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* وزيرة التعليم العالي تستقبل رئيسة جامعة أريزونا االمريكية
* التخطيط االستراتيجي
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أخبار

وزيرة التعليم العالي تستقبل رئيسة جامعة أريزونا االمريكية
استقبلت مؤخرا معالي الدكتورة راوية
بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم
العالي انا وفير هارت رئيسة جامعة
أريزونا األمريكية و الوفد المرافق لها
وذلك بديوان عام الوزارة بمرتفعات
المطار وتم خالل اللقاء بحث امكانية
التعاون في مشروع جامعة .على سبيل
المثال التصميم الهندسي وتطوير
وتقييم المناهج الدراسية والبرامج
األكاديمية ،وتطوير القدرات البحثية،
وبرامج اللغة ،وتدريب أعضاء هيئة
التدريس وبحث امكانية التعاون مع
مجلس البحث العلمي في المجال
البيئي وإدارة المياه حيث يمكن أن
تكون جامعة أريزونا بمثابة جهة

وزارة التعليم العالي تنظم حلقة عمل حول معادلة المؤهالت واالعتراف

استشارية في هذا المجال ،وكذلك
الدخول كشريك فعال في مشروع
المليون نخلة واالستفادة من خبرات
الجامعة في مجال الري ،والتلقيح
النباتي ،واإلدارة المتكاملة لآلفات،
واآلثار البيئية وبحث إمكانية التعاون
في مجال الصحة العامة ،من حيث
إعداد المناهج والسياسات الصحية
والوقائية المتصلة بمختلف االمراض،
منها مرض السكري وأمراض القلب
وبحث امكانية تقديم برامج في
جامعة عمان مستقبال مثل الصيدلة
اإلكلينيكية) و (برنامج الماجستير في
سياسات الصحة العامة) واالشراف
المشترك على البحوث العلمية.

نظمـت مؤخـرا وزارة التعليـم العالـي ممثلـة بدائـرة معادلـة
المؤهلات واالعتـراف حلقـة عمـل تعريفيـة عـن اجـراءات المعادلـة
واالعتـراف بقاعـة المحاضـرات بالـوزارة واسـتهدفت حلقـة العمـل
ممثلـي المـوارد البشـرية فـي كافـة الـوزارات والهيئـات الحكوميـة.
وقـد بـدأت الحلقـة بكلمة قدمتهـا رحمة بنـت ناصر الحجريـة باحثة
شـؤون إداريـة فـي دائـرة معادلة المؤهلات واالعتـراف ورحبت فيها
بالحضـور والمشـاركين وتحدثـت عـن األهـداف العامـة مـن إقامـة
هـذه الحلقـة والتـي تأتـي فـي إطـار الحملـة اإلعالميـة التـي تقـوم
بهـا الدائـرة مـن اجـل التعريـف باإلجـراءات المتبعـة فـي االعتـراف
والمعادلـة وأكـدت خلال كلمتهـا علـى أن هـذه الحلقـة فـي إطـار
الحملـة التعريفيـة التـي تنظمهـا دائـرة معادلـة المؤهلات لتوعيـة
المجتمـع أفـرادا ومؤسسـات بأهميـة التواصـل مـع الـوزارة قبـل
الشـروع فـي مواصلة الدراسـة فـي أي جهـة خارجية وللتعريـف بآلية
معادلـة المؤهـل واالعتـراف بـه.
ومـــن ثم قدم ســـرور بـــن محمد الجابـــري رئيس قســـم معادلة
المؤهـــات األكاديميـــة عرضـــا مرئيـــا تحـــدث فيه عن قســـم

برنامجان تدريبيان في وزارة التعليم العالي
تختتم وزارة التعليم العالي غدا برنامجان
تدريبيان االول بعنوان االنتماء الوظيفي
والسلوكيات المهنية بالتعاون مع معد
االنجازات العالمي للتدريب والدراسات و الثاني
بعنوان البرنامج الثاني تكنلوجيا ريادة االعمال
و تنمية السلوكيات الريادية بالتعاون مع معهد
األولى للتنمية و التدريب .
حيث شارك في البرنامج األول  25موظف
يمثلون مديريات ديوان عام الوزارة وكليات
العلوم التطبيقية يهدف البرنامج الى تزويد

المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة
بالسلوك الوظيفي وتعريفهم بأهمية أخالقيات
العمل و أثرها في تطور االداء الوظيفي لدى
الموظفين في جميع االعمال وتحسين اإلنتاجية
للشركات ،وتسليط الضوء على موضوع ذو
أهمية بالغة وهو (أخالقيات العمل واالنتماء
الوظيفي) من خالل استشراف وجهات النظر
المختلفة في المنحى النظري و العملي ،حيث
يهدف البرنامج الى إرساء مبادئ دقيقيه
وواضحة عن المسارات االخالقية في العمل بما

يكفل تحقيق أهداف المنظمة بأقل الخسائر،
ومعرفة أهمية وحيوية وضرورة االلتزام
بأخالقيات العمل ،والكفاية وإتقان العمل
وااليمان بقيمة اوقت و أهميته .
أما البرنامج الثاني فشارك فيه  15موظف من
موظفي كليات العلوم التطبيقية ويهدف الى
دراسة كيفية وضع االهداف ومواجهة التحديات
وتحمل المسؤولية و المبادرة و االبداع في
العمل المؤسسي واتخاذ االجراءات وتقييمها
من حيث المخاطر و التشبيك و االقناع .

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

اإلشراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اإلشراف
الصحفي

علي بن ناصر السنيدي
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المحررون

 عبــداهلل بن حبيــب المعينـــي خــــالد بن درويـــش المجيني -بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة

أخبار

تدشين كتاب
رحلة عمان المعمارية
تح ــت رعاي ــة معال ــي الدكت ــورة راوي ــة بن ــت
س ــعود البوس ــعيدية وزي ــرة التعلي ــم العال ــي
يدشـــن اليـــوم كتـــاب ومعـــرض رحلـــة
عمـــان المعماريـــة لمحمـــد بـــن الزبيـــر
وذلـــك فـــي قاعـــة مســـقط بديـــوان عـــام
وزارة التعلي ــم العال ــي ،ويأت ــي ه ــذا الكت ــاب
ال ــذي يق ــع ف ــي  477صفح ــة م ــن القط ــع
الكبي ــر ويتضم ــن حوال ــي ثمانمائ ــة ص ــورة
ملون ــه مطبوع ــة ويتن ــاول الكت ــاب خمس ــة
مح ــاور وه ــي ف ــن العم ــارة التقليدي ــة وف ــن
العم ــارة الدفاعي ــة العماني ــة ،وف ــن العم ــارة
المنزلي ــة وف ــن العم ــارة الديني ــة العماني ــة
والف ــن العمان ــي المعاص ــر ف ــي الس ــلطنة،
والكتـــاب يصـــدر باللغتيـــن العربيـــة
واالنجليزيـــة.
وســـوف يتضمـــن حفـــل التدشـــين اليـــوم
افتت ــاح مع ــرض مصاح ــب حي ــث س ــيتضمن
هـــذا المعـــرض بعضـــا مـــن الصـــور التـــي
يحتويهـــا الكتـــاب.

اإلخراج
الصحفي
التصوير
الفوتوغرافي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

المعـــادالت األكاديميـــة
واألســـس العامـــة المتبعة
فـــي معادلـــة المؤهـــل
الدراســـي ومراحـــل طلـــب
المعادلـــة وأغراض المعادلة
واالســـتمارات المطلـــوب
اســـتكمالها لطلب المعادلة
المطلوبـــة
والوثائـــق
الســـتكمال طلـــب المعادلة
وشـــرح نظـــام المعادلـــة
االلكترونـــي.
بعـد ذلـك قدمـت خديجـة بنـت محسـن الصبحيـة عرضـا عـن قسـم
االعتـراف وتحدثـت فيـه عـن آليـة االعتـراف بالمؤسسـات التعليمية،
وضوابط واختصاصات قسـم االعتراف بالمؤسسـات التعليمية وآلية
االعتـراف بالمؤسسـات التعليميـة والوثائـق المطلوبـة السـتكمال
طلـب االعتـراف بمؤسسـة تعليميـة خاصـة ومواصلـة الدراسـات

مؤتمر اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي

مؤتمر الخدمات النفسية :واقع وتطلعات

تنظــم جامعــة جــرش بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي
الفت ــرة م ــن 2014 /5/29 – 27مؤتم ــرا بعن ــوان اإلنت ــاج الزراع ــي
ف ــي الوط ــن العرب ــي بين الواق ــع والطم ــوح وس ــتتضمن أعمال
المؤتم ــر ع ــرض أوراق بحثي ــة ضم ــن مح ــاور المؤتم ــر الرئيس ــة
إضافــة إلــى إلقــاء محاضــرات متخصصــة تتعلــق بالقطــاع
الزراعــي ضمــن هــذه المحــاور كمــا ســيتم عــرض ملصقــات
ذات عالق ــة وذل ــك خ ــال يوم ــي المؤتم ــر األول والثان ــي يل ــي
ذل ــك جول ــة علمي ــة ف ــي الي ــوم الثال ــث للمش ــاركين م ــن خ ــارج
األردن والمهتمي ــن تش ــمل مناط ــق ع ــدة ف ــي األردن الطالعهم
عل ــى أه ــم المش ــروعات الزراعي ــة الريادي ــة األردني ــة
ويســعى المؤتمــر والمعــرض المصاحــب لــه إلــى تحقيــق
األه ــداف التالي ــة :تس ــليط الض ــوء عل ــى أهمي ــة البح ــث العلمي
فــي المجــاالت الزراعيــة المختلفــة وتبــادل الخبــرات بيــن
الباحثيــن المشــاركين ،وتشــجيع وتعزيــز روح التعــاون بيــن
الجهــات المختلفــة المشــاركة فــي المؤتمــر فــي المجــاالت
الزراعيــة المختلفــة والمشــاركة فــي محاولــة إيجــاد الحلــول
العلميــة ألهــم المشــكالت التــي تواجــه القطــاع الزراعــي
وإتاحــة الفــرص لبنــاء المناقشــات المثمــرة بيــن مختلــف
األط ــراف م ــن ذوي االهتم ــام ف ــي المج ــاالت الزراعي ــة والغذائي ــة
ح ــول الموضوع ــات والقضاي ــا ذات االهتم ــام المش ــترك وبل ــورة
الفك ــر واإلب ــداع وتحدي ــد الس ــبل العملي ــة والحل ــول الناجع ــة
فــي ســبيل تحقيــق التنميــة الزراعيــة واالطــاع علــى أحــدث
الممارســات التكنولوجيــة الزراعيــة ضمــن محــاور المؤتمــر
أدنــاه و إثــراء الخبــرات البحثيــة واألكاديميــة لــدى أعضــاء
الهيئــة التدريســية فــي الكليــة.

تنظ ــم جامع ــة إرب ــد األهلي ــة بالتع ــاون م ــع الجمعي ــة األردني ــة
لعل ــم النف ــس المؤتم ــر العلم ــي األول تح ــت عن ــوان ( الخدم ــات
النفســية واقــع وتطلعــات )  24/23فبرايــر 2014ويهــدف
المؤتمــر الــى إبــراز واقــع الخدمــات النفســية فــي األردن
والــدول األخــرى ممــا يعطــي صــورة عــن الحاجــات الراهنــة
والمســتقبلية وتطويــر التطبيقــات العمليــة فــي الخدمــات
النفســية وتعــرف أبــرز التحديــات التــي تواجــه الخدمــات
النفس ــية ف ــي الوط ــن العرب ــي والعال ــم وتع ــرف المس ــتجدات
ف ــي مج ــال الخدم ــات النفس ــية وتب ــادل الخب ــرات ف ــي ميادي ــن
الخدمــة النفســية.

المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات
ينظ ــم المؤتم ــر العالم ــي للمكتب ــات والمعلوم ــات ف ــي 22-16
أغســطس  2014بمدينــة ليــون فــي فرنســا ،مؤتمــر عالمــي
للمكتبــات والمعلومــات بعنــوان :المكتبــات والمواطنــون
والمُجتمعــات.
ويمك ــن التس ــجيل والمش ــاركة ف ــي ه ــذا المؤتم ــر م ــن خ ــال
زيــارة الرابــط http://conference.ifla.org

المؤتمر السنوي الثالث للعلوم االجتماعية
واإلنسانية
ينظ ــم المرك ــز العرب ــيّ لألبح ــاث ودراس ــة السّياس ــات المؤتم ــر

الجامعية/العليـا خارج السـلطنة ومعايير معادلة الشـهادات المهنية.
ومـن ثـم فتـح المجـال للمناقشـة والتـي حظيـت بالكثيـر مـن
التسـاؤالت التـي شـملت مسـميات البرامـج وكيفيـة إدراجهـا فـي
شـهادات المعادلـة ،وأنـواع الدراسـة المعتـرف فيهـا والتـي يمكـن
الموظـف االلتحـاق بهـا وغيرهـا من الموضـوع التي تخـص المعادلة
واالعتـراف فـي كافة المراحـل الدراسـية الجامعية والدراسـات العليا.

الس ــنوي الثال ــث للعل ــوم االجتماعيّــة واإلنس ــانيّة ف ــي م ــارس
 2014فــي الدوحــة .وقــد جــرى توحيــد موضوعَــي مؤتمــر
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية مــع موضوعــي الجائــزة
العربيــة للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية للعــام األكاديمــي
 ،2013/2014وهم ــا كم ــا يل ــي :الموض ــوع األوّل :أط ــوار التاري ــخ
االنتقاليــة ،مــآل الثــورات العربيّــة ،والموضــوع الثانــي:
السياس ــات التنموي ــة وتحدّي ــات الث ــورة ف ــي األقط ــار العربيّــة.
وللرّاغبي ــن ف ــي كتاب ــة أوراق بحثي ــة للمؤتم ــر ،يمك ــن إرس ــال
الوثائــق المطلوبــة للمشــاركة علــى العنــوان اإللكترونــي:
annualconference@dohainstitute.org

مؤتمر جودة البرامج األكاديمية وتعزيز
دور الجامعة في خدمة المجتمع
تنظ ــم جامع ــة حضرم ــوت (اليم ــن) المؤتم ــر العلم ــي الثال ــث
فــي موضــوع :نحــو جــودة البرامــج األكاديميــة وتعزيــز دور
الجامع ــة ف ــي خدم ــة المجتم ــع أي ــام  8 - 6م ــن أبري ــل 2014م.
ويســتهدف المؤتمــر تقويــم واقــع البرامــج التعليميــة فــي
جامع ــة حضرم ــوت ودراس ــة س ــبل تطويره ــا وصوال إل ــى ضمان
الج ــودة وع ــرض نم ــاذج م ــن البرام ــج التعليمي ــة ذات الج ــودة
وفــق المعاييــر اإلقليميــة والعالميــة المعاصــرة والتعــرف
إل ــى بع ــض التج ــارب اإلقليمي ــة والعالمي ــة ف ــي دور الجامع ــات
فــي خدمــة المجتمــع .واالســهام فــي نشــر ثقافــة الجــودة
بي ــن أوس ــاط منتس ــبي الجامع ــة وأف ــراد المجتم ــع ,وتنش ــيط
البح ــث العلم ــي ف ــي الجامع ــة ،والتعري ــف بإس ــهامات أعض ــاء
هيئ ــة التدري ــس ف ــي البح ــث العلم ــي بمختل ــف مجاالت ــه.
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النظام المعلوماتي المالي األكاديمي  ..أداة انجاز شاملة!

التخطيط االستراتيجي
د .أحمد بن حميد البادري
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد
كلية العلوم التطبيقية بالرستاق

التخطيط االستراتيجي هو
تخطيط بعيد المدى يأخذ في
االعتبار المتغيرات الداخلية
والخارجية ويحدد القطاعات
والمؤسسات المستهدفة ،وهو
من العمليات األساسية الذي يتم
من خالله التنسيق بين موارد
المؤسسة مع الفرص المتاحة
لها على المدى الطويل ،والخطة
االستراتيجية هي خطة شاملة
طويلة األجل تهدف المؤسسة
من خاللها إلى تحقيق أهداف
المؤسسة االستراتيجية .ولذا عند
قيامنا بالتخطيط االستراتيجي
للمؤسسة فالبد من أن نسأل
أنفسنا أسئلة عدة وهي :ما واقع
مؤسساتنا اليوم؟ وما األهداف
التي نرغب في تحقيقها؟ وما
المجاالت التي ستشملها الخطة؟
وما اإلجراءات المناسبة لتحقيق
أهداف الخطة ،وما األسلوب
المناسب للمنافسة وتحقيق
الجودة لمكونات المؤسسة؟

إن التخطي ــط االس ــتراتيجي ألي مؤسس ــة الي ــوم أصب ــح ض ــرورة
ملحـــة؛ وذلـــك ألنـــه يســـهم فـــي تحديـــد وتوجيـــه مســـارات
المؤسس ــة االس ــتراتيجية ،وصياغ ــة وتطوي ــر رس ــالة المؤسس ــة
وأهدافهـــا ،وتوجيـــه مســـار العمـــل فـــي المؤسســـة ،وتحديـــد
متطلبـــات تحســـين األداء وتحقيـــق النمـــو ،وتوجيـــه المـــوارد
واإلمكاني ــات بخطـــط مدروس ــة ،وتوجي ــه الجهـــود لتطوي ــر أداء
المؤسس ــة وقدرته ــا التنافس ــية .وأيض ــا التخطي ــط االس ــتراتيجي
مه ــم ألي مؤسس ــة؛ للتأك ــد م ــن م ــدى تحقي ــق التراب ــط بي ــن
رســـالة المؤسســـة وأهدافهـــا ومـــا تـــم وضعـــه مـــن سياســـات
وأنظمـــة ولوائـــح عمـــل المؤسســـة.
إن تخطيـــط تطلعـــات المؤسســـات اســـتراتيجياً يســـهم فـــي
تحقيـــق عـــدد مـــن األهـــداف االســـتراتيجية األساســـية ومنهـــا
توصيـــف وتقييـــم بيئـــات العمـــل ووضـــع اســـتراتيجيات فعالـــة
للتعام ــل معه ــا ،وتطوي ــر إمكان ــات المؤسس ــة لتحلي ــل الف ــرص
والقي ــود والتهدي ــدات وتقويمه ــا ووض ــع س ــبل التعام ــل الفع ــال
معه ــا ،ويج ــب أن تك ــون األه ــداف المح ــددة ق ــادرة عل ــى تدعي ــم
قـــدرة المؤسســـة فـــي تحديـــد نقـــاط القـــوة وأوجـــه الضعـــف
لديه ــا وتحدي ــد متطلب ــات التعام ــل الفع ــال معه ــا .إن التخطي ــط
االســـتراتيجي ينبغـــي لـــه ان ال يغفـــل األهـــداف ذات الطابـــع
الم ــرن والت ــي توف ــر المرون ــة لبيئ ــة المؤسس ــة ف ــي التعام ــل م ــع
المتغيـــرات غيـــر المتوقعـــة.
وحتـــى يحقـــق التخطيـــط االســـتراتيجي أهدافـــه ينبغـــي أن
تك ــون الخط ــة ق ــادرة عل ــى التع ــرف عل ــى البدائ ــل الت ــي توف ــر
فـــرص االســـتثمارات الجديـــدة المتاحـــة أمـــام المؤسســـة،
وتحديـــد ســـبل ومتطلبـــات االســـتفادة منهـــا ،وتحديـــد مـــوارد
المؤسســـة وفقـــاً العتبـــارات التكلفـــة والفائـــدة ،واالســـتفادة
م ــن دراس ــات الج ــدوى ف ــي تطوي ــر أس ــاليب وأدوات المؤسس ــة
وإعـــداد الموازنـــات االســـتثمارية ،ووضـــع أطـــر لتنويـــع مجـــاالت
أعم ــال المؤسس ــة .لذل ــك يتطل ــب التخطي ــط االس ــتراتيجي م ــن
المؤسس ــات العم ــل المبك ــر عل ــى تطوي ــر أداء القي ــادات واألف ــراد
والعامليـــن فيهـــا ورفـــع كفاءتهـــم فـــي مجـــاالت أساســـية عـــدة
حت ــى يصب ــح كل ف ــرد بالمؤسس ــة يتص ــف بخصائ ــص الطالق ــة
الفكري ــة والمرون ــة ف ــي العم ــل ،والق ــدرة عل ــى تكوي ــن ال ــرؤى
وصياغـــة األهـــداف االســـتراتيجية ،والدقـــة فـــي تقييـــم األمـــور،
ويصبـــح لديهـــم القـــدرة علـــى استشـــعار البيئـــة الخارجيـــة
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بمـــا توفـــره مـــن فـــرص أو بمـــا تفرضـــه مـــن معوقـــات اتجـــاه
المؤسســـة.
ترتكــز عمليــة التخطيــط االســتراتيجي بالمؤسســات علــى ثالثــة
أنـــواع مـــن الخطـــط وهـــي :أو ًال الخطـــة االســـتراتيجية طويلـــة
األج ــل والت ــي يُح ــدد فيه ــا فلس ــفة المؤسس ــة واأله ــداف الت ــي
تســـعى لتحقيقهـــا والبرامـــج الزمنيـــة لتحقيـــق تلـــك األهـــداف.
ثانيـــاً الخطـــط متوســـطة األجـــل وهـــي التـــي يتـــم وضعهـــا
ألوج ــه النش ــاط الرئيس ــية ف ــي المؤسس ــة كاإلنت ــاج والخدم ــات
واألفـــراد والبحـــوث واالســـتخدام األمثـــل للمـــوارد فـــي ضـــوء
األهـــداف والسياســـات .ثالثـــاً الخطـــط قصيـــرة األجـــل وتتميـــز
ه ــذه الخط ــط بأنه ــا تفصيلي ــة وتوف ــر خطوطــاً مرش ــدة لكاف ــة
أوج ــه النش ــاط ف ــي الم ــدى القصي ــر مث ــل خط ــط تدري ــب الق ــوى
البشـــرية ،وموازنـــه المصاريـــف والنفقـــات ،ويتـــم وضـــع هـــذه
الخط ــط ع ــادة عل ــى مس ــتوى التش ــغيل وذل ــك ألنه ــا مح ــددوه
وتقتص ــر عل ــى نش ــاط معي ــن فق ــط.
إن التخطيـــط االســـتراتيجي الناجـــح علـــى المـــدى البعيـــد
ينبغـــي أن يشـــمل مســـتوى المؤسســـة الرئيســـي ،ومســـتوى
وحـــدات األعمـــال االســـتراتيجية ،والمســـتوى الوظيفـــي ،حتـــى
يك ــون هن ــاك خط ــة ش ــاملة لجمي ــع مكون ــات المؤسس ــة .كم ــا أن
هن ــاك العدي ــد م ــن العوام ــل الت ــي تؤث ــر عل ــى صياغ ــة الخط ــة
االســـتراتيجية ومنهـــا األفـــق الزمنـــي لالســـتراتيجية ،والتركيـــز
عل ــى عملي ــات اإلنت ــاج ،والتناس ــق ف ــي السياس ــات ،ون ــوع وكلف ــة
الخدم ــات ،وم ــدى حم ــاس اإلدارات العليــاً للعم ــل االس ــتراتيجي
المؤسســـي.
ف ــي الواق ــع يواج ــه تخطي ــط المؤسس ــات االس ــتراتيجي أحيانــاً
بع ــض التحدي ــات والمصاع ــب ومنه ــا التغي ــر والتبدي ــل الس ــريع
ف ــي القي ــادات ومكون ــات بيئ ــة المؤسس ــة ،وع ــدم ق ــدرة االدارة
عل ــى تحدي ــد األه ــداف االس ــتراتيجية وبنائه ــا ،ومقاوم ــة بع ــض
العناصــر للتغييــر ،وعــدم وضــوح المســؤوليات داخــل المؤسســة،
واالنشــغال بقضايــا بعيــدة عــن العمــل االســتراتيجي ،وقلــة توفــر
البيانـــات واالحصائيـــات المســـاعدة للتخطيـــط االســـتراتيجي.
وأخيــراً نخلــص إلــى أن التخطيــط االســتراتيجي متطلــب أساســي
لتحقي ــق األه ــداف والرؤي ــة بعي ــدة الم ــدى والوص ــول لمس ــتويات
عالي ــة م ــن الج ــودة والتنافس ــية واالعتم ــاد للمؤسس ــة وبرامجه ــا
محليــاً وإقليم ــا وعالميــاً.

لقد باتت التطبيقات والبرامج واألنظمة االلكترونية أدوات أساسية
ومهمة في إنجاز المعامالت اليومية سواء على الصعيد الفردي أو
المؤسسي ،لذلك تسعى المؤسسات ال سيما الخدمية منها إلى
استحداث وتطوير أنظمتها في سبيل مواكبة الثورة المعلوماتية في
مجال خدمة المراجعين والمستفيدين.
ووزارة التعليم العالي كجهة حكومية خدمية لم تكن بمعزل أبدا
عن هذه التطورات ،حيث تستحدث سنويا أنظمة عديدة في سبيل
تبسيط وتسهيل اجراء المعامالت على الطالب وولي األمر وكافة
المستفيدين من خدماتها .وعلى سبيل المثال نلقي الضوء هنا في
هذا اللقاء على أحد األنظمة المهمة والحيوية التي تتبناها لجنة
االشراف على توصيات خطة تطوير تقنية المعلومات بالوزارة
وهو النظام المعلوماتي المالي األكاديمي .ملحق رؤى التقى مع
المهندس االستشاري محمد رؤوف توني خبير نظم معلومات بمكتب
مدير عام الخطيط والتطوير لتتعرف عن ماهية النظام وخصائصه
وأهم استخداماته.
ما النظام المعلوماتي المالي األكاديمي؟ ومن هم المستفيدين منه؟
نظام معلومات الطلبة المالي األكاديمي هو برنامج إداري يمكـــن
تصنيفه كأداة إلنجاز العمل اليومي لكل ما هو متعلق بالطالب من
تسجيل ومتابعة واسترجاع للبيانـات بشقيها المالي واألكاديمي،
ويتم إنجاز هذه اإلجــراءات والمعامـــالت سواء داخــل التقسيمات
اإلدارية بالوزارة ،أوفــي الملحقيات الثقافية خارج السلطنة.
تقوم الوزارة في الوقت الحالي بتطوير وتحديث النظام ،ما الغرض
من هذه التحديثات؟
إن ما تمليه احتياجات العمل وظروفه حالياً من تزايد في أعداد
الطلبة ،والبعثات ،والتخصصات ،والبرامج األكاديمية ،والمتابعة
المستمرة يفرض علينا جميعاً العمل يداً واحدة لتحقيق التكامل
والربط المباشر بين أنظمة الوزارة المعلوماتية لتحقيق التفاعل
اإللكتروني على مستوى التطبيقات المعلوماتية والسماح للتطبيقات
أن تمرر وأن تأخذ معلومات وبيانات من تطبيقات أخرى من أجل
تكملة الخدمة اإللكترونية .كذلك التكامل والربط بين قواعد بيانات
الوزارة وقواعد البيانات بالوحدات الحكومية األخرى (جهات االبتعاث
الحكومية ،ومساهمات القطاع الخاص والمنح المقدمة من الدول
الصديقة والشقيقة ...،وغيرها) من خالل بوابة عُمان (المصممة
من قبل هيئة تقنية المعلومات) ،مما يساعد على رفع مستوى كفاءة
أداء الخدمات الحكومية اإللكترونية المقدمة للمراجعين ،والحد من
االزدواجية في البيانات بين الوحدات الحكومية.
وفي هذا اإلطار كان الزماً علينا إعادة النظر في هذا األمر بمنظور
تكامل فني ،إجرائي ،وتنظيمي وليس ربط الكتروني فقط بين
قواعد بيانات ،األمر الذي ينطبق أيضا على عمليات الربط بين
قواعد بيانات الطلبة بوزارة التعليم العالي وقواعد بيانات الطلبة
بكافة مؤسسات التعليم الخاصة (الحكومية والخاصة) لسهولة

تبادل المعلومات بما يخدم أغراض تطبيق سياسات التعليم العالي
وضمان جودة مخرجات التعليم العالي ،مما يسهم بإيجابية في إدارة
صحيحة لمعلومات الطلبة المبتعثين بتلك المؤسسات التعليمية،
وتسهيل عمليات النقل والتحويل من كلية ألخرى مع تقليص
حجم األوراق واالجراءات ،والمتابعة األكاديمية للطلبة حتى لحظة
تخرجهم والتصديق على شهادات تخرجهم.
ما أهم التحديثات التي سيتم اضافتها في النظام؟ وكم سيستغرق
تنفيذ المشروع؟
يعد هذا المشروع مشروعا حيويا ومهما كون هذا النظام بمثابة
العمود الفقري لكافة األعمال والخدمات اإللكترونية المقدمة من
الوزارة للطلبة سواء المبتعثين في الخارج أو في الداخل وطلبة
الدراسات العليا ،ومعادلة المؤهالت واالعتراف ،والربط مع مكاتب
الملحقيات الثقافية ،والمؤسسات التعليمية الخاصة داخل السلطنة،
إضافة إلى الشق المالي لكافة التزامات الوزارة فيما يخص البعثات
ومصاريف الطلبة ،والذي نأمل من خالل هذا المشروع تحقيق النقلة
النوعية للتحول الرقمي للوزارة.
من أعضاء الفريق المشرف على تحديث النظام المعلوماتي
األكاديمي؟
حسب المنهجية المحددة بتوصيات الدراسة االستشارية لخطة
تطوير تقنية واألنظمة المعلوماتية بالوزارة ،فقد تم تشكيل لجنة
لإلشراف على تنفيذ توصيات خطة تطوير نظم المعلومات بالوزارة
بالقرار الوزاري ( )2013/53برئاسة مدير عام التخطيط والتطوير،
والذي نص على تشكيل مجموعة فرق عمل تحت إدارة مدير
المشروع على النحو التالي:
أ -فريق تقني من دائرة نظم المعلومات
ب -فريق المستفيدين من النظام (البعثات الداخلية ،البعثات
الخارجية ،الشؤون المالية ،التدقيق الداخلي ،المعادلة واالعتراف،
خدمات المراجعين ،الملحقيات الثقافية) وذلك لتوثيق كافة إجراءات
العمل كما هو محدد بخطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي
حسبما ورد بضوابط خدمات الحكومة اإللكترونية الموضوعة من
قبل هيئة تقنية المعلومات والمعتمدة من مجلس الوزراء الموقر،
ولتكون حجر األساس للتصميم الجديد للنظام المقترح والعتماد
كافة التصميم المرجعية للشاشات والتقارير.
هل هناك أية إشكاالت فنية يواجهها المستفيدين من النظام؟
لقد جاءت توجيهات المسؤولين بالوزارة مؤكدة على ضرورة
إتمام التكامل والربط اإللكتروني الحقيقي المباشر لكافة األنظمة
المعلوماتية بالوزارة دون المرور عبر بوابات تحميل أو تنزيل أنظمة
وسيطة (خدمات الوسيط االلكتروني من أجل تبادل المعلومات
والبيانات بين وحداتها االدارية المختلفة ) ،وأن ما كان مقبوال في

المهندس االستشاري
محمد رؤوف

السابق لم يعد مقبو ًال حالياً ،حيث إننا لن نقبل أن ال تكون كافة
األنظمة بالوزارة متكاملة ( )fully integratedالكترونياً وبصورة
ديناميكية ،بكل ما تحمله الكلمة من متطلبات ،فتوحيد كافة
األنظمة وقواعد البيانات ،ومصادر البيانات ،سيكون له المردود
الكبير حيث إننا نأمل أن يحقق ذلك على تطوير العمل بالوزارة
طبقا ألفضل الممارسات العالمية ،ومخرجات وتوصيات الدراسة
االستراتيجية لتطوير تقنية وأنظمة المعلومات بالوزارة ،ومعايير
خدمات الحكومة اإللكترونية الموضوعة من هيئة تقنية المعلومات،
وضوابط التحول الرقمي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر.
ال نستطيع القول إن هناك مشاكل فنية بالمعنى الصحيح ،كما ال
ننسى أن هذا النظام صمم عام 2003م ،وبدأ التشغيل والتطبيق
في عام 2005م بالملحقيات الثقافية ،وهذا يعني أن النظام مر
بمراحل تطويرية عدة ،واتسعت قاعدة المستخدمين ومتطلبات
المستفيدين من النظام سواء من قبل التقسيمات اإلدارية
الداخلية بالوزارة ،أو الطلبة والمراجعين ،أو المؤسسات التعليمية
الخاصة ،ووحدات الجهاز اإلداري للدولة وغيرها ،وهذا كله تطلب
من دائرة نظم المعلومات النظر إلى التقنيات الحديثة والتي تلبي
كل المتطلبات السالف ذكرها مع ضمان جودة األداء طبقا ألفضل
الممارسات العالمية ،والمعايير التقنية التصميمية والمرجعية
لخدمات الحكومة اإللكترونية.
ما توقعاتكم للنظام بعد التحديثات؟
نتوقع أن تحقق هذه التحديثات مرونة في االستخدام ،ودرجة عالية
من أمن المعلومات ،وخدمات إلكترونية من منافذ متعددة مثل:
اإلنترنت ،والهواتف الذكية ،ومركز االتصال الجديد المزمع انشاؤه
قريبا بالوزارة بدائرة خدمات المراجعين.
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وسائل التواصل االجتماعي ..مالها وما عليها!

“الوتس اب”...عولمة العصر
تحقيق الطالبة :رياء بنت حمد بن سعيد الرواحية
كلية العلوم التطبيقية بالرستاق
يشـــهد العالـــم فـــي اآلونـــة األخيـــرة طفـــرة غريبـــة مـــن نوعهـــا
ف ــي مج ــال التواص ــل ،وعالق ــة االنس ــان بأخي ــه اإلنس ــان ,إذ أصب ــح
العال ــم م ــع ه ــذه الطف ــرة الرقمي ــة ف ــي عال ــم االتص ــاالت مج ــاال
افتراضيـــا يوجـــد بـــه مـــا يوجـــد بالعالـــم الحقيقـــي بـــل ويتعـــداه
فـــي كثيـــر مـــن األمـــور كالســـرعة والزمـــن والمـــكان ،وبالتالـــي
أصبـــح العالـــم برمتـــه يشـــبه القريـــة الصغيـــرة التـــي يســـهل
التنق ــل بي ــن زواياه ــا ،فق ــد أدت وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي دورا
كبيـــرا فـــي التقريـــب بيـــن البلـــدان وأزالـــت الحـــدود ،فأصبحـــت
المجتمع ــات تش ــارك ثقافاته ــا م ــع الغي ــر حت ــى أصبحن ــا ال نف ــرد
مجتمـــع بثقافـــة خاصـــة إذ يشـــترك بهـــا الجميـــع.
كمـــا ســـاعدت هـــذه الطفـــرة علـــى إحـــداث تغييـــرات إصالحيـــة,
فـــي المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة ,بعدمـــا
تخطـــت الحـــدود وتخطـــت العـــادات والثقافـــات ،حيـــث إن ظهـــور
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي أعطـــى مســـتخدميه فرصـــاً كبـــرى
للتأثيـــر واالنتقـــال عبـــر الحـــدود بـــا رقابـــة إال بشـــكل نســـبي
محـــدود.
نتعـــرف هنـــا فـــي هـــذه المســـاحة علـــى دور مواقـــع التواصـــل
االجتماع ــي وباألخ ــص (الوات ــس أب) وال ــذي يعتب ــر م ــن وس ــائل
التواصـــل االجتماعيـــة األكثـــر انتشـــارا واألكثـــر شـــهره فـــي
وقتنـــا الحاضـــر ,والـــذي حفـــز مســـتخدميه علـــى تقويـــه الروابـــط
االجتماعيــة بينهــم ،وأيضــا قــد يــراه البعــض أنــه يــؤدي دورا فــي
نشـــر المصطلحـــات الغريبـــة علـــى مجتمعاتنـــا ونشـــر اإلشـــاعات
واألكاذيـــب.
يعـــد (الواتـــس اب) أكثـــر وســـائل االتصـــال انتشـــاراً واســـتخداما
وفاعلي ــة ،وذل ــك لس ــهولة توف ــره ف ــي الهوات ــف الذكي ــة ،ويمك ــن
بـــه التواصـــل بشـــكل ســـريع وبكلفـــة ال تـــكاد تذكـــر ،وهـــذا مـــا
جعلـــه منتشـــرا ومســـتخدما مـــن قبـــل جميـــع فئـــات المجتمـــع
وينـــدر أن تجـــد هاتـــف محمـــول ال يحتـــوي علـــى هـــذا البرنامـــج.
وعلـــى الرغـــم مـــن انتشـــار الواتـــس اب بيـــن فئـــات المجتمـــع
المختلفـــة ،إال أن انتشـــاره يشـــكل أزمـــة لـــدى البعـــض ،وذلـــك
بســـبب التأثيـــرات التـــي يســـببها نتيجـــة االســـتخدام المفـــرط
لـــه ،فـــي الوقـــت الـــذي يعتقـــد فيـــه آخـــرون بـــأن هـــذه التقنيـــة
مكنــت األغلبيــة مــن إعــادة الصداقــات القديمــة وتقويــة الروابــط
االجتماعي ــة الت ــي أصبح ــت منس ــية ،كم ــا س ــاعد عل ــى فت ــح أب ــواب
للمبرمجي ــن إلع ــادة النظ ــر ف ــي ه ــذا البرنام ــج وتطوي ــره وإنت ــاج
برامـــج مشـــابه ومنافســـة.

نقطه تحول في تقوية الروابط االجتماعية
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي عامـــة والواتـــس اب بشـــكل خـــاص
له ــا تأثيره ــا الكبي ــر عل ــى العالق ــات االجتماعي ــة ،حي ــث أصبح ــت
تجم ــع الش ــمل ف ــي إط ــار الوح ــدة ،فأصب ــح الف ــرد من ــزو بغرفت ــه
يتواصـــل مـــع مـــن يشـــاء وفـــي كل مـــكان ،وتـــرى التجمعـــات
فـــي المجالـــس العامـــة وفـــي البيـــوت وبيـــن أفـــراد العائلـــة كل
م ــع جه ــازه وكل منش ــغل بالتواص ــل م ــع األخري ــن ف ــي عالمه ــم
االفتراضـــي متجاهليـــن مـــن حولهـــم فـــي عالمهـــم الحقيقـــي
وال ــذي أث ــر س ــلبا عل ــى الكثي ــر م ــن العالق ــات االجتماعي ــة وش ــتت
الكثيـــر مـــن البيـــوت نتيجـــة االنشـــغال المفـــرط بهـــذه العوالـــم
االفتراضي ــة .ف ــي المقاب ــل ال ننس ــى دوره ــا الكبي ــر والق ــوي ف ــي
تقوي ــة الرواب ــط بش ــكل آخ ــر وتقري ــب البعي ــد وس ــرعة الحص ــول
عل ــى المعلوم ــة ،ودوره ــا الفع ــال ف ــي التس ــويق لألف ــكار اإليجابي ــة
والتحفيزي ــة والس ــلبية والدخيل ــة ف ــي المقاب ــل .حي ــث إن وس ــائل
التواصـــل االجتماعـــي ســـاح ذو حديـــن يســـتخدمها النـــاس كل
حســـب هدفـــه وانتفاعـــه.
يقـــول يوســـف بـــن محمـــد الشـــهومي معلـــم فيزيـــاء :اعتقـــد
أن (الواتـــس اب) أســـهم فـــي تقويـــة الروابـــط االجتماعيـــة،
حي ــث عم ــل عل ــى تقري ــب المس ــافات واختصاره ــا وس ــهل س ــبل
التواصـــل فـــي زمـــن كثـــرت فيـــه االنشـــغاالت واالرتباطـــات.
ولك ــن م ــن وجه ــة نظ ــري ال أرى أن التواص ــل االلكترون ــي يغن ــي
عـــن التواصـــل الحقيقـــي بيـــن أفـــراد المجتمـــع ،فالتواصـــل عبـــر
الزي ــارات مطل ــب دين ــي واجتماع ــي ،خالص ــه الق ــول نع ــم الوات ــس
اب يع ــزز العالق ــات االجتماعي ــة لكن ــه ال يغن ــي اب ــدا ع ــن التواص ــل
الحقيقـــي وتبـــادل الزيـــارات بيـــن االفـــراد....
يش ــاركه ال ــرأي زاه ــر الحس ــني معل ــم لغ ــة إنجليزي ــة بقول ــه :مم ــا
ال ش ــك في ــه أن ــه م ــن نع ــم اهلل س ــبحانه وتعال ــى أن م ــنَ علين ــا
بنعمـــة التكنلوجيـــا والتقـــدم الرقمـــي الـــذي حـــول العالـــم إلـــى
قري ــة صغي ــرة وق ــربَ البعي ــد ،فبرنام ــج الوات ــس اب انتش ــر كثي ــرا
بي ــن أوس ــاط المجتم ــع العمان ــي مم ــا أس ــهم بش ــكل كبي ــر ف ــي
تقوي ــة أواص ــر التواص ــل بي ــن األخ ــوة واألصدق ــاء والزم ــاء.
كم ــا أش ــار إبراهي ــم ب ــن س ــعيد الجلندان ــي مح ــرر صحف ــي بغرف ــة
تج ــارة وصناع ــة عم ــان قائ ــا :برنام ــج الواتس ــاب س ــهل التواص ــل
م ــع اآلخري ــن وأت ــاح فرص ــة إرس ــال رس ــائل ش ــبة مجاني ــة وب ــكل
س ــهوله ،كم ــا يمك ــن ع ــن طري ــق ه ــذا البرنام ــج عم ــل مجموع ــات
مكونـــة مـــن عـــدد مـــن األشـــخاص يمثلـــون مجتمـــع افتراضـــي
يكونـــون بالقـــرب مـــن بعضهـــم يتبادلـــون الحديـــث بـــكل يســـر
وهـــذا دليـــل علـــى دوره فـــي تقويـــة الروابـــط ،فالمجموعـــات
تتبـــادل األخبـــار والمعلومـــات ،كمـــا يســـهل إرســـال الصـــور

والفيديوهـــات بعـــد التقاطهـــا وهـــذا يضيـــف إليـــه شـــيء مـــن
الواقعيـــة.
كمـــا أضـــاف خالـــد بـــن خميـــس الســـعدي معلـــم رياضيـــات:
الرواب ــط االجتماعي ــة يج ــب أن تك ــون محفوظ ــة ومحترم ــة ،ولك ــن
لألســـف القـــت صلـــة األرحـــام جفـــاء مـــن قبـــل الشـــباب وخاصـــة
فـــي زمـــن انتشـــرت فيـــه الملهيـــات ،وجـــاء الواتـــس اب عامـــا
مس ــاعدا لتقوي ــة ه ــذه األواص ــر ورب ــط العالق ــات ببعضه ــا ولك ــن
بش ــكل مختل ــف وبلغ ــة مختلف ــة وه ــي لغ ــة التواص ــل الالس ــلكية
 ل ــذا فأن ــا أراه ــا لغ ــة نافع ــة ف ــي عص ــر تباع ــدت في ــه األجس ــاد.كمــا وافقهــم الــرأي الطالــب خالــد بــن نصيــب الفــزاري مــن كليــة
العل ــوم التطبيقي ــة بالرس ــتاق بقول ــه :أس ــهم الواتس ــاب بش ــكل
كبي ــر ف ــي تقوي ــة أواص ــر التواص ــل بي ــن أف ــراد المجتمع  بس ــبب
ســـهولة اســـتخدامه وتكلفتـــه المنخفضـــة ،كذلـــك الســـرعة فـــي
نقـــل المعلومـــة مـــن خـــال الوســـائط المختلفـــة ســـواء الصـــور
والصوتيـــات وغيرهـــا ،كمـــا أنـــه ســـاعد علـــى تقويـــة الروابـــط
العائليـــة مـــن خـــال تســـهيل عمليـــة التواصـــل ومعرفـــة أخبـــار
األق ــارب واألصدق ــاء م ــع اخت ــاف المن ــاط ق الس ــكنية وال ــدول م ــن
خ ــال خاصي ــة المجموع ــة.
كم ــا ش ــاركتنا الطالب ــة تهان ــي بن ــت قاس ــم الش ــكيلية (خريج ــه
كلي ــة العل ــوم التطبيقي ــة بن ــزوى) رأيه ــا ،فه ــي ت ــرى ب ــأن برنام ــج
الواتـــس اب ســـاعد فـــي الوقـــت الحالـــي إلـــى تقويـــة العالقـــات
بي ــن األف ــراد ف ــي مجتمعاتن ــا وجع ــل التواص ــل بينه ــم اكث ــر مم ــا
كان علي ــه ف ــي الس ــابق فأصب ــح تواص ــا يومي ــا بع ــد أن كان ش ــبه
منقط ــع!
الواتس اب ...إدمان من نوع آخر!
أصب ــح الوات ــس اب إدم ــان ل ــدى الكثي ــر م ــن المس ــتخدمين حي ــث
تجدهـــم متصلي ــن ب ــه ألكث ــر م ــن  15ســـاعة يومي ــا وبعضه ــم
يزيـــد عـــن هـــذا المعـــدل ،وهـــذا األمـــر بـــدوره ينبـــئ بمشـــكلة
م ــن ن ــوع آخ ــر وه ــي اإلدم ــان علي ــه وذل ــك بس ــبب ع ــدم س ــيطرة
الشـــخص علـــى اســـتخدامه ،فتجـــد أكثـــر المســـتخدمين غيـــر
قادريـــن علـــى االســـتغناء عنـــه ولـــو لدقيقـــة واحـــدة!
تق ــول الطالب ــة خل ــود بن ــت حم ــد الرواحي ــة م ــن كلي ــة التقني ــة
بإبـــرا  :إن للواتســـاب حيـــز كبيـــر نمـــأ بـــه الفـــراغ فـــي حياتنـــا
اليومي ــة ،ول ــه ع ــده ايجابي ــات جعلتن ــا نش ــغف ب ــه منه ــا س ــهولة
اس ــتخدامه ومعرف ــة م ــا ي ــدور حولن ــا.
وتشـــاركها الـــرأي الطالبـــة جهينـــة بنـــت محمـــد الهنائيـــة مـــن
كليـــة العلـــوم التطبيقيـــة بصـــور فتقـــول :منـــذ أن بـــدأت
باســـتخدام الواتـــس اب لـــم أحذفـــه أبـــدا مـــن هاتفـــي بســـبب
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تعلقــي بــه ،ألنــه قربنــي مــن األهــل واألصدقــاء وأصبحــت عالقتــي
وثيقــة بهــم أكثــر مــن الســابق بســبب تواصلــي المســتمر معهــم،
كم ــا ات ــاح مش ــاركتهم جمي ــع لحظ ــات حيات ــي ع ــن طري ــق الص ــور
والفيديوهـــات ،لهـــذا فأنـــا ال أســـتطع التخلـــي عنـــه.
وتشـــاركنا جواهـــر بنـــت ســـليم الجنيبيـــة مـــن كليـــة العلـــوم
التطبيقيـــة بنـــزوي شـــغفها بهـــذا “ العنصـــر اإللكترونـــي” :ال
أســـتطيع التخلـــي عـــن هـــذا البرنامـــج أبـــدا وال أتخيـــل حياتـــي
بدونـــه ،فشـــغفي فيـــه كثيـــر لدرجـــة اإلدمـــان وذلـــك ألنـــه أتـــاح
ل ــي الفرص ــة للتواص ــل م ــع أف ــراد عائلت ــي وأصدقائ ــي حي ــث أك ــون
بعيـــده عنهـــم طـــوال فتـــرة دراســـتي.
الواتسآب والحوادث المرورية
كل التقني ــات الحديث ــة ومواق ــع التواص ــل االجتماع ــي ف ــي الواق ــع
تع ــد س ــاح ذو حدي ــن ،وذل ــك يعتم ــد عل ــى اس ــتخدام الش ــخص
لهـــا والكيفيـــة التـــي يســـتخدمها ،فهنـــاك مـــن يســـتخدمه
االســـتخدام الصحيـــح والمعتـــدل كقـــراءة األخبـــار وتوصيـــل
المعلوم ــة الصحيح ــة لآلخري ــن والنص ــح واإلرش ــاد ،وف ــي المقاب ــل
هن ــاك م ــن يس ــتخدمونه بغي ــر وع ــي فت ــراه س ــببا ف ــي هالكه ــم
وه ــاك م ــن حوله ــم ،وه ــذا بالضب ــط م ــا نش ــهده بش ــكل يوم ــي
مـــن خـــال إحصائيـــات الحـــوادث المروريـــة بالســـلطنة.
وحـــول هـــذا اإلطـــار يقـــول طـــال بـــن حمـــد الرواحـــي مستشـــار
ومـــدرب فـــي التنميـــة البشـــرية :إن آخـــر إحصائيـــات الشـــرطة
للحـــوادث المروريـــة فـــي عمـــان أوضحـــت أن الســـبب الرئيســـي
لكث ــرة الح ــوادث ه ــو الس ــرعة واإلهم ــال ،واإلهم ــال يعن ــي ع ــدم
التركي ــز ف ــي الش ــارع أثن ــاء الس ــياقة ,ومم ــا ال ش ــك في ــه ب ــأن قل ــة
التركيـــز ســـببها االنشـــغال بأشـــياء أخـــرى غيـــر القيـــادة ومنهـــا
التواص ــل عب ــر الهوات ــف الذكي ــة س ــواء م ــن خ ــال الوات ــس اب و
الوس ــائل األخ ــرى .حي ــث أس ــهم الوت ــس اب ف ــي انش ــغال الس ــائق
بشـــكل كبيـــر جـــدا عـــن القيـــادة ،لـــذا يمكـــن أن نعتبـــره أحـــد
األســـباب المباشـــرة للحـــوادث المروريـــة فـــي عمـــان..
كمـــا شـــاركه حمـــود بـــن حمـــد الرواحـــي موظـــف إداري رأيـــه
قائـــا :ســـوء اســـتخدام التقنيـــة يـــؤدي الـــى عواقـــب وخيمـــة ال
تحمـــد عقباهـــا ،فيجـــب علـــى كل فـــرد أن ال ينشـــغل باســـتخدام
الهاتـــف النقـــال وخاصـــة الهواتـــف الذكيـــة ،فكلنـــا الحظنـــا بأنـــه
م ــع ازدي ــاد مث ــل ه ــذه التقني ــات ت ــزداد الح ــوادث المروري ــة ،وك ــم
موق ــف ش ــاهدته ب ــأم عين ــي اس ــتخدام كثي ــر م ــن ه ــؤالء الش ــباب
له ــذا البرنام ــج اثن ــاء القي ــادة مم ــا أدى ال ــى ك ــوارث وه ــدر للق ــوة
البشـــرية والماديـــة.
الواتساب ...وانتشار اإلشاعات والمصطلحات الالأخالقية
التقني ــة الحديث ــة الت ــي س ــارعت ف ــي تقوي ــه التواص ــل االجتماع ــي
وعملـــت علـــى التقريـــب بيـــن األماكـــن ،لـــم تقـــف عنـــد هـــذا
الحـــد بـــل نتـــج عنهـــا انتشـــار مـــا ال تحمـــد عقبـــاه ،فهـــا نحـــن
نراه ــا ولألس ــف الش ــديد ق ــد أوقع ــت بن ــا ف ــي ف ــخ م ــن اإلش ــاعات
والمصطلح ــات الت ــي يرتف ــع عنه ــا مجتمعن ــا ولك ــن لس ــهوله نق ــل
المعلوم ــة واإلش ــاعة والمصطلح ــات الدخيل ــة نج ــد أنن ــا وقعن ــا ف ــي
وحلهـــا شـــئنا أم أبينـــا.

يق ــول الم ــدرب ط ــال ب ــن حم ــد الرواح ــي :الوتس ــا ب كغي ــره م ــن
التقنيـــات الحديثـــة مثـــل التويتـــر والفيـــس بـــوك يدخـــل ضمـــن
البرام ــج التواص ــل االجتماع ــي الت ــي تع ــد فيه ــا الرقاب ــة ضعيف ــة
جـــدا وبذلـــك تعتمـــد علـــى الرقيـــب الذاتـــي للشـــخص ،فـــإذا مـــا
وجـــدت االخـــاق والقيـــم ســـيظل محافظـــاً عليهـــا فـــي كلماتـــه
وتعبيـــره ويرتقـــي بمـــا يكتـــب  ,وهنـــاك شـــريحة كبيـــرة ليســـت
ف ــي عم ــان فق ــط وإنم ــا عل ــى مس ــتوي الوط ــن العرب ــي ق ــد تك ــون
مغيبـــة عنهـــا هـــذا الجانـــب االخالقـــي  ,وبالتالـــي وجـــدت بيئـــة
خصب ــة لتوظي ــف ه ــذا النق ــص ف ــي الوت ــس اب ومنه ــا العب ــارات
الالأخالقيـــة واأللفـــاظ المتنافيـــة مـــع شـــرعنا وعاداتنـــا .ولألســـف
يعتقـــد البعـــض بـــأن التعبيـــر بهـــذا الشـــكل حريـــة شـــخصية
متناس ــين ان حري ــة الش ــخص تق ــف عندم ــا تب ــدأ حري ــة االخ ــر وق ــد
تك ــون ه ــذه الفئ ــة نفس ــها مص ــدر لإلش ــاعات والتش ــهير لبع ــض
الشـــخصيات ،إلـــى جانـــب نقـــل وطـــرح أخبـــار اغلبهـــا -بنســـبة
 -%90كاذب ــة وتنتش ــر بس ــرعة الب ــرق ،وال يمك ــن التس ــاهل ف ــي
التعامـــل معهـــا حيـــث أنهـــا تـــؤدي بشـــكل أو بآخـــر إلـــى أحـــداث
اضطراب ــات اجتماعي ــة أو حت ــى سياس ــية عل ــى مس ــتوى المجتم ــع
أو الدولـــة ككل.
ويضي ــف الطال ــب محم ــد ب ــن حم ــد الش ــقصي م ــن كلي ــة العل ــوم
التطبيقيـــة بالرســـتاق :كثـــرت فـــي اآلونـــة األخيـــرة الكثيـــر مـــن
الش ــائعات والمصطلح ــات غي ــر األخالقي ــة والرس ــائل الهزلي ــة بي ــن
الش ــباب م ــن خ ــال مث ــل ه ــذه البرام ــج التفاعلي ــة والت ــي ال تلي ــق
أب ــدا بالش ــاب العمان ــي المثق ــف ل ــذا فأن ــا أنص ــح زمالئ ــي بالترف ــع
ع ــن المس ــاهمة ف ــي نش ــر هك ــذا رس ــائل للح ــد منه ــا نظ ــرا لس ــوء
تأثيره ــا عل ــى مجتمعن ــا المحاف ــظ.
وكان للطالبــة دالل بنــت محمــد الهنائــي كليــة العلــوم التطبيقيــة
بعبـــري رأي مماثـــل فتقـــول :إنـــه لمـــن المؤســـف ظهـــور بعـــض
الرس ــائل الت ــي تحم ــل بي ــن أحرفه ــا مع ــان ال تلي ــق بمجتمعاتن ــا
المتمس ــكة بالع ــادات والتقالي ــد .وم ــا تحمل ــه ه ــذه الرس ــائل م ــن
معانـــي هادمـــة لمجتمعنـــا ،وهـــذا دليـــل علـــى التخلـــف الفكـــري
وعــدم الوعــي بمــا ينقــل ويكتــب وينشــر عبــر هــذه الوســائل ،كمــا
أنــه مــن المؤســف أن هــذه الرســائل أصبحــت متداولــة بيــن افــراد
المجتمعــات وخاصــة الطلبــة فــي المــدارس والكليــات والذيــن هــم
عمـــاد هـــذا الوطـــن والذيـــن ينبغـــي أن يكونـــوا علـــى قـــدر مـــن
المس ــؤولية والثقاف ــة ،وه ــذا م ــا ق ــد يؤث ــر س ــلبا عل ــى أخالقه ــم
ومس ــتقبل بالده ــم آج ــا.
الرؤية الشرعية
وحـــول الرؤيـــة الشـــرعية لهـــذا األمـــر يقـــول محمـــد بـــن حمـــود
بـــن حمـــد الرواحـــي موظـــف بمحكمـــة ســـمد الشـــأن االبتدائيـــة
ومحاضـــر زائـــر بجامعـــة نـــزوى :ﻻ يختلـــف اثنـــان بمـــدى التطـــور
العلم ــي ال ــذي يش ــهده العال ــم والطف ــرة العلمي ــة الهائل ــة الت ــي
تســـابق الزمـــن مـــع إيجابياتهـــا الجميلـــة وصفاتهـــا النبيلـــة ،إﻻ
أن ل ــكل جه ــد بش ــري جانبي ــن (إيجابي ــا وآخ ــر س ــلبيا) وم ــن ه ــذا
اﻹنجـــاز العالمـــي العلمـــي الرهيـــب شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي
( الواتـــس آب ) فهـــو مقـــرب للبعيـــد وموضـــح للمبهـــم ومبيـــن
للمجمـــل ،فالعالـــم بيـــن يديـــك قريـــة صغيـــرة بـــه تتواصـــل
اﻷرح ــام وتتوط ــد العالق ــات وتتعم ــق الصداق ــات وتنج ــز المش ــاريع

وتعقـــد الصفقـــات بأقصـــر عبـــارة وأســـرع إشـــارة وأقـــل جهـــد
وأرخـــص ثمـــن بالصـــوت والصـــورة والكتابـــة .يراســـلك مـــن
الش ــرق إل ــى الغ ــرب ف ــي اللي ــل والنه ــار وه ــو منق ــذك ف ــي حال ــة
العســـر واليســـار واألريحيـــة واالضطـــرار ،لديـــك فيـــه مكتبـــة
عالميـــة مـــن شـــتى صنـــوف الكتـــب وتقـــرأ التاريـــخ وأنـــت فـــي
غرف ــة نوم ــك ب ــا تع ــب وﻻ نص ــب ،نس ــتطيع ب ــه أن ننش ــر الدي ــن
ونأمـــر بالمعـــروف وننهـــى عـــن المنكـــر بحســـن عـــرض وجميـــل
أســـلوب ،هـــذه بعـــض جوانبـــه الخيـــرة التـــي يســـندها اﻹســـام
ويح ــض عليه ــا الدي ــن ،ولك ــن ف ــي الحقيق ــة يتحل ــى لن ــا وج ــه آخ ــر
له ــذا العال ــم وه ــو وج ــه يكش ــر ع ــن ني ــوب الخط ــر ويبع ــث م ــن
عيني ــه الش ــرر ،فه ــو نه ــم بنش ــر اﻹش ــاعات وتلفي ــق الته ــم وأكل
لحــوم البشــر بالتهريــج بــا دليــل .ﻻ ســيما علمــاء اﻷمــة وأصحــاب
اﻹبـــداع ذوي الهمه  ,وســـامق القمـــة ،هنـــا يصبـــح البرنامـــج
أق ــل م ــا يق ــال في ــه أن ــه تضيي ــع ألوق ــات المس ــلم وقت ــل للهم ــم
وإضاعـــة لحقـــوق الجماعـــة ،حيـــث كثـــر المغفلـــون والدجالـــون
وقاتلواﻹبـــداع ومبيـــدو النجـــاح وأعـــداء التألـــق.
كمــا ﻻ ننســى الخطــر المحــدق باﻷمــة وهــو تزايــد الحــوادث بيــن
فئ ــة الش ــباب بس ــبب اس ــتخدام ه ــذه الخدم ــة أثن ــاء القي ــادة فك ــم
قاتـــل لنفســـه ومبيـــد لغيـــره حـــول المنحـــة إلـــى محنـــة والنعمـــة
إلـــى نقمـــة واالتصـــال إلـــى قطيعـــة والفـــرح إلـــى تـــرح؛ حـــوادث
مروعـــة وأمـــوال مهـــدرة وأرواح أزهقـــت وأطفـــال يتمـــت ونســـاء
رملـــت وقلـــوب أمهـــات كســـرت وطاقـــات أمـــة بـــددت .فليقـــف
الش ــاب ويحاس ــب نفس ــه ت ــرى ف ــي أي وج ــه م ــن هذي ــن الوجهي ــن
يس ــتخدم ه ــذا الس ــاح؟!
وأخيرا.....
إن وجـــود التقنيـــات الجديـــدة ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي
وخاصـــة الواتـــس اب الـــذي بتنـــا ال نســـتغني عنـــه ينبهنـــا إلـــى
شـــيء مهـــم حتـــى نحقـــق الفائـــدة منـــه ونســـتطيع التغلـــب
عل ــى إش ــكالياته الت ــي بات ــت تؤرقن ــا وتس ــبب لن ــا المخاط ــر وه ــو
تحديـــد الهـــدف مـــن اســـتخدامه وتســـخيره لنـــا وليـــس علينـــا
وعلـــى المجتمـــع مـــن حولنـــا ،فـــإذا كان الهـــدف منـــه التســـلية
فيج ــب أن ال نجعل ــه وس ــيلتنا الوحي ــدة لمل ــيء الف ــراغ ب ــل يج ــب
أن نخت ــار أنش ــطة أخ ــرى م ــن ش ــأنها أن تحق ــق لن ــا نف ــس الق ــدر
مـــن التســـلية وبـــدون آثـــار جانبيـــة كممارســـة رياضـــة محببـــة
أو المشـــي أو قـــراءة الكتـــب ,حتـــى ال نقـــع فريســـة اإلدمـــان
اإللكترون ــي ،كذل ــك وج ــب علين ــا االهتم ــام بالتواص ــل االجتماع ــي
الحقيقـــي مـــع األصدقـــاء وأفـــراد األســـرة كالخـــروج معهـــم فـــي
نزهـــة بمـــكان مفتـــوح واللعـــب مـــع الصغـــار لتجديـــد النشـــاط
وتقويـــة الصـــات مـــع الجميـــع.
أيض ــا يج ــب أن تتصال ــح م ــع الطبيع ــة وتتفاع ــل معه ــا ،فالبيئ ــة
الواقعيـــة بهـــا الكثيـــر مـــن األشـــياء الممتعـــة ،التـــي يمكـــن أن
تســـعدنا وتشـــغل وقتنـــا أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر.
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انبثقـــت فكـــرة إنشـــاء اللجنـــة مـــن منطلـــق تطابـــق موضوعـــات
مؤسســـات التعليـــم العالـــي الخاصـــة ،فيمـــا يتعلـــق بالتواصـــل
مـــع مؤسســـات الدولـــة المختلفـــة لتمكينهـــا مـــن أداء رســـالتها
التعليميـــة التـــي أُنشـــئت مـــن أجلهـــا ،وذلـــك لكـــون أن هـــذه
االحتياجـــات ذات طبيعـــة مســـتمرة ومتواتـــرة ،مـــا يتطلـــب أن
تكـــون هـــذه المؤسســـات التعليميـــة فـــي حالـــة تواصـــل شـــبه
دائـــم مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات الصلـــة مـــن أجـــل توفيـــر
هـــذه االحتياجـــات ،ورغبـــة تلـــك المؤسســـات فـــي إيجـــاد نـــوع
مـــن التنســـيق فيمـــا بينهـــا حـــول تلـــك األمـــور ،وطرحهـــا علـــى
الجهـــات الرســـمية ومتابعـــة تحقيقهـــا ،لذلـــك بـــادرت جامعـــة
الش ــرقية إلـــى دعـــوة كافـــة مؤسســـات التعليـــم العال ــي الخاصـــة
إلـــى عقـــد اجتمـــاع موســـع لمناقشـــة خلـــق آليـــة للتنســـيق فيمـــا
بينه ــا ،وق ــد حض ــر ه ــذا االجتم ــاع المنعق ــد ف ــي  4يوني ــو2012
عـــدد مـــن الجامعـــات والكليـــات الخاصـــة ،وتمخـــض عـــن هـــذا
االجتم ــاع االتف ــاق عل ــى تش ــكيل لجن ــة تس ــمى” اللجن ــة التنس ــيقية
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي الخاصـــة “ وتشـــكيل فريـــق عمـــل
له ــا برئاس ــة جامع ــة الش ــرقية وعضوي ــة كل من:جامع ــة صح ــار،
وجامع ــة ن ــزوى ،وجامع ــة ظف ــار ،وكلي ــة الزه ــراء للبن ــات ،والكلي ــة
الحديثـــة للتجـــارة والعلـــوم ،وكليـــة مجـــان الجامعيـــة ،وكليـــة
عمـــان البحريـــة الدوليـــة.
أنيطـــت بالفريـــق الـــذي أطلـــق عليـــه الحقـــاً اســـم “المكتـــب
التنفيذي”،مهمـــة بلـــورة مهـــام واختصاصـــات اللجنـــة المزمعـــة
ومكتبه ــا التنفي ــذي ليك ــون حلق ــة وص ــل بي ــن مؤسس ــات التعلي ــم
العال ــي الخاص ــة فيم ــا بينه ــا وبي ــن تل ــك المؤسس ــات والجه ــات
المعنيـــة بالدولـــة ،وقـــد عقـــد الفريـــق أول اجتماعاتـــه بتاريـــخ
 31ديس ــمبر  2012ف ــي مق ــر المكت ــب اإلداري لجامع ــة الش ــرقية
بمســـقط ،وعبـــر أعضـــاء الفريـــق عـــن رغبتهـــم فـــي عقـــد لقـــاء
م ــع معال ــي الدكت ــورة وزي ــرة التعلي ــم العال ــي ،للتعري ــف باللجن ــة

واالس ــتئناس بوجه ــة نظ ــر معاليه ــا ح ــول كل م ــا م ــن ش ــأنه أن
يدع ــم تكوي ــن اللجن ــة ،ويحق ــق األه ــداف المرج ــوة منه ــا والت ــي
تخ ــدم مس ــيرة التعلي ــم العال ــي الخ ــاص ف ــي الس ــلطنة ،وبالفع ــل
التق ــى الفري ــق بمعاليه ــا بحض ــور س ــعادة الدكت ــور وكي ــل ال ــوزارة
وعـــدد مـــن المســـؤولين والمختصيـــن بتاريـــخ  23ينايـــر ،2013
وحص ــل عل ــى مبارك ــة ال ــوزارة لمش ــروع انش ــاء اللجن ــة التنس ــيقية
لمؤسس ــات التعلي ــم العال ــي الخاص ــة ،كم ــا وجه ــت معاليه ــا ب ــأن
تكــون قنــاة التواصــل مــع الــوزارة مديــر عــام الجامعــات والكليــات
الخاص ــة ،وذل ــك للتنس ــيق وتس ــهيل مهم ــة أعم ــال اللجن ــة.
أعضاء اللجنة
تـــم توجيـــه دعـــوة إلـــى كافـــة مؤسســـات التعليـــم العالـــي
الخاص ــة وعدده ــا  26مؤسس ــة لالش ــتراك ف ــي عضوي ــة اللجن ــة،
وقـــد رحبـــت هـــذه المؤسســـات بالفكـــرة وحضـــرت االجتماعيـــن
التنســـيقيين األول والثانـــي والمنعقـــد فـــي  4يونيـــو 2012و11
مـــارس .2013
االهداف والتطلعات
تســـعى اللجنـــة الـــى تطويـــر الفكـــرة الـــى رابطـــة غيـــر ربحيـــة
ذات شـــخصية اعتباريـــة ،وتتمتـــع باســـتقالل مالـــي وإداري تمثـــل
مؤسس ــات التعلي ــم العال ــي الخاص ــة المرخص ــة ،لمتابع ــة األم ــور
التـــي تهـــم األعضـــاء مـــع مؤسســـات الدولـــة واألطـــراف األخـــرى،
وتتشـــكل مواردهـــا مـــن االشـــتراكات والتبرعـــات واإلعانـــات غيـــر
المشـــروطة ،وتســـعى إلـــى تحقيـــق الغايـــات واألهـــداف التاليـــة:
 .1توثي ــق عُ ــرى العالق ــات والتع ــاون والتكام ــل والتنس ــيق فيم ــا
بيـــن المؤسســـات التعليميـــة المكونـــة لهـــا ،ومـــع الجهـــات
المعنيـــة بالتعليـــم العالـــي الخـــاص والهيئـــات والمنظمـــات ذات

االهتمـــام بالشـــؤون التعليميـــة عـــن طريـــق تنظيـــم قنـــوات
االتصـــال وتبـــادل الـــرأي والمشـــورة وتبـــادل الزيـــارات وعقـــد
المؤتم ــرات والتنس ــيق ف ــي النش ــاطات المش ــتركة ،واإلس ــهام ف ــي
تطويـــر وتحديـــث البرامـــج والوســـائل التعليميـــة ،بمـــا يتناســـب
مـــع االحتياجـــات المســـتقبلية لمختلـــف القطاعـــات االســـتثمارية
واإلنتاجي ــة ،والقي ــام بالبح ــوث والدراس ــات واالستش ــارات وبرام ــج
التدريـــب وإعـــادة التأهيـــل والتطويـــر المســـتمر لمختلـــف عناصـــر
العمليـــة التعليميـــة والتربويـــة بمـــا يتـــاءم مـــع المســـتجدات
العلميـــة والتربويـــة ،وتفاعـــل الجهـــات التعليميـــة مـــع المجتمـــع
للقي ــام بالدراس ــات لس ــوق العم ــل لتوفي ــر الك ــوادر م ــن مختل ــف
التخصص ــات ل ــدى المؤسس ــات التعليمي ــة وف ــق حاج ــات المجتم ــع،
وتوثيـــق عُـــرى التعـــاون بيـــن مؤسســـات اإلنتـــاج والمؤسســـات
التعليميـــة ،والتعـــاون مـــع مؤسســـات التعليـــم العالـــي داخـــل
الس ــلطنة وخارجه ــا ،والتنس ــيق ف ــي مج ــاالت النش ــاطات الطالبي ــة
المختلفـــة.
اإلنجازات والرؤى المستقبلية
عقـــدت اللجنـــة حتـــى اآلن اجتماعيـــن موســـعين ،وعقـــد مكتبهـــا
التنفيـــذي ثالثـــة اجتماعـــات ،وتـــم اعـــداد مســـودة للنظـــام
األساســـي تمهيـــداً لعرضـــه علـــى االجتمـــاع الموســـع لمؤسســـات
التعليـــم العالـــي الخاصـــة المزمـــع عقـــده فـــي نهايـــة فبرايـــر
 ،2014وت ــم فت ــح حس ــاب الش ــتراكات االعض ــاء وإع ــداد موازن ــة
عامـــة للجنـــة وباشـــر األعضـــاء ســـداد االشـــتراكات ،كمـــا تـــم
التواص ــل بي ــن المكت ــب التنفي ــذي للجن ــة ووزارة الق ــوى العامل ــة،
حي ــث التق ــى أعض ــاء المكت ــب بمعال ــي الش ــيخ الوزي ــر وع ــدد م ــن
المســـؤولين والمختصيـــن بالـــوزارة؛ وذلـــك للتعريـــف باللجنـــة
ومناقش ــة المواضي ــع ذات الصل ــة ،حي ــث ت ــم االتف ــاق عل ــى تحدي ــد
شـــخص مســـؤول بالـــوزارة كقنـــاة للتواصـــل بيـــن الطرفيـــن.

