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األسبوع التعريفي

وقعت أمس األثنين معالي الدكتور راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي مذكرة تفاهم مع معالي الدكتورة لينا
كوالرسكا وزيرة العلوم والتعليم العالي بجمهورية بولندا وذلك

في إطار الزيارة التي تقوم بها معالي وزيرة العلوم والتعليم العالي
البولندية للسلطنة في الفترة من 10-7سبتمبر 20104م،
حيث ستزور معاليها والوفد المرافق لها عددا من مؤسسات

التعليم العالي والمؤسسات ذات الصلة بالسلطنة كمجلس
البحث العلمي وكلية ولجات للعلوم التطبيقية والكلية التقنية
العليا وكلية العلوم التطبيقية بنزوى وجامعة السلطان قابوس.

القبول الموحد يختتم مرحلة التسجيل للفرز الثاني
انتهت أمس األثنين مرحلة التسجيل للفرز الثاني للعام األكاديمي
 ،2015/2014حيث تقدم الطلبة في هذه الفترة للبرامج
الشاغرة والمستجدة في مؤسسات التعليم العالي وذلك منذ يوم
الثالثاء  2سبتمبر وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت
السلطنة من يوم االثنين  8سبتمبر  .2014وسيتم االعالن
عن نتائج الفرز األسبوع القادم بتاريخ  15سبتمبر 2014م.
وقد تنافس الطالب على عدد من المقاعد الدراسية الجديدة
والشاغرة ،حيث بلغت عدد البرامج المستجدة ( )25برنامجاً
دراسياً ،منها ( )12برنامج في البعثات الداخلية للدراسة في

انطالق فعاليات األسبوع
التعريفي في التطبيقيات
استقبلت كليات العلوم التطبيقية هذا
األسبوع الطالب الجدد من خريجي دبلوم
التعليم العام ،حيث نظمت الكليات أسبوعا
تعريفيا لطالبها اشتمل على العديد من
الفعاليات واألنشطة التعريفية .تعرف
الطلبة خالل فعاليات األسبوع التعريفي على
الهيكل التنظيمي واإلداري للكليات ،والبرامج
المطروحة بالكليات من حيث مكونات
البرنامج التخصصي والمهني والثقافي ،كما
تعرفوا على مركز القبول والتسجيل بالكليات
والنظام األكاديمي والساعات المعتمدة
والمصطلحات األكاديمية والتعريف بتسجيل
المقررات واالرشاد األكاديمي.
كما اشتمل األسبوع التعريفي على اختبارات
تحديد المستوى لكل من مهارات الحاسب
اآللي واللغة االنجليزية والرياضيات.

الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا التي تفتح أبوابها للمرة
األولى أمام الطلبة لدراسة تخصصات مثل الهندسة الميكانيكية
وتكنولوجيا السيارات ،الهندسة اإللكترونية واالتصاالت ،و هندسة
البرمجيات ،باإلضافة إلى منح داخلية مقدمة من القطاع الخاص  .
الجدير بالذكر أن المركز عرض في الفرز األول ( )25210مقعدا
دراسيا من مجموع ( )31608مقعدا دراسياً ،كما عرض الحقاً بتاريخ
 21أغسطس ( )728مقعداً دراسياً من مقاعد البرامج التي تطلبت
إجراء مقابالت شخصية واختبار القدرات والفحوصات الطبية.

التعليم العالي تستضيف “شركتي  ٢٠١٤م “
تقيم وزارة التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة إنجاز عمان
الخميس القادم معرضا للشركات الطالبية المشاركة ببرنامج
شركتي برعاية سعادة الدكتور عبداهلل بن محمد الصارمي وكيل
وزارة التعليم العالي ،كما يصاحب المعرض حلقة عمل بعنوان
“مسارك إلى المهنية” تنفذها مؤسسة إنجاز عمان لموظفي مراكز
التدريب والتوجيه الوظيفي بكليات العلوم التطبيقية وموظفي
قسم االرشاد الطالبي وتوجيه الخريجين بمركز الخدمات الطالبية.
الجدير بالذكر أن الوزارة وقعت في وقت سابق اتفاقية مع مؤسسة
إنجاز عمان ،وبموجب االتفاقية وفي بداية العام األكاديمي
الحالي  2015/2014سيتم فتح المجال لكافة الطالب بكليات

العلوم التطبيقية الست الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج
بالتسجيل ،ومن ثم يتم تنفيذ حلقات عمل لهم في مجال ريادة
األعمال من قبل عدد من المدربين والمستشارين من مؤسسات
متخصصة رائدة من القطاع الخاص ،ويستمر البرنامج لمدة ستة
أشهر ،يقوم خاللها الطلبة المشاركون بإنشاء مشاريع حقيقية
لهم برأس مال حقيقي وبعد انتهاء مدة البرنامج يتم تقييم هذه
المشاريع واإلعالن عن “أفضل شركة طالبية” ،ثم ترشح الفرق
الفائزة للمشاركة في مسابقة “إنجاز العرب اإلقليمية” للتنافس
على لقب أفضل شركة طالبية على مستوى الوطن العربي.

“محطات جامعية” ينطلق عبر أثير هال إف إم
انطلقت مؤخرا أولى حلقات برنامج (محطات جامعية) الذي
تعده وزارة التعليم العالي بالتعاون مع إذاعة هال إف إم ،وهو
برنامج شبابي أسبوعي مباشر يعنى بطلبة وطالبات مؤسسات
التعليم العالي  ،يبدأ البرنامج بأخبار مؤسسات التعليم العالي
بالسلطنة ،بعد ذلك تأتي فقرة “تخصص أكاديمي” حيث يتم
استعراض تخصص معين من التخصصات المطروحة بكافة
المؤسسات التعليمية وكل ما يتعلق بمتطلبات التخصص
ومستقبله الوظيفي ،بعدها يتم استضافة طالب موهوب في أي

من المجاالت الثقافية والفنية واإلعالمية ،كما تطرح الوزارة خالل
البرنامج مسابقة أسبوعية ويتم اعالن الفائز في نهاية كل حلقة.

 -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

اختتام برنامج االسعافات األولية لموظفي
التعليم العالي
يختتــم  13موظفــا مــن التعليــم العالــي اليــوم
الثالثــاء مشــاركتهم فــي برنامــج “اإلســعافات
األوليــة” الــذي يقيمــه معهــد الســامة المروريــة،
حيــث اســتمر البرنامــج لمــدة ثالثــة أيــام تعــرف
فيــه المشــاركون علــى المبــادئ األساســية
لإلســعافات األوليــة والطــوارئ الطبيــة واإلصابــات

الطارئــة وطــرق الســيطرة عليهــا والحــاالت البيئية
الطارئــة والســيطرة عليهــا وطــرق الوقايــة منهــا
واإلنعــاش القلبــي الرئــوي ،ومهــارات التعامــل
مــع حــاالت تســرب الغــاز والتمــاس الكهربــاء
وإصابــات العمــود الفقــري وغيرهــا مــن المهــارات
الطبيــة األساســية.

مؤتمر للمعالجة اآللية للغة العربية في الجزائر
تنظم كلية اآلداب بجامعة معسكر الجزائرية
مؤتمرا بعنوان “المعالجة اآللية للغة العربية-
بين ضوابط اللغة وقيود التقنية “ وذلك في
الفترة من  25-23نوفمبر  ، 2014ويهدف
المؤتمر إلى تشجيع الباحثين وطلبة اللغة
العربية وآدابها على تفعيل العلوم التطبيقية
في خدمة اللغة العربة ومحاولة التفكير في

حلول للمشاكل التي تعانيها المعالجة اآللية
للغة العربية ،وتتلخص محاور المؤتمر في
اللغة العربية والبرمجيات الحديثة وحوسبة
اللغة العربية والوسائل التقنية لمعالجة اللغة
العربية والترجمة اآللية وتجربة األدب الرقمي
في الوطن العربي.

ومؤتمر آخر للجودة في إعداد الخطط الدراسية
تعقــد جامعــة اليرمــوك بــاألردن فــي
الفتــرة مــن  24-23ســبتمبر 2014
مؤتمــرا حــول الجــودة إلعــداد الخطــط
الدراســية التــي تعتمــد لــدى مؤسســات
التعليــم العالــي فــي الدراســات الشــرعية،
ويهــدف المؤتمــر إلى نشــر ثقافــة الجودة

الخاصــة بإعــداد الخطــط الدراســية التــي
تعتمــد لــدى مؤسســات التعليــم العالــي
فــي الدراســات الشــرعية وتأســيس نظــام
لتقويــم األداء فــي ضــوء معاييــر الجــودة
الخاصــة ووضــع آليــات للتحقــق المســتقل
مــن تطبيــق هــذه المعاييــر .

تحت النظر

مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة العلوم و التعليم العالي البولندية

األسبوع التعريفي ( أو البرنامج التعريفي) هو برنامج يقام
في الفترة التي تسبق العام األكاديمي ويعنى بشكل خاص
بالطالب المستجدين الذين يلتحقون بالمؤسسة الجامعية.
وتختلف مدته وفعالياته من جامعة ألخرى ومن دولة ألخرى.
إال أنها تلتقي في األهداف التي يحققها هذا البرنامج .وفي
كليات العلوم التطبيقية يستمر البرنامج لمدة  5أيام ويطلق
عليه األسبوع التعريفي يبدأ يوم األحد 2014-9-7م ويستمر
حتى الخميس 2014-9-11م .ويعتبر األسبوع التعريفي بداية
انطالقة الطالب في المرحلة الجامعية ،ويمثل فترة انتقال
بالطالب من التعليم المدرسي للتعليم الجامعي .ومنعطف مهم
في حياة الطالب من مختلف الجوانب .ولعل إحساس الطالب
بهذا اإلنتقال يجعل األفكار المختلفه تدور في خاطره وتساؤالت
عديدة عن هذه المرحلة .فهو مقدم على حياة جديدة غير التي
كانت وتعليم تخصصي وبيئة جديدة ومدرسون من جنسيات
مختلفة ونظام تعليمي مختلف وأقران وأصدقاء جدد .وربما
أصاب الطالب تخوف وهاجس عن مدى قدرته لخوض غمار
المرحلة الجامعية  ،وربما تعتريه األوهام عن صعوبات وتحديات
ال يستطيع مواجهتها ،وربما يضع حاجزا وهميا بينه وبين
زمالئه وأساتذته ومقرراته ،وربما شكك في إمكانياته ليكون
منافسا بعد أن كان متفوقا في مدرسته .من هذا المنطلق
وألهداف كثيرة فإن األسبوع التعريفي ذو مكانة مهمة في
المؤسسات الجامعية .وتولي كلية العلوم التطبيقية بنزوى هذا
األسبوع اهتماما كبيرا وهي تستقبل دفعة جديدة من الطالب

فكان لزاما عليها الحفاوة بهذه الكوكبة من الطالب وتهنئتهم
بانضمامهم لقافلة الطالب المتعطشين للعلم والمعرفة
وتهيؤهم نفسيا حتى يبدأوا دراستهم في راحة بال .ولذك
كان استعداد الكلية لهذا األسبوع مبكرا  ،فقد تم تشكيل لجنة
لهذا األسبوع تضم عناصر أكاديمية وإدارية للتحضير لفعاليات
هذا األسبوع وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة كافة الترتيبات
إلنجاح هذا األسبوع وإخراجه بالشكل الالئق .ففي األسبوع
التعريفي سيجد الطالب من يقدم له النصح واإلرشاد ويبصرهم
الطريق السليم في دراستهم  ،ويقدم لهم حزمة من التفاؤل ،
وكؤوسا من شحذ الهمة ،وباقات من اإليجابية .كما ويمنحهم
األسبوع التعريفي فرصة للحوار مع المسؤولين بالكلية في
جو من الوضوح والشفافية ،و يتيح لهم فرصة التآلف بينهم
وبين زمالئهم ومعلميهم .ويجيب على استفساراتهم وما يدور
بأذهانهم من أسئلة ،ويبدد سحب التخوف  ،ويكسر حواجز
القلق .وفي هذا األسبوع سيتعرف الطالب على المصطلحات
األكاديمية الضرورية للطالب .فسيتعرف على الساعات
األكاديمية ،والساعات التدريسية ،والساعات المكتبية ،وتسجيل
المقررات ،والحذف واإلضافة ،والمقررات اإلجبارية والمقررات
اإلختيارية ،المعدل التراكمي والمعدل الفصلي .
و في هذا األسبوع سيتعرف على النظم واللوائح والقوانين التي
تسير عليها الكلية ،وسيتعرف على جماعات األنشطة الطالبية
ومشرفي هذه األنشطة .باإلضافة لذلك فإنه سيتاح للطالب
الحصول على حساب بنكي للمعونة المالية التي سيتلقاها

الطالب خالل فترة
دراسته .كما وتسعى
فقرات البرنامج لتعريف
الطالب بمرافق وأقسام
الكلية ،وستكون هناك
جوالت ميدانية داخل
مركز مصادر التعلم
لتعريفهم بأهم خدمات
المركز وكيفية الحصول
على هذه الخدمات
د .سعيد بن علي بن عبداهلل
وأخالقيات التعامل داخل
الحضرمي
المركز .وفي البرنامج كلمة
أستاذ مشارك – كلية العلوم
عن الحياة الجامعية وعن
التطبيقية بنزوى
أخالقيات الطالب وكيف
يكون إيجابيا ومتفائال وناجحا في حياته .كما توجد فقرة
في البرنامج ليقدم بعض النماذج من الطالب الذين درسوا
بالكلية وتخرجوا فيها فيتم استضافتهم للحديث عن تجربتهم
ويقدمون النصح واإلرشاد للدفعة الجديدة .في هذا األسبوع
سيخضع الطالب الختبارات نحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية
والرياضيات ومهارات الحاسوب وذلك من أجل تقسيم الطالب
إلى مجموعات وفقا لنتائج هذه اإلختبارات ومستوى األداء الذي
حققوه في هذه اإلختبارات فيتحدد بذلك مقدار الجرعة التي
سيحتاجها الطالب من هذه المهارات الثالت.
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إطاللة

وزارة التعليم العالي واالبتعاث
فــي مثــل هــذه األيــام مــن كل عــام تزدحــم أروقــة وزارة التعليــم
العالــي بالمراجعيــن مــن أوليــاء أمــور الطلبــة والطالبــات أولئــك
المعنييــن باالبتعــاث إلكمــال الدراســة؛ ســواء كان ذلــك فــي
الداخــل لمختلــف المؤسســات األكاديميــة التــي تنتشــر فــي كافــة
ربــوع الســلطنة أو فــي الخــارج لمختلــف الــدول العربيــة منهــا
وغيــر العربيــة ولعــل االبتعــاث الخارجــي؛ وهــو هاجــس يتســع
فــي بســط نفــوذه ليشــمل عــدة جهــات ومرافــق فــي الدولــة
فإنــه يشــغل بــال عــدد ليــس بالقليــل ممــن يقــع عليهــم عبــئ
المشــاركة فــي بنــاء اإلنســان العمانــي؛ كمــا أراد لــه مؤســس
كيــان الدولــة العمانيــة الحديثــة؛ منــذ فجــر انطالقــة مســيرة
البنــاء فــي الثالــث والعشــرين مــن يوليــو فــي عــام  1970وإذا
كان األمــر كذلــك يغــدو مــن الجديــر أن يتــم التعــرض لالبتعــاث
الخارجــي وتناولــه بشــيء مــن الموضوعيــة والتأصيــل والبحــث فيــه
ــــ ولــو علــى عجالــة ـ ضمــن إطــار محدوديــة المســاحة المتاحــة
فاالبتعــاث أحســب أنــه ركيــزة مهمــة ترجمــت مــن خاللهــا
جهــود ومســاعي الدولــة لبنــاء اإلنســان وتنميــة قدراتــه .والــذي
بــدوره عمــل ويعمــل وســيعمل علــى المشــاركة بفاعليــة فــي بنــاء
الوطــن .ويحلــو لــي أن أتجــه فــي البحــث فــي الموضــوع مــن عــدة
منطلقــات ،وأن أتعــرض فيهــا بالحديــث عــن أمــر يكتســب األهميــة
األكثــر بــروزا فــي عمليــة االبتعــاث .والــذي إن جــاز لــي ــــ أســميه
(فلســفة الدولــة فــي االبتعــاث) وقبــل ذلــك أجــد أنــه مــن المناســب
التعــرض ـ مــن بــاب التأصيــل ـ لواقــع االبتعــاث منــذ بدئــه.
ــــ ليــس مــن الجديد القــول؛ إن صاحــب الجاللــة ـ حفظــه اهلل ورعاه
ـ وهــو يتولــى مقاليــد األمــور فــي الســلطنة فــي يوليــو مــن عــام

 .70قــد كان يستشــرف األفــق البعيــد لمســتقبل الوطــن ...فــي ظل
معطيــات بالغــة الصعوبــة وامكانــات تقتــرب مــن العــدم وإنســان
أنهكتــه الظــروف المحيطــة حتــى قــرب معينــه مــن مســتوى الجفاف
جفــاف فــي مجمــل األشــياء فــكان البــد مــن بــث الــروح فيــه مــن
جديــد وانعاشــه بتكثيــف االهتمــام بــه حنــو ومحبــة وقــد جــاءت
االســتجابة مــن قبــل ذلــك اإلنســان أســرع مــن لمــح البصــر كيــف
ال وهــو يمســك بطــوق النجــاة الــذي يعبــر بــه إلــى أفــق األمــان
وينتشــله مــن الشــتات والحرمــان أمــر أثبــت بــأن اإلنســان العمانــي
ســامق كالنخلــة صامــد كالشــجرة إذ تســتمر تنبــض بالحيــاة
وإن جفــت أغصانهــا وتســاقطت أوراقهــا طالمــا أن أصلهــا ثابــت
وعروقهــا ممتــدة فــي أطنــاب األرض وقــد كان بنــاء اإلنســان
هــو الشــغل الشــاغل فــي ذهــن قائــد المســيرة وكان ذلــك البنــاء
يتكــئ علــى وجــوب توفــر األســس الضروريــة والالزمــة والملحــة
وهــي التعليــم والصحــة ،وتوفيــر الحيــاة الكريمــة لمختلــف شــرائح
المجتمــع فكانــت المقولــة الخالــدة المؤثــرة (ســنعلم أوالدنــا ولــو
تحــت ظــال األشــجار) منطلقــا لمنهــج البنــاء فــي هــذا المســار
التعليــم .التعليــم بــدأً بانتشــار المــدارس فــي كافــة ربــوع الوطــن
ومــن ثــم العمــل علــى انتشــار المواطــن العمانــي فــي مختلــف
اتجاهــات الكــرة األرضيــة ذات البيئــة الخصبــة التــي يمكــن أن
تحتضنــه وتوفــر لــه فــرص تلقــي التعليــم والتدريــب وهنــا بــدأ
تاريــخ االبتعــاث فــي عصــر الدولــة العمانيــة الحديثــة االبتعــاث
عمــل مبنــي علــى النيــة الصادقــة والجهــود الحثيثــة للتســابق مــع
الزمــن ،وتســخير االمكانــات المتاحــة للرقــي بمســتوى المواطــن
وقــد ترجــم إلــى توفــر فــرص االبتعــاث لمختلــف شــرائح ابنــاء

الوطــن .وقــد كان منــذ مطلــع العــام  .71كان االبتعــاث الخارجــي
يشــمل مختلــف مراحــل الدراســة (اإلعداديــة والثانويــة والتدريــب
المهنــي والجامعيــة .).وكان تنــاول األمــر فــي غايــة الســهولة
كل مــا علــى الطالــب عملــه أن يذهــب إلــى قســم البعثــات فــي
وزارة التربيــة والتعليــم ويطلــب بعثــة للدراســة فــي الخــارج وقــد
كنــت مــن المحظوظيــن الذيــن شــملهم هــذا ففــي العــام 75
وبمقتــرح مــن أحــد األصدقــاء األعــزاء ممــن ســبقني ذهبــت إلــى
قســم البعثــات المشــار إليــه مطالبــا ببعثــة للدراســة الثانويــة إلــى
دولــة قطــر الشــقيقة التــي كانــت تحتضــن المئــات مــن الطلبــة
مــن العديــد مــن الــدول العربيــة واالســامية ،ومــن بينهــم
الطلبــة العمانييــن الذيــن كانــوا يدرســون فــي مراحــل الدراســة
اإلعداديــة والثانويــة والتدريــب المهنــي وأيضــا جامعــة قطــر فلقــد
كان التعاطــي مــع األمــر يترجــم الجهــود الصادقــة التــي عملــت
علــى تكثيــف بنــاء شــخصية اإلنســان العمانــي؛ وتأسيســه علــى
أكثــر الضــرورات الحاحــا فــي عمليــات ذلــك البنــاء لبنــات وضعــت
فــي جســد كيــان الوطــن ليعلــو بهــا صرحــه مســرع الخطــى
للحــاق بركــب الحضــارة ومســتجداتها توالــى بعــد ذلــك االبتعــاث
للدراســة الجامعيــة فــكان وجــود الطالــب العمانــي فــي العديــد
مــن بقــاع العالــم ونحــن ال زلنــا فــي عقــد الســبعينات فــي بواكيــر
انطالقــة النهضــة كان االبتعــاث يشــمل العديــد مــن دول اوروبــا
(بريطانيــا ،فرنســا ،ايطاليــا ،المانيــا) ،الــدول العربيــة (المغــرب،
االردن ،مصــر ،تونــس ،الســودان ،ســوريا ،دول مجلــس التعــاون)
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،كنــدا الدراســة الجامعيــة لمختلــف
التخصصــات األكاديميــة التــي يحتاجهــا الوطــن .تبعتها الدراســات
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العليــا ـ الماجســتير والدكتــوراه للتخصصــات الدقيقــة فــي مختلــف
حقــول العلــم .نعــم لقــد كانــت تلــك جهــودا صادقــة زفــت مقولــة
القائــد إلــى األفــق الواســع ،وترجمــت رغبتــه إلــى خطــوات ال يملــك
الــــمرء إزاء التأمــل فيهــا إال أن يقــف إكبــارا وتقديــرا فشــكرا لــكل يا
وطنــي ،ثــم جــاء عقــد الثمانينــات الــذي تــوج بافتتــاح أعلــى الصروح
األكاديميــة فــي الســلطنة (جامعــة الســلطان قابــوس) مؤسســة
أكاديميــة أريــد لهــا أن تبــدأ بالغــة الرقــي ،منيعــة إال علــى النخبــة
مــن مخرجــات التعليــم الثانــوي العــام ،أو ممــن يمكــن أن يطلــق
عليهــم بالمصطلــح المحلــي ( زبــدة الزبــدة) فكانــت مدخالتهــا
ال تتجــاوز (  ) % 10منهــم ،ولعــل ذلــك قــد عمــل علــى تقليــص
االبتعــاث الخارجــي مــن جهــة .الــذي أصبــح عزيــزا أيضــا إال علــى
أصحــاب النســب العاليــة مــن مخرجــات الثانويــة العامــة وهنــا بدأت
بــوادر أخــرى تلــوح فــي األفــق ،بتوفــر فــرص التعليــم األكاديمــي
والتخصصــي فــي الداخــل وهــي معاهــد العلــوم الصحيــة وكليــات
المعلميــن والمعلمــات تبعتهــا الكليــة التقنيــة العليــا ثــم تبــع ذلــك
افتتــاح مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة مــن كليــات تبعتهــا
جامعــات .مــا فتــح بــاب االبتعــاث الداخلــي والــذي بــدأ باســتقصاء
حــاالت خاصــة مــن المواطنيــن وهم أبنــاء فئــة الضمــان االجتماعي
وذوي الدخــل المحــدود إلــى أن غــدا األمــر علــى مــا نحــن عليــه االن
مــن توفــر مســاحات واســعة وخيــارات متنوعــة فــي فــرص التعليــم.
واليــوم غــدت فــرص االبتعــاث متوفــرة بشــكل أكثــر وأشــمل؛
أكثــر مــن حيــث العــدد ،وأشــمل مــن حيــث التخصصــات
والمراحــل الدراســية .يســتوعب مــا يجــاوز فــي نســبته
نصــف مخرجــات دبلــوم التعليــم العــام .ابتعــاث داخلــي،
وآخــر خارجــي .وهنــا يجــدر بــي أن أشــير إلــى مــا يلــي:
ــ أن االبتعاث الداخلي والخارجي للدراســة ...أمر متصل بمســؤولية
العديــد مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة ،يأتــي مــن بينهــا وزارة
التعليــم العالــي التــي هــي الجهــة التنفيذيــة المشــرفة عليــه.
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إطاللة

ــــ أن االبتعــاث هــو فعــل ممنهــج يبنــى علــى مراحــل متعــددة،
فهــو إحــدى مســارات الحكومــة التــي تترجــم خططهــا
وبرامجهــا لتنميــة وتأهيــل الكــوادر والمــوارد البشــرية،
يتصــل بخطــط الحكومــة فــي االســتثمار فــي الثــروة القوميــة
التــي هــي اإلنســان العمانــي .ويســير وفــق دراســات تغــذي
معطيــات التخطيــط االســتراتيجي لمســتقبل الوطــن.
ــــ أن االبتعــاث الخارجــي إحــدى قنــوات االنفتــاح علــى مختلــف دول
العالــم وثقافاتــه وترجمــة عمليــة علــى التفاعــل بإيجابيــة وتحضــر
وتحــد مــع الواقــع الجديــد للعالــم المعاصــر أو مــا يمكــن أن
يطلــق عليــة العولمــة .دونمــا مواربــة أو حــذر يتجــه نحــو االنكفــاء
والتقوقــع .عليــه يجــدر بالناشــئة مــن أبنــاء الوطــن ممــن حظــواا
بفــرص االبتعــاث الخارجــي أن يقــدروا ذلــك حــق التقديــر .ولعــل
الــذي تقــوم بــه وزارة التعليــم العالــي حاليــا مــن خــال عقــد
اللقــاءات والمحاضــرات للطــاب المبتعثيــن لتوعيتهــم وتبصيرهــم
وتعريفهــم بمــا يجــب عليهــم مراعاتــه واتباعــه فــي الــدول التــي
يوجــدون فيهــا .مثــال طيــب لتهيئــة أولئــك الطــاب لالســتعداد
لخــوض هــذه التجربــة الثريــة المهمــة عظيمــة الفائــدة.
ــــ جميــل أن يجــد الطالــب العمانــي فرصــا للتعليــم فــي مختلف دول
العالــم .ـ فحســب مؤشــرات وزارة التعليــم العالــي ـ فــإن االبتعــاث
الخارجــي شــمل هــذا العــام ( )11إحــدى عشــر دولــة وجديــر
بــه أن يعــود محمــا بالمعــارف األكاديميــة والمهــارات التــي
تنمــي خبراتــه وتفيــده فــي مختلــف جوانــب حياتــه ،والثقافــات
المتنوعــة التــي يســهم مــن خاللهــا فــي التفاعــل بإيجابيــة مــع
معطيــات الواقــع المعاصــر واللغــات التــي تســاعد علــى توســيع
أفــق التعــاون الدولــي وتضييــق الهــوة بيــن الحضــارات فــي
ظــل مجتمــع عمانــي أصيــل شــاءت لــه البصيــرة النيــرة لبانــي
نهضتــه أن يكــون متوازنــا فــي تعاطيــه مــع األصالــة والمعاصــرة
بمــا يجعــل لــه خصوصيــة فرضــت علــى االخــر احترامهــا

وتقديرهــا واتخاذهــا مثــا تحتــذى فــي العالقــات الدوليــة.
ــــ أن فلســفة الدولــة فــي رســمها لسياســة االبتعــاث وترجمتــه
إلــى واقــع معــاش واكــب انطالقتهــا إلــى األفــق الرحــب منــذ
نشــأتها؛ إنمــا تقــوم علــى النظــر فــي الحاجــة الفعليــة للتنميــة
البشــرية ،واالســتثمار فــي اإلنســان .ويتجلــى ذلــك فــي تعــدد
صــور االبتعــاث فالمؤسســات الحكوميــة بكافــة فئاتهــا (وزارات
وهيئــات ومجالــس) درجــت علــى ابتعــاث موظفيهــا إلكمــال
دراســاتهم الجامعيــة والعليــا والتخصصيــة .ولعــل مــا تقــوم بــه
وزارة الصحــة مــن ابتعــاث لكوادرهــا الطبيــة مثــال حــي .وكــذا
ابتعــاث شــركة تنميــة نفــط عمــان لموظفيهــا .وال نغفــل الجهــات
العســكرية واألمنيــة (كالجيــش بمختلــف أســلحته والشــرطة
والحــرس الســلطاني) وغيــر ذلــك العديــد ممــا ال يتســع ذكــره
كمــا ال يمكــن إغفــال دور القطــاع الخــاص فــي االبتعــاث داخليــا
وخارجيــا ومســاهمة األخيــار مــن أبنــاء هــذا البلــد مــن رجــال
األعمــال فــي توفيــر مئــات الفــرص لالبتعــاث الخارجــي والداخلــي.
ــــ كمــا وإن تلــك الفلســفة تقــوم علــى قناعــة أن فعــل التنميــة هــذا
إنمــا يتكــئ علــى معطيــات عــدة؛ تتصــل بالتخطيــط االســتراتيجي
بعيــد المــدى وهــو عمليــة متواصلــة ال تنتهــي الحاجــة إليهــا طالمــا
كان هنالــك اســتمرار فــي رغبــة الدولــة فــي التفاعــل بإيجابيــة مــع
مســتجدات الواقــع ومتطلباتــه .وســعيها إلعــداد كوادرهــا البشــرية
اإلعــداد الــذي يمكنهــا من مواجهــة تحديات ذلك الواقــع والتعايش
معــه والتأقلــم ،بمــا يحقــق الموائمــة بيــن األصالــة والمعاصــرة.
وفــي الختــام يمكــن القــول بــأن االبتعــاث إنمــا يمثــل منظومــة
عمــل وطنــي بالــغ األهميــة .تلتقــي فيــه جهــود المخلصيــن
مــن أبنــاء هــذا الوطــن المعطــاء .فتحيــة لــك يــا وطنــي.
د :عبد اهلل بن راشد السنيدي
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دائرة خدمات المراجعين تحت الضوء
الحارثي :نهتم بتقديم خدمة سريعة مقرونة بجودة عالية
المراجعين :سرعة وجودة الخدمات ممتازة ومنظمة
أجرى االستطالع:
ليلى بنت خليفة المقبالية

الجودة والسرعة
حمـد بـن خلفـان الحارثـي مديـر دائـرة خدمـات المراجعين :نهتـم بتقديم
خدمـة سـريعة مقرونـة بجـودة عاليـة وهنـاك وثائق محـددة ،وآليـات عمل
واضحـة لتسـيير كل معاملـة ،ويتـم توجيـه وإعلام المراجعيـن دائما بهذا
الخصـوص مـن خلال قنـوات التواصـل ووسـائل اإلعلام المختلفـة ،وقـد
قامـت الدائـرة بتخصيص منافذ متعددة بحيث ال يضطـر المراجع لالنتظار
سـاعات طويلـة .فـي علـى سـبيل المثـال إذا كانـت المعاملـة هـي تسـليم
واسـتالم وثائـق فقط ،فهنـاك منافذ مختصـة بهذا األمر وهـي المنفذ 13
والمنفذ  14وهنا ال يسـتدعى األمر انتظار المراجع لفترات طويلة .إما وفي
حالـة احتيـاج المراجع االسـتيضاحات أكثر فهناك منافذ توفر موظف شـامل
وموظـف مختـص وللجلـوس مـع المراجـع ومسـاعدته بـكل رحابـة صـدر.
فترات انتظار أقل

حمد بن خلفان الحارثي
مدير دائرة خدمات المراجعين

تسعى وزارة التعليم العالي لتسهيل
الخدمات لمراجعيها سواء من
الطلبة أو أولياء األمور وقد خطت
في ذلك خطوات جادة من خالل
تأسيس وتطوير وتدعيم دائرة
خدمات المراجعين بالموظفين
األكفاء القادرين على اإلجابة وإنجاز
المعامالت وبجودة عالية وفي
أسرع وقت ....ملحق رؤى في هذا
االستطالع يلقي الضوء على ما تحقق
وما تم إنجازه وآراء المتعاملين مع
دائرة خدمات المراجعين بالوزارة.

كمـا يضيـف الحارثـي :أن موضـوع طـول فتـرات انتظـار المراجعيـن إلنجـاز
معامالتهـم هـي مبالغ فيها بعض الشـيء ،حيث تشـير التقاريـر اإلحصائية
ونظـام األرقـام المتبـع لتنظيـم أعـداد المراجعيـن المتبـع من قبـل الدائرة
إلى أن مشـكلة االزدحام وسـاعات االنتظار قلت بشـكل ملحوظ ولم تتجاوز
الربـع سـاعة فـي معظـم الحـاالت .كمـا أن بعـد تحويـل الكثير مـن خدمات
الدائـرة الكترونيـا أصبحـت سـاعات انتظـار المراجـع أقـل .فعلـى سـبيل
المثـال الطالـب يسـتطيع التسـجيل واختيـار الجامعـة وتغيـر التخصص من
خلال موقـع الـوزارة .وهناك مشـاريع عديدة ومسـتمرة تعمل الـوزارة على
تنفيذهـا مسـتقبال لتسـهيل إنهـاء المعاملات بشـكل أسـرع وأكثـر جودة.
كمـا نـوه حمـد الحارثـي فـي كثيـر مـن الحـاالت ال يكـون سـبب تأخـر
المعاملـة فـي نوعهـا وعـدم كفـاءة الموظـف ،وإنمـا يكـون بسـبب وجـود
عطـل فنـي فـي النظـام أو انقطـاع الكهربـاء ،كمـا حـدث فعلا فـي إحـدى
المـرات وهـذا أمـر وارد الحـدوث فيمـا يتعلـق بالخدمـات التـي توفـر
إلكترونيـا فـي أي دائـرة أو مؤسسـة حكوميـة ،وقـد يكـون السـبب األخـر
هـو عـدم إكمـال المراجـع للأوراق الثبوتيـة بالشـكل الكامـل أو الصحيـح.
وعي المراجع
كمـا أشـار الحارثـي إلـى أن :مشـروع الموظـف الشـامل أسـهم فـي إيجـاد
موظفين يسـتطيعون التعاطي بسهولة مع استفسارات وأسئلة المراجعين
وبسـرعة وكفـاءة مشـهود لهـا .وهنـاك خطـط مسـتمرة تتبناهـا الـوزارة
فيمـا يتعلـق بعمليـة تدريب وتأهيـل ورفع كفـاءة الموظفيـن العاملين في
دائـرة خدمـات المراجعيـن .كما يوجد منافذ تختص بأسـئلة واستفسـارات
كل دولـة ابتعـاث علـى حـدى ،حيـث يتـم توفيـر أو التواصل هاتفيـا موظف
مختـص مـن دائـرة البعثـات الخارجيـة فـي حالـة اسـتدعى الموضـوع ذلك
أو احتيـاج الطالـب لمزيـد مـن االسـتيضاحات ولم يتلقـى الرد الـذي يريده
مـن الموظـف المتواجـد فـي المنفـذ .وهنـاك مـن المراجعيـن مـن قـد ال
يقنعـه رد الموظـف ويصـر علـى مقابلـة المسـؤولين رغـم عـدم احتيـاج

موضوعـه لذلـك ،حيـث أن ردود المسـؤول تكـون فـي مجملهـا هـي نفس
ردود الموظـف فـي المنفـذ .ومـع ذلـك يصـر المراجـع علـى طلـب مقابلـة
المسـؤولين ،ويكون له ما يريد فيسـتطيع مقابلة كافة المسـؤولين الذين
يكونـوا متواجديـن ومسـتعدين بشـكل دائـم للجلـوس مـع المراجع سـواء
أكانـوا مـدراء دوائـر أو رؤسـاء أقسـام أو حتـى مـدراء عمـوم .فهنـاك غـرف
للمناقشـة والتحـاور مـع المراجعيـن تتوفـر ضمـن الدائـرة لهـذا الغـرض.
التنسيق والتواصل مستمر
كمـا أشـار مديـر دائـرة المراجعيـن إلـى أن :الدائـرة ألول مـرة هـذه العـام
قامـت بوضـع شاشـة عـرض رقميـة يتـم عـرض فيهـا كافـة األرقـام التـي
تهـم المراجعيـن .كمـا يتـم التواصـل مـع المراجـع بكافـة أنـواع وسـائل
التواصـل الممكنـة سـواء البريـد االلكترونـي ،االتصال الهاتفي ،والرسـائل
النصيـة إلبالغـه بمـا انتهـت إليـه معاملتـه .ولكـن المشـكلة هـو عـدم
تحديـث الطلبـة لبياناتهـم وعناوينهـم فـي حالـة حـدوث أي تغييـر.
ويعلق الحارثي موضوع التنسيق القائم بين البعثات الخارجية والملحقيات:
لـكل جهـة دور معيـن ،فاختصـاص الملحقيـات يتمثـل فـي إعطـاء الـرأي
والتوجيـه فـي الجانـب األكاديمـي واإلداري فقـط ولكـن قرار وضـع الطالب
هـو مـن اختصـاص الـوزارة متمثلا فـي لجنـة البعثـات والتي يكـون عملها
دراسـة وضـع الطالـب وإصـدار القـرارات بمـا يتناسـب مـع موضوعـه .لكن
هـذا األمـر ال يأخـذه معظـم الطلبـة بعيـن االعتبـار ممـا يسـبب الكثير من
المشـاكل وسـوء الفهم من قبـل المراجع وعدم اقتناعه بـرد موظف المنفذ
فيطلـب دائمـا مقابلة المسـؤولين ويكون لـه ذلك .وتجدر اإلشـارة إلى أن
للطالـب حق التقـدم بتظلم لقرار اللجنة ضمن اللوائـح واألنظمة المعمول
بهـا فـي الـوزارة بمـا يضمـن حصولـه علـى حقـه ضمـن اإلطـار القانونية.
استفسارات متكررة
ليلـى بنـت حبيـب اللواتيـة مديـر مسـاعد دائـرة خدمـات المراجعيـن:
أكثـر االستفسـارات التـي تردنـي مـن المراجعيـن تـدور معظمهـا
حـول عـدم حصـول الطالـب علـى مقعـد دراسـي مـن الـوزارة مـع أنـه
حاصـل علـى نسـبة اعلـى مـن غيـره ،وعـن إمكانيـة منـح الطالـب
فرصـة للدخـول فـي الفـرز الثانـي فـي حالـة حصولـه مسـبقا علـى
مقعـد دراسـي فـي الفـرز األول ،باإلضافـة لكثـرة االستفسـار عـن
إمكانيـة صـرف مخصـص شـهري للطلاب مـن ذوي الدخـل المحـدود.
تفكير تقليدي
امـا أكثـر االستفسـارات التـي يتعامـل معهـا أيمـن بـن طنـاف العامـري،
باحـث شـؤون مبعوثيـن ،دائـرة البعثـات الداخليـة يقـول :فتتمركـز غالبـا
حـول البعثـات الدراسـية الخارجيـة والداخليـة مـن حيـث تغييـر الكليـات
والجامعـات التخصصـات ،باإلضافـة إلـى مواضيـع اعتمـاد الشـهادات
الصـادرة مـن خـارج السـلطنة .ويقـول أيمن :أكثـر تحدي اتعـرض له خالل
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تعاملـي اليومـي مـع المراجعيـن هـو صعوبـة إقنـاع بعـض أوليـاء
األمـور باإلجـراءات القانونيـة الخاصـة بالـوزارة فهـذه المواضيـع،
وخصوصـا عندمـا تتعـارض تلـك القوانين مـع رغباتهم الشـخصية.
مالـك بن زاهران الشـيكلي ،باحث شـؤون مبعوثين ،دائـرة البعثات
الخارجيـة يقـول :الكثيـر مـن االستفسـارات التـي اتلقهـا تـدور حول
أفضـل الجامعـات فـي البعثـات الخارجيـة ،وأسـئلة متنوعـة حـول
السـكن والحيـاة االجتماعيـة فـي بلـد الدراسـة ،كمـا أن الكثيـر مـن
الطلبـة لديهـم استفسـارات كثيرة حول النظـام اإللكتروني الجديد.
ويعلـق حمـد بـن خلفـان الحارثـي مديـر دائـرة خدمـات المراجعيـن
علـى ذلـك قائلا :مـا زال كثيـر مـن النـاس يعتقـدون أن التعامـل
الورقـي والحضـور للـوزارة للتعامـل المباشـر مـع الموظـف هـو
ضمـان لحصولهـم علـى الخدمـة .لكـن خطـة التحـول للرقميـة
للخدمـات هـو مشـروع قائـم بشـكل تدريجـي ومـدروس جنـب
إلـى مـع التعامـل الورقـي .ولكـن يحتـاج إلـى وعـي أكبـر مـن
المراجعيـن واالطلاع المسـتمر علـى موقع الـوزارة ووسـائل اإلعالم
المختلفـة التـي دائمـا تغطـي مثـل هـذه المواضيـع المهمـة.
تحديات
ومالـك الشـيكلي يجـد صعوبـة فـي التعامـل مـع االزدحـام الشـديد
وعـدم التـزام كثيـر مـن المراجعيـن بالنظـام ،وذلـك بسـحب
األرقـام المخصصـة لتنظيـم سـير المعاملات ،ممـا قـد يسـبب
خالفـات بيـن المراجعيـن وبعضهـم ،وبينهـم وبيـن الموظـف.
كمـا يضيـف :أن المشـاكل التـي تحـدث فـي النظـام اإللكترونـي
تتسـبب فـي أحيـان كثيـرة فـي توقـف العمـل وتأخيـره ممـا يـزد
ضغـط المراجعيـن وكثـرة تذمرهـم علـى الموظـف .كذلـك ال
توجـد فتـرة اسـتراحة (لتنـاول وجبـة اإلفطـار علـى سـبيل المثـال)

للموظـف ،حيـث أن الفتـرة الصباحيـة تمتـاز بكثـرة المراجعيـن،
ومـع عـدم التـزام المراجعيـن بالنظـام يـزداد ضغـط العمـل عـل
الموظـف يصعـب معها حصوله على اسـتراحة ولو لدقائق بسـيطة.
بينمـا منـى بنت علـي العزرية منسـقة بمركز القبـول الموحد تقول:
أكثـر صعوبة تواجهها مـع المراجعين هو عدم إطالع الطلبة وأولياء
أمورهـم علـى دليـل الطالـب وأليـة التسـجيل والخدمـات المرفقـة
بدليـل الطالـب ،ممـا يـؤدي بهـم األمـر لترتيـب خيـارات تخصصات
بشـكل غيـر صحيـح ،فتكـون المحصلـة فـي الغالـب هـي حصـول
الطلبـة على تخصصـات قد ال تكون لديهم ميول ورغبة بدراسـتها.
ثـم يأتـون للـوزارة منزعجيـن والمطالبـة بتغيـر تلـك التخصصـات.
وعـن كيفيـة تعاملهـا مـع تلـك التحديـات تقـول منـى العزريـة:
نقـوم دائمـا بتوجيـه الطالـب وولـي األمـر باالطلاع الدائـم
والمسـتمر علـى الموقـع اإللكترونـي لمركـز القبـول الموحـد
للحصـول علـى المعلومـة الصحيحـة وإتبـاع التعليمـات فيمـا
يخـص عمليـة التسـجيل واختيـار التخصـص المناسـب.
دورات وخبرات
وعـن الـدورات التـي حصلت عليها منـى العزري تقـول معظم الخبرة
التي اكتسـبتها فـي التعامل مـع المراجعين واستفسـاراتهم تكونت
مـن خلال ممارسـة العمـل اليومـي فقـط .كذلك هـو حال بالنسـبة
لمالـك الشـيكلي حيـث يقـول :اعتمـادي األكبـر فـي أخـذ الخبرة من
الموظفيـن األقـدم مني فيما يختص بطـرق التعامل مع المراجعين.
المراجعون
الطالـب عمـار بـن عبـد السلام الخروصـي :اقتـرح إرسـال دليـل

الطالـب علـى البريـد اإللكترونـي لـكل الطلبـة الجـدد والقدامـى.
كمـا يضيـف الخروصـي :الرجـاء االهتمـام بجانـب التنسـيق
أكثـر فيمـا يتعلـق بالـردود التـي يتلقهـا المراجـع حيـث مـن
المالحـظ اختلاف الـردود بيـن موظفـي الـوزارة وبيـن تلـك
الـردود الصـادرة عـن الملحقيـات الثقافيـة فـي بلـدان الدراسـة.
خالـد بـن تعيبـان المحاجـري (ولي أمـر) :اإلخـوة في دائـرة خدمات
المراجعيـن تعاملهـم رائـع وراق يفـوق الوصـف ،وكذلـك يقدمـون
الخدمـة المطلوبـة بسـرعة وجـودة جيـدة جـدا ،لكـن نطالبهـم
بتفعيـل جميـع الخدمات الخاصة بالـوزارة إلكترونيا قدر المسـتطاع.
الطالبـة هنـادي الرئيسـية :جـودة الخدمـات المقدمـة
جيـدا جـدا ،والموظفـون يمتـازون بسـرعة األداء فـي
العمـل واألسـلوب الراقـي فـي التعامـل مـع المراجعيـن.
محمـد بـن سـالم المزروعـي :سـرعة وجـودة الخدمـات ممتـازة
ومنظمـة ،وقـد وتـم الـرد علـى كل أسـئلتي بـكل رحابـة صـدر،
والجميـل فـي األمـر قيـام الموظفيـن بفـرز المعاملات علـى
عـدة مراحـل .لكـن نطالـب بتغييـر لوحـة العـرض بحيـث
يتـم عـرض جميـع األرقـام علـى لوحـة اللوحـة والكاونتـرات.
الطالـب إبراهيـم بـن يحيـى اإلسـماعيلي :سـرعة توفيـر الخدمـات
مـن قبـل الموظفين بطيئة بسـبب التعقيـد في اإلجـراءات المتبعة.
أم إيلاف (وليـة أمـر) هنـاك ترتيـب ،وسـرعة ،وإتقـان،
وتوجيـه مـدروس وواضـح فـي تقديـم الخدمـات.
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قيادات المستقبل الشابة  ...تواصل اإلبداع في مشروع “شركتي ”2014
ملتقــى شــباب عُمــان األول (قــادة المســتقبل) ،2014
والــذي نظمتــه اللجنــة الوطنيــة للشــباب بمنتجــع ماريــوت
صاللــة بالتعــاون مــع مؤسســة إنجــاز عمــان ،اســتهدف علــى
مــدى أربعــة أيــام  150شــابا وشــابة مــن جميــع محافظــات
وواليــات الســلطنة لألعمــار بيــن  18و 30عامــاً ،حيــث تــم
توزيعهــم علــى  13فريــق ،وتمثلــت مشــاريعها فــي تطويــر
شــركات فــي مجــاالت متنوعــة كالبنــاء ،واألجهــزة الكترونيــة،
والتــراث ،والســياحة وغيرهــا .فــي ختــام الملتقــى قدمــت
اللجنــة المنظمــة جائــزة تحفيزيــة لشــركة الفائِــزة بالمركــز
االول وهــي عبــارة عــن رحلــة خــارج الســلطنة لكافــة أعضــاء
الفريــق؛ اســتكماال لبرنامــج الملتقــى والتعــرف علــى الخبــرات
الخارجيــة فــي مجــال اإلدارة والقيــادة واتخــاذ القــرار.
والجديــر ّ
مؤسَســة إنجــاز عُمــان هــي جــز ٌء مــن
أن
بالذِكــر َّ
ّ
مؤسَســة إنجــاز العــرب (المكتــب اإلقليمــي فــي المملكــة
ّ
للمؤسَســة العالميَّــة األم جونيــر
األردنيــة الهاشــمية)
ّ
اتشــيفمنت  Junior Achievement Worldwideوهــي
تأسَســت عــام1919م،
مؤسَســة عالميَّــة غيــر ِّربحيَّــةّ ،
ّ
ً
دولــة حــول العالــم ،ويشــارك
وتعمــل فــي أكثــر مــن 123
فيهــا أكثــر مــن مائــة مليــون شــاب حــول العالــم .وبرنامــج
إنجــاز عمــان بــدأ انطالقتــه األولــى فــي الســلطنة عــام
2006م ،ويعتمــد البرنامــج علــى دعــم القطــاع الخــاص
لقطاعــات التعليــم المختلفــة ســواء فــي المــدارس والجامعــات
والمراكــز التدريبيــة ،بهــدف توجيــه طاقــات الشــباب
ومهاراتهــم اإلبداعيــة والقياديَّــة وتعريفهــم بفــرص العمــل
المتاحــة لهــم فــي ســوق العمــل المحليَّــة والدّوليــة.
وقــد كان لملحــق رؤى هــذه اللقــاء مــع بعــض أعضــاء فريــق شــركة
(بروتوتايــب  )2الفائــز بجائــزة أفضــل فريــق يقــوم بتطويــر شــركة
قائمة...
اختيار القيادة
عــن طريقــة اختيارهــا كقائــدة للفريــق تقــول زهــرة بنــت حمــود
النبهانيــة ،كليــة نــزوى التطبيقيــة ،طالبــة عالقــات عامــة :تــم
اختيــاري بنــاء علــى اختبــار تحريــري تــم اعــداده مســبقا ،ثــم

إعداد:
ليلى بنت خليفة المقبالية

تقديــم عــرض مرئــي ،حيــث كان يتوجــب علــى إقنــاع المنظميــن
والمشــاركين بجدارتــي فــي قيــادة الفريــق واختيــار الشــركة التــي
ســأقوم مــع فريقــي بتطويرهــا.
فكرة المشروع
عــن فكــرة المشــروع وأعضــاء الفريــق المشــارك يقــول الطالــب
محمــد بــن أحمــد الحارثــي ،عالقــات عامــة ،كليــة العلــوم التطبيقية
بنــزوى ،وهــو وأحــد أعضــاء الفريــق :تكــون فريــق العمــل مــن 5
طــاب و 5طالبــات مــن مختلــف محافظــات وواليــات الســلطنة.
البعــض منهــم مــا يــزال علــى مقاعــد الدراســة والبعــض اآلخــر إمــا
موظفيــن فــي القطــاع العــام أو الخــاص أومــا زالــوا باحثيــن عــن
عمــل .وقــد تضمّــن الفريــق أعضــاء بتخصصــات أكاديميــة مختلفــة
وهــي (إدارة األعمــال والتصميــم والعالقــات العامــة والمــوارد
البشــرية والتســويق والمحاســبة) وهــذه الميــزة قــد تكــون عامــل
مهــم فــي تفــوق الفريــق علــى الفِــرق المنافســة .فــي اليــوم
األول للملتقــى تــم توزيــع مجموعــة مــن المشــاريع المختلفــة
علــى الفــرق ،وقــد حصــل فريقنــا علــى مشــروع تجــاري قائــم وهــو
عبــارة عــن شــركة تدعــى “ بروتوتايــب “ تقــوم بطباعــة مجســمات
ثالثيــة األبعــاد ،وطلــب منــا أن نقــوم بوضــع خطــة لتطويرهــا ماليـاً
وإداريـاً ،وكذلــك تطويــر المنتــج أو الخدمــة وأن نبتكــر آليــة وطــرق
التســويق ،بحيــث نجعــل الشــركة متميــزة فــي ســوق العمــل ولهــا
اســتدامة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة.
آلية عمل
وعــن آليــة العمــل وأســباب الفــوز تقــول النبهانيــة بدايــة قمنــا
بوضــع هويــة جديــدة للشــركة مــن خــال تدشــين شــعار خــاص
لهــا يعكــس رســالة ورؤيــة الشــركة .وأضفنــا للشــركة خدمــة
جديــدة وهــي خدمــة رســم ثالثيــة األبعــاد لمســاعدة المكفوفيــن
فــي تحديــد االتجاهــات ،كمــا قمنــا بوضــع الخطــط التطويريــة فــي
كل مــن :التطويــر اإلداري والبشــري ،التطويــر المالــي والتســويق،
وأخيــرا االســتدامة فــي ثالثــة مجــاالت :االجتماعيــة واالقتصاديــة
والبيئيــة .وقــد كان جميــع افــراد المجموعــة متعاونيــن يتبادلــون
خبراتهــم وأفكارهــم فيمــا بينهــم بــكل ارتيــاح ومحبــة .ولــم تمــر

علينــا لحظــات خمــول أو فتــور بســبب األجــواء الحماســية التــي
عشــنها بســبب هــذه الفرصــة الجميلــة التــي منحــت لنــا.
أهمية المشاركة
يصــف محمــد الحارثــي أهميــة هــذا المشــاركة بالنســبة لــه فيقــول:
المشــاركة فــي مثــل هــذه الملتقيــات التــي تجمــع بيــن الجانــب
النظــري والعملــي أو التطبيقــي تُشــعرك بالحماســة والتحــدي،
فالجانــب التطبيقــي أو العملــي يفجّــر المواهــب والمهــارات
والقــدرات ويعمــل علــى تطويرهــا وتحســينها ،وكذلــك يشــعرك
بالثقــة فــي كل خطــوة تخطوهــا أوفــي أي قــرار تتخــذه.
وتقــول زهــرة النبهانيــة :محاضــرات الملتقــى كانــت مفيــدة
جــدا ســاعدتني فــي التعــرف علــى أهميــة الوقــت وأليــة إدارتــه،
باإلضافــة لمعرفــة اســتراتيجيات وخطــوات اتخــاذ القــرار كقائــدة
للفريــق .وكونــي طالبــة عالقــات عامــة الملتقــى أســهم كثيــرا فــي
بنــاء شــخصيتي حيــث أكســبني اللياقــة والقــدرة علــى التحــدث مــع
األخريــن والتأثيــر فــي أرائهــم .كمــا أكســبني الشــجاعة والســرعة
فــي اتخــاذ القــرارات الحاســمة والحازمــة ،كمــا أن الملتقــى منحنــى
فرصــة التواصــل مــع شــخصيات مختلفــة وبتخصصاتهــم وخبراتهم
المتنوعــة.
وتضيــف زهــرة بنــت هــال العدويــة ،كليــة العلــوم التطبيقيــة
بنــزوى ،دراســات االتصــال :أكســبني الملتقــى فرصــة االحتــكاك
بالكثيــر مــن أصحــاب الخبــرات المختلفــة ،واكتشــاف قدراتــي
الشــخصية ،كمــا زاد مــن ثقتــي بنفســي ،وكذلــك كانــت فرصــة
مميــزة لرفــع مســتوى مهاراتــي فــي مجــال االتصــال والتواصــل مــع
األخريــن كونــي طالبــة دراســات أتصــال.
فرحة الفوز
وتصــف العدويــة فرحــة الفــوز والمشــاركة فــي الملتقــى قائلــة:
إنــه لفخــر بــأن أعيــش فــي وطــن يحتــوي طاقــات الشــباب ،ويهتــم
ألرائهــم وطاقاتهــم اإلبداعيــة .ومنحــي فرصــة التواجــد وأنــا علــى
مقاعــد الدراســة فــي مشــروع “شــركتي 2014م” هــو بحــده إنجــاز
لــي ،واإلنجــاز األهــم بــأن أكــون ضمــن أول فريــق يفــوز فــي أول
ملتقــى تنظمــه اللجنــة الوطنيــة للشــباب وأصغــر فــرد فيــه.

