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وزيرة التعليم العالي ت�ستقبل رئي�س
جامعة ال�شرق الأو�سط للتقنية
في تركيا
اعتمـاد انـ�ضـمـام  19جـامـعـة �إلى
اتحاد جامعات العالم الإ�سالمي
لقاء حول م�شروع م�ؤ�شرات
الأداء لم�ؤ�س�سات التعليم العالي الخا�صة
النظام الإح�صائي ...البحث
والتخطيط واتخاذ القرار

طالب تخ�ص�ص الإعالم...
والأعالم العماني
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وزيرة التعليم العالي ت�ستقبل رئي�س جامعة ال�شرق الأو�سط للتقنية في تركيا
ا�ستقبلت م�ؤخرا معالي الدكتورة راوي��ة بنت
�سعود البو�سعيدية في بمكتبها ،البروفي�سور
�أح��م��د اك���ار رئي�س جامعة ال�شرق الأو���س��ط
للتقنية في تركيا والوفد المرافق له .وقد تم
خالل اللقاء ال��ذي ح�ضره ،كل من م�ست�شاري
معالي الوزيرة :د� .سعيد الربيعي ،ود� .سعيد
ال��ع��دوي ،و�سعيدة ال�صبحية ود .باتري�شا،
بالإ�ضافة �إلى الفا�ضل حمد البلو�شي مدير عام
البعثات وال�سيدة علياء البو�سعيدية مديرة
دائرة ا لعالقات الدولية ومحمد المعمري من
المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية،
و�أحمد ا لعزري من المديرية العامة للبعثات.
وب��ع��د ترحيب معالي ال��دك��ت��ورة بال�ضيوف،
ت��م��ت مناق�شة جملة م��ن الأم����ور المتعلقة
بتفعيل جانب االبتعاث �إل��ى جامعة ال�شرق
الأو�سط للتقنية في تركيا والتي تعتبر �ضمن
الجامعات المرموقة في تركيا حيث ح�صلت
على مركز متقدم طبق ًا للت�صنيف العالمي
ال�ستفتاء ويبوماترك�س الأ�سباني ،كما تتميز
الجامعة بوجود تخ�ص�صات علمية كثيرة من

�أهمها الهند�سة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم
االقت�صاد .والتي ت�سعى وزارة التعليم العالي
وفي خطوات حثيثة لال�ستفادة من خبرات هذه
الجامعة البتعاث الطلبة العمانيين في معظم
التخ�ص�صات المذكورة .كما تم خالل اللقاء
نقا�ش متابعة خطوات تفعيل مذكرات التفاهم
بين وزارة التعليم العالي ومجل�س التعليم
العالي التركي� ،إلى جانب بحث �إمكانية توقيع
مذكرة تفاهم مبا�شرة بين وزارة التعليم العالي
وجامعة ال�شرق الأو�سط للتقنية في تركيا.
كما تم خالل اللقاء مناق�شة م�ستفي�ضة حول
�أهم تفا�صيل القبول وا�شتراطاته والجوانب
المعي�شية ومختلف التفا�صيل المتعلقة
بتفعيل الجانب الأكاديمي والمعي�شي وذلك من
�أجل اال�ستفادة من جميع �إمكانيات ومرفقات
الجامعة من �أجل ي�سير وت�سهيل �أمور الدرا�سة
للطلبة ،ومعرفة تفا�صيل المناخ التعليمي العام
للطلبة والذي تحر�ص وزارة التعليم العالي على
توفيره للطلبة العمانيين الدار�سين في خارج
ال�سلطنة.

اعتمـاد انـ�ضـمـام  19جـامـعـة �إلى اتحاد جامعات العالم الإ�سالمي

قرار وزاري ....
�أ����ص���درت م��ع��ال��ي ال��دك��ت��ورة
راوي���ة البو�سعيدية وزي��رة
التعاليم العالي قرارا وزاريا
يق�ضي ب�صرف تذكرة �سفر
ب��ال��ط��ائ��رة ذه���اب���ا و�إي���اب���ا
م���رة واح����دة خ�ل�ال ال�سنة
ال��درا���س��ي��ة وذل����ك لطلبة
ال��م��ب��ت��ع��ث��ي��ن ع��ل��ى ح�����س��اب
ال��وزارة داخ��ل ال�سلطنة من
ف��ئ��ة ال�����ض��م��ان االجتماعي
وذوي الدخل المحدود ,كما
ي��ج��وز التعوي�ض ع��ن قيمة
التذكرة الم�شار �إليها نقدا
وفقا لأقل الأ�سعار ال�سائدة
وقت تقديم طلب التعوي�ض,
ويكون �صرف ه��ذه التذكرة
على النحو التالي  :الطلبة
ال��دار���س��ون ف��ي الم�ؤ�س�سات
التعليمية الخا�صة من خارج
م��ح��اف��ظ��ة ظ���ف���ار و طلبة
محافظة ظفار الدار�سون في
الم�ؤ�س�سة التعليمية الخا�صة
خ���ارج محافظة ظ��ف��ار ,كما
يتم منح بدل انتقال بقيمة
 25ريال عماني لمرة واحدة
خ��ل�ال ال���ع���ام الأك���ادي���م���ي
ال���واح���د لطلبة محافظة
الو�سطى ومحافظة م�سندم
ووالي���ة م�صيرة على �أن ال
تقل الم�سافة عن (200كم)
عن مقر الكلية.

اعتمد المجل�س التنفيذي التحاد جامعات العالم
الإ�سالمي م�ؤخرا طلبات االن�ضمام �إلى ع�ضويته
م��ن ت�سع ع�شرة ()19ج��ام��ع��ة .وت�ضم قائمة
الجامعات المن�ضمة �إلى اتحاد جامعات العالم
الإ���س�لام��ي ،جامعة الملك في�صل (جمهورية
ت�شاد) ،وجامعة دار الهدى الإ�سالمية (جمهورية
الهند)،وجامعة الق�ضارف وجامعة نياال وجامعة
ال��ق��ر�آن ال��ك��ري��م وت�أ�صيل ال��ع��ل��وم (جمهورية
ال�سودان) ،وجامعة بري�ستون للت�سيير والعلوم
والتكنولوجيا ومعهد الأع��م��ال والتكنولوجيا
(الجمهورية الإ�سالمية الباك�ستانية) ،وجامعة
ابن زهر (المملكة المغربية) ،ومعهد التعليم
ال��ع��ال��ي ت��ب��ار���س��ت��ان (ال��ج��م��ه��وري��ة الإ���س�لام��ي��ة
الإيرانية) ،وجامعة �إ�سطنبول �أيدن (جمهورية
تركيا) ،وجامعة م��اروا (جمهورية الكامرون)،
وجامعة تكريت وجامعة وا���س��ط (جمهورية
ال��ع��راق) ،والجامعة الإ�سالمية ف��ي رو�سيا –
جمهورية ب�شكورت�ستان( -رو�سيا االتحادية)،
وجامعة زايد (دولة الإمارات العربية المتحدة)،
وجامعة طيبة وجامعة الأميرة نورة بنت عبد
الرحمن (المملكة العربية ال�سعودية)،والمعهد
الأوروبي للعلوم الإن�سانية بباري�س (فرن�سا).
و�أو���ص��ى المجل�س التنفيذي الت��ح��اد جامعات
ال��ع��ال��م الإ����س�ل�ام���ي ،الأم���ي���ن ال���ع���ام ل�لات��ح��اد
ال��دك��ت��ور عبد العزيز ب��ن عثمان التويجري،
بموا�صلة الجهود في دعوة الجامعات الأخرى
في العالم الإ�سالمي لالن�ضمام �إل��ى االتحاد.
وبان�ضمام الجامعات الت�سع ع�شرة اليوم �إلى
ع�ضوية ات��ح��اد ج��ام��ع��ات ال��ع��ال��م الإ���س�لام��ي،
ي�صبح مجموع الجامعات الأع�ضاء في االتحاد،
 273جامعة ومعهدً ا عاليًا.

اال�شراف العام

محمود بن محمد الرحبي

اال�شراف
ال�صحفي

علي بن نا�صر ال�سنيدي

المحررون

•د.يو�سف بن ابراهيم ال�سرحني
•عبداهلل بن حبيب المعيني
•خالد بن دروي�ش المجيني
•بخيته بنت نا�صر الرا�سبية
•ابراهيم بن �سعيد الجلنداني

االخراج
ال�صحفي

خالد بن عامر الحب�سي
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اإن�ساء مرك õقب�ل للجامعات ال�س�رية

حلقة عمل ح�ل النظام الإح�سائي

ÅaGôe

واف��ق��ت الحكومة ال�سورية م �وؤخ��را على
اإن�ساء مركز موحد يخت�س بو�سع المعايير
المحلية واخ��ت��ب��ارات تقييم الموؤهالت
الدرا�سية وقبول الجامعات واختبارات
اإ�سافية لمعرفة اأداء الطالب الخريجين

áÄ«H »``a •GôîfÓd ºgOGó©à°SG ió``eh
ال��ع��م��ل .و�سيتم و���س��ع ه��ذه الخ��ت��ب��ارات
كمعيار اأ�سا�سي للقبول في موؤ�س�سات التعليم
العالي الحكومية والخا�سة كما �ستقي�س
هذه الختبارات اأداء المر�سحين للوظائف

المطروحة ،كما �ستكون هناك معايير
معينة لمعرفة ال��م��ه��ارات ال��ع��ام��ة ل��دى
الطالب الخريج وقدراته العملية .و�سيتم
�سم هذا المركز تحت مظلة وزارة التعليم
العالي ال�سورية.

¢SÉÑd ájƒ¡dG
IQÉ°†ëdG
فالح الوهيبي

نظم مركز القبول الموحد �سباح موؤخرا
حلقة العمل الخام�سة الخا�سة بالنظام
الأخ�سائي للتعليم العالي ،وذلك في يوم
بفندق انتركوننتال .وبم�ساركة 150
م�سارك ًا يمثلون موؤ�س�سات التعليم العالي
الحكومية والخا�سة.
وب��داأت الحلقة بكلمة ليحيى بن �سالم
المنذري نائب مدير عام مركز القبول
ال��م��وح��د رح���ب فيها بالم�ساركين في
الحلقة مو�سحا الهدف منها حيث قال:
تاأتي هذه الحلقة بهدف تعريف ممثلين
النظام الإح�سائي من موؤ�س�سات التعليم
العالي اإل���ى م�ستجدات ح��ق��ول النظام
والتحديات التي تواجهه اأثناء اإع��داد
وتحميل البيانات من الموؤ�س�سات ،وثمن
المنذري ال��دور الكبير ال��ذي يقوم بها
المخت�سون في موؤ�س�سات التعليم العالي
من اأجل رفد النظام الإح�سائي بالبيانات
مما ي�سهم في اإثراء واأعطى البيانات اأكثر
دقة وو�سوحا.

Zدا Nتام فعاليات الم�ؤتمر العلمي
العالمي الãام øلطلبة الطب Hدول
مجل�س التعاو¿ لدول الخلي èالعرHية

بعد ذلك قدمت و�سعاد الإزكية اأخ�سائية
اإح�ساء من مركز القبو الموحد ورقة
عمل ح��ول م�ستجدات حقول البيانات
والقوائم ال�سحيحة حيث اأ���س��ارات اإلى
اأن هناك حقول م�سافة اإل��ى الحقول
ال�سابقة ف��ي البيانات التعريفية 40
حقل جديد و 5حقول جديدة في بيانات
الطلبة و 4حقول في بيانات العاملين و7
حقول في البيانات المالية.
ومن ثم قدمت ميثاء اللواتية اأخ�سائية
اإح�ساء بمركز القبول الموحد ورقة
ع��م��ل ح���ول ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي يواجهها
العاملون في النظام الإح�سائي بالتعليم
العالي حيث تحدثت بداية عن م�سكلة
عدم اإطالع بع�س ممثلي موؤ�س�سات التعليم
العالي على تفا�سيل ،والتغيير الم�ستمر
لبع�س ممثلي الموؤ�س�سة التعليمية وم�ساألة
الإجازة اأثناء فترة تحمي البيانات وعدم
اللتزام بجمع وتحميل البيانات خالل
الفترة المحددة وغيرها من التحديات.

وقدمت ندى الحجرية اأخ�سائية بيانات
بمركز القبول الموحد بورقة عمل حول
�سحة البيانات وال��م��واع��ي��د المحددة
لتحميلها حيث تحدثت ع��ن الفترات
ال�سابقة خالل الأعوام الما�سية لتحميل
البيانات وهذا العام حيث اأ�سارت اإلى اأن
ال��ف��ت��رة المقترحة لتحميل البيانات
للعام الأكاديمي 2012/2011م هي من
 1مار�س 2012م اإل��ى 29فبراير 2012
م م�وؤك��دة ف��ي نف�س ال��وق��ت على اأهمية
اإر�سال البيانات في الوقت المحدد حتى
يت�سنى للقائمين على النظام النتهاء
م��ن مرحلة التدقيق وفح�س البيانات
المر�سل من قبل الموؤ�س�سة في القترة
المحددة و�سرعة توفير البيانات للجهات
الم�ستفيدة من هذه البيانات .بعد ذلك
تم تق�سيم الم�ساركين اإل��ى مجموعات
ع��م��ل لمناق�سة ال���ورق���ات المعرو�سة
وتقديم تو�سياتهم ب�ساأنها.

تختتم غدا فعاليات الموؤتمر العلمي العالمي الثامن لطلبة الطب بدول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية و الذي ت�ست�سيفه جامعة ال�سلطان قابو�س وياأتي تنظيم
الموؤتمر من قبل كلية الطب والعلوم ال�سحية وذلك في مركز جامعة ال�سلطان قابو�س
الثقافي ويهدف الموؤتمر اإلى الرتقاء بم�ستوى البحث العلمي والتطبيق العملي لدى
طالب الطب في مختلف الجامعات الخليجية ،واإلى تنويع م�سادر التعلم لدى هوؤلء
الطالب وتعليمهم اأف�سل الطرق في مجال الفحو�سات المخبرية وال�سريرية واأبرز ما
.تو�سل اإليه العلم الحديث في المجال الطبي
الجدير بالذكر اأن هذه الن�سخة من الموؤتمر هي الثانية التي تنعقد على اأر�س
ال�سلطنة ،حيث ا�ست�سافت جامعة ال�سلطان قابو�س الن�سخة الرابعة العام .2006

من مالمح القوة عند اأي اأمة من الأمم اعتزازها
بهويتها ،ومن يقراأ في اأخبار ال�سالفين �سيجد
اأن الأمم المنت�سرة دائما هي من تن�سر دينها،
.ولغتها ،وعاداتها
وال��ه��وي��ة تمثل المعنى الحقيقي للح�سارة
الب�سرية لأن غياب الهوية هو غياب الح�سارة،
ولو نظرنا في اآث��ار اأي ح�سارة من الح�سارات
الإن�سانية الدار�سة� ،سنرى مالمح هويتهم من
اعتقاد وعادات غذائية ومظهرية على اآثارهم
التي خلفوها.
ولهذا يعلمنا النبي �سلى اˆ عليه و�سلم معنى
التم�سك بالهوية.،وفقدانها دللة على فقدان
ال�سخ�سية والقوة في حياة الإن�سان يقول النبي
�سلوات اˆ و�سالمه عليه ( ل يكونن اأحدكم
اإمعة ) قيل من الإمعة ؟ قال ( :الذي يقول اأنا
مع النا�س اإنه ل اأ�سوة في ال�سر ) رواه الترمذي،
ومعنى ذلك ل يقلدن اأحدكم غيره في كل �سيء
فياأخذ منه الغث وال�سمين وال�سحيح وال�سقيم.
النتماء هو مما جعله اˆ من �سنن الخلق ،وهو
حب الرجوع اإل��ى مكان وا�سل وع��ادات ،تكون
�سفة وعالمة ،وفي نف�س الوقت فخرا وافتخارا،
فالبدو لهم نوادر ،والح�سر لهم نوادر ،والعرب
لهم ن��وادر ،والعجم لهم ن��وادر ،وما تمثل اأحد
نوادر غيره حتى بانت قوته و�سيطرته عليه،
ومن تمثل نوادره بانت �سخ�سيته وظهرت.
والعاقل ما ياأخذ من غيره ما ينفذ قوته ،ويقوي
�سخ�سيته ،والنبي �سلوات اˆ و�سالمه عليه
ح�سري تربى في البادية ور�سعته الأعرابيات،
وقد �ساأله اأبو بكر ال�سديق ~ ر�سي اˆ عنه
~ هل اأن��ت اأف�سح العرب ،فقال عليه ال�سالة
وال�سالم (( :ول��م ل واأن��ا من قري�س وتربيت
في بني �سعد )) ،وقد كان النبي �سلى اˆ عليه
و�سلم ي�اأخ��ذ م��ن الح�سارات الأخ���رى حيلهم
ونوادرهم كمثل اأخذه حيلة الخندق من الفر�س
باإ�سارة من �سلمان الفار�سي ،وقد عهد تحرير
بع�س الأ�سرى بمقابل تعليمهم الم�سلمين اللغات
التي يعرفونها ،وقد جاء في الأث��ر ( من تعلم
لغة قوم اأمن �سرهم).
ويبين لنا النبي �سلى اˆ عليه و�سلم معنى
النتماء عندما خرج للهجرة اإلى مكة ووقف
على تلة ينظر اإلى مكة م�سقط راأ�سه ومح�سن
طفولته ،فيقول لها في حوار عاطفي يبين مدى
عمق ه��ذا المعنى ( :واˆ اإن��ك لأح��ب بقاع
الأر�س اإلي ولو لم يخرجني قومك ما خرجت .
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النظام الإح�صائي ...البحث والتخطيط واتخاذ القرار
يعد النظام الإح�صائي وال���ذي ي�شرف
عليه مركز القبول الموحد �أحد الأنظمة
الإل��ك��ت��رون��ي��ة ال����رائ����دة ف���ي ال��م��ج��ال
الإح�صائي ،ويهدف بالدرجة الأولى �إلى
دعم عمليات البحث والتخطيط واتخاذ
القرار ،حيث يتيح النظام لم�ستخدميه
ق��واع��د البيانات الإح�صائية الخا�صة
بمختلف الم�ؤ�س�سات.
ي��ق��وم ال��ن��ظ��ام الإح�����ص��ائ��ي بجمع ون�شر
بيانات تف�صيلية عن التعليم العالي تتمثل
في الطلبة والأكاديميين والإداريين في
جميع م�ؤ�س�سات التعليم العالي بال�سلطنة
والطلبة العمانيين المبتعثين �إلى الخارج،
�إ�ضافة �إلى البيانات المالية لكل م�ؤ�س�سة
وبيانات عن الطلبة بعد تخرجهم .ويتولى
مركز القبول الموحد عملية �إدارة هذا
النظام وكذلك تدقيق وتوثيق وتوفير
البيانات �إل��ى م�ؤ�س�سات التعليم العالي
وال��ج��ه��ات الحكومية وم��راك��ز البحوث
والدرا�سات والجهات المعنية الأخرى.
�أنواع البيانات الإح�صائية وم�صادرها
هناك �أربعة �أنواع من البيانات الإح�صائية
التي ت�شمل البيانات المطلوبة وه��ي:
ب��ي��ان��ات ال��ط��ل��ب��ة وب��ي��ان��ات ال��م��وظ��ف��ون
بالم�ؤ�س�سات التعليمية وبيانات الم�ؤ�س�سة
التعليمية وال��ب��ي��ان��ات ال��م��ال��ي��ة وتعد
الم�ؤ�س�سات التعليمية الم�صدر الأ�سا�سي
لهذه البيانات.

الفكرة العامة لنظام تبادل
المعلومات والبيانات

وتتلخ�ص �آلية تبادل المعلومات والبيانات
ب�����أن ت��ق��وم م��ؤ���س�����س��ات التعليم ال��ع��ال��ي
والمديرية العامة للبعثات والأج��ه��زة
الحكومية المخت�صة ب�إر�سال البيانات
�إلى نظام قاعدة البيانات بمركز القبول
ال��م��وح��د ال��ت��ي ب���دوره���ا ت��ق��وم بعملية
التحليل والت�صنيف والن�شر لهذه البيانات
في كتب ومن�شورات �إح�صائية ،ثم تقوم
بعملية ت��وف��ي��ره��ا ح�سب ط��ل��ب الجهات
المختلفة كم�ؤ�س�سات التعليم العالي
و�أجهزة الحكومة المتعددة وغيره.

جمع البيانات

ت��ق��وم جميع م�ؤ�س�سات التعليم العالي
وال��ج��ه��ات الأخ����رى ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز
القبول الموحد في توفير جميع البيانات
المطلوبة وتطبيق الت�صنيفات الإح�صائية
الموحدة.
وتعد هذه الم�ؤ�س�سات �شريكا في النظام
الإح�����ص��ائ��ي وذل���ك باعتبارها الم�صدر
الرئي�سي ل��ب��ي��ان��ات ال��ن��ظ��ام وم��ه��ام ه��ذه
الم�ؤ�س�سات هي :تنظيم وتن�سيق و�إدخال
البيانات المتعلقة بالنظام الإح�صائي
للتعليم العالي بالتن�سيق مع مركز القبول
الموحد بحيث تلتزم ه��ذه الم�ؤ�س�سات
بجميع ح��ق��ول ال��ب��ي��ان��ات والت�صنيفات
الإح�صائية،وتقوم بت�سليمها في مواعيد
�سنوياً.
وال بد من ال �إ���ش��ارة �إل��ى المادة ( )6من
ال��م��ر���س��وم ال�سلطاني رق��م 2001/29م

ب�إ�صدار القانون الإح�صائي التي تن�ص:
((على جميع الجهات الحكومية والخا�صة
والأفراد االلتزام بتقديم جميع البيانات
التي تطلبها المديرية العامة �أو الجهات
الحكومية التي تجمع وتن�شر البيانات
الخا�صة بالم�سائل الداخلة في اخت�صا�ص
كل منها ،والتعاون معها في �إتمامها على
�أكمل وج��ه بما يطابق الحقيقة وح�سب
الموا�صفات الإح�صائية المتعارف عليها،
ووف���ق البرنامج الزمني المعد م��ن قبل
المديرية العامة �أو الجهات الحكومية،
وت�ستثنى وزارة الدفاع والجهات الأمنية
الأخ��رى  -ما عدا الجمارك  -من تقديم
البيانات ع��دا م��ا ت�سمح ب��ه ب����إذن كتابي
خا�ص)).

�سرية وحماية البيانات

جميع البيانات التي يتم جمعها للنظام
الإح�����ص��ائ��ي ���س��ري��ة ،و���س��ت��ن�����ش��ر ب�شكل
تجميعي (ع��ل��ى م�ستوى ك��ل م�ؤ�س�سة)
ولغر�ض �إح�صائي فقط ،ولن ين�شر �أي بيان
�شخ�صي لطالب �أو موظف .وذلك بناء على
المادة ( )8من المر�سوم ال�سلطاني رقم
2001/29م.

�آلية �إر�سال البيانات

يعتمد م�شروع النظام الإح�صائي للتعليم
العالي في �سلطنة عمان على جمع البيانات
م��ن م�ؤ�س�سات التعليم العالي والجهات
المعنية الأخرى و�إجراء عمليات التدقيق
وال��م��راج��ع��ة وم��ن ث��م ن�شرها على �شكل
مخرجات وتقارير.
وتمر عملية تدفق البيانات ب�سبعة مراحل
تبد�أ بتجهيز البيانات للإر�سال ،ثم ت�أتي
مرحلة �إر�سال البيانات من قبل م�ؤ�س�سات
التعليم العالي وم�صادر البيانات الأخرى،
بعد ذلك يتم تحميل ملف البيانات ،تتبعها
عمليات الفح�ص الأول والثاني والثالث
للملف وتنتهي بالموافقة النهائية من
الم�ؤ�س�سة ال�ستخدام البيانات.
ويعمل النظام في �سبع مراحل وهي مرحلة
تجهيز البيانات للإر�سال ومرحلة �إر�سال
البيانات وعملية ال��دخ��ول �إل��ى النظام
ومرحلة تحميل ملف البيانات وعملية
الفح�ص الأول للملف وعملية الفح�ص
الثاني للملف وعملية الفح�ص الثالث
للملف والموافقة النهائية من الم�ؤ�س�سة
ال�ستخدام البيانات.
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لقاء حول م�شروع م�ؤ�شرات
الأداء لم�ؤ�س�سات التعليم العالي الخا�صة
�شبيب ال�شبيبي :الم�شروع عبارة عن مجموعة من الم�ؤ�شرات تم تحديدها
لقيا�س وتقييم �أداء الجامعات والكليات الخا�صة
تبذل وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية
العامة للجامعات والكليات الخا�صة جهود ًا حثيثة
للنهو�ض بم�ستوى التعليم العالي الخا�ص �سواء
على ال�صعيد الأكاديمي �أو الإدارية ،وتقوم بو�ضع
�أ�س�س وم��ح��ددات و�ضوابط من �ش�أنها �أن تطور
من عمل ه��ذه الم�ؤ�س�سات ،وم��ن ه��ذه الم�شاريع
م�شروع م�ؤ�شرات الأداء لم�ؤ�س�سات التعليم العالي
الخا�صة ،ملحق ر�ؤى التقى �شبيب ب��ن �سيف
بن محمد ال�شبيبي مدير دائ��رة �ضمان الجودة
بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخا�صة.
�س :ما المق�صود بفل�سفة م�ؤ�شر الأداء(  (Pe r
 )formance Indicators؟ م��ا م�شروع
م�ؤ�شرات الأداء لم�ؤ�س�سات التعليم العالي الخا�ص
؟
في فل�سفة �إدارة الجودة ،تعتبر م�ؤ�شرات الأداء
من �أه��م عنا�صر �أنظمة الجودة والقيا�س وهي
ع��ب��ارة ع��ن معطيات كمية قيا�سية ح��ول �أداء
�أن�شطة و�إج��راءات �أي م�ؤ�س�سة بغ�ض النظر عن
نوع ن�شاطها .وتعرف اليون�سكو م�ؤ�شرات الأداء
ب�أنها مجموعة من الدالالت الإح�صائية تقي�س
مدى تقدم وتطور �أداء الم�ؤ�س�سة مقابل معايير
جودة محددة.
وم�شروع م�ؤ�شرات الأداء هو امتداد لجهود �سابقة
في ذات ال�ش�أن كانت تقوم بها المديرية العامة
للجامعات والكليات الخا�صة منذ عام 2005م� ،إال
�أن الوزارة ارت�أت تطويرها
ب�شكل �أو�سع و�أ�شمل بحيث
ت��ت��واف��ق م���ع م�����س��ت��ج��دات
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي
الخا�ص ،فم�شروع م�ؤ�شرات
الأداء ه����و ع����ب����ارة ع��ن
مجموعة من الم�ؤ�شرات تم
تحديدها لقيا�س وتقييم
�أداء الجامعات والكليات
ال��خ��ا���ص��ة ف���ي ال��ج��وان��ب
وفي اتخاذ ال��ق��رارات المنا�سبة
الأكاديمية والأكاديمية
وال��ت��خ��ط��ي��ط ال�����س��ل��ي��م لتطوير
ال��م�����س��ان��دة والإداري��������ة
وتح�سين القطاع.
المختلفة.
�س :كيف تديرون الم�شروع وهل
�س :ما �أهداف الم�شروع؟
هناك لجنة تعمل على الم�شروع
يهدف الم�شروع �إلى �إعطاء
�شبيب بن �سيف ال�شبيبي
؟
ال�������وزارة ل��م��ح��ة و����ص���ورة
ف���ي ال��ن�����ص��ف الأخ���ي���ر م���ن ع��ام
وا����ض���ح���ة ح����ول م�����س��ت��وى
2011م� ،شكلت ال����وزارة لجنة
و�أداء م�ؤ�س�سات التعليم
العالي الخا�صة ومقارنة م�ستوى �أداء كل م�ؤ�س�سة تنفيذية برئا�سة �سعادة د .وكيل الوزارة وع�ضوية
مع نظيراتها من الم�ؤ�س�سات ومع بقية القطاع .ممثلين من المديرية العامة الجامعات والكليات
كما يهدف �أي�ضا �إل��ى قيا�س التطور الحا�صل في الخا�صة والمديرية العامة للتخطيط والتطوير
قطاع التعليم العالي الخا�ص مقارنةً مع ال�سنوات والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية
الما�ضية .و�ست�ساعد نتائج الم�شروع في ر�سم ومركز القبول الموحد .وتهدف اللجنة �إلى و�ضع
ال�سيا�سات المتعلقة بقطاع التعليم العالي الخا�ص الأ�س�س الرئي�سية لت�سيير وتنفيذ الم�شروع ،ومنذ

ت�شكيلها قامت اللجنة ب�إعداد الدرا�سات المتعلقة
بمكونات الم�شروع وتحديد م�ؤ�شرات الأداء التي
�سيتم تطبيقها على م�ؤ�س�سات التعليم العالي
الخا�صة.
���س :ه��ل ت��م تعريف م�ؤ�س�سات التعليم العالي
الخا�صة بالم�شروع؟
ت ��ؤم��ن ال�����وزارة ب��أه��م��ي��ة ال��ت��ع��ري��ف بالم�شروع
للم�ستهدف الرئي�س ،وعلى ذل��ك فقد ت��م عقد
حلقة عمل بتاريخ 2011/12/11م تحت رعاية
�سعادة د .وكيل ال��وزارة لمدة يوم واح��د ،والتي
من خاللها تم تعريف ممثلي الجامعات والكليات
الخا�صة بم�شروع م�ؤ�شرات الأداء التي خرجت بها
اللجنة التنفيذية لإدارة الم�شروع ،حيث تم في
ختام حلقة العمل توجيه ممثلي الم�ؤ�س�سات بنقل

فكرة الم�شروع لإداراتهم العليا لتقديم �آرائهم
ومرئياتهم حولها .واللجنة في انتظار ا�ستالم
ردود الم�ؤ�س�سات كي ت�صيغ ال�شكل النهائي لمكونات
الم�شروع ومن ثم البدء في التطبيق الفعلي له.
�س :ما محاور حلقة العمل الخا�صة بالم�شروع؟
تناولت حلقة العمل �أربعة محاور رئي�سية هي:
ا�ستعرا�ض المديرية العامة للجامعات والكليات
الخا�صة للتجارب ال�سابقة في تنفيذ م�ؤ�شرات
الأداء ،وا���س��ت��ع��را���ض تجربة وزارة التربية
والتعليم في م�ؤ�شرات الأداء ،وا�ستعرا�ض م�شروع
م�ؤ�شرات الأداء لم�ؤ�س�سات التعليم العالي الخا�صة،
وا�ستق�صاء ر�أي ممثلي الجامعات والكليات الخا�صة
حول م�ؤ�شرات الأداء عن طريق ا�ستبيانات �أُعدت
لهذا الغر�ض .
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طالب تخ�ص�ص الإعالم ...والأعالم العماني

الطالب :التجديد في الكوادر الإعالمية مطلب �ضروري

ا�ستطالع:ربيع المكتومي
تعتبر كليات العلوم
التطبيقية وبتخ�ص�صاتها
�أحد روافد المجتمع العماني
بالمتخ�ص�صين في مجاالت
مختلفة  ،،،ويعتبر تخ�ص�ص
الإعالم �إحدى التخ�ص�صات
التي تحت�ضنها كليات العلوم
التطبيقية  ،،،ملحق ر�ؤى
حاول �أن ي�ستطلع زاوية
مختلفة في هذا العدد حيث
تناول الطرح ر�آي الطالب في
�إلإعالم العماني ،وذلك لأن
الطالب في هذا التخ�صــ�ص
وفي هذه المرحلة الدرا�سية
هو من المتابعين لوقع
الإعالم العماني .

وجهة نظر
ي�شاركنا في هذا اال�ستطالع الطالب �أ�سعد
الح�ضرمي قائال  :الإع�ل�ام العماني في
ال��وق��ت ال��ح��ا���ض��ر ع��ل��ى درج���ة م��ن ال��رق��ي
وااللتزام مكنته من تطوير فكر القارىء
وال��م�����س��ت��م��ع وال��م�����ش��اه��د لي�صبح واج��ه��ة
�إعالمية واقعية تالم�س كافة �أفكار �شرائح
المجتمع وبالأخ�ص فئة ال�شباب .ولكن
لال�سف هناك ن��وع من الثبات ه��ذا الثبات
�أوجد فجوة كبيرة بينه وبين المتلقي فكان
لها الأث��ر ال�سلبي ال��ذي بات ي�شكل تحديا
كبيرا في عزوف ال�شارع العماني عن متابعة
ه��ذا الم�صدر .وال يعني ه��ذا �أن الإع�لام
العماني هو المت�سبب في مثل هذه الفجوات،
فقد يكون ال�سبب راجعا �إلى طموح ال�شباب

المتزايد في �إع�لام عماني متطور يناف�س ال�شخ�صيات المقدمة للبرنامج وهذا بحد
كافة الم�صادر الإعالمية العالمية ،وحيث ذاته يجعل االفكار نا�ضبة .
�إن الإعالم العماني ال يزال ي�شهد متغيرات
عديدة ف�إننا ن�أمل �أن يكون م�صدرنا الموثوق
الواقعية والو�ضوح
الأول دائما .
الطالب يو�سف ال��رواح��ي يقول :االع�لام
الطالب �سعيد بن �سليمان ال�سعدي له وجهة العماني يحتاج �إل��ى الكثير م��ن الو�ضوح
نظر حيث يقول  :االع�لام العماني يعاني والمو�ضوعية حيث ان المتتبع لمعظم
بع�ض ال�شيء من قلة التطوير وهنا نق�صد البرامج التي تبث عبر االذاعة والتلفزيون
بالتطوير على م�ستوى البرامج والتي يجب تفتقر للواقعية وال��ح��داث��ة وه��م��ا �أه��م
�أن تعبر عن ر�أي ال�شارع والمتذوق العماني ،عاملين في الإع�لام الحديث ،كما �أن تنوع
كما �أن �ضخ دماء جديدة من االخت�صايين الم�ضمون والذي يعر�ض في الإعالم يحتاج
والطلبة الخريجين والتي من �ش�أنها �أن �إل��ى وقفة للنهو�ض بم�ستواه ،كما يجب
ت�ضيف لم�سات جديدة لالعالم العماني �أن ن�ستغل الإع�لام لمناق�شة الق�ضايا التي
حيث نالحظ في البث االذاعي والتلفزيوني تعبر عن الواقع العماني بحيث يكون هناك
ه��ن��اك ت��دوي��ر للموظفين وت��ك��رار لنف�س توا�صل بين الو�سيلة الإعالمية والمتلقي.
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اأ�سعد الح�سرمي

�سعيد ال�سعدي

تطور ملحو®
الطالب �سعود المحرزي قائال :اأرى
اأن الأوام����ر ال�سامية التي تف�سل
بها مولنا ح�سرة �ساحب الجاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم
حفظه اˆ ورعاه  ،جاءت من اهتمام
الحكومة الر�سيدة بتطوير الإعالم
العماني ،ور�سا النا�س غاية ل تدرك،
فهناك وج��ه��ات ع��دي��دة ح��ول مدى
نجاعة الإع��الم في معاي�سة الواقع
العماني و�سخ�سيا اأرى اأن الإع��الم
العماني يحتاج اإلى نوع من التخ�س�س
بحيث يتم اإيجاد برامج متخ�س�سة
في �ستى مجالت الحياة والتي يزخر
بها المجتمع العماني والبتعاد عن
البرامج الم�سجلة والم�ستوردة من
الخارج.
الطالبة اإيمان بنت محمد ال�سنانية
تحدثنا قائلة :اإن من الأمور التي ل
�سك فيها اأن الإع��الم العماني تطور
ب�سكل كبير والفرق وا�سح م��ا بين
 1970والآن ،وانتقادنا لالإعالم ل
يعني ذمنا له واإنما نابع من رغبتنا
ف��ي ت��ط��وي��ره ،ووج��ه��ة ن��ظ��ري فيه
اأنه يحتاج اإلى الكثير للو�سول اإلى
قلب المتلقي ،ف��الإع��الم العماني
هو اإع��الم حكومي ك�سائر الإع��الم
الحكومي في ال��دول الأخ��رى يعمل
على بث الكثير من الر�سائل بهدف
دعم م�سيرة التنمية في الدولة ،و
يتنا�سى الكثير من الأح��داث بحيث
في نهاية المطاف اإن لم ي�سهد تطورا
ف�اإن��ه يفقد الكثير م��ن م�سداقيته
وواقعيته ،ونتمنى اأن ي�سهد الإعالم

�سعود المحرزي
الأج���ه���زة ال��ف��ن��ي��ة الم�ستخدمة،
وتطوير الكوادر العاملة ،وتطوير
ال����س���ت���ودي���وه���ات ال��م��ت��خ�����س�����س��ة،
وم��ا نالحظه م��ن الإع���الم العماني
اأن���ه اإع���الم يفتقد اإل���ى الكثير من
المو�سوعية حيث اإنه يتناول العديد
من الق�سايا التي ل تهم المتلقي وفي
ال��وق��ت نف�سه يتنا�سى الكثير من
الق�سايا التي تحتاج اإل��ى الإع��الم
والتوعية والإر�ساد .

وقفة اأخيرة

يو�سف الرواحي
العماني تطورا ملحوظا بعد تحويل
الموؤ�س�سة الإعامية في الدولة اإلى
هيئة للتلفزيون و الإذاعة .
الطالبة منى بنت محمد ال�سيدية
تعبر راأي��ه��ا قائلة :ع��دم الهتمام
ب��ال��ك��وادر ال��م��ج��ي��دة ف��ي الإع����الم
ال��ع��م��ان��ي م��ن اأه���م ال��ت��ح��دي��ات في
راأي��ي ،كما اأن المحتوى ال��ذي يقدم
عبر قنواتنا الإعالمية هو محتوى
مت�سابه ومكرر ،وعند الحديث عن
ال��درام��ا العمانية فلن تكفينا هذه
الأ�سطر ،وهنا اأنا�سد باأن تكون هناك
خ��ط��وات اإيجابية وم��درو���س��ة نحو
التطور الذي يطمح له كل متلقي .

احتياجات �سرورية
الطالبة �سادية المغيزوية قالت :
الإع��الم العماني يحتاج اإلى الكثير
م��ن العمل لكي يتطور فهو يحتاج
اإل���ى م��راج��ع��ة الأن��ظ��م��ة وتطوير

الإع��الم العماني يتطور ب�سكل ملحو®
ف���ي الآون������ة الأخ����ي����رة وي��ت��ج��ه نحو
العالمية وال�سفافية ال��ت��ي ينتهجها
الإعالمي العالمي ،فقد اأقيمت معاهد
وكليات متخ�س�سة لتدر�س علوم هذه
الفن والتي بدورها تبني قواعد ثابتة
يقوم عليها بنيان له مكانته وله كيانه،
اأ���س��ب��ح الإع�����الم ف��ي وق��ت��ن��ا الحا�سر
الواجهة الأمامية والقوة الرابعة التي
تبني ال�سورة العامة لكل دولة ،ومن هذا
المنطلق ج��اءت التوجيهات ال�سامية
لمولنا ح�سرة �ساحب الجاللة ال�سلطان
ق��اب��و���س ب��ن �سعيد المعظم يحفظه
اˆ وي��رع��اه باإن�ساء هيئة ل�الإذاع��ة
والتلفزيون لتواكب هذا التطور .كذلك
قامت الحكومة الر�سيدة با�ستحداث
تخ�س�سات اإع��الم��ي��ة ف��ي موؤ�س�ساتها
التعليمية وجلب المتخ�س�سين ليكونوا
اأ���س��ات��ذة ف��ي هكذا م��ج��ال ،وي �اأت��ي هذا
اإيمانا م��ن الحكومة الر�سيدة بقدرة
الكادر العماني للتعلم وال�ستفادة من
ه��ذا الموؤ�س�سات ليقوم هو على قدمه
وي�سمخ ويتاألق.

ي�سهد قطاع تنمية الموارد الب�سرية في ال�سلطنة تطورا ملحوظا �سمل
مختلف الأجهزة الإداري��ة في الدولة ،هذا التطور جاء اإيمانا من
الحكومة الر�سيدة لمولنا ح�سرة �ساحب الجاللة ال�سلطان قابو�س
المعظم – حفظة ˆ – باأهمية هذا القطاع وا�ستمراره في بناء هذا
الوطن ومواكبة للتطورات الإدارية والفنية وتنوع الخدمات المقدمة
للمواطن.
هذه التوجيهات ال�سامية تركت للوحدات الحكومية الكيفية التي يتم
بها تطوير موظفيها كل على حدة وفق معطيات وقوانين ،واأتحدث
هنا عن التاأهيل الأكاديمي حيث جاء قانون البعثات لينظم العملية
ولكن ....اأي�سا لم يو�سح ال�سيا�سات العامة لجميع الوحدات في كيفية
اختيار المر�سحين لموا�سلة تاأهيلهم الأكاديمي ،واإنما اأوجدت اأطر
ومحددات من خالل هذا القانون ،هذه الأطر والمحددات في نظري
تنا�ست فئة كبيرة من موظفي الوحدات الحكومية ،ومن هذه الأطر
âbƒdG »ah ,á°SGQódG á∏°UGƒªd ájõ«∏éfE’G á¨∏dG QÉÑàNG •ô°T OƒLh
نف�سه ا�ستثنت دار�س المرحلة الجامعية الأولى باللغة الإنجليزية
ä’ó©e Ö∏£J »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe º¶©e ¿CG ™e ,•ô°ûdG Gòg øe
كبيرة ت�سل اإلى  6^5لدرا�سة المرحلة الجامعية العليا ( علما باأن
الموافقة المبدئية للموظف من قبل موؤ�س�سته الحكومية ترتبط
ارتباطا مبا�سر ًا باللغة الإنجليزية واختباري التوفل والآيل�س وهذا
وفق قانون الخدمة المدنية الذي يربط تر�سيح الموظف بالح�سول
على  5اأو 5^5في اختبار الآيل�س اأو ما يعادلهما في التوفل )  ...اأي�سا
موؤ�س�سات التعليم الحكومية والخا�سة اأن يجتاز الطالب اختبار الآيل�س
اأو التوفل لموا�سلة دار�سته ( وفق النظم العالمية ) ...والمفارقة
العجيبة اأن التخ�س�س الذي يرغب الطالب الدرا�سة فيه يدر�س باللغة
العربية في بع�س التخ�س�سات !!! ،وهنا تح�سرني ق�سة �سديقي الذي
حاول اأن يدر�س الماج�ستير في موؤ�س�سة ما واأكمل جميع متطلبات
•ôà°ûj ô«à°ùLÉªdG á°SGQódh ( á«cGQóà°S’G OGƒªdG ) ¢ü°üîàdG
عليه اأن يجتاز الآيل�س اأو التوفل واأل �سيحرم من فر�سة تكملة درا�سته
وتقديم ر�سالته باللغة العربية.
ولنغلق نقطة اختبار اللغة الإنجليزية ونتجه اإلى النقطة الأخرى
وهي نقطة عمومية الخطط في دوائر تنمية الموارد الب�سرية وعدم
وج��ود نظام معين ي�سمح للموظف المناف�سة على التر�سح للبعثات
الدرا�سية  ،حيث اإن الموظف الراغب في الدرا�سة يجب اأن تتوافر فيه
á£≤ædG √ògh ,á°SGQó∏d í«°TôàdG ≈∏Y á°ùaÉæªdG πÑb á°SGQódG •hô°T
في حد ذاتها ت�سمح لوجود الأع��ذار والع��ت��ذار ...فما المانع لدى
الجهات والوحدات الحكومية اأن يكون هناك نظام معين يحق فيه لكل
موظف المناف�سة على التر�سح واأن توؤخذ في البداية الخبرة العملية
التي هي اأ�سا�س معظم هذه الوحدات والموؤ�س�سات ومن ثم تخ�سي�س
فترة زمنية معينة �سواء �سنة اأو �ستة اأ�سهر لإكمال متطلباته �سواء
متطلبات الخدمة المدنية اأو قانون البعثات ،حتى يعلم كل موظف في
موؤ�س�ساتنا الحكومية موقعه من الإعراب.
وبالحديث عن التاأهيل هنا ل اأق�سد جهة معينة بعينها واإنما هي
محاولة لفهم قانون الخدمة المدنية وال��ذي يعطي حامل ال�سهادة
الجامعية و�سعية مختلفة ،اأي اأنه كلما ح�سل الموظف على �سهادة
اأكاديمية ح�سل بالمقابل على درجة مالية اأف�سل وتكون له فر�سة
اأكبر في المناف�سة على المراكز القيادية في الموؤ�س�سة ،هذه الو�سعية
التناف�سية تقابلها في الموؤ�س�سات الحكومية رغبة من كل الموظفين
في الح�سول على فر�سة درا�سية ،ابتعدت هذه الفر�سة الدرا�سية كلما
ابتعدت عن مراكز اتخاذ القرار في الموؤ�س�سات.
�سوؤال اأخير :اإذا كان التاأهيل الأكاديمي لي�س بالحق المكت�سب...
فكيف تكون الدرجة المالية مربوطة بال�سهادة الأكاديمية ؟!
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اأن��ف��ال بنت محمد تقول :الأن�سطة الطالبية جيدة
لتنمية مهارة الطالب من الناحية العملية وتوجد اأنواع
كثيرة يعتمد على ن��وع التخ�س�س ولكنها توؤثر بع�س
Ée •É°ûædG ¿Éc GPEG »°SGQódG ÖdÉ£dG AGOCG »a ¿É«MC’G
متعلق بالتخ�س�س ال��ذي يدر�سه ولكن ب�سكل ع��ام كل
الأن�سطة اإيجابية لأنها ترفع من م�ستوى قدراته وت�سغل
ووقت فراغه .
محمد بن ح�سن :نعم موازية لأنها مفيدة تنمى قدرات
الطالب في الجامعة ويكون من المتميزين اإذا اأبدع في
هذا المجال و توجد اأن�سطة ريا�سية مثل اإقامة مباريات
ك��رة القدم وك��رة ال�سلة واليد والطائرة وم�سابقات
ال�سباحة وم�ساركات محلية وخارجية واأن�سطة فنية
مثل الم�سرح والر�سم والت�سوير الفوتوغرافي والأعمال
اليدوية واأن�سطة ثقافية مثل ال�سعر والمحا�سرات
وال��م�وؤت��م��رات واأي�����س��ا اأن�سطة اجتماعية كالرحالت
والزيارات اإلي الأماكن الأثرية .واناأ اأكثر �سيء اأحب
الأن�سطة الفنية والرحالت.

مريم بنت علي البلو�سية تقول :الأن�سطة مفيدة في
اإي��ج��اد روح الإخ���وة والتفاهم وال��ت��ع��ارف بين طالب
الجامعة وال��م��در���س��ي��ن وتنمى فيهم روح المناف�سة
وبناء الثقة بالنف�س ويكون الطالب على توا�سل دائم
ب��الآخ��ري��ن ف��ي الجامعة ولكن بع�س الأخ���ر ل يحب
ممار�سة هذه الأن�سطة لأنه يرى اأنها م�سيعة للوقت ،وفي
نظري اأنها مفيدة جدا وتطبيقها يح�سن من اأداء الطالب
وقدراتهم في المجالت التي يرغبون فيها.
خلود بنت اأحمد العبيدانية تقول :الأن�سطة الطالبية
تربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في حياة
¬«∏Y Oƒ©j …ò``dG •É°ûædG ¢SQÉªj ¿CG ¬«∏Yh ÖdÉ£dG
بالفائدة والعتماد على النف�س وتحمل الم�سوؤولية ب�س
الكليات لم تخ�س�س وقتا معينا لهذه الأن�سطة فيظل
الطالب طول فترة الدوام يمار�س هذه الأن�سطة ويهمل
درا�سته ويعتمد فقط على الدرجات اللي يح�سل عليها من
.•É°ûædG

»a ádÉ°SQ
IGhGóe
محمود الرحبي
من الكتب التي اأنهيت قراءتها موؤخرا ( كتاب الأخالق وال�سير -ر�سالة في
مداواة النفو�س) للفقيه ابن حزم ا لأندل�سي� ،ساحب الكتاب ال�سهير ( طوق
الحمامة في الألفة والآلف) وهو كتاب كان جله في و�سف الحب والمحبوب
والع�سق باأنواعه ،ولم يكن من الغريب وقتها اأن يكون موؤلفه عالم دين وفقيه
�سالع .وقد ترجم طوق الحمامة اإلى اأهم لغات العالم ،وبرز ك�سورة نا�سعة
على ت�سامح رجل الدين العربي والفقيه الم�سلم وانفتاحه وتعدد مداركه.
بينما تدور مناخات هذا الكتاب ( م��داواة النفو�س ) حول خبرة ابن حزم
الحياتية ،هو اأ�سبه ب�سيرة جوانية ،و�سجل لتاأمالته وانطباعاته الحياتية،
و�سباحة واعية في عالم الكون والإن�سان والخلق والوجود .كتاب م�ست�سا Æفي
طرحه وعميق حتى في مبا�سرته وتلقينه ،كما اأنه �سل�س في قراءته .يموج
باأمثلة وخبرات حياتية حول ال�سعادة والحب والتاأمل وال�سكينة والأخالق
والراحة والأمل والحياة.
ونظرا لعمقه الإن�ساني ومراميه البعيدة ،ي�سعر قاروؤه وكاأنه مكتوبا في زمننا
هذا .ربما مرد ذلك لطبيعة الخبرات الحياتية التي تتنا�سخ عبر الزمن،
وا�ستحالة ربطها بمرحلة وتحديدها وت�سييقها في زمن بعينه اأو عمر اأو
تاريخ .وذل��ك لأن الأحا�سي�س واح��دة تجاه كل �سيء في ال��وج��ود ،بما اأن
الحوا�س الب�سرية  -كما هو عليه طبعها وجبلتها – ثابتة واأزلية ورا�سخة
في الخلق،وذلك في كل ما يتعلق بالتح�س�س والإب�سار وال�سمع والتذوق
والفهم وال�ستر�ساد .ولكي ي�ساركني القاريء في تذوق �سيء من الكتاب مما
ا�ستطربته وا�ستنفحته فيه ،وذلك من خالل مواقع متفرقة منه ،وهي ل تغني
بال�سرورة عن قراءة الكتاب كامال والف�سحة المتاأنية في ردهاته:
يقول في حديثه عن طرد الهم ( :اإن النا�س تطلب غر�سا ي�ستوي النا�س كلهم
في ا�ستح�سانه وفي طلبه ،فلم اأجده اإل واحدا ،وهو طرد الهم .فلما تدبرته
علمت اأن النا�س كلهم لم ي�ستووا في ا�ستح�سانه فقط ول في طلبه فقط ،ولكن
راأيتهم على اختالف اأهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم ومراداتهم ل يتحركون
حركة اأ�سال اإل فيما يرجون به طرد الهم ول ينطقون بكلمة اأ�سال اإل فيما
يعانون به اإزاحته عن اأنف�سهم ) .ويرى ابن حزم باأن النا�س في طلب البعد عن
ا لهم ي�سلكون م�سالك عدة ( اإذ في النا�س من ل دين له فال يعمل لالآخرة ،وفي ا
لنا�س من اأهل ال�سر من ل يريد الخير ول الأمن ول الحق ،وفي النا�س من يوؤثر
الخمول بهواه واإرادته على بعد ال�سيت ،وفي ا لنا�س من ل يريد المال ويوؤثر
عدمه على وجوده ككثير من الأنبياء عليهم ال�سالم ،ومن تالهم من الزهاد
والفال�سفة ،وفي النا�س من يبغ�س اللذات بطبعه وي�ستنق�س طالبها ،وفي
النا�س من يوؤثر الجهل على العلم كاأكثر العامة ،وهذه هي اأغرا�س النا�س التي
ل غر�س لهم �سواها ،ولي�س في العالم مذ كان اإلى اأن يتناهى اأحد ي�ستح�سن
الهم .ول يريد اإل طرحه عن نف�سه).
وي�سيف في ال�سياق نف�سه ،موؤكدا نظرته الخا�سة والجازمة في ذل��ك(:
ووج��دت العمل لالآخرة �سالما من كل عيب ،خال�سا من كل كدر ،مو�سال اإلى
طرد الهم على الحقيقة .ووجدت العامل لالآخرة اإن امتحن بمكروه في تلك
ال�سبيل لم يهتم ،بل ي�سر اإذ رجاوؤه في عاقبة ما ينال به ،عون له على ما يطلب،
ورائد في الغر�س الذي اإياه يق�سد .ووجدته اإن عاقه عما هو ب�سبيله عائق
لم يهتم .وراأيته اإن ق�سد بالأذى �سر ،واإن تعب فيما �سلك فيه �سر ،واإن نكبته
نكبة �سر ،فهو في �سرور مت�سل اأبدا ،وغيره بخالف ذلك اأبدا ،فاعلم اإنه مطلوب
واحد ،وهو طرد الهم ،ولي�س اإليه اإل طريق واحد ،وهوا لعمل ˆ تعالى .فما
عدا هذا ف�سالل و�سخف) .ويقول في حديثه عن العلم ( ل اآفة على العلوم
واأهلها اأ�سر من الدخالء فيها وهم من غير اأهلها ،فاإنهم يجهلون ويظنون اأنهم
يعلمون ويف�سدون ويقدرون اأنهم ي�سلحون) .ويقول في م�سلك خبير بتقليل
الهم (:وطن نف�سك على ما تكره يقل همك اإذا اأتاك ولم ت�ست�سر بتوطينك
اأول ،ويعظم �سرورك ويت�ساعف اإذا تكاثرت الهموم اإذا اأتاك مما تحب لم تكن
قدرته))((..الوجع والفقر والنكبة والخوف ل يح�س اأذاها اإل من كان فيها،
ول يعلمه من كان خارج عنها ،وف�ساد الراأي والعار والإثم ل يعلم قبحها اإل من
كان خارجا عنها ،ولي�س يراه من كان داخال فيها)) ((.ثق بالمتدين واإن كان
على غير دينك ،ول تثق بالم�ستخف واإن اأظهر اأنه على دينك))((..اإن نظر
المرء في اأمر نف�سه واهتم باإ�سالحها اأولى به من تتبع عثرات النا�س))((..
ل تنقل اإلى �سديقك ما يوؤلم نف�سه ،ول ينتفع بمعرفته ،فهذا فعل الأرذال.
ول تكتمه ما ي�ست�سر بجهله فهذا فعل اأهل ال�سر)) ((..اإن الطمع �سبب اإلى كل
هم،حتى في الأموال والأحوال))((..اإقنع بمن عندك يقنع بك من عندك.

ô¶f á¡Lh

تعتبر الأن�سطة الطالبية و�سيلة التوا�سل بين طالب
الجامعات من الناحية الثقافية والجتماعية والفنية
وهي اإحدى مكونات المنهج الحديث والذي يقوم على اأ�سا�س
الأن�سطة واإيجابياتهم وم�ساركاتهم في مختلف الأمور
èeÉfôÑ∏d πªµe »HÓ£dG •É°ûædG h º«∏©àdÉH á£ÑJôªdG
الأكاديمي الذي يهدف اإلى بناء الجانب المعرفي للطالب
ومن خالل هذا ال�ستطالع قام ق�سم الن�سر اللكتروني تق�سي بع�س اآراء الطلبة في
موؤ�س�سات التعليم العالي عن الأن�سطة الطالبية واأهميتها و مدى تاأثيرها .

