدرسوا بالجامعة  ،ومن خالل متابعة وزارة
التعليم العالي لمستوى الطلبة الصم ومدى استفادتهم من الخدمات
التعليمية المقدمة في تلك الجامعة ومدى تلبيتها لمتطلبات الطلبة
الصم من تهيئة البيئة الدراسية وتوفير مترجمي لغة إشارة وتكييف
المناهج الدراسية وفق قدراتهم ،كانت النتيجة أن هناك نقص كبير
بين احتياجات الصم الدارسين وبين ما تم توفيره في تلك الجامعة
من خدمات مساندة في البيئة الجامعية وهذا أدى إلى حصول فاقد
كبير في تحقيق األهداف المرجوة من تعليمهم الجامعي  ،فليس
من السهل تكييف المناهج التعليمية في الجامعات بسبب االعتماد
واالرتباط األكاديمي في المقررات التدريسية وطرق التقييم وتوفير

مدرس جامعي يجمع بين لغة اإلشارة والمادة العلمية في المقرر
األكاديمي الجامعي فهذا من أكبر اإلشكاليات التي أدت إلى حدوث
الفاقد التعليمي للطالب الصم  ،وهذه النتيجة كانت سببا لدفع
المسؤولين إلى البحث عن أن أفضل الجامعات المتخصصة في
تدريس الصم رغم تكلفتها العالية  ،فليست الغاية الحصول على
شهادة جامعية بقدر ما هو بناء اإلنسان العماني ليكون قادرا على
مواجهة متطلبات سوق العمل والمنافسة للحصول على وظيفة
وفرصة عمل بعد التخرج  ،وليحقق األصم ذاته وبالتالي تتغير نظرة
المجتمع لفئة الصم من فئة ارتبط توظيفهم في األعمال البسيطة
إلى فئة متمكنة علميا قادرة على المنافسة في مختلف الوظائف ذات
تخصصية علمية كمثل ذاك الموظف األصم الذي التقيت به في
إحدى دول الخليج العربي ويعمل مهندس في شركة بترول في مجال
المختبرات  ،لم يتم توظيفه في هذا المجال إال لكونه متمكن علميا
وحاصل على شهادة جامعية متخصصة  ،وهناك من الصم الخريجين
من هذه الجامعة من العرب حصلوا على درجة الدكتوراه في التربية .
إن التفكير المستقبلي لما بعد تخرج الطالب العمانيين الصم من
هذه الجامعة وما سوف ينتج عنه تزويد وتغذية المجتمع العماني
بكوادر بشرية متخصصة لفئة الصم سوف يثري في التنوع بالكوادر
العمانية التي يحتاجها المجتمع وخاصة بعد اإلطالع على تعداد
السكاني 2010م حيث يبلغ عدد ذوي اإلعاقة السمعية 1450
شخص في المرحلة العمرية من ( سن الوالدة إلى  24سنة)
وفي هذه المرحلة العمرية كتخطيط مستقبلي من األولى أن
يتم إعداد كوادر مختصة لهم من نفس فئتهم لتقديم الخدمات
التعليمية والخدمات المساندة في البيئة المدرسية والجامعية ،فبنا ًء
على بعض الدراسات العلمية يرى “ مارشارك “  Marscharkأن
األطفال الصم لوالدين صم عموماً أفضل في القراءة من األطفال
الصم لوالدين عاديي السمع ،والعامل الهام في ذلك الموقف أن
الوالدين الصم أكثر حساسية الحتياجات أطفالهم الصم التواصلية .

المقيم علي سنجابي

عال متخصصة لتقديم تعليم جامعي
أن تجد مؤسسة تعليم ٍ
للطالب من ذوي اإلعاقة السمعية ليس باألمر السهل ،فهناك
عدد محدود جدا من المؤسسات في مختلف دول العالم توفر
التعليم الجامعي لهذه الفئة ،لذلك دأبت وزارة التعليم العالي
لدراسة وبحث المؤسسات التي من الممكن أن تبتعث إليها
طالبها من هذه الفئة وبعد الدراسة وتقصي جودة التعليم
في هذه المؤسسات قررت الوزارة اختيار الجامعة األعرق بين
هذه المؤسسات وهي جامعة جالوديت األمريكية الجامعة
العالمية المتخصصة الوحيدة التي توفر عدد كبير من
البرامج والتخصصات في المجاالت األدبية والعلمية لمنح
درجة البكالوريوس وبرامج أخرى للدراسات العليا الماجستير
والدكتوراه.
بعد اعتماد الجامعة كجهة ابتعاث قامت الوزارة بالتنسيق من
الجامعة الستضافة مندوب لها لتقيم الطالب في السلطنة
وتعريفهم بالجامعة وأهم التخصصات والضوابط والشروط
وإلكمال اجراءات المقبولين منهم.

استضافت الوزارة المقيِّم علي سنجابي اخصائي دعم العمليات
بقسم اللغة والثقافة بمعهد اللغة االنجليزية التابع للجامعة
لمدة أسبوع ،وخالل مدة اقامته التقى علي سنجابي بعدد من
المسؤولين بالوزارة كما التقى بالطالب وأولياء أمورهم وأجرى
مقابالت لهم لمعرفة مستواهم التعليمي ،بعد ذلك تم اكمال
اجراءات تسجيلهم بالتعاون مع المسؤولين بالوزارة.
في هذا السياق التقينا بالمقيِّم علي سنجابي ليحدثنا أكثر عن هذه
الجامعة.
في البداية ،هل لك أن تعطينا نبذة مختصرة عن الجامعة( تاريخها،
أهم التخصصات ،الكليات ،الخدمات)؟
بدأ تاريخ الجامعة منذ أكثر من  150سنة كمدرسة ابتدائية
بسيطة تضم  12طالباً من فئة الصم وستة طالب مكفوفين،
بعد ذلك توسعت المدرسة لتضم عدد أكبر من الطالب ،ومع
زيادة عدد الطالب توسعت المدرسة ودعت الحاجة إلى طرح درجة
جامعية حتى يتمكن الطالب الخريجين من المدرسة من مواصلة

دراستهم الجامعية ،وبالفعل تم تفويض إدارة المدرسة بمنح
درجة الدبلوم لطالبها عام  ،1864ومع الوقت توسعت المدرسة
لتصبح كلية ومنها إلى جامعة جالوديت المعروفة حاليا والتي تعد
أول جامعة أمريكية متخصصة لتدريس فئة الصم ،تقع الجامعة
في العاصمة واشنطن  ،وتضم الجامعة في الوقت الراهن كليتان
أساسيتان هما كلية اآلداب والعلوم وكلية التربية وإدارة األعمال
والخدمات االنسانية .وحرم الجامعة مهيأ تماما لهذه الفئة ابتداء
من الهيئة األكاديمية وانتهاء بالمرافق والخدمات الداخلية .حيث
أن الهيئة األكاديمية بالجامعة أغلبها من فئة الصم وهذا يساعد
كثيرا في سهولة التعامل مع الطالب ومعرفة احتياجاته النفسية
والمادية من قبل معلمه.
وتضم الجامعة أكثر من  40تخصص ،يستطيع الطالب اختيار أي
تخصص يرغب في دراسته فور انتهائه من السنة التأسيسية،
أهم تخصصات الجامعة اآلداب واإلعالم وتضم االعالم الرقمي
والتصميم الجرافيكي والتصوير والمسرح ،وتخصص إدارة األعمال
ويشمل المحاسبة وإدارة األعمال ،باإلضافة إلى تخصصات
الخدمات االنسانية كتخصصات التربية بفروعها وعلم النفس
وعلم االجتماع والعلوم االنسانية كالفلسفة والتاريخ وآداب اللغة
االنجليزية وتخصصات اللغة والثقافة كلغة االشارة األمريكية
ودراسات االتصال ودراسات الصم والدراسات الدولية والترجمة
الفورية ،وتخصصات العلوم والتكنولوجيا وتشمل األحياء والكيمياء
ونظم المعلومات والرياضيات .
ما أهم الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة الدوليين؟!
يضم الحرم الجامعي العديد من الخدمات والمرافق التي
يحتاجها الطالب في حياته اليومية واألكاديمية كمبنى معهد
اللغة االنجليزية ومركز الخدمات الطالبية حيث تتوفر المكتبة
الشرائية ومبنى مركز اللغات واالتصاالت والذي يضم مركز السمع
والتخاطب ،كما يضم الحرم الجامعي عدد كبير من مساكن اإلقامة
للطالب ومقهى كبير مزود بكافة الخدمات ومقاهي موزعة على
مرافق الجامعة ومصلى خاص بالطالب المسلمين .
كما يضم الحرم الجامعي مكتب بريد يحتوي على صندوق بريد
لكل طالب مسجل في الجامعة ،كما يوجد مختبرا حاسب آلي
واسعين ونادي رياضي وحوض سباحة ومساحة لممارسة المشي
داخل الحرم الجامعي ،كما يمكن للطالب المشاركة في المنظمات
واألنشطة الطالبية التي تنظم في الجامعة.
من خالل لقائك بالطالب الفترة الماضية ما تقييمك لهم وهل
تتوقع أن يتأقلموا على البيئة والوضع الجديد في الجامعة بشكل
سريع؟
استمتعت بلقاءاتي مع الطلبة ،فقد أجادوا التعبير عن أنفسهم
وعن أهم التحديات التي واجهوها وعن طموحهم بكل طالقة؛
لكنهم مع ذلك سيحتاجون وقتا طويال للتأقلم على نظام الدراسة
الصارم نوعا ما في الجامعة.
أحيانا في مراحل التعليم األساسي والثانوي يتساهل المعلمين مع

هذه الفئة من باب العطف والشفقة كفطرة انسانية لدى الجميع
فيقوم المعلم بتخفيف األعباء الدراسية على الطالب واعطائه
واجبات مدرسية دون مستواه ولكن هذا األسلوب بطبيعة الحال ال
يساعد في اكتساب الطالب للمعرفة والثقافة والمهارات المطلوبة
حسب المعايير األكاديمية الدولية المعروفة؛ لذلك قد يواجه
الطالب بعض الصعوبة في التحول بين نظام الدراسة في المدارس
ونظام الدراسة الصارم في الجامعات .كما قد يواجه بعض الطالب
تحدي الحنين إلى الوطن في األشهر األولى من ابتعاثهم.
وفي الحقيقة من خالل لقائي بكافة الطالب المبتعثين وجدت بأن
 15طالب منهم لديهم طموح ودوافع واضحة لمواصلة دراستهم،
بينما خمسة منهم لم يكن لديهم دوافع واضحة جدا إلكمال
دراستهم ولكنني واثق أن باستطاعتهم التأقلم مع الوضع الجديد
بتكاتف الجميع.
هل يملك الطالب الحرية الختيار التخصص الذي يرغبون بدراسته
أم أن الجامعة هي من تختار لهم؟!
للطالب الحرية الكاملة الختيار التخصص الذي يرغبون في دراسته،
وباعتباري مرشد أكاديمي بمعهد اللغة االنجليزية التابع للجامعة
بإمكاني تزويد الطالب بأهم المعلومات عن التخصصات التي
يرغبون في دراستها وتقديم النصح لهم؛ حيث قامت الملحقية
الثقافية بواشنطن بتزويدنا بأهم التخصصات التي يحتاجها سوق
العمل في السلطنة وأنا بدوري سأقوم بتوجيه النصح لهم بناء على
هذه المعطيات .كما انصح الطالب باستغالل اإلجازات الصيفية
بالتدريب في جهات عمل مختلفة وذلك حتى يكتسبوا الخبرة
العملية ويتعرفوا على بيئة العمل عن كثب ،وبالتالي يمنحهم هذا
التدريب الخبرة الكافية لدخول المنافسة على الوظائف بعد التخرج.
كم عدد السنوات التي يقضيها الطالب للحصول على درجة
البكالوريوس؟!
يستغرق الطالب من أربع إلى خمس سنوات حتى يحصل على درجة
البكالوريوس في جامعة جالوديت كما هو الحال في الجامعات
واألنظمة األكاديمية األخرى.
ما نصيحتك للطالب وأولياء أمورهم قبل مغادرة الطالب ألرض
الوطن والبدء في دراستهم الجامعية؟!
نصيحتي للطالب بأن يثقوا بأنفسهم وبقدرتهم على العطاء ،وأال
يضعوا حدوداً لطموحهم فهاهي الفرصة أمامهم ليطلقوا العنان
لطموحهم وأحالمهم لتتحقق قريبا ،ونصيحتي ألولياء أمور الطالب
بتشجيع أبنائهم ومنحهم المزيد من الثقة بأنهم قادرين على
مواصلة دراستهم شأنهم شأن أقرانهم األسوياء .وليكن شعار
الطالب دائما ”:ما دام غيري استطاع ووصل ،فأنا حتما استطيع!”
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بلــســان الطـــلبة الصــم المبتعـثــين :قــادرون علــى العطاء وسنثبت للجميع ذلك!
“ التعليم للجميع” ..هو المبدأ الذي سارت على نهجه وزارة
التعليم العالي حتى حققت لـستة وعشرين طالب اً من فئة
اإلعاقة السمعية حلمهم في إكمال تعليمهم الجامعي،
كانت البداية عندما خصصت وزارة التعليم العالي 50
بعثة داخلية كاملة للطلبة من ذوي اإلعاقة بكافة أنواعها
ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط االبتعاث والمعدل
التنافسي المطلوب ،وبالفعل تقدم عدداً كبيراً من هؤالء
الطلبة للدراسة في عدة مؤسسات داخلية حكومية وخاصة
وتم استيعابهم في هذه المؤسسات دون أية تحديات
تذكر؛ ماعدا الطلبة من فئة الصم والبكم لم يجدوا المكان
المناسب الذي يستوعبهم نظرا لعدم توفر الكادر المناسب
لهم ،حيث ال يمكن التعامل معهم إال بلغة اإلشارة بعكس
أقرانهم من ذوي اإلعاقات الحركية أو كفيفي البصر .من هنا
بدأ التفكير في ايجاد بدائل أخرى وإن كانت خارجية وذلك
لتحقيق المساواة بين هؤالء ممن تنطبق عليهم شروط
االبتعاث.
وعن مراحل اعتماد هذا القرار
تحدثنا مريم بنت خليفة
الخصيبية المديرة العامة
المساعد لشؤون البعثات
وتقول “ :قامت الوزارة بالتواصل
مع الملحقيات الثقافية في
عدد من الدول مثل المملكة
المتحدة ،والواليات المتحدة
مريم الخصيبية
األمريكية ،والمملكة األردنية
الهاشمية ،ومملكة البحرين ،
وبعد استالم التقارير ودراسة البدائل المتوفرة في هذه
الدول قررت الوزارة تخيير الطلبة للدراسة في كل من األردن
أو أمريكا ،حيث اختار أغلبهم االلتحاق بالدراسة في أمريكا
في جامعة جالوديت وذلك للسمعة الكبيرة التي تتمتع بها
هذه الجامعة ولكونها متخصصة عالميا في توفير التعليم
الجامعي لهذه الفئة .وعن طريق إرسال الرسائل النصية
القصيرة عبر النظام االلكتروني لمركز القبول الموحد تم
التواصل مع الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط المادة
( )11من قانون البعثات والمنح واالعانات الدراسية لمراجعة
الوزارة ،فاستضافت الوزارة المقيم علي سنجابي مندوب
الجامعة لتقييم الطلبة المعنيين وذلك بنا ًء على اشتراطها
بضرورة حضوره لمعرفة مستوى الطلبة وقدرتهم على
مواصلة الدراسة الجامعية ،وبالفعل تم اختبارهم وقبول
الجميع ما عدا طالب واحد تقرر إرساله بعد ذلك للدراسة
في األردن ،ونظرا ألن العام األكاديمي 2015/2014م قد بدأ

في الجامعة منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي فقررت الوزارة
ابتعاثهم مع بداية الفصل القادم وذلك في مطلع شهر
يناير 2015م ،وإذ تثمن الوزارة ممثلة في المديرية العامة
للبعثات تعاون األخوة المتطوعين لترجمة لغة اإلشارة
مقدرين جهودهم ،وآملين استمرار تعاونهم المثمر معنا
في هذا الشأن .وأضافت الخصيبية :إن قرار ابتعاث الطلبة
للدراسة في يناير مع مطلع العام القادم أعطى الوزارة
متسع اً من الوقت للتنسيق مع الملحقية الثقافية بواشنطن
إلنهاء إجراءات الطلبة األكاديمية والمالية الخاصة بالسكن
الجامعي من جهة ،وترتيب المحاضرات التعريفية اإلضافية
لهم سواء الدينية أو الخاصة بأمور التأشيرة أو األكاديمية
في ديوان عام الوزارة من جهة أخرى وذلك أسوة بباقي
الطلبة المبتعثين ،حيث سيتم التواصل مع الطلبة وأولياء
أمورهم بعد التنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة
خالل شهر ديسمبر من هذا العام لحضور هذه الفعاليات لما
لها أهمية كبيرة لتوسيع إدراكهم ومعرفتهم بالعديد من
الجوانب التي تهمنا كوزارة وتخدم دراستهم األكاديمية.
كما تؤكد شيخة الغريبية
الموظفة في ذات الدائرة بأن
الوزارة تولي رعاية خاصة لهذه
الفئة حيث سيتم توفير مرشد
أكاديمي لهم في الملحقية
قادر على التعامل معهم بلغة
االشارة حتى يتم متابعتهم
بكل سهولة وتوفير جميع
شيخة الغريبية
احتياجاتهم ومتطلباتهم في
الوقت المناسب ،كما أشارت إلى
أن هؤالء الطلبة تنطبق عليهم كافة بنود قانون االبتعاث
بما فيها ضوابط االنتظام في الدراسة ،لذلك أدعوهم
باستغالل هذه الفرصة واالهتمام بدراستهم والتحصيل
العلمي حتى ال يفقدوا البعثة أو يتدنى مستواهم الدراسي.
خطوة شجاعة للطالب ..وهم
جديرون بها!
أحالم الهنائية متطوعة
الجمعية
من
كمترجمة
العمانية للمعاقين رافقت
الطلبة طوال فترة وجودهم
في الوزارة مع المقيم إلنهاء
اجراءات التسجيل وتأدية

أحالم الهنائية

اختباراتهم تقول“ :تشرفت بوجودي في الوزارة بين هؤالء
الطلبة لشرح الشروط والضوابط من قبل الوزارة والجامعة
بلغة سهلة استطاع الطلبة فهمها ،وذلك ألن مستواهم
في لغة االشارة اللغة االنجليزية ال يزال مبتدئ ،بالرغم من
ذلك لمست حماسا كبيرا لديهم نحو هذه البادرة ،ولم يخلو
هذا الحماس من التخوف والتردد كونها التجربة األولى
ووجود العديد من االستفسارات والتساؤالت لدى كل منهم
وأولياء أمورهم ،ولكن بعد المحاضرة التي قدمها المقيم
الحظت ارتياحا كبيرا من الجميع .بالتأكيد سيواجهون تحدٍ
كبير في التحول من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية
كما هو الحال مع أقرانهم من الطلبة الناطقين ولكن مع
اصرارهم سيتخطون هذه المرحلة بإذن اهلل .ومما الشك به
بأن الوضع سيكون نقلة نوعية في حياتهم وأنا على ثقة
بأن الوزارة ستكون بالقرب منهم أوال بأول ومساندتهم
كما عهدناها دائما”.

وأين؟! في أعرق جامعة متخصصة في هذا المجال ،قبل
سنتين من اآلن كان ابني يحدثني عن هذه الجامعة ويقول
لي بأنه سيدرس بها وفي تخصص تقنية الحاسب اآللي
تحديدا ،بينما كنت أحاول أن اقنعه بأن هذا ليس ممكن اً،
ألن تكاليف هذه الجامعة بالذات عالية جدا وال طاقة لي
بتكاليفها الباهظة ،ولكن الوزارة حولت حلم ابني إلى
حقيقة لم يكن الجميع يتوقعها ،ها هو اآلن يستعد ليكون
أول المبتعثين إلى هناك وفي داخله طموح وعزيمة كبيرة
لمواصلة دراسته والعودة بشهادة يفتخر بها هو أوال
ونفتخر بها جميعا.

 ...ومتطوعة أخرى تشيد بالطالب!
سناء األخزمية معلمة بمدرسة
األمل للصم ومتطوعة للترجمة
للطلبة المبتعثين تقول:
“تجربتي في مرافقة هذه
الكوكبة من الطلبة كانت
مميزة جدا” وتوجهت برسالة
لهم وأولياء أمورهم قالت فيها:
“على أولياء األمور أن يكونوا
سناء األخزمية
على ثقة كبيرة بأن أبنائهم
جديرون باجتياز هذه التجربة
بنجاح وأال يبعثوا رسائل احباط وخوف في قلوب أبنائهم،
كما انصح الطلبة باستغالل هذه الفرصة في تقوية
عزيمتهم واعتمادهم على نفسهم”.
اإلعاقة ال تهزم الطموح أبدا!!
سعيد بن حميد السديري ولي
أمر الطالب نصر السديري،
أحد الطلبة المبتعثين
للدراسة في جامعة جالوديت
يصف سعادته بقبول ابنه
ضمن أول دفعة للدراسة في
هذه الجامعة قائال “ :لم أكن
أتصور أن حلم أبني سيتحقق

سعيد السديري

حمدان السعيدي

ويشاركه نفس الشعور حمدان
بن سليم السعيدي ولي أمر
الطالب محمد السعيدي
ويقول“ :سعدنا جداً بقرار الوزارة
البتعاث أبنائنا لهذه الجامعة،
ويحدونا األمل بأن يكون
أبنائنا على قدر المسؤولية
وأن يعودوا لوطنهم ليكملوا
مسيرة العطاء مع أقرانهم”.

وتقول شمساء بنت شمبيه
صابر أم الطالب حسن
الرئيسي ”:كدنا أن نفرط
في مستقبل ابننا في بداية
دراسته ،حيث إننا تخوفنا كثيرا
ولم ندخله مدرسة األمل في
السن المناسبة ،ولكن بفضل
اهلل ومن ثم تشجيع جارة لي
شمساء الرئيسية
وطمأنتها لنا بأن األوضاع
مهيأة تماما لهم في المدرسة،
تشجعنا والحقناه للدراسة في المدرسة وبالفعل تميز بين
زمالئه ،فحسن شخص طموح  ،كان مجتهدا في دراسته وال
أذكر أنه تغيب يوما عن الدراسة إال في ظروف محدودة جدا،
كما أنه اجتماعي بطبعه ويشارك في الفعاليات الرياضية
والثقافية والتطوعية التي تقيمها األندية في منطقتنا،
ولم يكتفي بالمشاركة في الفعاليات واألنشطة الداخلية
بل شارك في عدة بطوالت رياضية على مستوى دول الخليج
حصل خاللها على جوائز عدة .ونأمل جميعنا بأن يواصل
حسن مشوار التفوق ويعود لنا بشهادة البكالوريوس من
هذه الجامعة.

ألنها الفرصة الثانية لن نفرط فيها!
فاطمة بنت راشد الخروصية أخت الطالبة مريم الخروصية
تروي قصة أختها الفريدة فتقول“ :درست أختي منذ الصف
األول في مدرسة األمل للصم وكانت متفوقة في كافة
المجاالت بشهادة جميع معلماتها ،وفي الثانوية أجريت
اختبارات تحديد مستوى للطلبة لمعرفة مستوياتهم
األكاديمية وحصلت أختي على نتيجة عالية أهلتها للحصول
على فرصة لالبتعاث في الخارج ،ولكن الفكرة كانت دخيلة
فلم يتقبلها أي شخص في العائلة لخوفهم عليها السيما
وأنها تحتاج إلى رعاية خاصة ،أنهت مريم دراستها العام
عال وتقدمت للدراسة في كلية داخلية
الماضي بمعدل ٍ
خاصة وبالفعل تم قبولها وبدأت السنة التأسيسية ،وعندما
سمعنا عن هذه الفرصة وجدنا أن شروط االلتحاق منطبقة
عليها فسارعنا في تسجيلها ،لم يشأ والدي أن يحرمها من
فرصة ثانية قد تصنع لها مستقبال أفضل .ال أخفي بأننا
متخوفين وقلقين عليها كون هذه هي المرة األولى التي
تسافر وحدها ولكن بعد حضورنا المحاضرة التعريفية التي
جمعتنا بمندوب الجامعة وبعض المسؤولين في الوزارة
شعرنا باالرتياح ،بل وشجعناها أكثر لمتابعة االجراءات
واالستعداد للسفر .ترغب أختي مريم في دراسة تخصص
التربية الفنية فهي تحب الرسم كثيرا وتتمنى أن تمتهن
هذا المجال.
وماذا قال الطلبة؟!
خالد بن علي الشكيلي -أحد
الطلبة المبتعثين -لم يستطع
اخفاء سعادته أثناء حديثنا
معه ،متحمس كثيرا للدراسة
في الجامعة ويقول ”:كان
لدينا خياران لالبتعاث األردن و
أمريكا لكنني اخترت الدراسة
في امريكا لسمعة الجامعة
خالد الشكيلي
والخبرة الواسعة التي تتمتع
بها في هذا المجال” وبالرغم
من أنه متخوف قليال من فكرة االبتعاث والدراسة بعيدا
وكذلك متخوف من تحديات تعلم اللغة االنجليزية إال أنه
مستعد ومتحمس جدا لخوض التحدي ودراسة التخصص
الذي طالما حلم به وهو تخصص إدارة األعمال ”.
كما هو الحال مع حسن بن عيسى الرئيسي فهو اآلخر قلق

ولكن بوجود زمالئه يقول أنه
متأكد بأنهم سيعتادون على
البيئة والوضع الجديد بسرعة،
ولدى حسن عدة مواهب
في مجال الفن التشكيلي
والرياضة واألعمال التطوعية
وشارك في فعاليات عدة على
مستوى السلطنة وكذلك على
حسن الرئيسي
مستوى دول الخليج العربي
وحصد جوائز عدة ويأمل حسن
أن يتخصص في الفن التشكيلي ليستطيع أن يصقل
مهاراته أكثر في هذا المجال.

حمزة السعدي

الرياضية في الجامعة.

ويشكر حمزة بن علي السعدي
الوزارة والمسؤولين على
الفرصة التي أتاحتها لهم
لمشاركة أقرانهم في خدمة
الوطن ،وهو اآلخر متخوف
من التجربة ولكنه بالتأكيد
سيتأقلم تدريجيا مع المجتمع
المحيط بمساعدة زمالئه
المبتعثين ،ويتمنى حمزة
أن يدرس تخصص التربية

وتشترك ماريا العامرية في
الطموح مع زمالئها وتحلم
أن تكون يوما ما معلمة لغة
انجليزية حتى تستطيع أن
تخدم الجيل القادم من الطلبة
من نفس فئتها وذلك بسبب
قلة الكوادر في هذا المجال في
الوقت الحالي.

ماريا العامرية

هكذا طموح البد أن يثمر عطا ًء ال
محدود مستقبال ..وهذا ما نلتمسه
دائما من طالبنا المبتعثين !
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حكاية أول طالب عماني مبتعث إلى أمريكا من فئة الصم
يونس السرحني :سأرفع علم السلطنة في الجامعة قريب ًا
بإجراءات السفر في المطار وكيفية التعامل مع المواقف
المتوقع مواجهتها في المطارات التي سيحل بها ،كما
عرفه على أهم المؤسسات التي قد يحتاج يونس للرجوع
إليها خالل فترة دراسته كسفارة السلطنة بواشنطن
والملحقية الثقافية؛ حيث التقى بالمسؤولين هناك
وقدموا له العديد من النصائح واإلرشادات التي يحتاجها،
وكافة تفاصيل الدراسة في الجامعة وغيرها من التفاصيل
األخرى المتعلقة بالتأمين الصحي والمخصصات المالية
وغيرها ،كما أرشده أخوه إلى العديد من األماكن التي تعينه
على تسيير أموره في رحلة الغربة معيشيا وأكاديميا ،وزود
احمد أخوه بالنصائح واإلرشادات التي تعينه على التأقلم
وتخفف من إحساس الغربة والحنين للوطن .وعند نهاية
الفصل األول سافر أحمد ألخيه مرة أخرى حتى يقوم بإرشاده
بطريقة العودة في المطارات ليتسنى ليونس االعتماد
على نفسه في القدوم والمغادرة .في المرات القادمة.

يونس بن حمود بن ابراهيم السرحني طالب من فئة
الصم والبكم تخرج العام الماضي من مدرسة األمل
للصم بنسبة  ، %86يونس طالب مثابر ومجتهد
وطموح؛ بعد تخرجه من الصف الثاني عشر تم قبوله في
جامعة السلطان قابوس في كلية اآلداب و -لعدم وجود
اإلمكانيات المالئمة والهيئة التدريسية المتخصصة في
تدريس فئة الصم والبكم ،فقد قرر يونس وأخوه أحمد
البحث عن مؤسسة تعليمية متخصصة يستطيع فيها
مواصلة دراسته الجامعية كغيره من أقرانه األسوياء،
وبالفعل بعد رحلة بحث تعرفا على جامعة جالوديت
األمريكية وهي الجامعة العالمية الوحيدة المتخصصة في
تدريس الطالب من فئة الصم ،وشعرا باالرتياح للجامعة
لوجود عدد كبير من الطالب المبتعثين من دول الخليج
بعضهم على مقاعد الدراسة والبعض اآلخر قد تخرج
ويمارس عمله في مجاالت عديدة في سوق العمل ،قام
يونس وأخوه بمخاطبة وزارة التعليم العالي للنظر في
إمكانية ابتعاثه على نفقة الوزارة ،وبعد أن درست الوزارة
وضع الجامعة وأهم الخدمات والتخصصات التي تقدمها
للطالب الدوليين وتأكدت من سمعتها وجودة التعليم
بها وافقت على منح يونس بعثة كاملة للدراسة بها ،وتم
ابتعاثه فعليا في مطلع شهر أغسطس من العام الماضي.

أول ما لفت انتباه يونس في جامعته هو وجود أعالم كافة
الدول التي تبتعث طالبها إلى هذه الجامعة ولم يكن علم
السلطنة من بينها وقد وعد أخاه بأن يرفع علم عمان قريبا
هناك وسيسعى جاهدا للتعريف ببلده في كافة المناشط
التي تقيمها الجامعة.

في أول رحلة ليونس لبلد االبتعاث رافقه أخوه أحمد الذي
استقر معه لمدة ثالثة أسابيع ،قام خاللها بتعريف يونس

بدأ يونس عامه الدراسي األول في معهد اللغة االنجليزية
التابع للجامعة ،وفي األسبوع األول أقامت الجامعة أسبوع اً

تعريفيا له ولكافة الطالب المستجدين تعرفوا فيه على
أهم مرافق وخدمات وتخصصات الجامعة وقوانينها ،ومع
الوقت بدأ يونس بالتأقلم مع النظام األكاديمي الجديد،
ولم يقتصر نشاط يونس في مجال دراسته فقط بل كان
إنسانا اجتماعيا وشارك في العديد من الفعاليات الثقافية
واالجتماعية التي أقامتها الجامعة ،واستغل هذه الفعاليات
بالتعريف ببلده وثقافته ودينه ،وكون صداقات مع طالب
من دول عدة.
في الرحلة الثانية ليونس إلى أمريكا سافر وحيدا بإصرار
من أخيه حتى يدفعه لالعتماد على نفسه بعد أن زوده بأهم
النصائح والتعليمات والمالحظات المكتوبة التي يمكن أن
يحتاجها ،وبالفعل أثبت يونس قدرته على االعتماد على
نفسه واستطاع أن يتغلب على أول موقف صادفه في إحدى
المطارات حيث كاد أن يفوت طائرته ولكن بسرعة بديهيته
وحسن تصرفه استطاع أن يلحق بالطائرة ويواصل رحلته
حتى وصل إلى سكنه الداخلي في الحرم الجامعي وطمأن
أهله بوصوله سالم اً .أثبت يونس بهذا الموقف بأن هذه
الفئة ليس لها أي اختالف عن أقرانها األسوياء بل لديها
إمكانيات وقدرات كبيرة تستطيع من خاللها توظيفها في
خدمة هذا الوطن الغالي.
يواصل يونس سنته التأسيسية بكل جد ،في انتظار
زمالئه المبتعثين والذين سينضمون إليه في مطلع شهر
يناير القادم بإذن اهلل تعالى.

