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أخبار

التطبيقيات تشارك في الزيارة الطالبية لمؤسسات
التعليم العالي بدول مجلس التعاون

افتتاح معرض الوظائف وريادة األعمال الرابع
المدنية وهيئة سجل القوى
العاملة وكذلك المؤسسات ذات
الصلة كصندوق رفد وهيئة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وغرفة تجارة وصناعة عمان
وغيرها من المؤسسات والشركات
األخرى من مختلف محافظات
السلطنة .يهدف المعرض إلى
تعريف الخريجين على الفرص
الوظيفية والتدريبية في مختلف
المؤسسات وفي مختلف القطاعات
من خالل التواصل المباشر مع
المختصين من تلك الجهات.

يشـارك طلبـة كليـات العلـوم التطبيقيـة مـن كليـات
( عبـري ،وصحـار ،نـزوى) أشـقاءهم مـن طلبـة دول
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي الزيـارة
الطالبيـة الخامسـة والعشـرين لطلبـة مؤسسـات
وجامعـات التعليـم العالـي بـدول مجلـس التعـاون
لـدول الخليـج العربيـة والتـي تسـتضيفها جامعـة
حائـل بالمملكـة العربيـة السـعودية فـي الفتـرة من
العاشـر إلـى الخامسـة عشـرة مـن ابريـل الحالـي،

ويشـرف علـى الوفـد المشـارك علـوي العيـدروس
أخصائي النشـاط الرياضـي بكلية العلـوم التطبيقية
بصاللـة ،جديـر بالذكر بـأن هذه الزيـارة تأتي ضمن
خطـة عمـل اإلدارة التعليميـة باألمانـة العامـة لدول
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة وتهـدف إلى
بنـاء عالقـات وطيدة بين طلاب الكليـات والجامعات
بمختلـف دول مجلـس التعـاون واالطلاع علـى
تجاربهـم واألنشـطة التـي تقـوم بهـا كل مؤسسـة.

جامعة البريمي تنظم حلقة عمل حول تقنيات التعليم

التعليم العالي تشارك في معرض كومكس
تشـارك وزارة التعليـم العالـي ممثلـة
بدائـرة خدمـات المراجعيـن فـي معـرض
تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت (كومكـس)
والـذي تـم افتتاحـه أمـس األثنيـن بمركـز

تطبيقية صحار تحصد المركز الرابع على مستوى
السلطنة في المناظرة الفكرية

انطالق فعاليات الملتقى الطالبي
تسـتضيف كليـة العلـوم التطبيقيـة
بالرسـتاق الملتقـى الطالبـي الرابـع عشـر
األسـبوع القـادم فـي الفتـرة مـن -14
2014/4/16م والـذي يأتـي تحـت عنـوان
( ريـادة األعمـال -تنميـة مسـتدامة ) ،
وسـوف يحتوي برنامج الملتقى على العديد
مـن الفعاليـات واألنشـطة واالسـتضافات
المحليـة والعالميـة  .وقـد اختـارت اللجنـة
الرئيسـية لفعاليـات الملتقـى الطالبـي
لهـذا العـام أن تكـون السـمة العامـة لهذا
الملتقـى بعنـوان ( ريـادة األعمـال -تنميـة
مسـتدامة ) وذلـك تحقيقـا لعـدة أهـداف
منهـا الربـط بيـن ريـادة األعمـال والتنمية
المسـتدامة وإلقـاء الضـوء على الـدور الذى
تلعبـه مشـروعات ريـادة األعمـال كأداة
مـن أدوات تحقيـق التنميـة المسـتدامة.

عمـان الدولـي للمعـارض ،وتمثلـت
مشـاركة الـوزارة فـي عـرض أهـم الخدمـات
االلكترونيـة التـي تقدمهـا الـوزارة للطلاب
والمؤسسـات والشـركات والخدمـات التـي

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

كتب :ابتسام الخايفية
حصلـت كليـة العلـوم التطبيقيـة بصحـار
علـى المركـز الرابـع علـى مسـتوى السـلطنة
فـي مسـابقة المناظـرة الفكريـة الكبـرى التي
نظمتهـا جامعـة السـلطان قابـوس متمثلـة
فـي جماعـة صـوت التنميـة ضمـن فعاليـات
(الملتقـى التنمـوي السـادس الفكـر والمفكـر
إحيـاء ومعاصرة)..وقـد تخلـل المسـابقة
مجموعـة مـن الجـوالت كانـت بدايتهـا علـى
مسـتوى كليـات وجامعـات السـلطنة باسـتثناء
جامعـة السـلطان قابـوس .وقـد نافسـت كلية
العلـوم التطبيقيـة بصحـار فـي الجولـة األولى
كل مـن الجامعـة األلمانيـة للتكنولوجيـا
وجامعـة نـزوى ضمـن تصفيات الجولـة األولى
وحصلـت علـى المركـز األول والـذي أهلهـا
للدخـول للتصفيـة الثانيـة والتـي تنافسـت
فيهـا  6فـرق وهـي جامعـة السـلطان قابـوس

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

اإلشراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اإلشراف
الصحفي

تقدمهـا لموظفيهـا داخليـا ،وعلـى هامـش
مشـاركتها دشـنت الوزارة مسـابقة الكترونية
يوميـة مصاحبـة للمعـرض علـى موقعهـا
االلكترونـي وسـيتم سـحب فائـز واحـد يوميا.

علي بن ناصر السنيدي

المحررون

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

وجامعـة قطروجامعـة اإلمارات ،وكليـة العلوم
التطبيقيـة بصور،والكليـة التقنيـة بشـناص
وكليـة العلـوم التطبيقيـة بصحـار .فقـد تـم
تشـكيل مجموعتيـن تضـم كل منهمـا ثلاث
فـرق ،المجموعـة األولـى ضمـت جامعـة
السـلطان قابـوس وقـد تنافسـت الفـرق
السـت تنافسـا كبيـرا انتهـى بتأهـل أربـع
فـرق للمربـع الذهبـي وهـي جامعـة السـلطان
قابـوس وجامعـة قطـر مـن المجموعـة
األولـى وكليـة العلـوم التطبيقيـة بصحـار
والكليـة التقنيـة بشـناص مـن المجموعـة
الثانيـة ،بعدهـا أجريـت مناظـرة لتحديـد
الفائـز بالمركـز األول والثانـي واللـذان حصـل
عليهمـا كل مـن جامعـة السـلطان قابـوس
وجامعـة قطـر وجـاءت الكلية التقنية بشـناص
فـي المركـز الثالـث وحصلـت كليـة العلـوم
التطبيقيـة بصحـار علـى المركـز الرابـع .

اإلخراج
الصحفي
التصوير
الفوتوغرافي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

نظمـت جامعـة البريمـي ممثلـة بكلية التجـارة حلقة
عمـل حول اسـتخدام التكنولوجيـا والتقنيات الحديثة
فـي التعليـم .قـدم مـن خاللهـا المحاضـر عرضـا
وافيـا عـن أهميـة التكنولوجيـا فـي التعليـم ،وطبيعة
الطلبـة فـي العصـر الحالـي الـذي يتميـز بانتشـار
وسـائل االتصـال والمعرفـة وشـبكة اإلنترنـت ،كمـا
قـدم شـرحا نظريـا وعمليـا وافيـا عـن برنامـج البالك
بـورد علـى الشـبكة العالميـة الـذي يمثـل أفضـل

وسـيلة إلدارة التواصـل بيـن المـدرس وطالبـه،
حيـث يتيـح رفـع الملفـات المطلوبـة لهـم ،ورصـد
درجاتهـم والمالحظـات الخاصـة بهـم ،كمـا يتيـح
للطلبـة متابعـة ذلـك بخصوصيـة تامـة .وقـد حضـر
الورشـة مجموعـة مـن معلمـي ومعلمـات المـدارس
بمحافظـة البريمـي ،الذيـن تفاعلـوا مـع المحاضـر،
وعرضـوا كثيـرا مـن تسـاؤالتهم ومداخالتهـم حـول
الموضـوع ،وأثنـوا علـى هـذا الجهد المتميـز والرائع.

المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان
جودة التعليم العالي
بالقاهرة فعاليات
نظمت جامعة عين شمس
الدورة الرابعة للمؤتمر العربي الدولي لضمان
جودة التعليم العالي  2014’IACQAفي الفترة
من  3-1ابريل  2014بالتعاون مع األمانة العامة
للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم
العالي المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية.
يهدف المؤتمر إلى بلورة فهم عربي متكامل لجودة أداء
الجامعات ،وتسليط الضوء على آليات االرتقاء بها ،إلى

جانب اهتمامه بتطوير متطلبات االعتماد والترخيص
للجامعات العربية ،وتذليل تحديات تطبيق مفاهيم إدارة
الجودة الشاملة في الجامعات العربية ،إضافة إلى نقل
الخبرات والتجارب العربية واألجنبية لالستفادة منها في
المؤسسات التعليمية .أما لغة المؤتمر فستكون باللغتين
العربية واإلنجليزية .وقد تضمن المؤتمر جلسات
علمية لعرض البحوث العلمية المقبولة ومناقشتها،
ومحاضرات نوعية من علماء وشخصيات علمية مرموقة.

معرض الوظائف وريادة
األعمال – الرؤى واألهداف
معرض الوظائف وريادة األعمال
السنوي لكليات العلوم التطبيقية هو
نتاج للرؤية االستراتيجية التي تبنتها
وزارة التعليم العالي والتي تندرج
ضمن استراتيجية وطنية في مواجهة
تحديات سوق العمل في السلطنة من
سيف السليماني
خالل تبني سياسات عدة في محاولة
الموائمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل
بمختلف قطاعاته العامة والخاصة باإلضافة إلى قطاع مهم تم التركيز علية
منذ فترة وهو قطاع رواد االعمال.
وكما هو معلوم بأن وزارة التعليم العالي ارتأت أن يتم تأسيس مركز للتدريب
والتوجيه الوظيفي في كل كلية من كليات العلوم التطبيقية لتنفيذ هذه
االستراتيجية من خالل التركيز على عدة جوانب اهمها صقل مهارات الطالب
المرتبطة بالتخصصات المختلفة من خالل تشجيع الطالب على استغالل
فرص التدريب خارج الكلية وداخلها عن طريق حلقات عمل تدريبية
تستضيف خبراء واختصاصيين من جهات مختلفة للحديث عن تجاربهم
وخبراتهم وكذلك التركيزعلى صقل السمات والمهارات الشخصية للطالب
لتتوائم مع مطالب واحتياجات سوق العمل في السلطنة .
كما أنه من األدوار المناطة بمراكز التدريب والتوجيه الوظيفي في كليات
العلوم التطبيقية العمل على نسج شبكة من العالقات والدفع بعملية
الشراكة مع قطاعات العمل المختلفة من خالل أنشطة ترويجية تتبناها مراكز
التدريب والتوجيه الوظيفي ويأتي معرض الوظائف وريادة االعمال السنوي
كأهم فعالية متعددة األهداف فمن خالل هذا المحفل السنوي تعمل الكليات
بروح الفريق الواحد في البحث عن فرص التوظيف والتدريب المتوفرة في
قطاعات العمل بصورة عامة كما أن معرض الوظائف يعتبر همزة وصل بين
الكليات بمكوناتها من إدارة و وأعضاء هيئة تدريس وطلبة مع المؤسسات
المشاركة في المعرض يتعرف فيها كل طرف على اآلخر عن قرب متلمسين
احتياجات بعضهم البعض.
وإدراكا ألهمية دعم وتشجيع ريادة األعمال في السلطنة والتي أوليت اهمية
كبيرة من قبل الحكومة الرشيدة تم تعديل مسمى المعرض منذ العام
الماضي لتدرج ريادة األعمال في التسمية وتم تفعيل االهتمام بهذا الجانب
في فعاليات المعرض الحالي في نسخته الرابعة والذي سيقام في ربوع كلية
العلوم التطبيقية بصحار لمدة ثالثة ايام من  2014/4/9-7حيث تم
استضافة عدة مؤسسات معنية بدعم وتشجيع ريادة االعمال كما تم دعوة
نماذج مشرفة لمشاريع رواد اعمال من مخرجات الكليات وذلك لنشر ثقافة
ريادة االعمال من خالل إبراز التسهيالت واإلجراءات والدعم من المؤسسات
المعنية بهذا الجانب ،وأيضا تشجيع الطلبة لريادة األعمال من خالل االلتقاء
بزمالئهم من الخريجين الذين خاضوا تجربة المشاريع الخاصة .
ومن خالل هذه الفعالية الكبيرة تسعى كليات العلوم التطبيقية ممثلة
بمراكز التدريب والتوجيه الوظيفي على مساندة مخرجاتها فيما يتعلق
بجوانب التوظيف والتدريب و الترويج للتخصصات والبرامج المختلفة ودعم
الخريجين في حدود االمكانات المتاحة .
سيف بن هالل بن سعود السليماني
رئيس مركز التوجيه الوظيفي بكلية العلوم التطبيقية بنزوى

تحت النظر

تحت رعاية سعادة الشيخ محمد
بن أحمد الندابي وكيل وزارة
الخدمة المدنية لشؤون الخدمة
المدنية اُفتتح أمس االثنين
معرض الوظائف وريادة األعمال
الرابع وذلك بكلية العلوم
التطبيقية بصحار والذي يستمر
لغاية التاسع من الشهر الجاري.
34
شارك في المعرض
مؤسسة أغلبها من شركات
من القطاع الخاص كالشركة
العمانية للمصافي والصناعات
البتروكيمائية (أوربك) وشركة

فالي عمان والشركة الهولندية
(سي ستينويج عمان) ومؤسسة
جسور ومحافظة مسقط كشركة
حيا للمياه ومجموعة شركات
المؤسسة التجارية العمانية
والشركة العمانية لإلتصاالت
تاول
ومجموعة
(عمانتل)
ومحافظة الوسطى ممثلة في
هيئة الدقم االقتصادية وميناء
والمنطقة
الصناعي
صحار
الصناعية بصحار ،إضافة إلى
العديد من المؤسسات الحكومية
المعنية بالتوظيف كوزارة الخدمة

3

أخبار

4

إطاللة

أهمية نشر ثقافة ريادة األعمال
الفرق بين رائد األعمال ورجل األعمال

الدكتور عوض بن علي المعمري
األستاذ المساعد بكلية العلوم التطبيقية بصحار

تمثل ثقافة ريادة األعمال في العصر الحالي أهمية
كبيرة للعديد من اقتصاديات العالم سواء كانت
المتقدمة منها أو الناشئة ،وذلك لما توفره ريادة
األعمال من زيادة في مستوى دخل الفرد ،وتعتبر ريادة
األعمال أيضا قوة رئيسية محركة لخفض عدد الباحثين
عن عمل؛ حيث يقوم رواد األعمال بتوفير العديد من
الفرص الوظيفية للباحثين عنها من خالل االستغالل
األمثل للموارد المتاحة وذلك من خالل استيعابهم
في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا
بدوره يسهم في خفض معدالت الباحثين عن عمل
في تلك الدول كما تسهم ريادة األعمال في التنمية
المستدامة للمجتمعات من خالل إشراك جميع فئات
المجتمع في التنمية االقتصادية .وقد اوضحت بعض
اإلحصاءات أن العديد من الدول المتقدمة تقوم
اقتصادياتها على هذا النوع من المؤسسات  ،حيث
إنها تشكل أكثر من  %90من مجموع المؤسسات في
الواليات المتحدة األمريكية لوحدها .كما أنها تعتبر
أحد اهم المصادر لالبتكارات والمشاريع اإلبداعية.
و تسعى العديد من دول العالم في نشر ثقافة ريادة
األعمال بين أفراد المجتمع بكافة شرائحه ،وكغيرها
من الدول تعد السلطنة من أوائل الدول الخليجية
التي اهتمت بنشر ثقافة العمل الريادي بين افراد
المجتمع ،فقد خرجت ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والتي أقيمت بسيح الشامخات بوالية بهالء
عام  ،2013بمجموعة من القرارات التي تهدف إلى
دعم رواد األعمال العمانيين وتوفير البيئة الحاضنة
لهم من خالل تزويدهم بالمعلومات والمهارات واألفكار
الريادية و التي توفرها المؤسسات الحكومية لهم
ليساهموا في النهوض باالقتصاد الوطني.

وفي الحديث عن ريادة األعمال ينبغي تسليط الضوء على
الفرق بين رائد األعمال و رجل األعمال ،حيث يرى العديد
من الناس أن هذين المصطلحين يحمالن نفس المعنى،
وكأنهما مصطلحين مترادفين وفي الحقيقة أن هناك
اختالف رئيسي بين االثنين ،حيث إن رائد األعمال يتبنى
ويبتكر فرص تجارية جديدة يحتاج إليها المجتمع المحيط
به  ،فرائد األعمال باستطاعته تحويل الفكرة التجارية
إلى مشروع تجاري ناجح يتميز بميزة تنافسية ينفرد بها
مشروعه عن غيره من المشاريع المكررة والمتوفرة التي
يمكن أن يقوم بها رجل األعمال .ولتبسيط الفرق يمكن
االستعانة بهذا المثال ،فرجل األعمال يمكن أن يفتتح
مشروعا تجاريا “كالهايبر ماركت” مثال مشابها ألي “هايبر
ماركت” موجود في السوق ،أما رائد االعمال فيفكر في
إضافة ميزة ينفرد بها مشروعه (الهايبر ماركت) عن باقي
المنافسين كأن مثال يدخل ميزة البيع االلكتروني بجانب
طريقة البيع التقليدي.
أنواع ريادة االعمال
أما أنواع ريادة األعمال فيمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام،
القسم األول منها وهو النوع التقليدي الذي يركز على
الجانب التجاري والذي يؤدي فيه هامش األرباح دورا كبيرا
من خالل قيام رائد األعمال التجاري بتقديم منتج او خدمة
للمستهلكين ترضي احتياجاتهم وفي نفس الوقت تعود
بالربح عليه أما النوع الثاني فيركز على الجانب االجتماعي
فمؤسسات رواد األعمال االجتماعية تكون غير ربحية
بمعنى أن هامش األرباح ال يشكل الهدف األساسي لها إال
فقط ما تحتاجه لتغطية تكاليف األنشطة االجتماعية التي
تقوم بها والنوع الثالث يركز على البيئة والمحافظة عليها،
إال أن النوعين األوليين هما الشائعان في وقتنا الحالي.
اعتقادات خاطئة عن ريادة األعمال
هناك العديد من االعتقادات الخاطئة لدى بعض الناس عن
ريادة األعمال فمثال يرى الكثير من الناس أن ريادة األعمال
ترتبط ارتباط كلي بمرحلة عمرية معينة ،وفي الحقيقة
يمكن لرائد األعمال أن يبدأ مشروعه التجاري في أي مرحلة
عمرية؛ فهناك بعض المشاريع الرائدة دشنها أصحابها
وهم في عمر الشيخوخة ،وهناك من دشن مشروعه وهو
في بداية العشرينات!
كما أن هناك اعتقاد سائد بأن ريادة األعمال تقتصر على
تخصصات معينة كتخصص تقنية المعلومات بفروعه
كالتصميم والبرمجة والمونتاج وغيرها ،وهذا أيضا اعتقاد
غير صحيح فرائد األعمال يمكن أن ينجح في أي تخصص

متى ما توفر التفكير اإلبداعي والمثابرة فهما من أهم
صفات رائد األعمال ،فهناك أمثلة كثيرة لرواد أعمال
نجحوا في مجال الهندسة والتغذية وغيرها من المجاالت.
ومن االعتقادات الخاطئة كذلك ربط ريادة األعمال بذوي
الدخول المرتفعة على اعتبار أن العديد من المشاريع
تحتاج إلى تمويل مالي كبير ،وفي الحقيقة أن هناك العديد
من المشاريع قامت برؤوس أموال بسيطة حتى أثبتت
نفسها في السوق بعد ذلك توسعت وتفرعت ،كما أنه
في الوقت الحالي تتجه العديد من الدول لتقديم الدعم
المادي واللوجيستي لرواد األعمال ،ولقد قامت السلطنة
بتخصيص العديد من المراكز والحاضنات التي توفر هذا
الدعم لرواد األعمال مثل صندوق الرفد والذي يشرف على
العديد من المراكز المهتمة بهذا المجال .وهناك اعتقاد
آخر بأنك البد أن تكون تربيت في أسرة تجارية أبا عن جد
حتى تستطيع أن تكون رائد أعمال ناجح وفي الواقع ال صحة
لهذا االعتقاد فما دمت تملك الرغبة الحقيقية والمثابرة
يمكنك أن تكون رائد أعمال متميز.
دور وزارة التعليم العالي في تعزيز مفهوم ريادة األعمال
أدت وزارة التعليم العالي دورا مهما في نشر ثقافة ريادة
األعمال ،وبفضل الرؤية الثاقبة لوزارة التعليم العالي أصبح
هناك مقرر أكاديمي خاص بريادة األعمال يدرس لكافة
طلبة كليات العلوم التطبيقية بمختلف تخصصاتهم ،كما
أن وزارة التعليم العالي انتهت مؤخرا من وضع منهج حديث
لريادة األعمال مع األخذ بعين االعتبار األنشطة المصاحبة
التي يمكن أن يقوم بها الطلبة لصقل مهاراتهم كرواد
أعمال وذلك ترجمة لقرارات ندوة تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات،
حيث من المقرر أن يطرح لجميع طلبة مؤسسات التعليم
العالي بالسلطنة الخاصة منها والحكومية وذلك ايمانا
منها بأهمية ريادة األعمال في االرتقاء بمستوى االقتصاد
الوطني .حيث اوضحت احدى الدراسات والتي اقيمت عام
 2008في نتائجها إلى أن الطلبة الذين يدرسون مقرر
ريادة اعمال تزيد نسبة امكانية انشاء مشروع تجاري خاص
بهم بأربعة اضعاف عن اولئك الذين لم يدرسوا ذلك
المقرر.
ختاما وجب التأكيد على أن عصرنا الحالي يستوجب علينا
كمؤسسات تعليمية بنشر ثقافة ريادة االعمال بين جميع
فئات المجتمع المختلفة بدءاً من تضمينها بمناهج التعليم
العام في المدارس إلى تدريسها بمؤسسات التعليم العالي
وتخصيص مراكز متخصصة لريادة األعمال ،فالفوائد التي
سيجنيها المجتمع كثيرة ،وهنا وجب الفخر بما قدمته
وتقدمه لنا حكومتنا الرشيدة من غرس ما من شأنه االرتقاء
باإلنسان على تراب هذا الوطن الغالي عمان.
(دمتم رواد أعمال ناجحين)
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جديد معرض الوظائف هذا العام ...
فـي هـذا اللقـاء يتحـدث معنا الدكتـور علي بن حسـن اللواتـي عميد
كليـة العلـوم التطبيقيـة بصحـار – الكليـة المسـتضيفة لمعـرض
الوظائـف وريـادة األعمـال هـذا العـام  -ليطلعنـا علـى أهميـة هذه
المعـارض ومسـتجدات معـرض هـذا العـام.
 فـي البدايـة حدثنـا عن أهميـة إقامة معارض التوظيـف والتدريبفي الكليات؟

الدكتور علي بن حسن اللواتي
عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار

عندما يتخرج الطالب أو يشارف
على التخرج فإن جل ما يشغل
باله هو التوظيف وسوق العمل،
فيسعى ويبحث عن فرص عمل
أو حتى فرص تدريبية لصقل
مهاراته وتهيئة نفسه لخوض
تجربة عملية جديدة تختلف تماما
عن البيئة الدراسية التي تعود
عليها سنين طوال.
لذلك دأبت كليات العلوم
التطبيقية إلى تزويد الطالب بتلك
الفرص من خالل عدة قنوات من
بينها إقامة معارض التوظيف
والتدريب وريادة األعمال والتي
من شأنها أن تجمع الطالب ورب
العمل تحت سقف واحد حتى
يتسنى للطالب االطالع على أهم
المهارات والقدرات التي يتطلبها
سوق العمل والفرص المتاحة
فيه.

حرصـت وزارة التعليـم العالـي علـى تنظيـم مثـل هـذه المعـارض
بشـكل دوري بالتعـاون مـع كافة كليات العلوم التطبيقيه بالسـلطنة
باإلضافـة إلى عدد من المؤسسـات األكاديميـة الحكومية والخاصة،
ويهـدف المعـرض إلـى جمـع جهـات التوظيـف فـي القطاعيـن العـام
والخـاص تحـت سـقف واحـد إلتاحـة الفرصـة لعـرض مـا لديهم من
فـرص تدريبيـة أو توظيفيـة وفتـح قنوات حـوار بينهم وبيـن الطلبة
الذيـن يشـاركون مـن كافـة مؤسسـات التعليـم العالي ومـن مختلف
المناطـق ،وتجتهـد الـوزارة ان تجعـل هـذا المعـرض متنقلا يعقـد
فـي كل عـام في احـدى محافظات السـلطنة إلتاحة الفرصـة للجميع،
ويركـز المعـرض علـى التواصـل بيـن الطالـب وجهـة التوظيـف أو
الدعـم فـي مختلـف الجوانب ذات الصلة بمشـاريع الشـركات الفعلية
وخططهـا القادمـة ،وإجـراءات التقـدم للوظائـف وتفاصيـل ذات
عالقـة بمتطلبـات كل وظيفـة والمعاييـر المعتمدة وطبيعـة الرواتب
والحوافـز وغيرها.
 كم عدد المؤسسات المشاركة في المعرض؟تشـارك فـي هـذا العـام عـدد مـن المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة
تتجـاوز  35مؤسسـة مـن بينهـا سـجل القـوى العاملـة ووزارة القوى
العاملـة والخدمـة المدنيـة وهيئـة االذاعـة والتلفزيـون وغرفة تجارة
وصناعـة عمـان وصندوق رفـد والهيئة العامة للمؤسسـات الصغيرة
والمتوسـطة والعديـد مـن شـركات الموانـيء وصناعـة النفـط
واالتصـال والبتروكيماويـات والخدمـات.
  -ما جديد المعرض هذا العام؟

تحويل مسـمى ومحتوى المعرض لمسـمى معـرض الوظائف وريادة
األعمـال تشـجيعا لثقافة ريـادة األعمال لدى الطلبـة وتوجيههم نحو
البـدء بمشـاريعهم الخاصـة ،كمـا تم إضافـة عيادتيـن متخصصتين
إحداهمـا لعمـل مقابلات مـع مختصيـن ومهنيييـن مـن القطـاع
الخـاص الصناعـي بغـرض تدريـب واختبـار أداء الطلبـة وتزويدهـم
بالنصائـح والمالحظـات الالزمـة قبـل إجرائهـم لمقابلات التوظيف،
واألخـرى لتحليـل وشـرح كيفيـة كتابـة السـير الذاتيـة وسـيتم ذلـك
بشـكل عملـي باالسـتفادة مـن المختصيـن مـن القطاعيـن بسـوق
العمل.
  هل هناك فعاليات جانبية على هامش المعرض؟سـتقدم بعـض الجهـات المشـاركة حلقـات عمـل ونـدوات توعويـة
تتنـاول بعـض مهـارات البحـث والتقديـم والتسـويق للباحـث ورائـد
األعمـال علـى حـد سـواء فضلا عـن حلقـات لعمـل التعريفيـة بأوجه
الدعـم التـي تقدمهـا لـرواد االعمـال.
 ما تقييكم لمدى استفادة الطالب من هذه المعارض؟بلا شـك هنـاك اسـتفادة تعتمـد علـى جديـة كل طـرف واخالصـه
واسـتعداده ،ولكـن ال بـد أن نوجـه للطالـب هنـا كلمـة وهـي أن ال
يستسـلم للتحديـات التـي قـد تواجهـه قبـل التوظيـف وأن يمتلـك
الصبـر واالسـتعداد واإليجابيـة والمبـادرة والرغبـة طـوال الوقـت،
وينبغـي أال يفـوت أي فرصـة عمـل حتـى لـو كانـت متواضعـة ويثبت
ذاتـه مـن خالل خبراته وسـمات شـخصيته ومثابرته فـي العمل ،هذا
مـا يحتاجـه سـوق العمـل وطالبنا بـإذن اهلل جديرين بهـذه الفرص،
ومطلـوب فـي الوقـت نفسـه مـن جهـات التوظيـف أن تثـق وتجـرب
وتعطـي الفرصـة وأن تسـتثمر فـي الجاديـن مـن أبنائها فهـم عماد
الوطـن .
تحيـة وتقديـر لـكل من سـاهم فـي انجـاح المعرض ،ونحـن فخورون
جـدا أن شـهدنا معرضـا وطنيـا موحـدا يضـم العديد من مؤسسـات
التعليـم والتدريب فـي البالد.
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معــرض الــوظـائف وريــادة األعمال  ..واقــع وتطلــعــات
إعداد  :بيان بنت يوسف البلوشية ،جميلة بنت العقاب الزيدية
اللجنة اإلعالمية بكلية العلوم التطبيقية بصحار

دأبت وزارة التعليم العالي على تنظيم معرض الوظائف
لكليات العلوم التطبيقية سنوياً ،بهدفِ إيجاد قناة
تواصل وحوار بين الطلبة وجهات التوظيف بالمؤسسات
المشاركة من القطاعين العام والخاص ،والتعرف على
الفرص التدريبية ،أو التوظيفية المتاحة لالنخراط في
سوق العمل.
وحول جديد معرض الوظائف الرابع لكليات العلوم
التطبيقية ،وماهية مثل هذه المعارض وأهميتها للطلبة
استطلعنـا بعض اآلراء ،حيث أجمع األغلب على أهمية
معارض الوظائف في تعريف الطلبة بالمؤسسات مع
وجود قصور في خلق فرص عمل حقيقية لهم.
وفي هذا الصدد يستهل د.علي بن حسن اللواتي – عميد كلية
العلوم التطبيقية بصحار -الحديث عن معرض الوظائف الرابع
قائ ً
ال :تشارك في هذا العام عدد من المؤسسات الحكومية
وشبه الحكومية والخاصة تتجاوز  35مؤسسة من بينها
سجل القوى العاملة ووزارة القوى العاملة والخدمة المدنية
والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون وغرفة تجارة وصناعة
عمان وصندوق الرفد والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والعديد من شركات الموانئ وصناعة النفط
واالتصال والبتروكيماويات والخدمات .ويؤكد اللواتي على
تجديد المعرض هذا العام اسماً ومحتوى ،حيث يقول  :تم
تحويل مسمى ومحتوى المعرض لمسمى معرض الوظائف
وريادة األعمال ،وذلك تشجيعا ً لثقافة ريادة األعمال لدى
الطلبة وتوجيههم نحو البدء بمشاريعهم الخاصة.
بناء عالقات تواصل
وحول معايير اختيار المؤسسات
الحكومية والخاصة للمشاركة
في المعرض ،يتحدث د.أحمد
الريامي – عميد كلية العلوم
التطبيقية بعبري  : -هناك
العديد من المعايير التي يتم
على أساسها اختيار المؤسسات
المشاركة في المعرض ،بما
د .أحمد الريامي
ينعكس إيجاباً على تحقيق
األهداف المنشودة فال بد
من التعرف على عدد فرص العمل الشاغرة والمتاحة داخل
المؤسسة بما يحفز الطلبة لمزيد من االستعداد للمنافسة،
كذلك عدد الفرص التدريبية التي تتيحها هذه المؤسسات

للطلبة والتي تمكنهم من معايشة سوق العمل والتعرف على
الخيارات الموجودة لصقل مهاراتهم وقدراتهم ،باإلضافة
إلى مراعاة أن يكون نشاط المؤسسة ذات عالقة بطبيعة
التخصصات والبرامج المطروحة بالكليات مما يساعد في بناء
شراكة حقيقية بين الكليات ومؤسسات قطاعات العمل ،كما
ينبغي أن يراعى طبيعة النشاط المتواصل للمؤسسة واألداء
الجيد في السوق المحلي والدولي .أما عن أهمية معرض
الوظائف للطلبة يقول الريامي  :ترتكز أهمية المعرض على
تثقيف الطالب وتسويقه لسوق العمل من ناحية ومساعدة
الطالب على بناء عالقات تواصل وتعارف مع مختلف المؤسسات
من ناحية أخرى ،وبالتالي مساعدته في أن يحدد هدفه ومساره
نحو المؤسسة المناسبة لكي يكمل مشواره بعد التخرج .وعن
النتائج اإليجابية التي حصدتها الكليات من هذه المعارض
يؤكد  :ال يخفى على أحد أهمية المعرض الوظيفي والنتائج
التي تم التوصل إليها سواء على صعيد التدريب أو التوظيف
أو التعريف بمخرجات الكليات .أو بناء الشراكة مع مؤسسات
قطاعات العمل من خالل توقيع العديد من مذكرات التفاهم
مع العديد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص .لذا أدعو
أبناءنا الطلبة لالستفادة من الفرص المتاحة في المعرض،
على اعتبار أن الجهد الذي سيبذل مستقبال سيكون كبيرا إذا
ما قارنا فرصة تواجد أكبر عدد من مؤسسات قطاعات العمل
في مكان واحد ،فما نحصل عليه اليوم في هذا المعرض قد
نحتاج ألشهر من البحث والتقصي الحقا للوصول إليها.
 300فرصة وظيفية
وحول أهداف معرض الوظائف يقول د.عوض المعمري -
استاذ مساعد بقسم المتطلبات العامة : -يهدف المعرض
بشكل رئيسي إلى تسويق مخرجات كليات العلوم التطبيقية
الست باعتبار أن هذه المخرجات هي المنتج األبرز لها ،كما
يسعى إلى إبراز المهارات والمعارف التي يمتلكها خريجو هذه
الكليات ،ومدى موائمتها مع سوق العمل ،وتوفير بيئة مناسبة
للشركات لتقوم بتقديم شرح مفصل عن أهم المهارات التي
تتطلع إليها هذه الشركات عند التعيين ،كما يهدف المعرض
وألول مرة إلى إبراز أهمية ريادة األعمال بالنسبة للخريجين،
وعليه فإن هذا المعرض سيصاحبه معرض خاص برواد األعمال
العمانيين من داخل هذه الكليات وخارجها ،كما ستقام على
هامش فعاليات المعرض بعض حلقات العمل المتعلقة بريادة
األعمال  .ويؤكد المعمري  :تكمن األهمية العظمى في مثل
هذه المعارض في مساعدة الخريجين في الحصول على فرص
وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم األكاديمية من خالل دعوة

الشركات ذات التخصص ،وقد استطاع هذا المعرض من
توفير اكثر من  300فرصة وظيفية وعدد جيد من الفرص
التدريبية لطلبة كليات العلوم التطبيقية .هي دعوة لكل طلبة
كليات العلوم التطبيقية لالستفادة من كل ما هو موجود في
هذا المعرض ،والعمل بجد واخالص لدفع عجلة التنمية في
هذا الوطن.
التدريب والمنح والرعاية
ويقـول سالم الحجري – قائم بأعمال رئيس قسم ضمان
الجودة  : -تعتبر معارض الوظائف من أهم القنوات التي
يستطيع من خاللها الطالب اكتشاف الخيارات المهنية والبحث
عن الفرص الوظيفية  ،حيث تؤدي دوراً حيوياً وأساسياً في
توفير قنوات االتصال للطلبة مع قادة الصناعات والقطاعات
الحيوية المختلفة لمناقشة جوانب مهمة أخرى غير التوظيف
كالجوانب المهمة في تعليمهم وفرص التدريب والمنح
والرعاية ،وأتمنى أن تتم على أرض المعرض الرابع مقابالت
شخصية ألجل التوظيف ،إلتاحة الفرص الحقيقية للطلبة،
متمنياً لهم كل التوفيق بإذن اهلل.
وتعرب ليلى بنت ناصر الكميانية– طالبة بكلية العلوم
التطبيقية بعبري -عن رأيها حول ماهية استفادة الطلبة
من المعرض قائلة ّ :
لعل استفادتنا تكمن في التعرف على
بعض الشركات التي تهتم بالتخصصات المطروحة في
الكليات ،وطبيعة عمل تلك الشركات ومتطلبات سوق العمل
من خبرة وكفاءة ،باإلضافة إلى التسويق عن النفس بتقديم
السيرة الذاتية .وتقترح الكيمانية في تواجد الفرص الوظيفية
الفعّلية بالمعرض فض ً
ال عن التعرف عليها فقط !
الجدية من قبل المؤسسات المشاركة
ويشاركنا الحديث محمد الصوافي – خريج كلية العلوم
التطبيقية بصاللة -قائ ً
ال  :معارض الوظائف السنوية من
أهم التجمعات التي تهم الطالب الجامعي ،وخاصة الخريجين
من مختلف التخصصات ،حيث يتسنى للطالب دراسة سوق
العمل العماني من خالل الوظائف المطروحة والشاغرة في
المؤسسات المشاركة ،وبالتالي معرفة التخصصات التي لها
اإلقبال الشديد في سوق العمل .كما أنها تعتبر فرصة لتهيئة
الخريج لسوق العمل من خالل توفير كل المعلومات الالزمة
عن بيئات العمل المختلفة .ويشير الصوافي إلى دور بعض
الشركات في المعارض ،قائ ُ
ال  :من خالل زيارتي لمعظم
معارض التوظيف في السلطنة ،أجد أن بعض الشركات أو

المؤسسات تقتصر على الترويج
الشخصي للمؤسسة أو الشركة
دون تقديم أي شاغر وظيفي
للطالب ،وهناك من المؤسسات
من يعتذر عن استقبال السيرة
الذاتية للمتقدمين بحجة
توجههم للتسجيل االلكتروني
في المؤسسة أو الشركة نفسها،
وهذا مما يقلل من ثقة هذه
محمد الصوافي
المعارض لدى الطالب ومدى
مصداقيتها في تقديم الفرص
الوظيفية الشاغرة .وبرأيي هذه المعارض ال تسهم في خلق
فرص عمل ،بل هي ملتقى للمؤسسات ومعرفة المعلومات
الكافية عن المؤسسات والشركات بشكل مباشر .ويتطلع
الصوافي إلى وجود الجدية من قبل المؤسسات المشاركة في
المعرض ،وطرح الشواغر بمصداقية أكبر ،والتوسع ليشمل
معظم المؤسسات في سوق العمل العماني.
تفعيل الخطة االستراتيجية السنوية
وتتفق خالصة العامرية – خريجة كلية العلوم التطبيقية
بصور -مع الصوافي قائلة  :يأتي معرض الوظائف كحلقة وصل
بين مؤسسات سوق العمل والطالب لتعرض لهم خدماتها
وشواغرها وفرص التدريب وكيفية التقدم لها ،لكن ما نراه
هو أن هكذا معارض ال جدوى منها لعدم وجود المصداقية
وال تنال رضا المتقدمين لها ،فقد أخذت المعنى من مسماها
للعرض فقط.
أصبحت معارض تسويقية وترويجية لبعض الجهات ،يتخذون
شعارات ال أساس لها من الصحة .لألسف لم يعد معرض
الوظائف إال مجرد تفعيل الخطة االستراتيجية السنوية للجهة
المستضيفة ،كفانا من معارض الوظائف ولنبدأ بمعارض
التوظيف ،نعم يجب إلزام كل جهة مشاركة بأن تقدم عدد
من المقاعد المتاحة وتقوم بعملية التوظيف فوراً بعد عمل
اإلجراءات المتبعة.
ال تلبي رغبات الطلبة

محمود الفارسي

ويقول محمود بن إبراهيم
الفارسي – طالب بكلية العوم
التطبيقية بصور : -معارض
الوظائف بشكل عام هي
فرصة لتقريب الخريجين من
المؤسسات العامة والخاصة،

فهي سالح للطالب للتعرف على متطلبات شغل الوظائف
واآللية التي تتم فيها اختيار الباحثين عن العمل والخبرات
المطلوبة .ويؤكد الفارسي  :ال زالت معارض الوظائف ال تلبي
رغبات الطلبة ،لكونها ال تخلق فرص العمل بشكل كبير ،حيث
تستغل بعض المؤسسات مشاركتها للترويج عن خدماتها
بشكل أكبر ،ولكن ال ننكر أيضا وجود مؤسسات أخرى تقدم
وظائف فعلية ،والتي قد ال تتوافق أحيانا مع كل التخصصات.
فتح المجال للشركات من دول
الجوار
ويشاطره الرأي محمد المياسي
– طالب بكلية العوم التطبيقية
بصحار -في طبيعة مشاركة
بعض المؤسسات قائ ً
ال :
أصبحت معارض التوظيف مجرد
تسويق للشركات ولقاءات ،حيث
من النادر وجود فرص العمل
محمد المياسي
فيها مع الزخم الذي تحدثه
و اإلعالن الكبير عنها .فيما
يقترح المياسي بأن يتم توسيع دائرة الشركات و القطاعات
الحكومية المشاركة ،وضع شروط معينة للمشاركة كأن تكون
هناك فرص شاغرة مثال ،فتح المجال للشركات من دول الجوار
كاإلمارات وقطر والسعودية و غيرها في حالة توفيرهم فرص
عمل للعمانيين!
مدير توظيف بأحد أكبر المنتجعات بالسلطنة ..نستدعي
الطالب ولكن!!
يخالف أحمد الشيزاوي خريج كلية العلوم التطبيقية بصحار
الطالب الرأي ويؤكد على أهمية هكذا معارض ،وجدية
المؤسسات المشاركة في هذه المعارض الستقطاب طالب
الكليات ،يقول أحمد :بدأت مسيرتي الوظيفية كمنسق
توظيف بمنتجع شانجريال وبعد عشرة أشهر من توظيفي تم
ترقيتي إلى مسؤول توظيف ومنها إلى مدير توظيف وذلك
تقديرا ألدائي الوظيفي ،ومنذ انضمامي للمنتجع شاركت
في العديد من معارض التوظيف وكنا نقوم بعرض الفرص
التدريبية والتشغيلية للطالب وكوني خريج كليات العلوم
التطبيقية أحاول جاهدا أن اتيح الفرصة لزمالئي الطالب
من هذه الكليات فنستقبل سيرتهم الذاتية وعند مقابلتهم
وتقديم عروض التوظيف لهم نتفاجأ برفضهم للعروض
بحجة أن بعضهم يفضل االلتحاق بالقطاع الحكومي والبعض
اآلخر غير مقتنع بالعمل في قطاع السياحة والضيافة وغيرها

من الحجج غير المقنعة والتي لم أتمنى أن أسمعها من كفاءات
مشهودة في الكليات مع العلم بأن أغلب الوظائف التي تم
عرضها على الطالب وظائف إدارية لها ثقلها في المؤسسة.
وكذلك من خالل تواصلي مع مدراء توظيف عدد من شركات
القطاع الخاص وجدت أنهم يواجهون نفس االشكالية من قبل
الطالب ،ولهذه األسباب فضلنا عدم المشاركة في معرض
هذا العام فما الجدوى من المشاركة إذا كان الطالب يرفض
عروض اغلب الشركات في كل مرة!
فرص عمل حقيقية
كما يضيف يعقوب بن ابراهيم الفارسي رئيس قسم التدريب
والتوجيه المهني بكلية العلوم التطبيقية بصور :أود أن أؤكد
بأن معارض التوجيه الوظيفي هدفها في البداية أوجد جوا
من التواصل بين طالب الكليات ومؤسسات التوظيف في
القطاعين الحكومي والخاص ،وال يخفى على أحد بأنه خالل
معارض الوظائف الثالثة الماضية لكليات العلوم التطبيقية
كانت هناك العديد من الفرص الوظيفية المطروحة من
قبل بعض الشركات ،حيث كانت تستقبل السيرة الذاتية
للطالب خالل المعرض وبعد انتهاء المعرض تقوم بالتواصل
مع الطالب إلكمال إجراءات اختبارات الكفاءة والمقابالت
الشخصية .فعلى سبيل المثال قام طيران االتحاد في العام
الماضي باستقبال السيرة الذاتية للطالب  ،ومن ثم قام بإجراء
اختبارات اللغة االنجليزية والحاسوب اثناء فترة إقامة المعرض
وكان االقبال كبيرا من الطالب ،وقد يكون بعض الطالب
حالفهم الحظ والتحق بالعمل معهم بالفعل ،كنت اتكنى أن
يتواصل معنا الطالب حتى نتمكن من معرفة عدد الطالب
الذين تم قبولهم في تلك الوظائف المطروحة آنذاك .كذلك
استقبلت المؤسسة التجارية العمانية ومجموعة سعود بهوان
وهيئة الدقم االقتصادية السيرة الذاتية للطالب عبر البريد
االلكتروني ،وتم التواصل مع عدد من الطالب ومقابلتهم.
لذلك ادعو الطالب لعدم االستهانة بأهمية مثل هذه
المعارض ومحاولة االستفادة منها قدر المستطاع من خالل
اظهار جديتهم في العمل وعدم اليأس ،فقد تستقبل الشركات
طلبات توظيفهم وتحتفظ بها في قاعدة بياناتها لحين توفر
وظائف تتناسب وتخصصات الطالب المتقدمين.
ما بين طموح الطالب وتطلعاته من معرض الوظائف وريادة
األعمال  ..ومعطيات سوق العمل الحالي ،يبقى سعي الطالب
الدؤوب ومدى جديته في البحث عن فرص العمل ،ومدى
استعداده النفسي والجسدي لخوض عباب جو العمل الحقيقي
هو األهم إلثبات جدارته وكفاءته أمام تلك المؤسسات
والشركات.
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ال تغرق في معرض الوظائف ،واصنع وظيفتك!
تستقطب معارض الوظائف عدداً من المؤسسات الخاصة والحكومية

مع سوق العمل؛ فـ ظهرت حمالت إعالمية إلكترونية تعبر عن استياءهم

مُعلنين عن كم من الوظائف المتخصصة؛ لتوفر لـ خريجي كليات
ٍ
العلوم التطبيقية الفرصة في المنافسة والقياس والتجربة.

وغضبهم من تأخر التوظيف ،فـ يا ترى هل سيكون المعرض القادم
حً
ال؟

وتسهم هذه التجمعات في تعريف الباحث على عمل المسارات الوظيفية

ٌ
سؤال مهم ستجيب عليه األيام ولكن لمَ ال نفكر عميقاً! يوفرُ سوق

المختلفة في تخصصه الدقيق ،وكسب خبرة التعامل مع سوق العمل،

العمل عدداً من الوظائف ستعرض بعضها في هذا المعرض ولكنها

واطالع الباحث عن عمل على المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة .كما

لن تتوافق مع عدد الخريجين المتزايد كل عام ،فـ هل ستنتظر طوي ً
ال

تزيد من وعي الشباب بالمستقبل المهني المُنتظر في سوق العمل،

حتى تتوظف ؟ و هل طول انتظارك في البحث عن وظيفة مناسبة لك

وتوفر الفرص لـلمؤسسات المشاركة استقطاب الموظف الكفوء

يسبب اإلحباط؟

المناسب لشغل الوظيفة من أولئك الخريجين و الباحثين عن عمل،

عزيزي الباحث عن العمل ،والباحثة :ال تفقد الثقة بنفسك! ابقَ

وتزيد من ثقة سوق العمل بمخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية.

مُبتهجًا مُتفائ ً
ال“ ،وأنتَ تبحث عن الحياة؛ التنسَ أن تعيش”! حتى

تنظم المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية والخاصة في السلطنة
معارض الوظائف سنويًا ؛ لتؤكد على دورها اإليجابي في دعم سوق

عمل بعد إنهاء دراستك الجامعيّة؛ فعليكَ أن ترتب
لو لم تحصل على ٍ
يومك؛ فالجلوس في البيت وإضاعة الوقت في الال فائدة لن يدعم

العمل العماني بالكفاءات الماهرة المتعلمة لتحسين اإلنتاجية

عمل ما ،ولن يأتِي به عند عتبةِ بابك .اجعل بحثك عن
بحثك عن ٍ
الوظيفة وكأنه الوظيفة التي تشغلها؛ فتلتزم بها وتبحث عن الطاقة

بكلية العلوم التطبيقية بصحار ٌ
والمستقبل
مثال جمعَ ما بين الواقعَ
ِ
المأمول.

التي تعينك فيها .إذا ،عليكَ أن تضُم في يومك كل شيء يتعلق
بوظيفتك كخطوة ما قبل التوظيف ،مثل الفعاليات واألعمال الخيرية

ٌ
محمل بإيجابيات منها تأمينُ عددٍ
لهي خبرٌ
إن مثل هذه المعارض ِ
جيّد من الوظائف للباحثين عن عمل ،وتقليل نسبة عدد المواطنين

نفع لهذا الوجود؛ ليس هذا فحسب!
التي تولد شعورا بداخلك أنك ذو ٍ
بل تعزز معارفك وتوسّع عالقاتك ،باإلضافة إلى أنّها تغذي سيرتك

الباحثين عن عمل الذي يتناقص بفعل ما تعرضه الهيئات والمؤسسات

الذاتية .و ال تنسَ التدريب العملي حتى وإن كان جهدك في البحث

الحكومية والخاصة المُشاركة .حقا! كالمٌ كهذا ينفخ فينا روح األمل

ٌ
ومثال آخر قد يشغل بحثك هذا ،هو البدء في
عن عمل متعباً و شاقاً.

حين تُعرض مجموعة كبيرَة من الوظائف المتاحة ،وانخفاض نسبة

مشروعك الخاص التجاري!! نعم ،هناك الكثيرون ممّن لم يجدوا ما

وطن العطاء عُمان .إن هذا
عدد الباحثين عن عمل من أبنا ِء وبنات
ِ
إن ّ
دل على شي ٍء؛ فهو يدل على أننا قد أحرزنا تقدما ووعياً في خفض

يُناسبهم في سوق العمل؛ فخلقوا لهم مشاريعهم الخاصة ،ووافقوا

والخدمات ،فـالنسخة الرابعة من معرض الوظائف وريادة األعمال

عاصم بن عبداهلل السليمي
كلية العلوم التطبيقية بصحار

نسبة الباحثين عن عمل في سوق العمل.

مقولة آينشتاين التي وصفتهم “إذا لم يوافق الواقع النّظرية ،غيّر
الواقع!” خطط لمستقبلك ولكن ال تفكر فيه كثيرا؛ ألنه يأتِي بسرعة.
َ
عدّة حاضرك واقرَأ مما شئتَ من نجاحاتِ السابقين ،وَ اسمع
عُدَّ

قبل
ولكن السؤال اآلن :هل حقا ستشغل جميع الوظائف المطروحة من ِ
مُخرجاتنا ؟!

-قارئي -ألصحاب التجربة الذين عانوا من انتظار بحثهم للوظيفة

ُ
يمثل نافذ ًة تخترقها أشعة النور واألمل للباحثين عن
معرض الوظائف

المُناسبة فما وجدوها ،لكنهم أوجدوها بخوضهم عباب ريادة األعمال

عمل من المواطنين و المواطنات؛ لذا ،عليه أن يُثبت مصداقيته في

والمشاريع.

قِبَل العرض
توظيفهم ،بل عليهم أن يطرحوا وظائف فعلية ،ال من
ِ

إن للمعرض زوايا عدّة تحتضن عددا من الوظائف التي تطرحها

وحسب! ولنا شاهد على ذلك إذا تتبّعنا العدد الذي يتم تعيينه على

المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص ،يتقدم

هذه الوظائف بعد انتها ِء أيام المعرض .ال أقول قولي هذا لنحبط

لها الباحثين والباحثات عن عمل من خالل تقديم سيرتهم الذاتية

الباحث عن العمل ،أو لنُنقِصَ من أهمية معرض التوظيف ،و لكن؛

لمُنظمي المعرض .قد يساعد هذا في تقليل نسبة الباحثين عن عمل

لنُثبت ضرورة المعرض ووظائفه المطروحة على أن تكون فعلية؛ حتى

في البالد ،ولكن! ال يتمكن معظمهم من الحصول على فرصة العمل

انتظار غير معلوم!.
ال يقع الباحثون عن العمل في فخ اإلحباط من طول
ٍ

التي يرتجونها.

حيث أنّني أؤكد على أن معرض الوظائف يُعدّ من أهمّ المراجع التي

ختاماً ،ال تدع -عزيزي الباحث عن العمل من الجنسيْن -مثل هذه

تُقدم خيارات مهنية جيّدة لتُعين الباحث في بحثه عن فرصَة بعد

األمور تحبطك في عملية البحث عن الوظيفة ،واجعلها فرصة تبني بها

إتمام دراسته الجامعيّة.

عملك ومشروعك من أجلك ومن أجل وطننا عُمان أو ًال وآخرًا .ال تغرق

يفتش الباحثون عن عمل بجهدٍ للحصول على وظيفة في القطاع

في معرض الوظائف ،واصنع وظيفتك ،وَ تذكر ما قاله روبرت كندي

كثير
الحكومي أو الخاص ،ويسعى شبابنا العماني في إيجاد ٍ
حل في ٍ
من األحيان لتأخر التوظيف بسبب قلة الشواغر ،وعدم توافق التخصص

ذات مرة“ :فقط هؤالء الذين لديهم الجرأة ليفشلوا فشال ذريعا هم
الذين يحققون نجاحا عظيما”.

