
Ω

العدد ١٦٨ الثالثاء  ٦ من مايو  ٢٠١٤ م

press@mohe.gov.om       البريد اإللكترونـي
 www.mohe.gov.om   المــوقــع اإللكتــرونـي

 *حلقة عمل حول النظام االلكتروني 
   لمعادلة المؤهالت   

*قــرارك اليــوم.. يصنع مستقبـلك!

*وجهات االبتعاث الخارجية.. آفــــاق 
  علمية وعملية  لطالبنا 
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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

يوم عماني مفتوح بجامعة نيوساوث ويلز االستراليةحلقة عمل حول النظام االلكتروني لمعادلة المؤهالت 

ومعرض عماني آخر في ماليزيا

التعليم العالي تشارك في مهرجان التعليم العالمي بفنلندا 

“الزوايا الضيقة” تشارك في مهرجان فاس المسرحي بالمملكة المغربية

أخبارأخبار

العالي  التعليم  وزارة  اختتمت 
المؤهالت  معادلة  دائرة  في  ممثلة 
حول  عمل  حلقة  مؤخرا  واالعتراف 
وشارك  للمعادلة  االلكتروني  النظام 
المؤسسات  ممثلو  الحلقة  هذه  في 
بنت  رحمة  الحلقة  قدم   الحكومية. 
محسن  بنت  وخديجة  الحجرية   ناصر 
المجيني  الصبحية  وجاسم بن محمد 
بالدائرة.  واعتراف  معادلة   أخصائيي 
عن  تفصيليا  شرحا  الحلقة  وتضمنت 

النظام االلكتروني لمعادلة المؤهالت 
تطبيق  تم  حيث  استخدامه،  وكيفية 
هذا النظام مؤخرا لربط دائرة معادلة 
المؤهالت واالعتراف بكافة المؤسسات 
والخاصة،  الحكومية  والدوائر 
من  المؤسسات  النظام  هذا  ن  يمكِّ
لموظفيها  المعادلة  طلبات  تقديم 
اتباع  إلى  الحاجة  دون  الكترونيا 
التي  الروتينية  الخطية  االجراءات 
إلنهائها.  الوقت  من  الكثير  تستغرق 

كتبت - شادية المغيزوية
تصوير - سعيد الربخي

العلوي،  علي  بن  حمد  الدكتور  سعادة  رعاية  تحت 
ونيوزيالند،  بأستراليا  عمان  لسلطنة  العام  القنصل 
نظمت جمعية الطلبة العمانيين بمقاطعة نيوساوث 
السياحة  وزارة  مع  بالتعاون  األسترالية  ويلز 
المفتوح. العماني  اليوم  فعالية  عمان  بسلطنة 

قام  حيث  للمعرض  الدكتور  بافتتاح  اليوم  ابتدأ 
بالتجول في أرجائه واالطالع على األقسام المختلفة. 
قسم  منها  أقسام  عدة  على  المعرض  واشتمل 
تضمن  والذي  النسائي  والقسم  والطبيعة  التاريخ 
ركن  وكذلك  الحناء  نقش  ركن  منها  أركان  عدة 
عرض  خالل  من  العصرية  المرأة  منجزات  عرض 
المشاركات  الطالبات  بتجهيزه  قامت  تقديمي 

زائرات  من  العديد  اجتذب  ركن  إلى  باإلضافة 
أتيحت  العمانية حيث  المالبس  المعرض وهو قسم 
واإلكسسوارات  المالبس  بتجربة  لهن  الفرصة 
اإلسالمية.  العباءة  جانب  إلى  المصاحبة 
تضمن المعرض أيضا على قسم الجلسة العربية والتي 
والتمر  العمانية  القهوة  شرب  فرصة  الزوار  أعطت 
العماني  والخبز  كاللقيمات  تقليدية  أصناف  وعدة 
والهريس إلى جانب ركن الخط العربي. كما تم خالل 
المعرض  تقديم هدايا تذكارية بسيطة لزواره،  مثل 
كتابة أسمائهم بالخط العربي وإعطائهم عينة من 
حاضرة  العمانية  الفنون  كانت  كما  العماني.  اللبان 
حيث أدى الطلبة بعضا من الرقصات الشعبية كالبرعة 
بالموروث  الزوار  لتعريف  جاءت  والتي  العازي  وفن 
الحضور. لدى  طيبا  انطباعا  ترك  ما  وهو  العماني 

والتنسيق  بالتعاون  العمانيين بكوااللمبور  الطلبة  نظمت جمعية 
معرضا  ماليزيا  في  عمان  سلطنة  لسفارة  الثقافية   الملحقية  مع 
بعنوان )استكشف عمان( وذلك  بجامعة هلب )HELP( الماليزية، 
في  العمانية  المرأة  دور  إبراز  المعرض  محاور  أهم  من  كان  
الثقافي  البلوشي-الملحق  الدكتور خميس  افتتح  حيث  المجتمع,  
ظل  في  السلطنة  وتقدم  حضارة  إلى  فيها  أشار  بكلمة  المعرض 

سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة 
دور  أهمية  إلى  كلمته  في  تطرق  كما  ورعاه  اهلل  حفظه  المعظم 
في  المبذولة  بجهودها  وأشاد   , المجتمع  في  العمانية  المرأة 
السامية  التوجيهات  إلى  الدكتور  أشار  كما   . عمان  نهضة  بناء 
كما  السلطنة.  في  المرأة  ودعم  تطوير  سبيل  في  المتواصلة 
عمان،  تعريفي عن سلطنة  فيديو  على  المعرض  فقرات  تضمنت 

واستحسان  إعجاب  على  نالت  التي  الشعبية  الرقصات  وبعض 
المرأة  عن  تقديمي  عرض  المعرض  تخلل  كما  المعرض.   زوار 
العمانية ودورها في المجتمع . وقد احتوى المعرض على كتيبات 
وأصالة  حضارة  تعكس  ويدويات  وفخاريات  وسعفيات  وتحف 
سلطنة عمان. وفي ختام الفعالية  قام الدكتور خميس البلوشي،  
  . التذكارية  الهدايا  بتبادل  الجامعة   عميد  هينري  والفاضل 

في  العالي  التعليم  وزارة  شاركت 
بفنلندا  العالمي  التعليم  مهرجان 
العاصمة  في  مؤخرا   أقيم  والذي 
فعاليات   حضر  حيث  هلسنكي، 
هيئة  أعضاء  من  عدد  المهرجان 
التدريس والطالب من كليات العلوم 
المسؤولين  من   وعدد  التطبيقية 
العلوم  لكليات  العامة  بالمديرية 
المهرجان  ويعتبر  التطبيقية. 
فيه  شاركت  مهما  تعليميا  حدثا 
التعليم،  في مجال  بارزة  شخصيات 
ومدربون  ومعلمون  وأكاديميون 
تعليمية  وشركات  أعمال  ورجال 

وذلك  العالم،  أنحاء  مختلف  من 
االبتكارات  أحدث  على  للوقوف 
التعليم. مجال  في  العلمية 

محاور   عدة  المهرجان  تناول 
كيف   : أبرزها  إقامته  فترة  خالل 
من  أفضل  شباب  إعداد  يمكننا 
تحسين  وآليات  المستقبل؟،  أجل 
ومناهج  المستدامة  المدارس 
القيادية.،  المهارات  لتنمية  جديدة 
في  التعليمي  النظام  وتجربة 
العالمي  الصعيد  على  سنغافورة 
المثرية  المحاور  من  وغيرها 
والتعلم. التعليم  مجال  في 

كتب: محمد بن حمدان الرواحي
برئاسة  العالي  التعليم  وزارة  من  وفد  يشارك  
مركز  مساعد  مدير  الحجري  حمد  بن  سالم 
لكليات  العامة  بالمديرية  الطالبية  الخدمات 
المهرجان  في  بالوزارة   التطبيقية  العلوم 
والذي  التاسعة  نسخته  في  بفاس  المسرحي 
بالمملكة  /٢٠١٤م    5/١١-5 من  يستمر 
بكلية  ممثلة  الوزارة  تشارك  حيث  المغربية، 
“الزوايا  بمسرحية  بالرستاق  التطبيقية  العلوم 
الضيقة” المسرحية الحاصلة على المركز الثاني 
الذي  األول  الجامعي  المسرحي  المهرجان  في 

بصور. التطبيقية  العلوم  بكلية  مؤخرا  أقيم 
في  المشاركة  من  الهدف  أن  بالذكر  الجديد 
المهرجانات الدولية هو إعطاء المساحة الكافية 
المسرحية  مواهبه  إلبراز  الجامعي  للطالب 
من  المسرحية  خبرتهم  تنمية  وكذلك  دوليا 
واالحتكاك  األخرى  العروض  على  االطالع  خالل 
شاركت  وقد   ، المشاركة  المسرحية  الوفود  مع 
نفس  في  سابقا   التطبيقية  العلوم  كليات 
وفي   ، الماضية  قبل  النسخة  في  المهرجان 
وعربيا  منها  خليجيا  أخرى  مهرجانات  عدة 
المتقدمة. المراكز  من  عدد  فيها  وحققت 
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قرارك اليوم.. يصنع مستقبلك!
ترتيب الخيارات للبرامج الدراسية

والمتطلبـــات  لالشـــتراطات  الطالـــب  اســـتيفاء  حـــال  فـــي 
المتعلقـــة بالبرامـــج الدراســـية المطروحـــة، فإنـــه يمكـــن 
ــى و٤٠  ــد أدنـ ــيًا كحـ ــًا دراسـ ــدد ١٢ برنامجـ ــب أن يحـ للطالـ
ــد  ــا، وال أحـ ــس عليهـ ــى للتنافـ ــد أقصـ ــيًا كحـ ــًا دراسـ برنامجـ
ـــى  ـــب عل ـــول الطال ـــة حص ـــدى إمكاني ـــول م ـــؤ ح ـــتطيع التنب يس
أحـــد خياراتـــه المفضلـــة التـــي قـــام بتحديدهـــا فـــي النظـــام 
ـــة  ـــكين الطلب ـــون تس ـــد، ك ـــول الموح ـــز القب ـــي لمرك اإللكترون
ـــدارة  ـــى الج ـــاء عل ـــم بن ـــة يت ـــية المطروح ـــد الدراس ـــى المقاع عل
ـــة  ـــواد المتطلب ـــي الم ـــدل ف ـــام والمع ـــدل الع ـــة ) المع األكاديمي
ــع  ــة مـ ــدة المنافسـ ــى حـ ــاء علـ ــك بنـ ــج(، وكذلـ ــكل برنامـ لـ
ـــوم  ـــكان أن يق ـــة بم ـــن األهمي ـــه م ـــة، فإن ـــن الطلب ـــه م نظرائ
الطالـــب بترتيـــب خياراتـــه بنـــاء علـــى المجـــال الـــذي يرغـــب 
ـــة  ـــة أو المؤسس ـــر الدراس ـــى مق ـــاء عل ـــس بن ـــته ولي ـــي دراس ف
ــاح األكاديمـــي لـــه يعتمـــد علـــى مـــدى  التعليميـــة، ألن النجـ
رغبتـــه الحقيقيـــة لدراســـة البرنامـــج المرشـــح لـــه، حيـــث 
ـــة  ـــدرات العلمي ـــب والق ـــع المواه ـــته م ـــق دراس ـــي أن تتواف ينبغ
ـــاذ  ـــب اتخ ـــى الطال ـــب عل ـــذا يج ـــا، ل ـــع به ـــي يتمت ـــة الت والعملي
قرارتـــه بنـــاء علـــى دراســـة متأنيـــة وتشـــاور مـــع ولـــي األمـــر 

والمختصيـــن فـــي هـــذا المجـــال.

مسئولية اختيار البرامج المناسبة تقع على الطالب .

ـــب  ـــج ال يتناس ـــة برنام ـــى دراس ـــؤدي إل ـــي ت ـــباب الت ـــد األس أح
مـــع قـــدرات الطالـــب األكاديميـــة هـــو عـــدم قيامـــه بالبحـــث 
ـــا.  ـــل ترتيبه ـــة قب ـــية المفضل ـــه الدراس ـــول برامج ـــة ح والدراس
ـــا  ـــى مـــدى الســـنوات الســـابقة، الحظن ـــال، عل فعلـــى ســـبيل المث
بـــأن هنـــاك عـــددا مـــن الطلبـــة قامـــوا باختيـــار برنامـــج الهندســـة 
ــار”.  ــن المعمـ ــج “فـ ــه برنامـ ــًأ بأنـ ــن خطـ ــة معتقديـ المعماريـ
كمـــا أدرك بعـــض المرشـــحين لدراســـة برنامـــج فحـــص البصـــر 
بعـــد إجـــراء المقابلـــة الشـــخصية مـــع المؤسســـات التعليمـــة 
توقعهـــم  أو  البرنامـــج  لطبيعـــة  فهمهـــم  بـــأن  المعنيـــة 
ـــات  ـــى معلوم ـــر إل ـــة كان يفتق ـــد الدراس ـــة بع ـــرص الوظيفي للف
كافيـــة. وهـــذا األمـــر يعـــزى بعـــدم قيـــام الطالـــب بواجباتـــه 
ـــى  ـــه للبرامـــج الدراســـية المطروحـــة ، إذ عل ـــب خيارات ـــل ترتي قب
ـــة حـــول  ـــات الصحيحـــة والدقيق ـــب أن يتقصـــى عـــن البيان الطال
ــادر  ــن مصـ ــك مـ ــتها، وذلـ ــي دراسـ ــب فـ ــي يرغـ ــج التـ البرامـ
موثوقـــة ورســـمية قبـــل أن يتخـــذ قـــراره النهائـــي. وبالتأكيـــد ال 

ـــن أن  ـــدرًا يمك ـــة مص ـــالت التلفزيوني ـــالم والمسلس ـــر األف تُعتب
يُعـــوّل عليـــه، ولكـــن المعلومـــة التـــي تفيـــد الطالـــب وتســـاعده 
علـــى إدراك وفهـــم البرنامـــج المطلـــوب يمكـــن أن تُســـتخرج 
مـــن المواقـــع اإللكترونيـــة للمؤسســـات التعليميـــة المعتـــرف 
بهـــا والتـــي تطـــرح ذلـــك البرنامـــج. ورغـــم أن المحتـــوى 
والمناهـــج الدراســـية لنفـــس البرنامـــج قـــد يختلـــف مـــن جامعـــة 
ــام،  ــط العـ ــس الخـ ــي نفـ ــارك فـ ــا تتشـ ــرى، إال أنهـ ــى أخـ إلـ
ـــبيل  ـــى س ـــص. فعل ـــاه التخص ـــب تج ـــم الطال ـــرب فه ـــذا يق وه
ـــأن  ـــار ب ـــن االعتب ـــع بعي ـــب أن يض ـــى الطال ـــي عل ـــال، ينبغ المث
بعـــض البرامـــج الدراســـية تتضمـــن القيـــام بعمـــل ميدانـــي 
ــية (  ــج الهندسـ ــض البرامـ ــا و بعـ ــج الجيولوجيـ ــل برنامـ )مثـ
ـــوم  ـــون والعل ـــغفًا للفن ـــب ش ـــرى تتطل ـــج أخ ـــاك برام ـــا هن بينم
ـــل  ـــن أن مجـــاالت مث ـــة والمعمـــار(، فـــي حي )الهندســـة المعماري
ـــا  ـــة فيم ـــارات قوي ـــب بمه ـــع الطال ـــتدعي أن يتمت ـــاد تس االقتص
يتعلـــق بمـــادة الرياضيـــات، أو التميـــز بقـــدرات جســـمانية 
وذهنيـــة قـــد ال تتوافـــر مـــع الجميـــع مثـــل القيـــام بتشـــريح 

جســـم اإلنســـان.
وجديـــر بالذكـــر هنـــا بـــأن دائـــرة البعثـــات الخارجيـــة قامـــت 
ــاث  ــة لالبتعـ ــية الرئيسـ ــج الدراسـ ــات للبرامـ ــإدراج توصيفـ بـ
الخارجـــي علـــى الموقـــع اإللكترونـــي لمركـــز القبـــول الوحـــد. 
ـــة  ـــي كاف ـــة وال تُغط ـــة وملخص ـــات عام ـــذه التوصيف ـــون ه وك
ـــى  ـــي عل ـــه ينبغ ـــية، فإن ـــج الدراس ـــة بالبرام ـــل المتعلق التفاصي
ـــة  ـــة الدقيق ـــى المعلوم ـــول عل ـــه للحص ـــادر بنفس ـــب أن يب الطال

والشـــاملة.
ـــه الدراســـية  ـــأن يقـــوم بمناقشـــة خيارات ـــب ب كمـــا ننصـــح الطال
ـــير  ـــته و أن يستش ـــي مدرس ـــي ف ـــه المهن ـــي التوجي ـــع أخصائ م
ـــى  ـــي يحظ ـــدرات الت ـــم بالق ـــر مل ـــخص آخ ـــره أو أي ش ـــي أم ول
ــت  ــي الوقـ ــا، وفـ ــي منهـ ــي يعانـ ــف التـ ــاط الضعـ ــا أو نقـ بهـ
ـــتقبلية،  ـــه المس ـــخصية وتطلعات ـــه الش ـــدر اهتمامات ـــه، يق نفس
ـــب  ـــادر الطال ـــل أن يب ـــن األفض ـــه م ـــك، فإن ـــى ذل ـــة إل وباإلضاف
بالتعـــرف علـــى طبيعـــة المهنـــة التـــي يرغـــب فـــي دراســـتها 
مـــن خـــالل استشـــارة شـــخص ممتهـــن بهـــا. فعلـــى ســـبيل 
المثـــال، إذا كان أحـــد خياراتـــه برنامـــج الطـــب، فمناقشـــة 
ـــه  ـــح توقعات ـــب وتُصح ـــارف الطال ـــري مع ـــب تُث ـــع طبي ـــر م األم

عـــن البرنامـــج. 
ـــح الطالـــب  وبالتأكيـــد فـــإن توفـــر برامـــج عديـــدة ومتنوعـــة يمن
فرصـــة اختيـــار المجـــال الـــذي يرغـــب فـــي دراســـته ويتوافـــق مـــع 
ـــت  ـــي الوق ـــه ف ـــة، إال أن ـــه المهني ـــة وطموحات ـــه األكاديمي ميول
ـــي  ـــاك وينته ـــر واالرتب ـــن التوت ـــر م ـــه الكثي ـــبب ل ـــد يس ـــه ق ذات

ـــوائي! ـــكل عش ـــج بش ـــن البرام ـــة م ـــع قائم ـــى وض ـــر إل ـــه األم ب
نجـــاح الطالـــب تكمـــن فـــي رغبتـــه الحقيقيـــة لدراســـة برنامـــج 
مـــا ، يعلـــق الدكتـــور حاتـــم الشـــنفري - خبيـــر اقتصـــادي بجامعـــة 
الســـلطان قابـــوس- قائـــاًل: “هنـــاك العديـــد مـــن الطلبـــة فـــي 
ـــن  ـــا تضم ـــا  باعتباره ـــددة بعينه ـــج مح ـــارون برام ـــلطنة يخت الس
ـــى  ـــا إل ـــاج أيض ـــا نحت ـــن أنن ـــي حي ـــًا، ف ـــاًل معين ـــف ودخ ـــم وظائ له
بنـــاء قـــدرات علميـــة تتماشـــى مـــع المشـــاريع الموجـــودة فـــي 
ـــي “  ـــع ه ـــى المجتم ـــيطر عل ـــي تس ـــة الت ـــة العام ـــد، فالذهني البل
ـــًا”. ـــاًل مرتفع ـــي دخ ـــر ل ـــة توف ـــة جامعي ـــى درج ـــل عل ـــم ألحص أتعل

ــم  ــب أولوياتهـ ــالب بترتيـ ــن الطـ ــر مـ ــوم الكثيـ ــل، يقـ وبالفعـ
الدراســـية بنـــاء علـــى أســـاس اســـتراتيجي؛ أي علـــى اعتبـــارات 
ــات أو  ــًا لالهتمامـ ــا وفقـ ــن اختيارهـ ــر مـ ــة أكثـ ــع خارجيـ ودوافـ
القـــدرات الذاتيـــة التـــي تنبـــع مـــن داخـــل الطالـــب نفســـه 
ـــرة  ـــتدعي المذاك ـــد تس ـــة ق ـــة الجامعي ـــا. فالدراس ـــال م ـــاه مج تج
ــاث  ــراء أبحـ ــي إجـ ــة فـ ــود مضنيـ ــذل جهـ ــة وبـ ــاعات طويلـ لسـ
ـــا يلعـــب  ـــة معمقـــة، وهن ـــات تجريدي ـــة أو اســـتيعاب نظري أكاديمي
ـــة وتحمـــل  ـــى المواصل ـــب عل الدافـــع دورًا رئيســـًا فـــي حمـــل الطال

الصعـــاب وتذليـــل العقبـــات. 
ـــاء  ـــه بن ـــد يرتـــب خيارات ـــة ق ـــارات خارجي ـــوع باعتب ـــب المدف والطال
علـــى مرتكـــزات خاطئـــة مثـــل توقعـــات الوالديـــن أو الفـــرص 
ـــق  ـــرورة تواف ـــن ض ـــًا ع ـــرى عوض ـــة أخ ـــور ظاهري ـــة أو أم الوظيفي
البرنامـــج مـــع ميولـــه األكاديميـــة والعلميـــة ومواهبـــه الشـــخصية. 
ـــًا  ـــع خصوص ـــب للداف ـــدان الطال ـــى فق ـــر إل ـــذا األم ـــؤدي ه ـــد ي وق
ـــب  ـــذي يترت ـــر ال ـــد اآلخ ـــات. والتعقي ـــه للصعوب ـــال مواجهت ـــي ح ف
علـــى مثـــل هـــذا القـــرار هـــو أن الطالـــب يضطـــر إلـــى اللجـــوء 
والمـــواد  للمقـــررات  الســـطحي  واالســـتيعاب  الحفـــظ  إلـــى 
ـــل  ـــن التعام ـــذي يتضم ـــق ال ـــتيعاب المعم ـــًا لالس ـــية خالف الدراس
ــة  ــة وتفاعليـ ــة علميـ ــة وبطريقـ ــية بعنايـ ــر الدراسـ ــع العناصـ مـ

تعتمـــد علـــى التحليـــل والتعمـــق ودراســـة الجوانـــب المتعـــددة 
للموضـــوع. 

متطلبات سوق العمل

يُعـــد الدافـــع والقـــدرة علـــى تطبيـــق المعـــارف األكاديميـــة 
والمهـــارات العلميـــة والعمليـــة التـــي اكتســـبها الطالـــب علـــى 
أرض الواقـــع أمـــرًأ بالـــغ األهميـــة فـــي المجـــال المهنـــي. 
ــب  ــع الطالـ ــتدعي أن يتمتـ ــر يسـ ــي الباهـ ــتقبل الوظيفـ فالمسـ
ـــة  ـــارف عام ـــدرات ومع ـــل بق ـــية، ب ـــارف األساس ـــط بالمع ـــس فق لي
مثـــل مهـــارات التفكيـــر العلمـــي والتحليلـــي والقـــدرة علـــى 
ـــى  ـــدرة عل ـــة والق ـــرة ثاقب ـــع بنظ ـــال والتمت ـــكل فع ـــل بش التواص
حـــل المشـــكالت وإدارة الوقـــت واالســـتعداد للعمـــل الجماعـــي 

ــرى . ــة أخـ ــة وتنظيميـ ــارات قياديـ ومهـ

هل أدرس في بلدي أم في الخارج؟!!

عندمـــا ينتهـــي الطالـــب مـــن اختيـــار البرامـــج الدراســـية التـــي 
ـــب  ـــا إذا كان يرغ ـــرر م ـــه أن يق ـــي علي ـــتها، ينبغ ـــي دراس ـــب ف يرغ
فـــي الدراســـة داخـــل الســـلطنة أو خارجهـــا، حيـــث أن الدراســـة 
باالســـتقاللية  الطالـــب  يتمتـــع  أن  تســـتدعي  الخـــارج  فـــي 
ــي  ــاث والتحلـ ــراء األبحـ ــام بإجـ ــذات والقيـ ــى الـ ــاد علـ واالعتمـ
ـــة  ـــه األكاديمي ـــام بواجبات ـــد والقي ـــرام المواعي ـــئولية واحت بالمس
والمشـــاركة فـــي األنشـــطة الجامعيـــة والطالبيـــة واالنضبـــاط 
ـــة  ـــي المناقش ـــراط ف ـــية واالنخ ـــرات الدراس ـــور المحاض ـــي حض ف
ــض  ــأن بعـ ــي بـ ــى وعـ ــون علـ ــه أن يكـ ــئلة. وعليـ ــرح األسـ وطـ
ـــرى  ـــا األخ ـــًا بينم ـــًا بحثي ـــر تعليم ـــي توف ـــم العال ـــات التعلي مؤسس
ـــع  ـــالل وض ـــن خ ـــك م ـــي، وذل ـــم التطبيق ـــى التعلي ـــر عل ـــز أكث ترك

النظريـــة موضـــع التطبيـــق، وعليـــه،  ينبغـــي علـــى الطالـــب أن 
ـــه ويتناســـب  ـــذي يفضل ـــم ال يحـــدد مســـاره حســـب أســـلوب التعلي
مـــع ميولـــه وقدراتـــه األكاديميـــة، وحيـــن يتعلـــق األمـــر بالبعثـــات 
ـــار  ـــوم باختي ـــي تق ـــي الت ـــي ه ـــم العال ـــإن وزارة التعلي ـــة ف الخارجي
ـــي  ـــب ف ـــا الطال ـــيدرس فيه ـــي س ـــي الت ـــم العال ـــات التعلي مؤسس
جهـــات االبتعـــاث وذلـــك وفـــق التخصـــص الـــذي يحـــدده الطالـــب 

ضمـــن خياراتـــه. 

البعثات الدراسية الخارجية

ـــل  ـــي دلي ـــأن البرامـــج الدراســـية المطروحـــة ف ـــر بالذكـــر ب والجدي
ــوق  ــات سـ ــى متطلبـ ــاء علـ ــة بنـ ــا بعنايـ ــم اختيارهـ ــب تـ الطالـ
ــد  ــم مـــن ذلـــك ال يمكـــن ألحـ ــلطنة، وبالرغـ ــل فـــي السـ العمـ
التنبـــؤ بطبيعـــة المهنـــة التـــي ســـيحصل عليهـــا الطالـــب فـــي 
ـــا  ـــرة منه ـــل كثي ـــى عوام ـــد عل ـــر يعتم ـــذا األم ـــتقبل، ألن ه المس

الجهـــد الذاتـــي وتحصيلـــه العلمـــي فـــي دراســـته.
ــيم  ــم تقسـ ــد تـ ــة، فقـ ــات الخارجيـ ــن البعثـ ــث عـ ــد الحديـ وعنـ
ـــي  ـــة، وينبغ ـــات رئيس ـــعة تصنيف ـــى تس ـــات إل ـــاالت التخصص مج
علـــى الطالـــب أن يلقـــي نظـــرة علـــى التوصيفـــات الخاصـــة 
بكافـــة البرامـــج المطروحـــة فـــي جهـــات االبتعـــاث والمتوفـــرة 
فـــي دليـــل الطالـــب، والبحـــث عـــن معلومـــات إضافيـــة عنهـــا 

ــت(. ــة )اإلنترنـ ــبكة المعلوماتيـ ــى الشـ علـ
وفـــي النهايـــة، ينبغـــي أن يتذكـــر الطالـــب بأنـــه مـــن المهـــم 
ــي  ــال فـ ــب فعـ ــج يرغـ ــي برنامـ ــته فـ ــتكمل دراسـ ــدا أن يسـ جـ
دراســـته، ألنـــه مـــن الصعـــب جـــدا تغييـــر تخصصـــه مســـتقبال 
ــيما  ــه، ال سـ ــدة لديـ ــة أكيـ ــن قناعـ ــه وعـ ــاره بنفسـ ــا اختـ طالمـ
ـــا  ـــة. تمنياتن ـــات الخارجي ـــص بالبعث ـــر التخص ـــق تغيي ـــا يتعل عندم

بالتوفيـــق والنجـــاح لجميـــع أبنائنـــا الطلبـــة. 

عزيزي الطالب:
قبـــل أن تقـــوم بترتيـــب خياراتـــك الدراســـية عنـــد التســـجيل للبرامـــج 
التـــي ترغـــب فـــي التنافـــس عليهـــا عـــن طريـــق النظـــام اإللكترونـــي 
ـــي:  ـــؤال التال ـــى الس ـــف عل ـــي أن تق ـــد، ينبغ ـــول الموح ـــز القب لمرك
مـــا مـــدى إلمامـــي بطبيعـــة البرامـــج؟ ومـــا مـــدى مالئمتهـــا مـــع 

ـــة؟. ـــة والعملي ـــي العلمي قدرات
األمـــر الـــذي ال يختلـــف عليـــه اثنـــان بـــأن اختيـــار البرنامـــج المناســـب 
مـــن بيـــن العديـــد مـــن البرامـــج المطروحـــة مـــن قبـــل جهـــات 
مختلفـــة يُعتبـــر خطـــوة بالغـــة األهميـــة للمســـتقبل األكاديمـــي 
والمهنـــي للطالـــب، إال أن هـــذا األمـــر ال يخلـــو مـــن الصعوبـــات 
والتحديـــات، ويثيـــر فـــي ذهـــن الطالـــب أســـئلة وهواجـــس 
ــق  ــذي يتوافـ ــب الـ ــص المناسـ ــى التخصـ ــرف علـ ــدة. فالتعـ عديـ
مـــع االهتمامـــات األكاديميـــة والتطلعـــات الوظيفيـــة والمهـــارات 
ـــع  ـــي يتمت ـــوة الت ـــاط الق ـــاف نق ـــب واكتش ـــة للطال ـــة والعملي العلمي
ــا ونوعيـــة وطبيعـــة الفـــرص الوظيفيـــة فـــي المجـــال الـــذي  بهـ
ــكل  ــك يشـ ــته، كل ذلـ ــار دراسـ ــوض غمـ ــي خـ ــب فـ ــر الطالـ يفكـ
ـــب أن يلتفـــت إليهـــا  ـــى الطال ـــي يجـــب عل بعـــض مـــن المســـائل الت

قبـــل أن يتخـــذ قراراتـــه النهائيـــة بتحديـــد برامجـــه الدراســـية.
ـــاؤالت  ـــذه التس ـــى ه ـــة عل ـــا اإلجاب ـــه ال يمكنن ـــن أن ـــم م ـــى الرغ وعل
ـــه  ـــة وميول بشـــكل مباشـــر، حيـــث أن الطالـــب أدرى بقدراتـــه العملي
ـــد  ـــي ق ـــح الت ـــض النصائ ـــم بع ـــا تقدي ـــاول هن ـــا نح ـــي، إال أنن الدراس

ـــار. ـــة االختي تســـهل عملي
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وجهـات االبتعاث الخارجيـة .. آفــاق علمية وعملية  لطالبنا 
تسـعى وزارة التعليـم العالـي إلـى ابتعـاث عـدد كبيـر مـن 
مخرجـات دبلـوم التعليـم العـام إلـى جهـات ابتعـاث خارجية 
مختلفـة بجانـب البعثـات الداخليـة، وذلـك حرصـا منها على 
تنويـع البرامـج الدراسـية التي تالءم  احتياجات سـوق العمل 
الوطنـي، وايمانـا منهـا بأهميـة االبتعـاث الخارجـي للطالب 
يتيـح  االبتعـاث  إن  حيـث  حـد سـواء  علـى  العمـل  ولسـوق 
للطالـب الفرصـة التعـرف علـى ثقافـات مختلفـة واكتسـاب 
مهـارات حياتيـة وأكاديميـة كثيـرة مـن خـالل احتكاكهـم 
الحيـاة  أو  الجامعـي  الحـرم  فـي  المحيـط سـواء  بالمجتمـع 
اليوميـة، تبتعـث الـوزارة طالبهـا العمانييـن إلـى مـا يقارب 
١٨ جهـة ابتعـاث منهـا ألمانيـا والنمسـا وماليزيا واسـتراليا 
وايرلنـدا  ومالطـا  المتحـدة  والمملكـة  وأمريـكا  ونيوزلنـدا 

وبولنـدا وعـدد مـن الـدول العربيـة.
نحـاول فـي هـذه المسـاحة إلقـاء الضـوء علـى ثالثـة مـن 
جهـات االبتعـاث- علـى سـبيل المثـال ال الحصـر- إلعطـاء 
الطالـب نبـذة عنهـا للتعـرف علـى مسـتوى التعليـم العالـي 
فيهـا حيـث إنهـا ال تقـل شـأنا عـن جهـات االبتعـاث األخرى 
مـن حيـث جـودة التعليـم فيهـا والوضـع األمنـي المسـتقر.

بولندا

ألمانيـا  وتحدهـا  اوروبـا  وسـط  فـي  بولنـدا  جمهوريـة  تقـع 
وسـلوفاكيا وجمهوريـة التشـيك وليتوانيـا مـن مختلـف الجهـات 
،ويبلـغ عـدد سـكانها أكثـر مـن 3٨ مليـون مواطن ، حيـث تعتبر 
وارسـو العاصمـة التاريخيـة لبولنـدا ، أمـا غدانسـك فهـي إحـدى 
المـدن البولنديـة  المهمـة لمحبـي كـرة القـدم والتـي تـم عقـد 

كأس األمـم األوروبيـة بهـا لعـام ٢٠١٢ م . 
تزخـر بولنـدا  بأكثـر مـن 5٠٠ جامعـة بولندية تحظى بمسـتوى 
القـرن  إلـى  الجـودة األكاديميـة والتـي تعـود  عـاٍل مـن معاييـر 
الرابـع عشـر ، كمـا تضـم بولنـدا أقـدم الجامعـات االوروبية وعدد 
كالعالـم كوبرنيكـوس  البولنديـة  نوبـل  بجائـزة  الفائزيـن  مـن 

الشـهير الـذي ولـد فـي القـرن الخامـس عشـر . 

الجامعات والبرامج :

المتخصصـة  البرامـج  مـن  العديـد  البولنديـة  الجامعـات  تقـدم 
فـي العلـوم والتكنولوجيـا باللغـة اإلنجليزيـة ، ومـن أهـم هـذه 
غدانسـك  وجامعـة  للتكنولوجيـا  وارسـو  جامعـة  الجامعـات 
للتكنولوجيـا ، حيـث تعد جامعة وارسـو للتكنولوجيـا في العاصمة 
البولنديـة هـي أقـدم جامعـة تقنية فـي بولندا ، وألكثـر من ١٨٠ 
عامـا قامـت هـذه الجامعـة بتدريس المهندسـين وتوفيـر الجودة 
العاليـة الوطنيـة والدوليـة مـن التعليـم لطالبهـا ، كمـا قدمـت 
العديـد مـن البرامـج بدرجـة البكالوريـوس باللغـة اإلنجليزية في 
المجـاالت التقنيـة المعتـرف بها بعد ٤-5 سـنوات من الدراسـة . 

 
لغة التدريس : 

العالـي  التعليـم  وزارة  قامـت  التـي  البولنديـة  الجامعـات  جميـع 
باختيارهـا تـدرّس باللغـة اإلنجليزيـة كلغـة التدريـس األساسـية 
، حيـث إن االنخـراط إلـى درجـة البكالوريوس في هـذه الجامعات 
يتطلـب الحصـول على معدل ٦,٠ كحد أدنـى في الـ IELTS  ، أما 
فـي حالة عـدم إجراء الطالب الختبار الــ IELTS  أوTOEFL أو أن 
معدلـه أقـل مـن ٦,٠ فإنه يمكـن للطالب مواصلـة الحصول على 
منحـة دراسـية فـي دورات اللغـة اإلنجليزيـة بالجامعـة البولنديـة 
،التـي تمكنـه مـن مواصلـة تحسـين أدائـه فـي مهـارات اللغـة 
التـي  المـدة  أو فصليـن وذلـك حسـب  اإلنجليزيـة لمـدة فصـل 

سـيحتاجها الطالـب لتطويـر مهاراتـه اللغويـة . 

إجراءات طلب التأشيرة : 

القنصليـة  التأشـيرة مـن خـالل  الحصـول علـى  للطالـب  يمكـن 
البولندية في سـلطنة عمان حسـب اإلجراءات التي سـيتم شرحها 
فـي الجلسـة التي سـتتم قبل موعد مغـادرة الطالب، وسـيتم منح 
تأشـيرة للطالـب لمدة ثالثة أشـهر وبعد ذلك يجـب على الطالب 
تقديـم طلـب للحصـول على تصريح إقامة لفترة مـن الزمن ، كما 
سـيتم توفيـر المزيـد مـن المعلومـات حـول منـح التأشـيرات مـن 
خـالل مكتـب الشـؤون الدوليـة مـن الجامعـة وموظفـي البرنامـج 
الخـاص بـه فـي وزارة الخارجيـة ودائرة البعثـات الخارجيـة بوزارة 
التعليـم العالـي، وفـي نفس الوقـت يمكن للطالـب الحصول على 
المعلومـات من خـالل موقع الـوزارة البولندية للشـؤون الخارجية 
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السكن والمواصالت :

للطـالب  السـكن  بتوفيـر  تقـوم  البولنديـة  الجامعـات  معظـم 
المبتعثيـن فـي مسـاكن خاصـة بهم ، ولكـن عدد الغـرف محدود 
، وفـي جميـع األحوال يقـوم مكتب الشـؤون الدولية فـي الجامعة 
المضيفة بمسـاعدة هؤالء الطالب للعثور على السـكن المناسـب 
، كمـا أن هناك وسـائل النقل العـام كالقطارات والحافالت متوفرة 

بشـكل ملحوظ لذلك ال حاجة للطالب السـتئجار أو شـراء سـيارة ، 
فـوزارة التعليـم العالـي تـؤدي الدور المناسـب في تغطيـة نفقات 
المعيشـة األساسـية شـهريا بمـا فـي ذلك الغـذاء والنقـل المحلي 

والسـكن الطالبـي والكتب ورسـوم طلب التأشـيرة .

األمان واالستقرار والطقس والتأمين الصحي :

تعتبـر وارسـو وغدانسـك مـن المـدن اآلمنـة والتـي تقـدم الكثير 
مـن معالـم المدينـة التاريخيـة والمطاعـم ، والمتعـارف عليـه أن 
بولنـدا هـي مـن الـدول ذات الطقـس البـارد ، ففـي الصيف تصل 
درجـة الحـرارة فـي الخـارج إلـى ٢3 درجـة مئويـة ، أما في الشـتاء 
فـإن الطقـس يصبـح بـارد ال تقـارن بالجـو العـام فـي السـلطنة ، 
لذلـك يجـب علـى الطلبة التهيّـؤ وإعداد أنفسـهم لذلك الطقس 

البـارد بالمالبـس الشـتوية المناسـبة وغيره . 

مالطا

جامعـة مالطــا .. وجهـة جديدة البتعـاث الطلبة العمانيين
جـاءت جامعـة مالطـا ضمن القائمـة الجديـدة التي يتـم االبتعاث 
إليهـا، بعـد أن  قـام وفـدا مـن وزارة التعليـم العالـي قـد بزيـارة  
للطلبـة  المقدمـة  العـروض  لمناقشـة  المالطيـة  الجامعـة 

العمانييـن.
وتقـع جامعـة مالطـا فـي جزيـرة مالطـا، وهـي إحـدى جـزر البحـر 
األبيض المتوسـط وسـط مدينـة نابضة بالحياة، بمنـاخ معتدل، 
وبيئـة آمنـة ومتسـامحة، ويعـود تاريخهـا إلـى ما قبـل ٤٠٠ عام، 
حيـث تضـم الجامعـة ١١٠٠٠ طالبا، من بينهـم ٨٠٠ طالب من 
7٠ دولـة مختلفـة، وتعتبـر مالطـا واحـدة مـن أفضـل الوجهـات 
بيـن  التواصـل  فلغـة  أوروبـا،  فـي  اإلنجليزيـة  باللغـة  الناطقـة 
سـكانها هـي اللغـة اإلنجليزيـة باإلضافة إلـى اللغـة األم للجزيرة 
)أي اللغــة المالطيـة(، لكـن لغـة الدراسـة هـي اللغــة اإلنجليزية 

باسـتثناء دورات تعليـم اللغـات األجنبيــة.
الجديـر بالذكـر أن الجامعـة تقـدم مجموعـة واسـعة مـن البرامـج 
العليـا وتسـعى باسـتمرار  الجامعـي والدراسـات  المسـتوى  علـى 
واإلقليميـة  المحليـة  المتطلبـات  مـع  تتوافـق  أنهـا  للتأكـد مـن 
والدوليـة، كذلـك تبحـث عـن كل مـا يسـهم فـي راحـة الطـالب 
بتطويـر المرافـق التعليميـة والترفيهيـة، كذلـك تـؤدي الجامعـة 

بنـى  كمـا  الجزيـرة،  اقتصـاد  نهـوض  فـي  أسـهم  تعليميـا  دورا 
والخاصـة  العامـة  القطاعـات  مـع  قويـة  روابـط  البحثـي  النشـاط 

األخـرى. األكاديميـة  المؤسسـات  مـع  وكذلـك 
تنسـيق  بمثابـة مركـز  يعـدّ  دولـي  مالطـا مكتـب  ولـدى جامعـة 
المكتـب  هـذا  ويقـدم  الجامعـة،  فـي  األجانـب  الطـالب  لجميـع 
إقامتهـم  وخـالل  وصولهـم  قبـل  الطـالب  ألولئـك  المسـاعدة 
وتيسـير مـا يلزمهـم مـن ترتيبـات لوجسـتية وإداريـة وغيرهـا من 
التـي يحتاجهـا الطالـب )كتأشـيرة ورخصـة اإلقامـة، والتسـجيل،... 
الـخ(، بالتعـاون مـع مختلـف الجمعيات الطالبيـة المحليـة والدولية 
الحاليـة فـي الحـرم الجامعـي، كما يتم مسـاعدة الطـالب الدوليين 
للتأقلـم السـريع داخـل وخـارج الحـرم الجامعـي مـن خـالل تنظيـم 
فعاليـات ذات طبيعـة اجتماعيـة وثقافيـة. باإلضافـة إلـى تنظيـم 
برامـج توجيهيـة لجميـع الطـالب فـي بدايـة كل عـام دراسـي فـي 
المختلفـة  الكليـات  علـى  لإلطـالع  زيـارات  وتليهـا  أكتوبـر،  شـهر 
وغيرهـا مـن أشـكال الدعـم والمرافـق الترفيهيـة المتاحـة لجميـع 
الطـالب بمـا في ذلـك مكتبة ومرافـق رياضية وخدمات االستشـارة 

، وخدمـات دعـم تكنولوجيـا المعلومـات.
)شـهادة  يسـمى  جديـد  برنامـج  بوجـود  مالطـا  جامعـة  وتتميـز 
إضافيـة(، ويمكـن هـذا البرنامـج مـن تزويـد جميـع الطـالب فـي 
الجامعـة فرصـة إلثـراء دراسـاتهم األكاديميـة مع مهـارات إضافية 
وخبـرات يمكـن أن تضيـف قيمـة إلـى قاعـدة معارفهـم، وتهـدف 
األنشـطة إلـى إتاحة الفرصة التبـاع نهج أكثر شـمولية في التعليم 
النظامـي ويمكـن للطـالب التسـجيل فـي األنشـطة التـي تتـراوح 
بيـن العمـل التطوعـي والنشـاطات الثقافيـة لتعلـم لغـة جديدة أو 

االنخـراط فـي مجـال الفنـون اإلبداعيـة.  

هولندا 

عن الدراسة الجامعية في هولندا
The Nether- هـو:  باإلنجليزيـة  الرسـمي  )واسـمها   هولنـدا 

lands( هـي طبعـًا بـالد أزهـار الخُزامـى، والطواحيـن الهوائيـة، 
وشـركة “شـل” النفطيـة، وشـركة فِلِبـس”، وهولنـدا أيضـًا هـي 

بـالد الجامعـات العريقـة التـي توفـر برامـج دراسـية يتـم تعليمهـا 
بالنسـبة  للتعلـم  رئيسـًا  مقصـدًا  تعتبـر  فهولنـدا  باإلنجليزيـة، 

األجانـب.   للطلبـة 
يـدرس الطـالب المبتعثين إلى هولندا عددا مـن التخصصات منها 
الكهربائيـة،  والهندسـة  المدنيـة،  والهندسـة  اإلحيائيـة،  العلـوم 
والتكنولوجيـا المتقدمـة، واالقتصـاد واقتصاديـات إدارة األعمـال، 
وعلـم  الدولـي،  واالتصـال  والمحاسـبة،  الماليـة  المـوارد  وعلـم 
اإلدارة، وعلـم إدارة السـياحة، وعلـم دراسـات إدارة األعمال الدولي 

واإلدارة.
ويمكـن لطالـب مرحلـة البكالوريـوس  فـي هولنـدا االختيـار بيـن 
الدراسـة فـي جامعـة علـوم تطبيقيـة أوفـي جامعـة بحثيـة.  وكال 
هذيـن النوعيـن مـن التعليـم تعتـرف بهمـا الحكومـة الهولنديـة 
، كمـا أن شـهادات البكالوريـوس الصـادرة عنهمـا معتـرف بهمـا 
دوليـًا، كما أنها متسـقة مـع نظم التعليم العالـي األوروبية.  وتركز 
جامعـات العلـوم التطبيقيـة فـي هولنـدا علـى إعداد الطلبـة لمهن 
معينـة كأن يكـون مهندسـًا كهربائيـًا أو مديـرًا ماليـًا اسـتراتيجيًا.  
وتسـتغرق مـدة الدراسـة لمرحلـة البكالوريـوس أربـع سـنوات فـي 
كل التخصصـات تقريبـًا، وفتـرة الدراسـة هـذه غالبـًا مـا تتضمـن 
تدريبـًا عمليـًا فـي شـركة حقيقية حيـث تتوافر لـدى الطالب فرصة 
لتطبيـق معرفتـه ومهاراتـه.  علمـًا بـأن وزارة التعليـم العالي تقوم 
بنـاء  المناسـبة  الهولنديـة  التطبيقيـة  العلـوم  جامعـات  باختيـار 
علـى نوعيـة البرامـج التـي تقدمهـا، وتصنيفهـا، وسـمعتها علـى 

المسـتوى الوطنـي فـي هولنـدا، وسـمعتها، ومواقعهـا.
أمـا الجامعـات البحثيـة الهولنديـة كجامعـة ماسـتريخت وجامعـة 
التقنيـة علـى سـبيل  أوتريخـت وجامعـة اليـدن وجامعـة توينتـي 
المثـال ال الحصـر فإنهـا تركـز أكثـر على بحـث وتحليـل موضوعات 
معقـدة في سـياق أكاديمي.  ومعظم الجامعـات البحثية الهولندية 
مصنفـة مـن ضمـن أفضـل مائتـي جامعة علـى مسـتوى العالم في 
مطبوعـات مثـل “تايمـز هاير أديوكيشـن”.  وعلينا اإلشـارة هنا إلى 
أن  اثنيـن مـن الكراسـي العلميـة التـي تحمل اسـم حضـرة صاحب 
الجاللـة السـلطان المعظـم يوجـدان فـي جامعـة اليـدن وجامعـة 

أوتريخت.
وغالبًا ما تسـتغرق فترة الدراسـة لمرحلـة البكالوريوس في الفنون 
واآلداب وكذلـك فـي العلوم في الجامعـات البحثية الهولندية ثالث 
سـنوات.  وعـادة مـا يتـم قبـول الطلبـة األجانب للدراسـة فـي تلك 
الجامعـات بصـورة تلقائيـة شـريطة انطبـاق المتطلبـات المحـددة 

للتخصصـات التـي يرغبـون في دراسـتها عليهم. 

لغة التدريس

جميـع الجامعـات الهولنديـة التـي اختارتهـا وزارة التعليـم العالـي 
تقـدم برامجهـا باللغـة اإلنجليزية.  ومن أجل االلتحاق مباشـرة في 
برنامـج لدرجـة البكالوريـوس يحتاج الطالب إلى إحراز سـت درجات 

  .TOEFL أو ما يعـادل ذلك في اختبـار الـ IELTS فـي اختبـار الــ

األمن والسالمة
ومتعـددة  ومسـتقرة  آمنـة  بـالدًا  هولنـدا  تعتبـر  عامـة  بصـورة 
الثقافـات ومناسـبة لطلبتنـا.  كمـا انـه سـيتم منـح الطالـب تأمينـًا 
صحيـًا بمسـاعدة الجامعـة التـي يـدرس فيهـا.  وينبغـي أن يعلـم 
الطالـب أن فـي  هولنـدا تتوفر نظـام مواصالت جيد مـن الحافالت 

والقطـارات.
وبالرغـم مـن كافـة التسـهيالت والخدمـات التـي توفرهـا الـوزارة 
لمبتعثيهـا، إال أنـه ال بـد مـن وجـود بعـض  التحديـات المبدئيـة 
حيـن يتعلـق األمـر بالمرحلـة األولـى من االسـتقرار واالعتمـاد على 
النفـس حيـن تكون طالبـًا في هولندا بسـبب االختالفـات الثقافية؛ 
فعلـى سـبيل المثـال هنـاك مشـكلة التواصـل التـي قـد تتعـرض 
لهـا، إذ أنـه وعلـى الرغـم مـن إن معظـم الهولندييـن يتحدثـون 
اإلنجليزيـة فـإن اللغـة األم هـي اللغـة الهولنديـة.  وفـي بعـض 
األحيـان يواجـه الطلبـة بعـض التحديـات خـارج الحـرم الجامعـي، 
قوائـم  يتعلـق  فيمـا  الدراسـة،  مـن  األول  الفصـل  فـي  وخاصـة 
القـراءة أو قـراءة الخرائـط أوفهـم مكونـات األطعمـة فـي محـالت 
السـوبرماركت.  ولكـن علـى الطالـب فـي مثـل هـذه الحـاالت أن ال 
يكـون متخوفـًا مـن طلب المسـاعدة، وربما يمكن أيضًا أن يسـجل 

فـي مسـاق اختيـاري لدراسـة مبـادئ اللغـة الهولنديـة.
اإلقامة

يمكـن للطالـب أن يختـار اإلقامـة فـي غرفـة خاصـة به في السـكن 
الجامعـي، كمـا يمكنـه اسـتئجار “اسـتوديو” صغيـر كلفتـه زائـدة 
قليـاًل عـن اإلقامـة فـي السـكن الجامعـي.  سـتقوم وزارة التعليـم 
العالـي بدفـع مخصـص شـهري لـكل طالـب مبتعـث حتـى يتمكـن 
مـن تغطيـة نفقـات اإلقامـة المعتـادة ، والتغذيـة، والمواصـالت 
المحليـة، وقيمـة شـراء الكتـب والتجهيـزات المطلوبـة للدراسـة، 

والرسـوم الدراسـية، ورسـوم اسـتخراج تأشـيرة السـفر. 

التسجيل وإجراءات استخراج تأشيرة السفر

عندمـا يحصـل الطالب على بعثة دراسـية إلـى هولندا في تخصص 
معيـن فـإن وزارة التعليـم العالـي سـتقوم بإيجـاد مؤسسـة تعليـم 
عـاٍل هولنديـة مناسـبة لـك آخـذة بعيـن االعتبـار رغباتـه  وخططه 
المسـتقبلية.  كمـا يمكـن للطالب فـي بداية  دراسـته التعرف على  
المسـؤولين فـي مكتـب الطلبـة األجانـب فـي الجامعـة التي سـوف 
يـدرس فيهـا، وهـؤالء سـوف يقومـون بتقديـم المسـاعدة لـك في 
المسـائل العمليـة، وذلـك يتضمـن الحصـول علـى مـكان لإلقامة، 
وإجـراءات التسـجيل الجامعـي، وإجـراءات اسـتخراج التأشـيرة؛ فهم 
سـيقومون بتقديـم الطلـب نيابة عـن الطالب، ومن َثمَّ سـيحصل  
الطالـب علـى تلـك التأشـيرة مـن السـفارة الهولندية في مسـقط.  
وعـالوة علـى ذلـك فـإن الملحقيـة الثقافية فـي لندن مسـؤولة عن 
صـرف مخصصـات الطالب  الدراسـية حيث سـتدفع لـه  مخصصاته 
عـن فتـرة الشـهور الثالثـة األولى دفعـة واحـدة  )ولذا فإننـا ننصح 

أن يكـون الطالـب حكيمـًا فـي إنفاقها(!

جامعة اليدن الهولندية

جامعة مالطا

جامعة وارسو البولندية
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فتح باب التسجيل لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 2014/2015
العالي  التعليم  بمؤسسات  لاللتحاق  التسجيل  باب  فتح  تم 
إبريل  شهر  من  األول  في   ٢٠١5/٢٠١٤ األكاديمي  للعام 
القبول  قام مركز  األول من يونيو٢٠١٤م. وقد  ٢٠١٤، ولغاية 
العام  التعليم  دبلوم  لطلبة  الطالب  دليل  بإعداد  الموحد 
الدولية،  المؤهالت  لحملة  آخر  ودليل  له،  المعادلة  والشهادات 
المركز  موقع  في  الدليلين  من  إلكترونية  نسخة  وضع  وتم 
المركز  أعد  كما  واإلنجليزية.  العربية  باللغتين  اإللكتروني 
لتوعية  اإلذاعية  البرامج  بعض  في  وشارك  صحفيًا  مؤتمرًا 
اإللكتروني. النظام  في  والقبول  التسجيل  إجراءات  حول  الطلبة 

طالبًا   )٢٦٤٠5( تمكن  النظام  فتح  من  الثاني  األسبوع  وخالل 
عن  بالتسجيل  قاموا   )١٠٦7( منهم  التسجيل،  من  وطالبة 
بالتسجيل  قاموا  و)٢٠٠(  الذكية  الهواتف  تطبيقات  طريق 
أن  مالحظة  تم  أنه  إال  القصيرة.  النصية  الرسائل  طريق  عن 
باختيار  قاموا  من  هم  فقط  المسجلين  الطلبة  من   )553٦(
برامج مؤسسات التعليم العالي وترتيبها في القائمة المخصصة 
البرامج  باختيار  قيامهم  عدم  برروا  الطلبة  من  وكثير  لذلك. 
التعليم  دبلوم  امتحانات  إعادة تصحيح  لنتائج  انتظارهم  بسبب 
ال  المرحلة  هذه  في  اإللكتروني  القبول  نظام  أن  مع  العام، 

التي  النتائج  إلى  النظر  دون  للبرامج  التقدم  من  الطلبة  يمنع 
من  األدنى  الحد  الطالب  يستوفِ  لم  وإن  حتى  عليها،  حصلوا 
الطالب،  بدليل  المذكورة  العالي  التعليم  مؤسسات  شروط 
لشروط  الطالب  استيفاء  مدى  من  بالتحقق  النظام  يقوم  حيث 
الدرجات. عن  النظر  بغض  فقط  للتخصص  المطلوبة  المواد 

من  اختياراتهم  وضع  المسجلين  الطلبة  جميع  على  يجب  لذا 
البرامج الدراسية وترتيبها حسب األفضلية لديهم وأن ال يكتفوا 
بعدد قليل من البرامج، وعليهم تعبئة القائمة كاملة وهي )٤٠( 
خيارًا كحد أقصى. كما على الطلبة الذين لم يسجلوا حتى اآلن 
اإلسراع في التسجيل وأن ال ينتظروا حتى الموعد النهائي وذلك 
بسبب اإلجراءات التي يجب على الطالب القيام بها في حال وجود 
خطأ في بياناته الشخصية، إذ عليه أن يتواصل مع دائرة التقويم 
الخطأ، ومن ثم تقوم  والتعليم لتصحيح  التربية  التربوي بوزارة 
وبعدها  المعدلة،  بالبيانات  المركز  بموافاة  المذكورة  الدائرة 
النظام. في  التعديل  بإجراء  ويبلغه  الطالب  مع  المركز  يتواصل 

ومن مستجدات نظام القبول اإللكتروني لهذا العام، إعادة تصميم 
الشاشة  وهذه  لشروطها(،  المستوفي  البرامج  )مشاهدة  شاشة 
التي  البرامج  جميع  على  التعرف  من  المسجل  الطالب  تمكن 

يستوفي شروطها بكل سهولة ويسر. وقد تم إعادة تصميم هذه 
الشاشة في هذا العام ليتمكن الطالب من التعرف على البرامج 
نوع  حسب  أو  فيه  بالدراسة  يرغب  الذي  التخصص  نوع  حسب 
المقعد الدراسي، هل هو برنامج في مؤسسة تعليم عاٍل حكومية 
أو بعثة داخلية بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو برنامج 
بعثة خارجية. ولكن وحتى مع وجود هذه الشاشة يجب على الطالب 
قراءة دليل الطالب قراءة متأنية ألنه يحتوي على كافة المعلومات 
متعلقة  أكانت  لذهنه،  تتبادر  أن  يمكن  التي  واالستفسارات 
التعليم  مؤسسات  ببرامج  تتعلق  أو  والقبول  التسجيل  بإجراءات 
تهمه.  أخرى  إضافية  ومعلومات  بها  االلتحاق  وشروط  العالي 
وأخيرًا على جميع الطلبة عند اختيارهم للبرامج الدراسية الحرص 
على اختيار البرامج حسب ميولهم وقدراتهم الشخصية وترتيبها 
في النظام حسب األفضلية بالنسبة إليهم واستشارة أولياء أمورهم 
باإلضافة إلى أخذ النصح من أخصائيي التوجيه المهني وذوي الخبرة. 
وعدم  ألنفسهم  السري  بالرقم  االحتفاظ  الطلبة  على  كما 
المخزن  النقال  الهاتف  وضع  إلى  باإلضافة  لآلخرين،  إعطاءه 
التي  األبرز  الوسيلة  ألنه  دائمًا  التشغيل  قيد  النظام  في 
مباشرة.  الطلبة  مع  للتواصل  الموحد  القبول  مركز  يستخدمها 


