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وزيرة التعليم العالي تزور كلية العلوم التطبيقية بعبري

التعليم العالي تكرم المجيدين بجامعة الخليج العربي

قامـت معالـي الدكتـورة راويـة
بنـت سـعود البوسـعيدية والوفـد
المرافـق لهـا بزيـارة إلـى كليـة
العلـوم التطبيقيـة بعبـري وتأتـي
هـذه الزيـارة فـي إطـار الزيـارات
التـي يقـوم بهـا المسـؤولون
لالطلاع علـى مؤسسـات التعليـم
العالـي والتعـرف عـن قـرب علـى
مـا وصلـت إليـه هـذه المؤسسـات
وااللتقـاء بالمسـؤولين و الهيئـات
األكاديمية واألكاديمية المسـاندة
والطلاب .
والتقـت معالـي الدكتـورة وزيـرة
التعليـم العالـي بالدكتـور أحمـد

بـن جمعـة الريامي عميـد الكلية،
حيـث قـدم لمعاليهـا عرضـا
مرئيـا اسـتعرض فيـه إحصائيـات
الطلاب الدارسـين فـي الكليـة
وأهـم المرافـق والخدمـات التـي
تقدمهـا الكليـة .بعـد ذلـك
تحـدث الدكتـور عميـد الكليـة عن
اإلنجـازات األكاديميـة فـي مجـال
البحـث العلمـي والبرامـج المهنيـة
االجتماعيـة التـي تقدمهـا الكليـة.
وأكـدت معالـي الوزيـرة علـى
أهميـة تبـادل أفضـل الممارسـات
بيـن مؤسسـات التعليـم العالـي
حتـى تعمـم ويسـتفاد منهـا  ،كمـا

أكـدت معاليهـا علـى التركيـز على
مشـروعات التخـرج وأن تكـون
هذه المشـروعات مبتكـرة وهادفة
وجديـدة وتسـتخدم األسـاليب
الحديثـة والمتطـورة فـي تقنيـة
المعلومـات أيضا ثـم التقت معالي
الوزيرة بأعضـاء المجلس الطالبي
حيـث اسـتمعت معاليهـا إلـى عدد
مـن الموضوعـات مـن أهمهـا
زيـادة عـدد الطلبـة المشـمولين
برحلات التبـادل الطالبـي  ،ودعم
اإلبداعـات الطالبيـة المتعلقـة
بريـادة األعمـال ،وتوفيـر المرافـق
لخدمـة األنشـطة الطالبيـة .

التطبيقيات تشارك في اجتماع المجلس االستشاري
الطالبي الثالث لدول مجلس التعاون
شـاركت كليـات العلـوم التطبيقية
مؤخـرا فـي االجتمـاع االستشـاري
الطالبـي الثالـث لطلبـة جامعـات
ومؤسسـات التعليـم العالـي
بـدول مجلـس التعـاون لـدول
الخليـج العربيـة بمقـر األمانـة
العامـة بمجلـس التعـاون لـدول
الخليـج العربيـة فـي الريـاض
ممثلـة بالطالـب إبراهيـم بـن
سـالم بـن عبـداهلل العبـري مـن
كليـة العلـوم التطبيقيـة بصاللـة.
وقـد حضـر االجتمـاع محمـد بـن
حمـد التويجـري نائـب مديـر
اإلدارة التعليميـة باألمانـة العامـة

القبول الموحد يختتم الحلقات
التدريبية ألخصائي التدريب
المهني

اختتم مركز القبول الموحد أمس االثنين
الحلقات التدريبية ألخصائيي التوجيه
المهني بمختلف محافظات السلطنة،
وتأتي هذه الحلقات ضمن الخطة التوعوية
واإلعالمية التي ينفذها المركز من أجل

اإلشراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اإلشراف
الصحفي

عن قرب .وقد تمثلت مشاركة الكلية بتعريف
زوار المعرض بأهداف الكلية ،والبرامج
والتخصصات ،والبرنامج التأسيسي وشروط
االلتحاق بالكلية ،وأيضا عن النظام الدراسي
المتبع بكليات العلوم التطبيقية  ،ومدى اهتمام
الكلية بتنمية فكر الطالب اكاديميا  ،واالنشطة
المختلفة التي تحتضنها الكلية بمشاركة
الطالب المنتسبين فيها ،باإلضافة إلى توزيع
منشورات وكتب تعريفية عن نظام الدراسة
بالكليات التطبيقية .كما تضمنت مشاركة
الكلية في عرض فيلم تسجيلي عن الكلية من
إنتاج الطلبة.

وتطبيقية الرستاق تنفذ ورشـة النحت على الخشب
كتبت :ايمان الذهلية

إيصال المعلومات الوافية والصحيحة للطلبة
والمجتمع عن إجراءات التسجيل لاللتحاق
بمؤسسات التعليم العالي من خالل نظام
القبول اإللكتروني والذي يبدأ التسجيل
فيه في األول من شهر إبريل القادم .وقد

 -د.يوسف بن ابراهيم السرحني

المحررون

األول والطالـب زيـاب خـان الحاصـل علـى
المركـز الثالـث ضمـن خريجـي كليـة العلوم
الصحيـة بجامعـة الخليـج العربـي بمملكـة
البحريـن ،ويأتـي هـذا التكريـم تقديـراً
للجهـود والنتائـج المشـرفة التـي حصـل
عليهـا هـؤالء الطلاب ،وفـي كلمـة لمديـر
البعثـات الخارجية حث فيهـا كافة المبتعثين
بالخـارج لبـذل مزيـداً مـن الجهـد والمثابـرة

مؤكـداً حـرص الـوزارة علـى دعـم وتشـجيع
الدارسـين بالخـارج والسـيما المجيديـن
منهـم مؤكـدا للـدور الريـادي للمبتعثين في
دفـع مسـيرة التنمية .بعد ذلـك قدم مدير
البعثـات الخارجية شـهادات التقدير والهدايا
وعبـارات الشـكر علـى الجهد والتميـز متمنيا
لهـم مزيـداً مـن النجـاح في مسـيرة حياتهم
العلميـة وخدمـة هـذا البلـد.

تطبيقية نزوى تشارك بمعرض “ مساراتي بعد دبلوم التعليم العام”
شاركت كلية العلوم التطبيقية بنزوى في
معرض “مساراتي بعد دبلوم التعليم العام “
الذي نظمته مدرسة المعمور للتعليم األساسي
بمشاركة  14مؤسسة حكومية وخاصة ،ورعى
افتتاحه سعادة الشيخ حمد بن سالم األغبري،
والي نزوى وذلك بمركز اللولو التجاري بالوالية.
ويهدف المعرض إلى تعريف الطالب بأهمية
تحديد مساراتهم ووتوجهاتهم المستقبلية
في المجال الدراسي ،كما يعتبر فرصة مناسبة
للتعرف على مؤسسات التعليم العالي المختلفة

التعـاون الخليجي وكذلك مناقشـة
فكـرة إقامـة مؤتمـر علمـي لطلبة
دول المجلـس وكذلـك مناقشـة
موضـوع إنشـاء تطبيـق إلكترونـي
يربـط طلبـة دول مجلـس التعاون
الخليجـي باإلضافـة إلـى مناقشـة
موضـوع الشـؤون الطالبية الذين
لهـم بصمـة فـي األنشـطة مـا
بعـد التخـرج وقـد أختتـم االجتماع
بفتـح المجـال لـكل الحضـور
بتقديـم أفكارهـم الجديـدة أو
البرامـج المطبقـة فـي الجامعـات
المنتسـبين إليهـا مـن أجـل تبادل
األفـكار والتنميـة المعرفيـة.

علي بن ناصر السنيدي

بهـدف تشـجيع الطلاب الدارسـين بالخـارج
وحثهـم علـى التفـوق ،احتفلـت المديريـة
العامـة للبعثـات بـوزارة التعليـم العالـي
بتكريـم نخبـة مـن الخريجيـن المجيديـن
مـن جامعـة الخليـج العربـي في مجـال الطب
البشـري ،حيث كـرم أحمد بن محمـد العزري
مديـر البعثـات الخارجية الطالبيـن أمنة بنت
محمـد البوسـعيدية الحاصلـة علـى المركـز

كتبت :زهرة العدوية

كتب /سلطان العزري
لـدول المجلـس وممثـل جامعـات
ومؤسسـات التعليـم العالـي
بـدول المجلـس وشـارك فـي
االجتمـاع جمـع كبيـر من منتسـبي
جامعـات ومؤسسـات التعليـم
العالـي بـدول مجلـس التعـاون .
وبعـد تعريـف الطلبـة المشـاركين
وصفاتهـم المشـاركة والجامعـات
والمؤسسـات التعليميـة التـي
يمثلونهـا دارت نقـاط االجتمـاع
حـول متابعـة توصيـات االجتمـاع
األول والـذي عقـد بتاريـخ 6
مارس2014م وموضوع تأسيس
مجلـس اتحـاد لطلبـة دول مجلس
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 عبــداهلل بن حبيــب المعينـــي خــــالد بن درويـــش المجيني -بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة

قام مركز القبول الموحد بتنظيم هذه
الحلقات بالتنسيق مع المركز الوطني
للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم.
و نفذ المركز ( )26حلقة تدريبية لعدد
( )1153أخصائي وأخصائية توجيه مهني.

اإلخراج
الصحفي
التصوير
الفوتوغرافي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

نظمـت جماعـة الفنـون التشـكيلية
بالكليـة العلـوم التطبيقيـة بالرسـتاق
ورشـة النحـت علـى الخشـب لعـدد من
طلاب الكلية ،قدم ورشـة العمل أحمد
بن محمد بن سـعيد الشـبيبي مشـرف
فنـون تشـكيلية “ فنان تشـكيلي خزاف
ونحـات “ علـى مدار أربعة أيـام متتالية
ابتـدأت الورشـة بالتصميـم والقطـع،
تالهـا الحفـر باإلزميـل ،والسـنفرة
واإلخـراج الفنـي للعمـل  .وقـد هدفـت
الورشـة إلـى تحفيز الطالب للمشـاركة

باألعمـال الفنيـة المقدمـة لمسـابقة
األبـداع الطالبـي  2014/2013م.
وتناولـت الورشـة اسـتخدام بعـض
األدوات والمعـدات الحـادة لتشـكيل
الخشـب وفـق الشـكل المطلـوب
تشـكيله ،واسـتخدام بعـض التقنيـات
اليدويـة والكهربائيـة فـي المراحـل
المختلفـة مـن النحـت ،حيـث أشـار
األسـتاذ أحمـد أن تقديـم مثـل هـذه
الـورش فـي الكلية تسـاعد علـى صقل
وتنميـة المواهـب الطالبيـة وهو أيضا
جانـب مـن تفعيـل األنشـطة الطالبية
بالكليـة.
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لقاء الجوالة السنوي..

هكذا يكون الطموح....

أقدم وأعرق نشاط مستمر في التطبيقيات

فريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكلية العلوم التطبيقية بصور

تأسس فريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بكلية العلوم التطبيقية بصور عام 2013
وهو مكون من كوكبة من الطالب والطالبات
الطموح في مجال المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وضعوا ألنفسهم رسالة محددة
تتمثل في “الريادة في مجال المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة” ويمارس الفريق عدة
أنشطة ومهام أهدافا يعملون وفق أهداف
وخطط معينة.

مبادئ الفريق

الرؤية واألهداف

عند تأسيس الفريق وضع كل فرد لنفسه عددا
من المبادئ يمارس أنشطته مع الفريق وفقها،
تتلخص هذه المبادئ في المحافظة على الهوية
اإلسالمية والدينية في معامالت البيع والشراء،
وتحقيق التنمية االقتصادية للبلد والعمل على
رفع مستواها إلى مصاف الدول المتقدمة،
وتقديم الدعم والعون الالزمين لبقية األعضاء
من خالل العمل على تحقيق تدفق المعلومات
التي من شأنها زيادة خبراتهم وقدراتهم
التنافسية ،وتحقيق العدل في كافة معامالته،
وتحقيق روح المبادرة في المجاالت التي يعنى
بها الفريق على المستوى الداخلي والخارجي
للكلية ،وعمل مشاريع دائمة ومفيدة تصقل
من مهارات أعضاء الفريق وتجعلهم رواد في
مجاالتهم االقتصادية.

يسعى الفريق إلى “تكوين جيل مسؤول وواعي
ألهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ودورها في تنمية االقتصاد الوطني”.
ويهدف الفريق إلى:
 -1تنمية القدرات البشرية :وتتمثل في
تنمية قدرات الطالب في المجال المؤسسي
والمساهمة في تكوين أفراد يتميزون بخبرة
عالية و بث روح التكافل والتعاون بين أعضاء
الفريق.
 -2التطوير المؤسسي :وذلك بالمساهمة في
تنمية أنظمة العمل في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وذلك بتحقيق التوازن والتكافل
بين العناصر الثالثة اإلنسان والعلم والمال
عن طريق إدارتها وسوقها بالشكل األفضل
المؤدي إلى تحقيق معيار الجودة بمفهومه

الشامل.
 -3توفير فرص عمل للخريجين وإيجاد فرص
للتدريب لهم .
األنشطة
منذ إنشاء الفريق وحتى اآلن نفذ األعضاء
عددا من المشاريع واألنشطة الصغيرة في
عدة مجاالت منها :مجال التصميم ،حيث
يقوم الفريق بعمل تصاميم للنشرات الداخلية
والخارجية (بروشورات ,بوسترات  ,بنرات ...الخ)
وتصميم الشعارات والمجالت والكتيبات.
وكذلك في مجال إدارة الفعاليات ،حيث أن
الفريق مهيأ إلدارة الفعاليات الكبيرة والصغيرة
لمختلف المناسبات ،كما يقدم الفريق حلوال
رقمية لمعالجة المشكالت التقنية للحواسيب
واألجهزة الذكية.

سوق العمل بوابة تتسع لجميع الخريجين

أمل المقرشية
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ً
مهيأ
حين يكون خريج كليات العلوم التطبيقية
لسوق العمل فيجب عليه أن يضع في عين
االعتبار أن قمة السوق مسطحة تتسع لجميع
الباحثين عن عمل ،ولكن ليس بالمعنى السائد
الذي ينظر إليه الطالب العادي ،فهناك وظائف
روتينية جاهزة يبحث عنها الطالب ،وهناك
مشاريع إبداعية تبحث عن الطالب ،وبين هذه
وتلك شتان!
إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
سوق العمل يجب أن تكون مرتبطة بخطط
استراتيجية مدروسة وبفريق عملي متكاتف
يراهن على جودة المشروع وإبرازه وهذه
العوامل هي التي تجعل للمشروع كيانه الخاص
في السوق .كما أن هناك مؤسسات في القطاع
الخاص تعنى بالدعم المالي واحتضان تلك
المشاريع اإلبداعية على الساحة تأتي على فترات
واتفاقات يعقدها كال الطرفين ،وكل ما على
الطالب أو الخريج هو اإليمان بفكرته ودفعها
إلى سوق العمل بعد هندستها ودراستها وليدع
اإلبداع يثبت نفسه بين المشاريع الهائلة التي

يضج بها البلد.
وما تلك المشاريع إال لرواد أعمال آمنوا
بأهدافهم وإبداعاتهم يوما وقرروا بأنهم هم
األشخاص المعنيون بتحديد دخلهم الشهري
وليسوا مجبرين بدخل محدد قل أم كثر ،لذا
هم متميزون ويصنعون فارقا وبصمة كبيرة
في سوق العمل ،على خالف أولئك العاملين-
الذين هم في الواقع فئة كبيرة -ممن ينطبق
عليهم مفهوم “البطالة المقنعة ،إنهم أولئك
األشخاص الذين يمتلكون وظيفة ولكن دون
أي حراك فكري أو تعليمي ،هدروا واستنزفوا
أوقاتهم ولم يستغلوها بالشكل الصحيح في
مشاريع خاصة بهم أو حتى في مجال عملهم،
وحتما في المستقبل سوف يعاني هؤالء
األشخاص أنفسهم في االعتياد على روتين
واحد والشعور بالملل.
إن ريادة األعمال ال تتحقق بشكل عشوائي
وإنما هناك عدد من العوامل التي تحدد مسار
ومستقبل المشاريع ،فتأسيس مشروع ما وإن
كان صغيرا ومحدودا لفئة معينة ال بد أن يمر

بعدة مراحل لعل أهمها التسويق ،والذي يمثل
نصيب األسد في فشل أو نجاح تلك المشاريع،
فانعدام هذا العامل المهم في خطة المشروع
قد يؤدي إلى فشله أو ركوده ،وهذا تخوف
يستحوذ على عقلية معظم الخريجين الباحثين
عن فرص استثمارية وخوض غمار المشاريع
الخاصة في سوق العمل ،بالرغم من الكم الهائل
من اإلبداع في مخيلة شبابنا الباحثين عن عمل،
ولكن ما إن وجد هذا الطالب التوجيه والدعم
الالزم لخوض تجربة الريادة حتما سينجح!
إن مسألة دخول أو تأسيس المشاريع الصغيرة
أو المتوسطة ليس باألمر الهين ولكن تجربة
الدخول خير من أن تكون عاطل عن العمل
وبدون خبرة في السوق المحلي .وألن النجاح
ال يأتي مثل بزوغ الشمس للوهلة األولى ،يجب
على الطالب التحمل والصبر ،فالفشل قد يعقبه
نجاحات مستمرة في المرات القادمة .
بقلم  :أمل سلطان المقرشية
خريجة كلية العلوم التطبيقية بعبري

حوار :الحارث العامري
استضافت كلية العلوم التطبيقية بنزوى
مؤخرا اللقاء السابع عشر لجوالة كليات
العلوم التطبيقية بمشاركة عشرة
مؤسسات وهي :كليات العلوم التطبيقية
بنزوى وصور وعبري وصاللة والرستاق
وصحار وصاللة ،وجامعة السلطان قابوس،
وكلية التقنية بنزوى ،ونادي نزوى ،ونادي
بهال.
حيث اشتمل اللقاء على عدة فعاليات
وأنشطة رياضية وثقافية واجتماعية
استمرت لمدة خمسة أيام.
نستعرض في هذا اللقاء أهم هذه
األنشطة والفعاليات مع أحمد بن محمد
العبري  -القائد العام للقاء السابع عشر
لجوالة كليات العلوم التطبيقية.

فـي البدايـة  ..عرفنـا عـن الهـدف مـن إقامـة هـذا
اللقاء.
تحـرص كليـات العلـوم التطبيقيـة سـنويا إلقامـة
هـذا اللقـاء الحيـوي والـذ يهدف إلى تآلـف وتعارف
المشـاركين من مختلف عشـائر الجوالة وإكسابهم
العديـد مـن المهارات سـواء فـي الجانب الكشـفي
أو الجوانـب األخـرى ،كذلـك يهـدف اللقـاء إلـى
تقديـم مجموعـة مـن المشـروعات لخدمـة
المجتمـع ،وتبـادل الخبـرات بيـن المشـاركين مـن
مختلـف العشـائر.
ما أبرز األنشطة التي أقيمت في اللقاء؟
مـن أهـم األنشـطة التـي أقيمـت فـي هـذا اللقـاء
حلقـة عمـل تدريبيـة تحـت عنـوان “ريـادة
األعمـال” قدمهـا المـدرب أحمـد بـن سـالم آل فنه
العريمـي ،كذلـك أقيمت مجموعة من المسـابقات
والمنافسـات الرياضيـة وأمسـية ثقافيـة ومسـاجلة
شـعرية وانشـاد ،كذلك اشـتمل اللقاء على أنشطة
خـارج المخيـم منهـا قضاء يوم كامل في مسـفاة
العبرييـن تـم فيه تنفيـذ عدد من أنشـطة الخدمة
العامـة كصيانـة بعـض طـرق القرية ،كمـا تضمن
ذلـك اليـوم جولـة سـياحية فـي المسـفاة اسـتمتع
فهـا الجوالـة بتجربـة المغامـرة والنـزول مـن قمة
الجبـل إلـى الـوادي .
ومـن الجـوالت السـياحية التـي قـام بهـا الجوالـة
زيـارة مكتبـة حصـن الشـموخ وقلعـة بهلاء

واختتمـت األنشـطة بإقامـة حفـل سـمر إلبـراز
مواهـب الجوالـة في التمثيـل وغيره من األنشـطة
الترفيهيـة.
ما هي أبرز ذكرياتك في لقاءات الجوالة؟ وما هو
أبرز لقاء عالق في ذهنك ولماذا؟
لقـاءات الجوالـة كثيـرة ،وقـد حضـرت العديـد
مـن اللقـاءات علـى مسـتوى الكليـات وكانـت مـن
اللقـاء الثالـث وحتـى للآن اللقـاء السـابع عـش،
ولـكل لقـاء وقـع خـاص في ذاكرتـي ،أما عـن اللقاء
العالـق فـي ذهنـي حتـى اللحظـة مشـاركتنا فـي
المخيـم العالمـي للجوالـة الـذي أقيـم فـي شـهر
أغسـطس  2013فـي كنـدا وهـذا اللقـاء لـه طعم
خـاص بحكـم عـدد المشـاركين الكبير الـذي وصل
حوالـي  3000مشـارك مـن أكثـر مـن  70دولـة
مـن مختلـف األقاليـم الكشـفية العالميـة.

فـي اسـتمرارية وجود نشـاط الجوالة فـي الكليات؛
ألن هـذا النشـاط تجمـع سـنوي لمختلـف الجوالـة
وينتظـره الجميـع كل عـام ،وبالتالي يعـده الجوالة
كنـوع مـن التجديـد ألنشـطتهم وابرازهـا بيـن
نظرائهـم مـن الجهـات األخـرى.
ما نصيحتك للجوالة الجدد الذين يشاركون في
اللقاء ألول مرة؟
نصيحتـي لهـم أن يسـتثمروا فرصـة مشـاركتهم
في مثل هذه اللقاءات ويسـتغلونها خير اسـتغالل،
مـن خلال اكتسـاب الفائـدة والمهـارات التـي
يتلقونهـا خلال اقامتهـم فـي المخيـم وتطبيقهـا
فـي مجـاالت الحيـاة اليوميـة ،كمـا أود أن تكـون
لديهـم روح المبـادرة والتعاون ويشـاركوا الخبرات
والمهـارات التـي اكتسـبوها زمالئهـم الجوالـة
الذيـن لـم يحالفهـم الحـظ فـي المشـاركة فـي
اللقـاء.

يعتبـر لقـاء الجوالـة أقـدم نشـاط مسـتمر علـى
مسـتوى الكليـات للآن ،مـاذا يمثـل لكـم ذلـك؟

كلمة أخيرة؟

كمـا ذكـرت سـابقا ..وصلنـا للنسـخة السـابعة
عشـرة مـن لقـاء الجوالـة والـذي يعتبـر مـن
األنشـطة المشـتركة لكليـات العلـوم التطبيقيـة
والـذي بـدأ مـع كليـات التربيـة سـابقاً ،وفـي رأيـي
الشـخصي اعتبـره انجـازا أن يسـتمر اقامـة هـذا
اللقاء بشـكل سـنوي ،كما اعتبره السـبب الرئيسي

أوجـه شـكر لجميـع المشـاركين مـن مختلـف
العشـائر علـى تفاعلهـم مـع برامـج وفعاليـات  ،وال
أنسـى أيضـا كلمة شـكر إلى طلاب جماعة اإلعالم
بالكليـة الذيـن قامـوا بـدور كبيـر فـي التغطيـة
اإلعالميـة لفعاليـات هذا اللقاء مـن أول يوم وحتى
نهايـة اللقـاء.
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ..بين طمـــوح الـشاب العماني  ..واهتمام القطاع الخاص
إعداد :بخيتة بنت ناصر الراسبية

التقت رؤى بكوكبة من المبدعين ورواد األعمال المبتدئين في
مؤتمر ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخامس الذي
أقيم مؤخرا بمركز عمان الدولي للمعارض ،والذي نظمته شركة
الورقة الثالثية لتنظيم المعارض تحت مظلة المديرية العامة لتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
بداية الغيث قطرة..
هاجر بنت سعيد القمشوعية خريجة
عام 2011م في كلية العلوم
التطبيقية بعبري تخصص التصميم
الرقمي ،ال زالت باحثة عن عمل،
ولكنها خالل هذه الفترة تعمل
على تطوير مشروع تخرجها والذي
كان عبارة عن برنامج تعليمي
للطفل يساعده على تنمية مهاراته
في اللغة االنجليزية ،هاجر ترى أن
هاجر القمشوعية
مشروعها بسيط جدا وصغير ولكنها
تعمل اآلن لتطويره لتطرح سلسلة
تعليمية متكاملة على شكل تطبيق الكتروني تعليمي ترفيهي،
وبحكم تخصصها تقوم هاجر كذلك بتنفيذ عدد من أعمال التصميم
في محيط العائلة والمؤسسات المجاورة بمقابل مادي بسيط
كبداية لمشروعها التصميمي الذي تتأمل أن تأسسه بشكل أوسع
في المستقبل ،فهي تعد هذه األعمال البسيطة بداية الغيث.

في زاوية أخرى من زوايا المعرض التقيت بالطالبات زينب الشبنوتية
وأميرة الروشدية ونجوى السعدية
من كلية تقنية صاللة وابهرني مشروعهن العملي والذي استمدن
فكرته من واقع تخصصهن كمهندسات كيميائيات .ما ابهرني في
مشروعهن انه جاء من منطلق حماية البيئة واستغالل خامات تالفة
عجز أهالي صاللة عن ايجاد طريقة للتخلص منها أال وهي سيقان
شجرة الموز! فكرة المشروع تتلخص في استغالل ساق شجرة الموز
لصنع ورق مقوى متعدد االستعماالت .تقوم الطالبات بتقطيع الساق
ألجزاء صغيرة ومن ثم غليها لتتفكك خيوط الساق وتغسل للتخلص
من اللون األسود الذي ينتج من عملية الغلي ويخلط مع اضافة
بعض المواد الكيميائية لتحسين جودتها وتوضع في قوالب حسب
الشكل المطلوب وبعد أن تجف يمكن استخدامها ألغراض عديدة
كبطاقات دعوة أو علب للزينة والهدايا وغيرها.
كانت هذه الفكرة مشروع وتخرجهن ولكنهن يطمحن كثيرا لتطوير
الفكرة بشكل أكبر والستعماالت أكثر ،ويتمنين أن يتم تبني الفكرة
من أي جهة معنية ليأسسن مصنعا متكامال لهذا الغرض..
شكرا ..انطالقة
عبداهلل المعمري صاحب مشروع
زراعي ،يمتلك مزرعة عامرة بمختلف
المحاصيل الزراعية يقوم بحصادها
وبيعها على األقارب وأبناء القرية
كبداية لمشروعه بشكل بدائي
وغير منظم ،ولكنه ما إن سمع عن
مشروع “ انطالقة لدعم المشاريع
عبداهلل المعمري
الصغيرة والمتوسطة” اشترك في
برنامج الدعم الخاص بهم وبدأ
من خاللهم بتلقي دورات تأهيلية وحلقات عمل تدريبية حول إدارة
األعمال وتنظيم المشاريع والترويج لها وهنا كانت البداية الفعلية
لمشروعه الخاص.
مشروع طالبي في خدمة المجتمع..
أمل بنت سلطان المقرشية واحدة من النماذج المجيدة من خريجي
كليات العلوم التطبيقية ،أمل متخصصة في تطوير البرمجيات،
الزالت باحثة عن عمل ولكنها في الحقيقة تعمل بشكل تطوعي فهي
تعمل على تطوير نظام الكتروني إلدارة المخازن في المؤسسات
والجهات الحكومية.
جاءت الفكرة من منطلق رؤية عميد الكلية بأن تكون مشاريع التخرج
لذلك العام عبارة عن مشاريع خدمية للمجتمع ،من هنا وبحكم
تخصصها في مجال تطوير البرمجيات قامت أمل بتصميم برنامج

جازفت ونجحت ...
جوخة بنت ناصر الحسينية صاحبة
لالستشارات
الشموخ
شركة
الهندسية ،تخرجت من كلية
كالدونيان الهندسية بتخصص
مسح كميات بيئية ،وعملت في
القطاع الخاص لمدة  15سنة،
ولكن لم تجد طموحها في ذلك
جوخة الحسينية
العمل فقررت المجازفة واالستقالة
لبدء مشروعها الخاص ،فأسست
شركتها وكبداية كانت أعمالها تقتصر على مسح كميات ومسح
األراضي وإدارة المشاريع ولكن مع مرور الوقت أضافت خدمات
جديدة وهي التصميم الداخلي والمعماري وذلك بعد أن عينت معها
ستة أشخاص لتوفير خدمات أشمل وأجود .ومنذ ستة أشهر انضمت
جوخة إلى مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة الذين ساعدوها في
توفير بعض االستشارات االدارية والمهنية وقدموا لها حلقات عمل
متخصصة في إدارة األعمال.
وللقطاع الخاص دور كبير...
وفي أروقة المعرض نفسه كانت لنا لقاءات مع عدد من الشركات
الداعمة التي وقفت جنبا إلى جنب مع عدد كبير من الموهوبين
والمبدعين العمانيين.
مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة حديث المنشأ حيث تأسس في
عام 2013م و هو أحد المبادرات المنبثقة من رؤية مؤسسة الزبير
االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية نحو المجتمع العماني والتي
تعكس إيمان المؤسسة بمدى أهمية المؤسسات الصغيرة في
النهوض باالقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية االقتصادية
واالجتماعية المستدامة .ويفتح المركز باب االنضمام لعضويته
لكافة أصحاب االفكار التجارية المبتكرة والمؤسسات العمانية
الصغيرة ليقدم لهم خدمات عديدة تتمثل في االستفادة من

“ريادة األعمال” في مؤسسات التعليم العالي ..
طموح يتحقق
تقوم ريادة األعمال بدور كبير في النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي
في كل مجتمع ،حيث تعتبر بمثابة محرك النمو الذي تنهض من خاللها
اقتصاديات الدول ،وتنبع أهميتها من كونها األداة األكثر فاعلية في محاربة
البطالة وخلق الفرص الوظيفية ،إلى جانب ذلك كونها حاضنة لإلبداعات
واالبتكارات الجديدة .وقد حظيت ريادة األعمال باهتمام المقام السامي
ً
لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس -حفظه اهلل ورعاهً -
واستراتيجية
رؤية
ودعماً ،ولذا احتلت موقع الصدارة في اهتمامات المعنيين باالقتصاد خالل
هذه الفترة ،وعُقدت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل في جهود
حثيثة ومخلصة لتحريك هذا المقوم األساسي من مقومات االقتصاد والتنمية،
ولتهيئة وخلق بيئة مناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن هذا المنطلق وإدراكاً ألهمية ريادة األعمال وأهمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،فقد جاءت األوامر السامية من لدن المقام السامي – حفظه اهلل
ورعاه -لعقد ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة -21
 23يناير 2013م ،والتي عقدت بسيح الشامخات بوالية بُهالء ،وذلك إليجاد
وتمكين هذه المؤسسات كعنصر فاعل في إثراء االقتصاد المحلي و دعم
وتشجيع ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر ونشر الوعي في هذا المجال  .وكان
من بين أبرز التوصيات التي نتجت عنها الندوة القرار المتعلق بمؤسسات
التعليم العالي الذي نص على“ :تقديم مقرر دراسي وأنشطة طالبية في ريادة
األعمال بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة” .وقد حملت وزارة التعليم العالي
على عاتقها مهمة تنفيذ هذا القرار وذلك بالتعاون مع عدة جهات .ومرت
دراسة المشروع في مرحلته األولى بعدة اجراءات أولها تقديم التصور االولي
للدراسة وتقييم الوضع الحالي لواقع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة من
الجانب المتعلق بالقرار .لذلك وبناء على توجيهات معالي الدكتورة راوية بنت
سعود البوسعيدية ،الموقرة ،وزيرة التعليم العالي نظمت الوزارة بالتعاون
مع مجلس البحث العلمي حلقة عمل حول” التعليم الريادي لتحقيق التنمية
المستدامة “ والذي عقد في شهر مارس من العام الماضي  ,حيث تم خالل
حلقة العمل مناقشة وتشخيص وضع المؤسسات الراهن فيما يتعلق بارتباطها
بثقافة ريادة األعمال وأهم مرئياتها حول القرار .وقام الفريق المكلف بتنفيذ
القرار بوضع النسخة األولية من الدراسة والوثيقة المقترحة وعقبها حلقة عمل
ثانية هدفت إلى اشراك مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وعدد من الخبراء
في تقديم مرئياتهم حول النسخة األولية للدراسة وإعداد الوثيقة النهائية،
وتضمن المقترح خطوات بناء المقرر وأهدافه ومحتواه والنشاطات المصاحبة
له ،و أهم أهداف المقرر هو تغيير عقلية الشباب العماني ببث روح المبادرة
والريادة في كافة األعمال وخلق روح ايجابيه اتجاه العمل الريادي واالستثمار
والعمل التجاري .وقد تم االعتماد في اعداد المقرر على منهجية المقارنة داخليا
وعالميا .ويشتمل المقرر على جانبين نظري وعملي ،وسيتم تطبيق تدريس
المقرر المقترح كمقرر جامعي (اختياريا) لمدة سنتين للتجريب  ،والمقرر
سيكون متاحاًلجميع طلبة مؤسسات التعليم العالي بكافة التخصصات.
هيثم بن مرزوق الصواعي
المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية

تواصل

بعد المبادرة السامية من لدن صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم لتبني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتضانها
والتي تمثلت بأوامره السامية إلقامة ندوة وطنية خاصة بتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقيمت مؤخرا بسيح
الشامخات بمشاركة عدد كبير من رواد األعمال وأصحاب القرار،
انبثقت آفاقا جديدة في مجال ريادة األعمال على المستوى الفردي
والمؤسسي في البالد .فقد كان إلقامة هذه الندوة نظرة ثاقبة نحو
مستقبل االقتصاد الوطني خالل السنوات القادمة ،حيث ال بد من
واع بمسؤوليته وقدرته على النهوض باقتصاد
تأهيل وتأسيس جيل ٍ
البلد من خالل ابداعاته ومهاراته في الكثير من المجاالت.
هنا نستعرض عددا من تلك المواهب واالبداعات التي قدمها عدد
من الطالب كمشاريع تخرج ويطمحون إلى تنميتها وتطويرها لترى
النور في مصاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو حتى الكبيرة
مستقبال.

إبداع مبهر!!

الكتروني متكامل إلدارة مخازن المديرية العامة للبلديات االقليمية
وموارد المياه بعبري حيث يحتوي النظام على ثالثة صالحيات لإلدارة
وأمين المخزن والموظفين ،ويساعد هذا النظام أمين المخزن على
إدارة كافة محتويات المخزن الكترونيا واالستغناء تدريجيا عن
المعامالت الورقية ،وألن التقارير االحصائية هي عصب عمل المخازن
قامت أمل بتزويد النظام بخدمة توفير التقارير االحصائية الدورية،
كما يحتوي النظام على خاصية التنبيه على المواد التالفة أو منتهية
الصالحية.
تطمح أمل بأن تصدر النسخة الثانية األكثر تطويرا للنظام ،ومستقبال
تطمح ألن يتحول النظام إلى تطبيق الكتروني يتم استخدامه في
كافة المؤسسات والوزارات ذات الصلة.

خبرات فريق عمل المركز في مجال الخدمات
االستشارية وإدارة األعمال وإدارة األعمال ،وتنظيم
برامج وفعاليات مهنية وتدريبية  ،وفتح قنوات تواصل
ما بين المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المالية
الكبيرة والرائدة في مجاالت عملها .وتحفيزا ألصحاب
المؤسسات يقوم المركز بتنظيم مسابقة سنوية
ألعضائه بهدف تشجيعهم على االلتزام والسعي في
تطوير مؤسساتهم والخدمات التي تقدمها.
برنامج “انطالقة” هو اآلخر أحد البرامج الداعمة للشاب
العماني ،وعن هذا البرنامج يقول هاشم بن مشيمل
الحسني “ :تأسس برنامج انطالقة منذ عام  1995وهو
معني بتدريب وتأهيل الشباب العمانيين للنهوض
بمؤسساتهم الخاصة والمنافسة بها في سوق العمل،
ويتكون برنامج الدعم الذي يتقدمه المبادرة من عدة
مراحل تبدأ بحقة عمل عن قطاع المشاريع والسوق
العماني يحضرها مئة مشارك بعد ذلك يتم فرز هذا
العدد عن طريق استمارات مشاركة ليصل عددهم
إلى  25مشارك سنويا يتم اختيارهم على أساس قوة
الفكرة والجدية في بدء المشروع ،يتلقى المرشحين
سبعة أسابيع تدريبية خمسة منها عملية ،ليتخرجوا
من البرنامج بمهارات وقدرات مهنية وإدارية قوية

تساعدهم على المضي قدما في مشاريعهم الخاصة.
أما عن عدد المتدربين في هذا البرنامج حتى اآلن
فهم  512متدرب تخرج منهم  295شاب عماني.
واستكماال للمبادرة والدعم المعنوي الذي يقدمه
المعرض ألعضائه وقعت انطالقة مؤخرا اتفاقية مع
مبادرة “أجيال لرواد األعمال “ يتم على أساسها دعم
عشرة رواد أعمال من خريجي برنامج انطالقة ماليا،
وذلك بعد تخطيهم المقابالت التي تقيم مدى جدية
المتقدم وواقعية أفكاره ،ويدعم مبادرة أجيال الشاب
برأس مال يصل إلى 50ألف ريال عماني وقد يزيد
الدعم حسب قوة الفكرة وتميزها في السوق.
مؤسسات كثيرة بدأت تدخل في سوق العمل المحلي
كشركات داعمة لمثل هذه المشاريع الصغيرة وذلك
جزء من مسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع ،كل
ما على الطالب أو الخريج أو الباحث عن عمل اإليمان
بفكرته والدفع بها إلى سوق العمل ،واالجتهاد الجاد
لتنفيذها وتطويرها باالستعانة برواد األعمال السابقين
في هذا المجال والمؤسسات المتخصصة بتقديم
االستشارات المهنية واإلدارية للنهوض بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في البلد.
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لقاء ودي بين جامعة التروب االسترالية
وخريجيها العمانيين..
من منطلق اهتمام جامعة التروب
االسترالية بطالبها الخريجين من
كافة أنحاء العالم وحرصها على متابعة
مسيرتهم العملية بعد تخرجهن
من الجامعة والبدء في مشوار جديد
في السلك المهني ،نظمت جامعة
التروب االسترالية مؤخرا لقا ًء مفتوحا
بطالبها العمانيين الخريجين وذلك
بفندق جراند حياة مسقط.
التقى فيه البروفيسور جون روسنبرغ
نائب رئيس الجامعة ،وليز ستنسون
المدير التنفيذي للعالقات الدولية
بالجامعة بالخريجين العمانيين
بالسلطنة ،في بداية اللقاء ألقى
البروفيسور جون كلمة شكر فيها
الخريجين على تلبية الدعوة ،بعد ذلك

تحدث عن الجامعة والتخصصات التي
تقدمها كتخصصات العلوم الطبية
والهندسية وأهم المرافق الخدمات
األكاديمية واالجتماعية التي توفرها،
وأشار في معرض كلمته بأن الهدف
من هذا اللقاء هو تعزيز التواصل
المشترك بين الجامعة وخريجيها
وتطلعاتهم
مرئياتهم
ومعرفة
المستقبلية بعد التخرج.
بعد ذلك بدأ المسؤولون بالجامعة
بالتحدث مع الخرجين الحاضرين
وتبادلوا أطراف الحديث حول أوضاعهم
المهنية بعد التخرج وخططهم
المستقبلية إلكمال دراساتهم العليا،
وبعد العشاء قدم نائب رئيس الجامعة
هدايا رمزية للخريجين.

الشعب العماني بشكل عام شعب ودود
ومتسامح ،والطالب العمانيون من أبرز الطالب
المجيدين في الجامعة ،فهم يتميزون بروح
المنافسة وحب الدراسة والقدرة على التأقلم
سريعا مع المجتمع المحيط بهم بكافة أطيافه.

البروفيسور جون روسنبرغ
سررت جدا بهذا اللقاء ،فهو مبادرة جميلة
من جامعة استرالية عريقة مرموقة ،سنوات
دراستي في جامعة التروب االسترالية كانت
أفضل سنوات حياتي ،بغض النظر عن تخصصي
ودراستي األكاديمية أضافت لي الجامعة الكثير
لشخصيتي ولمحصولي الثقافي .فقد كنت
أدرس وأعمل في الوقت نفسه وذلك لتحقيق
الفائدة القصوى من وجودي هناك .ال أذكر أني
واجهت تحديات تذكر خالل مشوار دراستي
واقامتي هناك وذلك بعد فضل اهلل يعود إلى
اهتمام الجامعة بالطالب العمانيين من كافة
النواحي .أتمنى أن تتاح الفرصة لي مجددا
إلكمال دراستي العليا في الجامعة نفسها.

حسام اللواتي

