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 * جلسة مباحثات رسمية بين التعليم العالي بالسلطنة 
     ووزارة التربية والتدريب المهني بزنجبار

* اإلعالم اإللكتروني .. وخطورته على المشاريع العلمية للطالب

البحوث المجهزة مسبقًا  ماذا تفعل بالطالب والمؤسسة؟!
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اإلشراف 
الصحفي المحرروناإلشراف العام

اإلخراج 
الصحفي

التصوير
الفوتوغرافي

 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

جلسة مباحثات رسمية بين التعليم العالي بالسلطنة 
ووزارة التربية والتدريب المهني بزنجبار

القبول الموحد يواصل حلقاته التدريبية ألخصائيي التوجيه 

الملحق الثقافي بالقاهرة يناقش أوضاع الطلبة

تعزيز الوالء واالنتماء الوظيفي 
لموظفي التعليم العالي

لندن تستضيف مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم 2014

اختتام لقاء الجوالة السابع عشر للتطبيقيات

االجتماع السادس عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي

أخبارأخبار

معالـي  العالـي  التعليـم  وزارة  تسـتضيف 
التربيـة  علـي بـن جمعـة شـامهونه وزيـر 
والتدريـب المهنـي لحكومة زنجبـار  والوفد 
 ٢٠  -١6 مـن  الفتـرة  خـالل  لـه  المرافـق 
الوزيـر  معالـي  ويفتتـح  ٢٠١٤م،  فبرايـر 
زيارتـه بلقـاء معالـي الدكتـورة راويـة بنـت 
جلسـة  خـالل  مـن  البوسـعيدية  سـعود 
التعليـم  وزارة  بيـن  رسـمية  مباحثـات 
العالـي بالسـلطنة ووزارة التربية والتدريب 
المهنـي بزنجبـار،  وتوقيـع ملحـق مذكـرة 

اشـتمل  كمـا  الطرفيـن،  بيـن  التفاهـم 
برنامـج الزيـارة علـى عـدة فعاليـات أهمهـا 
مقابلـة عـدد مـن المسـؤولين بالسـلطنة 
بنـت  مديحـة  الدكتـورة  معالـي  منهـم 
أحمـد الشـيبانية وزيـرة التربيـة والتعليـم  
وسـعادة حبيـب بـن محمـد الريامـي أميـن 
العالـي  قابـوس  السـلطان  مركـز  عـام 
للثقافـة والعلـوم  ومعالـي الشـيخ عبـداهلل 
بـن ناصـر البكـري  وزيـر القـوى العاملـة، 
وسـعادة الدكتـور علي بن سـعود البيماني 

رئيـس جامعـة السـلطان قابـوس وسـعادة 
أميـن  الهنائـي  علـي  بـن  هـالل  الدكتـور 
عـام مجلـس البحـث العلمـي، كمـا اشـتمل 
الزيـارات  مـن  عـدد  علـى  الزيـارة  برنامـج 
لبعـض المعالـم السـياحية بمسـقط مثـل 
ودار  المسـلحة  السـلطان  قـوات  متحـف 
رافـق  الزبيـر.  ومتحـف  السـلطانية  األوبـرا 
محمـد  بـن  راشـد  زيارتـه  خـالل  الضيـف 
الغيثـي مستشـار معالـي الوزيـرة للعالقـات 

الداخليـة. واالتصـاالت  العامـة 

شارك سعادة الدكتور عبداهلل بن محمد 
الصارمي وكيل الوزارة مؤخرا في االجتماع 
السادس عشر للجنة وزراء التعليم العالي 
التعاون  مجلس  بدول  العلمي  والبحث 
الخليجي في المملكة العربية السعودية 
وذلك بالنيابة عن معالي الدكتورة/ راوية 
التعليم  وزيرة  البوسعيدية  سعود  بنت 
من  العديد  االجتماع  وناقش  العالي، 
األعلى  المجلس  قرار  منها  الموضوعات 
التعليم  في  المشترك  االستثمار  حول 
الجامعات  بين  الشراكة  برامج  وتنفيذ 
والمجتمع و وضع آلية لتشجيع االستفادة 

المجلس،  بدول  المتميزة  المشاريع  من 
الخاص  البرنامج  في  العمل  وتعزيز 
بمؤسسات  الخليجية  للمواطنة  بالتربية 
التعليم العالي وتشجيع الحراك التعليمي 
بدول  العالي  التعليم  مؤسسات  بين 
المجلس وكذلك ناقش االجتماع موضوع 
الجودة  لضمان  الخليجية  الشبكة 
ومناقشة التعاون الدولي و حصر اللجان 
التعليم  وزراء  للجنة  التابعة  العمل  وفرق 
المجلس  بدول  العلمي  والبحث  العالي 
االعضاء  الدول  جهود  توحيد  وموضوع 

في مجال الترجمة و التعريب .

كتب – الحارث العامري وماجد المحروقي

اختتمــت كليــة العلــوم التطبيقيــة بنــزوى 
أمــس األثنيــن  فعاليــات اللقــاء الســابع عشــر 
الــذي  التطبيقيــة،  العلــوم  لجوالــة كليــات 
يأتــي هــذا العــام تحــت شــعار “جوالتنــا إخــاء 
وعطــاء”، حيــث اشــتمل اللقــاء علــى عــدة 
فعاليــات منهــا  مســيرا جبليــا فــي مســفاة 
ومنافســات  الحمــراء،  بواليــة  العبرييــن 
ــن  ــدد م ــارات لع ــاف، وزي ــي واالستكش المش
ــة،   ــة الداخلي ــي محافظ ــياحية ف ــم الس المعال
المجتمــع  خدمــة  فــي  مناشــط  وكذلــك 
الترفيهيــة  المناشــاط  بعــض  جانــب  إلــى 

ــاء  ــة. وكان مــن ضمــن فقــرات اللق والرياضي
أيضــا دورة تدريبيــة حــول ريــادة االعمــال 
قدمهــا المــدرب أحمــد بــن ســالم آل فنــة 
العريمــي،  كمــا احتــوى اللقــاء علــى فتــرة 
للنشــاط الرياضــي ، حيــث كان الجوالــة علــى 
موعــد لتبــادل الخبــرات وتعزيــز روح التعــاون 
والتنافــس بيــن الجميــع فــي نشــاط كــرة 
القــدم، وكــرة الطائــرة، وتنــس الطاولــة، 
ــاء  ــوى اللق ــر عــدو، واحت والســباحة و١٠٠ مت
ــة تضمنــت مســابقة فــي  ــى أمســية ثقافي عل
واإللقــاء  اإلنشــاد  الكريــم  القــرآن  تــالوة 

ومســابقة ثقافيــة.
واختتــم اللقــاء بكلمــة ختاميــة ألقاهــا أحمــد 

للقــاء،  العــام  القائــد  العبــري  محمــد  بــن 
وحفــل ختامــي لتكريــم كافــة المشــاركين 

للقــاء. والمنظميــن 
يأتــي  اللقــاء   هــذا  أن  بالذكــر  الجديــر 
بمشــاركة كليــات العلــوم التطبيقيــة الســت، 
الســلطان  جامعــة  مشــاركة  جانــب  إلــى 
ــى  ــاء إل ــدف اللق ــال، ويه ــادي به ــوس، ون قاب
الــود  تعــارف المشــاركين وتوثيــق أواصــر 
بينهــم، وتنميــة المعــارف والخبــرات بيــن 
مواهــب  وتنميــة  والقــادة،  المشــاركين 
المشــاركين، باإلضافــة إلــى تنفيــذ بعــض 
األعمــال التطوعيــة  والتعــرف علــى معالــم 

الداخليــة. محافظــة 

هذا  خالل  الموحد  القبول  مركز  يواصل 
األسبوع تنفيذ حلقاته التدريبية إلخصائي 
المحافظات  بمختلف  المهني  التوجيه 
األولى  التسجيل  لفترة  استعدادا  وذلك 
ما  أو  العام  التعليم  دبلوم  شهادة  لطلبة 
إبريل  األول من  والتي ستبدأ في  يعادلها 
القادم وتنتهي في األول من يونيو، حيث 
يقو المركز بتنظيم هذه الحلقات التدريبية 
الوطني  المركز  مع  بالتنسيق  سنويا 
والتعليم. التربية  بوزارة  المهني  للتوجيه 
إخصائيي  تعريف  الحلقات  خالل  تم 
في  بالمستجدات  المهني  التوجيه 
إلى  باإلضافة  للقبول  اإللكتروني  النظام 
تقديمها  يجب  التي  والنصائح  اإلرشادات 

للطلبة أثناء مراحل تقديم طلبات اإللتحاق 
ببرامج مؤسسات التعليم العالي، ومناقشة 
أثناء  الطالب  فيها  يقع  التي  األخطاء  أبرز 
في  المستجدات  أهم  وتوضيح  التسجيل، 
ومعلومات  للقبول  اإللكتروني  النظام 
والخارجية. الداخلية  البعثات  عن 

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للتدريب 
الحلقات  في  العام  هذا  شاركت  المهني 
التي  بالتخصصات  للتعريف  التدريبية 
المهني  التدريب  مراكز  في  تدريسها  يتم 
تمنحها  التي  الشهادة  إلى  باإلضافة 
المهني  التدريب  وأهمية  المراكز  هذه 
حتى  الحلقات  هذه  وتستمر  للمجتمع، 
.٢٠١٤ مارس  شهر  من  األول  األسبوع 

ــة  ــة الثقافي ــن الملحقي ــم بي ــاون القائ ــي إطــار التع ف
بالقاهــرة والجامعــات المصريــة اســتقبل الدكتــور  
ســعيد بــن ســليمان  العيســائي الملحــق الثقافــي 
ــم   ــد نج ــور / ماج ــتاذ الدكت ــه االس ــرة بمكتب بالقاه
نائــب رئيــس جامعــة حلــوان لشــؤون خدمــة المجتمع 
وتنميــة البيئــة، وقــد ناقــش الطرفــان أوضــاع  الطلبة 
ومــا  حلــوان  جامعــة  فــي  الدارســين  العمانييــن 
ــل  ــتهم وح ــهيل دراس ــم لتس ــدم اليه ــن أن يق يمك

أي تحديــات قــد تعترضهــم. كمــا  أشــار الدكتــور 
ماجــد نجــم  إلــى أن الجامعــة تطــرح برنامجــًا جديــدًا 
للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي  التــراث ودعــى 
الدكتــور  ســعيد العيســائي للعمــل علــى مخاطبــة 
المعنيــة البتعــاث طلبــه  والجامعــات  المؤسســات 
وفــي  البرنامــج،  هــذا  مــن  لالســتفادة  عمانييــن 
المقابــل أشــار الملحــق الثقافــي  إلــى أن ســلطنة 
عمــان مــن أوائــل الــدول التــي تهتــم بهــذا المجــال .

بالــوزارة  البشــرية  المــوارد  تنظــم دائــرة تمنيــة 
ــا  ــر ٢٠١٤م برنامج ــن ١6-٢٠ فبراي ــرة م ــي الفت ف
الوظيفــي  الــوالء واالنتمــاء  تدريبيــا حــول تعزيــز 
ــذ البرنامــج مركــز انجــاز  ــة، ينف والســلوكيات المهني
للتنميــة بحضــور عــدد مــن موظفــي الــوزارة وكليــات 
ــف  ــى تعري ــج إل ــدف البرنام ــة. ويه ــوم التطبيقي العل
المشــاركين بالــوالء واالنتمــاء الوظيفــي والعمــل 

ــى  ــوء عل ــج الض ــلط البرنام ــا يس ــزه، كم ــى تعزي عل
وتوعيتهــم  الموظفيــن  مهــارات  تنميــة  أهميــة 
بأهميــة الــوالء واالنتمــاء ومــدى االســتفادة العائــدة 
ــارات  ــابهم مه ــا  وإكس ــات وموظفيه ــى المؤسس عل
توظيــف القوانيــن األخالقيــة للنجــاح فــي المؤسســة، 
وتمكيــن المشــاركين مــن اكتشــاف العالقــة الســببية 

ــة. ــي المهن ــق ف ــالق والتوفي ــن األخ بي

ــتضافة  ــدن الس ــة لن ــة البريطاني ــتعد  العاصم تس
فــي   ٢٠١٤ للتعليــم  الخليــج  ومعــرض  مؤتمــر 
دورتــه الرابعــة الــذي يقــام يومــي 3١ مــارس 
المقبليــن بمشــاركة عربيــة  أبريــل  واألول مــن 

واســعة. وأكاديميــة  رســمية 
ثــري  برنامــج  إلعــداد  المؤتمــر  كادر  ويســعى 
ليتــالءم مــع حجــم المشــاركات ومســتوى التمثيــل، 
ــة،  ــدول العربي ــع مشــاركة عــدد مــن ال ــث يتوق حي

وكردســتان  والمغــرب  ليبيــا  مقدمتهــا  فــي 
واإلمــارات، إلــى جانــب مهتميــن بالتعليــم فــي دول 
أخــرى. وجــاء تطويــر واتســاع أنشــطة المؤتمــر 
ــرق  ــمل الش ــة ليش ــن دول عربي ــات م ــد مطالب بع
المؤتمــر  أعمــال  تغطــي  كمــا  كلــه،  األوســط 
فيهــا  بمــا  المختلفــة  التعليــم  وأنــواع  مراحــل 
ــم  ــي والتعلي ــي والمهن ــي والجامع ــم األساس التعلي
التقنــي وتعلــم اللغــة العربيــة وغيرهــا. ويعنــى 

ــن  ــة بي ــة والبحثي ــراكات األكاديمي ــر بالش المؤتم
الجامعــات العربيــة ونظيراتهــا األوروبيــة والغربيــة 
ــر  ــات المؤتم ــتنضم لمناقش ــا س ــام، كم ــكل ع بش
منظمــات ثقافيــة دوليــة، حيــث حمــل المؤتمــر 
ــة  ــات المتبع ــاوال السياس ــي،  متن ــع األكاديم الطاب
ــع التكنولوجــي  ــة، إضافــة للطاب ــدول العربي فــي ال

المقــدم مــن الشــركات.
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ــرورة  ــي ضـ ــا الحالـ ــي يومنـ ــي فـ ــالم اإللكترونـ ــح اإلعـ أصبـ
ملحـــة، فقلمـــا تجـــد شـــخصا يعيـــش فـــي هـــذا الزمـــن إال 
ولإلعـــالم اإللكترونـــي وخصوصـــا االجتماعـــي منـــه لـــه 
ــن  ــرى مـ ــاك لتـ ــح عينـ ــة. تفتـ ــه اليوميـ ــي حياتـ ــة فـ بصمـ
ــف  ــى مختلـ ــول علـ ــبيل الحصـ ــي سـ ــون فـ ــك يتنافسـ حولـ
وســـائل التواصـــل، فتعـــددت بيـــن الفيســـبوك وتويتـــر 
والمدونـــات ويوتيـــوب ومحـــركات البحـــث وغيرهـــا مـــن 

وســـائل اإلعـــالم اإللكترونـــي.
ـــاة  ـــي الحي ـــاس ف ـــه الن ـــابق علي ـــذي يتس ـــس ال ـــط التناف ووس
اليوميـــة فـــي التعامـــل مـــع اإلعـــالم اإللكترونـــي يبـــرز دور 
ــاريعه  ــاز مشـ ــل إلنجـ ــذا التعامـ ــي هـ ــي فـ الطالـــب الجامعـ
ـــر  ـــي أظه ـــالم اإللكترون ـــته، فاإلع ـــة المرتبطـــة بدراس الطالبي
ـــة  ـــاريع الطالبي ـــاز المش ـــي إنج ـــا ف ـــرقا للتكنولوجي ـــا مش جانب
ـــة  ـــى المعلوم ـــول عل ـــك الحص ـــث يمكن ـــل بحي ـــودة أفض بج
وبدراســـات  مصـــدر  مـــن  بأكثـــر  والمتوفـــرة  الدقيقـــة 
ـــة  ـــة نوعي ـــكل نقل ـــي ش ـــالم اإللكترون ـــا أن اإلع ـــة، وكم مختلف
ــت  ــر باتـ ــي عصـ ــة فـ ــرعة ودقـ ــاريع بسـ ــة المشـ ــي إقامـ فـ
ـــه  ـــث إن ـــة؛ بحي ـــات الحياتي ـــرز المتطلب ـــن أب ـــه م ـــرعة في الس
ـــة  ـــات مثري ـــى معلوم ـــول عل ـــك الحص ـــرة زر يمكن ـــرد نق بمج

فـــي شـــتى المجـــاالت التـــي تختـــص بالمشـــاريع.

ــول  ــن تحـ ــي مـ ــالم اإللكترونـ ــه اإلعـ ــل إليـ ــا وصـ ــم مـ ورغـ
وتقـــدم جعلـــه مـــن أبـــرز الضرويـــات فـــي العصـــر الحالـــي 
، ومتطلـــب ال غنـــى عنـــه، إال أنـــه يحمـــل فـــي طياتـــه 
ــي  ــب فـ ــؤوليتها الطالـ ــل مسـ ــلبيات، ويتحمـ ــض السـ بعـ
غالـــب األحيـــان، وأول هـــذه الســـلبيات عـــي أن اإلعـــالم 
اإللكترونـــي يوفـــر للطالـــب مناخـــا جاهـــزًا للعمـــل فيأخـــذ 
ـــم  ـــة فه ـــة أو محاول ـــي الكتاب ـــاء ف ـــاء دون العن ـــا يش ـــه م من
ــر  ــو تطويـ ــاريع وهـ ــو مـــن المشـ وتحقيـــق الهـــدف المرجـ
ـــة  ـــن المعلوم ـــي ع ـــث والتقص ـــه للبح ـــب ودفع ـــارات الطال مه
ـــح  ـــاطة أصب ـــكل بس ـــة، وب ـــارة الكتاب ـــر مه ـــم وتطوي وتنظي
ـــي  ـــل االجتماع ـــع التواص ـــن مواق ـــول بي ـــول ويج ـــب يص الطال
ـــة  ـــذا وصفح ـــة ه ـــى صفح ـــّر عل ـــخصية فيم ـــات الش والمدون
ــل  ــوب، فجـ ــو مكتـ ــا هـ ــة مـ ــدى صحّـ ــم مـ ذاك، دون تقييـ
المواضيـــع المكتوبـــة فـــي الصفحـــات الشـــخصية هـــي 
ـــات  ـــون وجه ـــا تك ـــا م ـــب، وغالب ـــة الجان ـــر أحادي ـــات نظ وجه

نظـــر شـــخصية، وهـــذا يعـــود إلـــى أن غالبيـــة مرتـــادي 
مـــن  هـــم  والمدونـــات  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
يحملـــون الصبغـــة الشـــخصية. وتأكيـــدا لهـــذا، أشـــارت 
ــرت  ــي أجـ ــادي التـ ــكراتي جولفـ ــورة سامسـ ــة الدكتـ الباحثـ
ـــرتها  ـــان ونش ـــلطنة عم ـــي س ـــات ف ـــع المدون ـــن واق ـــة ع دراس
ـــاط  ـــام ٢٠١٠، أن نش ـــة ع ـــة العالمي ـــاث اإلعالمي ـــة األبح مجل
ـــن  ـــام ٢٠٠5، ولك ـــان ع ـــلطنة عم ـــي س ـــا ف ـــدأ فعلي ـــن ب التدوي
غالبيـــة المواضيـــع المطروحـــة فيهـــا تهتـــم بالترفيـــه 
ـــى  ـــل إل ـــك ليص ـــدى ذل ـــا يتع ـــخصية، وبعضه ـــا الش والقضاي
ــخصية، وال  ــر شـ ــات نظـ ــن لوجهـ ــي ولكـ ــب السياسـ الجانـ

ــات ذات طابـــع موضوعـــي. تنفـــي وجـــود مدونـ
وتبعـــا لموقـــع اإلحصـــاء العالمـــي الشـــهير )سوشـــيال 
ــي  ــبوك فـ ــتخدمي الفيسـ ــة مسـ ــح أن غالبيـ ــرز( أاتضـ بيكـ
ســـلطنة عمـــان هـــم الفئـــة التـــي تبلـــغ أعمارهـــا بيـــن ١8 
ـــع  ـــم المواضي ـــباب، وأن معظ ـــة الش ـــي فئ ـــنة وه ـــى 3٤ س إل
مواضيـــع  هـــي  يتفاعلـــون معهـــا  أو  ينشـــرونها  التـــي 
الشـــباب  فئـــة  تأثـــر  مـــدى  يعكـــس  وهـــذا  ترفيهيـــة. 
نقـــل  أن  ذلـــك  ويترجـــم  إليهـــا،  المشـــار  بالمواضيـــع 
المقـــاالت قـــد التحتـــوي علـــى معلومـــات علميـــة دقيقـــة، 
ـــل  ـــاء قب ـــرص واالنتق ـــي الح ـــب الجامع ـــى الطال ـــب عل ـــذا يج ل

ــة. ــل أي معلومـ نقـ

علـــى الجانـــب المقابـــل، تتيـــح أنظمـــة البحـــث العالمـــي 
ـــرف  ـــة معت ـــذه طريق ـــخصية، وه ـــات الش ـــن المدون ـــل م النق
ـــي أي  ـــارد وأي ب ـــام هارف ـــل نظ ـــث مث ـــة البح ـــي أنظم ـــا ف به
ـــد  ـــا ق ـــذا مم ـــهيرة، وه ـــة الش ـــة البحثي ـــن األنظم ـــا م وغيره
ـــا  ـــا إيجاب ـــلبا، أم ـــا أو س ـــا إيجاب ـــوث إم ـــودة البح ـــى ج ـــر عل يؤث
ـــى  ـــن عل ـــخصية، ولك ـــن اآلراء الش ـــتفادة م ـــح االس ـــو يتي فه
ـــخصية  ـــات الش ـــذه المدون ـــهم ه ـــد تس ـــلبي ق ـــب الس الجان
فـــي نشـــر معلومـــات تفتقـــر إلـــى المصداقيـــة،  فيصبـــح 
ـــك وهـــو مـــا ينعكـــس  ـــة كذل ـــدا عـــن المصداقي المشـــروع بعي
ســـلبا فـــي عمليـــة تقييـــم المشـــاريع الطالبيـــة وقـــد 
يتعـــرض الطالـــب أللـــوان مـــن اإلحراجـــات، وكذلـــك نـــرى 
ـــخصية  ـــاالت الش ـــوث والمق ـــض البح ـــل بع ـــرة نق ـــا ظاه أيض
ـــم  ـــم يت ـــي ل ـــي والت ـــالم اإللكترون ـــي وســـائل اإلع ـــرة ف المنتش
فيهـــا إدراج مصدرهـــا أو  الـــذي قـــام بكتابتهـــا، فيتعـــرض 

لمشـــكلة  هنـــا  الطالـــب 
الســـرقة األدبيـــة.

بـــأن  عاقـــالن  يختلـــف  وال 
هـــو  اإللكترونـــي  اإلعـــالم 
فـــي  األســـاس  المحـــرك 
ـــن  ـــر م ـــي لكثي ـــر الحال العص
ـــب  ـــى للطال ـــال غن ـــال، ف األعم
عنـــه فـــي إنجـــاز المشـــاريع 
مـــا  وبرغـــم  الطالبيـــة، 
ـــي  ـــات ف ـــن تحدي ـــه م يواجه
انتقـــاء األمثـــل مـــن وســـائل 
اإلعـــالم اإللكترونـــي، فعلـــى 

ـــة  ـــي عملي ـــة ف ـــادر الموثوق ـــا للمص ـــه دائم ـــب أن يتج الطال
نشـــر المعلومـــات والتـــي يضمـــن مـــن خاللهـــا الحصـــول 
علـــى  كذلـــك  والســـريعة،  الدقيقـــة  المعلومـــة  علـــى 
ـــالم  ـــائل اإلع ـــى وس ـــا عل ـــادا كلي ـــد اعتم ـــب أن ال يعتم الطال
ـــي  ـــوع ف ـــه أن ين ـــل علي ـــاريعه ب ـــاز مش ـــي إنج ـــي ف اإللكترون
ـــب  ـــي والكت ـــالم اإللكترون ـــائل اإلع ـــن وس ـــال بي ـــه متنق مراجع
والمقابـــالت وغيرهـــا ليحصـــل علـــى الهـــدف المرجـــو مـــن 
وجـــود المشـــاريع الطالبيـــة، كذلـــك علـــى الطالـــب أن 
ـــائل  ـــالل وس ـــن خ ـــث م ـــبقة للبح ـــة مس ـــب خط ـــون صاح يك
ـــث  ـــن البح ـــدا ع ـــكار بعي ـــم األف ـــون منظ ـــي ليك ـــالم الرقم اإلع
ـــرعة  ـــودة والس ـــن الج ـــا م ـــده نوع ـــد يفق ـــذي ق ـــوائي وال العش

ــي. ــروع الطالبـ ــاز المشـ ــي انجـ فـ

إبراهيم بن سالم بن سيف الفهدي
كلية العلوم التطبيقية بنزوى – إعالم رقمي

45 إطاللةإطاللة

 التقت  رؤى بالفاضلة جوخة بنت عبداهلل الشكيلية المديرة 
العامة للجامعات والكليات الخاصة لمعرفة كافة التفاصيل 
بمؤسسات  األكاديمية  للترقيات  الجديدة  الالئحة  عن 

التعليم العالي الخاصة.
*  ما الهدف من وضع الالئحة؟

العامة  بالمديرية  ممثلة  العالي  التعليم  وزارة  ارتأت 
تعنى  الئحة  هناك  تكون  أن  الخاصة  والكليات  للجامعات 
بالترقيات األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية بمؤسسات 
مراجعتنا  خلفية  على  جاءت  والتي  الخاصة  العالي  التعليم 
بمؤسسات  األكاديمية  للترقيات  القائمة  للسياسات 
التعليم العالي الخاصة والتي الحظنا من خاللها إلى وجود 
مؤسسة  من  وإختالفها  السياسات  هذه  في  واسع  بون 
واالرتباط.  الشراكة  جهات  إختالف  بحسب  مؤسسة  إلى 
أنظمة متوافقة مع  إيجاد  الوزارة على  ومن منطلق حرص 
الممارسات الدولية ومن خالل مراجعتنا لعدد من السياسات 
واإلقليمية وكذلك  المحلية  المؤسسات  لعدد من  القائمة 
هناك  أن  وجدنا  فقد  الدول  من  عدد  لتشريعات  مراجعتنا 
خطوط التقاء كثيرة يمكن البناء عليها لتأسيس الالئحة. 
وقد  االئحة  مسودة  صياغة  تم  فقد  المنطلق  هذا  ومن 
الخاصة،  العالي  التعليم  على جميع مؤسسات  عرضها  تم 
كما تم عرضها على عدد من المتخصصين من خارج هذه 
انتهاء  المحصلة  كانت  وقد  االستشارة  بهدف  المؤسسات 
الشؤون  وزارة  مع  بالتنسيق  ومراجعتها  بالالئحة  العمل 
التعليم  وزيرة  معالي  قبل  من  اعتمادها  وأخيرا  القانونية 
العالي من خالل القرار الوزاري رقم ٢٠١٤/٢ والصادر بتاريخ 
 )١8( على  الالئحة  اشتملت   حيث     . ٢٠١٤م  يناير   ١3
عضو  ترقية  تحكم  التي  والضوابط  األسس  توضح  مادة  
أعلى وقد جاءت بنود  إلى  رتبة علمية  التدريس من  هيئة 
الالئحة متناسبة مع األعراف األكاديمية المتبعة في مختلف 
األنظمة العالمية إال أننا نود التأكيد إلى أن الالئحة ترسم 
الخطوط العريضة فقط لسلم الترقيات وتمثل الحد األدنى 
أكبر  ترك مساحة  بغرض  الترقيات  لشروط وضوابط هذه 
للمؤسسات التعليمية إلضافة الشروط الخاصة التي تراها 
إليها  المنتسبين  األكاديميين  كفاءة  من  للرفع  مناسبة 
وبما يتناسب مع خصوصية الحقول العلمية التي تقدمها. 

ونرى أن وجود هذه الالئحة يمثل خطوة جيدة تمهد لوضع 
الئحة وطنية للترقيات األكاديمية تلتزم بها كافة مؤسسات 
الحد  تلبي  الالئحة  إن  حيث  السلطنة  في  العالي  التعليم 
تتناسب  والتي  األكاديمية  الترقية  متطلبات  من  األدني 
أو  حكومية  كانت  سواء  العالي  التعليم  قطاعات  كافة  مع 
خاصة. ونود اإلشارة هنا إلى أن الالئحة المذكورة اتسمت 
لتتيح للمؤسسات وضع تفاصيل أخرى تكميلية  بالمرونة 
بما يتناسب وأنظمتها التعليمية وكذلك بما يتناسب مع 

اشتراطات المؤسسات الشريكة المرتبطة بها.
ما  دور المديرية كجهة إشرافية ؟

الداخلية  اللوائح  مراجعة  في  مهما  سيكون  المديرية  دور 
الخاصة  العالي  التعليم  لمؤسسات  األكاديمية  للترقيات 
المقرة  الالئحة  بنود  مع  يتناسب  بما  عليها  والمصادقة 
بوضع  المؤسسات  الزمت  الالئحة  في   )٤( المادة  إن  حيث 
يتعارض  ال  بما  األكاديمية  الترقيات  لمنح  داخلية  الئحة 
األمناء وتصادق  الالئحة ويعتمدها مجلس  أحكام هذه  مع 
عليها الوزارة، كما أن المادة )5( نصت على ضرورة موافاة 
الوزارة بنسخة من قرار الترقية. وتتطلع المديرية إلى بناء 
قاعدة بيانات مستقباًل لتسجيل كافة األكاديميين ورتبهم 
الرجوع  يسهل  للترقيات  وطني  سجل  إلستحداث  العلمية 
إليه عند الحاجة وأيضًا لتوثيق الرتب العلمية التي يحصل 

عليها األكاديمين العاملين في السلطنة.
*   ما شروط الترقية األكاديمية؟

األكاديمية  للترقية  الالئحة يشترط            بموجب هذه 
توافر مجموعة من الضوابط الواجب توفرها في المتقدم 
للترقية وأهمها أن يكون حاصال على درجة الدكتوراه برتبة 
أستاذ مساعد فأعلى، بعد مضي أربع سنوات على األقل في 
العلمية  البحوث  تكون  وان  يشغلها،  التي  العلمية  الرتبة 
واإلبداع  واألصالة  الجودة  فيها  تتوافر  أن  يقدمها  التي 
باإلضافة إلى نشر عدد من البحوث تحددها المؤسسة بما 
التخصص  في  األعلى  الرتبة  إلى  للترقية  المتقدم  يؤهل 
ذاته. كما ينظر في الترقية االكاديمية إلى األداء التدريسي 
النظراء  تقييم  تقارير  خالل  من  التدريس  هيئة  لعضو 
مساهماته  وأيضا  المدرس.  لهذا  الطلبة  تقييم  وتقارير 

العلمية المختلفة في خدمة المجتمع.
*   ما لجان الترقية؟ وما اختصاصاتها؟

بالنسبة للجامعات تلزمها  الالئحة بتشكيل لجنتين للترقية 
األكاديمية، لجنة رئيسية بقرار من رئيس المؤسسة مدتها 
الرتبة  في  األعضاء  أعلى  ويرأسها  للتجديد،  قابلة  سنتان 
العلمية أو األقدم في حالة التساوي في الرتبة، ولجنة فرعية 
من  توصية  على  بناء  العميد  من  بقرار  تشكل  كلية  بكل 
مجلس الكلية، ويرأسها أعلى األعضاء في الرتبة العلمية أو 

األقدم منه في حال التساوي في الرتبة.
باختيار  الرئيسية  األكاديمية  الترقيات  لجنة  وتختص 
اإلجراءات  إكمال  لغرض  معهم  والتنسيق  المحكمين 
المتعلقة بالترقية، والنظر في تقارير اللجنة الفرعية حول 
طلب المتقدم للترقية في مدة ال تتجاوز ستة أسابيع من 
تاريخ استالمها من اللجنة الفرعية ومن ثم إرسال النتائج 

قرار  رفع  إلى  باإلضافة  للتقييم  المحكمين  إلى  العلمية 
اللجنة مشفوعا بتوصيتها إلى رئيس المؤسسة.

بالجامعة  الفرعية  األكاديمية  الترقيات  لجنة  بالنسبة  أما 
فإنها تختص باستالم طلبات الترقية ومراجعة كافة األوراق 
توافر  من  والتأكد  الترقية،  بطلب  الخاصة  والمستندات 
كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذه الالئحة 
والالئحة الداخلية للترقيات األكاديمية بالجامعة، ومراجعة 
التدريسي  باألداء  المرتبط  للترقية  المتقدم  أداء  تقييم 
وخدمة المجتمع وفق اآللية المعمول بها في الجامعة، ورفع 
طلب المتقدم للترقية للجنة الرئيسية في حالة استيفائه 
لشروط الترقية في مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ 

تقديم الطلب.
األكاديمية  للترقيات  لجنة  فتشكل  للكليات  بالنسبة  أما 
الكلية،  مجلس  من  توصية  على  بناء  العميد  من  بقرار 
ويرأسها أعلى األعضاء في الرتبة العلمية أو األقدم منه في 
حالة التساوي في الرتبة. وبحسب الالئحة تقوم لجان الترقية 
الترقية  طلبات  باستالم  الجامعية  بالكلية  األكاديمية 
ومراجعة كافة األوراق والمستندات الخاصة بطلب الترقية، 
المنصوص  والضوابط  الشروط  كافة  توافر  من  والتأكد 
عليها بهذه الالئحة والالئحة الداخلية للترقيات األكاديمية 
المتقدم  أداء  تقييم  بمراجعة  تختص  كما  بالمؤسسة. 
وفق  المجتمع  وخدمة  التدريسي  باألداء  المرتبط  للترقية 
طلب  في  وإرفاقها  المؤسسة  في  بها  المعمول  اآللية 
الترقية، واختيار المحكمين من قوائم المرشحين من قبل 
المحددين  المحكمين  مع  والتنسيق  العلمية،  األقسام 
إلى  باإلضافة  بالترقية،  المتعلقة  اإلجراءات  إكمال  لغرض 
قرار  ورفع  للتقييم  المحكمين  إلى  العلمية  النتائج  إرسال 

اللجنة مشفوعا بتوصيتها إلى العميد.
*    ... وما شروط المحكمين؟

أشارت الالئحة إلى أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها 
في المحكم حيث إنه البد أن يكون متخصصا في التخصص 
الرئيسي للمتقدم للترقية، وأال يكون مشرفا على المتقدم 
وأال  للدكتوراه،  رسالته  أو  للماجستير  رسالته  في  للترقية 
علمي  عمل  أي  في  للترقية  المتقدم  مع  مشتركا  يكون 
أو  قريبا  وأال يكون  للترقية.  المقدم  العلمي  اإلنتاج  ضمن 

زوجا للمتقدم للترقية.
هيئة  أعضاء  أحد  يكون  أال  المحكم  في  يشترط  كما 
التدريس في المؤسسة التي يعمل بها المتقدم للترقية، 
أو  المؤسسة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  يكون  وأال 
التي  المؤسسة  معها  تتعاون  أو  ترتبط  التي  المؤسسات 
يعمل بها المتقدم للترقية. وأال يكون المحكم من أعضاء 
لجان الترقية، وأال يكون له صلة وظيفية به في أي مرحلة 

من مراحل الترقية.
في النهاية نؤكد بأن هذه الالئحة وضعت  لتتفق مع الرؤية 
الهيئات  أعضاء  تحفيز  حيث  من  الوزارة  تنتهجها  التي 
الخاصة  العالي  التعليم  بمؤسسات  العاملين  األكاديمية 

لالهتمام بالبحث العلمي ونشر روح المنافسة بينهم.

  الالئحة الجديدة  للترقيات األكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة: األهداف والشروط

جوخة الشكيلية

إبراهيم الفهدي

اإلعالم اإللكتروني .. وخطورته على المشاريع العلمية للطالب
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من أمن العقوبة أساء األدب

العبــري محاضــر  اهلل  عبــد 
العلــوم  بكليــة  أكاديمــي 
ــول:  ــزوى، يق ــة بن التطبيقي
ــذه  ــباب له ــدة أس ــاك ع هن
الصحيــة  غيــر  الظاهــرة 
مســتوى  تدنــي  منهــا 
ممــا  العلمــي  الطالــب 
الســرقة  إلــى  يدفعــه 
يســتطيع  حتــى   العلميــة 
ــي  ــي ف ــتواه العلم ــع مس رف
ــى  ــة إل ــه، باإلضاف مجموعت
والتدريــب  اإلعــداد  ضعــف 
كيفيــة  علــى  للطــالب 

كتابــة التقاريــر والبحــوث العلميــة ســواء قبــل الدراســة 
الجامعيــة. الدراســة  أثنــاء  أو  الجامعيــة 

ــك   ــي كذل ــوازع الدين ــال: ضعــف ال ــري أيضــا قائ ــف العب ويضي
أحــد أســباب هــذه الظاهــرة ، فــإن مخافــة اهلل يجــب أن 
تكــون األســاس فــي أي عمــل. والغــش ممنــوع  فــي اإلســالم 
ــن  ــالم: “م ــالة والس ــه الص ــى علي ــول المصطف ــا لق مصداق
قائــال: إن ضعــف  العبــري  فليــس منــا”. ويواصــل  غشــنا 
ــش  ــاالت الغ ــع ح ــل م ــة للتعام ــة المتبع ــراءات القانوني اإلج
تعتبــر أيضــًا أحــد األســباب، فيجــب تشــديد العقوبــات لمــن 
ــة  ــن العقوب ــن أم ــإن م ــن، ف ــش اآلخري ــه غ ــه نفس ــول ل تس

أســاء األدب.
ــام األول،  ــي المق ــه ف ــر نفس ــب يض ــري إن الطال ــول العب ويق
حيــث ســيجد نفســه عاجــزا عــن أداء وظيفتــه فــي المســتقبل 
ــه  ــر مجتمع ــم يض ــدا. ث ــدادا جي ــه إع ــد نفس ــم يع ــه ل كون
بحيــث يصبــح المجتمــع معتمــدا علــى مــن ليــس كفــؤا فــي 
تحمــل المســؤولية ثــم يضــر بســمعة المؤسســة األكاديمية 
ــل  ــا قب ــم م ــدارس التعلي ــن م ــدأ م ــل يب ــه. وإن الح ــي رعت الت
ــي نفــوس الطــالب أخالقيــات  الجامعــي، فيجــب أن تغــرس ف
العلــم وطالــب العلــم، ويجــب أيضــا أن يــدرب ويعــد الطالــب 

ــدا للتعامــل مــع البحــوث العلميــة. اعــدادا جي

التقاعس والكسل وغياب حب المطالعة

ــمس  ــن ش ــة عي ــي جامع ــة ف ــة عماني ــية طالب دالل الجساس
ــي  ــرة لتفش ــبابا كثي ــاك أس ــول: إن هن ــر، تق ــة مص بجمهوري
هــذه الظاهــرة بكثــرة ومنهــا عــدم وجــود الرغبــة الحقيقيــة 

ــي التعلــم وهــو نتــاج لمــا  والدافــع والجديــة لــدى الطــالب ف
اكتســبه مــن معتقــدات خاطئــة فــي المدرســة بالتالــي 
ــن  ــي زم ــا ف ــث أصبحن ــن،  حي ــدرات اآلخري ــى ق ــكال عل االت
النســخ واللصــق حتــى فــي أبســط األمــور، ظنــًا مــن الطالــب 
ــث،  ــداد البح ــت كافٍ إلع ــك وق ــه ال يوجــد هنال ــة بأن والطالب
ــازًا  ــرعها إنج ــرق وأس ــر الط ــن أيس ــث ع ــكل يبح ــح ال فأصب
ــف  ــم. وتضي ــيئا لمداركه ــف ش ــاز ال يضي ــذا اإلنج وإن كان ه
الطــالب   وانشــغال  والكســل  التقاعــس  أن   : الجساســية 
ــر  ــي أخــذت الحصــة األكب ــي الت بوســائط التواصــل االجتماع
مــن وقتهــم، و غيــاب حــب المطالعــة والقــراءة وغيــاب 
المعلــم فــي وضــع لوائــح عقابيــة صارمــة للطلبــة  دور 

ــرة. ــذه الظاه ــون ه ــباب تك ــدر أس ــن تتص المخالفي
ــا  ــج طالب ــا تنت ــرة أنه ــذه الظاه ــار ه ــي آث ــت دالل ف ــا قال كم
إعــداد  وخطــوات  البحــث  ومهــارات  ألساســيات  يفتقــد 
البحــوث، كمــا أن الطالــب يفتقــر أيضــًا للنضــج العلمــي 
ــي  ــع التطبيق ــر بالواق ــق األم ــا يتعل ــح فعندم ــليم ويصب الس
الطالــب  فــي ذلــك وتواجــه  فإنهــم يفشــلون  والعملــي 
صعوبــات شــتى ســواء كان فــي البحــث أو فــي مهــارات 
ــات  ــح المخرج ــي تصب ــتقباًل وبالتال ــه مس ــص عمل ــرى تخ أخ
ــى ضعــف قدراتهــم ويشــار  ــك إل ــؤدي ذل ــه ممــا ي ــر مؤهل غي
ــي أداء  ــة ف ــى وهــن وضعــف المؤسســة األكاديمي ــان إل بالبن

ــا. ــول عليه ــي المع ــا الوظيف عمله
ــن  ــل يكم ــة: إن الح ــول قائل ــض الحل ــت دالل بع ــد طرح وق
ــد  ــي تع ــب. فه ــة للطال ــة االبتدائي ــم مــن المرحل ــي التعلي ف
المرحلــة األساســية إلعــداد الطالــب حيــث ينبغــي علــى 
الجهــات المختصــة وضــع منهــج يرشــد الطلبــة إلــى كيفيــة 
ــى أن  ــيط، إل ــيً وبس ــكل مبدئ ــو كان بش ــوث ول ــداد البح إع
ــي  ــث العلم ــوم البح ــي مفه ــل يع ــكيل جي ــن تش ــن م نتمك
ــم  ــي يت ــن الت ــة األماك ــا أن مراقب ــت أيض ــياته. وأضاف وأساس
فيهــا إعــداد مثــل هــذه البحــوث وحثهــم علــى التقيــد 
ــب  ــة ترغي ــا ومحاول ــوص عليه ــة المنص ــح التنظيمي باللوائ
الطلبــة للقــراءة وتوعيتهــم مــن شــأنها أن تعــزز مــن أهمية 
ــد أن  ــم الب ــبة للمعل ــب، وبالنس ــدى الطال ــي ل ــث العلم البح
يعــرف محتويــات البحــث ويحــاول جاهــدًا ان يناقــش الطالــب 
فــي محــاور البحــث األساســية؛ لكــي يتأكــد مــن مــدى 
ــك  ــف ذل ــث، وإذا خال ــه للبح ــي كتابت ــب ف ــة الطال مصداقي
ــى  ــره عل ــخة( يجب ــة ناس ــرد )آل ــب مج ــن أن الطال ــد م وتأك

ــه. ــث بنفس ــة البح ــادة كتاب إع

البحوث المجهزة مسبقًا  ماذا تفعل بالطالب والمؤسسة؟!
العبري: الحل يبدأ من مدارس التعليم ما قبل الجامعي، ومن أمن العقوبة أساء األدب

جاسم المسقري: الضرر يتشكل في ضعف جودة التعليم مما يؤدي لضعف المخرجات
إعداد: المهند بن سليمان بن سعيد النبهاني

كتابة البحوث أثناء وقت 
المحاضرة يقلل من هذه 

الظاهرة!
حســام الجلندانــي طالــب 
ــة  ــوم التطبيقي ــة العل بكلي
ســبب  إن  يقــول  بنــزوى، 
الظاهــرة  هــذه  تفشــي 
الحصــول  ســهولة  هــو 
بــكل  المشــاريع  علــى 
مجهــود،  وبــدون  يســر 
ــن  ــالب م ــهم الط ــث أس حي
الدفعــات الســابقة بنشــر 

مثــل هــذه الخطــط واألفــكار وأخــذ مشــاريع ســبق تســليمها 
ــالب  ــض الط ــر أن بع ــر بالذك ــن ، والجدي ــالب خريجي ــن ط م
ــك  ــادة، وذل ــن م ــر م ــه ألكث ــل نفس ــليم العم ــون بتس يقوم
بســبب ســهولة تغيــر اللغــات وتعديــل بعــض الجمــل.
ويضيــف الجلندانــي أن مثــل هــذه الظواهــر تؤثــر ســلبا 
علــى الطالــب مــن الناحيــة األكاديميــة ومســتواه التعليمــي 
والمســتوى المعرفــي والثقافــي، فعندمــا يقــوم الطالــب 
بجمــع المعلومــات واالفــكار للمشــروع تتشــكل لديــه خلفيــة 
واســعة عــن الموضــوع الــذي يقدمــه ويتكــون لديــه مخــزون 
ثقافــي ثــري، بعكــس الطالــب الــذي يحصــل علــى المشــروع 
بــكل ســهولة، فســهولة الحصــول علــى الشــيء يســهم فــي 

ــه. ــهولة فقدان س
أمــا بالنســبة للمؤسســة األكاديميــة فهــي األخــرى ينعكــس 
ــة  ــس المؤسس ــة تناف ــن ناحي ــك م ــلبا ، وذل ــر س ــا األم عليه
مــع غيرهــا مــن المؤسســات فــي مشــاريع الطــالب، أو ثقافــة 
طــالب المؤسســة ومســتواهم األكاديمــي وثقــة المؤسســة 

بمســتوى طالبهــا.

ــم  ــرض المعل ــأن يف ــرة ب ــذه الظاه ــل ه ــام لح ــرح حس ويقت
ــي  ــر الت ــكار والعناص ــن األف ــص ع ــة ملخ ــالب كتاب ــى الط عل
ــد  ــي الح ــرة ف ــذه الفك ــهم  ه ــا تس ــث، فلربم ــا البح يحتويه
ــوم  ــي  أن يق ــرى وه ــره أخ ــرة.  فك ــذه الظاه ــار ه ــن انتش م
ــت كل  ــن وق ــتقطع م ــت مس ــي وق ــه ف ــداد بحث ــب بإع الطال

محاضــرة  بحيــث يتــم إنجاز 
ــل  ــدة مراح ــى ع ــث عل البح
إنهــاء  للطالــب  ليتســنى 
عملــه، قــد تكــون  هــذه 
الفكــرة مجديــة لتقليــص 

ظاهــرة تناقــل األعمــال.

ضعف جودة التعليم تعني  
ضعف المخرجات

طالــب  المســقري  جاســم 
ــة  ــوم التطبيقي ــة العل بكلي

بنــزوى، يقــول هنــاك تبعــات عــدة لهــذه الممارســة الخاطئــة 
ــك  ــب ال يكــون ملمــا بالمــادة الدراســية، وذل منهــا أن الطال
ــق  ــو إال  تطبي ــا ه ــب م ــه الطال ــف ب ــذي يكل ــث ال ألن البح

ــق. ــق ودقي ــكل متعم ــادة بش ــوى الم لمحت
الجانــب  مــن  األعمــال  بتحويــل  المســقري  اقتــرح  كمــا 
النظــري إلــى الجانــب العملــي والتطبيــق الملمــوس، أي 
بعمــل دراســة تطبيقيــة بإشــراف مــن مــدرس المــادة خطــوة 
بخطــوة مــع تغييــر فــي هيكلــة األعمــال والمــواد المطلوبــة 

ــا.  ــة نهائي ــذه الممارس ــى ه ــى تتالش ــل حت ــكل فص ل

تجربة شخصية 

يحكــي لنــا  حمــد الجهــوري 
أحــد خريجــي كليــة العلــوم 
التطبيقيــة بنــزوى تجربتــه 
ويقــول:  الشــخصية 
بالســنة  كنــت  عندمــا 
التأسيســية طلــب منــا أحــد 
المحاضريــن القيــام ببحــث 
لمــادة اللغــة اإلنجليزيــة، 
فســألت أحــد الرفــاق الذيــن 
فــي  بســنتين  تقدمونــا 
بالكليــة  االلتحــاق  ركــب 
البحــث  موضــوع  عــن 

ــي  ــى الفــور بأنــه لديــه بغيت ــي إنجــازه، فأجــاب عل المــراد من
ــات  ــالءم ومواصف ــي يت ــه ك ــت بتعديل ــا وقم ــي بحث وأعطان
محاضــر المــادة، قدمتــه وأنــا ال أدري بمــا يحــوي وكذلــك لــم 
أســتفد منــه شــيئا يذكــر، إضافــة إلــى ذلــك لــم أحصــل علــى 
ــز  ــي أن أنج ــد عل ــه الب ــت أن ــا أدرك ــه، عنده ــد في ــر جي تقدي
أبحاثــي بنفســي كــي ال أقــع فــي العثــرات، ومنــذ ذلــك الحين 
أيقنــت أنــه علــى كل طالــب الشــروع فــي بحثــه بنفســه كــي 

يحقــق أعلــى مكســب معرفــي وفكــري.

اإلهمال والتسويف .. عثرة الطالب!

ــة  ــوم التطبيقي ــة العل ــات كلي ــدى خريج ــة إح ــي العبري تهان
ــال  ــت  إهم ــي الحظ ــواري الدراس ــالل مش ــول خ ــزوى، تق بن
ــت  ــليمها ف الوق ــم وتس ــي  أداء واجباته ــة ف ــض الطلب بع
المحــدد. ومــا أن  تتراكــم المشــاريع لعــدة مقــررات مختلفــة 
وهــو   األســرع  الحــل  إيجــاد  فــي  يســارع  الطالــب  علــى 
اســتغالل بحــوث ومشــاريع اآلخريــن دون االهتمــام بحقــوق 
الفكــر أو الجهــد الشــخصي لهــم. كمــا أن هنــاك عــددا 
ــي  ــاريعهم ف ــليم مش ــون بتس ــن ال يكترث ــة الذي ــن الطلب م
الوقــت المطلــوب، فالمماطلــة فــي الوقــت يــؤدي بالطالــب 
ــى  ــة حت ــت هزيل ــن وإن كان ــاريع اآلخري ــتغالل مش ــى اس إل

ــدد.  ــت المح ــي الوق ــه ف ــليم عمل ــوم بتس يق

ــرة  ــذه الظاه ــرا له ــر تأثي ــلبية األكث ــة إن الس ــول العبري وتق
ــها،  ــي يدرس ــررات الت ــن المق ــب م ــتفادة الطال ــدم اس ــو ع ه
وخصوصــا فــي الجانــب العملــي لهــذه المقــررات حيــث 
ــرة  ــب خب ــب جان ــل تتطل ــوق العم ــات س ــم متطلب أن معظ
ــة  ــر والبحــوث والرســائل المختلف ــة التقاري ــي كتاب ــة ف عملي
الجوانــب باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. أمــا بالنســبة 
للمؤسســة األكاديميــة فــإن رصيــد نتاجهــا الفكــري ال يــزداد 
وذلــك لتناقــل وتثبيــت نفــس األفــكار والمعلومــات مــن 

ــالب. ــل الط قب

بالك بورد.. ولكن.. 

وتواصــل العبريــة حديثهــا حيــث تقــول: الحــل موجــود  
ــح أن  ــى األرج ــن عل ــورد ولك ــالك ب ــام الب ــو نظ ــا وه بكلياتن
بعض األســاتذة ال يســتخدمونه بالشــكل المطلــوب لمعرفة 
إذا مــا كان تــم نقــل البحــث أو هــو جهــد الطالــب نفســه. وال 
ــاة  ــة حي ــاة الجامعي ــأن الحي ــي ب ــر قول ــول غي ــدي حل ــد ل توج
مســؤولية وإحيــاء الوعــي فــي طلــب العلــم والمعــارف، حيــث 
ــل معلومــة كتبهــا  ــوم بنق ــي أن يق ــب الجامع ــع الطال ال يمن
زميلــه ولكــن يصيغهــا بمفهومــه الشــخصي حفظــا للنتــاج 
المعلومــة  وتثبيــت  للتعلــم  وكذلــك  لآلخريــن  الفكــري 
وأوكــد علــى قولــي بــأن نقــل أو أخــذ مشــروع جاهــز هــو إنمــا 

ــب. ــل الطال ــن قب ــام م ــن إهمــال ت ــم ع ين

صعوبة محتوى بعض البحوث هي السبب!!

ســلطان الســراعي طالــب بكليــة العلــوم التطبيقيــة بنــزوى 
ــدى  ــال ل ــم األعم ــية وتراك ــات الدراس ــأن الضغوط ــد ب يعتق
ــا  ــي يطلبه ــوث الت ــض البح ــوى بع ــة محت ــب، وصعوب الطال
المحاضــر هــي أهــم األســباب التــي تدفــع الطالــب إلــى 

ــر. ــق المختص ــذا الطري ــاج ه انته

البالك بورد ..أنجع الحلول!!

لكليــات العلــوم التطبيقيــة جهــود واضحــة فــي ســبيل 
ــة  ــاك طريق ــة وهن ــذه الممارس ــن ه ــل م ــاء أو التقلي القض
فاعلــة مطبقــة وهــي نظــام البــالك بــورد حيــث يعمــل 
ــواء  ــش س ــرقة أو الغ ــبة الس ــف نس ــى كش ــام عل ــذا النظ ه
ــات  ــبكة المعلوم ــى ش ــع عل ــن  أي موق ــر أو م ــب آخ ــن طال م
الدوليــة، صحيــح أ، نســبة كشــف الغــش ليســت مئــة بالمئــة 
ــات  ــذه الممارس ــن ه ــد م ــي الح ــد ف ــد تفي ــا بالتأكي ولكنه
والتقليــل منهــا إذا مــا تــم االســتفادة مــن هــذا النظــام 

بالشــكل الصحيــح. 

يعد البحث العلمي  إحدى الركائز المهمة التي 
تعتمد عليها دول العالم للنهوض بمجتمعاتها 
والرقي بشعوبها ثقافيا واقتصاديا ، فهو يسهم 
بشكل كبير في تنمية المهارات الفكرية للموارد 
البشرية، كما يسهم البحث العلمي في تحفيز 
طاقات الشباب اإلبداعية واالبتكارية وتطوير 
الصناعات وبناء اقتصاد راسخ مبني على المعرفة.  
بالطبع نحن نتحدث هنا عن البحث العلمي 
النموذجي الذي ينتهج أسس وأساليب البحث 
والتقصي والتحليل بكل أشكاله وصفاته سواء من 
قبل األكاديمي أو الباحث أو الطالب. ولكن لألسف 
في الوقت الحالي تراجع مستوى البحث العلمي 
ومصداقيته في مؤسساتنا التعليمية بسبب 
ممارسات خاطئة يقوم بها الطالب أثناء اعداد 
البحث، منها تناقل الطالب للبحوث والمشاريع 
فيما بينهم من أجل تسليمها دون بذل جهد 
يذكر سوى تغيير البيانات الشخصية كاالسم 
واسم المحاضر! والجدير بالذكر أن هذه البحوث 
الدراسية تتكفل بتغذية معرفة الطالب وتوسع 
مداركهم وتنمي قدراتهم في البحث واالستكشاف 
والتقصي. ترى لماذا يقدم الطالب على مثل هذا 
العمل؟ وما سلبيات هذه الظاهرة على الطالب 
نفسه وعلى المؤسسة األكاديمية؟ وكيف يمكن 
القضاء عليها؟

عبداهلل العبري

حسام الجلنداني

حمد الجهوري

جاسم المسقري
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شاب طموح.. وابتكار فريد من تطبيقية صحار
سليمان الزهيمي : أطمح لتأسيس مصنع متكامل لصنع الحلوى العمانية

لم يكن  سليمان بن سعيد الزهيمي 
طالب هندسة ميكانيكية بكلية 
العلوم التطبيقية بصحار يوما ما 
طالبا عاديا بين أقرانه من الطالب، 
فهو ذلك الطالب المبدع الطموح 
الذي أبى إال أن يضع بصمة مبدعة 
في مجال تخصصه.
شارك سليمان بابتكاره البسيط في 
معرض االبتكارات العمانية الذي أقيم 
مؤخرا بمركز عمان الدولي بالمعارض 
وفاز بالمركز األول في المجموعة 
األولى الفئة الثالثة للمبتكرين فوق 
سن السابعة عشرة.
التقت رؤى بالطالب المبدع سليمان 
الزهيمي للتعرف عن كثب على 
ابتكاره  المذهل وفكرة عمله.

• في البداية .. ما حقيقة ابتكارك؟ ومن أين استوحيت فكرة االبتكار؟

من  الفكرة  وجاءت  العمانية،  الحلوى  لصنع  آلة  عن   عبارة  ابتكاري 
العمانية  الحلوى  بصناعة  المختصة  المصانع  أحد  في  عملي  خالل 
لفترة مؤقتة، فقد شاهدت بعض الصعوبات والتحديات التي يواجها 
العامل العماني أثناء صنع الحلوى يدويا، من هنا بدأت أفكر في حل 
ودقة  وبجودة  أقل  بجهد  الحلوى  إعداد  من  العماني  العامل  يمّكن 
عالية ووقت أقل، وفي مرحلة التفكير في هذا االبتكار وضعت نصب 
الصنع  في  المبذول  والجهد  الجودة  عامل  منها  كثيرة  عوامل  عيني 

وعامل األمان من الحرارة واألحداث الطارئة والوقت المستغرق.

• ما المراحل التي مر بها االبتكار حتى وصل لصورته النهائية؟

هناك عدة مراحل مر بها االختراع وأولها كانت بالسؤال عن مكونات 
الحلوى العمانية وعن كيفية الصنع لكي أعلم ما الطريقة الصحيحة 
لصنع آلة تتناسب وتحاكي حركه العامل البشري. ثم بدأت في عملية 
الورق.  األفكار على  المبدئي وذلك عن طريق رسم بعض  التصميم 
بعد ذلك قمت بعكس األفكار التي دونتها على األوراق في أحد برامج 
التصميم الجرافيكي “3D Max” وذلك ليسهل فهم اآللة والمباشرة 
الصنع  لعملية  المطلوبة  األدوات  بتجميع  بدأت  ثم  صنعها.  في 
وباشرت في صنع االختراع حتى وصل إلى حلته النهائية التي ترونها 

أمامكم.

• ما أهم التحديات التي واجهتها أثناء تنفيذ فكرتك؟

هذا  صنع  أثناء  واجهتها  التي  والعقبات  التحديات  من  الكثير  هناك 
المكان  توفر  وعدم  المادية،  المصادر  توفر  عدم  منها  االختراع، 
تكن   لم  األدوات  بعض  أن  إلى  باإلضافة  االختراع،  لعمل  المناسب 

متوفرة في السوق المحلي. 

• هل للتخصص عالقة بابتكارك أم أنها موهبة؟

التي  والنظريات  اآللة   ألن   وذلك  مشترك؛  األمر  بأن  القول  يمكن 
لوال تخصصي،  أكن ألعلمها  لم  عملية صنعها  في  عليها  استندت  
في  كبير  دور  واالبتكار  للموهبة   بالتأكيد  المرحلة  هذه  بعد  ولكن 
استخدام وتوظيف األفكار لتحويلها من نظريات مقروءة إلى اختراع 

ملموس ومفيد .

• ما نوع الدعم الذي حظيت به من قبل األهل أو الكلية؟

من جانب الدعم  يؤسفني القول بأني طلبت مساعدة الكلية  بتوفير 
الدعم المتطلب إلنجاز هذا االختراع أكثر من مرة دون جدوى، ولكن 
بفضل اهلل تعالى وعونه كان األهل خير معين وسند لي لكي انجز هذا 

االبتكار من كافة النواحي المادية والتقنية والتشجيعية.

ومستقبلك  البتكارك  القادم  طموحك  ما  اللقب  بهذا  فوزك  بعد   •
العملي في المرحلة القادمة؟ 

هذا  لتحويل  المخيلة  في  تدور  مستقبلية  ورؤى  أفكار  عدة  هناك 
االختراع البسيط إلى مصنع متكامل لصنع الحلوى العمانية، وأيضا 
منها  ليستفيد  السوق  في  لطرحها  اآلالت  من  العديد  لصنع  أتوق 

الباحثون عن عمل وفتح مشاريع خاصه بهم. 
كما أطمح كثيرا للمشاركة بهذا االختراع خارج السلطنة لتعريف الدول 
الشقيقة والصديقة عن تطور تصنيع الحلوى العمانية وكيف وصلت 

لهذه المرحلة من التقدم.

هذا  انجاز  في  لي  معين  خير  كانوا  الذين  ألهلي  الشكر  أوجه  أخيرا 
االختراع وسببا في حصولي على مركز متقدم، ثانيا أوجه نداء ودعوة 
للشركات المعنية بالصناعات بأن تتبنى مثل هذه المشاريع الصغيرة 
ويتم تطويرها لترى النور ليستفيد منها المواطن العماني في شتى 

مجاالت الحياة.


