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امللخص
حترص الربامج اهلندسية جبامعة السلطان قابوس يف توجهاتها العلمية والعملية على تفعيل العالقات البينية مع العلوم اإلنسانية
 ونظرا حلداثة هذا، وبات معلوما يف واقع الدراسات اهلندسية وتطبيقاتها العمل على التفاعل اإلجيابي مع هذه العلوم.واالجتماعية
ًّ
ّ
طبيعيا فيما خيتص بالعلوم اهلندسية اليت تربطها
 وهذا أمر يكاد يكون.واملعوقات املوضوعية
 فإنه يواجه بعض الصعوبات،التوجه نسبيا
ً
ّ
ً
والعملي
 فمن مجلة الصعوبات ما يرجع إىل خصوصية كال النظامني املعريف.عالقات وطيدة مع احمليط الصناعي الذي يتطور تطورا سريعا
ّ
ً
تدرجييا بتعزيز الشراكة بني علوم اهلندسة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت ختدم املقاصد
 ومنها ما ميكن التغلب عليه،وطبيعتهما

.واألهداف العامة لكليهما
ّ
 وتقف على مناذج من برامج مشاريع،البينية
تقدم هذه الورقة جتربة جامعة السلطان قابوس وتوجهاتها اجلديدة يف جمال العالقات
ّ
إجبارية
التخرج اهلندسية اليت تلزم املهندس بكلية اهلندسة جبامعة السلطان قابوس أن خيضع قبل خترجه إىل تكوين يدرس فيه مقررات
نظرا لتأثريها اإلجيابي يف اجملتمع مبناحيه
، ساعات) ذات العالقة املباشرة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية6(  ساعات) واختيارية6(
ً
.األخالقية واالقتصادية والسياسية والقانونية والبيئية والصحية
. توجهات، جتارب، الدراسات البينية، العلوم االجتماعية، الربامج اهلندسية:كلمات مفتاحية

Engineering Programs and Social Sciences at Sultan Qaboos University:
Presentation of Experience and Trends
Ahmed Yousef and Haj Bordosen
Abstract
The engineering programs at Sultan Qaboos University are designed to include a number of courses related to
humanities and social sciences. This will enrich the interdisciplinarity required for engineering programs from both
theoretical and practical aspects. This trend has become more significant after ABET accreditation of all College
of Engineering programs in the last few years. However, like any new deployment of such interdisciplinarity, few
challenges were encountered and a number of solutions successfully adopted. This fact is natural for engineering
disciplines that have strong ties with rapidly evolving industrial environments. The currently growing interaction
between engineering and social sciences will certainly result in the emergence of new fields in educational
programs and scientific research that will strongly serve the modern society. Within this spirit, the paper will
present and discuss a number of interdisciplinary models that are part of SQU engineering programs, emerging
in a similar trend as in most engineering programs in renowned universities. For instance, the final year project,
which is a key element of the engineering curriculum, commonly linked to industry, requires constraints related
to social, ethical, economical, health, environmental and political impacts on the final project outcome.
The curricula of college of engineering contain six compulsory credits and six other elective credits related to
humanities and social sciences that are selected from a list of more than 67 courses.
Keywords: Engineering programs, social sciences, Sultan Qaboos University, experiences, trends.
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مقدمة

ً
ختصيصا بالدراسات البينية يف إسرتاتيجيتها املستقبلية.

مل تعد مسألة تكوين املهندسني يف جمال العلوم االجتماعية

 -وضع العالقات البينية ( )interdisciplinaryيف كلية اهلندسة قبل

واإلنسانية تثري حساسية كبرية داخل اجملتمع األكادميي يف

االعتماد الدولي وبعده.

اجلامعات الغربية؛ خبالف ما حيدث يف بعض كليات اهلندسة
ْ
ّ
نصل إىل درجة االقتناع
فلما
ومدارسها يف اجلامعات العربية.

 تكوين الوعي اإلنساني املعاصر للمهندس اخلريج ،وتهيئتهلالندماج يف جمتمعه.

ُ
رصني فيما له صلة بتخصصه
بضرورة أن يكون للمهندس تكوين

 -عرض مناذج من الربامج اهلندسية وعالقاتها بالعلوم االجتماعية

يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية ،فيضيف إىل تكوينه التقين

واإلنسانية والتواصل والثقافة.
ً
 -إبراز أهمية تكوين املهندسني تكوينا يراعي املعايري العاملية واإلدارة

ً
ً
ً
سلسا ،ويتفاعل
اندماجا
ناجعا ،وجتعله يندمج يف املؤسسات
أداء
ً
ً
مع حميطه املهين تفاعال حممودا ،وخباصة أن العلوم اهلندسية

والعالقات الدولية والتخصصات املتعددة (.)pluridisciplinarité

تشهد حتوالت سريعة وتغريات مشهودة يف جتديد فلسفة براجمها

جمتمع الدراسة

وتطوير خططها التعليمية ومراجعة توجهاتها املهنية؛ بيد
ً
ً
فشيئا؛ وال سيما أن بعض اجلامعات
شيئا
أن الوضع شرع يتغري

ّ
البحثية على جامعة السلطان قابوس يف عرض
تركز هذه الورقة
بعض التجارب اخلاصة مبوضوع العالقات القائمة بني الربامج

ّ
العربية بدأت تغري سياستها يف التعليم والتكوين مبا يتوافق مع

اهلندسية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وتستطلع التطور

املعايري الدولية ،وصارت تتسابق من أجل نيل االعرتاف الدولي،

احلاصل يف الربامج واخلطط الدراسية قبل االعتماد الدولي وبعده.

وطلب االعتماد األكادميي ،واحلرص على ضبط اجلودة؛ وعليه

وتستفيد من جتارب اجلامعات العاملية ومعاهد تكوين املهندسني.

البي ّ
طفق االهتمام بالدراسات ْ
نية يتزايد ً
عاما بعد عام.

علما بأن كلية اهلندسة تتألف من أربعة أقسام توفر تسعة برامج

هذه املعارف اليت تساعده -ال حمالة -على أداء مهنته يف اجملتمع

من بينها :برنامج اهلندسة امليكاترونيكية الذي يشرتك فيه

إشكال الدراسة

قسمان .واألقسام األربعة هي كاآلتي:

ميكن صوغ إشكال هذه الدراسة يف األسئلة اآلتية:

 -1اهلندسة املدنية واملعمارية.

ما اهلدف من تكوين ( )formationمهندسني يف جامعة السلطان

 -2هندسة الكهرباء .

قابوس؟ وبأي مواصفات يتم هذا التكوين؟
ً
ً
أنريد تكوين مهندسني يتحكمون يف التقنية حتكما ّ
جيدا فحسب،
ً
–أيضا -مؤهالت اجتماعية تسمح هلم
أم نريد مهندسني ميتلكون

 -3احلاسب اآللي.

ً
فضال عن حتكمهم يف التقنية؟
بالقيادة الرشيدة واإلدارة احلكيمة

 -4اهلندسة امليكانيكية والصناعية وهندسة النفط والكيمياء.

(موقع كلية اهلندسة http://www.squ.edu.om/engineering-
.)/ar
ً
علما بأن كلية اهلندسة جبامعة السلطان قابوس قد استقبلت

هل ستظل هذه الربامج اهلندسية خملصة للنظرة التقليدية يف
ً
ً
ّ
عاليا أم أنها ستستجيب للنظرة
تقني ًا
تكوينا
تكوين املهندسني

الدفعة األوىل من طلبتها يف سنة 1986؛ إذ (قامت الكلية حينئذ

الرباغماتية اجلديدة ،وتسعى إىل إعداد مهندسني للحياة املهنية

بوضع براجمها اليت تؤهل الطالب خالل مخس سنوات للحصول

استجابة الشرتاطات السوق ،حتدوهم روح القيادة ،وهم على وعي

على درجة البكالوريوس يف ختصص اهلندسة)http://www.( .

بالرهانات االجتماعية اليت تتطلب مهارة يف اإلدارة والتسيري،

)squ.edu.om/engineering-ar؛ بينما تأسست كلية اآلداب

وعلى استعداد خلدمة جمتمعهم باقتدار؟

والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس يف سنة  ،1987فأخذت

أهداف الدراسة

على عاتقها االهتمام بعلوم اإلنسان من لغة وأدب وفكر وفن .وهي
ً
ً
ختصصيا يف جماالت اللغة
برناجما
تقدم اليوم عدد أحد عشر ()11

ً
ً
ّ
ملموسا يف جامعة السلطان قابوس.
واقعا
البينية
 -جعل الدراسات

العربية وآدابها ،واللغة اإلجنليزية وآدابها ،والرتمجة ،والتاريخ،

بيداغوجي مناسب لتخصص املهندسني
 احلث على تقديم تصورّ

واجلغرافيا ،واالجتماع ،والعمل االجتماعي ،ودراسات املعلومات،

وتكوينهم يف جامعة السلطان قابوس .وهذه مسؤولية مشرتكة بني

واإلعالم ،والسياحة ،واملوسيقى والعلوم املوسيقية .إىل جانب

كلية اهلندسة والكليات املعنية بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

وجود أقسام تقدم خدمات أكادميية مساندة على شكل ختصصات

 -حتسني مستوى تكوين املهندسني يف جمال العلوم اإلنسانية

فرعية أو مقررات دراسية لطالب اجلامعة والكلية على حد سواء،

واالجتماعية( :اللغات وعلم االجتماع واالقتصاد والقانون
والبيئة...إخل) ،ليصبحوا أكثر تأهيلاً
ً
وجناحا يف حياتهم املهنية.

وهي أقسام اآلثار ،والفنون املسرحية ،والفلسفة (http://www.
)/squ.edu.om/cass-ar

 الدفع باخلطط الدراسية يف كليات جامعة السلطان قابوسّ
ّ
املستقبلية.
البينية يف وضع الربامج
لالنطالق من فلسفة الدراسات

فلسفة العالقات البينية

ً
تعميما وجامعة السلطان قابوس
 -اهتمام اجلامعات العاملية

صارت مقتنعة بعض االقتناع بضرورة مواكبة التطور يف جمال
ً
ً
واضحا يف املتصورات
اختالفا
التكنولوجيا يف العامل؛ فإن مثة

أهمية الدراسة

ً
جدال بأن اجلهات األكادميية املسؤولة يف كليات اهلندسة
إذا سلمنا

81

الربامج اهلندسية والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس ...

الفلسفية للعالقات البينية وطبيعة التوجهات والتوجيهات

املهندسني أمراً
ً
ّ
مطلوبا يف اجلامعات العاملية ومدارس
اعتيادي ًا ،بل

يف جمال التخصصات يف كليات اهلندسة والعلوم االجتماعية

التكوين العليا .وهذا أمر امتد إىل التكوين العملي للحصول على

واإلنسانية كما نقف عليها يف جامعة السلطان قابوس .فما زالت

شهادات جامعية أو (دبلومات)  diplomesيستطيع أن ميارس بها

الرؤية والرسالة واألهداف تراجع يف موقعي كلية اهلندسة وكلية

املهندس وظيفته ومسؤوليته االجتماعية يف املؤسسات واإلدارات

اآلداب والعلوم االجتماعية ،متباعدة يف مقاربة موضوع العالقات

واجملتمع بصفة عامة؛ ولكن ما يالحظ أن النقاش حول الربامج
ً
ً
متناقضا ،وأن التصورات
متباينا وحتى
ومقاصدها مازال

يف ما يأتي:

املطروحة خبصوص هذه العالقات البينية ما زالت ضبابية

 -األفراد.

وختصصاتها هالمية .ويتجلى ذلك يف تباعد الرؤى والرسائل

 -املؤسسات.

واألهداف.

 -اجملتمعات.

هناك جمموعة من التخصصات اليت تقيم بدورها عالقة مع

متيل الرباغماتية اجلديدة ( )New Pragmatismبأيديولوجيتها

معارف وختصصات أخرى مثل( :علم االجتماع ،وعلم النفس

املهيمنة إىل الدفع يف اجتاه نقل األدوات النظرية واإلجرائية

واالقتصاد والتسيري والقانون ،والتاريخ...إخل) .وهذه التوجهات ما

اليت تكون قابلة للتطبيق يف اهلندسة ،وتساعد على تدبري شأنها

زال يكتنف حدودها وعالقاتها-كما أسلفنا القول -بعض الغموض.

( .)LEMAÎTRE, 2014فإذا استطاعت العلوم االجتماعية واإلنسانية

وميكن إعادة النظر يف ترتيب أهداف التكوين مع اكتساب اللغات

أن تسهم يف حتويل املفاهيم النظرية إىل أدوات إجرائية لكي
ً
أفعاال ميكن حينئذ جتسيدها يف أرض الواقع؛ وهي مدعوة
تصبح

احلية وتفعيل حركة الرتمجة واهلندسة الصناعية واستغالل

البينية وأنظمة التعليم وعالقتها بالشركاء الذين ميكن حتديدهم

التدريب...إخل؛ وهلذا ينبغي لكليات جامعة قابوس أن تستجيب
لرؤية جامعة السلطان قابوس يف تفعيل العالقات البينية بني

لالجتهاد كل االجتهاد يف تطوير براجمها مبا يساعد على تكوين
ً
ً
ً
ونافعا يواكب متطلبات التكنولوجيا
حسنا
تكوينا
املهندسني

العلوم والتخصصات ،وأن جتسدها يف براجمها وخططها ،ووضع

احلديثة ،وما تفرضه العوملة وما يشرتطه السوق .وهذا ما تضطلع

مقرتحات ختدم رسالة اجلامعة .وال سيما أن كلية اهلندسة هيأت

به كلية اهلندسة جبامعة السلطان قابوس؛ إذ تتوافر على ”املعامل

لطلبتها أسباب احلصول على اخلربة اهلندسية؛ إذ أسست يف سنة

التدريسية ،وخمتربات األحباث ،وخمتربات احلاسب اآللي مع قاعات

” 1990مكتب االتصال الصناعي واخلرجيني .ومن مهام هذا املكتب

الرسم اهلندسي ،وهي مزودة بأحدث التجهيزات القادرة على تلبية

اإلشراف على تدريب الطالب ووضع برامج وخطط التدريب

احتياجات الطالب وأعضاء هيئة التدريس وعلى خدمة املواد

وتقييم الطالب أثناء التدريب الصناعي .والرتكيز على مهامه يف

العلمية املتضمنة يف اخلطة الدراسية”http://www.squ.edu.( .

التواصل مع اخلرجيني” (موقع الكلية) .وقد تطور املكتب ليصبح

)om/engineering-ar

مكتب مساعد عميد للتدريب وخدمة اجملتمع ،وعممت التجربة

والناظر يف طبيعة املُخرجات يف جامعة السلطان قابوس بسلطنة

على جل الكليات العلمية ليستحدث فيها مساعد عميد للتدريب

ُعمان يالحظ مدى التقدم يف هذا اجملال:

وخدمة اجملتمع خلدمة هدف التواصل والتدريب.

املخرجات:

ينبغي حصر املشكالت التقنية واالجتماعية اليت واجهت

 -ضرورة التكوين املستمر ملواكبة التكنولوجيا املتغرية.

اخلرجني يف حياتهم املهنية ،ثم معاجلتها على الصعيدين التقين

 -تقوية العالقات البينية داخل اجملاالت اهلندسية والعلوم األخرى.

واالجتماعي .إن التشجيع على التفاعل مع هذا االختصاص أو

 التمكن التقين والفهم الثقايف حسب ما تقتضيه اشرتاطات العوملة.تزود العلوم اإلنسانية واالجتماعية املهندسني باملهارات والكفايات

ذاك الذي نقف عليه يف نقل املعارف (بني تقنيات نشاط اجملموعة
ً
مثال) مرده إىل بعض النتائج احملمودة اليت حققتها
وتاريخ العلوم

اليت تساعدهم على التأويل والتدبري احلسن لشؤون املؤسسة

اجلامعات العاملية يف جمال الدراسات البينية .وال شك يف أن هذه

وإدارتها ،وما يواجههم من حتديات اقتصادية واجتماعية

األهداف الرتبوية ليست ثابتة؛ وإمنا تتغري بتغري املعطيات.

وقانونية وأخالقية وصحية وأمنية يف حياتهم املهنية؛ وعليه

ّ
اجليد واملواطن الكفؤ امللم بالثقافة
فمهندس اإلدارة والتسيري

فإنه ينبغي أن يرتسخ لديها االعتقاد بأهمية العالقات البينية،

التقنية الواعي بالرهانات األخالقية والبيئية والعامل مبتطلبات

ًّ
جديا يف الصعوبات والتحديات املرتتبة عليها.
وأن تفكر تفكريًا

السوق .لقد اخنرط مسريو املدارس ومسؤولو التكوين وكذا

وعليها أن تأخذ يف حسبانها طبيعة املعرفة والصرامة العلمية اليت

األساتذة املكونني يف البحث عن احللول للمشكالت اليت تعرتض

ً
ً
ختصيصا ،وكذا حاجات الشركاء
تعميما واهلندسة
تنماز بها العلوم

حتقيق األهداف املأمولة ،ومازالت هناك خالفات ليست باليسرية

ومتطلباتهم (الفرد واملؤسسة واجملتمع) .ولعل هذا هو التحدي

حول التمثيالت أو ما ينبغي أن يتوافر عليه املهندس املتحصل

األكرب الذي تواجهه العلوم .االجتماعية واإلنسانية يف عالقتها

على الدبلوم أو الشهادة بعد التكوين ،مبا يف ذلك معاجلة اخلالفات

بالربامج اهلندسية ،وما ينبغي أن تقدمه للمهندسني من أجل
ً
ً
ناجعا يكون له مردود إجيابي يف سوق العمل يف
تكوينا
تكوينهم

حول األهداف املرتبطة مبعرفة الشخصية واملدارس املختصة بسوق
التكوين الذي يقدم مؤهالت عالية ،بل انضم بعض أساتذة العلوم

سلطنة ُعمان.

اإلنسانية واالجتماعية يف فرنسا إىل التدريس يف مدرسة اهلندسة

لقد صار إسهام أساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف تكوين

الصناعية بداية من سبتمرب .)www.grenoble-inp.fr( 2011

82

أمحد يوسف و بوردوسن

وعلى الرغم من ذلك فإنه من الصعب تفكيك خطاب الشركاء

سواء أكان يف جمال ختصصه التقين أم يف جمال الثقافة العامة.

الفاعلني يف اجملتمع ُ
العماني وفهم منطقهم أو إقناعهم بأهمية
ً
العالقات البينية؛ وهلذا يكون لزاما علينا الوقوف على خصائص

 -2أمنوذج العلوم االجتماعية وبراجمها املقرتحة من كلية اآلداب
والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس (ينظر املقررات

فلسفة التكوين يف اخلطط الدراسية ،وطبيعة توجيهاتها

املطروحة :إجباري واختياري).

األيديولوجية اليت تقف وراء تصميم هذه املناهج ،وعلى وجه

 -3أمنوذج اإلنسانيات :وهذا يرتبط بكلية االقتصاد والعلوم

اخلصوص ما يتعلق بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت –خبالف

السياسية اليت ينبغي أن تسهم يف تكوين املهندسني إلعدادهم

علوم املادة -ليست حيادية يف اجلوهر على الصعيد االجتماعي

ًّ
إنسانيا جيدا للحياة املهنيةLemaître, D., (2003) La( .
إعدادا

ً
–حتما -تبين رؤية حول اجملتمع وشروط العمل اليت
لكونها

.)formation humaine des ingénieurs

يتطلبها السوق.

إن التوجهات يف جمال التخصص والربامج الرتبوية املستوحاة من

إن الفرضية اليت تنطلق منها هذه الدراسة ،وتؤطرها تتمثل يف

جتارب جامعات أخرى ومراجع معتمدة مرتبطة باألطر التأويلية

االعتقاد بأن إسهام أساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف تكوين
ً
ً
ملحا نظراً لتأثري تفكري الليربالية
مطلبا
املهندسني صار اليوم

للظواهر اإلنسانية يف مقابل الظواهر الطبيعية؛ ألن املهندس ال
حمالة سيتعامل مع الظاهرتني الطبيعية واإلنسانية اللتني هي -يف

ً
ً
ختصيص ًا
تعميما ،وحتت تأثري براغماتية املعرفة اجلديدة
اجلديدة

اآلن نفسه -وجهان من أوجه التمثيالت اليت اكتسبها املهندس يف

اليت تؤمن بأن املعارف –هي قبل كل شيء -نظريات قابلة للتطبيق؛

أثناء تكوينه ،والرؤى اليت حصل عليها يف نظرته للفرد واجملتمع

إذ تتحول إىل أدوات عملية الغرض منها خدمة اإلنتاج والفعالية

والعامل.

العملية .وهذا قد يدفع إىل التقليل من حضور البعد الفكري،

ويف املقابل فإن للعلوم اإلنسانية واالجتماعية -ال شك يف ذلك-

ويتضح ذلك من املعطيات املستعملة يف حتليل الربامج اهلندسية،
ونتائج األعمال احلديثة اليت أُنجْ ِ َزت (.)Roby, 2012

تصورها اخلاص الذي قد ال توافق مع رؤية كلية اهلندسة ،فهي
تنظر إىل العالقات البينية نظرة خمتلفة إن هي أسهمت يف تكوين
ً
ّ
اجتماعي ًا ،وقدمت هلا شهادات ضمن وضع دبلوم
تكوينا
املهندسني

الربامج اهلندسية وموضوعات التخصصات يف العلوم

خاص يستجيب ملتطلبات سوق العمل ،وتقبله املؤسسات اليت

اإلنسانية واالجتماعية

تستقبل املهندسني املؤهلني ليسهموا يف تنمية اجملتمع املستدامة،

يسهم أساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف تكوين املهندسني،
ً
ً
ً
ً
متباينا
اختالفا
وثيقا مبتصورات ختتلف
ارتباطا
وهم مرتبطون

ويكون على وعي بالرهانات الكربى يف العامل املعاصر الذي يتطور
بوترية سريعة جدا .وكثريا ما تلجأ بعض املؤسسات إىل تطوير
كفايات مهندسيها بالتكوين املستدام ملواكبة التطور التكنولوجي

حول مسالك تكوين املهندس وإعداد الربامج املالئمة له؛ إذ إن
ً
ً
ّ
خالصا
تقني ًا
عمال
النجاح التجاري للمشروعات اهلندسية ليس

واالستجابة ملتطلبات اجملتمع وثقافته.

فحسب؛ بل إنه ”تشكيلة (كوكتيل) يف غاية التعقيد” كما يقول

تستدعي هذه النماذج الثالثة أن تأخذ يف حسبانها أبعاد النشاط

الباحث يف العلوم االقتصادية توماس ريفريدي )Thomas Reverdy

اإلنساني الذي يقف عليه الناظر يف أنظمة الربامج اهلندسية،

 .)www.grenoble-inp.frفهناك ما هو مرتبط بالفرد واملشروع

وما تتيحه هلا العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت تساعد على

الذاتي واملهين للطالب .وهذا ما يدفع الطالب املهندس ً
دفعا إىل بناء

حتديد األهداف والقدرة على التعامل مع ما يتطلبه اجملتمع وفهم

مشروعه املهين والتحكم يف مساراته والتأكد من حتقيق أهدافه؛
وهكذا ُي ْب َنى وعي املهندس االجتماعي واالقتصادي لكي تصبح

حساسية الظواهر اإلنسانية واالجتماعية .وتتجلى أهمية الوقائع
االجتماعية مبجرد أن يستطيع املهندس حتديد جماهلا ،فتدفعه

مشاريعه املستقبلية فعالة ومنتجة وذات مردود ناجع ،وينتقل
ً
ً
تقنيا إىل إطار لالتصال ومدير لألعمال ومسري
مهندسا
من كونه

واملؤسسة واجملتمع) .وبناء على النماذج الثالثة السابقة (التطوير

للمشاريع وتدبري العالقات اجلوارية ( )proximityداخل املؤسسة

الذاتي والعلوم االجتماعية اليت تكون املهندس واإلنسانيات) تسهم

اليت يعمل فيها أو يديرها؛ وهلذا فإن لتكوينه عالقة مباشرة –

كلها يف العمل على خلق الفرد احليوي والتنظيم الالزم لنجاعة

أيضا -بالثقافة من أجل حتقيق خمرجات أفضل .وبهذه الفلسفة

ّ
ّ
ويطوره.
يتطور فيه املهندس،
العمل واحمليط االجتماعي الذي

–اليت ال يوجد بينها وبني العلم قطيعة [املوسوعة الشاملة :مج.
 ،6ص -]26 .ميكن تكوين مهندسني ْ
ْ
حميطيهم
أك َفاء يتفاعلون مع

وإذا حتققت تلك األبعاد ،وتوافرت هذه النماذج فإنها تضمن

االجتماعي واالقتصادي تفاعلاً
ً
ً
وعيا بالرهانات
حممودا؛ ألن لديهم

إىل العمل على بناء مشروعه وفق األبعاد الثالثة املشار إليها (الفرد

الشروط املالئمة لتجسيد األهداف الرتبوية املختلفة.
ّ
ميثل أمنوذج التطوير الذاتي عامل الفرد ضمن اجملتمع املصغر

االجتماعية املرتتبة عن مشكالت البيئة.

( .)microsocialوكثري من املعاهد الكربى واملدارس العليا والكليات

إن األهداف اليت تنظم جمموع التخصصات ( )Posturesوالوقائع

اهلندسية خصوصا يف جمال ”علوم املهندس” بفرنسا (http://

اإليديولوجية املختلفة اليت تؤطر تكوين املهندسني ووضع

 -)esources.campusfrance.orgتركز عليه حتى وإن كان هذا
ً
األمنوذج ليس عنصراً
مهيمنا يف واقع الربامج اهلندسية .ومن

يف ثالثة أنواع:

الواضح أن نشاط التعليم يقدم أدوات املعرفة الذاتية اليت على

 -1أمنوذج التطوير الذاتي :وهذا يرتبط بنشاط الطالب املهندس

املهندس أن يغذيها باستمرار تغذية ذاتية؛ ألنها ختلق له فرص

براجمهم يف جامعة السلطان قابوس بسلطنة ُعمان ميكن حصرها

83

الربامج اهلندسية والعلوم االجتماعية جبامعة السلطان قابوس ...

التفاعل والتواصل مع حميطه االجتماعي.

التنبيه إىل أنه ال توجد يف بعض التخصصات أي مقرر من مقررات

وعليه فإن األمر يتعلق بطبيعة النشاطات البيداغوجية ذات
ً
وأحيانا تكون تقليدية مثل :القيام بورش
الطبيعة املعيارية،

العلوم اإلنسانية واالجتماعية على اإلطالق ،ما عدا علوم اهلندسة
واللغة اإلجنليزية؛ بينما يوجد يف ختصصات أخرى ُ
حضور للعلوم

ً
وعموما فإن بعض مدارس املهندسني
فنية ومسرحية وتعبريية.

االجتماعية؛ ولكنها ختصصات ُموجهة حنو أدوات التسيري.

وأقسامهم يطرحون خيارات عديدة تكون مصحوبة باملشروع

إذا وقفنا على ما يطرح يف كلية اهلندسة جبامعة السلطان قابوس من

املهين الذي يتطلع إليه الطالب املهندس؛ ومن ذلك تدريبهم على

مقررات إجبارية واختيارية؛ فإن كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
ِّ
تقدم إىل مجيع طلبة اجلامعة ثالثة متطلبات رئيسة ُتعرف

الصدد أن يحُ ِدت؟؟ ويؤلف قسم اللغة العربية يف جامعة السلطان

باسم (متطلبات اجلامعة) :مثل اللغة العربيةُ ،عمان واحلضارة

قابوس ً
كتبا يف مهارات اللغة العربية خمصصة لطلبة كلية اهلندسة

اإلسالمية ،واجملتمع ُ
العماني املعاصر أو الثقافة اإلسالمية .وهذان

يف جمالي القراءة والكتابة؛ ألن اللغة ”هي الوسط الذي يتم فيه

املقرران اجلامعيان اإلجباريان مؤشر قديم على ربط جامعة
ً
بيتا
السلطان قابوس باجملتمع وخدمته ،واحلرص على أن تكون

.).201

للخربة ،كما أنها تسعى إىل التفاعل مع حميطيها احمللي والعاملي.

تقدم النشاطات الرتبوية اليت حتتذي بهذا األمنوذج يف كليات

تطرح كلية اآلداب والعلوم االجتماعية بأقسامها األحد عشر

تكوين املهندسني ومدارسهم ومعاهدهم؛ ولكن ال تكون يف الغالب

مقررات عديدة (ينظر يف امللحق املقررات الواردة يف جدول

مدجمة يف اخلطة الدراسية؛ وعليه يبدو أمنوذج التطوير الذاتي

 )university elective courses : college of engineeringميكن
ً
ًّ
اجتماعي ًا
تكوينا
هذه املقررات أن تسهم يف تكوين الطلبة املهندسني

كتابة السرية الذاتية وكتابة التقارير والرسائل ،وميكن يف هذا

تفاهم الشركاء والتوافق بينهم على الشيء” (اللغة كوسيط للخربة،

ثانويا يف هذه الربامج اهلندسية؛ إذ ال نقف على إشارات دالة على
االهتمام بهذا األمنوذج (ميكن مراجعة اخلطط الدراسية لتكوين

ً
متينا بغية حتسني األداء يف احلياة املهنية اليت ختضع لقوانني

املهندسني يف اجلزائر واملغرب وتونس) ،ومبا يف ذلك معاهد

العرض والطلب ،وتساعدهم على رفع التحدي من أجل تطوير

املهندسني يف فرنسا .وكل ما تتيحه هذه الربامج بعض املبادرات

اإلنتاج واختيار التكنولوجيا املالئمة والفاعلة واحلساسة ،ومن أجل

الفردية للمدارس وهيئة التدريس اليت تتمتع ببعض االستقالل
يف القيام بعض املبادرات واختاذ القرار املناسب .وبعيداً عن التصلب

التفاعل املثمر مع الشركاء (األفراد واملؤسسات واجملتمعات)؛ وهلذا
حتمت التحوالت املتسارعة توحيد املقاييس يف أوروبا وأمريكا...

البريوقراطي اإلداري العام يف التطبيق احلريف للربامج؛ فهناك

إخل مع توحيد متطلبات االعرتاف الدولي .وبدأ تطبيق الربامج

مؤسسات تشجع املهندسني على ابتكار مساراتهم اخلاصة وتطوير

األوروبية يف علوم اهلندسة يف فرسنا ابتداء من سنة EUR- 2007

مهنيتهم وبناء وعيهم النقدي.

،)F-RACE (Accreditation of European Engineering Programs

فللوسيط االجتماعي ( )Mésosocialدور كبري يف مساعدة املهندسني

وكذلك برنامج (programma ENAEE : European Network for

على تطوير قدراتهم ،وتهيئتهم للعمل يف املؤسسات ،والتفاعل مع
ً
ملحا التفكري–كما أسلفنا القول -يف وضع
حميطهم املهين؛ وهلذا بات

Accreditation of Engineering Education) (http://ressources.

خطط دراسية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية خاصة بتكوين
املهندسني ،ويؤدي فيه الوسيط االجتماعي دوراً ُم ّ
هم ًا؛ وعليه فإن
أمنوذج (علوم إنسانية خاصة باملهندسني) تنطلق من املصادرة

campusfrance.org/catalogues_recherche/domaines/fr/
ً
وبناء على ما تقدم فإن الغاية من تكوين
.)ingenieur_fr.pdf
املهندسني يف جامعة السلطان قابوس أخذ املعايري العاملية يف
ً
حاليا
احلسبان من أجل إعداد خرجني لوظائف غري موجودة
واستعمال تكنولوجيا مل تكتشف بعد حلل مشكالت مل تعرف بعد

اآلتية :إن العلوم اإلنسانية واالجتماعية تساعد املهندس على األداء
ً
مماثال
اجليد يف ممارسة مهنته؛ وهلذا ينبغي أن يكون تكوينه فيها

طبيعتها.

لتكوينه التقين.

جيب أن ال يقتصر التدريس من حيث الربامج على األساسيات

تطرح مدارس املهندسني برامج لتعليم العلوم االجتماعية

اهلندسية النظرية أو التجريبية ولكن جيب توجيه االهتمام بــ:

التطبيقية واإلدارة والتسيري على غرار علم اجتماع املؤسسات

 -التحضري ملهن ذات طابع أوسع.

وعلم النفس االجتماعي اخلاص بالعالقات اإلنسانية للعمل

 -استقطاب الطلبة املتميزين الذين ميتلكون معارف واسعة

والتسويق اإلسرتاتيجي وإدارة اإلنتاج...إخل .يهيمن هذا األمنوذج

ومهارات متعددة.

هيمنة واسعة يف املغرب كما يف فرنسا .لقد قامت الباحثة كاترين

 -قدرة التواصل مع احمليط االجتماعي.

روبي ( )2012ببحث ميداني يف املدارس الفرنسية اليت تضطلع

وبناء على ذلك حددت معايري مناسبة لالعتماد من قبل

بتكوين املهندسني ،فالحظت بأن اإلحالة على املؤسسة يف هذه
ً
بارزا؛ إذ إن ثالثة أرباع هذه املدارس يكون اإلعالن فيها
املدارس

( )ABETاألمريكية سواء أتعلق األمر باملعايري العامة للربامج أم
بنتائج الطلبة قصد التأكد من احلصول على املستويات املطلوبة

ّ
مسمى املؤسسة .وكذلك يف الربامج اخلمسة
لرباجمها التعليمية حتت

للمهندسني (مرجع )2015/6/20

املعروضة يف مدارس املهندسني باجلزائر واملغرب وتونس .فاألمر

املعيار العام  3الذي خيص حتصيل الطلبة؛ إذ جيب أن توثق نتائج

يتعلق بتقديم أدوات تقنية قابلة للنقل يف حميط مهين معطى

الطالب لتحقيق األهداف التعليمية للربنامج اليت تستجيب

مثل( :الزراعة واهلندسة البرتولية واإلعالم اآللي...إخل .ينبغي

لشروط االعتماد املعروفة بــ ،)criteriaato k( :تنضاف إىل أي نتائج
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قد تكون مفصلية من قبل الربنامج .واملقتضيات هي على النحو

فرصة تصميم مشروع تطبيقي جيربه على األخذ بعني االعتبار

اآلتي:

القيود والصعوبات الواقعية املختلفة لتصميم املشروع منها

أ -القدرة على تطبيق املعرفة يف جمال الرياضيات يف العلوم

اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية واألخالقية وكذلك

اهلندسية.

الصحة والسالمة اليت الحظناها يف شروط االعتماد الدولي من (أ)

ب -القدرة على تصميم التجارب وإجرائها ،وكذلك حتليل البيانات

إىل (ز) السالفة الذكر( .ينظر Didier, C., (2008), Les ingénieurs

وتفسريها.

.).et l’éthique, Hermès, Parisكان باإلمكان أن يأخذ الطلبة هذه

ت -القدرة على تصميم نظام أو مكون أو عملية لتلبية االحتياجات

الساعات لالختيار اجلامعي من خمتلف الكليات باجلامعة ما عدا

املطلوبة ضمن قيود واقعية مثل االقتصادية والبيئية واالجتماعية

كلية اهلندسة؛ ولكن بعد الشروع يف تطبيق سياسة االعتماد الدولي

والسياسية واألخالقية والصحة والسالمة والتصنيع واالستدامة.

صار من الالزم أخذ الساعات الست من مقررات العلوم االجتماعية

ث -القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات.

واإلنسانية.

ج -القدرة على حتديد املشاكل اهلندسية وصيغتها وحلها.
ح -فهم املسؤولية املهنية واألخالقية.

تالؤم اخلطة الدراسية مع متطلبات االعتماد األكادميي

خ -القدرة على التواصل بشكل فعال.

كان باإلمكان أن يأخذ الطلبة هذه الساعات الست املخصصة

د -تعليم واسع وضروري لفهم تأثري احللول اهلندسية يف سياق

لالختيار اجلامعي ”اختياري جامعي ( )1واختيار جامعي ( ،”)2ويف

عاملي واقتصادي وبيئي واجتماعية.

خمتلف الكليات باجلامعة ماعدا كلية اهلندسة ،وحدث هذا خالل

ذ -االعرتاف باحلاجة والقدرة على االخنراط يف التعلم مدى احلياة.

االعتماد األول؛ ولكن بعد الشروع يف االعتماد الثاني ألربعة برامج

ر -معرفة القضايا املعاصرة.

أخرى سنة  2009صار من الالزم أخذ الساعات الست من مقررات

ز -القدرة على استخدام التقنيات واملهارات واألدوات اهلندسية

العلوم االجتماعية واإلنسانية .وكذلك كان عليه األمر يف اعتماد

احلديثة الالزمة ملمارسة مهنة اهلندسة

 2014الذي يشرتط أن تؤخذ الساعات الست من مقررات العلوم

أم باملعايري اخلاصة بـ ()ABET
تساعد هذه املعايري الطالب املهندس على اكتساب املعرفة كما

االجتماعية واإلنسانية حصرا.
ً
إن الناظر يف برامج التعليم يف مدارس املهندسني تعميما ويف
كلية اهلندسة يف جامعة السلطان قابوس حتديداً يالحظ بأن

تقدم ،ومتكنه من التكوين الدقيق الذي يواكب مستجدات

احملتوى التعليمي مرتبط أشد ما يكون االرتباط بالصبغة التقنية

التقنية املعاصرة ،وفهم احللول اهلندسية يف األسيقة االقتصادية

للمعارف والعلوم اليت ال غاية هلا إال اإلنتاج .ولكن الربامج اهلندسية

واالجتماعية والبيئية.كل هذه املعايري مطلوبة للحصول على

يف جامعة السلطان قابوس اليت تتحدث عنها هذه الدراسة تبني

االعتماد الدولي؛ ومن ثم ينبغي أن تقدم تقدميا حسنا بالتنسيق

العالقة احلديثة واملتنامية بالعلوم االجتماعية واإلنسانية .وذلك

مع خمتلف الكليات اليت توفر املساقات املتعلقة بها وعلى وجه
ً
شروطا
اخلصوص اآلداب والعلوم االجتماعية .ولإلشارة فإن هناك

متاشيا مع التوجه العاملي الرشيد خلدمة التنمية على أسس قوية

س -القدرة على اكتساب املعرفة.

ومستدامة.

أخرى تضعه املؤسسات األوروبية لالعرتاف الدولي األوروبي
واألسيوي؛ إذ ال يسع اجملال للبحث فيها؛ ألن كلية اهلندسة اعتمدت
نظام األيبت ( )ABETاألمريكي ملصداقيته العاملية وكثرة شيوعه.

مشروع التخرج اهلندسي يف جامعة السلطان قابوس

ً
ّ
آنفا -من املساقات املهمة
يعد مشروع التخرج –كما أشري إىل ذلك
للطالب املهندس ،وحيتوي على كل متطلبات االعتماد الدولي

االعتماد األول

األحد عشر ،أي من أ إىل ز .وهو ُيظهر العالقة البينية بني اهلندسة

لقد ُ
اعت ِم َد ْ
ت برامج من كلية اهلندسة أول مرة يف سنة  ،2006وكان

والعلوم االجتماعية واإلنسانية .واألمثلة التالية املأخوذة قبل

من خصوصيات الربامج املختلفة اشرتاط إمتام مثاني عشرة ()18

االعتماد األول أي قبل  ،2006بعد االعتماد األول ،أي بعد ،2006

ساعة معتمدة كمتطلب جامعي (اللغة العربية ,واجملتمع العماني

ومباشرة بعد االعتماد األخري أي  2014تبني مدى تطور برامج

املعاصر ،عمان و احلضارة اإلسالمية أو الثقافة اإلسالمية ،إضافة

الكلية ملالءمة التوجه األكادميي احلديث ،ومن ثم تعزيز العالقة

إىل اللغة اإلجنليزية ،وست ساعات من بينها اختياري جامعي ()1

البينية بني اهلندسة والعلوم اإلنسانية كما تدل عليه الدراسات

واختيار جامعي ( )2من مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية).

احلديثة.

ستساعد هذه الساعات املطلوبة الطالب على تنمية مواهبه

تقدم هذه الدراسة عينات من الربامج اهلندسية املنجزة يف

واإلنسانية

بعض كليات جامعة السلطان قابوس وعالقتها بالعلوم اإلنسانية

والسياسية للمجتمع ُ
العماني وذلك تبعا لرسالة وأهداف برامج

واالجتماعية اليت حنن بصدد معاجلتها قبل تناول املقاربة

كلية اهلندسة كما تشري إليه وثائقها املكتوبة أو املنشورة عرب بوابة

الذرائعية اجلديدةّ ،
ثم حصر الشروط اليت ينبغي أن تتوافر يف
ُ
التكوين يف جمال هذه العلوم السالفة الذكر اليت تسهم يف تكوين

عالوة على ذلك فإن متطلب مشروع التخرج اهلندسي يتيح للطالب

املهندسني .ومن األمثلة غري احلصرية عن بعض املشاريع من أكرب

املعرفية

الواسعة

لفهم

التوجهات

االجتماعية

اجلامعة اإللكرتونية حسب قواعد االعتماد األكادميي.
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قسم من كلية اهلندسة (قسم اهلندسة الكهربائية واحلاسب اآللي)

يتأتى تطور هذه التخصصات من حتمية االستجابة الشرتاطات

وهو ميثل التوجه العام للكلية.

العناصر الثالثة اآلتية :الفرد واملؤسسة واجملتمع .وقد تبدو

من مشاريع التخرج للسنة األكادميية :2005-2004

مبثابة اإلكراهات اخلارجة عن التخصص الذي يركز على أساسات

 -تصميم نظام مراقبة الدخول األمن لألماكن احملروسة.

اهلندسة النظرية .وقبل االعتماد الدولي الذي حصلت عليه كلية

 -تصميم وتنفيذ البنية التحتية للمفتاح األمين العام يف عمان.

اهلندسة جبامعة السلطان قابوس ميكن القول إن العالقة اهلندسة

 -تصميم برنامج ذكي للتعلم الذاتي لتصفية رسائل الربيد

والعلوم اإلنسانية واالجتماعية مل تكن بالقوة اليت أصبحت عليها

اإللكرتوني غري املرغوب فيها.

بعد االعتماد األكادميي .إن هذا التوجه اجلديد نابع من توجه

 -تصميم نظام ذكي السلكي عن بعد.

عاملي ومن نظرة ليبريالية جديدة وموائمة خمرجات الكلية

 -تصميم وتنفيذ نظام الفيديو مبصادقة صورة.

لنظرة وأهداف اجلامعة حمليا ودوليا.

 -الكشف عن تقارب السيارات باستخدام تقنيات األشعة حتت

وعالوة على ذلك فإن العوملة قد ترفع احلرج عن املتمسكني

احلمراء.

بالنظرة التقليدية اليت ال ترى حاجة الختصاص املهندس بهذه

 -تصميم وتنفيذ نظام للطاقة الشمسية للسيارة الكهربائية.

العلوم اإلنسانية واالجتماعية .وليس أدل على ذلك تغيري مفردة

 -التحكم اآللي يف نظام الري على أساس وقت احلاسوب احلقيقي.

(املواد) يف أدبيات اخلطط الدراسية مبفردة (املقررات) .فمصطلح

ومن مشاريع التخرج للسنة األكادميية :2010-2009

(املادة) يعود إىل علوم الطبيعة ،وأن مصطلح (املقرر) ينفتح على

 -تصميم وتنفيذ شبكة األجهزة اليت تستخدم برجميات املصدر

املعارف والعلوم مجيعها .وإن إدماج االقتصاد والقانون يف دائرة

املفتوح.

العلوم اإلنسانية واالجتماعية يرتجم إرادة قوية وواعية يف توجيه

 -احلضور التلقائي لنظام التسجيل عن طريق اهلاتف احملمول.

ختصصات هذه العلوم حنو التقنية والتسيري واإلدارة.

 -القراءة التلقائية للكهرباء املنزلي باستخدام شبكات االستشعار

بدأ املنطق الرتاكمي حيفز العلوم اإلنسانية واالجتماعية على

الالسلكية.

التحلي بالروح الرباغماتية اجلديدة مع األخذ يف احلسبان تاريخ

 -قراءة العداد التلقائية من خالل قوة اخلط الناقل.

تطور الفلسفة الرباغماتية يف أمريكا .تنماز املقاربة الربغماتية

 -تصميم وتنفيذ نظام حاجز البوابة الذكية واهلاتف احملمول

اجلديدة يف الواقع بتصور مغاير يف النظر إىل منزلة العلوم

بالطاقة الشمسية.،

اإلنسانية واالجتماعية وعالقتها بالربامج اهلندسية على أنها أدوات

 -كرسي اآللي الكهربائية عجلة جمهزة مع وحدة حتكم جتنب

لالندماج املهين (عامل الفرد) ،والتحكم يف اإلدارة والتسيري (عامل

عقبة وحدة األوامر الصوتية.

تنظيم املؤسسة) واألخذ يف احلسبان املقتضيات االقتصادية (عامل

 -تصميم نظام هجني لتوليد الطاقة قائم بذاته.

اجملتمع) .إنها براغماتية جديدة ال تؤمن إال بالفعل ،وال تهتم إال

 -الطاقة الكامنة يف الرياح واآلفاق يف عمان.

بالتحكم يف املعارف اليت تدرس من زاوية تطبيقيةُ ،
ويتعامل معها

 -املواضع املثلى حملطات الطاقة الشمسية للحد من فقدان الطاقة يف

على أنها أدوات عملية .وهلذا تسعى كلية اهلندسة جبامعة السلطان

املناطق الريفية.

قابوس إىل التطوير الدؤوب ملعاملها وخمترباتها ،وتضع بني أيدي

ومن مشاريع التخرج للسنة األكادميية :2016-2015

اهليئة التدريسية والطلبة املهندسني (أحدث األجهزة واملعدات

 -تأثري الرتددات الراديوية  /واجملال الكهرومغناطيسي الثابت على

جلعلها تواكب النمو والتقدم يف اجملال اهلندسي) (http://www.

البذور والنباتات.

)/squ.edu.om/engineering-ar

 -ختزين الطاقة اخلضراء واالستخدام الكفء هلا.

تنهج جامعة السلطان قابوس سياسة جديدة يف نقل أفضل

 -تصميم مرتجم آني من لغة اإلشارة إىل اللغة العربية .

املعارف واالنفتاح على الثقافات العاملية ،وتتجه إىل التحسني

 -الواقع االفرتاضي املعزز ملساعدة األفراد.

الشامل للمجتمع وفهم الوقائع اإلنسانية واالجتماعية وتطوير

 تصميم نظام ذكي التحكم يف اإلضاءة اآللية . -تصميم نظام تلقائي لتتبع اهلدف داخل املباني البنكية.

قدرات التفكري .إن هذا املنطق العقلي الذي يريد احلصول على
ً
ًّ
ّ
عملي ًا هي إذاً براغماتية باملعنى التقليدي
تدريسا
تدرس
معارف

 -تصميم نظام إلكرتوني يساعد على تشكيل صفوف يف املساجد.

للرباغماتية؛ ولكن هذه الدراسة ليس موضوعها البعد الفلسفي

 -تصميم نظام تتبع العني لألفراد ذوي اإلعاقة الشديدة.

اخلالص للرباغماتية كما نشأ يف القرن التاسع عشر يف أمريكا
من قبل ش .س .بورس وويليام مجيس وجون ديوي .إن روح

وكما يظهر من كل هذه العناوين ،فإن الطالب املهندس ال ميكن

الرباغماتية اجلديدة اليت ينبغي أن تنتهجها كلية اهلندسة وكليات

أن يتمم املشروع إال بدراسة تأثري املشروع يف النواحي املتعلقة

اإلنسانية واالجتماعية ،تساعدها على التكيف مع املعطيات

باستخدامه ودراسة القيود والصعوبات الواقعية املختلفة لتصميم

االجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع العربي واإلسالمي

املشروع منها اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية

ُ
العماني ،وتستجيب الشرتاطات العلوم اإلنسانية واالجتماعية .إنها

واألخالقية وكذلك الصحة والسالمة اليت الحظناها يف شروط

ذات روح ”ليربالية” جديدة ال تتعارض مع العدالة االجتماعية ذات

االعتماد الدولي من (أ) إىل (ز).

احلساسية الكربى يف اجملتمعات اليت تتلمس طريقها إىل التنمية.
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 -وبهذا املعنى ميكن هلؤالء املهندسني أن حيصلوا على وظائف بأعلى

استفادة اجملتمع من طاقات اجلامعة وإمكانياتها.

املرتبات يف مؤسسات مرموقة ،ويضطلعون مبسؤوليات كبرية يف
ً
جناحا مشهوداً .وهذا ما يضفي
إدارة هذه املؤسسات ،وحيققون
مخُ
املصداقية على ُمدخالت جامعة السلطان قابوس و رجاتها

 -تنمية املوارد البشرية العمانية وزيادة كفاءتها من خالل توفري

ً
ً
ختصيصا .وهذا
تعميما وكلياتها اهلندسية والعلوم االجتماعية

برامج التعليم والتدريب املستمر جلميع مؤسسات اجملتمع ونشر
الثقافة العلمية واإلنسانية بني أبناء اجملتمع العماني.
ً
رابعا :يف جمال التعاون مع املؤسسات العلمية األخرى

ّ
تتقصد أن حتتل منزلة عاملية بني
خيدم رسالة اجلامعة اليت

 -تدعيم الصالت والروابط العلمية وتبادل اخلربات مع اجلامعات

اجلامعات العاملية ،وأن تسدي خدمات جليلة للمجتمع ُ
العماني،

واملؤسسات العلمية يف مجيع الدول ،خباصة دول جملس التعاون

وجيسد رؤيتها اليت تتوخى ”الريادة يف التعليم والتعلم والبحث

لدول اخلليج العربية.

العلمي واالبتكار وخدمة اجملتمع من خالل تعزيز مبادئ التحليل

 -التفاعل مع التجارب واخلربات العلمية العاملية يف جماالت الفكر

العلمي والتفكري اإلبداعي واملشاركة يف إنتاج املعرفة وتطويرها

والعلم والثقافة.

ونشرها ،والتفاعل مع اجملتمعني احمللي والدولي” (http://www.
 ،)squ.edu.omوحيقق أهدافها يف احلصول على مراتب متقدمة يف

ً
خامسا :يف جمال تقييم األداء

الرتتيب العاملي للجامعات ،فيكون هلا حضور يف املؤسسات األكادميية

االستفادة من نتائج دراسات التقييم اليت تقوم بها فرق العمل
ً
وخصوصا يف اجملاالت التالية:
االستشارية

الشريف الذي يفرضه منطق العوملة .ومن هذه األهداف اليت

 -تنظيم العالقة بني جملس اجلامعة ومؤسساتها يف اجلوانب

تسعى اجلامعة كما نص قانونها الصادر باملرسوم السلطاني رقم

األكادميية واإلدارية مبا يسهم يف تبسيط اإلجراءات.

( )2006/71بتاريخ  2يوليو  2006إىل حتقيقها ما يأتي:

 -تطوير برامج التدريس ومعايري اجلودة وتشجيع األنشطة

العاملية واألسواق احمللية واإلقليمية والعاملية يف ظل التنافس

الطالبية.

ً
أوال :يف جمال التعليم العالي

 -وضع الربامج الكفيلة بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يف

 -إعداد أجيال جامعية تعي تراثها احلضاري واإلسالمي وحترص

اجلامعة لالرتقاء مبستوى أدائهم وإجياد احلوافز الالزمة لذلك.

على ترسيخ إميانها باهلل ووالئها للوطن والسلطان.

 -تطوير خطط وبرامج البحوث العلمية والتدريب البحثي.

 إعداد الشباب العماني املتمتع باخللق القويم ،احلريص علىً
ً
وفنيا وتعويده االعتماد
أكادمييا
االلتزام بالنهج العلمي ،وتأهيله

 التعاون بني اجلامعة واهليئات الدولية املتخصصةhttp://( .)www.squ.edu.om

على النفس واالستعداد املستمر خلدمة الوطن.

ويف هذا السياق ستتغري ال حمالة النظرة إىل العلوم اإلنسانية

 -إعداد الشباب العماني القادر على اإلبداع واالبتكار والتعلم الذاتي

واالجتماعية فتضحى عامل دعم لتكوين املهندسني ومساعدتهم

مدى احلياة.

على االندماج املهين واالعرتاف الدولي بهذه الشهادات اليت متنحها

 -تزويد اجملتمع العماني باالختصاصيني واخلرباء يف خمتلف

جامعة السلطان قابوس؛ ألنها تستجيب الشرتاطات املؤسسات،

اجملاالت مع مراعاة االحتياجات املتطورة لسوق العمل وذلك يف

وتسمح بتكوينها يف جماالت العمل االجتماعي وسوسيولوجيا
ً
وغالبا ما ُيتعامل مع املهندس
املنظمات ليس حبصر املعنى.

 -التجديد املستمر للعملية التعليمية على مستوى الدرجة

اخلريج على أنه ”منتوج” يتوافر على كفايات إدارية متنحه
ّ

اجلامعية األوىل والدراسات العليا.

امتيازات وقيمة إضافية .إن احلاجة إىل الكفايات اإلدارية تتطلب

إطار سياسة الدولة لتنمية املوارد البشرية.

عوامل جديدة لتطوير عمل املهندس .ومنها ما يتعلق بتطوير

ً
ثانيا :يف جمال البحث العلمي

منطق اخلدمات الذي جيعل من املنتوجات املعروضة يف األسواق

 -إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية خلدمة اجملتمع

حتتاج إىل عالقات حساسة مع الزبائن.

واملشاركة يف إجياد احللول العلمية ملشاكله االجتماعية واالقتصادية.
 -ربط حبوث ودراسات اجلامعة املختلفة خبطط التنمية الشاملة

خالصة

وبالرؤية املستقبلية للمجتمع.

بناء على التجارب العاملية سعت كلية اهلندسة جبامعة السلطان
ً
ّ
حثيثا يف تكوين
سعي ًا
قابوس بعد احلصول على االعتماد األكادميي

 إعداد أجيال من العلماء والباحثني واخلرباء العمانيني القادرينعلى العمل املنظم املبدع يف شتى جماالت العلوم واآلداب والفنون
والتقنية.

قواعد صلبة للمهندسني يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
ومن املعلوم أن برامج اهلندسة متشعبة ّ
جداً ،وختصصاتها متعددة؛
ولكن منزلة العلوم االجتماعية صارت حمفوظة يف براجمها ،وبدأ

ً
ثالثا :يف جمال خدمة اجملتمع وتنميته

العمل يف حتسينها وتطويرها على ضوء العالقات البينية .وهذه

 -املشاركة يف خدمة اجملتمع وتنميته من خالل التفاعل املباشر

الورقة املشرتكة بني باحثني من كلية اهلندسة وكلية اآلداب

واملستمر مع مؤسساته االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والعلوم االجتماعية تعد مثرة من مثار الدراسات البينية ،وبارقة

وتقديم املشورة العلمية والفنية هلذه املؤسسات ،مبا يؤدى إىل

أمل يف تطويرها.
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بات من الضروري مراجعة الربامج التعليمية وخباصة الربامج
اهلندسية اليت تتكفل بتقوية روافد التواصل االجتماعي يف ظل
التطور املتسارع واملذهل وغري املتوقع يف اجملال التكنولوجي ،وما
يرتتب على ذلك من تأثر وتأثري يف النية االجتماعية والثقافية...

Mnif, F., Al-Harthy, A.; (2014) ”Toward ABET
Accreditation of the Engineering Programs at Sultan
Qaboos University”,
ABET Annual Symposium,
Pittsburgh, April 2014, 3

إخل؛ وعليه فإن املعايري العامة املباشرة ال بد من أن تساير التطور
احلاصل يف وعي األفراد وتقدم املؤسسات وانفتاح اجملتمعات .سواء
فيما خيتص بالربامج اهلندسية واألهداف التعليمية واملرافق
التعليمية أم يف الدعم املؤسسي .عالوة على ذلك ،فإن اجلهد
سينصب على ضمان أن تكون أهداف الربامج التعليمية اهلندسية
متوافقة مع النتائج املرجوة من قبل الطالب .وكذلك السعي إىل
ُ
وحظ
اختاذ اإلجراءات الصحيحة ملعاجلة القصور أو الضعف الذي ل ِ
يف التقييمات السابقة.
ومبا أن فلسفة اجلودة يف الربامج اهلندسية تبنى على حتسني
اجلودة املستمر ،ومبا أن الشبكات االجتماعية تشكل خطراً وكذلك
فرصا للتطور ،فانه ستزداد العالقة البينية بني العلوم اهلندسية
واالجتماعية ،وسيظهر ذلك جليا يف الربامج املستقبلية لكليات
اهلندسية ومن بينها كلية اهلندسة جبامعة السلطان قابوس.
وعليه فإن االعتماد األكادميي لربامج اهلندسة ما هو إال حلقة
أوىل يف سلسلة من احللقات هدفها األبعد التميز والريادة يف التعليم

Catherine, R. (2012), ”Quelle transmission des
sciences Humaines et Sociales (SHS) dans les Ecoles
d’ingénieurs et des pratiques professionnelles, CNAM,
France, 26- juillet 2012, Paris.
Rogers, G. (2010) ”Sustainable Program Assessment”,
Workshop on program assessment at Sultan Qaboos
University, Oman, April 2010.
LEMAITRE, D (2014), Quelles finalités pour les sciences
?humaines et sociales dan la formation des ingénieurs
p.2540-. hal-00937226. https://hal-ensta-bretagne.
archives-ouvertes.fr/ hal-00937226. Submitted on 28
jan. 2014.

والبحث وخدمة اجملتمع.
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املالحق
امللحق األول:
الرؤية والرسالة واألهداف لكلية اهلندسة جبامعة السلطان قابوس:
 الرؤية :أن تكون كلية اهلندسة كلية متميزة ،ختدم احتياجاتالسلطنة ،وتعمل على رفع التحديات اليت يواجهها اجملتمع ُ
العماني.
 الرسالة :تزويد الطلبة بالتعليم اهلندسي العالي اجلودة ،وتنفيذالبحوث األساسية والتطبيقية ،وختدم اجملتمع بتميز.
األهداف:
 -إعداد مهندسني ذوو كفاءة عالية يف خمتلف احلقول اهلندسية
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أمحد يوسف و بوردوسن

قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل يف مؤسسات الدولة

ً
ً
ومهنيا.
ذاتيا
خالل التدريب من أجل تنميتهم

وقطاعات الصناعة ،ومتابعة دراستهم العليا ،وهلم قدرة التكيف

ّ
والفعالة اليت متكن اخلرجيني من
 -تعزيز مهارات التواصل النقدية

مع تطور التقنيات من أجل مواكبة توسع احلاجات اإلنسانية.

العمل واإلنتاج يف جمموعة واسعة من الوظائف ومتابعة دراساتهم

 -إجراء البحوث العلمية من أجل نشر املعرفة يف خمتلف احلقول

العليا.

اهلندسية والعلمية ومن أجل إجياد حلول هندسية للمشاكل اليت

 -غرس مفهوم التعددية الثقافية لدى الطالب وتزويدهم باآلليات

تواجهها القطاعات العامة واخلاصة يف اجملتمع ُ
العماني

اليت تكفل هلم التعامل املؤثر مع جمتمع عاملي متزايد التعقيد

 -توفري التعليم املستمر للمجتمع ونشر املعرفة اهلندسية يف

ومتسارع التغيري.

القطاعات العامة واخلاصة وذلك من خالل الدورات القصرية،

 -العمل على جعل الكلية مركزا لالبتكار لتحسني جودة البحوث يف

وورش العمل ،واملؤمترات وتقديم االستشارات واحملاضرات وتنمية

التخصصات البينية وزيادة عددها.

التعاون اإلقليمي والدولي مع اجلامعات العريقة يف أحناء العامل.

 -تعزيز تعليم اآلداب والفنون ونشرها يف اجملتمع العماني.

)/http://www.squ.edu.om/engineering-ar

 ترسيخ عناصر الرتاث والثقافة العمانية.القيم :استلهمت كلية اآلداب والعلوم االجتماعية يف جامعة السلطان

امللحق الثاني:

قابوس قيمها األساسية من القيم واملثل اإلسالمية ،وتشمل:

الرؤية والرسالة واألهداف لكلية اآلداب والعلوم االجتماعية

احلرية األكادميية.

جبامعة السلطان قابوس:

 -املسؤولية االجتماعية.

 الرؤية :تتطلع كلية اآلداب والعلوم االجتماعية جبامعة السلطانً
ً
قابوس لتصبح مركزاً رائداً ومتميزاً
ودوليا يف جمال
إقليميا

 التسامح. -التنوع الثقايف.

التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.

 -األمانة.

 -الرسالة :تلتزم كلية اآلداب والعلوم االجتماعية باجلودة والتميز

تسري هذه القيم على مجيع أعضاء الكلية  ،مبا يف ذلك الطلبة.

الفكري من خالل تعزيز بيئة التعلم املبتكر والبحث العلمي اليت

(موقع كلية اآلداب والعلوم االجتماعية)

تنمي التفكري اإلبداعي والناقد ،ومهارات االتصال والفنون ،وحرية
امللحق الثالث:

التعبري ،واملسؤولية االجتماعية.

university elective courses : college of engineering

 األهداف :تسعى كلية اآلداب والعلوم االجتماعية إىل:تزويد الطالب بفرص تطوير مهاراتهم وقدراتهم وإبداعاتهم من

)LIST A – UNIVERSITY ELECTIVES) For Engineering students
College/Dept

Code

#

Credits

Title

3

An Introduction to Linguistics

ARAB1110

1

Pre-Islamic Literature

ARAB1220

2

ARAB1540

3
4

Education

2

The Miracle of the Holy Quran

FOND1101

17

Education

3

Analytical Intepretation

FOND2106

18

Arts

Arts

2

Introduction to Geography

GEOG1015

19

Arts

3

Arts

3

Physical Geography

GEOG1110

20

Arts

2

The Natural and Cultural Heritage of Oman

Arts

3

Human Geography

GEOG1220

21

Arts

2

Administering Archaeological Heritage in
Oman

ARAB1551

Arts

2

Urbanization in the Arabian Gulf

GEOG2031

22

Arts

3

Principles of Archaeology

ARCH1120

5

Arts

2

Man and Environment

GEOG2122

23

Arts

2

Archaeology and Environment in Oman

ARCH1180

6

Arts

3

Geography of Climate

GEOG2124

24

Education

2

Contemporary Visual Arts

ARED1001

7

Arts

2

Introduction to World History

HIST1024

25

Education

2

Appreciation of Islamic Arts and Arabic

ARED1002

8

CAE

3

Environmental Psychology

AREN4404

9

Arts

2

History of the GCCCountries

HIST1030

26

Medicine

3

Behavioural Science I

BHSC2025

10

Arts

2

Some Aspects of the History of Oman

HIST1040

27

Medicine

2

The Fundamentals of Thinking and Creativity

BHSC2029

11

Arts

2

The Arab World and the West

HIST1050

28

Science

2

Sci & Sci Education

CUTM1001

12

Arts

2

The Spread of Islam in Europe

HIST1060

29

Science

2

Geological wonders

ERSC1002

13

Arts

2

The Contemporary of the Islamic World

HIST1070

30

Science

2

Int. Env. Geology

ERSC1003

14

Arts

2

Civilizations of the Arabian Peninsula

HIST1090

31

Science

2

Water Resources in Oman

ERSC1005

15

Arts

2

History of the Ancient Near Eastern

HIST1110

32

Science

2

Gemstones

ERSC1006

16
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#

Code

Title

Credits

College/Dept

33

HIST1320

History of Prophet and Caliphate Era

3

Arts

34

HIST2210

European History and Civilization in the
Middle Ages

3

Arts

35

INFO1060

Information Science

2

Arts

36

INFO2210

Information Technology

3

Arts

37

INFS4100

Children›s Literature

2

Commerce

38

ISLM1020

Human Right in Islam

2

Education

39

ISLM1101

Recitation and Memorization of the Holy
Quran 1

1

Education

40

ISLM1102

Introduction to Islamic Fiqh

3

Education

41

ISLM2030

The Miracle of the Holy Quran

2

Education

42

ISLM2031

Islamic Economy

2

Education

43

ISLM2060

Family Systems in Islam

2

Education

44

ISLM2090

Islamic Ethics

2

Education

45

ISPR1106

Interpretation and quranic sciences

3

Education

46

ISPR1601

Islam and the Modern World

2

Education

47

MASS1030

)Public Opinion (UE

2

Arts

48

MASS1080

)Principles of Public Relations (UE

2

Arts

49

MASS2021

Mass Media in Oman

3

Arts

50

MASS2110

Communication and Development

3

Arts

51

PHIL1011

An Introduction to Philosophy

3

Arts

52

PHIL1100

Critical Thinking and Problem Solving

3

Arts

53

PHIL2060

Ethics

2

Arts

54

PHYS2802

Universe Exploring

2

Science

55

PHYS2901

Astronomy

3

Science

56

PHYS3901

Universe›s Mysteries

3

Science

57

SOCI101

Introduction to Sociology

3

Arts

58

SOCI1230

Sociology of Populations

3

Arts

59

SOCI2112

Education System in Oman

3

Arts

60

SOCI2120

Sociology of Family

3

Arts

61

SOCI2151

Medical Sociology

2

Arts

62

SOWK1100

Introduction to Social Work

2

Arts

63

SOWK1211

Research in Social Work

3

Arts

64

SWAE2003

Water in Arid Earth

2

Agriculture

65

TECH1000

Study Skills

2

Education

66

THAR1003

Music Appreciation

2

Arts

67

THAR1001

Theater Appreciation

2

Arts

68

THAR1013

Oratory/Presentation

2

Arts

69

THAR1012

Play Writing

2

Arts

70

THAR1016

Child›s Theater

2

Arts

71

TOUR1010

Introduction to Tourism

2

Arts

72

TOUR1020

Modern Trends in Tourism

3

Arts

73

TOUR1050

Tourism in Oman

2

Arts

74

TOUR1060

Introduction to Tourism Guidance

3

Arts

75

TOUR2160

Tourism and Ecology

3

Arts
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