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اإلشراف 
الصحفي المحرروناإلشراف العام

اإلخراج 
الصحفي

التصوير

 محمود بن محمد الرحبي

عبدالكريم بن سعيد الهنائي

خالــــــد بن سيــــف الشبلي

علي بن ناصر السنيدي

- د.يوسف بن ابراهيم السرحني
- عبــداهلل بن حبيــب المعينـــي
- خــــالد بن درويـــش المجيني
- بخيته بنت ناصــــر الراسبيــة

جمعية الطلبة العمانيين بسيدني تحتفي بتخريج 
كوكبة من أبناء الوطن

“العمل في بيئة متعددة الثقافات”...حلقة عمل بتطبيقية الرستاق

أخبار

تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور حمــد بــن علــي 
العلــوي، القنصــل العــام لســلطنة عمــان باســتراليا، 
احتفلــت جمعيــة الطلبــة العمانييــن بمقاطعــة نيــو 
ســاوث ويلــز األســترالية بتخريــج دفعــة ٢٠١٣ مــن 

طلبــة وطالبــات جامعــات مدينــة  ســيدني.
احتــوى الحفــل علــى عــدة فقــرات كان مــن أبرزهــا 
كلمــة رئيــس الجمعيــة الدكتــور يونــس البلوشــي 
ــفيرا  ــب س ــون الطال ــة ك ــن أهمي ــدث ع ــث تح حي
أفضــل صــورة ممكنــة  بعكــس  وذلــك  لوطنــه 
ومشــرفة عنــه وعــن المجتمــع الــذي جــاء منــه، 
ــم  ــوي بتقدي ــد العل ــور حم ــام الدكت ــك ق ــد ذل بع
كلمتــه حيــث  افتتــح كلمتــه بتهنئــة الخريجيــن 

العــودة  بعــد  العطــاء  باســتمرار  وتشــجيعهم 
للوطــن والمشــاركة فــي دفــع عجلــة االقتصــاد 
ــر انخراطهــم فــي ســوق العمــل بــكل  العمانــي عب
ثــم  ومــن  مجالــه.  حســب  كل  واخــالص  همــة 
جــاءت كلمــة الخريجيــن والخريجــات والتــي ألقتهــا 
الخريجــة وفــاء الرحبيــة حيــث تحدثــت عــن فرحتهــا 
بهــذا اليــوم واعتبرتــه إنجــازا اســتحق وبجــدارة 
الشــكر والعرفــان. تــم كذلــك بالحفــل تقديــم   
بإعدادهــا  قــام  المرئيــة  العــروض  مــن  عــددا 
ــل د.  ــي الحف ــام راع ــا ق ــن. بعده ــة الخريجي الطلب
حمــد العلــوي بتســليم شــهادات التخــرج للخريجين  

ــرور. ــة والس ــيء بالفرح ــو  مل ــط ج وس

الطالبـي  الوظيفـي  والتوجيـه  التدريـب  مركـز  نظـم 
بكليـة العلـوم التطبيقيـة بالرسـتاق حلقـة عمـل بعنوان 
“العمـل فـي بيئة متعـدده الثقافات”خالل فترة األنشـطة 

للمـدرب هـالل المعمـري فـي قاعـة الحـزم.
 بـدأ المـدرب بالتحدث عن الجوانـب والمقومات المهمة 
لنجـاح مؤسسـات ومنشـآت العمـل الحديثـة ،علـى اعتبار 
أن رضـا العامليـن في المؤسسـة ينعكس علـى كفاءتهم 
وأدائهـم ، وبالتالـي نجاح المؤسسـة، وأكـد على ضرورة 
اهتمـام المؤسسـات بتقديـم برامـج تدريبيـة للعامليـن 

بهـا لضمـان تطور تلـك المؤسسـات والعمل بسياسـات 
محفـزة للنجـاح مـع الدعـم المـادي والمعنـوي ، إلـى غيـر 
ذلـك مـن معاييـر وعوامـل جاذبـة تسـهم فـي سـعادة 
ورضـا الموظفيـن وشـعورهم باألمـن واألمـان الوظيفـي 
البشـرية  والعناصـر  الكفـاءات  مـن  المزيـد  واجتـذاب 

المتميـزة للعمـل بالمؤسسـة.
كمـا أشـار المدرب إلى أهميـة وجود الثقة بيـن الموظف 
وصاحـب العمـل، وأن تكون هذه الثقـة مبنية على ثالثة 

أبعـاد هي: المصداقيـة، واالحترام، واإلنصاف.

كتبت – شادية بنت خليفة المغيزوية

كتبت :رياء الرواحية  

التعليم العالي تشارك في السالمة المرورية
 

ــام  ــذا الع ــة له ــالمة المروري ــرض الس ــي مع ــي ف ــم العال ــارك وزارة التعلي تش
والــذي يقــام فــي الفتــرة مــن ١١إلــى١4 مــن شــهر نوفمبــر الحالــي، وتشــارك 
الــوزارة بمجموعــة مــن الفعاليــات المتميــزة ســعت مــن خاللهــا إلبــراز جهــود 
الــوزارة وجهــود كليــات العلــوم التطبيقيــة ومؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة 
مــن خــالل مجموعــة مــن الفعاليــات أبرزهــا تقديــم عــروض مســرحية وأفــالم 
قصيــرة ومجموعــة مــن اللوحــات التعبيريــة والمبتكــرات العلميــة التــي تعالــج 
قضايــا المــرور، كمــا تتبنــى الــوزارة فــي ركنهــا مجموعــة مــن الحمــالت 
ــالتها  ــر رس ــرض لنش ــتجوب أرض المع ــي س ــة والت ــة المروري ــة لتوعي الطالبي

ــة . حــول الســالمة المروري

حلقة عمل سياحية للعلوم التطبيقية
العلــوم  بكليــات  الطالبيــة  الخدمــات  مركــز  ينظــم 
التطبيقيــة حلقــة عمــل  ســياحية خــالل الفتــرة مــن 
العلــوم  كليــات  لطــالب  الجــاري  نوفمبــر   ١١-7
ــث  ــياحة، حي ــال- الس ــص إدارة األعم ــة تخص التطبيقي
علــى  للتعــرف  ســياحية  تطبيقيــة  الحلقــة  ســتكون 
ــي  ــق الت ــم المناط ــياحية وأه ــرق الس ــل الف ــة عم كيفي
ــف  ــى تعري ــدف إل ــا ته ــياحيا، كم ــتثمارها س ــن اس يمك
العمليــة  التطبيقــات  علــى  المشــاركين  الطــالب 
إلحــدى أهــم تخصصــات إدارة األعمــال وهــو تخصــص 

الســياحة. يشــارك فــي الحلقــة ١٥ مشــاركا مــن الطــالب 
المنطقــة  وســتحتضن  المشــرفين،  واألكاديمييــن 
الشــرقية فعاليــات الحلقــة حيــث ســينطلق الطــالب 
ــرا  ــى إب ــا إل ــد ومنه ــي خال ــى وادي بن ــقط إل ــن مس م
ثــم بديــة ثــم رأس الحــد وتنتهــي الرحلــة فــي جزيــرة 
مصيــرة ومنهــا العــودة إلــى العاصمــة مســقط، وخــالل 
الرحلــة ســيتم تعريــف الطــالب بــكل المعالــم الســياحية 
ــرا شــاملة  ــات وســيقدم الطــالب تقاري ــي هــذه الوالي ف

بأهــم مالحظاتهــم علــى هــذه المناطــق. 
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تطبيقة صور تستعد النطالق حملة التوعية
 بمرض السكري

أخبار

كتبت : أميمة الكلبانية  
ــة  ــكيلية بكلي ــون التش ــة الفن ــت جماع نظم
العلــوم التطبيقيــة بنــزوى حلقــة عمــل حــول 
ــف  ــا يوس ــي، قدمه ــر الفلك ــة التصوي كيفي
الحوقيــن  مرصــد  مســؤول  الســالمي، 
الفلكــي العلمــي وعضــو بالجمعيــة الفلكيــة 
ــة.  ــن بالكلي ــة جبري ــك بقاع ــة، وذل العماني
ويأتــي تنظيــم هــذه الحلقــة بهــدف تعليــم 
الطلبــة آليــة التصويــر الفلكــي وأساســياته. 
ــة  ــف الطلب ــة بتعري ــالمي الحلق ــح الس  افتت
التصويــر  فــي  الصحيحــة  الطريقــة  عــن 
الفلكــي  واألدوات المســتخدمة  مــن معدات 
وأجهــزة للتصويــر الفلكــي والخطــوات التــي 

ــوم . ــة النج ــر حرك ــا لتصوي ــب اتباعه يج
ثــم تحــدث الســالمي عــن أنــواع العدســات 

وأهميــة  الفلكــي   للتصويــر  المناســبة 
لتصويــر  الواســعة  العدســات  اســتخدام 
مســاحات كبيــرة مــن الســماء ســواء كانــت 
) الكواكــب ، البقــع الشمســية و الشــهب( 
إلــى جانــب الحديــث عــن كيفيــة اســتخدام 
التصويــر  فــي  االحترافيــة  الكاميــرات 

الفلكــي.
واختتــم الســالمي حلقــة العمــل بعــرض 
مجموعــة مــن الصــور الفلكيــة واألجــرام 
التقــاط كل  الســماوية، وتوضيــح كيفيــة 
صــورة واإلعــدادات المناســبة إلخــراج صورة 
ــذه  ــل ه ــات العم ــي حلق ــة. تأت ــة متقن فلكي
فــي إطــار تعزيــز الجانــب العملــي  للطلبــة،  
ــتجدات  ــع والمس ــى المواضي ــم عل واطالعه
ــر.  ــم التصوي ــور عل ــة تط ــة ومواكب الحديث

“التصوير الفلكي” حلقة عمل بتطبيقية نزوى

فــي إطــار اســتعداداتها  النطــالق حملــة التوعية 
الصحيــة بمــرض الســكري فــي واليــة صــور يــوم 
ــة  ــوم التطبيقي ــة العل ــدت كلي ــر ، عق ٢٥ نوفمب
اإلتصــال  دراســات  بقســم  ممثلــة  بصــور 
اجتماعهــا الثانــي مــع مستشــفى صــور المرجعــي 
ممثــاًل بالدكتــور/ محمــد بــن إبراهيــم الفارســي 
ــي  ــور المرجع ــفي ص ــذي لمستش ــر التنفي المدي
والدكتــور مجــدي يعقــوب مديــر مركــز الســكري 
بالواليــة. وناقــش االجتمــاع التجهيــزات إلنجــاح 
الحملــة الطالبيــة  التوعويــة،  ودور الكليــة فــي 
المحلــي،  المجتمــع  خدمــة  فــي  المســاهمة  
وأشــار األســتاذ/ بهــاء الديــن محمــد عضــو 
اإلتصــال  دراســات  بقســم  تدريــس   هيئــة 
بالكليــة  إلــى أن طــالب قســم  اإلتصــال  درجــوا  
ســنويًا علــى إقامــة حملــة  توعويــة  للمواطنيــن، 

وهــذا هــو الــدور المنــاط بالمؤسســات التعليمــة 
لخدمــة مجتمعهــا فــي هــذا العصــر، وحملــة هذا 
العــام تأتــي  للتنبيــه بمخاطــر مــرض الســكري، 
ــة  ــعار الحمل ــه،  و ش ــة ب ــب اإلصاب ــة تجن وكيفي
ــب  ــت لتجن ــك الوق ــا زال لدي ــوان  “ م ــل عن يحم
اإلصابــة بالســكري”، والــذي يهــدف لتشــجيع 
واتبــاع  الرياضــة،  ممارســة  علــى  الجميــع 
ــرض.  ــب الم ــة لتجن ــة الصحي ــاليب الغذائي األس
والجديــر بالذكــر أن هــذه الحملــة تشــتمل علــى 
ــالب،   ــة  للط ــة صحي ــدوات تثقيفي ــارض، ون مع
وأفــراد المجتمــع، إضافــة إلــى مســيرة رياضيــة  
لغــرس  ثقافــة  ممارســة الرياضــة  اليوميــة .                      
افتتــاح مركــز  الحملــة  متزامنــة مــع  وتأتــي 
الســكري بمدينــة صــور كثانــي مركــز للســكري 

ــلطنة.  بالس

تنظـــم ذاكـــرة عمـــان بالتعـــاون 
مـــع الجامعـــة اإلســـالمية العالميـــة 
ــن  ــا عـ ــرا عالميـ ــا مؤتمـ بماليزيـ
وحـــدة  فـــي  العمانـــي  الـــدور 
ــن ١8- ــرة مـ ــالل الفتـ ــة خـ األمـ

١٩ فبرايـــر ٢٠١4م بالجامعـــة 
اإلســـالمية العالميـــة بماليزيـــا. 
ويهـــدف المؤتمـــر إلـــى إبـــراز 
الـــدور العمانـــي فـــي وحـــدة األمـــة 
علـــى مـــر العصـــور، والتعريـــف 

فـــي  الســـلطنة  بإســـهامات 
ـــب  ـــي الجوان ـــالمي ف ـــم اإلس العال
ـــة،  ـــة، والتاريخي ـــة، والعلمي الثقافي
والدينيـــة، ويشـــتمل المؤتمـــر 
علـــى أربعـــة محـــاور: المحـــور 
والمحـــور  والدينـــي  التاريخـــي 
ـــور  ـــي ومح ـــادي واالجتماع االقتص
الوثائـــق والمخطوطـــات واآلثـــار، 
والمحـــور الثقافـــي واإلعالمـــي.

تنظــم جامعـــــة الجزائــر المؤتمــر الدولـــي األول حــول:” 
القضايــا المعاصــرة للشــباب وتنميــة روح المواطنـــة 
فــي المجتــــــمع “ وذلــك خــالل الفتــرة مــن ١٢-١٣ 
مــــارس ٢٠١4 بالعاصمــة الجزائريــة، ويهــدف المؤتمر 
إلــى كشــف العالقــة بيــن القضايــا المعاصــرة للشــباب و 
تنميــة روح المواطنــة، والوقــوف علــى مفهــوم المواطنــة 
وأبعادهــا والتعــرف علــى أهــم المتغيــرات العصريــة 
فئــة  لــدى  المواطنــة  روح  تنميــة  علــى  وتأثيرهــا 
الشــباب. كمــا يســعى لتفســير وتحليــل قضايــا الشــباب 
ــة  ــد مشــكالتهم النفســية واالجتماعي وتقييمهــا وتحدي

حــول  التصــورات  مــن  مجموعــة  إيجــاد  أجــل  مــن 
ــح  ــة مصال ــدف خدم ــم به ــة لديه ــة روح المواطن تنمي
المجتــم؛  إليجــاد فضــاء تواصلــي بيــن الباحثيــن لتبــادل 
ــاث  ــدث األبح ــى أح ــالع عل ــرات واالط ــات والخب المعلوم
ــال  ــي مج ــباب ف ــع الش ــل م ــتراتيجيات التعام ــول اس ح
التوعيــة و الوقايــة مــن اآلفــات االجتماعيــة، مؤمــال 
الخــروج بوضــع اســتراتيجية عامــة تتضمــن الوقايــة 
وســبل المعالجــة مــن أجــل إرســاء نمــوذج تنموي وطنـــي 
ــاول أهــم وابــرز  ــح. ويضــم المؤتمــر ١٣ محــور تتن ناجـ

ــباب. ــرة للش ــا المعاص القضاي

ــباب مؤتمر عالمي عن الدور العماني في وحدة األمة ــرة للش ــا المعاص ــول القضاي ــي ح ــر دول ومؤتم



4 إطاللة

التعليــــم العـالـــي تعلــــن عن الــدفعـــة الــــرابعة من بعثـــات الدارســــات العليا

أعلنـت وزارة التعليـم  العالـي مؤخـرا عـن فتـح بـاب تسـجيل 
الدفعـة الرابعـة مـن بعثـات الدراسـات العليـا لعـام٢٠١4م ، 
والتـي هـي تتابع لمشـروع األلف بعثـة التي جـاءت بتوجيهات 
مـن حضـرة صاحـب الجاللـة السـلطان قابـوس بـن سـعيد 
عـام  منـذ  تنفيذهـا  بـدأ  والتـي   – اهلل  حفظـه   - المعظـم 
٢٠١١م، كان لنـا لقـاء مـع سـعيدة بنـت عبـد اهلل الصبحيـة 
المؤهـالت  ومعادلـة  البعثـات  لشـؤون  الوزيـرة  مستشـارة 

الدراسـية ورئيسـة لجنـة الفـرز لبعثـات الدراسـات العليـا.

*تـم فتـح باب تسـجيل الدفعـة الرابعة مـن بعثات الدراسـات 
العليـا  فـي وقـت مبكـر هـذا العـام، فما الهـدف  مـن فتح باب 

التسـجيل قبـل بدء عـام ٢٠١4م؟

قامـت الـوزارة باإلعـالن عـن فتـح بـاب التسـجيل فـي بدايـة 
شـهر نوفمبر وستسـتمر عملية التسـجيل حتى منتصف شـهر 
ديسـمبر ٢٠١٣م،  وهـي فتـرة مخصصـة للتسـجيل وليـس 
يكـون  أن  نتوقـع  ألننـا  وذلـك  المطلوبـة.  الوثائـق  إلعـداد 
الوثائـق  بإعـداد  قامـوا  قـد  للبعثـات  التقـدم  فـي  الراغبـون 
المطلوبـة واإلجـراءات الالزمـة للتسـجيل كتوثيـق الشـهادات 
)التوفـل( بحيـث  أو  )االيلتـس( مثـال  وتوفيـر شـهادة اختبـار 
يكـون صالحـًا لمـدة ال تقـل عـن سـتة أشـهر مـن موعـد بـدء 

التسـجيل قبـل موعـد اإلعـالن عـن بعثـات الدفعـة الرابعـة.
وقـد قمنـا باإلعـالن مبكـرًا عـن بعثـات الدفعـة الرابعـة حتـى 
وذات  العريقـة  للجامعـات  التقـدم  مـن  المرشـحون  يتمكـن 
الجـودة حسـب  تصنيـف الجامعـات، ألنـه وكمـا تعلمـون بـأن 
يتمكـن  لـم  وإذا  للجامعـات  للتقـدم  نهائيـًا  موعـدَا  هنـاك 
المرشـح مـن الحصـول علـى قبـول لدراسـة البرنامـج ، فـإن 

ابتعاثـه قـد يتأخـر لمـدة عـام دراسـي كامـل.
ونظـرا الختـالف نظـم التعليـم واختـالف موعـد بـدء الدراسـة 

المرشـحون للدفعـة  الـدول، نتوقـع أن يتمكـن  فـي مختلـف 
المناسـب  الموعـد  فـي  قبـول  علـى  الحصـول  مـن  الرابعـة 

السـابقة.  الدفعـات  بعكـس 

*مـن خـالل رئاسـتكم للجنة الفـرز لهذه البعثات فـي الدفعات 
الثـالث الماضيـة، ومن خـالل تعاملكم مع طلبـات المواطنين 
المتقدميـن لهـذه البعثـات، هـل لكـم بتسـليط الضـوء علـى 

أهـم التحديـات التي واجهـت اللجنة؟

بالنسـبة للدفعـة األولـى واجهـت اللجنـة عـدة تحديات سـبق 
مـن  مانـع  ال  ولكـن  سـابقة  لقـاءات  فـي  إليهـا  أشـرنا  وأن 
للجنـة  ورد  أهمهـا:  ونذكـر  تكرارهـا،  تجنـب  ليتـم  إعادتهـا 
عـدد مـن الطلبـات التـي ال يوجـد بهـا توافـق بيـن الخلفيـات 
العلميـة السـابقة للمتقـدم والتخصـص المتقـدم إليـه، عليـه 
ارتـأت اللجنـة  أن يتـم فـي الدفعـات القادمـة اشـتراط توافق 

التخصـص السـابق مـع المتقـدم إليـه .
كمـا كان هنـاك تذمـر مـن قبـل البعـض حول شـرط مسـتوى 
اللغـة )االيلتـس(، وهنـا تـرى الـوزارة بـأن تحقيـق )6( درجات 
ال يعتبـر مسـتحياًل علـى الطالـب المثابـر وخاصـة أن دراسـة 
الماجسـتير أو الدكتـوراه تتطلب مسـتو عـاٍل ليتمكن الدارس 
مـن فهـم المحاضـرات والتعامـل مـع أسـاتذة فـي جامعـات 
فترتهـا قصيـرة  الماجسـتير  دراسـة  أن  إلـى  إضافـة  عريقـة. 
ودراسـة مكثفـة ومركـزة، وعليـه يتوجـب إدراك أهميـة وضـع 

هـذا الشـرط ضمـن شـروط التسـجيل. 
التخصصـات  فـي  بالبعثـات  فيتعلـق  الثالـث  التحـدي  أمـا 
األكاديميـة، حيـث الحظـت اللجنـة بـأن أغلـب المتقدمين لها 
هـم من خـارج الهيئـة األكاديمية بمؤسسـات التعليـم العالي 
الحكوميـة والخاصـة، وبالتالي تم الترشـح فقـط لبرامج قليلة 
وبقيـت البعثـات لباقي البرامج شـاغرة. ومن ضمـن التحديات 
أيضـًا طلـب بعـض الجهـات بـأن يخصـص عـدد محـدد مـن 
تلـك البعثـات لموظفيهـا، وهـذا يلغـي أحقيـة التنافـس العام 
علـى البعثـات وعليـه فإن الـوزارة ال تحبذ أن يفتـح الباب لمثل 

الطلبات. هـذه 
تحـد آخـر يتمثـل فـي أن كثيـر مـن خطابـات عـدم الممانعـة 
داخـل  جهـات  عـدة  مـن  صـدرت  المتقدمـون  قدمهـا  التـي 
الوحـدة، منهـا بمسـتوى مديـر دائـرة ومنهـا بمسـتوى مدير 
عـام ومنهـا مـن المسـؤول المباشـر كعميـد الكليـة أو مديـر 
المدرسـة، وتكـرر ذلـك مـع الدفعـة الثانية. وفي ضـوء التوجه 
العـام فـإن اللجنة فـي تعاملها مـع طلبات الدفعـة الثالثة  من 
البعثـات،  لـن تنظـر فـي أي طلب مـا لم يكن مكتمـال بخطاب 

عـدم ممانعـة مـن رئيـس الوحـدة أو مـن يخوله رسـميًا. 
كمـا أود أن أنـوه هنـا بأنـه مـا زال هنـاك عدد من المرشـحين 
مـن الدفعـة األولـى، لـم يتمكنـوا مـن الحصـول علـى قبـول 
وخاصـة فـي المجـاالت الطبيـة نظـرًا لطبيعتهـا، وهنـاك عدد 

مـن مرشـحي الدفعـة الثانيـة لـم يراجعـوا الدائـرة المختصـة 
بعـد. والـوزارة تـدرس حاليـًا اتخاذ اإلجـراء المناسـب لمعالجة 
هـذا الوضـع. كما وجدنا بأن هناك عددًا من المرشـحين ممن 
يرغـب فـي االلتحـاق بمؤسسـات ذات مسـتو متـدن بحثـًا عن 
السـهولة، وهـذا بالطبـع ال يتفـق مـع الهدف الذي حـدد لهذا 
المشـروع وهـو إيجاد الـرواد المجيديـن في مختلـف المجاالت 
بمسـتوى مـن الجودة العالية التـي تعود بالنفع على المرشـح 
وجهـة عملـه والسـلطنة ولهـذا السـبب تشـترط  اللجنـة على 
المرشـح لهـذه البعثـات أن يلتحـق بمؤسسـة مسـتواها  يقـع 

ضمـن أعلـى ٢٥% مـن قائمـة الجامعـات األعلى . 
دقـة  عـدم  اللجنـة  الحظـت  الثانيـة   للدفعـة  بالنسـبة  أمـا 
بعـض المتقدميـن فـي تعبئـة اسـتمارة التسـجيل حيـث كان 
هنـاك سـتة طلبـات ثالثة منهـا للدكتـوراه وثالثة للماجسـتير 
لـم يختـر المتقـدم فيهـا التخصـص المطلـوب، فقـام الفريـق 
بالتواصـل مـع المتقدميـن هاتفيـا وكتابيًا الختيـار التخصص 
اثنـان  وأبـدى  الطلبـات  باقـي  مـع  منهـم  أربعـة  إدراج  وتـم 
عـدم الرغبـة فـي إكمـال التقديـم. وعليـه سـيتم التوضيح في 
اإلعـالن القـادم للدفعـة الرابعـة بـأن أي نقـص فـي اسـتمارة 
التسـجيل لجنـة الفـرز لـن تتحمـل اللجنـة مسـؤوليته وعلـى 
المتقدميـن مراعـاة الدقة فـي تقديم الطلب سـواء من ناحية 

تعبئـة اسـتمارة التسـجيل أو تحميـل الوثائـق.  
كمـا الحظنـا أيضـا عدم الدقة فـي تحميل الوثائـق المطلوبة، 
فقـد تواصـل الفريـق مـع عـدد مـن المتقدميـن ممـن حمـل 
وثيقـة مـن الوثائـق ولكنهـا غيـر واضحـة. وكان هنـاك مـن 
بيـن المتقدميـن مـن حمـل أوراق بيضـاء فقط إلتمـام عملية 
التسـجيل. كمـا  تقدمت إحدى المواطنـات مرتين لتخصصين 
الفريـق  قـام  المدنـي،  للرقـم  أضافـت صفـر  بـأن  مختلفيـن 
بإلغـاء طلبهـا الثانـي والذي تقدمـت به بإضافـة الصفر للرقم 
المدنـي، عمومـًا كان طلبهـا غيـر مسـتوف لعـدم توفـر اختبار 
)االيلتـس( لديهـا. ولكـن مسـتقباًل فـي حالـة تكـرار الحالـة 
سـيتم إلغـاء الطلـب نهائيـًا، كمـا اسـتقبلت اللجنـة عـددا من 
الطلبـات غيـر المسـتوفية لشـرط المعـدل المعلـن عنـه وهـو 
تقـدم  ولكـن  أقـل  أو   )٢.٩( مثـاًل  معدالتهـم  أن  أي   )٣.٠(
اعتبـار  تـم  للشـرط، لكـن  أنهـم مسـتوفون  أصحابهـا علـى 
الطلبـات غيـر مسـتوفية لعـدم عمـل اللجنة بالتقريب للنسـب 
منـذ بـدء التعامـل مـع هـذه البعثـات بالدفعـة األولـى. كمـا 
تقـدم الكثيـر مـن المواطنيـن ممـن ال تنطبق عليهم شـروط 
التقديـم فـي الثـالث الدفعـات و بالتأكيـد هذا يضاعـف العمل 

علـى اللجنـة ويؤخـر مـن موعـد إعـالن النتائـج .
أمـا بالنسـبة للدفعـة الثالثـة: إضافـة لتكـرار بعـض التحديات 
التـي ذكرتهـا أعـاله، واجهـت اللجنـة مشـكلة تتعلـق بتوفيـر 
خطـاب عـدم الممانعـة المطلـوب توقيعـه مـن قبـل رئيـس 
الموظفيـن  قبـل  مـن  توفيـره  يتـم  أن  والمتوجـب  الوحـدة 
بالقطـاع الحكومـي أو شـبه الحكومـي. حيـث إن المطلوب أن 

سعيدة الصبحية
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التعليــــم العـالـــي تعلــــن عن الــدفعـــة الــــرابعة من بعثـــات الدارســــات العليا
يكـون الخطـاب موقعـًا مـن قبـل رئيـس الوحـدة أو فـي حالـة 
تخويـل رئيـس الوحـدة - وهو أعلى سـلطة بالمؤسسـة – ألي 
مسـؤول بمنـح الخطـاب للموظفيـن، يجـب أن يذكـر ذلـك في 
الخطـاب الممنـوح للمتقـدم بـأن موقـع الخطـاب مخـول مـن 

قبـل رئيـس الوحـدة. 
كمـا اتضـح لنا بـأن هناك من يتقـدم على أنه ال يعمـل وعرفنا 
الحقـًا بأنـه موظـف وجهـة عملـه ال توافـق علـى ابتعاثـه فـي 
الوقـت الحالـي. عليـه سـتضطر لجنـة الفـرز عنـد اإلعـالن عـن 
بعثـات الدفعـة الرابعـة ومـا يليهـا أن تطلـب مـن المتقدمين 
القـوى  يثبـت مـن هيئـة سـجل  ممـن ال يعملـون توفيـر مـا 

العاملـة بـأن المتقـدم ال يعمـل.

*مـن خـالل مشـاركتكم فـي وضـع خطـط االبتعـاث للدفعـات 
الثـالث السـابقة، هـل لكـم توضيح كيفيـة اختيـار التخصصات 
لمختلـف الدفعـات ومـا هـو الجديـد بالنسـبة للدفعـة الرابعة؟

نظـرًا لألهـداف المهمـة التـي يصبـو إليهـا مشـروع االبتعـاث 
هـذا، حيـث يهـدف إلى إعـداد كوادر مـن المختصيـن والخبراء 
وضـع  عنـد  المهـم  مـن  فإنـه  عليـه  المجـاالت،  مختلـف  فـي 
احتياجـات  أسـاس  علـى  مبنيـة  تكـون  أن  االبتعـاث  خطـط 
مختلـف الجهـات. لذا فإن وزارة التعليـم العالي خاطبت مختلف 
أهـم  لتحديـد  الحكوميـة  والشـركات  والهيئـات  الوحـدات 
التخصصـات التـي تحتاجهـا السـلطنة خـالل الخطة الخمسـية 

الثامنـة .
وفـي ضـوء الـردود التـي تلقتها الـوزارة ومن خـالل مالحظاتنا 
قبـل  مـن  تـرد  لـم  احتياجـات  أليـة  واستشـرافنا  كمختصيـن 
التخصصـات  مـن  قائمـة  وضـع  يتـم  االختصـاص،  جهـات 
بحيـث تشـمل أهـم المجـاالت الحيويـة التـي تغطـي مختلـف 
القطاعـات التنمويـة. ونظـرًا لألهميـة التـي توليهـا الحكومـة 
فـإن   - لقـاءات سـابقة  فـي  المشـروع، - وكمـا ذكرنـا  لهـذا 
قائمـة التخصصـات لكل دفعـة تعرض على لجنـة وزارية تضم 
فـي عضويتهـا ثالثـة وزراء مـن بينهـم وزيـرة التعليـم العالـي 
وذلـك ليتـم مراجعتهـا واعتمادهـا قبـل نشـر اإلعـالن الخـاص 

بالتسـجيل لـكل دفعـة.

طـرح  أتاحـت  التخصصـات  وتحديـد  اختيـار  آليـة  فـإن  لذلـك 
شـريحة متنوعـة مـن االختصاصـات علـى مختلـف القطاعـات، 
تنوعـت  التخصصـات  بـأن  نجـد  األولـى  الدفعـة  فـي  فمثـال 
توزعـت  بينمـا  مختلفـة،  قطاعـات  سـبعة   علـى  وتوزعـت 

قطاعـًا.  عشـر  اثنـي  فـي  الثانيـة  الدفعـة  فـي  التخصصـات 
الثالثـة كان هنـاك إضافـات وتنويـع أكبـر فـي  الدفعـة  وفـي 
التخصصـات المطروحـة حيـث شـملت الخطة علـى تخصصات 
في سـبعة عشـر قطاع حيث تم اضافة مجال الطرق والسـالمة 
المروريـة ومجـال مكافحـة اإلدمـان والمخـدرات ومجـال إدارة 

الكـوارث ومجـال الرياضـة والشـباب ومجـال التربيـة .
أمـا الجديـد فـي التخصصات المطروحـة بالدفعـة الرابعة فإنه 
تـم توسـيع مجـال االقتصـاد ومجـال السـياحة ومجـال العلـوم 

البيئيـة وكذلـك تـم إدراج مجـال اللغـات والترجمة.

*مـا تقييمكـم لتجربـة االبتعـاث في الدفعـات الثالث السـابقة 
مـن حيـث التناسـب بيـن التخصصـات التـي تطـرح مـن قبـل 
الـوزارة ورغبـات المتقدمين، هل هنـاك إقبال على التخصصات 
العـدد  وتوفـر  التقديـم  شـروط  حيـث  ومـن  تطـرح؟  التـي 
المناسـب مـن المتقدميـن ممن يحقـق الشـروط الموضوعة؟

طبيعتهـا  باختـالف  للتخصصـات  المتقدميـن  عـدد  يختلـف 
فمثـال التخصصـات الهندسـية والتخصصات في مجـال التقنية 
ومجـاالت اإلدارة والتجارة واالسـتثمار والمجـاالت التربوية، قد 
القـت اإلقبـال األكبـر والمنافسـة األكثـر فـي الثـالث دفعـات. 
بينمـا تخصصـات فـي مجـاالت أكاديميـة وعلميـة بحتـة ربمـا 
يكـون التنافـس عليهـا قليـاًل أو معدومـًا. فمثـاًل التخصصـات 
تعميـن  هـدف  لتحقيـق  وضعـت  األكاديميـة  المجـاالت  فـي 
الوظائـف األكاديميـة بمؤسسـات التعليـم العالـي بالسـلطنة 
سـواء الحكوميـة أو الخاصـة ولـم يكـن هنـاك عـدد كبيـر مـن 
الوضـع  كان  ولكـن  األولـى  الدفعـة  فـي  خاصـة  المتقدميـن 
أفضـل بالدفعتيـن الثانيـة والثالثـة. أمـا بالنسـبة للتخصصات 
فـي مجـاالت التنميـة االجتماعيـة واألسـرة والمجتمـع نجد قلة 
فـي أعـداد المتقدميـن لهـا فـي الثالث دفعـات رغـم أن جهات 
االختصـاص ضمنتهـا فـي خطـة احتياجاتها. كمـا ينطبق ذلك 
الثـروة  مجـاالت  فـي  طرحـت  التـي  التخصصـات  علـى  أيضـا 

الزراعيـة و السـمكية. 
فـي  برامـج ماجسـتير  تـم طـرح  أنـه  إلـى  اإلشـارة  نـود  كمـا 
مجـاالت مهمـة جـدًا بالدفعـة الثالثـة ولـم يكـن هنـاك اقبـال 
للتقـدم لهـا رغم أهميتها، وهي مجال دراسـة المـواد المخدرة 

والكحوليـات وإعـادة التأهيـل واستشـارات الصحـة العقليـة .

المناسـب  العـدد  وتوفـر  التقديـم  يتعلـق بشـروط  فيمـا  أمـا 
مـن المتقدميـن ممـن يحقـق الشـروط الموضوعـة، فهنا نود 
التأكيـد علـى أن الشـروط التـي يعلـن عنهـا ليسـت شـروطًا 
صعبـة التحقيـق بدليـل أن عـدد مـن تنطبـق عليهم الشـروط 

فـي الدفعـات الثـالث كانـت كافيـة للتنافـس علـى البعثـات.
كمـا أن شـروط التقديـم تخضـع للتقييـم باسـتمرار فـي كل 
دفعـة ويتـم اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لتعديلهـا مـع مراعـاة 
عـدم المسـاس بـأي شـرط يضمـن الجـودة ويضمـن تحقيـق 
األهـداف المرجـوة مـن المشـروع فالـوزارة واللجنـة الوزاريـة 
المختصـة بمتابعـة تنفيـذ هذا المشـروع يصران علـى أن يتم 
اإلبقـاء علـى مـا يضمن جـودة الكـوادر المسـتهدفة حتى قبل 

االبتعـاث.  

االلتحـاق  علـى  المبتعـث  يحـرص  أن  المهـم  مـن  أنـه  كمـا 
بالدراسـة فـي إحـدى أفضـل أعلـى ٢٥% جامعـة فـي قائمـة 
أن  أو  المختـارة  والتخصصـات  البلـدان  لمختلـف  الجامعـات 
تكـون الجامعـة مـن ضمـن أعلـى )٥٠٠( جامعه على مسـتوى 

العالـم.

الدفعـات  فـي  المبتعثيـن  علـى  الضـوء  بتسـليط  لكـم  *هـل 
؟ بجامعاتهـم  الجميـع  التحـاق  تـم  السـابقة، هـل  الثـالث 

بالنسـبة للمرشـحين فـي الدفعتيـن األولـى والثانيـة لمختلـف 
التخصصـات عـدا الطبيـة،  فالغالبيـة منهـم تم إنهـاء إجراءات 
ابتعاثهـم وهـم فـي مقـر دراسـتهم، أما بالنسـبة للمرشـحين 
مـن األطبـاء فيتأخـر ابتعاثهـم لصعوبـة حصولهم علـى قبول 
نظـرًا لطبيعـة برامـج دراسـتهم التخصصية. كمـا يوجد وحتى 
اآلن ثالثـة خريجيـن لدرجة الماجسـتير من الدفعـة األولى من 

هذا المشـروع .
الثالثـة فقـد تـم فـي  الدفعـة  للمرشـحين مـن  بالنسـبة  أمـا 
سـبتمبر الماضـي إنهـاء إجـراءات ابتعـاث أكثر مـن نصف عدد 
المقبوليـن، وباقـي المرشـحين هـم فـي مرحلة انتظـار القبول 
يحتفـظ  أن  للمرشـح  يحـق  متبـع  هـو  وكمـا  الجامعـات.  مـن 

بالبعثـة لمـدة عـام مـن تاريـخ حصولـه عليهـا.
  

*هـل مـن نصائـح تـودون تقديمهـا للمواطنيـن الراغبين في 
التسـجيل لبعثـات الدفعـة الرابعة؟

مـع أمنياتنـا للجميـع بالتوفيـق، نـود أواًل التوضيـح بـأن الفترة 
مخصصـة  وهـي  كافيـة  فتـرة  هـي  للتسـجيل  عنهـا  المعلـن 
الوثائـق ألنـه مـن  المطلـوب مـن  للتسـجيل وليـس إلعـداد 
أعـد  قـد  للبعثـات  التقـدم  الراغـب فـي  أن يكـون  المفتـرض 
المطلـوب مـن الوثائـق سـابقًا قبـل موعـد اإلعـالن وذلك ألن 
برنامـج االبتعـاث هـذا وشـروط التقـدم للمنافسـة والوثائـق 
المعنييـن  المواطنيـن  لـدى  معروفـة  أصبحـت  المطلوبـة 

بالبرنامـج. 

ونـود أن ننصـح الراغبيـن فـي التقـدم للبعثات بمراعـاة الدقة 
فـي تعبئـة اسـتمارة التسـجيل، واختيـار التخصـص المتناسـب 
مـع الخلفيـات الدراسـية ومـا يخـدم مسـؤولياته العمليـة ومـا 
يتفـق مـع ميولـه وكذلـك الحـرص على تحميـل كافـة الوثائق 

المطلوبـة وفـق مـا سـيأتي  فـي اإلعالن.
كمـا نؤكـد علـى أن اللجنـة المختصـة ال تقبـل اسـتالم طلبات 
ورقيـة وعلى جميـع المتقدمين االلتزام بالتسـجيل اإللكتروني 
وتحميـل الوثائـق إلكترونيـًا مـن خـالل نظـام التسـجيل لهذه 

البعثـات علـى الموقـع اإللكترونـي لمركز القبـول الموحد.



6 تحت النظر

علوي بن عبدالرحمن

جذب الطالب العماني 

يقـول موحـد  محمـد مـن جامعـة سـاينس الماليزيـة : جئنـا إلـى 
هنـا للمشـاركة بالتعريـف بجامعاتنـا وجـذب الطـالب العمانييـن 
للدراسـة بالجامعـة فـي مختلـف برامـج الجامعـة بداية بالشـهادة 
ببرامـج  انتهـاء  و  الماجسـتير  ببرنامـج  ومـروا  األولـى  الجامعيـة 
الدكتـوراه، ونحـن فـي الجامعـة أيضـا نعمل علـى إيجـاد ارتباطات 
أكاديميـة مـع معاهـد وكليات وجامعـات من خـارج ماليزيا ومعرفة 
مـا تقدمـة وهـذا المعـرض هـو الفرصـة لتحقيـق ذلـك ، ونالحـظ 
مـن خـالل مشـاركتنا رغبـة الطالـب العمانـي بصـورة عامـة إلـى 
االسـتفادة مـن هـذا المعـرض مـن خـالل األسـئلة التـي يطرحهـا 
والتـي تـدل علـى وعـي كامـل لمـا يجـب أن يجـده فـي المؤسسـة 
التعليميـة و هـذه ايضـا فرصـة لنـا للتعـرف على توجهـات الطالب 

العمانـي و محاولـة ايجـاد بيئـة تعلميـه لـه فـي ماليزيـا. 

 والتعريف و االطالع 

يقـول عبدالملـك بـن سـالم المعمـري مـن الكليـة التقنيـة العليـا 
حـول هـدف مشـاركة مؤسسـته : المشـاركة تأتي بهـدف  الترويج 
المقدمـة والمناسـبة للطالـب،  الكليـة، والتعريـف بالبرامـج  عـن 
كذلـك نقـوم بتقديـم شـرح مفصـل عـن شـروط االلتحـاق و مـا 
تضمـه الكليـة مـن إمكانـات أكاديميـة وتعليميـة ، ومثـل هـذه 
المعـارض هـي فرصـة للجميع لإلطـالع على المسـتوى األكاديمي 
الـذي تضمـه مؤسسـاتنا التعليميـة فـي السـلطنة و كذلـك هـي 

فرصـة لنـا لإلطـالع علـى البرامـج األكاديميـة و االسـتفادة مـن 
المؤسسـات التعليميـة المشـاركة مـن الخـارج . 

كسب الثقة 

هـذا  للمعـرض  منظـم  المـرزع  عبدالرحمـن  بـن  علـوي  يقـول 
االلتقـاء  مـن  األمـور  وأوليـاء  للطـالب  ثمينـة  فرصـة  المعـرض 
الجامعـات  مـن  المقدمـة  البرامـج  علـى  والتعـرف  بالمؤسسـات 
واحـد،  سـقف  تحـت  والدوليـة  واإلقليميـة  المحليـة  والكليـات 
طامحين لالرتقاء بمسـتوى المعرض، ونسـعى جاهدين لمشـاركة 
أكبـر عـدد ممكن من الجامعـات والكليات والمعاهد والمؤسسـات 

التـي تهتـم بجانـب التعاليـم العالـي وبحثـه.
ويضيـف المـزرع : فـي حالة رغبـة الجامعة أو الكلية في المشـاركة 
بالمعـرض ، نقـوم بمخاطبـة وزارة التعليـم العالـي للتأكـد مـن 
قبلهـا ومسـتوفية  الكليـة معتمـدة مـن  أو  الجامعـة  تلـك  كـون 
لمعاييـر االختيـار، وفـي حـال تبيـن عـدم االسـتيفاء للشـروط يتم 
اسـتبعادها مباشـرة، وهـذه العمليـة تضمـن للمعـارض التعليمـة 
فرصـة لكسـب الثقـة و خاصة لزائريـن المعرض من طـالب العلم 

تسهيل للباحث عن المعلومة

مـدى  عـن  للمعـرض  زائـر  المكتومـي  سـالم  بـن  ربيـع  ويقـول 
حـول   بمعلومـات  خرجـت  بهـا:  خـرج  التـي  والمنفعـة  اسـتفادته 
الجامعـات  مـع  المعـدالت  لمعادلـة  العالـي  التعليـم  وزارة  حملـة 

تسعى مؤسسات التعليم العالي من خالل 
مشاركتها في المعارض التعليمية الى 
التعريف بأنظمتها التعليمية و تخصصاتها 
وما تضمه هذه المؤسسات من مباني 
ومختبرات أكاديمية، وتستهدف من 
مشاركتها الوصول إلى طالب العلم أين 
ما وجدوا لعرض قدراتها وهي في نفس 
الوقت تعمل على الترويج لبلدانها إلى 
جانب التعليم فإنها تروج سياحيا وثقافيا 
وعلميا للنهضة العلمية التي تشهدها 
بلدانهم ... وفي السلطنة تنظم الشركات 
العاملة في السلطنة ٣ معارض سنوية 
معرضين لجميع مؤسسات التعليم 
العالي في السلطنة وخارجها، ومعرض 
لمؤسسات التعليم العالي في السلطنة 
فقط، وخالل األيام الماضية احتضن مركز 
عمان الدولي للمعارض معرضا جيدكس 
) الخريف ( ملحق رؤى من خالل هذا 
االستطالع حاول أن يالمس تطلعات ورئ 
المشاركين و زوار المعرض . 

أجرى االستطالع: جميلة العبرية

المعارض التعليمية بوابة تعريفية للولوج إلى عالم التعليم العالي
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دور دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف خليجيًا
في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجاالت التعليم 
العالي تشارك  وزارة التعليم العالي بالسلطنة ممثلة في دائرة معادلة المؤهالت 
واالعتراف في عدد من اللجان المشتركة واالجتماعات الدورية على مستوى دول 
المجلس وذلك من خالل المشاركة في لجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بمجلس 
اللجنة  وكذلك  المجلس  بدول  الشهادات  معادلة  إدارات  مديري  ولجنة  التعاون 
الفنية لمعادلة الشهادات بدول المجلس حيث تعقد هذه اللجان اجتماعاتها تحت 
إشراف األمانة العامة لمجلس التعاون والتي تعمل على تنظيم مسيرة التعاون 
وتنسيق  بها  العالي  التعليم  بمنظومة  واالرتقاء  المجلس  دول  بين  والتكامل 
الجهود في مجال االعتراف بالمؤسسات التعليمية ومعادلة المؤهالت الدراسية.

األعضاء  للدول  موحدة  رؤى  على  االتفاق  إلى  المشتركة  اللجان  هذه  وتهدف   
منها  األهلية  العالي  التعليم  بمؤسسات  واالعتراف  الشهادات  معادلة  في 
خاللها  من  يتم  التي  والمعايير  اإلجراءات  توحيد  خالل  من  وذلك  واألجنبية 
معادلة الشهادات الدراسية وعملية االعتراف بمؤسسات التعليم العالي واعتماد 
التجارب المميزة  في  الخبرات ومشاركة  التخصصات بها كما تهدف إلى تبادل 
وغيرها من  الحديثة  التقنيات  واستخدام  بعد  كالتعلم عن  العالي  التعليم  مجال 
الدولية. والمحافل  المؤتمرات  في  األعضاء  لدول  المواقف  وتنسيق  التجارب، 

ومن هذا المنطلق يتبلور دور دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف في مشاركاتها 
الشهادات  معادلة  لجان  رؤساء  للجنة  استضافتها  خالل  من  اللجان  هذه  في 
تفعيل  على  التأكيد  فيه  تم  والذي  ٢٠٠8م  عام  عشر  الحادي  اجتماعها  في 
أبناء  العربية بشأن مساواة  الخليج  لدول  التعاون  الصادرة من مجلس  القرارات 
وجود  وأهمية  العالي،  التعليم  بمؤسسات  والمعاملة  القبول  في  المجلس  دول 
هيئات االعتماد األكاديمي وضبط الجودة في جميع دول المجلس. كما  قامت 
السادس  االجتماع  فعاليات  باستضافة  العالي  التعليم  لوزارة  كممثل  الدائرة  
قاعة  في   ٢٠١٣ العام  لهذا  المجلس  لدول  الشهادات  لمعادلة  الفنية  للجنة 
من  عددًا  االجتماع  هذا  تناول  حيث  الوزارة.  عام  بديوان  الرئيسية  االجتماعات 
الخاصة  األهلية  الجامعية  الشهادات  معادلة  موضوع  أهمها  من  الموضوعات 
التعليم  بدراسات  باالعتراف  الخاصة  االتفاقية  وموضوع  التعاون  مجلس  بدول 
لتقييم  الخاصة  والمعايير  اآلليات  وموضوع  العربية  بالدول  وشهاداته  العالي 
وغيرها. والهندسية،  الطبية،   المؤهالت  مثل  التخصصية  العلمية  المؤهالت 

كما تم التطرق إلى التجارب المتميزة لدول المجلس وطرحها على بقية األعضاء. 
وقد شاركت دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف بقية األعضاء تقرير زيارة وفد من 
معادلة  وكيفية  بماليزيا  العالي  التعليم  نظام  على  التعرف  بعد  لماليزيا  الدائرة 
التعليم  مجال  في  تجربتها  الدائرة  شاركت  كذلك  منها.  الصادرة  الشهادات 
الشبكي والمعايير واألسس الخاصة التي تعتمدها السلطنة في معادلة الشهادات 
اإلعالمية  الحملة  تدشين  في  الدائرة  تجربة  شاركتهم  كما  النظام.  هذا  وفق 
للتعريف بمعادلة المؤهالت واالعتراف والتحذير من االلتحاق بالجامعات الوهمية. 
والجدير بالذكر إلى أن دائرة معادلة المؤهالت واالعتراف تعمد إلى استمرارية 
التواصل مع بقية أعضاء دول مجلس التعاون وذلك من خالل تبادل المعلومات 
مع دوائر وأقسام معادلة الشهادات في وزارات التعليم العالي ومؤسسات التعليم 
العالي بدول المجلس فيما يتعلق باإلفادة عن مستوى المؤهالت الدراسية ومدى 
االعتراف بمؤسسات التعليم العالي في دول العالم المختلفة. وتؤكد الدائرة في 
جميع المحافل الخليجية على أهمية التعاون والتواصل والعمل المشترك لما له من 
األثر اإليجابي في توحيد اآلراء حول القضايا المتعلقة بمعادلة الشهادات واالعتراف 
بمؤسسات التعليم العالي واالطالع على كل ما هو جديد في األنظمة التعليمية.

خديجة بنت محسن الصبحية

والجامعـات  الكليـات  علـى  تعرفـت  كمـا   ، الدوليـة 
السـلطنة. فـي  المعتمـدة  والدوليـة  المحليـة 

مواقـع  كانـت  إذا  مـا  حـول  المكتومـي  ويضيـف 
إقامـة  عـن  السـائل  تغنـي  االجتماعـي  االتصـال 
المعـارض قائـال: باعتقادي المعرض مهـم ، ومهما 
فـال  منتشـرة  االجتماعيـة  التواصـل  مواقـع  كانـت 
تحـل محـل المعـارض، ولكـن يجـب أخـذ موضـوع 
تنـوع التخصصـات والكليـات بعيـن االعتبـار، حيـث 
الجمهـور  تسـاؤالت  علـى  يجيـب  المعـرض  إن 
كمـا  التواصـل،  مواقـع  بعكـس  أكبـر،  بتوسـع 
يضمـن للجمهـور مدى اعتمـاد الجامعـات والكليات 
أكاديميـا، فـأي جامعـة أو كليـة فـي العالـم يمكـن 
أن تفتـح حسـابات فـي مواقـع التواصـل االجتماعي، 
ولكـن تبقى مسـألة االعتماد األكاديمي محل شـك، 
فاسـتقصاء المعلومـات مـن المصدر هو الـذي يميز 

المعـارض.  هـذه 
زائـر  أيضـا  السـناني  جميـل  بـن  محمـد  ويقـول 
للمعـرض : أعتقد وُجدت المعـارض لتكون الموجه 
أنهـا  كمـا  دراسـتنا،  نحـو  الصحيـح  للطريـق  لنـا 
المؤسسـات فـي مـكان  الكثيـر مـن  فرصـة لجمـع 
عـن  والمسـتقصي  للباحـث  تسـهيل  وهـو  وأحـد 
المعلومـة فـي جمعهـن في آن واحـد ، كما أن هناك 
جامعـات وكليـات جديـدة النشـاه، يمكننـا معرفتهـا 
والتعـرف عليهـا من خالل مشـاركتها فـي المعارض 
التعليميـة  المعـارض  ربـط  وأتمنـى  التعليميـة، 
بمعـارض فـرص التوظيـف ، وذلـك لتكـون مكملـة 
مـن  مختلفـة  شـرائح  بيـن  أكبـر  رواج  وذات  لهـا 

المهتميـن بهـذه المعـارض، وتعريفـا لمؤسسـات 
أيضـا  وأعتقـد  التعليميـة،  بالمؤسسـات  التوظيـف 
بأنهـا فرصة للمؤسسـات التعليميـة لمعرفة احتياج 

سـوق العمـل فالعمليـة مترابطـة بيـن الجميـع.

موحد محمد

ربيع المكتومي
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كـي  بـان  المتحـدة  لألمـم  العـام  األميـن  أعلـن 
فـي  ٢٠١٥م  بعـد  لمـا  التنميـة  مبـادرة  مـون 
قمـة األهـداف األلفيـة فـي عـام ٢٠١٠. وقـد دعـا 
أعضـاء المنظمـة الدوليـة إلـى مشـاورات مفتوحة 
الخـاص،  والقطـاع  المدنـي،  المجتمـع  تضـم 
واألكاديمييـن، ومعاهـد األبحـاث مـن كل مناطق 
عمـل   إطـار  لتطويـر  المشـورة  لتقديـم  العالـم 
الـذي  التاريـخ  وهـو   ٢٠١٥ بعـد  لمـا  للتنميـة 
األلفيـة  اإلنمائيـة  األهـداف  مبـادرة  فيـه  تنتهـي 
التـي أطلقتهـا األمـم المتحـدة فـي عـام ٢٠٠٠.

وفـي يوليـو مـن عـام ٢٠١٢ أعلـن األميـن العـام 
لألمـم المتحـدة  بان كي مون عن تأسـيس فريق 
الشـخصيات البـارزة إلعـداد إطـار عمـل للتنمية ما 
شـخصيات  ثـالث  الفريـق  وتـرأس   .٢٠١٥ بعـد 
بـارزة هـم: الرئيس االندونيسـي، ورئيـس ليبريا، 
الفريـق  يضـم  كمـا  البريطانـي،  الـوزراء  ورئيـس 
عـدد مـن القـادة من منظمـات المجتمـع المدني، 
والقطـاع الخـاص والحكومـي. وضـم الفريـق مـن 
الـدول العربيـة كل مـن  الملكـة رانيـة العبـد اهلل  
مـن األردن، والسـيدة تـوكل كرمـان مـن اليمـن.

وقـد قـام الفريـق رفيـع المسـتوى  ببـذل جهـود 
واسـعة ومتعـددة للتوعيـة شـملت كافـة المناطق 
الرئيسـية فـي العالـم، وتضمنـت شـريحة كبـرى 
مـن أصحـاب المصالـح مـن األفـراد والجماعـات. 
والتقـى الفريـق خـالل اجتماعاتـه المنعقـدة فـي 
)نوفمبـر  ولنـدن   ،)٢٠١٢ )سـبتمبر  نيويـورك 
٢٠١٣( ومونروفيـا يناير )٢٠١٣( ، وبالي )مارس 
والقطـاع  واألكاديمييـن  بالشـباب    ،)٢٠١٣
المدني.كمـا  والمجتمـع  والبرلمانييـن  الخـاص 
للسـماح  اإلعالميـة  بالقنـوات  االسـتعانة  تمـت 
هـذه  فـي  افتراضـي  بشـكل  بالمشـاركة  لإلفـراد 
الفعاليـات. واسـتضاف أعضـاء الفريق مستشـارين 
إقليمييـن كان لهم دور بارز في توضيح التفاصيل 
اإلقليميـة مـن أمريـكا الالتينيـة وجـزر الكاريبـي 
جـزر  وبلـدان  وإفريقيـا  العربيـة  والبلـدان  وآسـيا 

بالبرتغاليـة.  الناطقـة  والبلـدان  الهـادي 
االلكترونيـة،  االستشـارات  تطبيـق  تمـت  كمـا 

بعـد  عـن  ومؤتمـرات  عمـل،  ورشـات  وتنظيـم  
مـع  التواصـل  تسـهيل  بغيـة  توتيـر  وقاعـات 
والمجموعـات  والشـباب  المدنـي  المجتمـع 
اإلقليميـة. ومـن أبرز هذه االستشـارات إسـتقصاء 
عالمـي الـذي طلـب مـن األفـراد لتحديـد 6 مـن 
١6 أولويـة لألجنـدة المسـتقبلية للتنميـة وتجاوز 
المشـاركين فيـه المليـون فـردا،  وكذلـك مبـادرة 
العالـم الـذي نريـد الـذي شـارك فيـه آالف  األفراد  
لبيـان كيفيـة تضميـن ١١ موضوعـا فـي أجنـدة 
مـا بعـد ٢٠١٥ هـي: عـدم المسـاواة، والصحـة، 
والتعليـم، والتنميـة والنمـو، والبئيـة المسـتدامة، 
السـكان،  وديناميكيـة  الصراعـات،  والحوكمـة، 
والميـاه. الطاقـة،  والغـذاء،   والتغذيـة  والجـوع، 

وقـد إصـدر فريـق الشـخصيات الرفيعـة  تقريـره  
بعنـوان: شـراكة عالميـة جديـدة: اجتثـاث الفقـر 
التنميـة  خـالل  مـن  االقتصاديـات  وتحويـل 
المسـتدامة فـي مايـو ٢٠١٣م، ويمكـن تحميـل 

االلكترونـي الموقـع  مـن  التقريـر 
http://www.post2015hlp.org 

وقـد أكـد الفريـق فـي تقريـره  علـى  دور األهداف 
اإلنمائيـة األلفيـة حيـث شـهدت األعـوام الثالثـة 
عشـر الماضية خفض عدد اإلفراد الذين يعيشـون 
تحـت خط الفقـر، وانخفض معـدل وفيات األطفال 
الوفيـات  بنسـبة تزيـد عـن ٣٠%، كمـا تراجعـت 
الناجمـة مـن المالريـا  بمقـدار الربـع. وبالتالي إن 
مثـل هـذه النجاحـات ال يمكـن إهمالهـا بـل يجـب 
البنـاء عليها.كمـا أشـار التقريـر بأنـه بـرزت عـدة 
فـي  والقـوة   الضعـف  نقـاط  مـن  دروس مهمـة 
أخذهـا  ينبغـي  التـي  األلفيـة  اإلنمائيـة  األهـداف 
بنظـر االعتبـار عنـد تصميـم أهـداف جديـدة حتى 
تكـون أكثـر تأثـرا وفاعليـة. وقـد وجهـت بعـض 
المنظمـات انتقـادات لألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة 
كونهـا اسـتحدثت أجنـدة إنمائية ضيقـة وبالتالي 
فـإن مـن المهـم التأكيد علـى أهميـة أن تتضمن 
األهـداف المسـتقبلية  رؤيـة أكثر شـموال واتسـاقا 
، كمـا ينبغـي أن تكـون هـذه األهـداف  للتنميـة 
وثيقـة الصلـة بجميـع البلـدان وان تأخـذ باالعتبار 

المسـتويات المتباينـة فـي التنميـة.

وقـد قـدم التقريـر رؤيـة لجـدول أعمـال مـا بعـد 
٢٠١٥ يقـوم  علـى خمس نقـالت تحويلية كبرى:

١.عـدم تجاهـل أحد يجـب ضمان عـدم حرمان أي 
شـخص مـن أبسـط الفـرص االقتصاديـة وحقوق 
اإلنسـان على أسـاس العرق أو الجنس أو الجغرافيا 
أو العجـز، أو غيـر ذلك من األسـباب، وينبغي وضع 

أهـداف للوصول للفئات المسـتبعدة. 
المسـتدامة  التنميـة  علـى  الضـوء  تسـليط   .٢
لمـدة عشـرين عامـًا شـجع المجتمـع الدولـي على 
تكامـل اإلبعـاد االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئية 
مـن  دولـة  أي  تتمكـن  لـم  ولكـن  لالسـتدامة، 
تحقيـق ذلـك بعـد. وعليـه يجـب العمل علـى وقف 
المقلقـة  البيئـي  والتدهـور  المنـاخ  تغيـر  وتيـرة 
والتـي تشـكل تهديدا غير مسـبوق للبشـرية. كم 

يجـب العمـل علـى تعزيـز االندمـاج االجتماعـي.
والنمـو  الوظائـف  نحـو  االقتصـادات  ٣.تحويـل 

لشـامل ا
الفـرص  فـي  األمـام  إلـى  نوعيـة  لقفـزة  الدعـوة 
االقتصاديـة والتحـول االقتصادي العميـق للقضاء 
العيـش  سـبل  وتحسـين  المدقـع  الفقـر   علـى 
والتكنولوجيـا  االبتـكار   تسـخير  هـذا  ويعنـي   .
مـن  المزيـد  لخلـق  الخـاص  القطـاع  وإمكانـات 
ويمكـن  المسـتدام.  النمـو  عجلـة  ودفـع  القيمـة 
لالقتصـادات المتنوعة إطالق العنـان الديناميكية 
التـي تخلـق فرص العمل وسـبل العيـش خصوصا 

والنسـاء. للشـباب 
4. إحالل السـالم وبناء مؤسسـات فاعلة ومتفتحة 

وخاضعة للمسـاءلة مـن قبل الجميع
أن  العالـم مـن حكوماتهـم  النـاس حـول  يتوقـع 
تكـون علـى قـدر مـن األمانـة والمسـؤولية، وان 
تسـتجيب لمطالبهم.لـذا البد مـن  تحول جوهري 
عنصـرا  الرشـيد  والحكـم  بالسـالم  لالعتـراف 
لكافـة  إضافيـا   خيـارا  وليـس  للرفاهيـة  أساسـيا 
الـدول المتقدمـة والنامية  يجب على المؤسسـات 
القانـون  سـيادة  تشـجيع  والمسـتجيبة  الشـرعية 
وحقـوق الملكيـة وحريـة التعبيـر واإلعـالم وتبنـي 
وتشـكيل  العدالـة  وتحقيـق  مفتوحـة   سياسـة 

للمسـاءلة. خاضعـة  حكومـة 

٥.صياغـة شـراكة عالميـة جديـدة يجـب أن يكون 
جـدول أعمـال مـا بعـد عـام ٢٠١٥ مدعـوم بـروح 
والمسـاءلة  والتعـاون  التضامـن  مـن  جديـدة 
الجديـدة   الشـراكة  تبنـى  أن  وينبغـي  المتبادلـة. 
المتبادلـة  والمنفعـة  االحتـرام  أسـاس مـن  علـى 
وتضم مزيد من الالعبين مثل الفقراء ، والمجتمع 
المدنـي، والحكومات المحليـة والوطنية، ومجتمع 
األعمال، واألوسـاط األكاديمية. وينبغي أن تتمتع 
هـذه الشـراكة بـروح جديـدة وشـفافية كاملة وان 

تخضـع كل اإلطـراف المشـاركة للمسـاءلة.
الخمسـة  التغييـرات  هـذه  بـأن  التقريـر  وأكـد 
أمـور أساسـية ولكـن تأثيرهـا سـوف يعتمـد علـى 
ترجمتهـا إلـى أولويـات وإجـراءات محـددة، ووضع 
خارطـة طريـق مـن خـالل صياغـة أهـداف قليلـة 
بهـدف  الكميـة  بالغايـات  ومصحوبـة  ومركـزة  
تحقيقهـا بحلول عـام ٢٠٣٠.  كما يجب أن تكون 
طموحـا  تمثـل  إنهـا  حيـث  مـن  عامـة  األهـداف 
. وقـد صـاغ  أجمـع  العالـم  بلـدان  بيـن  مشـتركا 
التقريـر )١٢( هدفـا  لمـا قـد تبـدو خـالل العـام 
والنصـف القـادم ويتوقـع مداولـة هـذه األهـداف 
ومناقشـتها وتحسـينها كمـا وضـع مجموعـة مـن 
الغايـات لـكل هـدف مـن هـذه االهداف،كمـا هـو 

موضـح أدنـاه . 
وأشـار التقريـر  إلـى أن األهـداف المقترحـة هـي 
أهـداف تطمـح إليهـا البشـرية، وهـي لـن تكـون 
هـذه  تكـون  بـأن  أوصـى  ولكـن  قانونـا  ملزمـة 
األهـداف مصحوبـة بنظـام رصد مسـتقل وصارم، 
مـع وجـود فـرص منتظمـة لمناقشـة النتائـج على 
مسـتوى سياسـي عـاٍل. كما دعـا التقرير إلـى ثورة 
بيانـات مـن أجـل التنمية المسـتدامة، مـع مبادرة 
اإلحصـاءات  نوعيـة  لتحسـين  جديـدة  دوليـة 
والمعلومـات المتاحـة للمواطنيـن. وأشـار التقرير 
إلـى ضـرورة االسـتفادة مـن أنشـطة التكنولوجيـا 
كبيـر  بشـكل  المتوفـرة  المصـادر  مـن  الحديثـة، 
تزويـد  فـي  المتطـورة  االتصـاالت  جانـب  إلـى 
األشـخاص بالمعلومـات حـول التقـدم المحـرز في 

تحقيـق هـذه األهـداف.
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