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الأ�ستاذ الجامعي ودورة في 

�سمان جودة التعليم

وزيرة التعليم العالي ت�سارك في 

الجتماع الخام�س ع�سر للجنة وزراء 

التعليم العالي و البحث العلمي

الهيئات الأكاديمية في موؤ�س�سات 

التعليم العالي الخا�سة

 الطالب والهيئات الكاديمية

البحث العلمي: الأهمية والهدف



2�أخبار

اال�شراف العام
 اال�شراف

ال�شحفي
المحررون

 االخراج

ال�شحفي خالد بن عامر الحب�سيمحمود بن محمد الرحبي علي بن نا�سر ال�سنيدي

•د.يو�سف بن ابراهيم ال�سرحني
•عبداهلل بن حبيب المعيني
•خالد بن دروي�ش المجيني

•بخيته بنت نا�سر الرا�سبية
•ابراهيم بن �سعيد الجلنداني

وزيرة التعليم العالي ت�شارك في االجتماع الخام�س ع�شر للجنة وزراء التعليم العالي 

و البحث العلمي بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية
�سعود  بنت  راوية  الدكتورة  معالي  ت�سارك 

اليوم  العالي  التعليم  وزيرة  البو�سعيدية 

وزراء  للجنة  ع�سر  الخام�س  االجتماع  في 

التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجل�س 

والذي  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

المنامة    البحرين  مملكة  يعقد في عا�سمة 

من  عددا  الموؤتمر  اأعمال  جدول  يت�سمن 

المجل�س  اإقرار  اأهمها  من  المو�سوعات 

دولة قطر  ورقة  ت�سمنته  ما  ب�ساأن  االأعلى 

حول اال�ستثمار في التعليم واإقرار المجل�س 

المجل�س  دول  اأبناء  م�ساواة  ب�ساأن  الوزاري 

الجامعات  في  والمعاملة  القبول  في 

وبحث  الحكومية  العالي  التعليم  موؤ�س�سات 

التعليمي  الجانب  في  الكويت  دولة  ورقة 

موؤ�س�سات  بين  التعليمي  الحراك  وت�سجيع 

التعليم العالي بدول المجل�س . كما �سيناق�س 

ع�سر  الثامن  االجتماع  تو�سيات  الموؤتمر 

للجنة روؤ�ساء ومديري الجامعات وموؤ�س�سات 

المجل�س وتو�سيات  العالي في دول  التعليم 

لجان  روؤ�ساء  للجنة  ع�سر  الرابع  االجتماع 

وتو�سيات  العالي  التعليم  �سهادات  معادلة 

للجنة  والخام�س  الرابع  االجتماع 

لموؤ�س�سات  االأكاديمي  لالعتماد  التن�سيقية 

لدول  التعاون  مجل�س  بدول  العالي  التعليم 

الخليج العربية، ومناق�سة مو�سوع التعاون 

عن  للم�سوؤولين  لجنة  ومناق�سة  الدولي،  

البعثات في وزارات التعليم العالي والبحث 

للم�سئولين  لجنة  المجل�س   بدول  العلمي 

عن التعليم العالي االأهلي في وزارت التعليم 

التجارب  ومناق�سة  المجل�س  بدول  العالي 

الجديدة والمجيدة لوزارات التعليم العالي 

والبحث العلمي بدول المجل�س . 

بن  عبداهلل  الدكتور  �سعادة  ان  يذكر 

العالي  التعليم  ال�سارمي وكيل وزارة  محمد 

التح�سيري  االجتماع  في  اأم�س  �سارك  قد 

وزراء  للجنة  ع�سر  الخام�س  لالجتماع 

بدول  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

مملكة  عا�سمة  في  عقد  والذي  المجل�س 

البحرين المنامة.

26 يناير الجاري

تطبيقية عبري تنظم اللقاء الخام�س ع�شر لع�شائر الجوالة
 كتب:حمد حمود الح�سني

اللقاء  التطبيقية  العلوم  كليات  تنظم 

كلية  في  الجوالة  لع�سائر  ع�سر  الخام�س 

الفترة  خللالل  بعبري  التطبيقية  العلوم 

من 26 يناير الجاري اإلى 1 فبراير القادم 

تحت �سعار ) قمم وهمم ( . ياأتي هذا اللقاء 

الطالبية  االأن�سطة  ق�سم  فعاليات  �سمن 

بمركز الخدمات الطالبية بوزارة التعليم 

لع�سائر  ال�سنوي  اللقاء  يهدف  اإذ  العالي، 

جوالة الكليات اإلى تحقيق وتطبيق الحياة 

القيادية  الللمللهللارات  وتطوير  الك�سفية 

و�سيت�سمن  الجامعية،  ال�سخ�سية  و�سقل 

والبرامج  االأن�سطة  مللن  العديد  اللقاء 

والللخللدمللات االجللتللمللاعلليللة كللالللزيللارات 

والرحالت والدورات التدريبية باالإ�سافة 

واالأن�سطة  الثقافية  المحا�سرات  اإلللى 

العمل  وم�سروعات  والترفيهية  الريا�سية 

الوطن  خدمة  في  ت�ساهم  التي  التطوعي 

والمجتمع. وقال علي بن محمد الحجري 

العامة  بللالللمللديللريللة  الللجللوالللة  مللفللو�للس 

في  الجديد   : التطبيقية  العلوم  لكليات 

بين  الك�سفية  الم�سابقة  تفعيل  العام  هذا 

ع�سائر الجوالة والجواالت لكليات العلوم 

تناف�سا  ت�سهد  اأن  نتوقع  والتي  التطبيقية 

توا�سل  على  المركز  اأن  كما  الع�سائر،  بين 

بالحركة  المعنية  الجهات  مللع  م�ستمر 

وخللارجللهللا  ال�سلطنة  داخللللل  الك�سفية 

للك�سافة  العامة  المديرية  راأ�سها  وعلى 

والتعليم  التربية  بلللوزارة  والللمللر�للسللدات 

لدول  التعاون  لمجل�س  العامة  واالأمللانللة 

الخليج العربية. 
علي الحجري

وفدان من التعليم العالي والمالية  يزوران الحرم الجامعي لجامعة نزوى 
المالية  ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  من  وفدان  موؤخرا  قام 

لالطالع  وذلك  نزوى  لجامعة  الجامعي  الحرم  اإلى  بزيارة 

وزارة  من  الوفد  �سم  حيث   ، الم�سروع  �سير  م�ستجدات  على 

التعليم العالي كال من المهند�س يحيى بن اأحمد العزري رئي�س 

ق�سم ال�سوؤون الهند�سية و اأزهر بن هالل الكندي رئي�س ق�سم 

التراخي�س  اأما وفد وزارة المالية ف�سم كال من طاهر بن �سالم 

محمد  بن  ورا�سد  والح�سابات  الخزينة  عام  مدير  العمري 

حيث    . ال�سبحي  �سليمان  و  القرو�س  دائرة  مدير  المكتومي 

التقى الوفد نائب رئي�س الجامعة لل�سوؤون االأكاديمية االأ�ستاذ 

اللقاء  خالل  وتم  الكندي  يحيى  بن  العزيز  عبد  الدكتور 

عر�س مراحل �سير عمل م�سروع الحرم الجامعي للجامعة ثم 

تم االطالع على موقع البناء والذي ي�سم في مرحلته االأولى 

مبنى اإدارة الجامعة و مبنى كلية العلوم واالآداب ومبنى كلية 

المكتبة  و  الدرا�سية  الف�سول  مباني  و  العمارة  و  الهند�سة 

الرئي�سية و ال�سكنات .

زيارة لطالب ال�سلطنة في ماليزيا اإلى 

جامعتي نوتنجهام وتايلورز
ال�سلطنة في كوالمبور  الثقافية ب�سفارة  الملحقية  نظمت موؤخرا 

برئا�سة الدكتور خمي�س بن �سالح البلو�سي الملحق الثقافي زيارة 

للطلبة الدرا�سين في معهد اللغة االنجليزية ) ELS (  اإلى جامعة 

بهما  �سيلتحق  اللتان  الجامعتان  تايلورز وهما  نوتنجهام و جامعة 

الطلبة العمانيون للدرا�سة بعد اجتيازهم برنامج اللغة .

اإطار  في  تاأتي  الزيارات  هذه   : البلو�سي  خمي�س  الدكتور  وقال 

في  العماني  الطالب  لدمج  الملحقية  بها  تقوم  التي  الجهود 

يعطي  اأن  اجل  من  بها  وتعريفة  الجامعية  بموؤ�س�ساته  ماليزيا 

تح�سيله  على  ذلللك  ينعك�س  و  المثلى  ال�سورة  العماني  الطالب 

على  تعمل  اللقاءات  هذه  مثل  اأن  كما   ، الخلقي  التزامه  و  العلمي 

اإيجاد قاعدة للم�ساركة الفعالة في جميع المحافل االأكاديمية و 

الثقافية و االجتماعية في الجامعتين . 

والهيئات  الجامعتين  برئي�س  االلتقاء  الزيارتين  خللالل  وتللم 

تت�سمن  تقديمية  عرو�س  تقديم  تم  وكذلك  بهما  االأكاديمية 

التي  والخدمات  وبرامجها  واأق�سامهما  الجامعتين  عن  لمحة 

بجولة  الللطللالب  وقللام   ، المحلي  والمجتمع  لطالبها  تقدمانها 

تعريفية في جميع مرافق الجامعتين .

6 ا�ستراتيجيات عالمية لتطوير 

ال�سناعات المعرفية في دول الخليج

يعقد اليوم الثالثاء تحت �سعار ‘’ال�سناعات المعرفية والتقنيات 

ال�سعودية  العا�سمة  في  الخليجي  ال�سناعيين  موؤتمر  الحديثة’’، 

نحو  المجل�س  دول  ت�سجيع  بهدف  الموؤتمر  هذا  وياأتي  الريا�س، 

على  ال�سوء  ت�سليط  مع  المعرفي،  ال�سناعي  لالإنتاج  التحول 

المتطلبات االأ�سا�سية لقيام ال�سناعات المعرفية فيها. 

المعرفية  ال�سناعات  تطبيقات  بع�س  الموؤتمر  ي�ستعر�س  و�سوف 

العمل  نماذج  عر�س  اإلللى  اإ�سافة  الخليجية،  للدول  المنا�سبة 

مع  المعرفية،  ال�سناعات  نحو  للتحول  الدول  بع�س  الناجحة في 

اإعطاء فر�سة مالئمة لل�سركات ال�سناعية العالمية المتخ�س�سة 

في هذا المجال لعر�س منتجاتها في المعر�س الم�ساحب. 

اإ�ستراتيجية  منها  االإ�ستراتيجيات  من  عددا  الموؤتمر  و�سيناق�س 

تهيئة  اال�ستثمار.واإ�ستراتيجية  وت�سجيع  العام  المناخ  تهيئة 

المعتمدة  المعلومات  وتقنية  لالت�ساالت  التحتية  البنية 

الب�سرية  الللمللوارد  تنمية  واإ�ستراتيجية  النانو  تقنيات  على 

واإ�ستراتيجية تو�سيع قاعدة قطاع اأعمال تكنولوجيا االت�ساالت 

واأ�سواق  المحلية  االأ�سواق  تنمية  واإ�ستراتيجية  والمعلومات. 

التطبيقي  البحث  مجاالت  تو�سيع  واإ�ستراتيجية  الت�سدير.  

والتطوير ونقل التقنية.
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د. زهير الحميري

»عالم المعرفة« تد�شن خدمة الدوريات العلمية في المنطقة العربية

المعرفة  عالم  موؤ�س�سة  موؤخرا  د�سنت 

اأول  يعتبر  واللللذي  الللرقللمللي  للمحتوى 

واأ�سخم قاعدة بيانات عربية للدوريات 

تحت  االإح�سائية،  والتقارير  العلمية 

ا�سم »معرفة«. وقال الم�سرف العام على 

الخزندار،  �سامي  د.  »معرفة«  قللاعللدة 

العا�سمة  في  عقده  �سحفي  موؤتمر  في 

االأردنية، اإن »الموؤ�س�سة د�سنت المرحلة 

البيانات  قللاعللدة  خللدمللات  مللن  االأولللللى 

ر�سميا  )معرفة(  االلكترونية  العربية 

العلمية  اللللدوريلللات  خللدمللة  بللتللقللديللم 

في  اإلكترونيا  االإح�سائية  والتقارير 

العالم العربي«.

االأولللى  »المرحلة  اأن  الللخللزنللدار  وبين 

لقاعدة معرفة تت�سمن تقديم الن�سو�س 

علمي  مقال  و  درا�سة  األف   45 لل  الكاملة 

و تقرير اإح�سائي، في �ستى التخ�س�سات 

ارتفاع  متوقعا  والعلمية«.  المعرفية 

عام  نهاية  مع  االأولللى  المرحلة  محتوى 

األف درا�سة و مقال علمي  اإلى 70   2012

ب�سكل  العدد  ليزداد  اإح�سائي،  وتقرير 

م�سطرد �سنويا.

اإطالق  المعرفة   عالم  موؤ�س�سة  وتنوي 

المرحلة الثانية من م�سروعها المعرفي، 

»عرو�س  تت�سمن  التي  »معرفة«،  قاعدة 

الللجللامللعلليللة،  الللر�للسللائللل  واآالف  كللتللب، 

في  اللل�للسللادرة  االأطللروحللات  وملخ�سات 

العالم العربي«.

»قاعدة  اأهمية  اأن  الخزندار  د.  وراأى 

مللعللرفللة« تللكللمللن فلللي »تلل�للسللهلليللل و�للسللول 

الباحثين والطالب العرب، و�سناع القرار 

العلمي  االإنللتللاج  اإلللى  التفكير،  ومللراكللز 

والفكري العربي، واال�ستفادة منه، ف�سال 

عن دورها في التعريف بالباحثين العرب 

فيما  العلمي  والتعاون  العلمي،  واإنتاجهم 

من  العالم  دول  وبقية  جهة،  من  بينهم 

جهة اأخرى، اإ�سافة اإلى تعزيز اإمكانيات 

اللغة العربية في البيئة المحو�سبة«.

لنت�سور عالمنا الذي نعي�س فيه، كل �سىء فيه متماثل، النا�س 

متماثلون في كل �سىء ، في ملب�سهم، ماأكلهم، في اأوزان واأطوال 

المعلمون  ويدر�سهم   نف�سها،  للمدار�س  يذهبون  اأج�سادهم، 

انف�سهم،  �سفوف ، ومختبرات ، ومناهج وبرامج درا�سية متماثلة، 

االجللازة  ولهم  نف�سه.  الوقت  في  وينتهي  يوميا  الللدوام  يبدى 

االأعمال  ثم  ومللن  ال�سهادات  نف�س  على  و�سيح�سلون  نف�سها، 

نف�سها. ي�سكنون في بيوت مت�سابهة في الحجم والطراز ... ولهم 

وحتى  الكثير،  المت�سابهة-المتماثلة  ال�سخ�سية  ال�سفات  من 

وحتى  يبغ�سون،  يحبون،ما  اأحالمهم،وما  واأخالقهم،  ذكاوؤهم، 

اأجنا�سهم واحدة، و اأ�سكال جيناتهم متماثلة،... وما جرى على 

ونباتات  حيوانات  من  المخلوقات  بقية  على  جرى  قد  الب�سر، 

وجمادات. ولذلك �ستكون البحوث والدرا�سات العلمية في هذا 

المجتمع �سهلة جدا وغير مكلفة على االإطالق، الن اأي مفردة 

من مفردات ذلك المجتمع �ستحمل كل �سفات المجتمع، ويكون 

تعميم تلك النتائج الم�ستقاة من مفردة واحدة لعموم المجتمع 

امراأ منطقيا و�سليما، وال حاجة لنا لكثير من علوم  الريا�سيات 

واالإح�ساء: كالمنطق ، والبراهين،  واال�ستق�ساء، واال�ستدالل، 

واال�ستنتاج، التعميم.

عزيزي القارئ من الناحية الريا�سياتية نقول اإن  مميزات مثل 

و  ن�ستنتج  اأن  والمنطقي  الطبيعي  ومن  ثابتة.   ، المجتمع  هذا 

نتوقع اأن جميع كائنات ذلك المجتمع �ستموت يوما ما وفي وقت 

واحد، اإنها لكارثة حقا، األي�س كذلك؟

Var - التّغير  وان  كذلك،  لي�س  العالم  اأن  الحظ،  )لح�سن 

اأ�سا�سية للحياة ولكل كائن حي وغير حي في  ability( �سمة 
فاإنها  االإح�سائية  العلوم  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  العالم.  هذا 

والتغيرات في الظواهر ودرا�ستها �سنوان.

في كل بقعة من هذه االأر�س تعي�س كائنات تختلف عن مثيالتها 

المحيطات،  جللزر  وفللي  نف�سها.  الف�سائل  من  كانت  وان  حتى 

والطيور.  الحيوانات  من  مختلفة  كائنات  منها  كل  على  تعي�س 

بالرغم من قربها وت�سابه المناخ والجيولوجيا في هذه الجزر. 

تختلف  جزيرة،  كل  على  والع�سافير  وال�سالحف  ال�سحالي 

الجزر  ال�سحالي وال�سالحف والع�سافير على  بينا عن  اختالفا 

االأخرى، ولماذا حتى الطيور المت�سابهة تختلف في مناقيرها 

عن بع�سها البع�س؟.

بع�سها  ولماذا  ؟  مختلفة  وعطور  باألوان  الزهور  ُخلقت  لماذا 

بالعك�س؟  وبع�سها  الليل  اأثناء  وتغم�س  النهار  اأثناء  تتفتح 

اأريج  ولها  االأوراق،  لون  عن  تختلف  جذابة  األللوان  لها  ولماذا 

المناخ،  في  تغيرات هائلة  العلماء ح�سول  لقد الحظ  عاطر؟ 

اإلى  االأر�سية قد تعر�ست  الق�سرة  البحر ال بل حتى  وم�ستوى 

تغيرات كبيرة وهائلة تدريجيا، كما يقول العالم الجيولوجي 

ناأتي االأر�س  اناأ  اأو لم يرو  اأن ن�سعر قال تعالى )  ليل، من دون 

ننق�سها من اأطرافها - الرعد(، فما بال االإن�سان الذي خلق في 

واألوان  ولهجات  لغات  من  حرج  وال  فحدث  بالتّغير،  يعج  عالم 

وهكذا  واحللد!  بلد  في  لبقعة  بقعة  من  تختلف   ... وعللادات، 

�ساأنا و�سمة للخلق و الحياة )ي�ساأله من  الم�ستمر  التغير  يكون 

في ال�سموات واالأر�س كل يوم هو في �ساأن( – )الرحمن(.

التّغير 

و الحياة

طلبة بعثات وزارة التعليم العالي ي�شتعدون للمغادرة اإلى هولندا
اجتماع  عقد  الما�سي  االأ�سبوع  في  تم 

الأثني  العالي  التعليم  وزارة  في  تعريفي 

ع�سر طالبًا من طلبة بعثات الوزارة للعام 

هولندا  اإلللى   2012   /2011 االأكاديمي 

وذويهم وفي اأثناء االجتماع قام موظفو 

الوزارة باالإجابة عن ا�ستف�سارات الطلبة 

موؤ�س�سات  من  عدد  في  قبولهم  تم  الذين 

عن  وكذلك   ، الهولندية  العالي  التعليم 

متعلقة  اأمللللور  ذويللهللم حلللول  تلل�للسللاوؤالت 

بالدرا�سة مثل و�سعية التاأ�سيرات، واأنواع 

وال�سحة  هولندا،  في  المتاحة  االإقامة 

خطة  مناق�سة  تمت  كما  واللل�للسللالمللة.  

�سفراء  �سيكونون  الذين  الطلبة  اأولئك 

لبالدهم لت�سكيل لجنة هدفها زيادة وعي 

خالل  من  بعمان  الهولنديين  المواطنين 

اإقامة فعاليات مختلفة وما اإلى ذلك.

تم  العام  هذا  خالل  انه  بالذكر  جدير 

خم�سين  من  الأكثر  حكومية   بعثات  منح 

فيما  هولندا  في  للدرا�سة  عمانيًا  طالبًا 

بحوالي  مقارنة  كبيرًا  ارتفاعًا  ي�سكل 

فبناء  الفائت.   العام  في  طلبة  ع�سرة 

�ساحب  لدن  من  �سامية   توجيهات  على 

�سعيد  بللن  قللابللو�للس  ال�سلطان  الللجللاللللة 

المعظم – حفظة اهلل - �سدرت في يونيو 

األف وخم�سمائة بعثة  2011 تم اعتماد 

الطلبة  مللن  المزيد  مكن  مما  خارجية 

والللطللالللبللات مللن االلللتللحللاق بللالللدرا�للسللة 

الجامعية في جامعات مختارة في اأقطار 

االأمللريللكلليللة،  المتحدة  الللواليللات  مثل 

واإيرلندا،  واألمانيا،  المتحدة،  والمملكة 

وماليزيا، وهولندا.

معظم  المتحدة  المملكة  اإلى  �سافر  وقد 

تم  الللذيللن  اأولللئللك  الخم�سين  الطلبة 

بغر�س  وذلك  هولندا  اإلى  بعثات  منحهم 

االإنجليزية  اللغة  في  مهاراتهم  تح�سين 

حيث تقت�سي االأنظمة الهولندية ح�سول 

الطلبة المر�سحين للدرا�سة في موؤ�س�سات 

حد  على  الح�سول  هناك  العالي  التعليم 

االمتحان  فللي  درجلللات  خم�س  هللو  اأدنلللى 

)المعروف  االإنجليزية  للغة  الللدولللي 

ع�سر  اثنا  كان  بينما  “اآيلت�س”(،  با�سم 

الخم�سين  الطلبة  اأولللئللك  مللن  طللالللبللا 

موؤهلين لل�سفر اإلى هولندا مبا�سرة.

جامعة االإمارات ت�شت�شيف موؤتمر الت�شويق االإ�شالمي
بالتعاون  المتحدة  العربية  االإمارات  جامعة  في  اليوم  يفتتح 

مع الهيئة العامة للت�سويق االإ�سالمي وجامعة مااليا الماليزية 

الموؤتمر العالمي الثاني للت�سويق االإ�سالمي.

العديد  حول  وبحثًا  محورًا   30 من  اأكثر  الموؤتمر  يناق�س  و 

ودبلوما�سي  وا�سع  علمي  بح�سور  االقت�سادية،  الق�سايا  من 

الدبلوما�سية واالقت�سادية  البعثات  وم�ساركة عدد من ممثلي 

من  المتعددة  محاوره  في  محا�سرة   150 الموؤتمر  ي�سمل  فيما 

خبراء  جانب  اإلللى  دولللة   40 من  واقت�ساديين  باحثين  قبل 

 . المختلفة  ال�سركات  وممثلي  اأعللمللال  ورجللال  اقت�ساديين 

مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  برعاية  الموؤتمر  هذا  تنظيم  وياأتي 

لجامعة  االأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 

االإمارات العربية المتحدة .
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االأ�شتاذ الجامعي ودورة في �شمان جودة التعليم

بلد  اأي  فلللي  الللعللالللي  الللتللعللللليللم  يللمللثللل 

وحجر  التعليمية  المنظومة  قللمللة 

التنموية  للعملية  االأ�سا�سية  الزاوية 

لتقدم  الرئي�سية  الموؤ�سرات  واأحللد   ،

تللزايللدت  وقللد  وازدهلللارهلللا.  ال�سعوب 

العقود  في  العالي  التعليم  اإلى  الحاجة 

موؤ�س�سات  اأ�للسللبللحللت  االأخلليللرة،حلليللث 

الللدرا�للسللات  ومللراكللز  الللعللالللي  التعليم 

العلمي  البحث  ومعاهد  المتخ�س�سة 

موطنا ل�سناعة القرار الثقافي والعلمي 

ومعقال لر�سم التوجهات اال�ستراتيجية 

ومللخللبللرا الإنلللتلللاج الللعللقللول الللمللوؤهلللللة 

للنهو�س بالبناء الح�ساري للمجتمعات. 

علم  موؤ�س�سات  عن  الحديث  يمكن  وال 

ومعرفة دون توافر احد اأهم مقوماتها 

االأ�سا�سية واهم موؤ�سرات جودة االأداء 

بللهللا وهلللو االأ�للسللتللاذ الللجللامللعللي، وذلللك 

في  يمثله  الللذي  المحوري  للدور  نظرا 

تفكير  تنمية  ومنها  الجامعية  الحياة 

و�سائل  واهم  والزمالء  الطلبة  واإبللداع 

اإنتاج  للطلبة،  والمهارات  المعارف  نقل 

العلمية  االتجاهات  وغر�س  المعرفة، 

والللوطللنلليللة واالإنلل�للسللانلليللة والللديللنلليللة، 

داخللل  المجتمع  خللدمللة  اإللللى  اإ�للسللافللة 

الجامعة وخارجها.

العالي  التعليم  موؤ�س�سات  �سعت  فقد  لذا 

الكفاءات  ا�ستقطاب  اإلللى  المختلفة 

االأكاديمية والبحثية المجيدة، وعملت 

والتميز  االإبلللداع  مقومات  توفير  على 

وفي  فيها.   المنا�سبة  العمل  وبيئة 

التعليم  وزارة  عملت  فقد  ال�سياق  هذا 

مدخالت  جودة  من  التاأكد  على  العالي 

االأ�ستاذ  وهو  التعليمية  العملية  اأهمها 

الت�سريعات  �سن  خللالل  مللن  الجامعي 

و�سوابط  ا�ستراطات  وو�سع  الالزمة  

وبما  دوري  ب�سكل  ومراجعتها  التعيين 

يتنا�سب والتطورات الحا�سلة في قطاع 

بيئة  توفر  من  والتاأكد  العالي  التعليم 

للترقيات  نظام  وتوفر  �سليمة  علمية 

و�سمان  اإجراءات  من  وغيرها  العلمية، 

الجودة المتبعة، وقبل ذلك وبعده ن�سر 

التعليم  موؤ�س�سات  بين  الجودة  ثقافة 

مختلف  تذليل  على  والعمل  الللعللالللي، 

ا�ستقطاب  تللواجلله  الللتللي  الللتللحللديللات 

المجيدة منها وم�ساركتها في  الكفاءات 

واال�ستفادة  والمجتمع  التعليم  خدمة 

من قدراته وخبراته في الم�ساهمة في 

التنيمة ال�ساملة. 

التحديات   من  مجموعة  هناك  اأن  اإال 

اللللتلللي تلللواجللله االأ�لللسلللتلللاذ الللجللامللعللي 

حد  على  العالي  التعليم  وموؤ�س�سات 

�سواء لعل اأبرزها:

الجامعي:  للتدري�س  المهنية  القيم   .1

اتخاذ  فللي  م�ساركته  فللي  والمتمثلة 

لموؤ�س�سة  العلمي  والتخطيط  الللقللرار 

التعليم العالي والعدالة وتكافوؤ الفر�س 

وغيرها. 

2. عدم اكتمال البنية التحتية للبحث 

العلمي: نظرا لحداثة موؤ�س�سات التعليم 

االهتمام  وتركيز  بال�سلطنة  العالي 

العلمي  البحث  دون  بالتدري�س  االأكبر 

على  �سلبا  اثر  مما  المجتمع،  خدمة  اأو 

ا�ستقطاب الكفاءات البحثية العلمية.

في  الللملل�للسللاركللة  مللن  تمكينه  علللدم   .3

المجتمع:  وخدمة  العلمية  البحوث 

لهذه  التعليمي  للتوجه  نللظللرا  وذللللك 

المدر�س  كاهل  ثقل  فيتم  الموؤ�س�سات 

كبيرة  ومكتبية  تدري�سية  ب�ساعات 

�ساعة  اإلى 24  الحاالت  ت�سل في بع�س 

�ساعات  عن  ف�سال  اأكثر  اأو  االأ�سبوع  في 

االأخللرى  واللجان  المكتبية  االإر�للسللاد 

التي ي�سارك فيها.

4. عدم توفر االعتماد المالي الكافي: 

موؤ�س�سات  غالبية  منه  تعاني  اأمللر  وهو 

حيث  الللعللالللم  حلللول  الللعللالللي  التعليم 

ي�ستهلك م�سروفات الهيئات االأكاديمية 

والكليات،  الجامعات  ميزانيات  غالبية 

الكفاءات  ا�ستقطاب  على  يللوؤثللر  مما 

االأكاديمية، كما اأن االإغراءات المالية 

على  تلل�للسللجللع  ال  الللمللتللاحللة  االأخلللللرى 

للتدري�س  الجامعي  االأ�ستاذ  ا�ستمرار 

بهذه الموؤ�س�سات.

العالي  التعليم  موؤ�س�سات  تواجه  حيث   

االأ�ستاذ  ا�ستقطاب  في  قوية  مناف�سة 

نللللدرة توفر  اإلللللى  اإ�للسللافللة  الللجللامللعللي 

بع�س  فللي  المتخ�س�سين  االأ�للسللاتللذة 

التخ�س�سات العلمية مثل الطب، وبع�س 

تخ�س�سات الهند�سة. 

ونلللظلللرا للللللتللحللديللات اللللتلللي تللواجلله 

الللمللوؤ�للسلل�للسللات والللهلليللئللة االأكللاديللملليللة 

االكللاديللمللي  الللكللادر  تللوفللر  �سبيل  فللي 

المنا�سب  مللن  يللكللون  فللقللد  الللمللنللا�للسللب  

تنظيم لقاء يجمع المعنيين بموؤ�س�سات 

االأكاديمية  والهيئات  العالي  التعليم 

تللواجلله  الللتللي  الللتللحللديللات  لمناق�سة 

التعليم  وموؤ�س�سات  الجامعي  االأ�ستاذ 

بللروؤى  للخروج  �سواء  حد  على  العالي 

وت�سورات وا�سحة ومعالجة التحديات 

الموجودة. 

�سالم بن خمي�س العبري 

مدير دائرة الخدمات التعليمية

وزارة التعليم العالي 



�إطاللة5

الهيئات االأكاديمية في موؤ�ش�شات 

التعليم العالي الخا�شة

تقوم وزارة التعليم العالي ممثلة في 

المديرية العامة للجامعات والكليات 

الخا�سة باالإ�سراف على تعيين اأع�ساء 

الهيئات االأكاديمية بموؤ�س�سات التعليم العالي 

الخا�سة، حيث ي�سطلع بذلك الدور دائرة 

الخدمات التعليمية بالمديرية والتي تقوم 

با�ستقبال طلبات التعيين ودرا�ستها وفق 

ا�ستراطات محددة لذلك، والتي تمثل الحد 

االأدنى لمنح الموافقات المبدئية للتعيين 

في الوظائف االأكاديمية، وعملية اختيار 

المر�سحين للتعيين ومدى  تالءم موؤهالتهم 

وخبراتهم مع الوظائف المقدمة هي 

م�سوؤولية تقع على عاتق الموؤ�س�سة التعليمية، 

لذا فاإن كل موؤ�س�سة تتحمل الم�سوؤولية 

االأكبر في انتقاء االأكفاء ليعملوا جنبا اإلى 

جنب مع الموؤ�س�سة من اأجل الرقي بالعملية 

التعليمية بها في كافة جوانبها، وللموؤ�س�سة 

اأن ت�سع ا�ستراطاتها و�سوابطها الخا�سة بما 

يتنا�سب مع خ�سو�سية برامجها واأهدافها 

الرامية لالرتقاء بالعملية التعليمية وفقا 

للمعايير الدولية المتعارف عليها مع �سرورة 

ا�ضتيفاء الحد الأدنى من ال�ضروط وال�ضوابط 

المقرة من قبل هذه الوزارة. ملحق »روؤى« 

التقى �سفيق  بن دروي�س العبري رئي�س ق�سم 

الهيئات االأكاديمية .

الهيئة  تعيين  على  ال��م��واف��ق��ة  اإج�����راءات  ه��ي  م��ا    -

الأكاديمية بموؤ�س�سات التعليم العالي الخا�سة؟

في  االأكللاديللملليللة  الهيئة  اأعلل�للسللاء  تعيين 

يقت�سي  الخا�سة  العالي  التعليم  موؤ�س�سات 

قبول الموؤ�س�سة التعليمية للمر�سح للتعيين 

للتعيين  ا�للسللتللراطللات  مللن  ت�سعه  مللا  وفلللق 

اإلى  باالإ�سافة  االأكاديمية  الوظائف  في 

تلك  تاأطير  ويتم  ال�سخ�سية،  المقابالت 

ال�ضروط بما هو محدد من قبل الوزارة من 

بالخبرة  �سلة  ذات  و�سوابط  ا�ستراطات 

للتعيين،  المطلوبة  والموؤهالت  االأكاديمية 

بعد ذلك يتم رفع طلبات المر�سحين للتعيين 

فللي الللوظللائللف االأكللاديللملليللة اإللللى اللللوزارة 

ل�ضروط  الطلب  ا�ضتيفاء  م��دى  في  للنظر 

و�سوابط التعيين، حيث يتم قبول الطلبات 

رف�ض  ويتم  ال�ضروط  تلك  مع  تتوافق  التي 

اال�ستراطات  مللع  تتفق  ال  الللتللي  االأخلللرى 

المو�سوعة.

-   ما هي ال�شروط الواجب توافرها في الهيئات؟

اإن �سرطي الموؤهالت والخبرات االأكاديمية 

هما من اأهم اال�ستراطات التي يتم التركيز 

عليها عند درا�سة اأي طلب تعيين، مع �سرورة 

التي  التخ�س�سات  ذاتها  التعيين في  يتم  اأن 

الحا�سل  والخبرات  الموؤهالت  مع  تتوافق 

عليها المر�سح للتعيين .

من  المقدمة  ال�سكاوى  مع  التعامل  يتم  كيف    -

موؤ�س�سات  في  الأكاديمية  الهيئات  حول  الطلبة 

التعليم العالي الخا�سة؟

تعتبر المديرية جهة محايدة تقوم با�ستالم 

للموؤ�س�سة  واإحالتها  الطلبة  من  ال�سكاوى 

التعليمية لالإفادة براأيها ومعرفة الحيثيات 

ال�سكوى،  بمو�سوع  ال�سلة  ذات  والخلفيات 

الطالب  به  تقدم  ما  درا�سة  يتم  ذلك  وبعد 

دقيق  فهم  اإلى  لن�سل  الكلية  به  اأفادت  وما 

للمو�سوع، وتتم اال�ستناد على ما هو معتمد 

الموؤ�س�سة  لدى  ولوائح  وقوانين  اأنظمة  من 

التعليمية في اإيجاد الحلول المنطقية الأي 

م�سكلة، حيث تكفل تلك اللوائح حق كل من 

الطالب والمدر�س والموؤ�س�سة التعليمية. 

-   ما هي اآلية المديرية في متابعة اأداء الهيئات 

الأكاديمية في موؤ�س�سات التعليم العالي الخا�سة؟

العامة للجامعات والكليات  تقوم المديرية 

الخا�سة بزيارات �سنوية لموؤ�س�سات التعليم 

الللعللالللي الللخللا�للسللة يللتللم خللاللللهللا االلللتللقللاء 

والتاأكيد  الموؤ�س�سات  تلك  في  بالم�سوؤولين 

الجودة  �سمان  اأق�سام  قيام  اأهمية  على 

متابعة  �سمنها  ومن  اليها  الموكلة  بالمهام 

واأن  بها  االأكاديمية  الهيئة  اأع�ساء  اأداء 

تقييمية  ا�ستمارات  الموؤ�س�سة  لدى  تكون 

�سواء  االأكاديمية  الهيئة  اأع�ساء  الأداء 

قبل  من  اأو  بالموؤ�س�سة  الم�سوؤولين  قبل  من 

ويتم  درا�للسللي،  ف�سل  كل  نهاية  مع  الطلبة 

�سرورة  على  الموؤ�س�سات  تلك  على  التاأكيد 

فيها  ي�سترك  التي  التقييم  بنتائج  العمل 

بمن  الموؤ�س�سة  فللي  االأطلللللراف  مللن  علللدد 

االإجلللراءات  تتخذ  اأن  على  الطلبة،  فيهم 

باإلحاق  النتائج �سواء  المنا�سبة حيال تلك 

اأعلل�للسللاء الللهلليللئللة االأكللاديللملليللة بللللدورات 

في  النتائج  تلك  تلللوؤدي  قللد  اأو  تاأهيلية 

اإنللهللاء خللدمللات ع�سو  اإلللى  االأحلليللان  بع�س 

الللوزارة  اإحاطة  ويتم  االأكاديمية  الهيئة 

خالل  يتم  كما  �ساأنه،  في  يتم  اإجللراء  بللاأي 

للتحاور  بالطلبة  االلتقاء  الللزيللارات  تلك 

معهم حول كافة ال�سعوبات والمعوقات في 

جميع ما يت�سل بالعملية التعليمية بما في 

اأع�ساء  حول  لمالحظاتهم  اال�ستماع  ذلك 

المالحظات  تلك  ورفع  االأكاديمية  الهيئة 

التخاذ  وتوجيهها  بالموؤ�س�سة  للم�سوؤولين 

للحيلولة دون تكرار  المنا�سبة  االإجراءات 

اأي من تلك المالحظات.

العبري :  الم�ؤهالت والخبرات االأكاديمية هما اأهم اال�شتراطات

�سفيق العبري
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اأجرى اال�ستطالع: اإبراهيم الجلنداني

�سفات و واجبات

عائ�سة بنت �سيف الكعبية طالبة في كلية مزون 

اأن  يجب  التي  المعايير  من  اإن  تقول:  الجامعية 

التي  الطرق  هي  االكاديمية  الهيئة  فيها  يقيم 

ت�ستخدمها الهيئات االكاديمية لتو�سيل المعلومة 

قدرة  لها  االكاديمية   الهيئات  وهل  الطالب  اإلى 

التعامل  وكيفية  الللطللالب  قلللدرات  قيا�س  على 

بناء  في  وا�ستغاللها  الللقللدرات  هللذه  اختالف  مع 

يعتلي  من  على  يجب  اأنلله  كما  الطالب   �سخ�سية 

من�سة الهيئات االأكاديمية اأن يت�سف بالعديد من 

ال�سمات ومن �سمنها القدرة على تو�سيل المعلومة 

بطرق اأ�سرع واأ�سهل واأن تكون لديها مهارة االإ�سغاء 

واأن يتحلى باحترام المواعيد. 

كلية  في  طالبة  النوفلية  �سالم  بنت  ر�سا  وتقول 

مزون الجامعية: الطالب  يمكن ان يقيم الهيئات 

يمكن  و  بها  دائم  احتكاك  على  النه  االكاديمية 

خالل  من  الجامعية  االكاديمية  الهيئة  تقييم 

اأ�سلوب التعامل مع الطالب وكيفية فهم ثقافاتهم 

طرق  عدة  توجد  اأنه  كما  معها.  التعامل  وكيفية 

وكفاءة  اأداء  حللول  اآرائللنللا  تو�سيل  بها  يمكننا 

الكادر االأكاديمي ومنها اال�ستبانات التي توزع على 

الطالب ب�سكل دوري.

 وقالت الطالبة �سميحة الجه�سمية : الطالب لهم 

الكادر االأكاديمي في  راأيهم حول  اإبداء  الحق في 

الهيئة االكاديمية على مواطن  الكلية لكي نعرف 

حتى  نف�سة  ليقيم  لديها  ال�سعف  ومواطن  القوة 

يجب  التي  القيم  اأهم  ومن  نف�سه،  لتطوير  ي�سعى 

تتحلى  اأن  الجامعية  االكاديمية  الهيئة  على 

في  العالية  والهمة  والم�ضوؤولية,  الن�ضباط,  بها 

م�ساعدة الطالب.ولكي تح�سل االإدارة على اآرائنا 

الكلية  تعمل  )اأن  اأرى  االأكللاديللمللي  الللكللادر  حللول 

اجتماعات مع الطالب لتعرف وجهة نظرهم حول 

االأ�ساتذة(. 

وتقول الطالبة منيرة الذهلية من الكلية العلمية 

تقييم  في  الحق  لنا  اأنلله  كطالبة  ارى  للت�سميم: 

يوميا  معهم  نتعامل  الأننا  الكلية  في  اأ�ساتذتنا 

للكلية  فوائد  لتقييمنا  واأن  قللرب  من  ونعرفهم 

كطلبة،  نحن  ولللنللا  نف�سا  االكللاديللملليللة  والهيئة 

مع  تفاعله  كيفية  فللي  تقييمه  ن�ستطيع  فنحن 

الطالب وهل لثقافته تاأثير على طريقة تو�سيلة 

للمعلومة.ويف�سل اأن يتم انتقاء الكادر االأكاديمي 

العملية  والخبرة  الدرا�سي  الموؤهل  اأ�سا�س  على 

حياتهم  في  ينفعهم  ما  الطالب  منها  ي�ستقي  التي 

الدرا�سية والعملية بعد التخرج. 

اإن  العلوية  خمي�س  بنت  �سم�سه  الطالبة  وقالت 

راأي الطالب وتقييمه للكادر االأكاديمي ي�ساعد في 

ا�سم  من  ويرفع  التعليمية  الكفاءات  م�ستوى  رفع 

لكي  الخلل  مو�سع  نعرف  طريقه  فعن  الموؤ�س�سة، 

نقومه ونعدله.

التاأثير االيجابي

اإن   : الجيالنية  علي  بنت  مجان  الطالبة  وتقول 

االأحيان  بع�س  في  والثقافة  والتقاليد  للعادات 

اأن  مثال  المعلومة  تو�سيل  طريقة  على  تاأثيرا 

المعلم القادم من ثقافة ذات لهجة �سريعة فذاك 

فهمه  علينا  وي�سعب  الللكللالم  فللي  �سريعا  يجعله 

االأكاديميين  من  انتفاعي  مدى  عن  ب�سرعة،واأما 

علومنا  منه  نغرف  الللذي  النهر  فهم  الكلية  فللي 

واال�للسللتللفللادة كللبلليللرة، فللهللم علللللى علللللم ودرايللللة 

مما  الحديثة  والو�سائل  التكنولوجيا  با�ستخدام 

الفهم عند الطالب،  اإيجابا في رفع م�ستوى  ي�سهم 

الطالب  مع  متعاون  كليتنا  في  االأكاديمي  والكادر 

وفي م�ساعدته اإذا ما واجهته �سعوبات درا�سية. 

من  اليعربية  �سعيد  بنت  اأزهللار  الطالبة  وقالت 

والثقافات  للعادات  اإن  للت�سميم:  العلمية  الكلية 

تاأثيرا  والطالب  االأكاديمي  الكادر  بين  المختلقة 

ولكنهم  االأحيان  بع�س  في  المعلومة  تو�سيل  على 

دائما يحاولون تفهم الطالب واإي�سال المعلومة اإلى 

ذهنه باأب�سط الو�سائل وي�سركون في ذلك الو�سائل 

فهم  البيانات،  تو�سيح  في  ت�ساعد  التي  الحديثة 

متمكنون وعارفون بكيفية ا�ستخدام هذه الو�سائل 

لخدمة العملية التعليمية. 

وقال خالد بن محمد ال�سباحي اإن مدى ا�ستفادتنا 

اآخر  اإلى  معلم  من  تختلف  االأكاديمي  الكادر  من 

عطائه  من  ننهل  زلنا  وما  منه  ا�ستفدنا  من  فمنهم 

واأما البع�س فلم ناأخذ منهم �سيئا، واأما عن اختالف 

بل  �سلبا  علينا  يوؤثر  اأظنه  فال  بيننا  الثقافات 

يطلعنا  فهو  االأحيان  معظم  في  اإيجابيا  تاأثيره 

على ما لدى االآخرين من عادات وتقاليد جديدة 

كنا نجهلها ولكن توجد هناك بع�س االأ�سياء التي 

تتعار�س مع قيمنا ومبادئنا ولكنها قليلة. والكادر 

عن  ويبحثون  كطالب  معنا  متعاون  االأكللاديللمللي 

بع�سهم  ولكن  الدرا�سية  ال�سعوبات  لتجاوز  حلول 

قليل التعاون ويكون متحيزا مع الجن�س االخر.

دور فعال

مللزون  كلية  مللن  المعمرية  �سليمان  بنت  �للسللارة 

دور  اإن    : قالت  التاأ�سي�سية  ال�سنة  في  الجامعية 

وله  كبير  دور  الكلية  فللي  االكللاديللملليللة   الهيئة 

اختياري  كيفية  على  تاأثير  لهم  فهم  نتائجه 

التخ�س�س الذي �سوف اأدر�سه م�ستقبال  حيث انهم 

كان  اإذا  وما  العمل  و�سوق  بالتخ�س�س  دراية  على 

هذا التخ�س�س منا�سبا لي اأوال والكادر االأكاديمي 

معنا في الكلية ي�سعى دائما اأن يو�سل المنهج ب�سكل 

الو�سائل  ا�ستخدام  طريق  عن  وذلك  ووا�سح  جيد 

المعلومات  تو�سيل  في  ت�ساعد  التي  التعليمية 

ب�سكل �سريع ووا�سح، وهم دائما متعاونون معنا اإذا 

ما واجهتنا م�ساكل في م�سيرتنا الدرا�سية. 

وقالت معالي بنت هديب الجرادية من كلية مزون 

الكلية  في  بللارزا  دورا  لالأكاديميين  اإن  الجامعية 

حيث اإن الطالب يعتمد عليه في اتخاذ العديد من 

       الطالب: الهيئات االكاديمية لها دور فعـال في بنـــــــــاء الطالب المجيد 

الهيئات االأكاديمية في موؤ�س�سات التعليم العالي تقوم مقام العمود الفقري في ج�سم االإن�سان فبه يقوم الج�سد وي�ستقيم وكذلك 

الكادر االأكاديمي الموؤهل يزيد ويرتقي من م�ستوى مخرجات هذه الموؤ�س�سات التعليمية التي توؤهل اأفواجا من الطالب لي�سبحوا 

قادرين على دخول �سوق العمل والم�ساهمة في تطوير وبناء وتقدم المجتمع وتطوره، كما اأن وجود كفاءات اأكاديمية ذات 

م�ستوى راق يعد ركيزة مهمة لتنمية الموارد الب�سرية واالرتقاء بها لتكون موؤهلة للم�ساهمة في النهو�س بم�ستوى االأداء في كل 

القطاعات وعلى كل الم�ستويات، من هذا المنطلق قمنا بهذا اال�ستطالع لقيا�س الراأي العام للطالب حول الكادر االأكاديمي في عدة 

موؤ�س�سات تعليمية خا�سة تابعة لوزارة التعليم العالي.

د. زهير الحميري
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       الطالب: الهيئات االكاديمية لها دور فعـال في بنـــــــــاء الطالب المجيد 

الدكت�ر زهير الحميري : ال بد اأن يك�ن 

الحر�ص و الجــــــــدية مالزمان لكل 

ال��شائل التعليمية 

القرارات وكان لهم االأثر الكبير في م�سيرتي الدرا�سية حيث 

الطريق  اإلى  قادتني  التي  تعليماتهم  من  العديد  طبقت  اإنني 

ال�سحيح،والمعلم متعاون كثيرا في خدمة الطالب اإذا واجهته 

اأية عوائق درا�سية.

مراعاة العالقة بين الطالب و الهيئة االكاديمية

التعليم  بوزارة  والدرا�سات  البحوث  خبير  الحميري  د.زهير 

مع  للتعامل  وحيد  اأو  موحد  اأ�سلوب  يوجد  ال  يقول:  العالي 

على   ، التدري�سية  العملية  اأهللداف  تحقيق  ولغر�س   ، الطلبة 

لتحقيق  الو�سائل  من  الكثير  ت�ستخدم  اأن  االكاديمية  الهيئة 

ذلك الهدف ، لكن ال بد وان يكون الحر�س و الجدية مالزمين 

وطريقة  االلتقاء  طريقة  طللرق  تلك  ومللن  االأ�ساليب  لكل 

وكتابة  تهيئة  وطريقة   ، ال�سفية  الواجبات  على  االعتماد 

تقارير حول بع�س الموا�سيع اأو تكليف الطلبة باإعداد بع�س 

الواجبات المختبرية اأو القيام بالتجارب و الزيارات الحقلية 

وغيرها. 

بين  العالقة  ترعى  اأن  التعليمية  الموؤ�س�سة  على  اأ�ساف  و 

الهيئة االكاديمية و الطالب و دائما عليها اأن تجري لقاءات 

يطلبها  التي  االإ�سعارات  بع�س  وطرح  النظر  وجهات  لتقريب 

الطلبة والبد من اإيجاد الحلول لها و بطريقة �سل�سة و مرنة 

كفاءة  حللول  ا�ستبانه  اإجللراء  موؤ�س�سة  اأي  على  يوجب  كما 

الهيئة االكاديمية و م�ستواها التدري�سي و مدى تفاعل الكلية 

في م�ساقاته وال بد من اإحاطة الهيئة االكاديمية بنتائج تلك 

لكي يتجاوز بع�س ال�سلبيات . وعن م�ستوى الهيئات االأكاديمية 

في موؤ�س�سات التعليم العالي الخا�سة قال: الهيئات االأكاديمية 

في موؤ�س�سات التعليم العالي وب�سفه عامة جيدة وذات م�ستوى 

طيب ، و قادرة على تحقيق التطور .

األ�سنتهم  على  جرى  العرب  عند  الل�سان  فنون  فن  هو  ال�سعر 

جريان االأودية في الفجاج، فبرعوا في �ستى �سوره، حتى �سار 

دارجا على األ�سنتهم فبه يت�سامرون ويتحادثون، والعرب لي�س 

لهم تاأريخ مكتوب ومدون، ولكن حفظ تاريخهم في اأ�سعارهم، 

واأغرا�س ال�سعر معروفة وربما تميز �ساعر بغر�س عرف به 

ربيعة،  اأبي  بن  وعمر  القي�س  امرئ  كغزل  بقر�سه،  وا�ستهر 

كلثوم  ابن  وعمرو  عنترة  وفخر  �سلمى،  اأبي  بن  زهير  وحكم 

والمتنبي، ورثاء الخن�ساء، وزهديات اأبي العتاهية.

وفي ال�سلطنة كان لل�سعر مكان وبيان ولكن اأعجب ما تناوله 

و�سعر  �سعرهم  في  اأن  ولو  الت�سوف،  �سعر  عمان  �سعراء  كبار 

الت�سوف اختالفا بينا ، ولقد طاب لي ت�سمية غر�س �سعرهم: 

)التعبد بال�سعر(، فهم يعي�سون على منهج ا�سالمي حنيف وهو 

ذلك  الى  واأ�سار  العبادة،  اطار  في  باإدخالها  االأفعال  تعبيد 

اأحدكم  ب�سع  وفي  قال:  عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

�سدقة، فقال رجل اأياأتي اأحدنا اأهله ويوؤجر على ذلك، فقال 

حرام  في  و�سعه  لو  اأراأيللت  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  له 

اأيوؤثم؟ قال: بلى، قال كذلك يوؤجر اإذا و�سعه في حالل.

نا�سر  �سعر:  اأ�سهرها  كثيره  اأمثلة  في  الغر�س  هللذا  ونللرى 

م�سلم،  باأبي  المكنى  البهالني،  الرواحي  عديم  بن  �سالم  ابن 

بال�سعر حتى  ابي م�سلم تعبد  بابن عديم، فاالمام  والم�سهور 

�سور  وله  ق�سيدة،  الح�سنى  اهلل  ا�سماء  من  ا�سم  لكل  قر�س 

)تبارك  اهلل  على  والثناءات  ال�سعرية،  االأدعية  في  �ستى 

وتعالى(، وله في ذلك ق�سائد مطولة كق�سيدة: )بحق ال اإله 

اإال اهلل( التي يقول في مطلعها:

غفرانك اللهم يا رباه    يا �سامعا دعاء من دعاه 

عبدك قد باء بما جناه     فاغفر له ما ك�سبت يداه

بحق ال اإله اإال اهلل

وله النف�س الرحماني في االأذكار، وق�سيدة الوادي المقد�س 

في اأ�سماء اهلل الح�سنى

وكذلك من ال�سعراء المحقق �سعيد بن خلفان الخليلي، الذي 

قيل اإنه الموؤثر االأول في �سعر اأبي م�سلم البهالني، كان له من 

واأ�سهر  ديوان،  في  اأ�سعاره  جمعت  وقد  الكثير  بال�سعر  التعبد 

ق�سائده: المعراج ل�سالك المنهاج التي يقول في مطلعها:

�سلوك طريق العابدين بعرفان    يلذ الأرواح غذين باإيمان

يطيب لها في عناها فلم تزل   م�سافرة ال ت�ستقر باأوطان

وال�سيخ خلفان بن جميل ال�سيابي وهو اأ�ستاذ ال�سيخ �سعيد بن 

كتابة  عن  ال�سيخ  توقف  عنه:  يقول  الذي  الخرو�سي  خلف 

يجعلني  وكان  اهلل  على  الثناء  في  كتبها  ق�سيدة  بعد  ال�سعر 

تلك  بعد  يع�س  ولم  المنظومة،  االأ�سئلة  على  االأجوبة  اأنظم 

الق�سيدة اإال قليال، التي يقول في مطلعها :

على باب من اأهوى يلذ لي الذل    

       فيا عز قوم تحت اعتابه ذلوا

اأحبتنا ان ال�سدود معذبي         

       ولكن عذابي مره فيكم يحلو.

�شعراء 

متعبدون
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�سالم الحجري

م�ستوى  رفع  في  اال�سهام  على  العالي  التعليم  وزارة  عملت 

ذلك  لي�س  ال�سلطنة  في  الخا�سة  العالي  التعليم  موؤ�س�سات 

فقط بو�سع ال�سوابط و القوانين التي من �ساأنها ان تنظم هذه 

الموؤ�س�سات و انما اي�سا من خالل الدعم المالي و الت�سجيع من 

خالل منح اأرا�س لهذه الموؤ�س�سات و منح مبالغة لتطوير البنى 

مكانة  تتبواأ  الموؤ�س�سات  هذه  اأ�سبحت  حتى   ، لها  اال�سا�سية 

اإقليمية في المنطقة و ظهر ذلك جليا في ح�سول هذه الموؤ�س�سات على مراكز في 

العديد من التخ�س�سات على الم�ستوى االقليمي .  ومن خالل هذا اال�ستطالع و الذي 

اأجراه ق�سم الن�سر االلكتروني عبر موقع الوزارة في خدمة الفي�س بوك حاول اأن 

يجيب على عدد من الت�ساوؤالت منها : ما مدى توفر الكادر االأكاديمي التدري�سي ذي 

الدرا�سية  المناهج  تقديم  على  االأكاديمي  الكادر  يحر�س  هل   ، ؟  العالية  الكفاءة 

للطالب ب�سكل وا�سح بما يخدم العملية التعليمية ؟،  هل يتعاون الكادر االأكاديمي 

مع الطالب اإذا واجهته �سعوبات درا�سية ؟  .

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Oman-Ministry-of-Higher-Education/136919019713674  

اإن اأعظم واأنبل هدف ت�سعى اإليه كل موؤ�س�سة تعليمية 

تربوية هو بناء االإن�سان بما يحمله هذا الم�سطلح من 

اأبعاد علمية ونف�سية واجتماعية ، وتكوين ال�سخ�سية 

طاقاته  تتفجر  علميا  تاأ�سي�سا  والموؤ�س�سة  المتزنة 

اإبداعا لر�سم م�ستقبل م�سرق لوطنه . 

وهنا نتطرق اإلى اأحد مكونات تحقيق هذا الهدف اأال 

�سعت  والتي  الوطن  خللارج  الطالبية  الرحالت  وهي 

دعمها  اإلللى  2000م  العام  منذ  العالي  التعليم  وزارة 

اأهداف  من  الرحالت  هذه  تحققه  لما  وا�ستمراريتها 

لدى  االإن�سانية  والمجاالت  ال�سعد  جميع  على  نبيلة 

الطالب الجامعي ، وربما تتو�سح نتائج هذه الرحالت 

خالل  من  اأكثر  ل  تنظيمها  على  القائمين  نحن  ل  لنا 

ر�سدنا للمتغيرات النف�سية واالجتماعية والمعرفية 

لدى الطالب الم�سارك في الرحلة .

منذ  الطالب  �سخ�سية  على  تطراأ  المتغيرات  وتبداأ 

اإعالن تر�سيحه للرحلة مرورا بتجهيز ما يلزم للرحلة 

من حقيبة ال�سفر اإلى البحث عن كل معلومة يمكن اأن 

عبر  ال�سفر  تجربة  وكذلك  المزار  البلد  عن  تفيده 

المطارات وو�سائل ال�سفر المختلفة ، وتجربة الحياة 

التجربة  تلك  تحمله  وما  االأخللرى  المجتمعات  في 

المعرفية  الحياة  مناحي  بكافة  مبا�سر  احتكاك  من 

التجربة  من  باال�ستفادة  وانتهاء   ، واالجتماعية 

الحية الآثار التقدم العلمي والمعرفي  للدولة المزارة 

وانعكا�س ذلك على الحياة اليومية للنا�س .

اإن الرحالت الطالبية تعزز لدى الطلبة الم�ستفيدين 

في  وت�سهم  والم�سوؤولية  باالنتماء  ال�سعور  منها 

نحو  دافعا  وتعتبر  الم�ستقبلية  االتجاهات  تنمية 

�سقل �سخ�سية الطالب واإعداده للم�ستقبل من خالل 

مناحي  كافة  فللي  الدولية  التجارب  على  اطللالعلله 

الحياة .

رافدا  ل  انطالقتها  منذ  ل  الطالبية  الرحالت  وكانت 

مهما لفكر وثقافة طلبة كليات العلوم التطبيقية بما 

تمثله من نقطة تحول في حياتهم من حيث التجربة 

الحية لواقع الحياة في الدول المزارة وبما  تحمله 

ت�سكيل  في  اهمية  من  ذاتها  حد  في  ال�سفر  تجربة 

اأر�سية وقاعدة ومدخل لمزيد من المعرفة واالطالع 

على تجارب ال�سعوب والدول في كافة مناحي الحياة 

المختلفة .

اإن م�سوؤولية ا�ستمرار وتطور الرحالت الطالبية هي 

م�سوؤولية الجميع ، ودعم مثل هكذا فعاليات ي�سهم في 

اإلى  دفع العملية التعليمية وترابط مكوناتها و�سوال 

التكامل المن�سود لم�سيرة كليات العلوم التطبيقية . 

الرحالت 

الطالبية

البحث العلمي: 

االأهمية والهدف
اإن الحاجة الى الدرا�سات و البحوث و التعلم اليوم اأ�سّد 

للو�سول  �سللباق  في  فالعلللالم   . م�سى  وقت  اأي  في  منها 

الم�ستمدة  الدقيقة  المعرفة  من  ممكن  قدر  اكبر  الى 

له  وت�سمن   ، لالن�سلللللان  الرفاهية  تكفل  التي  العلوم  من 

التفوق على غيره . واذا كانت الدول المتقدملللة تولللي 

انها  الللى  يللرجع  فذلك  العلمي  للبحث  كبيرا  اهتماما 

اأدركت اأن عظلمة االأمم تكمن في قدرات اأبنائها العلمية 

و الفكريللة و ال�سلوكللية . والبحث العلمي ميدان خ�سب 

وبالللتالي  وتطورها  الدول  القت�ساد  اأ�سا�سللللية  ودعامة 

مكانتها  على  والمحافظة  �سعوبها  رفاهلللللية  تحقيق 

الدولية .

في  الللللوزارة  �سفحة  وعلللللى  االلللكللتللرونللي  الن�سر  ق�سم 

در�ست  هل  منها  الت�ساوؤالت  من  عددا  طرح  بوك  الفي�س 

اأي عام ؟  وهل تعتقد باأهمية  مادة مناهج البحث، وفي 

في  الجامعية؟   المرحلة  في  للطالب  العلمية  البحوث 

تدرج تقييمي من 1-10 ، اأين ت�سع قيمة البحث العلمي 

للطالب؟  وما ال�سعوبات التي تواجه الطالب الجامعي في 

انجاز بحثه العلمي ؟ واإذا كنت طالبا في خارج ال�سلطنة 

ن�سخ  وقللف  اإجللللراءات  ومللا  ؟  للطالب  البحث  قيمة  مللا 

المعلومات وال�سرقات العلمية؟

المعرف با�سم زينب ال�سيبانية تقول : لال�سف لم يحالفني 

الحظ بدرا�سة المادة حيث انها لم تكن مطروحة فترة 

المادة مهمة جدا ومن  بالمدر�سة...وب�سراحة  درا�ستي 

البحث  عمل  بكيفية  ملما  الطالب  يكون  اأن  ال�سروري 

اأثناء  البحوث  من  الكثير  عمل  اإلى  �سي�سطر  اإنه  حيث 

درا�سة الدبلوم والبكالوريو�س الى الدكتوراة...

مادة  در�ست  نعم   : يقول  ال�سكيري  عزيز  باأ�سم  المعرف 

الكافي  االهتمام  تالق  لم  ولكنها  الدرا�سة  ايام  البحث 

البحث  تواجه  وال�سعوبات  العقبات  من  العديد  وهناك 

تزال  وال  العلمي  البحث  قيمة  من  التقليل  منها  العلمي  

بع�س الدول العربية اأو بع�س االإدارات فيها ال تعي قيمة 

تمكين  على  جاهدة  تعمل  ال  وبالتالي  العلمي،  البحث 

اأنه ترف فكري  اأموره، فهي ترى  العلمي وتي�سير  البحث 

على  والوقت  المال  الإ�ساعة  داع  هناك  ولي�س  علمي  اأو 

نقاط  على  تنعك�ض  الإ�ضكالية  وهذه  العلمية,  البحوث 

نق�س  و  العلمي.  البحث  اإجللللراءات  فللي  كثيرة  اأخلللرى 

اهتماما  فيها  نجد  التي  االأحلللوال  في  حتى  التمويل: 

اأن هناك نق�سا في تمويل البحوث  العلمي نجد  بالبحث 

الإجراء  الكافية  الميزانيات  تخ�سي�س  وعدم  العلمية، 

البحوث بالطريق المنا�سبة و�سكرا.

المعرف با�سم  طه ال�سيابي يقول : انا در�ست مادة البحث 

�سنة 2001 واعطيه تقييم 5 من 10 ولكن فعال �سعوبات 

كثيرة تواجه البحث العلمي حيث يعاني بع�س الباحثين 

من نق�س الم�سادر العلمية كالكتب والمراجع والمقاالت 

العلمية، وعدم قدرة البع�س على االإفادة من المعلومات 

بطرق  اإلمامهم  لعدم  اإما  االإلكترونية،  خا�سة  المتاحة 

توفرها  لعدم  اأو  االإلكترونية،  التقنية  مللن  االإفلللادة 

اأ�ساًل   ومعظم البحوث التي يقوم بها اأ�ساتذة الجامعات 

بال�سرورة  تكون  اأن  دون  العلمية  الترقية  بهدف  تتم 

المعي�سي  الللواقللع  تالم�س  ال  اأنللهللا  كللم  جلللادة،  بحوثا 

والحاجة العلمية الحقيقية و معظم البحوث وخ�سو�سًا 

ويتم  المطلوب  بال�سكل  منها  االإفادة  يتم  ال  االأكاديمية 

بذل  الللذي  الجهد  اأن  يعني  مما  الللرفللوف،  على  و�سعها 

بع�س  جدية  عدم  هباًء.و  يذهب  والدرا�سة  البحث  في 

في  كبير  ب�سكل  االهتمام  يتم  ال  وبالتالي  الباحثين 

اإجراء البحث وتطبيقه، هذه بع�س ال�سعوبات والعقبات 

التي تواجه البحث العلمي، وهي تحتاج اإلى وقفة جادة 

البحث  اإجللراءات  تطوير  اأجل  من  الم�سوؤولين  قبل  من 

العلمي وتوفير الدعم الالزم له.

اعداد ق�سم الن�سر االإلكتروني
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الأسم أمل  سالمسيف السعدي
الكليه..كلية مزون الجامعيه
التخصص...سنه تأسيسيه...الفاونديشن!!
المستوى الأول!

رقم الهاتف...٩٧٢٦٤١٤٤

الفاضل / ....................................................................... المحترم

 تحية طيبة وبعد 

الموضوع / رسالة تظلم 

أتقدم بطلب تظلم حول القرار الصادر في حقي بطردي من الكلية وحرماني من مواصلة دراستي . 

وذلك من خلال ذنب لم أرتكبه . حيث انه صدف وجودي مع زميلة لي في احدى صفوف بالكلية مع مجموعه من الطلبة تفاجأت

 بوجودهم في نفس المكان حاولت الخروج ولكن بضغط من زميلتي أجبرتني على الجلوس

 فجلست رغما عني وتفاجأت بدخول المسوؤل إلى الصف . والفاجعة الكبرى

 صدور هذا القرار الظالم في حقي الذي جعلني أنهار كليا و أفقد تركيزي رغم ذلك أكملت دراستي .

في حين لم تهتم زميلتي بذلك ففضلت الخروج . 

حاولت مرارا وتكرارا التوصل مع عميد الكلية لكي يعدل عن هذا القرار 

ويسمح بإعادتي للدراسة لكنى لم أفلح في ذلك حيث إني من أبناء الضمان الاجتماعي

 وفي أمس الحاجة لاستكمال دراستي لتحسين وضع أسرتي المعيشي وإيجاد مستقبل يليق بي .

وأنا أرجو من معاليكم النظر إلي موضوعي بعين من الاعتبار راجية من الله العزيز القدير أن يوفق خطاكم لما يحبه ويرضاه . 

مقدم الطلب /__________________ 

عجزت عن إيصالها فطرحتها هنا 

الموضوع...من شهر 12!!

 الكليه سمحت لي بإكمال الفصل

 فاختبرت إختبارات فقط..

 لكن...لم اكن على علم او درايه بموضوع البعثه

 فانا طالبه جديد

 واجهل قانون الوزاره او الكليه!!

 مضى على الموضوع شهرين

 وإلا الآن اللجنه لم تجتمع!!

 فإلى متى؟؟

 شهرين..وانا اجهل مصيري\اللذي بات حديث يومي

 كان هناك حوار بيني وبين رئيس قسم البعثات..

 وإلا الآن الرد...((أنتظري قرار اللجنه

 بعد اسبوع

 اسبوعين

 شهر شهرين!!

 لا يوجد موعد محدد

 فهل في اعتقادكم....بقى فيني صبر؟؟؟

 بس اتمنى تفهو كلمة......ابغى ادرس؟

 وتفهمو وضعي

 ماعاد فيني صبر

 صرت حتى استحي اشوف نفسي

 وانا افكر شو صار

 وشو بيصير!!

 شو المطلوب مني؟؟؟

 كل ألي قدرت عليه سويته

 صبر وصبرت

 وضعي وشرحته

 كلام وتكلمت

 مقابله وقابلت

 اشياء كثيره صعب اسويها وسويتها

 وينها اللجنه؟؟

 متى بتجتمع؟؟

 لين متى بنتظر؟؟؟؟

 الفصل الثاني شارف على البدء

 وانا مكاني ماتحركت

 انتظر؟؟؟؟؟من انتظر؟

 شهرين....وبعدني انتظر

 كلمة نعم....او لا!!! 

شو اسوي؟

 اكثر من ألي سويته ما اقدر

 فيااااا وزارة التعليم العالي...اااااااابغى ادرس

 وضعي المادي مايسمح لي ادرس على حسابي

 عطوني موعد إجتماع اللجنه..متى؟

 اكثر من كذا ما اقدر..الفصل الثاني ابغى ادرس.. ابغى ادرس
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الموضوع...من شهر 12!!

 الكليه سمحت لي بإكمال الفصل

 فاختبرت إختبارات فقط..

 لكن...لم اكن على علم او درايه بموضوع البعثه

 فانا طالبه جديد

 واجهل قانون الوزاره او الكليه!!

 مضى على الموضوع شهرين

 وإلا الآن اللجنه لم تجتمع!!

 فإلى متى؟؟

 شهرين..وانا اجهل مصيري\اللذي بات حديث يومي

 كان هناك حوار بيني وبين رئيس قسم البعثات..

 وإلا الآن الرد...((أنتظري قرار اللجنه

 بعد اسبوع

 اسبوعين

 شهر شهرين!!

 لا يوجد موعد محدد

 فهل في اعتقادكم....بقى فيني صبر؟؟؟

 بس اتمنى تفهو كلمة......ابغى ادرس؟

 وتفهمو وضعي

 ماعاد فيني صبر

 صرت حتى استحي اشوف نفسي

 وانا افكر شو صار

 وشو بيصير!!

 شو المطلوب مني؟؟؟

 كل ألي قدرت عليه سويته

 صبر وصبرت

 وضعي وشرحته

 كلام وتكلمت

 مقابله وقابلت

 اشياء كثيره صعب اسويها وسويتها

 وينها اللجنه؟؟

 متى بتجتمع؟؟

 لين متى بنتظر؟؟؟؟

 الفصل الثاني شارف على البدء

 وانا مكاني ماتحركت

 انتظر؟؟؟؟؟من انتظر؟

 شهرين....وبعدني انتظر

 كلمة نعم....او لا!!! 

شو اسوي؟

 اكثر من ألي سويته ما اقدر

 فيااااا وزارة التعليم العالي...اااااااابغى ادرس

 وضعي المادي مايسمح لي ادرس على حسابي

 عطوني موعد إجتماع اللجنه..متى؟

 اكثر من كذا ما اقدر..الفصل الثاني ابغى ادرس.. ابغى ادرس


