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من األهمية التي توليها السلطنة لتنمية الموارد البشرية ،وترسيخ منهج
التفكير العلمي ،وتكوين أجيال متعلمة تشارك في عملية التنمية ،وتتعامل
والمســتجدات المحلية والعالميــة بكل كفاءة واقتدار"...
مع المتغيرات
َّ
من النطق السامي
ً
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شـــكـــر وتـــقـــديـــر

ي�س��ر الأمان��ة العام��ة ملجل���س التعلي��م �أن تتق��دم بجزي��ل ال�ش��كر والتقدي��ر
للفا�ض��ل /حمم��د ال�س��يد م�صطف��ى النعم��اين امل ُ َ�ص ِّور اخلا�ص على �إ�س��هاماته
اجللية ،ومتابعته يف �إثراء هذا الكتاب ب�صور من عد�س��ته االحرتافية؛ وذلك
م��ن خ�لال ال�ص��ور ال�ضوئي��ة حل�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن
ال�ص َور تعرب عن مدى حر�ص ح�ضرة
�سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  ،-وتلك ُّ
�صاحب اجلاللة �-أبقاه اهلل -على االرتقاء مب�س�يرة التعليم يف ال�س��لطنة �إىل
التقدم والتطور دائماً.
كما �أنَّ ال�ش��كر والتقدير مو�صول �إىل جميع اجلهات ،وامل�س ��ؤولني واملخت�صني
من ذوي الر�أي والفكر يف اجلوانب التاريخية واجلغرافية ذات ال�صلة مب�سرية
التعليم يف ال�سلطنة ،على تعاونهم الب َّناء واملثمر مع الأمانة العامة يف مراجعة
الكت��اب ،والإف��ادة مبالحظاته��م ومقرتحاته��م الت��ي �أ�س��همت يف �إث��راء الكتاب
وتطوير حمتواه للأف�ضل.
ج�س��د
مثمن�ين اجله��ود كاف��ة ّ
مم��ا ُب��ذل يف �إجن��از ه��ذا العم��ل الوطن��ي ال��ذي ُي ّ
م�سرية التعليم و�إجنازاتها يف عهد النه�ضة املباركة ،و�إخراجه بال�شكل الالئق.
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�ش��هد قط��اع التعلي��م يف �س��لطنة ُعم��ان بجمي��ع �أنواع��ه ومراحله خالل
م�س�يرة النه�ضة املباركة ،والتي انطلقت يف الثالث والع�ش��رين من يوليو
املجي��د ع��ام 1970م بقي��ادة موالن��ا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان
قابو���س ب��ن �س��عيد املعظم-حفظ��ه اهلل ورع��اه -الكثري م��ن الإجنازات
والتط��ورات امللمو�س��ة ،والتي �أ�س��همت يف بن��اء املواطن العم��اين امل�ؤهل
للم�ساهمة يف �سوق العمل يف �شتى امليادين.
لق��د �أك��د جاللت��ه �-أعزه اهلل -على �أن ن�ش��ر مظلة التعلي��م وتعميمه يف
البالد هو من �أبرز �أولويات الأهداف احليوية للنه�ضة املباركة؛ لذا فقد
�أولت حكومة ال�سلطنة اهتمام ًا كبري ًا بالتعليم والتدريب وذلك لالرتقاء
بكف��اءة امل��وارد الب�ش��رية لتق��وم بدوره��ا املن�ش��ود يف التنمي��ة الوطني��ة
للبالد؛ حيث قال جاللته �-أيده اهلل -يف خطابه ال�سامي مبنا�سبة العيد
الوطن��ي الثامن ع�ش��ر املجيد ع��ام 1988م« :لقد �أولت م�س�يرتنا عناية
كب�يرة لإجن��از البنية الأ�سا�س��ية يف جم��ايل التعليم والتدري��ب ،و�أكملنا
حر�صا منا على �إع��داد �أبنائنا للم�ش��اركة يف بناء
بذل��ك مراح��ل مهم��ة ً
وتنمي��ة الب�لاد ،و�إن��ه ملن ال�ض��روري �أن نبذل املزيد م��ن اجلهد لتطوير
ال�سيا�س��ات املتبع��ة يف هذي��ن املجال�ين مبا يخ��دم توجهاتنا الأ�سا�س��ية
لالعتماد على قوانا الب�ش��رية يف خمتلف جماالت العمل ،وذلك بالربط
ب�ين ه��ذه ال�سيا�س��ات وبني احتياج��ات البالد م��ن القوى العامل��ة ربط ًا
دقي ًق��ا وفع ً
��ال ،وب��كل م��ا يعنيه ذلك من تكي��ف وتنوع يف برام��ج التعليم
والتدري��ب وفق��اً ملتطلبات العمل يف �س��ائر قطاع��اتالدولة من املهنيني
والفني�ين وغريه��م م��ن العمال��ة املدربة والكف��اءات امل�ؤهل��ة يف خمتلف
التخ�ص�صات».
�إن م�س�يرة التعلي��م يف ال�س��لطنة حافل ًة بالبذل والعط��اء ،ومت�ضي قدم ًا
عام�� ًا بع��د عام لتنري الطريق بكل هم ًة واقتدار ،ولت�ش��كل �أجيا ًال عمانية
م�سلحة بالعلم واملعرفة ومواكبة جلميع متغريات وحتديات هذا الع�صر.

وي�أت��ي كت��اب «حمط��ات م�ش��رقة يف م�س�يرة التعلي��م يف �س��لطنة ُعمان»
ليعر���ض �أب��رز منج��زات التعليم امل�س��تمرة يف ال�س��لطنة ،واجلهود التي
ُبذلت وما زالت ُتبذل �إلى الآن يف �س��بيل تطوير منظومة التعليم تعزيز ًا
لكف��اءة املوارد الب�ش��رية .كما يهدف ه��ذا الإ�صدار �إلى ت�س��ليط ال�ضوء
عل��ى تل��ك اجلهود املتوا�صلة واملحمودة يف م�س�يرة التعليم يف ال�س��لطنة
من��ذ ع��ام 1970م وحتى الآن موثقة بال�س��نوات .ف�ض ًال ع��ن ذلك ،ف�إنه
ي��زود الق��ارئ الكرمي ب�ص��ورة وا�ضحة املعامل مب��ا مت �إجنازه يف جمايل
التعليم والتدريب.
وم��ن ه��ذا املنرب؛ ف�إن جمل���س التعليم ُي�ش��يد باجله��ود املبذولة من قبل
جميع القطاعات املعنية بالتعليم يف ال�سلطنة من �أجل االرتقاء مبنظومة
التعلي��م بجمي��ع �أنواعه ومراحله ،وعلى امل�س��تويني الكم��ي والنوعي منذ
ب��زوغ النه�ضة املباركة ،ومن امل�أمول �أن يكون هذا الكتاب مرجع ًا مفيد ًا
للمعني�ين بال�ش���ؤون التعليمية وغريهم من �أطياف املجتمع يف ال�س��لطنة
وخارجها.
ن�س���أل اهلل �سبحانه وتعالى� ،أن ي�سبغ على هذا الوطن العزيز �آالءه ،و�أن
يحفظ قائد م�س�يرته املباركة ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
اب��ن �س��عيد املعظم  -حفظ��ه اهلل ورعاه -و�أن ُيدمي عليه لبا���س ال�صحة
والعافية.
واهلل تعالى املوفق،،
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزير ديوان البالط ال�سلطاين
رئي�س جمل�س التعليم
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ُي َع�� ُّد التعلي��م الركي��زة الأ�سا�س��ية للتنمي��ة امل�س��تدامة ،وحج��ر الزاوي��ة يف بن��اء الأم��م
واحل�ض��ارات الإن�س��انية ،وق��د قطعت م�س�يرة التعليم يف �س��لطنة عمان �ش��وط ًا كبري ًا يف
�س��بيل االرتق��اء بالإن�س��ان العم��اين ،فقد مرت هذه امل�س�يرة مبراحل عدي��دة منذ بداية
النه�ض��ة املبارك��ة �إلى الآن ،وحفل��ت بكثري من الإجنازات يف ه��ذا القطاع احليوي الذي
ي�سهم يف دفع عجلة التنمية ال�شاملة يف البالد.
وحر�صا على توثيق م�س�يرة التعليم يف ال�س��لطنة �سعت الأمانة العامة ملجل�س التعليم �إلى
ً
�إعداد هذا الكتاب؛ ليك�شف للقارئ الكرمي ب�إيجازٍ تعدد م�ؤ�س�سات التعليم يف ال�سلطنة،
ريادي يف هذا امل�ضمار.
و�أبعادها التعليمية املتنوعة ،وما تنه�ض به من دور ّ

مقدمـــــــــــة

وقد حر�ص الكتاب على تتبع م�س�يرة التعليم يف ال�س��لطنة من خالل الوقوف يف حمطات
م�شرقة على امل�ؤ�س�سات التي لها عناية به ،ك ّل منها يف جمال اخت�صا�صه ،وهي حمطات
تعر�ض مادة هذا الكتاب ب�شكل موجز ،عن طريق َر ْ�صد التط ّور الزمني مل�سرية الإجنازات
يف جمايل التعليم والتدريب يف كل م�ؤ�س�سة من هذه امل�ؤ�س�سات.
فر َد الف�صل الأول
ولتحقيق هذا الغر�ض
املنهجي جاء الكتاب يف خم�س��ة ع�ش��ر ف�ص ًال� ،أُ ِ
ّ
من��ه ملجل���س التعلي��م؛ لي�برز دور املجل���س يف النهو���ض بقط��اع التعليم مبختل��ف �أنواعه
ومراحل��ه وخمرجات��ه ،والعمل عل��ى �ضمان جودته ،مب��ا يتفق وال�سيا�س��ة العامة للدولة،
وخطط التنمية ،وحاجات �سوق العمل.
وجاء الف�صل الثاين؛ ليك�شف للقارئ ملحات عن التعليم يف ال�سلطنة قبل عام 1970م.
�أما الف�صالن الثالث والرابع من الكتاب فقد ت�ض َّمنا �أ ْبرز املحطات امل�ش��رقة يف م�س�يرة
التعليم ب�ش�� َّق ْيه املدر�س��ي والعايل ،من حيث منو �أعداد املدار���س ،واجلامعات ،والكليات
اخلا�ص��ة ،وكذل��ك االرتق��اء بامل�س��توى العلمي واملع��ريف للمنت�س��بني للقطاع ،من��ذ بداية
النه�ضة املباركة �إلى الآن.
وا�ستعر�ض الف�صل اخلام�س �أهم املحطات امل�شرقة يف م�سرية التعليم بجامعة ال�سلطان
قابو���س ،م��ن حيث ت�أ�سي�س��ها وتط ُّوره��ا ،وما ي�س��تحدث يف كلياتها العلمية وم�ست�ش��فاها
اجلامع ّ��ي من��ذ ت�أ�سي�س��ها �إلى وقتنا احلا�ض��ر ،وكذلك �إعطاء ملحة ع��ن عنايتها بالبحث
العلم��ي واالبت��كار ،م��ن خالل الوقوف عل��ى مراكزها العلمي��ة ،والكرا�س��ي البحثية التي
�أن�شئت فيها.
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كم��ا تط�� َّرق الكت��اب يف الف�صل ال�ساد���س �إلى تبيان املحطات امل�ش��رقة يف
م�س�يرة التعلي��م مبركز ال�س��لطان قابو���س الع��ايل للثقافة والعل��وم ،الذي
ي�سعى �إلى �إبراز دور ال�سلطنة احل�ضاري والثقايف والعلمي على ال�صعيدين
الإقليم��ي وال��دويل ،كما يتبع املركز ع��دد ًا من معاهد العلوم الإ�س�لامية،
وكذل��ك كلية ال�س��لطان قابو���س لتعلي��م اللغ��ة العربية للناطق�ين بغريها،
�إ�ضافة �إلى �إ�شرافه على كرا�سي ال�سلطان قابو�س العلمية.

�أما الف�صل الثاين ع�شر من الكتاب فقد حت َّدث عن �أبرز املحطات امل�شرقة
يف م�سرية الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،التي ت�سعى �إلى ن�شر ثقافة
اجل��ودة ،واعتماد م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل والربام��ج التي تطرحها ،من
�أجل متكني اخلريجني من املناف�س��ة يف �س��وق العمل ،والإ�س��هام يف عملية
النه�ضة ال�شاملة التي ت�شهدها ال�سلطنة.

و�أف��رد الف�صل الثالث ع�ش��ر م��ن الكتاب لعر���ض �أبرز املحطات امل�ش��رقة
وا�ش��تمل الف�ص��ل ال�س��ابع عل��ى بي��ان �أب��رز املحطات امل�ش��رقة يف م�س�يرة يف م�س�يرة جمل���س البحث العلمي� ،إذ ي�أتي �إن�ش��اء جمل���س البحث العلمي
التعلي��م التقن��ي والتعلي��م والتدريب املهن��ي ،الذي َت َّثل يف �إن�ش��اء املعاهد به��دف دع��م التق��دم الذي ت�ش��هده ال�س��لطنة يف �ش��تى املج��االت العلمية،
واالقت�صادي��ة ،واالجتماعي��ة ،والثقافي��ة وغريه��ا؛ وذل��ك ع��ن طري��ق ما
واملراكز التدريبية املهنية ،والكليات التقنية واملهنية.
ينتجه من برامج بحثية ،وبرامج ابتكار ،وم�شاريع ومبادرات.
�أما الف�صل الثامن فقد ُخ ِّ�ص َ�ص لبيان �أبرز املحطات امل�ش��رقة يف م�سرية
��دد م��ن معاه��د التمري���ض ،وا�س��تعر�ض الف�صل الرابع ع�ش��ر �أبرز املحطات امل�ش��رقة يف م�سرية اللجنة
التعلي��م ال�صح��ي ،ال��ذي جت َّل��ى يف �إن�ش��اء ع ٍ
الوطني��ة ال ُعماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم ،التي �أن�ش��ئت به��دف حتقيق
واملعاهد التخ�ص�صية� ،إ�ضافة �إلى معاهد العلوم ال�صحية.
اال�س��تفادة الق�ص��وى م��ن املنظم��ات الدولي��ة املعني��ة بالرتبي��ة والثقاف��ة
كم��ا ت�ضم��ن الف�صل التا�س��ع �أبرز املحطات امل�ش��رقة يف م�س�يرة املجل���س والعل��وم واالت�صال واملعلوم��ات؛ لتبادل اخلربات واال�ست�ش��ارات يف جماالت
العم��اين لالخت�صا�ص��ات الطبي��ة؛ �إذ ي�أت��ي �إن�ش��اء هــذا املجل���س بهدف اخت�صا�صها.
تطوير التعليم الطبي العايل ،ورفع امل�ستوى ال�صحي العام بال�سلطنة ،من
خالل �إحلاق الأطباء وغريهم من الكوادر ال�صحية بربامج تدريبية ذات وتن��اول الف�ص��ل الأخري من الكتاب  -وهو الف�صل اخلام���س ع�ش��ر �-أبر َز
املحطات الأخرى امل�شرقة يف م�سرية التعليم ،التي متثلت يف �إن�شاء املعاهد
عال يف �شتى التخ�ص�صات الطبية وال�صحية.
م�ستوى ٍ
املتخ�ص�ص��ة ،كمعهد الإدارة العامة ،ومعه��د تطوير الكفاءات ،وغريهما
�أم��ا الف�ص��ل العا�ش��ر من الكت��اب فقد ا�س��تعر�ض �أهم املحطات امل�ش��رقة من امل�ؤ�س�سات التي تعنى مبجايل التعليم والتدريب يف ال�سلطنة.
يف م�س�يرة التعلي��م الع�س��كري ،ال��ذي َت َّث��ل يف �إن�ش��اء املدار���س والكليات
الع�سكرية املتخ�ص�صة ،واملراكز التدريبية ملختلف �أ�سلحة قوات ال�سلطان و�أخ ًريا ..ف�إن الأمانة العامة ملجل�س التعليم ت�سعى من وراء اجلهد املبذول
امل�س��لحة ،وكذلك كلية احلر���س ال�س��لطاين العم��اين التقني��ة ،و�أكادميية يف ه��ذا الكت��اب �إل��ى الوق��وف عل��ى �أبرز اجلوان��ب احل�ضارية يف م�س�يرة
ً
و�شامل لقطاعاته
التعليم يف هذا الوطن املعطاء ،كا�ش ًفا لأبعاده املتنوعة،
ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة يف مدينة نزوى.
املختلفة وم�ؤ�س�ساته الرائدة ،وداف ًعا يف الوقت نف�سه �إلى مزيد من التق ّدم
ُ
وخ ِّ�ص َ�ص الف�صل احلادي ع�شر للحديث عن م�سرية تعليم القر�آن الكرمي والتجدي��د يف ه��ذا امل�ضم��ار يف ظ�� ّل القي��ادة احلكيم��ة حل�ض��رة �صاح��ب
َّ
والعلوم ال�ش��رعية ،الذي جتلى يف �إن�ش��اء مدار���س الق��ر�آن الكرمي ،وكلية اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه .-
العلوم ال�شرعية.
واهلل املوفق ملا فيه اخلري.

الفصل األول
مجلس التعليم

«ال يخف��ى �أ َّن التعلي � َم �أ�سا�� ُ�س التنمي��ة ،ففي مراحله املتعددة ،ومن خ�لال مناهجه املتنوعة
ُت َعدُّ القوى العاملة الوطنية الالزمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ براجمها يف �شتى امليادين؛
لذل��ك كان الب��د لنج��اح خط��ط التنمي��ة وبراجمها التنفيذي��ة على النحو املبتغى وامل�س��توى
املطل��وب م��ن �ضم��ان ج��ودة خمرج��ات التعليم ،والنهو���ض مبختل��ف �أنواعه ومراحل��ه ،وفقاً
لل�سيا�سة العامة للدولة ،ومبا ي�ؤدي �إىل بلوغ الأهداف التي ن�سعى جميعاً �إىل حتقيقها.
وخالل الفرتة املن�صرمة ُط ِّب َقت يف ُعمان �أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة ،وبرامج تدريبية
وت�أهيلي��ة متع��ددة� ،إال �أن الأم��ر يتطل��ب �إي�لاء عناي��ة �أك�بر للرب��ط ب�ين خمرج��ات التعلي��م
ومتطلبات �سوق العمل؛ لذلك ف�إنه من �أولويات املرحلة التي منر بها ،واملرحلة القادمة التي
املتغيات
ن�ست�ش��رفها مراجع��ة �سيا�س��ات التعلي��م وخططه وبراجمه وتطويرها ،مب��ا يواكب ّ
التي ي�ش��هدها الوطن ،واملتطل َّبات التي يفر�ضها التقدم العلمي والتطور احل�ضاري و�صو ًال
�إىل بناء جيل م�س َّلح بالوعي واملعرفة والقدرات املطلوبة للعمل املفيد.
وما �إن�شاء جمل�س التعليم �إال للنهو�ض بهذا القطاع؛ لذلك يجب على �سائر اجلهات امل�شرفة
عل��ى التعلي��م مبختل��ف �أنواع��ه وم�س��توياته �أن تتع��اون م��ع هذا املجل���س بكل فاعلي��ة وجدية
ومثاب��رة ،وال يفوتن��ا يف ه��ذا املق��ام �أن ندع��و جمل���س ُعم��ان �إىل تق��دمي ر�ؤاه و�أف��كاره يف ه��ذا
ال�ش ��أن �إىل جمل���س التعليم ،ونحن على ثقة ب�أ َّن اجلهود امل�ش�تركة �س��وف ت�ؤدي �إىل النتيجة
املرج َّوة مب�شيئة اهلل».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان
 12نوفمرب 2012م
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�إن�شاء جمل�س التعليم العايل
عام 1998م

�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين رقم ( )98/65ب�إن�ش��اء جمل���س التعليم العايل،
ال��ذي يخت���ص ب َر ْ�س��م ال�سيا�س��ة العام��ة للتعلي��م يف اجلامع��ات واملعاه��د
العلي��ا ،والعم��ل على توجيهها مبا يتفق مع حاجات البالد ،وتي�س�ير حتقيق
الأه��داف الثقافي��ة واالجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والعلمية للدول��ة ،وتنظيم
قب��ول الط�لاب يف اجلامعات واملعاهد العليا ،وحتديد �أعدادهم بالتن�س��يق
م��ع اجله��ات املخت�ص��ة ،والتن�س��يق ب�ين الأق�س��ام املتناظ��رة يف م�ؤ�س�س��ات
التعلي��م الع��ايل ،واقرتاح تعديل قوان�ين و�أنظمة التعليم الع��ايل وبحثها يف
�ض��وء تطور ال�سيا�س��ات العام��ة للدولة ،والنظر فيما يواج��ه التعليم العايل
م��ن �صعوب��ات ،واق�تراح الو�س��ائل الكفيل��ة بتذليلها ،ومراجعة م�ش��روعات
القوان�ين املتعلق��ة بالتعليم الع��ايل التي تعدها اجلهات املخت�صة ،ودرا�س��ة
م��ا يحيله �إليه جاللة ال�س��لطان �أو جمل���س الوزراء م��ن مو�ضوعات التعليم
الع��ايل و�إبداء الر�أي فيه��ا ،والنظر فيما تعر�ضه عليه اجلامعات واجلهات
احلكومية املخت�صة من م�س��ائل تتعلق بالتعلي��م العايل ،والنظر فيما يتعلق
مب�س��ائل التعليم يف م�س��توياته ونوعيات��ه املختلفة ،واالط�لاع على التقارير
ال�س��نوية الت��ي تعده��ا اجلامعات واجله��ات احلكومية املخت�ص��ة حول �أداء
م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل ،واتخ��اذ التو�صيات املنا�س��بة ب�ش���أن تقومي هذا
الأداء وتطويره ،و�إعداد تقارير �س��نوية ملجل���س الوزراء عن �أو�ضاع التعليم
الع��ايل ،وتق��دمي التو�صي��ات املنا�س��بة يف هذا ال�ش���أن� ،إ�ضافة �إل��ى املتابعة
الدورية لتنفيذ �سيا�ساته وقراراته.
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�إن�شاء جمل�س التعليم
عام 2012م

انطالق�� ًا م��ن الر�ؤي��ة ال�س��امية حل�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان
قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م  -حفظ��ه اهلل ورع��اه -وتوجيهات��ه ال�س��امية
الكرمي��ة بالنهو�ض بقطاع التعليم يف ال�س��لطنة مبختلف �أنواعه ومراحله
وخمرجاته ،والعمل على �ضمان جودته مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة
وخط��ط التنمي��ة وحاجات �س��وق العمل؛ جاء �صدور املر�س��وم ال�س��لطاين
ال�سامي رقم ( )2012/48ب�إن�شاء جمل�س التعليم؛ ليكون امتداد ًا ملجل�س
التعليم العايل ،ويكون للمجل���س يف �س��بيل حتقيق �أهدافه االخت�صا�صات
الآتي��ة :و�ض��ع ال�سيا�س��ة العام��ة الت��ي ي�س�ير عليها املجل���س يف ممار�س��ته
الخت�صا�صاته ،ور�س��م ال�سيا�سة العامة للتعليم مبختلف �أنواعه ومراحله،
والعم��ل عل��ى توجيه التعليم مبا يتفق وال�سيا�س��ة العامة للدولة ومتطلبات
التنمي��ة ال�ش��املة ،ومبا ي�ؤدي �إلى حتقيق الأه��داف الثقافية واالجتماعية
واالقت�صادي��ة والعلمي��ة لل�س��لطنة ،وذل��ك بالتن�س��يق م��ع املجال���س

املتخ�ص�صة ،والعمل على متابعة تنفيذها ،وو�ضع ا�سرتاتيجية للتعليم يف
�إطار ال�سيا�سة العامة للدولة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة ،والعمل على
متابع��ة تنفيذه��ا ،ومتابعة ج��ودة التعليم بجميع �أنواع��ه ومراحله وتقييم
م�س��تواه ،واتخ��اذ الإج��راءات الالزم��ة كاف��ة؛ ل�ضمان ج��ودة خمرجاته،
ومراجع��ة �سيا�س��ات التعلي��م وخطط��ه وبراجم��ه وتطويره��ا مب��ا يواك��ب
خمتل��ف املتغ�يرات ،ويتفق وال�سيا�س��ة العامة للدولة ،ور�س��م ال�سيا�س��ات
وو�ضع الآليات املنا�س��بة؛ لتحقيق الربط والتكامل بني خمرجات التعليم،
مبختل��ف �أنواع��ه ومراحل��ه ،مب��ا يف ذل��ك التعلي��م التطبيق��ي والتقن��ي
واملهن��ي ،والعم��ل على ربط الربام��ج التعليمية والتخ�ص�صات الدرا�س��ية
مبتطلبات �س��وق العمل يف ال�س��لطنة ،وتنظيم قبول الطالب يف م�ؤ�س�سات
التعلي��م مبختل��ف �أنواع��ه ومراحل��ه ،وحتدي��د �أعداده��م بالتن�س��يق م��ع
اجله��ات املخت�ص��ة ،واملوافق��ة عل��ى �إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات التعلي��م مبختل��ف
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�أنواع��ه ومراحل��ه يف �إطار ال�سيا�س��ة العامة للدولة ،قب��ل منح الرتخي�ص
ب�إن�شائها من اجلهات املخت�صة ،و�إقرار ا�سرتاتيجيات وخطط م�ؤ�س�سات
التعلي��م الع��ايل مبختلف �أنواعه ،ومتابعة تنفيذها بالتن�س��يق مع اجلهات
املخت�ص��ة ،والعم��ل عل��ى مراجع��ة وتطوي��ر املناه��ج الدرا�س��ية وبرام��ج
التعليم ،و�سيا�س��ات االمتحانات والتقومي ،و�أ�س��اليب الإدارة والإ�ش��راف،
مبا يكفل حتقيق ال�سيا�س��ة العامة للتعليم يف ال�س��لطنة ،وذلك بالتن�س��يق
مع اجلهات املخت�صة ،ومتابعة �ش���ؤون التعليم وما يعرت�ضه من �صعوبات،
وو�ضع اخلطط والربامج الكفيلة بح ِّلها ،ومتابعة ودرا�سة �أو�ضاع منت�سبي
م�ؤ�س�س��ات التعليم مبختلف �أنواعه ومراحل��ه ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة
برعايته��م م��ن خ�لال حت�س�ين م�س��توى �أداء تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ،ودرا�س��ة
التقاري��ر ال�س��نوية الت��ي تعده��ا اجله��ات املخت�صة ب�ش���أن التعلي��م و�أداء
م�ؤ�س�س��اته ،واتخ��اذ الإج��راءات املنا�س��بة يف ه��ذا اخل�صو���ص ،والعم��ل

على ت�ش��جيع الدرا�س��ات ذات ال�صل��ة بالتعليم ودعم �إعدادها و َن ْ�ش��رها،
وتوثي��ق التع��اون وتبادل اخلربات مع اجله��ات املماثلة يف الدول الأخرى،
واملنظم��ات الدولي��ة املعني��ة يف جم��ال التعليم مبختلف �أنواع��ه ومراحله،
والإ�ش��راف عل��ى الهيئ��ة العماني��ة لالعتم��اد الأكادمي��ي يف �إط��ار �أحكام
املر�س��وم ال�سلطاين رقم ( )2010/54ب�إن�ش��اء الهيئة العمانية لالعتماد
الأكادمي��ي ،واق�تراح م�ش��روعات القوان�ين املتعلق��ة بالتعلي��م ،و�إبداء ما
يراه يف �ش���أن ما ترفع��ه اجلهات املخت�صة من هذه امل�ش��روعات ،ومتابعة
القوان�ين و�أنظم��ة التعلي��م الناف��ذة والعم��ل عل��ى حتديثه��ا وتطويره��ا،
ودرا�س��ة م�ش��روعات االتفاقي��ات الدولي��ة ذات ال�صل��ة بالتعليم مبختلف
�أنواع��ه ومراحل��ه ،ومراجع��ة االتفاقي��ات الناف��ذة ،وذل��ك بالتن�س��يق مع
اجله��ات املخت�صة� ،إ�ضافة �إلى �إعداد تقرير �س��نوي عن التعليم مبختلف
مراحله و�أنواعه ،ورفعه �إلى جمل�س الوزراء.
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امل�شاريع التي �أ�شرف عليها املجل�س
عام 2003م

يف �ضوء توجيهات ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
يف جمل���س ُعمان 2011م ب�إجراء تقييم �ش��امل للعملية التعليمية؛ َ�ش�� َّكل جمل� ُ��س التعليم العايل
(�س��ابق ًا) جلن�� ًة وزارية ،واتخ��ذت قرار ًا ب�أن يت��م حتديث وثيقة ا�س�تراتيجية التعليم (-2006
2020م)وتنقيحه��ا ،ويف ظ��ل االخت�صا�ص��ات واملهام امل�س��ندة �إلى جمل���س التعليم الذي �أن�ش��ئ
مبوجب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم (�ُ )2012/48ش�� ِّك َل فري ٌق فني لتحديث ا�سرتاتيجية
التعليم يف �سلطنة ُعمان وتنقيحها.
وقد ُب ِنيت هذه اال�سرتاتيجية على عدد من الدرا�سات التي قام بها فريق من اخلرباء العمانيني
والدولي�ين خ�لال ف�ترة �إعداده��ا مب�ش��اركة الأطراف املعني��ة بالتعلي��م ،ونتج عن ذل��ك �إعداد
وثيقة جديدة با�س��م «اال�س�تراتيجية الوطنية للتعليم يف �سلطنة ُعمان � »2040آخذة يف االعتبار
التغي�يرات والتط��ورات الت��ي طر�أت على قط��اع التعليم ،وكذلك التوجه��ات اجلديدة للحكومة؛
�إذ ي�أتي م�ش��روع اال�س�تراتيجية الوطنية للتعليم  2040موجه ًا �أ�سا�س��ي ًا ل�سيا�س��ات تطوير قطاع
التعليم بال�سلطنة وخططها املر�سومة يف اخلطط اخلم�سية امل�ستقبلية؛ فقد ُبنيت اال�سرتاتيجية
الوطنية للتعليم على �أربعة �أ�س�س رئي�سة ،وهي :و�ضع �إطار عمل جديد للتعليم ،وبناء القدرات،
ونقل امل�س�ؤوليات للم�ؤ�س�سات التعليمية ،وتب ِّني �أ�سلوب يعتمد على املخرجات.
كم��ا تناول��ت �أبعاد املنظومة التعليمية كافة من خالل خم���س ا�س�تراتيجيات فرعية ،هي� :إدارة
التعلي��م ،والتحاق الطالب وتقدمهم عرب املراح��ل التعليمية وقطاعات العمل ،وبناء اجلودة يف
التعلي��م ،والبحث العلمي والتطوير ،ومتويل التعليم ،كما تهدف اال�س�تراتيجية الوطنية للتعليم
� 2040إل��ى بن��اء نظام فاعل لإدارة قطاع التعليم وحوكمته ،و�إيجاد نظام تعليمي ي�س��هل التقدم
الفاعل للطالب ،وانتقالهم �أثناء مراحل التعليم قبل املدر�س��ي واملدر�س��ي حتى التعليم العايل،
ثم التحاقهم بقطاعات العمل ،وكذلك االرتقاء بجودة النظام التعليمي ،وبناء قدرات م�ستدامة
للبحث العلمي يف قطاع التعليم ،ف�ض ًال عن بناء نظام متويل فاعل وم�ستدام لقطاع التعليم.
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عام 2012م

تنفيذ ًا للتوجيهات ال�س��امية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان املعظم
�أبق��اه اهلل -يف خطاب��ه ال�س��امي �أثناء االنعقاد ال�س��نوي ملجل���س ُعمانلع��ام 2012م ب�أهمي��ة التعلي��م ،و�ضم��ان ج��ودة خمرجات��ه ،و�ض��رورة
مراجع��ة �سيا�س��ته وخطط��ه وبراجمه ،مب��ا يواكب املتغريات املت�س��ارعة
التي ي�ش��هدها الوطن ،و�س��عي ًا �إلى و�ضع هذه التوجيهات مو�ضع التنفيذ،
اتخذ جمل�س التعليم قرارات عدة ،منها :ت�شكيل جلنة رئي�سة للإ�شراف
عل��ى درا�س��ة �إع��ادة هيكلة منظوم��ة التعليم مبختل��ف مراحلها ،و�ضبط
جودت��ه ،وتنويع خمرجاته ،ورفع الطاقة اال�س��تيعابية مل�ؤ�س�س��ات التعليم
الع��ايل ،والتعلي��م التقن��ي واملهن��ي ،مبوج��ب الق��رار رق��م (،)2012/1
وقد ت�ضمنت الدرا�س��ة خم�س��ة حماور ،هي :درا�س��ة �إع��ادة هيكلة نظام
التعلي��م الع��ام ،ودرا�س��ة �إع��ادة هيكل��ة نظ��ام التعلي��م العايل ،ودرا�س��ة
الطاق��ة اال�س��تيعابية مب�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل ،ودرا�س��ة تنويع التعليم
العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �س��وق العمل ،وكذلك
درا�س��ة �أنظمة �إدارة جودة التعليم ،ومتكنت الدرا�س��ة من تو�صيف �أبرز
التحدي��ات التي تواجه منظومة التعليم يف ال�س��لطنة ،من خالل حتليلها
للدرا�س��ات املتواف��رة ،وقيامه��ا بالزي��ارات امليداني��ة حملي�� ًا وعاملي�� ًا،
وتقوميه��ا للو�ضع الراه��ن لهذه املنظومة؛ �إذ قدمت الدرا�س��ة جملة من
املقرتح��ات ملواجه��ة تل��ك التحدي��ات ،والعديد م��ن التو�صي��ات املت�صلة
باملحاور اخلم�سة امل�ستهدفة ،كما �أن تو�صيات الدرا�سة جاءت من�سجمة
م��ع م��ا ورد يف وثيق��ة اال�س�تراتيجية الوطني��ة للتعلي��م يف �س��لطنة ُعمان
2040؛ لتك��ون مكمل��ة ملا ورد يف تلك الوثيق��ة بحيث ال تتعار�ض معها؛ �إذ
يهدف كالهما �إلى �إعادة �صياغة املنظومة التعليمية وتطويرها للو�صول
بها �إلى الأف�ضل.

عام 201٧م
تف�ض��ل املق��ام ال�س��امي حل�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن
�س��عيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -باعتماد فل�سفة التعليم يف ال�سلطنة،
وفق�� ًا مل��ا احتوته م��ن م�صادر رئي�س��ة ومب��ادئ و�أه��داف عام��ة للتعليم؛
لتكون مرجع ًا لبناء ال�سيا�س��ات التعليمية ،وموجه ًا نحو التطوير امل�ستمر
للتعليم يف جميع مراحله و�أنواعه.
ومم��ا جت��در الإ�ش��ارة �إلي��ه �أنّ �أول وثيق��ة لفل�س��فة التعليم تبنته��ا وزارة
الرتبي��ة والتعلي��م ق��د �ص��درت يف ع��ام 1978م خالل اخلطة اخلم�س��ية
الأول��ى ،كم��ا قام��ت ال��وزارة مبراجع��ة تلك الوثيق��ة يف عام��ي 2003م،
و2009م خ�لال خطت��ي التنمي��ة اخلم�س��ية ال�ساد�س��ة وال�س��ابعة ،ونظر ًا
للم�س��تجدات والتط��ورات الت��ي �ش��هدتها ال�س��احة املحلي��ة والدولية كان
الب��د من �إج��راء حتديث على فل�س��فة التعليم بال�س��لطنة وتطويرها ،مبا
ين�سجم مع متطلبات النه�ضة ال ُعمانية ،مع الأخذ يف االعتبار م�ستجدات
وجه جمل���س
الأبع��اد االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية؛ ل��ذا فق��د َّ
التعليم �إلى �إعداد وثيقة جديدة تتناغم مع الو�ضع الراهن ،وت�ست�ش��رف
�آف��اق امل�س��تقبل ،وت�ضم ب�ين جنباتها جمم��ل �أهداف وتوجه��ات التعليم
يف ال�س��لطنة بجميع �أنواعه ومراحله،وتعترب فل�س��فة التعليم امل�شار �إليها
قاعدة ر�صينة للنظام التعليمي بال�سلطنة ،تتم َّيز بطابع ال�شمول والتكامل
موجهات حتقيق
والأ�صال��ة واملعا�ص��رة والتجديد ،كما حتتوي �أي�ض ًا على ِّ
النمو املتكامل للمتعلم روح ًّيا ونف�س ًّيا وفكر ًّيا وخلق ًّيا وج�سم ًّيا واجتماع ًّيا؛
لتعزيز املواطنة والهوية ال ُعمانية ذات القيم الأ�صيلة لدى �أبنائها ،ف�ض ًال
ع��ن ال�س��عي �إلى تعري��ف املتعلمني بالتزاماته��م الديني��ة ،واالجتماعية،
والقانوني��ة يف عالقاتهم املتنوعة مع �أنف�س��هم وم��ع الآخرين ،وذلك مبا

23

يق��دم �إليهم من تعليم عايل اجلودة ،مت�ضمن ًا برامج تعليمية و�أكادميية
وم�س��ارات متنوعة للتعليم ،ت�سهم يف �صقل مهارات املتعلم ورفع كفاياته
عقد جمل�س التعليم ندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفر�ص التوظيف
متطلبات التنمية امل�ستدامة.
مبا يواكب
ِ
احلالي��ة وامل�س��تقبلية يف �س��وق العم��ل» ،وق��د ُخ ِّط َ
��ط لهذه الن��دوة لتكون
يف �أرب��ع حلق��ات عمل حت�ضريي��ة يف �س��بتمرب 2016م ،وفرباير 2017م،
الندوات التي عقدها املجل�س
وا�س��تقطبت الندوة م�ش��اركني من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة
عام 2014م
منه��ا قطاع��ات التعلي��م ،والأعم��ال ،والتخطي��ط يف ال�س��لطنة ،وكذل��ك
عقد جمل���س التعليم الندوة الوطنية «التعليم يف �س��لطنة عمان :الطريق قطاع��ات ال�صح��ة وال�س��ياحة ،والزراع��ة وال�ثروة ال�س��مكية ،والتعدين
�إلى امل�س��تقبل» ،وقد جاءت الندوة ا�ستجاب ًة للتوجيهات ال�سامية حل�ضرة واخلدمات اللوج�ستية ،والنقل واالت�صاالت.
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه -
ب�ض��رورة مراجعة �سيا�س��ات التعليم وخططه وتطويره��ا ،مبا يتواءم مع كم��ا تناول��ت الن��دوة ثالث��ة حم��اور �أ�سا�س��ية ،ه��ي :الث��ورة ال�صناعي��ة
متطلبات املجتمع و�سوق العمل ،ومواكبة ملا ي�شهده الع�صر احلا�ضر من الرابع��ة وانعكا�س��اتها عل��ى التعلي��م و�س��وق العم��ل ،وامل�ش��روع الوطن��ي
حتوالت يف جميع مناحي احلياة ،باعتبار التعليم منطلق ًا �أ�سا�سي ًا لإعداد ملواءم��ة خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �س��وق العمل ،وكذا واقع
ُّ
امل��وارد الب�ش��رية امل�ؤهل��ة وتنمية قدراته��ا :املعرفية والإداري��ة والعملية؛ االقت�ص��اد العم��اين وتوجهات��ه امل�س��تقبلية وانعكا���س ذلك عل��ى التعليم
والتوظي��ف ،وق��د �أغن��ت مقرتح��اتُ امل�ش��اركني يف الن��دوة ومداخال ُتهم
لتتمكن من قيادة التنمية ال�شاملة والوفاء مبتطلباتها التنفيذية.
��ات املطروح َة ،والتي خرجت مبرئيات وا�ضحة بنوعية الربامج
املو�ضوع ِ
وهدفت الندوة �إلى عر�ض امل�ش��اريع التي �أع َّدها جمل���س التعليم؛ بهدف والتخ�ص�ص��ات املطلوب��ة ل�س��وق العم��ل العم��اين يف الف�ترة احلالي��ة
تطوي��ر منظومة التعليم يف �س��لطنة ُعمان ،وتو�س��يع امل�ش��اركة املجتمعية وامل�ستقبلية.
لإث��راء امل�ش��اريع املقدم��ة ،وعر���ض خارط��ة طري��ق مل�س��تقبل التعليم يف
�س��لطنة ُعمان وبلورتها؛ لأجل تبادل اخلربات واملعارف مع طيف وا�س��ع
م��ن املهتم�ين بالتعلي��م واخل�براء و�صن��اع القرار؛ بن��ا ًء عل��ى �أن التعليم
م�س���ؤولية اجلميع ،فالبد �أن تت�ضافر اجلهود من �أجل الرقي به لتحقيق
م�ستقبل م�شرق ل ُعمان و�أهلها ،وقد خرجت الندوة ب�آراء ومقرتحات من
املعني�ين بالتعليم واملهتمني به والطالب و�أولياء الأمور ،ومتت درا�س��تها
واال�ستفادة منها لإثراء امل�شاريع املقدمة.

عام 2017م

الفصل الثاني
لمحات عن التعليم في سلطنة ُعمان قبل عام 1970م

«فامله��م ه��و التعلي��م حت��ى حت��ت ظ��ل ال�ش��جر ،ومل َي ِغ� ْ�ب ع��ن بالنا تعلي��م الفت��اة ،وهي ن�صف
املجتم��ع ف��كان �أن خرج��ت الفتاة العمانية املتعط�ش��ة �إىل العلم ،حتمل حقيبتها ،و ُت َي ِّم ُم َ�ش� ْ�طر
املدر�سة .مدار�س يف كل جزء من �أجزاء ال�سلطنة للبنني وللبنات؛ فالعلم �ضرورة الزمة ،والبد
�أن يتعلم اجلميع؛ لي�سعد بهم الوطن»...
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني الثاين املجيد
 18نوفمرب 1972م
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التعليم يف الع�صور الإ�سالمية الأولى
كان جميء الإ�س�لام بداية مرحلة تاريخية وتعليمية مهمة؛ �إذ ركز منذ وحمم��د ب��ن حمبوب(260ه��ـ873 /م) ،وغريهم كثري ممن �أن�ش���أوا
بدايته على �أهمية القراءة والعلم والتعليم ،وكان لزام ًا �أن ينعك�س هذا مدار���س خمتلفة �أ�س��همت يف ن�ش��ر العلم ،و�أغنت امل�س�يرة العلمية يف
فرد �أو بل ٍ��د يدخل يف الدين الإ�س�لامي كما حدث يف ُعمان وخارجها.
اخلط��اب عل��ى �أي ٍ
ُعمان ،فال�صحابي اجلليل مازن بن غ�ضوبة (25هـ645 /م) الذي كان
��ال اللغوي
�أول م��ن �أ�س��لم من �أهلها ،وبعد �أن التقى بالر�س��ول الك��رمي �-صلى اهلل وكان��ت للعماني�ين �إ�س��هامات يف جم��االت اللغ��ة� ،إذ ُي َع�� ّد الع ِ
املع��روف اخلليل ب��ن �أحمد الفراهيدي (170هـ786 /م) ،م�ؤ�س���س علم
عليه و�س��لم -و�أخذ عنه ،عاد لي�ؤ�س���س م�س��جد (امل�ضمار) يف �س��مائل ،العرو���ض ،ووا�ضع �أول معجم للعربية وه��و (العني) .و�إبان �إمامة الإمام
الذي ُي َع ّد املدر�سة الإ�سالمية الأولى التي اهتمت بتعليم مبادئ الإ�سالم اجللندى بن م�س��عود (751-749م) �أن�ش��ئت مدر�س��ة يقوم نظامها على
ون�ش��رها .وق��د �أجنب��ت ُعم��ان علم��اء �أجالء يف جم��االت ديني��ة ولغوية �أن يتولى املعلم الواحد تدري���س ع�ش��رة �أفراد ،وكان من خمرجات هذه
خمتلف��ة ترك��وا ب�صماته��م عل��ى م�س�يرة العل��م ،م��ن �أبرزه��م :التابعي املدر�س��ة ع��دد م��ن العلماء الذي��ن وا�صلوا ن�ش��ر العلم والتعلي��م ،كما �أن
الإم��ام ًجابر بن ً زيد ال ًأزدي (18هـ639/م93 -هـ711/م) ،الذي كان الإم��ام ال�صل��ت ب��ن مالك اخلرو�صي ،ال��ذي ُبويع ل��ه بالإمامة يف عمان
حمد ث��ا وفقيه��ا و �إما م��ا يف احلد ي��ث والتف�س�ير ،وا لإ م��ام الربي��ع ع��ام (237ه��ـ851/م)،وكان �أي�ض�� ًا من املهتمني بن�ش��ر العل��م وتعليمه،
ا ب��ن حبي��ب بن عم��رو الفراهي��دي الأزدي (ت��ويف :ب�ين 179-175هـ /ومدر�س��ته يف هذا املج��ال معروفة ،ومنهم كذلك ال َع��امل اللغوي �أبو بكر
795-791م)�صاح��ب امل�س��ند املع��روف (م�س��ند الإمام الربي��ع) الذي حمم��د ب��ن احل�س��ن ب��ن دُري��د الأ ْزدي (321-223ه��ـ933-837 /م)،
جم��ع في��ه �أحاديث الر�س��ول الكرمي�-صلى اهلل عليه و�س��لم ،-وقد �أخذ وهو عامل و�ش��اعر و�أديب عربي ،قام بت�أليف كتابه «جمهرة اللغة» وتقلد
عن��ه جماعة من طالب العلم �أ�ش��هرهم :حمبوب بن ال َّرحيل (ق2 :هـ /دي��وان فار���س .وازده��ر ال�ش��عر يف ُعم��ان يف عه��د دولة النباهن��ة ،فقد
8م) ،ومو�سى بن �أبي جابر الأزكوي (181هـ797 /م) ،وال�شيخ ب�شري بن ظهر ال�س��تايل (6-5ه��ـ12-11 /م) والكي��ذاوي (ق11-10 :هـ16/م)
املن��ذر النزواين (178هـ794/م) ،و�أبو �صفرة عبدامللك بن �صفرة(ق :وغريهما ،وتكونت مكتبات مهمة كمكتبة عمر بن �سعيد املع ّدي يف بهالء.
الريامي َ
اجل ْعالين (ق2 :هـ8/م) ،وحممد
3ه��ـ9/م) ،ومنري بن ال َن ِّي
ّ
اب��ن املع َّلى الكندي (ق2 :هـ8/م) ،و�أبو �أ ّيوب وائل بن �أ ّيوب احل�ضرمي وا�س��تمرت املدار���س التي تعلم القر�آن واحلديث والفقه واللغة يف ُعمان
وتو�سعت خريطة العلم مع مرور
(ق2 :ه��ـ8/م) ،ثم حمل العل��م عنهم كثريون منهم ها�ش��م بن غيالن تتوا�صل عرب مراحل تاريخية خمتلفةّ ،
(ق3-2 :هـ9-8/م) ،ومو�سى بن علي (230-177هـ844-793 /م) ،الزم��ن ،وظه��رت امل�ؤلف��ات متع��ددة الأغرا���ض والفن��ون ،كم��ا ظه��رت
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التعليم يف ع�صر اليعاربة
املط��والت الفقهي��ة ،مث��ل :كت��اب (ال�ضي��اء) للعوتب��ي (ق5:ه��ـ11/م)،
وكت��اب (بيان ال�ش��رع) ملحمد بن �إبراهيم الكن��دي (508هـ1115/م)،
و(امل�صن��ف) لأحم��د بن عب��داهلل الكن��دي (557ه��ـ1162/م) ،وكتاب
(الكفاي��ة) ملحمد بن مو�س��ى الكندي (ق6:ه��ـ12/م) ،وكتاب (التاج)
لعثم��ان ب��ن �أب��ي عب��داهلل الأ�ص��م (631ه��ـ1234/م) وغريه��ا م��ن
املط��والت ،كم��ا �أل��ف العوتبي ال�صح��اري كتاب (الأن�س��اب) ال��ذي ُي َع ُّد
مرجع�� ًا للأن�س��اب ال ُعماني��ة :وق��د تع�� ّددت االجتاهات ح�س��ب احلاجة،
فدر���س العمانيون الط��ب ،و�أخذوه عن الذين �س��بقوهم يف هذا املجال،
ويف الق��رن العا�ش��ر الهج��ري ب��رز يف الر�س��تاق علم��اء يف جم��ال الطب
�أ�س��هموا يف خدم��ة املجتم��ع ،منه��م العالمة را�ش��د بن خل��ف بن حممد
اب��ن عب��داهلل بن ها�ش��م (ق9 :ه��ـ15/م) ،والطبيب الفقي��ه عمرية بن
ثاين بن خلف (ق10 :هـ16/م) ،والعالمة را�شد بن عمرية (تويف بعد:
1019ه��ـ1610/م) �صاح��ب كت��اب (فاكه��ة اب��ن ال�س��بيل) ال��ذي �أثبت
الطب احلديث �صحة العديد من طرقه يف املعاجلة.

لقد كانت ُعمان يف املا�ضي بحكم موقعها اجلغرايف املتم ِّيز نقطة م�ؤثرة
يف التجارة العاملية� ،أ�س��هم �أبنا�ؤه��ا يف تطوير علوم املالحة واجلغرافيا
والبح��ار والفل��ك؛ �إذ و�ص��ل العماني��ون �إلى �أفريقيا ،والهن��د  ،وال�صني،
حامل�ين معه��م م�ش��اعل الإ�س�لام ،حري�ص�ين عل��ى الدع��وة �إلي��ه ،و�إلى
مت على
تعليم القر�آن واحلديث والفقه ،وبقية العلوم لل�ش��عوب التي � ْأ�س َل ْ
�أيديه��م ،وع�بر املراحل التاريخية احلرجة مل تتوقف م�س�يرة العلم ،بل
وا�ص��ل العلم��اء دوره��م الريادي ،فم��ا �إن قام��ت دولة اليعارب��ة على يد
الإمام نا�صر بن مر�ش��د اليعربي عام (حكم 1034:ـ 1059هـ -1624 /
1649م) ،حت��ى ارتفع��ت منزل��ة العل��م ،وازده��رت العديد م��ن املراكز
العلمي��ة الت��ي ا�ش��تملت على ع��دد من امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة مت ّثلت فيما
ي�أتي:
®®املدار���س الت��ي انق�س��مت �إل��ى ق�س��مني :مدار���س ُيع َّل��م فيه��ا القر�آن
الكرمي و�أ�سا�سيات القراءة والكتابة ،ومدار�س العلوم املختلفة ،التي
كان يوا�ص��ل فيها طالب مدار���س القر�آن الكرمي درا�س��تهم يف فنون
�أخرى ،فيتعل َّمون احل�ساب ،والنحو ،واللغة ،والطب.
®®امل�س��اجد :الت��ي انت�ش��رت يف العديد م��ن املدن العماني��ة مثل :نزوى،
والر�س��تاق ،و�إزك��ي ،و�صح��ار ،وب��ركاء ،و�س��مائل ،و�س��مد ال�ش���أن،
و�إب��راء ،و�ش��نا�ص ،ول��وى ،وكان التعليم يف هذه امل�س��اجد على �ش��كل
الكتب
حلقات ي�ش��كلها طالب العلم حول ال�ش��يوخ ،وفيها �أي�ض ًا ُت ْن�سخ ُ
العلمية القيمة.
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®®املكتب��ات الت��ي انق�س��مت �إل��ى مكتب��ات عام��ة ،مث��ل :مكتب��ة ح�صن
الر�ستاق ومكتبة جربين ،ومكتبات خا�صة ميتلكها العلماء والوجهاء،
مثل :مكتبة ال�ش��يخ الفقيه را�ش��د بن �س��عيد بن را�شد اجله�ضمي يف
�س��مد ال�ش���أن ،ومكتب��ة ال�ش��يخ خل��ف بن �س��نان الغاف��ري التي كانت
ت�ضم �أكرث من ت�س��عة �آالف كتاب ،وكذلك مكتبة ال�ش��يخ خمي���س بن
�سعيد ال�شق�صي بالر�ستاق.
®®املجال���س الت��ي تنوعت ب�ين املجال���س العام��ة ،التي ميلكه��ا الأهايل
(ال�س َبل) جمع �سبلة ،وجمال���س متلكها الدولة تتمثل
ُ
وعرفت با�س��م ِّ
يف املحاك��م ال�ش��رعية واحل�ص��ون ،واملجال���س اخلا�ص��ة بالعلم��اء
والفقه��اء ،التي يفتحون فيه��ا بيوتهم للطالب لتلقي العلم واملعرفة،
وقد �أ�س��همت هذه املجال���س جميع ًا ب�أنواعها املختلفة يف ن�شر العلم،
ومناق�شة الق�ضايا احلياتية املختلفة.
®®املراك��ز العلمي��ة ،التي ا�ضطلعت بن�ش��ر املعرفة ،و�أه��م هذه املراكز
كانت يف نزوى ،والر�ستاق ،وبهالء ،وجربين ،و�أدم ،و�إبراء وغريها.
وكان للإنت��اج الفك��ري �أي�ض�� ًا دور يف ن�ش��ر العل��م واملعرف��ة يف عه��د
اليعارب��ة؛ �إذ ظه��رت العدي��د م��ن امل�ؤلف��ات الفقهي��ة املتخ�ص�صة ،كما
ظه��رت املو�س��وعات الفقهي��ة مثل( :منه��ج الطالبني وب�لاغ الراغبني)
خلمي���س بن �سعيد ال�شق�صي (ق11:هـ17/م) ،و(جواهر الآثار ومنهج
الأب��رار واحلج��ة عل��ى الفج��ار) ملحم��د ب��ن عب��داهلل ب��ن جمع��ة
اب��ن عبي��دان (1104ه��ـ1692 /م) وغريهما� ،أما جمال عل��وم اللغة
والأدب؛ فق��د ب��رز �ش��عراء وعلم��اء لغة كثريون منهم :ال�ش��يخ ب�ش�ير
اب��ن عام��ر الف��زاري (ق11:ه��ـ17/م) ،وال�ش��يخ �س��امل ب��ن حم��د

اب��ن �س��عيد الربا�ش��دي (ق11:ه��ـ17/م) ،وال�ش��يخ �س��عيد ب��ن غ��امن
اب��ن م�س��عود الن��زوي (ق11:ه��ـ17/م) ،و�س��عيد بن حمم��د اخلرو�صي
املع��روف بالغ�ش��ري (ق12:ه��ـ18 /م) ،وحمم��د بن م�س��عود ال�صارمي
(ق11:هـ17/م) ،وال�ش��يخ مداد بن حممد الغافري ،وال�ش��يخ عامر بن
عب��داهلل بن غريب العقري (ق12:ه��ـ18 /م) ،وغريهم ممن كان لهم
الأث��ر يف عل��وم اللغ��ة والأدب ،ويف تل��ك الف�ترة �أي�ض ًا ،ظه��رت م�ؤلفات
عديدة يف الأن�س��اب والتاريخ مثل (ك�ش��ف الغمة اجلامع لأخبار الأمة)
ل�س��رحان بن �س��عيد الأزكوي (تويف يف القرن12 :هـ18/م) ،و(امل�ؤمتن
يف ذك��ر مناق��ب ن��زار واليم��ن) لل�ش��يخ �س��ليمان ب��ن بلع��رب ب��ن عامر
العقري النزوي (ق11:هـ17/م) ،وكتاب (�سري امل�سلمني) لل�شيخ �سيف
ابن �س��لطان بن �س��يف اليعرب��ي (مت عام 1101هـ1690/م) ،و(�س�يرة
الإم��ام نا�ص��ر بن مر�ش��د) لعب��داهلل بن خلف��ان بن قي�ص��ر ال�صحاري
(ق11:هـ17/م).
وبرزيف عهد اليعاربة عدد من العلماء امل�ش��تغلني بالطب منهم :ال�ش��يخ
ب�ش�ير الف��زاري (ق11:ه��ـ17/م) ،وال�ش��يخ خل��ف ب��ن �س��نان الغافري
(ق11:ه��ـ17/م) ،وال�ش��يخ �س��ليمان ب��ن �إبراهي��م الع��ويف (ق12:ه��ـ/
18م) ،وال�ش��يخ �س��ليمان بن �أحمد الريامي (ق11:هـ17/م) ،وال�ش��يخ
حممد بن �س��عيد بن را�ش��د العي�س��ائي (ق12:هـ18 /م) ،كما �أن هناك
العديد من الفلكيني يف تلك احلقبة �أمثال :ال�شيخ حممد بن عبداهلل بن
مبارك امل�س��روري الريام��ي (ق11:هـ17/م) ،وال�ش��يخ �أحمد بن جمعة
الأزك��وي ،وال�ش��يخ را�ش��د بن خل��ف العقي��د املنحي (ق12:ه��ـ18 /م)،
وال�شيخ عمر بن م�سعود املنذري (ق12:هـ18 /م) وغريهم.
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التعليم يف عهد دولة البو�سعيديني
ويف ع��ام 174٤م عندم��ا � ّأ�س���س الإمام �أحمد بن �س��عيد دولة البو�س��عيديني ،تف َّرغت الدولة
لن�شر العلم ،والتجارة ،والتو�سع اخلارجي ،ففي عهدها ا�ستمرت احل�ضارة العمانية يف �شرق
�أفريقي��ا م� ِّؤ�س�س�� ًة المرباطورية ارتفع �ش���أنها؛ �إذ �ش��جعت ت�أليف الكتب ،وم�س��اندة العلماء،
والتوا�صل مع الدول الكربى �آنذاك عرب رحالت بحرية م�شهورة �أ�سهمت يف التبادل الثقايف.
وبعد قيام دولة البو�سعيديني ظلت املدار�س الدينية ،وامل�ساجد ،واملكتبات ،واملجال�س داخل
عمان م�س��تمرة يف ت�أدية دورها ،ون�ش��ر علوم الدين ،وتثقيف املتعلمني ،وحمل م�شاعل النور
�إلى �أرجاء الدولة العمانية بامتدادها عرب البحار ،كما برزت العديد من املراكز العلمية يف
الدولة ،وكانت �أهم هذه املراكز يف نزوى ،والر�ستاق ،وبهالء ،وجربين ،و�صحار ،و�صاللة،
ومرباط ،و�شمال ُعمان التي كان لها �إ�سهامات يف حركة الت�أليف والن�شر.
وظهر يف تلك احلقبة �أي�ض ًا علماء � ّ
أجلء كثريون ،اهتموا بالت�أليف يف العلوم الدينية ،وعلوم
اللغة العربية ،ويف الأدب ،والتاريخ ،وكتابة ال�سري ،وعلوم الفلك ،فرتكوا �إرث ًا ثقافي ًا متثل يف
العديد من املجلدات ،ومن �أبرز هذه الكتب( :الفتح املبني يف �س�يرة ال�س��ادة البو�سعيديني)
حلميد بن حممد بن رزيق (ق13 :هـ19/م) ،و(�شقائق النعمان) ملحمد بن را�شد اخل�صيبي
(1410 -1336ه��ـ1990-1918 /م) ،و(مقالي��د الت�صري��ف) ل�س��عيد ب��ن خلف��ان اخلليلي
(1287-1226هـ1871-1811 /م) ،و(نثار اجلوهر) لنا�صر بن �سامل الرواحي (1339هـ/
1920م) ،و(جوهر النظام) ،و(معارج الآمال) ،و(م�شارق �أنوار العقول) ،و(حتفة الأعيان
يف �س�يرة �أهل ُعمان) لنور الدين عبداهلل بن حميد ال�ساملي (1332هـ1914/م) ،و(نه�ضة
الأعيان) ملحمد بن عبداهلل ال�ساملي (1406-1314هـ1985-1896/م) ،و(بداية الإمداد)
ل�س��ليمان بن حممد الكندي (1337-1298ه��ـ1918 -1881 /م) ،و(املهذب وعني الأدب)
يف املرياث،و(ق�ص���ص و�أخب��ار ج��رت يف ُعم��ان) لأب��ي �س��ليمان حممد بن عامر بن را�ش��د
املع��ويل املعروف باب��ن َع ِريق(1190هـ1777/م) .كما حظي ال�ش��عر يف تلك الفرتة مبنزلة
عدي
عظيمة ،فظهر بع�ض ال�ش��عراء مثل :حممد بن �ش��يخان ال�س��املي ،ونا�صر بن �سامل بن ّ
الرواحي املعروف ب�أبي م�سلم البهالين ،وعبداهلل بن علي اخلليلي ،وغريهم من ال�شعراء.
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كم��ا ظه��رت مكتبات عدي��دة كانت مرجع�� ًا لطالب العلم ،مث��ل :مكتبة
ال�شيخ را�شد بن �سيف اللمكي يف الر�ستاق ،ومكتبة نور الدين ال�ساملي يف
والية بدية ،ومكتبة ال�ش��يخ ماجد بن خمي���س العربي يف والية احلمراء،
ومكتب��ة ال�ش��يخ �أب��ي نبهان جاع��د بن خمي���س اخلرو�ص��ي يف وادي بني
خرو�ص ،وغريها من املكتبات يف نزوى وبهالء.

النواة الأولى للمدار�س النظامية

رغ��م التح��والت الت��ي مرت به��ا املنطق��ة يف الن�صف الثاين م��ن القرن
تتغ�ير الر�ؤية يف التعليم ،بل ا�س��تمر �إن�ش��اء
التا�س��ع ع�ش��ر وم��ا يليه ،مل ّ
املدار���س وبالأخ���ص يف م�س��قط؛ �إذ اجته �إلى ت�أ�سي���س مدار���س حديثة
�أو�س��ع من �إطار الكتاتيب واملدار���س القر�آنية املنت�ش��رة �آنذاك ،وات�ضح
ذل��ك يف �إن�ش��اء بع�ض املدار���س يف م�س��قط ،التي �ش��كلت الن��واة الأولى
للمدار�س النظامية فيما بعد ،وهي:

فيها مواد القر�آن الكرمي والفقه والتوحيد واللغة العربية بفروعها ،وقد
�أن�ش��ئت هاتان املدر�س��تان يف عهد ال�س��لطان في�صل بن تركي (-1888
1913م) .ومن املدار�س التي كانت معروفة �أي�ضا �آنذاك مدر�سة ال�شيخ
را�ش��د بن عزّيز اخل�صيبي ،الذي ا�س��تمر ي ّدر���س يف بيت��ه طالب العلم
قرابة �أربعني عام ًا؛ �إذ كان يقوم بتدري�س��هم العلوم الدينية وعلوم اللغة
العربية من نحو و�صرف وبيان.

بدايات التعليم النظامي اخلا�ص
عام 1900م

بد�أ التعليم الأهلي يف والية مطرح ،التي كان يوجد بها عدد من املدار�س
النظامي��ة اخلا�ص��ة منها :مدر�س��ة الأ�س��تاذ حمم��د بن جواد دروي���ش،
ومدر�س��ة الأ�س��تاذ باقر بن رم�ضان بن مراد ،ومدر�س��ة الأ�س��تاذ جواد
ابن جعفر اخلابوري ،ومدر�سة الأ�ستاذ ح�سن بن علي ها�شم ،ومدر�سة
الأ�ستاذ حممد علي بن تقي اللواتي ،ومدر�سة الأ�ستاذ عبداهلل بن علي
يف الفرتة1888 -1871( :م):
ابن عبداهلل �آل حممد ،ومدر�سة الأ�ستاذ قا�سم بن عبداهلل بن حممد،
َ
ت� َّأ�س َ�س��ت مدر�س��ة م�س��جد اخلور يف م�س��قط بجوار ق�صر بيت اجلريزة �إ�ضافة �إلى مدر�س��ة الأ�س��تاذ عبد الر�ضا بن علي بن عبداهلل ،ومدر�سة
عن��د مدخ��ل قلعة امل�يراين يف عه��د ال�س��لطان تركي بن �س��عيد (حكم :جمع��ة ال�س��ودي ،وكان��ت هذه املدار���س حا�صلة عل��ى ت�صاريح من وايل
1305-1287هـ1888-1871 /م) ،وقد ُ�س�� ِّميت املدر�س��ة بهذا اال�س��م؛ مطرح ،مع وجود �إ�شراف حكومي عليها من دائرة املعارف.
لأن التدري���س يف تل��ك الف�ترة كان يف امل�س��جد ،و ُيد َّر���س فيه��ا الق��ر�آن
الك��رمي ،و�أ�ص��ول الدي��ن ،وعل��وم اللغ��ة العربي��ة ق��راء ًة وكتاب�� ًة ،ونحو ًا �أما مباين هذه املدار���س فكانت عبارة عن بيوت ا�س��ت ُْخ ِدمت مدار���س،
وبالغ ًة ،وظلت الدرا�سة بهذه املدر�سة قائمة حتى عام 1973م� ،إ�ضافة وبل��غ ع��دد الط�لاب فيها ما ب�ين (� )150إلى ( )300طال��ب وطالبة يف
مغب مب�س��قط يف عهد ال�س��لطان كل مدر�س��ة� ،أم��ا الدرا�س��ة فكان��ت على فرتت�ين� :صباحية من ال�س��اعة
�إلى ذلك �أن�ش��ئت مدر�س��ة الزواوي يف ّ
ترك��ي بن �س��عيد �أي�ض ًا ،وا�س��تمر التعليم بها �إلى عهد ال�س��لطان �س��عيد الثامنة �إلى الثانية ع�شرة والن�صف ظهر ًا ،وم�سائية من ال�ساعة الثالثة
اب��ن تيمور(حك��م1390-1350 :ه��ـ1970-1932 /م) ،وكانت تد ّر���س والن�صف �إلى اخلام�س��ة م�س��ا ًء� ،أما املناهج الدرا�س��ية املطبقة يف هذه
مواد القر�آن الكرمي واللغة العربية قراء ًة وكتاب ًة ،ونحو ًا ،ومن مدار���س املدار���س فكان��ت توف��ر من جمهورية لبن��ان وجمهورية الهند ،و ُيد َّر���س
امل�س��اجد الأخ��رى مدر�س��ة م�س��جد الوكيل الت��ي تقع مقابل بيت ال�س��يد فيه��ا القر�آن الك��رمي ،واللغ��ة العربية ،واللغ��ة الإجنليزية ،واحل�س��اب،
نادر بن في�صل يف م�سقط ،وكذلك مدر�سة بيت الوكيل التي كان ُيد َّر�س واجلغرافيا� ،أما املراحل الدرا�سية فكانت تنق�سم �إلى م�ستوى (�أ) وهو
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�أعل��ى م�س��توى وم�س��تويني (ب) ،و(ج) ،و�صف الأ�ش��بال ،وكذلك �صف
البن��ات ،وبع���ض هذه املدار���س كان��ت تقوم بتزوي��د خ ِّريجيها بر�س��ائل
تو�صية �إلى م�ؤ�س�سات العمل ،وا�ستمرت هذه املدار�س يف تقدمي خدماتها
�إل��ى ح�ين تعميم التعليم النظامي احلكومي يف العام 1970م ،بعد ذلك
حتول بع�ضها ليقدم درو�س تقوية ملا يدر�س يف التعليم احلكومي �إلى �أن
توقفت متام ًا يف فرتة الثمانينات.

ت�أ�سي�س مدر�سة بوذينة مب�سقط
عام 1914م

مت يف عه��د ال�س��لطان تيم��ور ب��ن في�ص��ل ( 1350-1331ه��ـ -1913/
1932م) تكليف �شخ�ص يعرف با�سم (حممد علي بوذينة) (ق14 :هـ/
20م) لتدري�س عدد من البنني والبنات يف منزل مب�سقط ،والذي عرف
فيم��ا بع��د مبدر�س��ة بوذينة ،يدر���س فيه��ا علوم الق��ر�آن الك��رمي واللغة
العربي��ة والتاري��خ واجلغرافي��ا واحل�س��اب ،كم��ا كان��ت للمدر�س��ة خطة
درا�س��ية ا�ش��تملت على �س��ت ح�ص�ص يومي�� ًا ،وبلغ ع��دد طلبتها ()120
طالب ًا وطالب ًة يدر�سون جميع ًا يف غرفة واحدة وا�سعة ،وا�ستمر التدري�س
فيها �إلى عام 1930م.

ت�أ�سي�س مدر�سة �صحار
عام 1924م

ت�أ�س�س��ت مدر�س��ة �صح��ار الت��ي كانت تقع مقاب��ل قلعة �صح��ار من جهة
ال�ش��مال ،وق��د �أ�س�س��ها ال�س��يد حمد ب��ن في�صل ب��ن تركي ،وق��د �ضمت
املدر�س��ة �أك�ثر م��ن مائ��ة طالب م��ن خمتل��ف املناطق والق��رى املحيطة
ب�صحار ،وكانت تد ّر���س القر�آن الكرمي واللغة العربية واحلديث والنحو
واحل�ساب واخلط.

ال َّتحول م��ن التعليم التقليدي �إلى التعليم
النظامي احلديث

عام 1930م

®®ب��د�أ التح��ول م��ن التعلي��م التقلي��دي �إل��ى التعلي��م النظام��ي مبعن��اه
احلديث؛ ف�أن�ش��ئت مدار���س حم��دودة تخ�ضع للتخطيط والإ�ش��راف
احلكوم��ي ،و�أخذت تد ِّر���س مناهج حم ّددة املحت��وى ومتعدِّ دة املواد،
ويق��وم بالتدري���س فيه��ا معلم��ون ع َّينته��م الدول��ة ،وله��ذه املدار���س
�إدارات خا�ص��ة به��ا ،و�ش�� ّكلت ه��ذه املدار���س عل��ى ندرته��ا التعلي��م
النظامي يف عمان قبل عام 1970م.
®®كم��ا ب��د�أ التعلي��م باملدر�س��ة ال�س��لطانية الأول��ى يف م�س��قط يف عه��د
ال�س��لطان تيمور بن في�صل ب�إ�ش��راف حكومي ،وكانت تقع يف م�سقط
بجوار م�ست�ش��فى ال�سعادة ،وقد �ش��ارك ُم َد ِّر�سون من البالد العربية
يف التدري���س به��ذه املدر�س��ة ويف �إدارته��ا ،منهم �إ�س��ماعيل بن خليل
الر�صا�ص��ي ال��ذي كان مدي��ر ًا للمدر�س��ة ،وكانت املواد التي تدر���س
به��ا الق��ر�آن الك��رمي ،والتوحي��د ،والفق��ه ،واللغة العربي��ة بفروعها،
والعل��وم ،وال�صحة ،والتاريخ ،واجلغرافيا ،والرتبية الوطنية ،وذلك
وفق ًا لربنامج منظم ُين َّفذ من خالل اتباع خطة درا�سية حمددة.

التعليم النظامي يف عهد ال�س��لطان �س��عيد
ابن تيمور
عام 1935م

®®�أُ ِّ�س َ�س��ت مدر�سة بيت ال�س��يد نادر بن في�صل يف عهد ال�سلطان �سعيد
اب��ن تيمور بن في�ص��ل ،وكانت ت�ضم عدد ًا م��ن الطالب والطالبات،
وكان يدر���س فيها ال�ش��يخ �أحمد بن �س��ليمان بن زهران الريامي؛ �إذ
كان يق��وم بتعليم القر�آن الكرمي ،والتوحي��د ،والفقه ،واللغة العربية
واحل�ساب.
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®®ح َّل��ت املدر�س��ة ال�س��لطانية الثاني��ة الت��ي �أن�ش��ئت م��ن خ�لال دم��ج وكذلك وفق ًا خلطة زمنية؛ �إذ �ش��ملت الدرا�س��ة القر�آن الكرمي ،والفقه
مدر�س��ة اخلور مع مدر�سة بيت ال�سيد نادر بن في�صل حمل املدر�سة الإ�س�لامي ،واحلديث ال�ش��ريف ،واللغة العربية ،والتاريخ ،واجلغرافيا،
ال�سلطانية الأولى ،وذلك بعد ا�ستئجار منزل ليكون مقر ًا لها؛ لتكون واحل�ساب ،والهند�سة ،وال�صحة ،والطبيعة ،والر�سم ،والريا�ضة.
�أول مدر�سة نظامية يف عهد ال�سلطان �سعيد بن تيمور ،وكانت ت�ضم
�إلى جانب البنني عدد ًا من البنات ،كما كانت تعمل املدر�س��ة بنظام
الي��وم الكام��ل املك ّون م��ن الف�ترة ال�صباحية وفرتة ما بع��د الظهر ،عام 1940م
ً
وكانت تد ِّر�س ًالقر�آن الكرمي ،والفقهً ،والتوحيد ،واللغة العربية قراءة اف ُت ِت َحت املدر�سة ال�سعيدية مب�سقط ،وتوقفت على �أثرها �أن�شطة املدار�س
وكتاب ًة ،وخطا ،و�إن�شا ًء ،و�إمال ًء ،ونحوا ،كما ُد ِّر�ست الأنا�شيد ،واللغة
ال�س��ابقة لتبد�أ مرحل��ة �أكرث تطور ًا يف التعلي��م النظامي احلكومي ،وقد
الإجنليزي��ة ،والتاري��خ ،واجلغرافيا ،والرتبية الوطنية ،واحل�س��اب،
مبان مدر�سية �أع َّدت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض؛
وال�صح��ة ،والريا�ض��ة البدني��ة ،وقد حظي��ت مادتا الإم�لاء واخلط ظهر ذلك جل ًّيا يف �إن�شاء ٍ
العرب��ي بنوعي��ه الن�س��خ والرقع��ة بعناي��ة خا�ص��ة؛ ذل��ك لأن الوثائق �إذ احت��وت ه��ذه املدر�س��ة عل��ى مبنى خمتلف عن مدار���س امل�س��اجد �أو
واملعام�لات كانت تكتب �-آنذاك -بخط اليد ،وكانت الدرا�س��ة تبد�أ مدار�س البيوت ،وقد �ضم مبنى املدر�سة ف�صو ًال درا�سية وغرف ًا للإدارة
بال�ص��ف التمهيدي ثم الأول والثاين والثالث من املرحلة االبتدائية ،واملدر�سني ،وقد كانت الكتب الدرا�سية التي ُق ِّررت عند ت�أ�سي�س املدر�سة
كما كان ي�س��مح بعودة خ ِّريجي ال�صف الثالث لإعادة ال�صف نف�س��ه جتل��ب من جمهورية م�صر العربية ودولة فل�س��طني ،مثل كتاب( :النحو
لعدة �سنوات تعزيز ًا ملعلوماتهم� ،أما خ ّريجو هذه املدر�سة واملدار�س الوا�ضح) ،و(القراءة الر�شيدة)� ،أما كتب الريا�ضيات والعلوم والتاريخ
التي �س��بقتها فكانوا يلتحق��ون بالوظائف احلكومية املتوفرة �آنذاك ،واجلغرافي��ا ،وبع���ض كت��ب اللغ��ة العربي��ة فكان��ت توف��ر م��ن جمهوري��ة
لبنان ،كما حظيت مادة الرتبية الإ�سالمية بقدر كبري من االهتمام بني
والتي كان معظمها يف دائرتي الوالة واجلمارك.
امل��واد الدرا�س��ية ،ف�إلى جان��ب القر�آن الكرمي كان هن��اك كتاب (تلقني
ال�صبي��ان م��ا يل��زم الإن�س��ان) لل�ش��يخ العالم��ة ن��ور الدي��ن �أب��ي حممد
عبداهلل بن حميد ال�س��املي (1332هـ1914/م) ،وكانت املدر�سة تد ّر�س
عام 1936م
اف ُت ِت َحت املدر�س��ة ال�سعيدية ب�صاللة يف عهد ال�سلطان �سعيد بن تيمور� ،أن�شطة ال�صفية �شملت التمثيل والريا�ضة البدنية والرحالت ،وا�شتملت
ب�صفته��ا �أول مدر�س��ة للبنني يف �صاللة مبحافظة ظف��ار ،وكانت مكونة الدرا�س��ة يف املدر�س��ة عل��ى مرحلتني درا�س��يتني :الأول��ى مرحلة ما قبل
م��ن ث�لاث غرف ،وق��د اقت�صر التعلي��م يف البداية على الق��ر�آن الكرمي االبتدائ��ي ومدته��ا �س��نتان متهيديت��ان ،والثانية هي املرحل��ة االبتدائية
والتجوي��د وتعلي��م �أم��ور الدي��ن الأ�سا�س��ية ،وكذل��ك الق��راءة والكتابة ،ومدتها �س��ت �س��نوات ،مين��ح الناجحون فيه��ا ال�ش��هادة االبتدائية التي
وعملي��ات احل�س��اب الأولي��ة ،وكان��ت للمدر�س��ة هيئ��ة تق��وم ب�إدارته��ا ،ت�صدرها دائرة املعارف �آنذاك.
وو�ضعت للمدر�سة مناهج ابتدائية منا�سبة ،و�سارت الدرا�سة فيها وفق ًا
لكت��ب درا�س��ية تت��م املوافقة عليها من قبل ال�س��لطان �س��عيد ب��ن تيمور،
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عام 1948م

عام 1962م

اف ُت ِت َح��ت مدر�س��ة الغ��زايل بوالي��ة �ص��ور ،ب�صفتها �أول مدر�س��ة نظامية
خا�صة ،و�أ�س�س��ها عب��داهلل وعلوي �أبناء �أحمد الغ��زايل ،وقد ُبنيت على
نفقة �شيوخ والية �صور و�أهاليها.

َت� َّأ�س َ�س��ت مدر�س��ة البيماين ،وهي �أول مدر�س��ة نظامية مت ت�أ�سي�س��ها يف
حمافظة الداخلية يف والية بهالء ،وتن�س��ب �إلى قبيلة م�ؤ�س�سها حمد بن
�س��يف بن �س��امل البيماين (1384-1341هـ1965-1923 /م) ،والتحق
باملدر�س��ة العديد من �أبناء والية بهالء والقرى املجاورة لها ،وقد ق�س��م
البيماين �-آنذاك -طالب املدر�س��ة �إلى �س��بعة ف�صول ،وقام بتدري�سهم
مع��ارف مل ي�س��بق �أن ُد ِّر�س��ت يف مدار���س الق��ر�آن الك��رمي ،ف�إلى جانب
تدري���س الق��ر�آن كانت هناك مق��ررات يف الرتبية الأخالقي��ة ،والرتبية
االجتماعية ،والرتبية اللغوية؛ �إن�ش��ا ًء وتعبري ًا وخط ًا وخطابة و�إن�ش��اد ًا،
والرتبي��ة ال�صح ّي��ة ،ومادة التاريخ التي ت�ش��مل تاري��خ العلماء والأئمة،
واجلغرافيا واملعارف عامة ،ومبادئ احل�س��اب الأ�سا�س��ية ،كما كان يعد
البيم��اين مق��ررات مدر�س��ته و�أنا�ش��يدها بنف�س��ه ،وقد انتهت املدر�س��ة
بوفاته عام 1965م.

عام 1951م
اف ُت ِت َ��ح املبن��ى اجلدي��د للمدر�س��ة ال�س��عيدية ب�صالل��ة ،وبافتتاحه��ا
حدث��ت تط��ورات يف الكت��ب وال�صف��وف الدرا�س��ية والهيئ��ة الإداري��ة،
و�أ�صبح��ت م��ن امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة املهم��ة يف �صالل��ة .وب�أم��ر
م��ن ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م
حفظ��ه اهلل ورع��اه� -أُ ِعي��د بن��ا ُء ه��ذه املدر�س��ة وتطويره��ا ،وافتت��حاملبن��ى اجلدي��د يف اخلام���س والع�ش��رين م��ن نوفمرب من ع��ام 2000م.

عام 1959م

ن�ش َئت مدر�سة �سعيدية �أخرى يف مدينة مطرح يف حارة ال�شمال ،وكانت
�أُ ِ
بدايتها يف بيت ميلكه احلاج علي بن عبداللطيف اللواتي وي�سمى (بيت
املنذري) ،ا�س��ت�ؤجر م�ؤقت ًا �إلى حني اكتمال املبنى احلديث الذي �أن�ش��ئ
خ�صي�ص�� ًا للمدر�س��ة على الطري��ق البحري ،وافتتح يف العام الدرا�س��ي
(1961/1960م) ،وكان يق��وم بالتدري���س يف ه��ذه املدر�س��ة معلم��ون
ُعمانيون ،و�أ�شقاء من الدول العربية على غرار النظام واملنهاج املطبق
يف املدر�س��ة ال�س��عيدية مب�س��قط .ويف ع�صر النه�ضة املباركة مت يف عام
1971م ترميم مبنى املدر�سة من جديد ،مع تغيري ا�ستعماله �إلى مدر�سة
�أ�سماء بنت �أبي بكر ،ولكن املبنى نف�سه �أعيد ا�ستخدامه مدر�سة للبنني
يف عام 2006م حتت ا�سمه الأ�صلي (املدر�سة ال�سعيدية مبطرح).

الفصل الثالث
محطات مشرقة في مسيرة التعليم المدرسي

«�إنن��ا نه��دف �إىل ن�ش��ر التعلي��م يف جمي��ع �أنح��اء ال�س��لطنة؛ لكي ين��ال كل ن�صيب��ه يف التعليم
وف��ق قدرات��ه ،كم��ا نعم��ل عل��ى و�ضع خط��ة للق�ضاء عل��ى الأمي��ة ،ونر ِّكز ب�ص��ورة خا�صة على
التعلي��م املهن��ي والتعلي��م الع��ايل؛ حت��ى نلب��ي حاج��ة الب�لاد م��ن الق��وى الب�ش��رية العماني��ة
امل ُ َد َّرب��ة ،و ُتب��ذل جه��ود يف �س��بيل تعم�ين املناه��ج يف خمتل��ف املراح��ل التعليمي��ة ،والتو�س��ع يف
اخلدم��ات التعليمي��ة يف املراح��ل الدرا�س��ية املختلف��ة وخا�ص��ة املرحل��ة االبتدائي��ة ،وتوف�ير
املدار�س الإعدادية والثانوية يف مراكز املناطق التعليمية املختلفة.
ويف خطط امل�س��تقبل �إن�ش��اء معهد ت�أهيل للمعلمني العمانيني قبل اخلدمة و�أثناءها للعمل
يف املدار���س االبتدائية ،و�إن�ش��اء مدر�س��ة ثانوية زراعية بنزوى ،و�إن�ش��اء ثالث مدار�س ثانوية
فني��ة  -جتاري��ة  -زراعي��ة � -صناعي��ة و�أرب��ع مدار���س (�إعدادي��ة ثانوي��ة) ومعهدي��ن لإع��داد
املعلم�ين واملعلم��ات� ،إىل جان��ب موا�صلة بناء املدار���س االبتدائية يف املناطق التي مل ت�ش��ملها
املدار���س االبتدائي��ة حت��ى الآن ،واالهتمام ب�إيفاد البعثات من خريجي املدار���س الثانوية �إىل
اجلامعات واملعاهد العليا يف الدول ال�صديقة املختلفة».
من النطق ال�سامي
يف حديث �صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه-
�إىل ال�شعب ال ُعماين عرب تلفزيون ال�سلطنة
 26نوفمرب1975م
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نه�ضة التعليم
عام 1970م

®®�أُ ِّ�س َ�س��ت �أول وزارة حديثة للتعليم يف ال�س��لطنة ،وحملت ا�س��م(وزارة
املع��ارف) ،وبلغ عدد املدار���س بال�س��لطنة يف تل��ك الفرتة ( )3ثالث
مدار���س ،وه��ي :املدر�س��ة ال�س��عيدية يف والي��ة �صالل��ة ،واملدر�س��ة
ال�سعيدية يف والية م�سقط ،واملدر�سة ال�سعيدية يف والية مطرح ،وبلغ
طالب وطالبة.
عدد الطالب بها حوايل (ٍ )900
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 1971/1970م� ،أقي��م املهرج��ان الطالبي الأول
يف املدر�س��ة ال�سعيدية مب�سقط ،وقد �ش�� ّرف ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظم-حفظ��ه اهلل ورع��اه -املدر�س��ة
وطالبه��ا بح�ض��وره ومبتابع��ة فعالي��ات ذل��ك املهرج��ان الطالب��ي،
وبتكرمي الفائزين وامل�ش��اركني فيه؛ �إذ ته��دف املهرجانات الطالبية
�إلى التعبري عن والء الطالب ،وانتمائه للوطن ،وتقديره لباين نه�ضة
عم��ان احلديث��ة ح�ضرة �صاحب اجلالل��ة ال�س��لطان املعظم -حفظه
اهلل ورعاه ،-وما �أجنز يف هذا العهد املبارك ،وتعك���س عرب الطالب
ما يك ّنه ال�شعب لعمان وقائدها.

®®اف ُت ِت َح��ت �أول مدر�س��ة دولي��ة يف �س��لطنة عم��ان ،وت�س��مى «املدر�س��ة
الربيطانية» مب�سقط  ،ويق�صد باملدار�س الدولية هي تلك امل�ؤ�س�سات
التعليمية التي �أن�ش���أتها اجلاليات لتعليم �أبناء املقيمني يف ال�س��لطنة
كل ح�س��ب جن�سيته ،و ت�ستقطب طالب ًا من جن�سيات خمتلفة ما عدا
الط�لاب العمانيني ،كما تطبق هذه املدار���س برامج عاملية من حيث
املناه��ج وطرق التدري���س واخلطط الدرا�س��ية ،وتطب��ق على طالبها
االمتحانات الدولية.
®®يف الع��ام الدرا�س��ي1974/1973م  ،جتاوز عدد املدار���س احلكومية
التابع��ة ل��وزارة الرتبية والتعليم ( )100مدر�س��ة ،وبلغ عدد املعلمني
( )1195معل ًم��ا ومعلم��ة ،وب��د�أ تطبي��ق مرحلة التعلي��م الثانوي ،كما
افتتح��ت مراك��ز ملحو الأمية �ش��ملت (� )70ش��عبة ،التحق بها حوايل
دار�س��ا ودار�سة ،كما ابتُعث عدد من الدار�سني بلغ ()273
(ً )2429
طالب ًا يف التخ�ص�صات املختلفة ،و�أخذ عددهم يف التزايد التدريجي
حتى نهاية تلك الفرتة.

عام 1974م

يف العام الدرا�س��ي 1975/1974م ب��د�أ العمل يف مراكز تعليم الكبار يف
®®يف العام الدرا�س��ي 1972/1971م ارتفعت عدد املدار���س �إلى ( )42ال�سلطنة؛ �إذ �أحدث ذلك التكامل وم ّد اجل�سور بني حمو الأمية والتعليم
مدر�سة ،وبلغ عدد الطالب حوايل ( )15334طال ًبا وطالبة.
املدر�س��ي ،ومث��ل دافع ًا للأميني لاللتح��اق بالف�ص��ول ،وموا�صلة التعليم
®®يف العام الدرا�سي 1973/1972م بد�أت مرحلة التعليم الإعدادي يف �إل��ى �أعل��ى املراح��ل دون �أي عوائق؛ مم��ا �أ َّدى �إلى اط��راد النمو يف عدد
ال�س��لطنة ،وبلغ عدد املدار�س اخلا�صة مدر�ستني ،يتلقى التعليم فيها الدار�س�ين يف كل جتمع �س��كاين ،وعلى خمتلف الت�ضاري���س ،وب�إن�ش��ائها
�أتيحت فر�صة موا�صلة التعليم للذين �أكملوا بنجاح برنامج حمو الأمية،
ما جملته ( )115طال ًبا وطالبة.
مم��ن انقطع��وا ع��ن الدرا�س��ة النظامية ،وافتت��ح نظام الدرا�س��ة احلرة
للذين ال ي�س��تطيعون موا�صلة الدرا�س��ة مبراكز تعليم الكبار .وكان نظام
الدرا�س��ة يف مراكز تعليم الكبار يبد�أ من ال�صف اخلام���س وا�ستمر هذا
عام 1973م
احل��ال حت��ى عام 2006م ،حني �أ�صبحت حمو الأمية ثالث �س��نوات بدل
®®مت تغيري ا�سم(وزارة املعارف) �إلى (وزارة الرتبية والتعليم).
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�س��نتني ،و�أ�صبح ال َّدار���س ينتقل �إلى ال�صف ال�س��ابع مبا�ش��رة بعد ال�سنة
الثالثة من حمو الأمية بعد �أن كان ينتقل �إلى ال�صف اخلام�س.

والتعليم واحتياجاتها ،و�أغرا�ض التدريب املهني واحتياجاته� ،إ�ضافة
�إلى متابعة تنفيذ برنامج الرتبية والتعليم والتدريب املهني.

®®بد�أ ن�ش��اط التعليم اخلا�ص يف ال�س��لطنة ب�صدور املر�سوم ال�سلطاين
عام 1975م
ال�س��امي رق��م ( ،)1977/68ال��ذي �أت��اح الفر�ص��ة للقط��اع اخلا�ص
�أُ ِ َ
ن�شئت «الهيئة القومية للك�شافة واملر�شدات» مبوجب املر�سوم ال�سلطاين لال�س��تثمار يف التعلي��م ،وقام��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ب�إ�ص��دار
ال�س��امي رق��م ( ،)1975/10وق��د هدف��ت �إل��ى ب��ث روح ال��والء والفداء الت�شريعات املنظمة لإن�شاء املدار�س اخلا�صة يف ال�سلطنة.
للوطن بني ال�شباب ،وتن�شئتهم تن�شئة وطنية �صادقة ،وتك ِّون فيهم عادات
االعتماد على النف���س والطاع��ة والتعاون ،وامل�ش��اركة يف �أعمال اخلدمة ®®يف الع��ام الدرا�س��ي 1979/1978م �أن�ش��ئت ف�صول ملحقة مبدر�س��ة
العام��ة وتربيته��م تربي��ة متكامل��ة روح ًّي��ا وعقل ًّي��ا وج�س��م ًّيا ،وتعمل على جني��ة بنت عامر احلجرية مب�س��قط لتعلي��م الأطفال من فئة ال�صم،
�إيجاد روح الإميان والت�ضامن فيهم نحو �أبناء �أمتهم العربية ،وامل�شاركة كم��ا ُط ِّبق برنامج الرتبية الع�س��كرية لطالب حمافظة م�س��قط ،وبلغ
يف تدعيم ال�سالم العاملي املبني على العدالة؛ مما جعل لل�سلطنة ال�سبق عدد امللتحقني فيه ( )112طال ًبا.
®®يف الف�ترة م��ن 1976م �إل��ى1980م �أن�ش��ئت مدر�س��تان �إعداديت��ان
يف تنظيم احلركة الك�شفية بني الدول العربية.
�أمنوذجيت��ان ذات طاب��ع مهن��ي� ،إحداهم��ا للبنني والأخ��رى للبنات،
�إ�ضاف��ة �إلى �إن�ش��اء املعاه��د املتخ�ص�ص��ة ال�س��تيعاب احلا�صلني على
ال�شهادة الإعدادية ،من بينها :معهد نزوى الزراعي ،ومعاهد املعلمني
عام 1976م
ن�ش َئت �أول رو�ضة خا�صة للأطفال يف �سلطنة عمان ،وهي رو�ضة الفليج واملعلمات ،واملدر�سة الثانوية التجارية ،واملعهد الإ�سالمي الثانوي.
�أُ ِ
يف روي.

عام 1977م
®®�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )77/43القا�ضي ب�إن�شاء
جمل���س للرتبي��ة والتعلي��م والتدري��ب املهن��ي ،ويخت���ص املجل���س
بالواجب��ات الآتي��ة :و�ضع �أه��داف �سيا�س��ة الرتبية والتعلي��م وربطها
ب�أه��داف التدريب املهني و�سيا�س��ته ،وباحتياجات االقت�صاد الوطني
يف �إط��ار خط��ط التنمي��ة ،وو�ض��ع برنام��ج تنفي��ذي له��ذه الأه��داف
وال�سيا�س��ات عل��ى مدى ال�س��نوات املحددة لكل خط��ة تنمية ،وتقدمي
ه��ذا الربنامج �إلى جمل���س التنمية ،والتن�س��يق ب�ين �أغرا�ض الرتبية

ن�شر التعليم
عام 1980م

يف العام الدرا�س��ي 1981/1980م ،بلغ عدد املدار���س( )373مدر�س��ة،
وبل��غ ع��دد الط�لاب (  ) 106932طال ًب��ا وطالبة ،كما بل��غ عدد املعلمني
( )5150معل ًم��ا ومعلم��ة ،و�أن�ش��ئت �أول مدر�س��ة لل�ص��م والبك��م با�س��م
(مدر�سة الأمل لل�صم والبكم) يف مدينة م�سقط ،تقوم بتقدمي الرعاية
اخلا�ص��ة والت�أهي��ل املتخ�ص���ص للأطف��ال م��ن ذوي الإعاقة ال�س��معية،
وتتلخ�ص ر�س��الة هذه املدر�س��ة يف توفري اخلدمة التعليمية للطالب من
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ذوي الإعاق��ة ال�س��معية ،وتزويده��م بامله��ارات الأكادميية التي تنا�س��ب
قدراته��م وم�س��تواهم التح�صيل��ي ،ودجمه��م �ضمن الإط��ار االجتماعي
للمجتم��ع ،والتعام��ل معه��م مبث��ل التعام��ل م��ع �أقرانه��م م��ن غ�ير ذوي
الإعاق��ة� ،إل��ى جان��ب ت�أهيله��م عملي�� ًا وفني�� ًا وتربوي ًا للعم��ل يف املجاالت
املنا�س��بة لقدراته��م و�إمكاناته��م م��ن �أج��ل بن��اء م�س��تقبلهم ،وتب�ص�ير
�أ�س��رهم ،وتعريفه��م ب�أف�ضل �س��بل التعامل مع �أبنائه��م� ،إ�ضافة �إلى بث
الثق��ة يف نف���س الطالب وم�س��اعدته على تقبل �إعاقت��ه ،وذلك من خالل
حت�سني العالقات االجتماعية بينه وبني �أفراد جمتمعه.

عام 1983م

®®مت تن�صيب ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
حفظ��ه اهلل ورعاه -ك�ش��ا ًفا �أعظم لل�س��لطنة ،و�ش��هد حفل التن�صيبم�شاركة مائة وخم�سني من قيادات املنظمات الك�شفية العربية والعاملية،
ميثلون خم�س�ين بلدًا �ش��قي ًقا و�صدي ًقا� ،إ�ضافة �إلى وفود ك�ش��فية رفيعة
امل�س��توى م��ن دول الع��امل املختلف��ة ،ولق��د عزّز ه��ذا الت�ش��ريف مكانة
الك�شافة العمانية على ال�صعيد اخلليجي والعربي والعاملي.

رت �أي�ض�� ًا معاه�� ُد املعلمني
®®ويف الع��ام الدرا�س��ي 1985/1984م ُط�� ِّو ْ
واملعلم��ات؛ لت�صب��ح كليات متو�س��طة ،و�أ�صبح القب��ول فيها خلريجي
الثانوية العامة ،ومدة الدرا�سة بها عامان.
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 1985م � ،أ�ص��درت وزارة الرتبي��ة والتعليم جملة
ف�صلية (ر�س��الة الرتبية) تهدف �إلى ن�شر الثقافة الرتبوية بني فئات
املُجتم��ع املختلف��ة م��ن خ�لال ن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات والتجارب
الرتبوي��ة ،وامل�س��اهمة ُمبعاجل��ة الق�ضاي��ا الرتبوي��ة املُختلف��ة الت��ي
ته��م العامل�ين يف املج��ال الرتب��وي م��ن داخ��ل ال�س��لطنة وخارجه��ا،
و�إب��راز �أه��م امل�س��تجدات الرتبوي��ة والتوجه��ات احلديث��ة يف جم��ال
الرتبي��ة والتعلي��م .ويف ع��ام 2002م �أعيد �إ�صداره��ا ،وتطويرها من
حيث ال�ش��كل وامل�ضم��ون؛ لتتوافق واملجالت الرتبوي��ة التي ت�صدرها
امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف هذا ال�ش�أن.

عام 1997م

®®ح��ازت ال�س��لطنة عل��ى اجلائ��زة الأول��ى للمنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة
والثقافة والعلوم على م�ستوى الدول العربية؛ وذلك تقدي ًرا جلهودها
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 1984/1983م �أن�ش��ئت �أول مدر�س��ة جتاري��ة املتميزة يف جمايل حمو الأمية وتعليم الكبار.
للبنات التحقت بها احلا�صالت على ال�شهادة الإعدادية �آنذاك ،كما ®®�أ�ص��درت وزارة الرتبي��ة والتعليم ُملحق (ناف��ذة تربوية) ،وهو ُملحق
افتتحت املدر�س��ة الثانوية ال�صناعية يف منطقة الباطنة ،وكان ُي ْق ِبل ترب��وي كان��ت بدايت��ه م��ن خ�لال �صفح��ة تربوي��ة كاملة ،ت�ص��در كل
عليها احلا�صلون على ال�ش��هادة الإعدادي��ة العامةُ ،وينح خ ّريجوها �أربعاء مع �صحيفة ُعمان� ،إلى �أن �صدر �أول عدد من املُلحق بال�ش��كل
ال�ش��هادة الثانوي��ة ال�صناعي��ة ،ويف الع��ام الدرا�س��ي 1994/1993م اجلديد ب�ش��هر �س��بتمرب2002م ،وهو يف �ص��ورة ُملحق تربوي طالبي
�أوقف العمل بهذه املدر�سة.
وج��ه �إل��ى الطالب يف املق��ام الأول؛ لإيجاد
ُمتخ�ص�ص(تابلوي��د)ُ ،م ّ
ُمتنف���س لهم للتعبري عن �إبداعاتهم و�أن�ش��طتهم وق�ضاياهم ،ولينقل
®®يف العام الدرا�س��ي 1985/1984م اف ُت ِت َح ْت مدر�س��ة الرتبية الفكرية
مب�سقط لذوي الإعاقة العقلية من الأطفال؛ من �أجل تقدمي خدمات لل ُمجتمع والبيئة املُحيطة باملدر�س��ة ما يقوم به الطالب من �أن�ش��طة
تعليمي��ة وت�أهيلي��ة للط�لاب الذي��ن لديهم ا�س��تعداد للتع َّل��م من ذوي و�إ�س��هامات خمتلفة يف داخل املدر�سة وخارجها ،وتفعيل العالقة بني
الإعاق��ة العقلي��ة ،وتزويده��م باخلربات وامله��ارات التي متكنهم من املدر�س��ة واملُجتم��ع املحل��ي ،وربط الطال��ب واملُعل��م وويل الأمر ب�أهم
الق�ضايا والظواهر الرتبوية.
�شق طريقهم يف احلياة باالعتماد على �أنف�سهم.
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الطريق نحو اجلودة
عام 1998م

®®بد�أ العمل بنظام التعليم الأ�سا�س��ي لل�صفوف ()10-1؛ �إذ �ش��رعت
وزارة الرتبية والتعليم بتطوير اخلطة الدرا�س��ية وفل�س��فتها ،و�آل َّيات
التق��ومي الرتبوي ،و�إع��ادة ت�أليف املناهج الدرا�س��ية ووثائق التقومي،
وجتهي��ز مراك��ز م�ص��ادر التعل��م وخمت�برات العل��وم ،و�إخ�ض��اع
املعلم�ين وامل�ش��رفني واملخت�صني يف التقومي ل��دورات تدريبية داخلية
وخارجي��ة ،وتبل��غ عدد �س��نوات الدرا�س��ة مبرحل��ة التعليم الأ�سا�س��ي
ع�شر �سنوات ،ينتقل الناجحون يف نهايتها �إلى مرحلة ما بعد التعليم
الأ�سا�س��ي التي ت�س��تغرق عامني درا�س��يني ،وتنق�س��م �س��نوات التعليم
الأ�سا�س��ي �إل��ى حلقتني :احللقة الأولى من ال�ص��ف الأول �إلى ال�صف
الراب��ع ،واحللق��ة الثانية من ال�صف اخلام���س �إلى ال�صف العا�ش��ر.
ويركز التعليم الأ�سا�س��ي على �إك�س��اب الطالب املعارف واملعلومات،
�إ�ضاف��ة �إل��ى امله��ارات والق��درات الالزم��ة للتع ّل��م والعم��ل واحلياة،
كح ّل امل�ش��كالت والتفكري
م��ع الرتكيز على اجلان��ب العملي الأدائيَ ،
الناقد واالبتكاري .ولتحقيق هذه الأهداف ا�س��ت ُْحدثت مواد درا�سية
حديث��ة مثل :تقنية املعلومات ،وامله��ارات احلياتية� ،إ�ضافة �إلى ذلك
ملادتي
ي�س��عى النظام الرتبوي �إلى �إك�س��اب الطالب الأ�س�س املعرفية ْ
الريا�ضيات والعلوم ،وكذلك الرتكيز على تعلم مهارات اللغة العربية
واللغ��ة الإجنليزي��ة .ويف بداي��ة الأم��ر ُطبق نظ��ام التعليم الأ�سا�س��ي
مدر�س��ة لتكون درا�س��ة مبدئية لهذا النظ��ام ،وبعد و�ضع
عل��ى (َ )17
ُ
جم َع على �أنه �س��يحل
اخلط��ط ودرا�س��ة فاعلي��ة التعلي��م الأ�سا�س��ي� ،أ ِ
م��كان التعلي��م الع��ام ،وفع ً
�لا حت ّق��ق ه��ذا اله��دف و�أ�صبح��ت جميع
مدار���س ال�س��لطنة تطب��ق نظ��ام التعليم الأ�سا�س��ي بن�س��بة  %100يف
العام الدرا�س��ي 2016/2015م� ،أما مرحلة التعليم ما بعد الأ�سا�سي
فت��م فيه��ا �إ�ضافة مواد اختياري��ة بجانب املواد الأ�سا�س��ية؛ �إذ يختار

الطال��ب امل��واد الدرا�س��ية التي تلب��ي قدرات��ه واحتياجات��ه ورغباته،
وتتيح له �إمكانية درا�سة التخ�ص�ص الذي يرغب فيه.
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 2000/1999م اف ُت ِت َ��ح معه��د عم��ر ب��ن اخلطاب
للمكفوفني ،وتتلخ�ص ر�سالة هذا املعهد يف تزويد الكفيف باخلربات
املعرفي��ة الت��ي ت�س��اعده عل��ى التعام��ل م��ع �أف��راد جمتمع��ه ،وتنمي��ة
الع��ادات االجتماعية ،وغر���س القي��م الدينية وا ُ
خللقي��ة لديه؛ وذلك
ليك��ون بدي�لاً عن نظام االبتعاث �إلى خارج ال�س��لطنة لتلك الفئة من
ذوي الإعاقة.

عام 2000م

®®اف ُت ِت َح املبنى اجلديد للمدر�سة ال�سعيدية يف م�سقط ،وتبعها يف ال�سنة
نف�سها افتتاح املبنى اجلديد للمدر�سة ال�سعيدية ب�صاللة.
®®ط ّبق��ت وزارة الرتبي��ة والتعليم برنامج �صعوب��ات التع ّلم ،الذي يقدم
برنام��ج اخلدم��ات الرتبوي��ة املنا�س��بة لط�لاب �صعوب��ات التع ّل��م يف
مدار���س التعلي��م الأ�سا�س��ي بد ًال م��ن �إحالته��م �إلى مدار���س الرتبية
اخلا�ص��ة ،ويه��دف الربنام��ج �إل��ى زي��ادة فاعلي��ة التعلي��م من خالل
تق��دمي اخلدم��ات التعليمي��ة والرتبوي��ة املالئم��ة لط�لاب �صعوب��ات
التعل��م يف ال�صفوف العادية لتطوير �أدائهم الأكادميي واالجتماعي،
والتقليل من م�ش��كلة انقطاع ه�ؤالء الطالب عن مدار�س��هم ،وي�س��عى
�أي�ض ًا �إلى �إبقائهم يف بيئتهم املدر�سية ،وعدم عزلهم عن �أقرانهم يف
مدار�س تربية خا�صة �إلى جانب عالج امل�شاكل النف�سية واالجتماعية
والدرا�س��ية لديه��م ،الت��ي حت��ول دون مواكبة امل�س��توى الدرا�س��ي مع
�أقرانهم العاديني.
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عام 2002م

®®�أ�ص��درت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ن�ش��رة (التطوي��ر الرتب��وي) ،وهي
ن�ش��رة تربوي��ة �ش��هرية موجه��ة �إل��ى املعلم�ين والعامل�ين يف احلق��ل
الرتب��وي ،ته��دف �إل��ى التنمي��ة املهني��ة لل ُمعل��م ،والنهو���ض بتجارب
احلق��ل الرتب��وي والعملية التعليمية ،من خالل طرح ال�ش���أن الرتبوي
بال�س��لطنة و ُمناق�ش��ته ،واال�س��تفادة م��ن التط��ور الرتب��وي العاملي يف
العملية التعليمية.
®®ا�ست�ضافت �سلطنة عمان ممثل ًة بوزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (الأل�س��كو) امل�ؤمت َر ال�س��اب َع
ل��وزراء الرتبي��ة والتعلي��م الع��رب ،وه��دف امل�ؤمت��ر �إلى تعري��ف واقع
التعليم ما بعد الأ�سا�سي(الثانوي) يف الوطن العربي ،واقرتاح �آليات
تطوي��ره� ،إ�ضاف��ة �إل��ى تعريف التج��ارب العاملي��ة يف �إ�ص�لاح التعليم
الثان��وي والق�ضاي��ا والتحديات التي تواجهه ،وعر���ض هياكل التعليم
م��ا بع��د الأ�سا�س��ي (الثان��وي) ،وو�ض��ع ت�ص��ورات لتطويره��ا وتنويع
م�ساراتها ،وكذلك تطوير التعليم ما بعد الأ�سا�سي (الثانوي) ،وتنويع
م�ساراته لتلبية االحتياجات املجتمعية العربية ،وو�ضع قائمة مبعايري
ج��ودة التعلي��م ما بع��د الأ�سا�س��ي (الثان��وي) ،مع مراعاة امل�س��ارات
املختلفة له ،واالرتقاء بواقع املعلم العربي وتنميته اجتماع ًّيا ومهن ًّيا.
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 2003/2002م ُ ،ط ّب��ق نظ��ام التعليم الأ�سا�س��ي
يف( )81مدر�س��ة خا�ص��ة موزعة على املحافظ��ات التعليمية ،وكذلك
قيام ( )24مدر�سة خا�صة بتطبيق برنامج ثنائي اللغة ،وهوالربنامج
الذي يد َّر�س فيه مواد العلوم والريا�ضيات وتقنية املعلومات واحلا�سب
الآيل باللغة الإجنليزية.

عام 2003م

�أ�ص��در جمل���س التعلي��م الع��ايل (�س��اب ًقا) الق��رار رق��م ()2003/1/4
باملوافقة على �إن�ش��اء « املركز الوطني للتوجيه املهني » وب�إ�ش��راف وزارة
الرتبي��ة والتعلي��م؛ �إذ يحق��ق املرك��ز جمل��ة م��ن الأه��داف تتلخ���ص يف
م�س��اعدة الطالب على اكت�ش��اف ميولهم املهنية و�س��ماتهم ال�شخ�صية،
وتوجيهه��م �إلى م�س��اراتهم التعليمية واملهنية ال�صحيحة ،التي تتنا�س��ب
م��ع تلك املي��ول والقدرات ،وكذل��ك تعريفهم بالتخ�ص�ص��ات الأكادميية
املطروحة يف خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها،
كما يحر�ص املركز على تطوير خدماته ب�أف�ضل اخلربات الدولية املتوفرة
يف جم��ال التوجيه املهني ،و�إنتاج املطبوعات واللوحات الإعالنية الثابتة
واملتنقل��ة التي تهدف �إلى بث التوعية والإر�ش��اد بني الطالب يف خمتلف
حمافظات ال�سلطنة

عام 2004م
®®مت �إلغ��اء النظ��ام ال�س��ابق القائم عل��ى توزيع الطالب على الق�س��مني
العلم��ي والأدب��ي ،وا�س��تحداث نظ��ام موح��د ي�ش��مل م��واد درا�س��ية
�أ�سا�س��ية واختيارية ،وي�سمح للطالب باختيار املقررات التي تتنا�سب
مع رغباتهم وطموحاتهم امل�ستقبلية.
®®قام��ت ال��وزارة ب�إع��داد درا�س��ة « تق��ومي احللق��ة الأولى م��ن التعليم
الأ�سا�س��ي» بالتعاون مع �ش��ركة «كندكوم» ،هدف��ت �إلى تقييم احللقة
الأول��ى م��ن التعلي��م الأ�سا�س��ي بعد �أن ط ّبق��ت الوزارة نظ��ام التعليم
الأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 1998/1997م.
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عام 2005م
®®حقق��ت ال�س��لطنة امل�س��اواة ب�ين الذك��ور والإن��اث يف ن�س��ب االلتحاق
العالية بالتعليم� ،إذ ت�ساوى الذكور والإناث يف �إجمايل ن�سب االلتحاق
بالتعليم؛ وبلغت هذه الن�سبة ( )%100تقريب ًا.
®®ب��د�أت وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق برنامج دمج ذوي االحتياجات
اخلا�صة (ال�سمعية ،والعقلية) يف املدار�س العادية؛ �إذ ُط ِّبقَ الربنامج
يف البداية يف ف�صول ملحقة مبدار�س التعليم الأ�سا�سي يف حمافظتي
�ش��مال الباطنة والداخلية بواقع مدر�ستني ،وامتّد بعد ذلك �إلى �أربع
حمافظات يف العام 2006م ،ثم �إلى ع�شر حمافظات يف عام 2007م،
وا�س��تمر يف توف�ير اخلدم��ات التعليمي��ة لط�لاب ذوي االحتياج��ات
اخلا�صة (ال�سمعية والعقلية) كافة ،وبلغ عدد املدار�س املطبقة لهذا
الربنامج ( )205مدر�سة يف العام الدرا�سي 2015/2014م.
®® َّ
نظم��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بالتع��اون م��ع منظمة الأم��م املتحدة
للرتبي��ة والعل��م والثقافة (اليون�س��كو) الندوة الإقليمي��ة حول تطوير
التعلي��م م��ا بع��د الأ�سا�س��ي يف ال��دول العربي��ة لل�صف�ين ()12-11
مبحافظ��ة م�س��قط ،وتتلخ�ص �أبرز �أه��داف هذه الن��دوة يف الوقوف
عل��ى م��ا حتقق م��ن �إجن��ازات يف جمال التعلي��م الثان��وي يف املنطقة
العربي��ة ،وتبادل اخلربات العربي��ة والعاملية يف جمال تطوير التعليم
ما بعد الأ�سا�س��ي (الثانوي) ،كما هدفت الندوة �إلى �إطالق امل�ش��روع
الإقليم��ي لدع��م �سيا�س��ات البح��ث والتطوي��ر يف التعلي��م الثانوي يف
املنطقة العربية ،ومناق�شة �إمكانية �إن�شاء موقع �إلكرتوين (مرجعي)
�إقليمي للدرا�سات والأبحاث يف املجال نف�سه يف املنطقة العربية.
®®ويف الع��ام الدرا�س��ي 2006/2005م �أي�ض�� ًا ط َّبق��ت وزارة الرتبي��ة
والتعليم م�شروع �صفوف التهيئة للتعليم الأ�سا�سي (ما قبل املدر�سي)،
وذلك ب�إحلاقها ببع�ض مدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية يف بع�ض
(الق��رى البعي��دة)ُ ،
وطب��ق هذا امل�ش��روع مبدئي�� ًا يف ( )14مدر�س��ة

�ضم��ت ( )277طف ً
�لا ،ومت التو�س��ع يف تطبيق هذا امل�ش��روع تدريج ًّيا
على خمتلف حمافظات ال�سلطنة.
®®يف الف�ترة م��ن 2006م �إل��ى 2009م ب��د�أت املرحل��ة الأول��ى للب َّواب��ة
التعليمية يف بناء نظام الإدارة املدر�سية و�إدارة مدار�س ال�سلطنة عن
طريق قاعدة بيانات واحدة ،تدار مركز ًّيا من قبل الوزارة واملديريات
التعليمي��ة باملحافظات ،وبن��اء �أنظمة �إدارة بيانات الطالب ،و�أنظمة
التقومي وما يتعلق ب�سجالت �إدارات املدار�س.

عام 2007م

®®بلغ��ت ن�س��بة املتعلمني يف �س��لطنة عم��ان ( )%84ح�س��ب �إح�صائيات
منظم��ة اليون�س��كو ،وتعد هذه الن�س��بة من الن�س��ب العالي��ة عامل ًّيا؛ �إذ
تع��ادل املتو�س��ط ال��دويل وتزيد بثالث ع�ش��رة نقطة مئوي��ة عن بقية
الدول العربية.
®®�ش��اركت �س��لطنة عمان لأول مرة يف الدرا�سة الدولية يف الريا�ضيات
والعل��وم ( ،)TIMSSوذل��ك لط�لاب ال�ص��ف الثام��ن ،وهدف��ت هذه
امل�ش��اركة �إلى ا�س��تخدام معايري تقومي دولية لتقومي �أداء الطالب يف
مادت��ي الريا�ضيات والعلوم ،ومعرفة نق��اط القوة ونقاط ال�ضعف يف
املناهج الدرا�سية من �أجل تطويرها.
®®يف العام الدرا�سي 2008 / 2007م ُط ِّبقَ نظام التعليم ما بعد الأ�سا�سي
لل�صفني ( )12-11يف ال�سلطنة ،وهو نظام مدته �سنتان من التعليم
املدر�س��ي يعقب مرحلة التعليم الأ�سا�س��ي التي ت�ستغرق ع�شر �سنوات
درا�س��ية ،ويه��دف �إل��ى اال�س��تمرار يف تنمي��ة امله��ارات الأ�سا�س��ية،
ومهارات العمل ،والتخطيط املهني لدى الطالب ،مبا يه ِّيئهم ليكونوا
�أع�ضاء فاعلني يف املجتمع ،قادرين على اال�ستفادة من فر�ص التعليم
والتدريب والعمل بعد التعليم املدر�سي ،ومن خ�صائ�ص هذا النظام:
التن�� ُّوع ،واالختي��ار ،واملرونة ،وتلبي��ة االحتياج��ات الفردية للطالب،
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ويوف��ر النظام م�س��ارات �أكادميية متعددة للطالب ،وذلك من خالل
املواد الدرا�سية الأ�سا�سية واملواد الدرا�سية االختيارية.
®®ويف هذا العام الدرا�س��ي �أي�ض ًا(2008 /2007م) وبنا ًء على التوجيه
ال�س��امي حل�ضرة �صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه -ن َّفذت وزارة
الرتبي��ة والتعلي��م برنام��ج التنمي��ة املعرفي��ة للط�لاب والطالبات يف
م��واد العلوم والريا�ضيات ومفاهي��م اجلغرافيا البيئية ،الذي يهدف
�إل��ى حتفي��ز الط�لاب لدرا�س��ة م��واد العل��وم والريا�ضي��ات ومفاهيم
اجلغرافي��ا البيئية ،وت�ش��جيعهم على البحث واال�س��تق�صاء والتفكري
العلم��ي ،وتنمي��ة مهارة االبت��كار لديهم ،ورفع م�س��تواهم التح�صيلي
يف ه��ذه امل��واد� ،إ�ضاف��ة �إلى تفعيل التطبيق العملي يف درا�س��تها ،كما
يه��دف الربنامج �إلى توجي��ه املعلمني واملعلمات �إلى جتديد �أ�س��اليب
تعامله��م ،وتطوي��ر �أدائه��م م��ع ع��دة م�س��تويات يف ال�ص��ف الواحد،
�إ�ضاف��ة �إل��ى تطوي��ر مهاراته��م ملتابع��ة االخرتاع��ات والتط��ورات يف
جماالت العلوم والريا�ضيات واجلغرافيا البيئية.
®®تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم
حفظ��ه اهلل ورع��اه -ف�أ�ص��در املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م( )2007/41لإن�ش��اء املديري��ة العام��ة للك�ش��افة واملر�ش��دات بوزارة
الرتبية والتعليم ،ب�إ�شراف مبا�شر من وزير الرتبية والتعليم؛ لت�شهد
احلركة الك�ش��فية والإر�ش��ادية من�� ًوا وتطو ًرا كم ًّي��ا ونوع ًّيا ،وذلك بعد
�إلغ��اء الهيئ��ة القومي��ة للك�ش��افة واملر�ش��دات الت��ي �أن�ش��ئت مبوج��ب
املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم (.)1975/10

عام 2011م

َّ
نظم��ت وزار ُة الرتبي��ة والتعلي��م بالتع��اون مع اللجن��ة الوطني��ة العمانية
للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم ومنظم��ة اليون�س��كو م�ؤمت�� َر الرتبي�� ِة من �أجل
التنمي��ة امل�س��تدامة؛ لدعم التنوع الثق��ايف والبيولوج��ي ،ويهدف امل�ؤمتر
�إل��ى م�س��اعدة الأنظم��ة التعليمي��ة يف تعزي��ز اجلهود الدولي��ة؛ للح ّد من
الفج��وة الفكري��ة ب�ين الثقاف��ة والطبيع��ة ،ودعم امل�س��اعي الرامي��ة �إلى
جتاوز االنق�س��ام بني اجلوان��ب البيولوجية واالجتماعي��ة ،وخرج امل�ؤمتر
ب�أهم التو�صيات الآتية� :أهمية اال�س��تثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني
الثقافات ،و�ضرورة املحافظة على التن ّوع البيولوجي حلماية احلياة على
كوك��ب الأر���ض� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة توفري الإمكانات املنا�س��بة لل�ش��باب
�ضمن �إطار الرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة.

تقييم التعليم وجتويده
عام 2012م

®® َّ
نظمت وزارة الرتبية والتعليم ندوة «مناق�شة نتائج الدرا�سات الدولية»
يف الريا�ضيات والعلوم (  ، )TIMSS 2011والدرا�سة الدولية لقيا�س
مهارات القراءة ( ) PIRLS 2011مب�شاركة وا�سعة من خمتلف فئات
احلقل الرتبوي ،وت�ضمن برنامج الندوة مناق�ش��ة نتائج ال�س��لطنة يف
تطبي��ق الدرا�س��تني ( ،)TIMSS 2011و( ،) PIRLS 2011وخطوات
التطبيق ،والعوامل امل�ؤثرة يف �أداء الطالب من حيث �سنوات اخلربة
للمعلم�ين ،وامل�س��توى العلم��ي للمعل��م ،والر�ض��ا الوظيف��ي للمعلمني،
والبيئة املدر�س��ية ،ومتو�س��ط عدد احل�ص�ص ،ودور الأ�س��رة� ،إ�ضافة
عام 2010م
انخف�ضت ن�سبة الأمية �إلى حوايل ( )%13,2للعمانيني يف الفئة العمرية �إلى التقرير الوطني لنتائج ال�سلطنة يف الدرا�سات الدولية.
� 15س��نة فما فوق ،ح�س��ب بيان��ات املركز الوطني للإح�ص��اء ،الذي يعد ®®يف الف�ترة م��ن 2010م �إل��ى 2013م ،ب��د�أت املرحل��ة الثاني��ة م��ن
نقلة نوعية مقارنة بالأعوام ال�سابقة.
الب َّواب��ة التعليمي��ة املتم ّثل��ة يف بن��اء الأنظم��ة الإداري��ة واملالي��ة يف
ال��وزارة واملديري��ات التعليمي��ة باملحافظ��ات واملدار���س ،وا�س��تكمال
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قاع��دة البيان��ات املركزي��ة ،و�إدخ��ال التطبيق��ات الإداري��ة كاف��ة،
مث��ل :الإج��ازات ،والزي��ارات الإ�ش��رافية ،و�س��جالت امل�ش��رفني
الرتبويني ،والأنظمة املالية باملدار�س و�إدارتها �إلكرتون ًّيا.
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 2012/2011م تف�ض��ل ح�ض��رة �صاح��ب اجلاللة
ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م -حفظ��ه اهلل ورع��اه -و�أ�س��دى
�أوام��ره ال�س��امية ب�إن�ش��اء مرك��ز وطن��ي للقيا���س والتق��ومي الرتبوي؛
ليكون له دور بارز يف الإ�سهام يف تطوير امل�ستوى التح�صيلي للطالب
ب�شكل خا�ص ،وتطوير املنظومة التعليمية ب�شكل عام ،من خالل توفري
م� ّؤ�شرات �صادقة عن الأداء احلقيقي لتعلم الطالب ،وحتقيق اجلودة
والتخ�ص�صية يف �أعمال التقومي الرتبوي واالمتحانات.
®®�شرعت الوزارة يف تبني م�شروع بناء معايري املناهج العمانية بالتعاون
م��ع بيت اخلربة «املركز الربيط��اين لتدريب املعلمني (� ،»)CFBTإذ
ب��د�أ العمل الفعل��ي ملجموعات عمل فرق املواد الدرا�س��ية ،كما قامت
الوزارة بتنفيذ م�شروع �إنتاج وثائق معايري للمناهج العمانية ،بغر�ض
حتقي��ق اجل��ودة يف العملي��ة التعليمية من خالل الرتكي��ز على العمق
املعريف ،مع مراعاة التدرج يف تدري�س املعارف واملهارات ،مبا يتنا�سب
مع م�ستوى الطالب يف ال�صفوف املختلفة ،ويهدف هذا امل�شروع �إلى
بن��اء وثائق معايري للمناه��ج العمانية ،و�إعداد كفاءات من الرتبويني
العمانيني املتخ�ص�صني يف جمال بناء املعايري ،وتدريبهم على ذلك.
®®انتهت الوزارة من �إعداد درا�س��ة « التعليم يف �س��لطنة عمان :امل�ضي
قدم�� ًا نح��و حتقيق اجلودة» بالتع��اون مع البنك الدويل ،وقد �ش��ملت
ع��دة جم��االت ،ت�ضمن��ت :كف��اءة النظ��ام التعليم��ي ،وج��ودة تعل��م
الطالب ،والتقومي واملناهج ،وطول العام الدرا�سي ،واملعلمني وجودة
التعليم ،واملواءمة ،واحلوكمة والإدارة ،والتكاليف والتمويل .وحققت
�س��لطنة عم��ان منذ ع�صر النه�ضة نتائج مث�يرة للإعجاب يف تطوير
نظامه��ا التعليم��ي ،وب�صف��ة خا�صة يف توفري فر���ص التعليم ،وتعزيز

تقدمي اخلدمات التعليمية .ومثلما هو احلال يف دول عديدة من دول
الع��امل ت�سعىال�س��لطنة �إلى حتوي��ل �أولوياتها من االلتحاق باملدار���س
�إل��ى الرتكيز على جودة التعليم ( البن��ك الدويل .)2012( .التعليم
يف �سلطنة عمان :امل�ضي قدم ًا نحو حتقيق اجلودة).
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 2013/2012م ،ب��د�أت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م
تدري�س اللغتني الفرن�سية والأملانية يف عدد من املدار�س ،وهي خطوة
جتريبية تعك���س مدى االهتمام بتدري�س اللغات الأجنبية يف ال�صفني
الـ( 11و.)12

عام 2013م
®®ق��ام املرك��ز الوطن��ي للتوجي��ه املهن��ي بتنفي��ذ العدي��د م��ن الربام��ج
والإ�ش��راف عليه��ا م��ن �أهمه��ا :برنام��ج الري��ادة لل�ش��باب «غايته» ،
وبرنام��ج «�س��ند» لتدريب طالبات املدار���س ،وبرنام��ج حت ّدي عمان،
وبرنام��ج ال��رواد العامل��ي «تكات��ف» ،وبرنام��ج «انطالقة» الت�أ�سي�س��ي
لريادة الأعمال ،وبرنامج «ريادة».
®®يف الف�ترة م��ن 2013م �إلى 2014م � ً
تو�س��عت الوزارة يف تطبيق
أي�ضا ّ
برامج الرتبي��ة اخلا�صة (معاجلة ا�ضطراب��ات النطق والتخاطب)،
ودمج ذوي الإعاقة (ال�س��معية والعقلي��ة) ،و�صعوبات التعلم باحللقة
الأول��ى بجمي��ع حمافظات ال�س��لطنة؛ �إذ بلغ ع��دد الطالب امللتحقني
بربام��ج الدمج(�س��معي وعقل��ي) ( )1390طال ًبا وطالب��ة ،وبلغ عدد
الط�لاب الدار�س�ين يف مدار���س الرتبي��ة اخلا�ص��ة الث�لاث وخ��ارج
ال�سلطنة( )539طالب ًا وطالبة.
®® مت التو�س��ع يف برنام��ج القرى املتعلمة ،ال��ذي يهدف �إلى حمو الأمية
يف قرى حمددة بال�سلطنة؛ �إذ بلغ عدد القرى املتعلمة املعتمدة ()29
قري��ة متعلم��ة ،وبلغ��ت عددها حتى الع��ام الدرا�س��ي ٢٠١٨/٢٠١٧م
( )٣٠قرية متعلمة .كما مت و�ضع ا�سرتاتيجية هادفة متكاملة؛ لن�شر
ثقافة القراءة يف املجتمع العماين.
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عام 2014م
®®اف ُت ِت َ��ح املرك��ز التخ�ص�ص��ي للتدريب املهني للمعلم�ين ،الذي ي�أتي يف
�س��ياق تنفيذ توجيهات ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن
�سعيد املعظم-حفظه اهلل ورعاه -مبراجعة النظام التعليمي وتطوير
�آليات��ه؛ ليكون تعلي ًما قاد ًرا على تلبية احتياجات املجتمع من الكوادر
الب�ش��رية املتخ�ص�ص��ة .وتتلخ���ص �أه��داف املركز يف ثالث��ة حماور،
ه��ي� :إيجاد مرجعية واحدة للمعلم�ينُ ،ت ْع َنى بتدريبهم وتقدمي �أوجه
الدعم وامل�س��اندة لهم ،والو�صول �إلى معايري اجلودة ،وت�أهيل معلمي
التخ�ص�صات املختلفة علم ًّيا وتربو ًّيا؛ للقيام بواجبات مهنة التدري�س
وم�س���ؤولياتها ،وال�س��عي امل�س��تمر لتطوي��ر �أدائهم الذات��ي ،وااللتزام
بتنفيذ م�ش��روعات التطوير ،والنهو�ض واالرتقاء بامل�ستويات العلمية
عموما ،ويف امل��واد الأ�سا�س�� ّية التي
والتح�صيلي��ة واملهاري��ة للط�لاب ً
�أكدت النتائج وامل�ؤ�ش��رات �أهمية رفع م�س��تويات الطالب والطالبات
فيها على وجه اخل�صو�ص ،والعمل على تقلي�ص الفجوة بني املخرجات
التعليمية ومتطلبات �س��وق العمل .ويقدم املركز برامج تدريب نوعية
ُ
امل�ش��ارك املجتاز ملتطلب��ات الربنامج
مدته��ا �س��نتان ،يح�صل بعدها
على �شهادة دبلوم معتمدة من �إحدى امل�ؤ�س�سات الأكادميية العاملية.
®®يف الفرتة من 2014م �إلى الآن بد�أت املرحلة الثالثة للب َّوابة التعليمية
يف بن��اء �أنظم��ة ذكي��ة ( تطبيق��ات الهوات��ف الذكي��ة ) ،الت��ي مت من
خالله��ا �إدارة قاع��دة بيانات البوابة التعليمية ،عن طريق «�س��مارت
ف��ون» لأغل��ب التطبيق��ات ،مث��ل :نظ��ام الإج��ازات ،وتطبيق��ات ويل
الأمر ،ونظام امل�ؤ�شرات الرتبوية ،وتطبيقات املعلم.
®®افتتحت وزارة الرتبية والتعليم املتحف التعليمي باملدر�سة ال�سعيدية
بوالي��ة م�س��قط ،وت�أت��ي �أهمي��ة ه��ذا املتح��ف يف ال ُبعدي��ن التاريخ��ي
واحل�ضاري لل�س��لطنة؛ �إذ ي�سرد املتحف النظام التعليمي الذي مرت
به ال�س��لطنة منذ القدم �إلى فجر النه�ضة املباركة يف ع�ش��ر قاعات،

تتمي��ز بنظام البطاق��ة الإلكرتونية والتفاعل مع الزائ��ر� ،إ�ضافة �إلى
احت�ضان املتحف لأكرث من  200وثيقة ت�ش��مل �سجل درجات الطالب
واملناهج ،و�أن�شطة الطالب ورحالتهم العلمية والرتفيهية املختلفة.
®®ح�صلت الوزارة على �ش��هادة االعتم��اد الدولية الأيزو  9001لكل من
املديرية العامة للتخطيط و�ضبط اجلودة ،واملديرية العامة لل�ش���ؤون
الإدارية بالوزارة ،وما يناظرها من تق�سيمات يف املديريات التعليمية
باملحافظات؛ بهدف جتويد العمل الإداري.
®®يف الع��ام الدرا�س��ي 2015/2014م ب��د�أت وزارة الرتبي��ة والتعليم يف
تطوي��ر البعد الإ�ش��رايف  ،الذي ي�س��عى �إلى متكني املعل��م الأول؛ كونه
�أحد امل�س��تويات الإ�شرافية ،وتتمثل املمار�س��ات الإ�شرافية يف متابعة
الأداء التح�صيلي لكل مدر�س��ة� ،س��واء على م�ستوى املحافظة �أو على
م�س��توى ال�سلطنة ،ويتمثل دور امل�ش��رفني يف حتليل نتائج الطالب يف
جمي��ع املواد الدرا�س��ية ،وزيارة املدار���س التي بحاج��ة �إلى دعم على
�ضوء البيانات الإح�صائية املختلفة التي يتم احل�صول عليها من عدة
م�صادر؛ كاالمتحانات ،وتقارير امل�شرفني وغريهما من امل�صادر.
®®انته��ت ال��وزارة م��ن �إعداد درا�س��ة «تقيي��م النظام التعليمي ل�س��لطنة
عم��ان :ال�صف��وف ،»12-1الت��ي مت��ت بالتع��اون م��ع احت��اد املنظمات
الرتبوي��ة النيوزيلندي��ة ،والت��ي ج��اءت بن��ا ًء على التوجيهات ال�س��امية
ملوالن��ا املعظ��م  -حفظه اهلل ورع��اه -ب�إجراء تقييم �ش��امل للمنظومة
التعليمي��ة ،وقد هدفت هذه الدرا�س��ة �إلى �إجراء تقييم �ش��امل للنظام
التعليمي يف ال�س��لطنة لل�صفوف ( ،)12-1تناولت عدة جماالت فيما
يخ���ص املناه��ج ،واملعل��م ،والطالب ،وم��دى مواءمة النظ��ام التعليمي
ملتطلب��ات �س��وق العمل وم�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل ،وقد مت اال�س��تفادة
م��ن التو�صي��ات الواردة يف هذه الدرا�س��ة يف تطوي��ر خمتلف اجلوانب
يف النظام التعليمي ،ويت�ضح ذلك جل ًّيا يف اخلطة اخلم�س��ية التا�س��عة
(2021-2016م).
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عام 2016م

املهرجان �إلى �إي�صال العلوم �إلى الطالب و�أفراد املجتمع بو�س��يلة �س��هلة
وبطريقة تفاعلية حم ِّفزة للتفكري ،وت�ش��جيع الطالب على �إدراك �أهمية
العل��وم يف احلي��اة ،ف�ض ًال ع��ن تكوين اجت��اه �إيجابي لديهم نح��و العلوم
واالبتكار والبحث العلمي ،وكذلك ت�شجيع الن�شء على موا�صلة التعلم يف
التخ�ص�صات العلمية.

®®مت �إطالق «نظام امل� ِّؤ�ش��رات الرتبوية» ،الذي مي ِّكن متخذي القرار من
ا�س��تقراء م�س��توى الأداء على اختالف نطاقات العمل بالوزارة� ،س��واء
على م�ستوى املدر�سة �أو على م�ستوى املديريات التعليمية� ،أو على م�ستوى
دي��وان ع��ام ال��وزارة؛ التخاذ ق��رارات مبنية على �أ�س���س علمي��ة و�أدلة
تراكمية؛ لتطوير امل�ستوى التح�صيلي للطالب ،وتطوير بيئات التعلم ،ظ َّلت �س��لطنة ُعمان طوال الفرتة منذ عام 1970م جت ّدد و ُتط ّور نظامها
والإجراءات الإدارية والفنية على ال�صعيدين املركزي والالمركزي.
التعليم��ي حت��ت القي��ادة احلكيم��ة حل�ضرة �صاح��ب اجلاللة ال�س��لطان
®®�أق َّر جمل�س التعليم يف اجتماعه الثاين املنعقد بتاريخ  23مايو 2016م قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م  -حفظ��ه اهلل ورعاه -ومما ال �ش��ك في��ه �أنَّ
�إن�ش��اء «جائزة الإجادةالرتبوي��ة للمعلم ال ُعماين» ،وذلك انطالق ًا من امل�س��تويات العالية من اال�س��تثمار ،والتو�س��ع املت�س��ارع يف بناء املدار���س
حر���ص املجل���س عل��ى الرقي مب�س��توى �أداء املعل��م ال ُعم��اين ،وتقدير ًا يف جمي��ع �أنحاء �س��لطنة ُعمان ،والنمو الكب�ير يف �أعداد العاملني بقطاع
جله��وده وعطائ��ه ور�س��الته ال�س��امية الت��ي ي�ؤديه��ا يف جم��ال التعليم التعلي��م ،جعل��ت من نظام التعلي��م يتح َّول من نظام ذي بنيات �أ�سا�س��ية
املدر�سي؛ لتكون بذلك �إ�ضافة جديدة �ضمن املبادرات الوطنية لتعزيز حم��دودة وم�س��تويات متدنية من املهنية ،وال ي�س��تطيع معظ��م العمانيني
مهنة التدري�س واالرتقاء بها ،و�إذكاء روح التناف�س املحمود يف احلقل
نظام يت َِّ�صف بدرجة عالية من امل�ش��اركة ومع ّدالت
التعليمي ،والت�شجيع على �إبراز �أف�ضل املمار�سات الرتبوية والتعليمية .احل�ص��ول عليه� ،إلى ٍ
َّ االلتحاق ،و ُينظر �إلى �سلطنة ُعمان ب�أ ّنها رائدة يف تنفيذ م�شاريع تطوير
®®�أق�� َّر جمل���س التعلي��م يف اجتماع��ه الراب��ع املنعقد بتاريخ  5دي�س��مرب التعليم يف املنطقة ,وعندما ُتقا�س امل�ستويات التي حققتها �سلطنة ُعمان
2016م وثيق��ة «الإط��ار الوطن��ي العم��اين ملهن��ة التعلي��م» ،الت��ي يف الإيفاء باملعايري التعليمية والإجنازات التي حتققت يف قطاع التعليم
ت�ضمن��ت �أبرز املعايري املهنية لوظيفة معلم ،وكذلك التكوين املهني ،مع تلك التي حتققت يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،جند
والرتاخي�ص املهنية و�آليات تنفيذ االرتقاء الوظيفي للمعلم.
�أنّ �سلطنة ُعمان حققت م�ستويات تعادل تلك امل�ستويات ،بل �إ ّنها تتفوق يف
بع�ض هذه املعايري والإجنازات ( احتاد املنظمات الرتبوية النيوزيلندية
عام 2017م
(.)2014تقـيــيم النظام التعليمي ل�سلطنة عمان  :ال�صفوف .)12 - 1
َّ
نظم��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بال�ش��راكة م��ع ع��دة قطاع��ات يف
ال�س��لطنة مهرج��ان ُعم��ان للعل��وم 2017م ،وي�أت��ي ه��ذا املهرج��ان يف
�إط��ار اال�س�تراتيجية الوطني��ة للتعليم يف �س��لطنة ُعم��ان � ،2040إ�ضافة
�إلى اال�س�تراتيجية الوطني��ة لالبتكار ،وترجمة لتوجه��ات وزارة الرتبية
والتعلي��م من �أجل تعزيز االهتمام بالعلوم ،باعتبارها عن�صر ًا فاع ًال يف
تعزي��ز القيم��ة االقت�صادية والتنموي��ة ملخرجات التعل��م؛ �إذ يهدف هذا

الفصل الرابع
محطات مشرقة في مسيرة التعليم العالي

«ومن هذا املنطق ف�إننا نويل �أهمية كربى يف �سيا�س��تنا الداخلية منذ بدء النه�ضة املباركة؛
لتنمي��ة امل��وارد الب�ش��رية وتطويرها ،مب��ا ميكنها من خدمة املجتمع ورفع �ش ��أن الوطن ،ومن
�أج��ل ذل��ك ف�إنن��ا نق��در اجلهود التي تبذلها �أجه��زة الدولة املختلفة يف هذا املجال .كما ن�ش��يد
مب�س��اهمة القط��اع اخلا���ص يف برام��ج التعلي��م والتدري��ب و�صق��ل امله��ارات ،و�إع��داد الك��وادر
العماني��ة امل�ؤهل��ة ،ون�ش��جع بوج��ه خا���ص اجتاه هذا القطاع �إىل �إن�ش��اء الكلي��ات واجلامعات يف
خمتلف مناطق ال�سلطنة من �أجل توفري �أكرب قدر من فر�ص التعليم العايل يف هذا الوطن.
ونحن ندعو القائمني على هذه اجلامعات �إىل تي�سري �سبل االلتحاق بها �أمام ال�شباب العماين،
كم��ا ندعوه��م �إىل العناي��ة مبناهجها الأكادميية ،والعمل على تطويرها دائماً ،مبا يحقق لها
املكانة العلمية املرموقة بني اجلامعات ،ويزيد من �إقبال الدار�سني عليها ،وال يفوتنا يف هذا
املقام �أن نذكر �أننا تابعنا خالل العامني املا�ضيني ن�شاط القطاع اخلا�ص ،واجلهد الذي يبذله
يف جمال توفري فر�ص العمل للمواطنني يف م�ؤ�س�س��اته و�ش��ركاته ،و�إذ ّ
نحث ال�ش��باب العماين
على اال�س��تفادة من فر�ص التعليم والتدريب والعمل املتاحة ف�إننا نود�أن ي�س��تخل�ص اجلميع
من دعوتنا املتكررة �إىل العناية باملواردالب�شرية تعليماً وتدريباً وتوظيفاً مدى اهتمامنا بهذا
املو�ض��وع احلي��وي ،ال��ذي نعتربه الركن الأ�سا�س��ي لبناء امل�س��تقبل ،واحلاف��ز الأكرب للنجاح يف
بلوغ الغايات التي ن�سعى �إليها ،والأهداف التي ن�صبو �إىل حتقيقها».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان
� 21أكتوبر 2003م
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التعليم العايل احلكومي

عام 1995م

عام 1984م

عام 2005م

�صدر املر�س��وم ال�سلطاين ال�س��امي رقم ( )1995/42بنقل تبعية كليات
عام 1976م
الرتبية للمعلمني واملعلمات من وزارة الرتبية والتعليم �إلى وزارة التعليم
ب��د�أ االهتم��ام ب�إع��داد الكف��اءات العماني��ة امل�ؤهل��ة للقي��ام بوظائ��ف
العايل.
التدري���س� ،إذ �أن�ش��ئت مراك��ز وبرامج تدري�س��ية تقبل حمل��ة الإعدادية،
ومدتها ثالث �سنوات.
عام 1997م
ن�ش��ئت كلي��ة ال�ش��ريعة والقان��ون مبوجب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي
�أُ ِ
عام 1980م
ُ
ُ
رقم ( )1997/26و�أ ِق َّرت تبع َّيتُها لوزارة التعليم العايل ،وقد غ ِّي ا�س��م
مت قب��ول حمل��ة الثانوية العامة يف برنام��ج ملدة عام واحد؛ ليتم ت�أهيلهم
الكلي��ة �إل��ى كلية احلق��وق ،و ُن ِقلت تبع َّيتُها �إلى جامعة ال�س��لطان قابو���س
كمعلمني.
مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم (.)2005/55
�أن�ش���أت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الكليات املتو�س��طة للمعلم�ين واملعلمات
يف حمافظت��ي م�س��قط و�صالل��ة ،وكانت مدة الدرا�س��ة فيها �س��نتني بعد
الثانوي��ة العام��ة ،ومن ثم و�صل عددها �إلى ت�س��ع كلي��ات يف عام 1990م
منت�شرة يف حمافظات ال�سلطنة.

عام 1994م

�صدر قرار جمل�س التعليم العايل (�سابق ًا) رقم ( )2004/1/2بتحويل
كلي��ات الرتبية �إل��ى كليات للعل��وم التطبيقية ،وب��د�أت الكليات يف تقدمي
براجمه��ا اجلدي��دة يف الع��ام الأكادمي��ي 2006/2005م ،كم��ا �ص��در
املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( )2007/62بتنظيم كلي��ات العلوم
التطبيقي��ة ،و�أو�ض��ح املر�س��وم ال�س��لطاين هُ ِو َّية هذه الكلي��ات ،من حيث
�إنه��ا م�ؤ�س�س��ات علمي��ة ترك��ز عل��ى التعليم العمل��ي التطبيق��ي يف جمال
التكنولوجيا الأ�سا�سية والعلوم التطبيقية ،وت�شرف وزارة التعليم العايل
على �إدارة هذه الكليات.

ن�ش َئت وزارة التعليم العايل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم
®®�أُ ِ
( ،)1994/2وب��د�أت م�س�يرة التعلي��م الع��ايل احلكومي الذي �ش��هد
تط��ور ًا خالل ال�س��نوات الالحقة ،من حي��ث� :إدارة التعليم العايل ،و
تزاي��د الربامج الأكادميي��ة
فيها.املطروحة من حيث :عدده��ا ،ونوعيتها ،عام 2011م
وعدد الطالب املق َّيدين
تف�ض��ل ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظم
®® ُح ِّول��ت الكلي��ات املتو�س��طة للمعلم�ين واملعلم��ات ال�س��ت �إل��ى كلي��ات -حفظ��ه اهلل ورع��اه -و�أ�ص��در �أوام��ره ال�س��امية ب�إن�ش��اء جامع��ة عم��ان
جامعية للرتبية متنح درجة البكالوريو�س.
ومدينة العلم والتقنية كمدينة جامعية ت�سعى لتطوير القدرات ال ُعمانية،
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وبن��اء بيئة متكاملة للإب��داع واالبتكار ،لتكون املدينة اجلامعية (جامعة
عم��ان ومدينة العلم والتقني��ة) حمو ًرا مركز ًيا لتحويل جهود ال�س��لطنة
نح��و اقت�صاد متن��وع ومتجدد قائم على املعرفة واالبتكار ،وت�ش��مل عدة
جم��االت �أكادميي��ة ،مث��ل :جمال الطاقة واال�س��تدامة ،وجم��ال ت�صميم
النظم والتقانة� ،إ�ضافة �إلى جمال العلوم الطبية وال�صحة العامة.

عام 2013م

ب��د�أت كلي��ات العلوم التطبيقي��ة بتطبيق برنامج التب��ادل الطالبي ،وهو
برنام��ج �أكادميي/ثق��ايفُ ،ي ْر�س��ل م��ن خالل��ه جمموع��ة م��ن الط�لاب
للدرا�سة يف جامعات تعليمية� ،أو التدريب العملي يف م�ؤ�س�سات و�شركات
عاملي��ة ذات عالقة بالربامج املطروحة يف كليات العلوم التطبيقية ،ويف
املقاب��ل تق��وم تل��ك امل�ؤ�س�س��ات ال�ش��ريكة ب�إر�س��ال جمموع��ة مماثلة من
الطالب للدرا�سة والتدريب يف كليات العلوم التطبيقية.

عام 2015م

�أق��ر جمل���س التعليم يف اجتماعه الث��اين املنعقد بتاريخ  25مايو 2015م
بتحويل كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق �إلى كلية للرتبية ،تعنى ب�إعداد
املعلمني العمانيني وت�أهيلهم.

التعليم العايل اخلا�ص
عام 1995م

ت� َّأ�س�س��ت كلية جمان اجلامعية باالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة
بيدفورد�شايرباململكةاملتحدة،ومتنحالكليةدرجتيالدبلوموالبكالوريو�س
م��ع (مرتب��ة ال�ش��رف) يف تخ�ص�ص��ات�( :إدارة الأعم��ال ،واملحا�س��بة،
والتج��ارة الإلكرتونية ،والت�س��ويق ،واملالية ،ودرا�س��ات تقنية املعلومات،
ودرا�سات اللغة الإجنليزية)� ،إ�ضافة �إلى درجة املاج�ستري يف تخ�ص�صات:
(�إدارة الأعمال ،وعلوم احلا�سب الآيل ،و�إدارة املوارد الب�شرية العاملية).

عام 1996م
®®�ص��در املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م( )96/18ب�ش���أن �إن�ش��اء
الكلي��ات واملعاه��د اخلا�ص��ة ،تتولى القيام بتدري���س ن��وع �أو �أكرث من
التخ�ص�صات العلمية �أو الفنية بعد املرحلة الثانوية.
®®ت� َّأ�س�س��ت الكلي��ة احلديث��ة للتج��ارة والعل��وم باالرتباط/التع��اون
الأكادمي��ي م��ع جامع��ة مي��زوري �س��انت لوي���س الأمريكي��ة ،وجامعة
فرانكل�ين بالوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،وجامع��ة الإدارة والعل��وم
املاليزي��ة ،واجلامع��ة الأمريكي��ة بالقاه��رة ،ومتن��ح الكلي��ة درجت��ي
الدبل��وم والبكالوريو���س يف تخ�ص�ص��ات �إدارة الأعم��ال ،والآداب
والعل��وم� ،إ�ضاف��ة �إل��ى درج��ة املاج�س��تري يف تخ�ص�ص��ات�(:إدارة
الأعم��ال ،والعل��وم يف تقني��ة املعلوم��ات ،والعل��وم يف امل�ص��ارف
الإ�سالمية والتمويل ،ويف الإدارة العامة).
®®ت� َّأ�س�س��ت كلي��ة كالدونيان الهند�س��ية باالرتباط/التع��اون الأكادميي
م��ع جامع��ة جال�س��كوكالدونيان باململك��ة املتح��دة ،ومعه��د فيل��ور
اجلامع��ي للتكنولوجي��ا بالهن��د .ومتن��ح الكلي��ة درج��ة بكالوريو���س
العلوم مع مرتبة ال�ش��رف يف بيئة الت�ش��ييد يف تخ�ص�صات(:هند�سة
الإن�ش��اءات ،والهند�س��ة املدني��ة ،وهند�س��ة القيا���س والتكالي��ف)،
وكذلك بكالوريو���س العلوم مع مرتبة ال�ش��رف يف الهند�سة(:هند�سة
الكمبيوت��ر ،والهند�س��ة الإلكرتوني��ة ،وهند�س��ة الطاق��ة الكهربائية،
وهند�س��ة االت�ص��االت ،والهند�س��ة امليكانيكية مب�س��اعدة الكمبيوتر،
وميكاترونك���س ،وهند�سة املعاجلة وال�صيانة ،والهند�سة الكيميائية،
و�إدارة تقني��ة املعلوم��ات للأعم��ال التجاري��ة)� ،إ�ضاف��ة �إل��ى درج��ة
املاج�س��تري يف العل��وم يف تخ�ص�ص��ات�(:إدارة ال�صيانة ،و�إدارة نظم
املعلومات ،و�إدارة الإن�شاءات ،وهند�سة املعاجلة).
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عام 1997م
ت� َّأ�س�ست كلية م�سقط باالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة ا�ستريلنج
باململك��ة املتح��دة ،و�س��لطة امل�ؤه�لات اال�س��كتلندية باململك��ة املتح��دة،
وجامع��ة ماليزي��ا به��اجن ،ومتن��ح الكلي��ة درج��ة بكالوريو���س الآداب م��ع
مرتبة ال�ش��رف يف تخ�ص�صات(:درا�س��ات الأعمال ،واملحا�س��بة ،وعلوم
احلا�س��ب الآيل ،و�إدارة املوارد الب�ش��رية ،و�إدارة امل�ش��اريع ،والت�سويق)،
وكذلك بكالوريو�س العلوم مع مرتبة ال�شرف يف تخ�ص�ص علوم احلا�سب
الآيل� ،إ�ضاف��ة �إل��ى الدبل��وم الوطن��ي الع��ايل يف تخ�ص�صات(:الأعمال،
واملحا�س��بة ،ونظ��م احلا�س��ب الآيل ،وبرجم��ة احلا�س��ب الآيل ،وم�س��ح
الكميات ،و�إدارة الت�شييد) ،كما متنح درجة ماج�ستري العلوم يف الإدارة.

عام 1998م

ت� َّأ�س�س��ت الكلي��ة الدولي��ة للهند�س��ة والإدارة (كلي��ة هند�س��ة الإطف��اء
وال�س�لامة �س��ابق ًا) باالرتباط /التع��اون الأكادميي مع جامعة �س��نرتال
النكا�ش�ير باململك��ة املتح��دة ،ومتن��ح الكلي��ة درج��ات الدبل��وم والدبل��وم
املتقدم وبكالوريو���س العلوم مع مرتبة ال�شرف يف تخ�ص�صات(:هند�سة
حفر �آبار النفط ،و�إدارة ال�صحة وال�س�لامة والبيئة ،وهند�س��ة ال�سالمة
من احلرائق ،و�إدارة ال�سالمة من احلرائق ،و�إدارة املن�ش�آت).

®®ت� َّأ�س�س��ت كلي��ة الزه��راء للبن��ات باالرتب��اط /التع��اون الأكادميي مع
جامع��ة ع َّم��ان الأهلي��ة باململك��ة الأردني��ة الها�ش��مية ،ومتن��ح الكلي��ة
درجت��ي الدبل��وم والبكالوريو���س يف تخ�ص�ص��ات( :العل��وم املالي��ة
وامل�صرفي��ة ،و�إدارة الأعم��ال ،واملحا�س��بة ،وتكنولوجي��ا املعلوم��ات،
واللغ��ة الإجنليزية و�آدابها ،والت�صمي��م اجلرافيكي) ،وكذلك درجة
البكالوريو���س يف تخ�ص�ص��ات( :احلق��وق ،وهند�س��ة الربجمي��ات،
والت�صمي��م الداخل��ي ،واللغ��ة االجنليزي��ة ،والرتجم��ة)� ،إ�ضافة �إلى
درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص �إدارة الأعمال.
®®ت� َّأ�س�س��ت كلي��ة م��زون باالرتباط/التع��اون الأكادمي��ي م��ع جامع��ة
مي��زوري للعل��وم والتكنولوجي��ا ،وجامع��ة ب��وردو بالوالي��ات املتح��دة
الأمريكية ،وجامعة بن�س��تلي بجمهورية الهن��د ،ومتنح الكلية درجتي
الدبلوم والبكالوريو���س يف تخ�ص�صات (�إدارة الأعمال ،واملحا�س��بة،
وعلوم احلا�سب الآيل ،وعلم تقنية املعلومات ،و�إدارة نظم املعلومات،
واللغ��ة الإجنليزي��ة) ،ودرج��ة البكالوريو���س فق��ط يف تخ�ص�ص��ات:
(االقت�صاد ،وعلم النف���س ،والقيادة التنظيمية والإ�ش��رافية ،وريادة
الأعم��ال) �إ�ضاف��ة �إل��ى درج��ة املاج�س��تري يف تخ�ص�ص��ات�( :إدارة
الأعمال ،وتقنية علوم احلا�سب الآيل ،والأدب الإجنليزي).

عام 2000م

�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )2000/70اخلا�ص ب�إن�ش��اء
املديري��ة العام��ة للجامع��ات والكليات اخلا�ص��ة .ووف ًقا ملتطلب��ات وزارة
عام 1999م
®®�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )99/41اخلا�ص ب�إ�صدار التعلي��م العايل يف ترخي�ص �إن�ش��اء م�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل اخلا�صة؛
نظام اجلامعات والكليات اخلا�صة.
ف�إنَّ م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة ترتبط ب�إحدى اجلامعات العاملية
®®�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )99/42اخلا�ص ب�إن�ش��اء ذات ال�س��معة الأكادميية املعروفة يف �أمريكا ال�ش��مالية  ،و�أوروبا ،وبع�ض
الكليات واملعاهد اخلا�صة؛ وذلك لت�شجيع القطاع اخلا�ص لال�ستثمار الدول العربية والآ�سيوية.
يف التعليم العايل.
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عام 2001م
®®ت� َّأ�س�س��ت كلي��ة �ص��ور اجلامعي��ة باالرتباط/التع��اون الأكادمي��ي م��ع
جامعة بوند الأ�س�ترالية ،واجلامعة الأمريكي��ة يف القاهرة ،وجامعة
�س��ندرالند الربيطانية ،وجامعة عني �شم�س بالقاهرة ،ومتنح الكلية
درجتي الدبلوم والبكالوريو���س يف تخ�ص�صات( :الإدارة والت�س��ويق،
واملحا�سبة ،والعلوم املالية وامل�صرفية ،ونظم املعلومات ،وتكنولوجيا
املعلوم��ات) ،ودرج��ة البكالوريو���س فقط يف تخ�ص�صي( :الهند�س��ة
امليكانيكية ،والهند�س��ة املعمارية)� ،إ�ضافة �إلى درجة املاج�س��تري يف
تخ�ص�صي �إدارة املوارد الب�شرية ،والإدارة العامة.
®®ت� َّأ�س�ست كلية وجلات للعلوم التطبيقية باالرتباط/التعاون الأكادميي
م��ع جامعة ب�يرال للتكنولوجيا بجمهورية الهن��د ،ومتنح الكلية درجة
الدبلوم يف تخ�ص�صات�(:إدارة الأعمال ،وتطبيقات احلا�سب الآيل،
وهند�سة علوم احلا�سب الآيل ،وهند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت)،
ودرج��ة الدبل��وم املتق��دم يف تخ�ص�صي(:هند�س��ة عل��وم احلا�س��ب
الآيل ،وهند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت) ،ودرجة البكالوريو�س يف
تخ�ص�ص��ات�(:إدارة الأعمال ،وتطبيقات احلا�س��ب الآيل ،وهند�س��ة
علوم احلا�س��ب الآيل ،وهند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت ،وهند�سة
التكنولوجي��ا احليوي��ة ،والهند�س��ة الكيميائي��ة) ،كم��ا متن��ح درج��ة
املاج�ستري يف تخ�ص�صي �إدارة الأعمال ،و�إدارة الأعمال التنفيذية.
®®ت� َّأ�س�س��ت جامع��ة �صحار باالرتب��اط  /التع��اون الأكادميي مع جامعة
كوينزالند الأ�س�ترالية  ،وجامعة �أك�سفورد ،وجامعة ال�سلطان حممد
الف��احت الوقفي��ة ،وت�ض��م اجلامع��ة �أرب��ع كلي��ات ،وه��ي :كلي��ة �إدارة
الأعمال ،وكلية الهند�س��ة ،وكلية احلا�س��وب وتكنولوجي��ا املعلومات،
�إ�ضاف��ة �إل��ى كلي��ة العل��وم الإن�س��انية واالجتماعي��ة ،ومتن��ح اجلامعة
درج��ات الدبلوم والدبلوم املتقدم والبكالوريو���س ،كما تقدم برنامج

املاج�س��تري لعدة تخ�ص�صات� (:إدارة الأعمال ،والرتبية يف القيادة،
والرتبي��ة يف مناه��ج وطرائ��ق التدري���س ،وعل��وم احلا�س��ب الآيل،
والرتبية يف الإدارة الرتبوية ،والهند�سة البيئية ،والعلوم يف الريا�ضة
املدر�س��ية ،وكذل��ك ماج�س��تري الآداب يف تدري���س اللغ��ة االجنليزي��ة
للناطقني بغريها ،ودبلوم الت�أهيل الرتبوي).
®®ت� َّأ�س�س��ت كلية عمان لل�س��ياحة باالرتباط/التع��اون الأكادميي مبعهد
دبل��ن للتكنولوجي��ا � )DIT( -إيرلندا ،ومتن��ح الكلية درجتي الدبلوم
والبكالوريو���س يف تخ�ص�ص��ات�(:إدارة ال�س��ياحة وال�ضيافة ،و�إدارة
الفعاليات ،والت�سويق ال�سياحي).
®®ت� َّأ�س�ست كلية عمان الطبية باالرتباط /التعاون الأكادميي مع جامعة
و�س��ت فريجيني��ا ،وتق��دم الكلية درج��ة البكالوريو���س يف تخ�ص�صي
الطب العام ،وال�صيدلة.

عام 2002م

ت� َّأ�س�س��ت كلية ال�شرق الأو�س��ط باالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة
كوفنرتي ،وجامعة ولفرهامبتون باململكة املتحدة ،ومتنح الكلية درجتي
دبلوم وبكالوريو�س الهند�سة مع مرتبة ال�شرف يف تخ�ص�صات(:مكونات
احلا�س��ب الآيل وال�ش��بكات ،ات�صال البيانات و�إدارة النظم ،وال�شبكات
الال�س��لكية ،والإلكرتونيات واالت�صاالت ،والهند�س��ة املدنية ،والهند�سة
امليكانيكي��ة ،وهند�س��ة خدم��ة املب��اين) ،وكذل��ك متن��ح الكلي��ة درجت��ي
دبل��وم وبكالوريو���س العل��وم مع مرتبة ال�ش��رف يف تخ�ص�ص��ات�( :إدارة
الأعم��ال ونظم املعلومات ،وم�س��ح الكمي��ات و�إدارة الإن�ش��اءات ،وتقنية
الربجميات ،واحلو�س��بة ونظم املعلومات ،ونظم �إدارة قواعد البيانات،
وعل��وم احلا�س��ب الآيل ،وتقني��ة الو�س��ائط املتع��ددة ،وتقني��ة الألع��اب
الإلكرتونية) ،كما متنح درجة البكالوريو�س فقط يف تخ�ص�ص الهند�سة
البيئي��ة و�إدارتها� ،إ�ضاف��ة �إلى درجة املاج�س��تري يف تخ�ص�صات�(:إدارة
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�أعم��ال «تقني��ة املعلوم��ات» ،والعل��وم يف تقني��ة املعلوم��ات ،والعل��وم يف
الهند�سة الإلكرتونية ،والعلوم يف �إدارة م�شاريع الت�شييد والتكلفة)

عام 2003م

ت� َّأ�س�ست كلية الربميي اجلامعية باالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة
كاليفورنيا �س��تيت -نورثرج الأمريكية ،وجامعة عني �شم�س يف جمهورية
م�صر العربية (تخ�ص�ص القانون فقط) ،ومتنح الكلية درجات الدبلوم
والدبلوم املتقدم والبكالوريو���س يف تخ�ص�صات( :علوم احلا�سب الآيل،
واللغة الإجنليزية و�آدابها ،واملحا�س��بة ،وتنمية املوارد الب�شرية ،والعلوم
املالي��ة وامل�صرفية ،و�إدارة �أعمال ،والت�س��ويق ،والتج��ارة الدولية ،ونظم
املعلومات ،والرتجمة« بكالوريو�س فقط» ،والقانون « بكالوريو�س فقط»،
وهند�سة الربجميات« بكالوريو�س فقط»).

عام 2004م

®®ت� َّأ�س�س��ت كلي��ة اخللي��ج باالرتب��اط /التع��اون الأكادمي��ي م��ع جامع��ة
�ستافورد �شاير ،وجامعة كارديف ميرتوبولينت باململكة املتحدة ،ومتنح
الكلية درجت��ي الدبلوم والبكالوريو���س يف تخ�ص�صات(:اقت�صاديات
الأعم��ال ،و�إدارة ال�س��فر وال�س��ياحة ،و�إدارة الت�س��ويق ،واملحا�س��بة
واملالية ،ودرا�سات الأعمال الإدارية ،وعلوم احلا�سوب ،وعلوم برجمة
احلا�س��وب ،و�أنظمة املعلومات ،ونظم املعلومات الإدارية) ،كما متنح
درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص �إدارة الأعمال.
®®ت� َّأ�س�س��ت جامع��ة ن��زوى باالرتب��اط /التع��اون الأكادمي��ي م��ع جامعة
مارت���ش للفنون املتعددة ،وجامعة �شهيد به�شتي ،وجامعة بروناي دار
ال�س�لام ،وجامعة �سنرتال النك�ش��اير ،وجامعة وي�سكون�سن �أو�شكو�ش،
وجامعة وي�سكون�س -مدر�سة مادي�سون لل�صيدلة ،وجامعة وي�سكون�سن
�س�س��تم ،وجامع��ة ال�س��لطان قابو���س ،وجامع��ة فين��ا ،وجامع��ة قطر،
وجامع��ة الكوي��ت ،واملديري��ة العام��ة للخدم��ات البيطري��ة ،وحديق��ة

النباتات والأ�شجار ال ُعمانية ،وجامعة دي مونتفورت ،وت�ضم اجلامعة
�أربع كليات ،هي :كلية العلوم والآداب ،وكلية الهند�سة والعمارة ،وكلية
االقت�ص��اد والإدارة ونظ��م املعلوم��ات ،وكلي��ة ال�صيدل��ة والتمري���ض،
ومتن��ح اجلامع��ة درجت��ي الدبل��وم والبكالوريو���س ،كم��ا متن��ح درجة
املاج�س��تري يف تخ�ص�صات(:نظ��م املعلوم��ات ،واالقت�ص��اد ،و�إدارة
الأعمال ،والرتبية يف االر�شاد والتوجيه ،والرتبية يف الإدارة الرتبوية،
والرتبي��ة يف تدري���س اللغ��ة العربية للناطقني بغريه��ا ،واللغة العربية
و�آدابه��ا ،ومناه��ج وطرائق التدري���س ،واللغة الإجنليزي��ة والرتجمة،
والعلوم يف الكيمياء ،والعلوم يف علوم احلا�سوب ،والعلوم يف الهند�سة
الكيميائية ،ودبلوم الت�أهيل الرتبوي).
®®ت� َّأ�س�س��ت جامع��ة ظفار باالرتب��اط الأكادميي مع اجلامع��ة الأمريكية
يف ب�يروت ،وم�ؤ�س�س��ة الهند للتكنولوجيا (بومباي) ،وم�ؤ�س�س��ة الهند
للتكنولوجي��ا ( ،)Allahabadوت�ضم اجلامعة حال ًّيا �أربع كليات ،هي:
كلي��ة الآداب والعل��وم التطبيقي��ة ،وكلي��ة التج��ارة والعل��وم الإداري��ة،
وكلي��ة الهند�س��ة ،وكلي��ة احلق��وق ،ومتن��ح اجلامع��ة درجت��ي الدبلوم
والبكالوريو���س ،كما تقدم برامج املاج�ستري يف تخ�ص�صات(:الآداب
يف اللغة الإجنليزية ،والرتبية يف الإدارة الرتبوية ،والرتبية يف مناهج
وطرائ��ق التدري���س العام��ة ،والرتبي��ة يف مناهج وطرق تدري���س اللغة
الإجنليزية ،والإدارة ،وتقنية املعلومات ،والرتبية يف الإر�شاد النف�سي،
و�إدارة الأعمال الدولية ،والعلوم يف الهند�سة الكهربائية واحلا�سوب،
والعلوم يف الهند�سة الكيميائية ،ودبلوم الت�أهيل الرتبوي).
®®ت� َّأ�س�س��ت الكلي��ة العلمي��ة للت�صمي��م باالرتب��اط /التع��اون الأكادميي
م��ع اجلامع��ة اللبناني��ة الأمريكي��ة يف لبن��ان ،واملعهد الع��ايل للفنون
التطبيقي��ة بجمهوري��ة م�ص��ر العربي��ة (تخ�ص���ص ت�صمي��م الأزي��اء
فقط) ،ومتنح الكلية درجة البكالوريو���س يف تخ�ص�صات( :العمارة،
والر�س��وم املتحرك��ة ،والت�صمي��م اجلرافيك��ي «الطباع��ي والرقمي»،
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والت�صمي��م الداخل��ي ،والفن��ون اجلميل��ة ،والت�صوي��ر الفوتوغ��رايف،
وت�صميم الأزياء).
®®ت� َّأ�س�س��ت كلي��ة عم��ان ل�ل�إدارة والتكنولوجي��ا باالرتباط/التع��اون
الأكادميي مع جامعة الريموك الأردنية ،ومتنح الكلية درجتي الدبلوم
والبكالوريو���س يف تخ�ص�صات�(:إدارة الأعمال ،واملحا�س��بة ،والعلوم
املالية وامل�صرفية ،والت�س��ويق والتجارة الإلكرتونية ،وعلوم احلا�س��ب
الآيل ،ونظم املعلومات الإدارية ،والت�صميم الداخلي).

عام 2005م

®®ت� َّأ�س�س��ت كلية عمان البحرية الدولية ب�ش��راكة مع جمموعة (،)STC
روت��ردام بهولن��دا ،ومتن��ح الكلية درجت��ي الدبلوم والبكالوريو���س يف
تخ�ص�صات(:املالحة البحرية «�ضابط �س��طح» ،والهند�سة البحرية
«مهند�س بحري» ،و�إدارة اللوج�ستيات والنقل ،والهند�سة التحويلية،
�إ�ضافة �إلى درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص العلوم يف ال�شحن والنقل).

عام 2006م

®®ت� َّأ�س�ست كلية عمان لطب الأ�سنان باالرتباط /التعاون الأكادميي مع
جامعة كومبلوتن�س��ي يف مدريد ،ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف
طب وجراحة الفم والأ�سنان.
®®ت� َّأ�س�ست كلية البيان باالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة بورديو
ن��ورث وي�س��ت بالوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،ومتن��ح الكلي��ة درجتي
الدبل��وم والبكالوريو���س يف تخ�ص�صات(:ال�صحاف��ة ،والإذاع��ة
والتلفزي��ون ،والعالق��ات العام��ة ،والإع�لان ،والأدب الإجنلي��زي،
وكتابة اللغة الإجنليزية االحرتافية).

م��ع جامع��ة ( )RWTH Aachenب�أملاني��ا ،وجامع��ة ميون��خ للعل��وم
التطبيقية ،وجامعة �شرتالزوند للعلوم التطبيقية ،وجامعة بوك�ستهوده
للعل��وم التطبيقي��ة ،وجامع��ة بي��وث بجمهوري��ة �أملاني��ا االحتادي��ة،
وكذلك جامعة نيويورك �س��تي ،وجامعة والي��ة �آيوا بالواليات املتحدة
الأمريكية ،وجامعة بري�شيا باجلمهورية الإيطالية� ،إ�ضافة �إلى جامعة
املل��ك مونغكوت للتكنولوجيا يف �ش��مال بانك��وك مبملكة تايلند ،وكلية
ُعمان البحرية الدولية بال�س��لطنة ،وت�ضم اجلامعة �أربع كليات ،هي:
كلي��ة الهند�س��ة وعلوم احلا�س��وب ،وكلية �إدارة الأعم��ال واالقت�صاد،
وكلي��ة العل��وم ،وكلي��ة تخطي��ط امل��دن والت�صمي��م املعم��اري .ومتن��ح
اجلامعة درجة البكالوريو���س يف تخ�ص�صات(:علوم احلا�سب الآيل،
والهند�سة امليكانيكية ،وهند�سة العمليات ،والهند�سة البيئية ،و�إدارة
الأعم��ال الدولي��ة ،و�إدارة اخلدمات ،واخلدمات اللوج�س��تية ،وعلوم
الأر���ض التطبيقي��ة ،وتخطي��ط املدن امل��دن ،والت�صمي��م املعماري)،
�إ�ضافة �إلى درجة املاج�س��تري يف تخ�ص�صي علوم الأر�ض التطبيقية،
وعلوم الأر�ض البرتولية.

عام 2010م
®®ت� َّأ�س�س��ت اجلامع��ة العربية املفتوح��ة باالرتباط /التع��اون الأكادميي
م��ع اجلامع��ة الربيطاني��ة املفتوحة ،ومتنح اجلامع��ة درجتي الدبلوم
والبكالوريو���س م��ع مرتب��ة ال�ش��رف يف ثالث��ة تخ�ص�ص��ات( :تقني��ة
املعلوم��ات ،واللغ��ة الإجنليزية و�آدابه��ا ،والآداب يف �إدارة الأعمال)،
ودرج��ة املاج�س��تري يف تخ�ص�ص��ات( :الرتبي��ة يف القي��ادة الرتبوية،
وتقنيات التعليم ،والعلوم يف تطوير الربجميات ،و�إدارة الأعمال).

®®ت� َّأ�س�س��ت جامع��ة الربمي��ي ،وت�ض��م اجلامع��ة �أربع كليات ،ه��ي :كلية
عام 2007م
الهند�س��ة التي تطرح تخ�ص�صات( :هند�سة املعلومات واالت�صاالت،
®®ت� َّأ�س�ست اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا باالرتباط/التعاون الأكادميي والهند�س��ة املدني��ة ،والهند�س��ة املعماري��ة ،والهند�س��ة امليكانيكي��ة،
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وهند�سة احلا�سب الآيل ،والعلوم يف العمارة الداخلية) ،وكلية العلوم والهند�سة امليكانيكية وتكنولوجيا ال�سيارات ،وهند�سة الربجميات).
ال�صحية التي تطرح تخ�ص�صي التمري�ض ،وعلوم الب�صريات،
وكلية عام 2016م
التجارة التي متنح درجة الدبلوم والدبلوم املتقدم والبكالوريو�س يف
تخ�ص�ص��ات�( :إدارة التوري��دات العاملي��ة ،و�إدارة الت�صدير ،و�إدارة �أق��ر جمل���س التعليم يف اجتماعه الث��اين املنعقد بتاري��خ  23مايو 2016م
الأعم��ال والأعم��ال الإلكرتوني��ة ،و�إدارة نظ��م املعلوم��ات ،والآداب املوافقة على �إن�ش��اء جامعة م�س��قط ،وقد ت� َّأ�س�س��ت اجلامعة يف حمافظة
يف ال�صريف��ة الإ�س�لامية واملالي��ة)� ،إ�ضاف��ة �إل��ى درج��ة املاج�س��تري م�سقط باالرتباط /التعاون الأكادميي مع جامعة كرانفلد ،وجامعة �أ�ستون
يف تخ�ص���ص �إدارة الأعم��ال ،وكلي��ة احلق��وق الت��ي متن��ح درج��ة باململكة املتحدة ،وكلية ( )MLSالدولية يف بورن ماوث باململكة املتحدة،
وحتت��وي اجلامع��ة عل��ى ثالث كلي��ات ،هي :كلي��ة الأعم��ال والإدارة ،التي
البكالوريو�س يف تخ�ص�ص القانون.
متنح درجة ماج�س��تري العلوم يف تخ�ص�ص��ات(:الإدارة والريادة ،واملالية
®®ت� َّأ�س�س��ت جامعة ال�ش��رقية باالرتباط /التعاون الأكادميي مع جامعة
والي��ة �أوكالهوم��ا يف الواليات املتح��دة الأمريكية ،وجامعة تك�سا���س والإدارة) ،وكلية الهند�س��ة والتكنولوجيا ،التي متنح درجة البكالوريو���س
التكنولوجي��ة ،ومتن��ح اجلامع��ة الربام��ج وامل�ؤه�لات يف كلي��ة �إدارة يف الهند�س��ة يف تخ�ص���ص (الهند�س��ة الكيميائي��ة) ،وماج�س��تري العل��وم
الأعم��ال يف تخ�ص�ص��ات(:الإدارة ،واملحا�س��بة والتموي��ل ،ونظ��م يف تخ�ص�ص��ات( :هند�س��ة نظ��م العملي��ات ،ونظ��م الطاق��ة والعملي��ات
املعلوم��ات الإداري��ة ،و�إدارة الوثائ��ق واملحفوظ��ات ،وري��ادة الأعمال احلراري��ة)� ،إ�ضاف��ة �إل��ى كلية النق��ل واخلدمات اللوج�س��تية ،التي متنح
اجلماعي��ة ،وماج�س��تري �إدارة الأعمال) ،وكلية الهند�س��ة (هند�س��ة درج��ة بكالوريو���س العلوم يف اخلدمات اللوج�س��تية يف تخ�ص���ص (�إدارة
البيئ��ة ،والهند�س��ة املدني��ة ،والهند�س��ة الإلكرتوني��ة واالت�ص��االت� ،سل�سلة التموين) ،ودرجة ماج�ستري العلوم يف تخ�ص�ص (�إدارة الطريان).
وهند�س��ة �إدارة امل�ش��اريع الإن�ش��ائية) ،وكلي��ة العل��وم التطبيقي��ة عام 2017م
وال�صحية يف تخ�ص�صات(:علوم الغذاء والتغذية الإن�سانية ،والعلوم
البحري��ة وال�س��مكية ،والط��ب البيط��ري) ،وكلي��ة الآداب والعل��وم وا ف��ق جمل���س التعلي��م يف اجتما ع��ه الثا ل��ث املنعق��د بتار ي��خ
الإن�س��انية يف تخ�ص�صات(:الرتبي��ة ،وعل��م النف���س ،واللغ��ة العربية � 25س��بتمرب 2017م عل��ى �إن�ش��اء جامع��ة خا�ص��ة با�س��م «اجلامع��ة
و�آدابه��ا ،والعلوم الإن�س��انية ،ودبلوم الت�أهيل الرتب��وي)� ،إ�ضافة �إلى الوطني��ة للعل��وم والتكنولوجيا» ،وذل��ك عن طريق دمج كلي��ة كالدونيان
الهند�سية ،وكلية ُعمان الطبية ،و�إ�ضافة كلية لل�صيدلة ،وت�ضم اجلامعة
كلية القانون التي متنح درجة البكالوريو�س يف القانون.
ثالث كليات ،هي :كلية الهند�سة ،التي متنح درجة الدبلوم يف تخ�ص�ص
عام 2014م
(�إدارة تقني��ة املعلوم��ات للأعم��ال التجارية) ،ودرجة البكالوريو���س يف
ت� َّأ�س�س��ت الكلي��ة العاملي��ة للهند�س��ة والتكنولوجي��ا باالرتب��اط /التع��اون بيئة الت�ش��ييد يف تخ�ص�صات(:هند�سة الإن�ش��اءات ،والهند�سة املدنية،
الأكادمي��ي مع جامع��ة كارلتون بكندا ،ومتنح الكلية درجة البكالوريو���س وهند�س��ة القيا���س والتكالي��ف) ،ودرج��ة البكالوريو���س يف الهند�س��ة يف
الهند�سي مع مرتبة ال�شرف يف برامج( :الهند�سة الإلكرتونية واالت�صاالت ،تخ�ص�صات(:هند�س��ة الكمبيوت��ر ،والهند�س��ة الإلكرتوني��ة ،وهند�س��ة
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الطاقة الكهربائية ،وهند�سة االت�صاالت ،وهند�سة ميكانيكية مب�ساعدة
الكمبيوت��ر ،وميكاترونيك���س ،وهند�س��ة املعاجلة وال�صيانة ،والهند�س��ة
الكيميائية) ،ودرجة املاج�س��تري يف تخ�ص�صات�(:إدارة ال�صيانة و�إدارة
نظم املعلومات ،و�إدارة الإن�ش��اءات ،وهند�س��ة املعاجلة ،و�إدارة �سل�س��لة
التوريد والعمليات الدولية) ،وكذلك كلية الطب والعلوم ال�صحية ،التي
متن��ح درج��ة البكالوريو���س يف الطب العام� ،إ�ضافة �إل��ى كلية ال�صيدلة،
التي متنح درجة البكالوريو�س يف ال�صيدلة.

عام 2001م

بد�أت احلكومة بتنفيذ برنامج البعثات الداخلية الذي يرتكز على توفري
مقاع��د درا�س��ية يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل اخلا�صة داخل ال�س��لطنة
للطالب من �أبناء �أ�س��ر ال�ضم��ان االجتماعي والدخل املحدود من حملة
دبل��وم التعليم الع��ام؛ للنهو�ض بهذه الفئة و َد ْعمها؛ لتكون �أ�س��ر ًا منتجة
توفر لنف�سها العي�ش الكرمي ،وتخرج من مظلة ال�ضمان االجتماعي.

عام 2009م

البعثات الداخلية واخلارجية
�أقر جمل���س ال��وزراء املوقر الربنامج العماين للتع��اون الثقايف والعلمي،
املتمث��ل يف توف�ير منح درا�س��ية للطالب من الدول ال�ش��قيقة وال�صديقة
عام 1981م
يف العام الأكادميي 1982/1981م بد�أت م�سرية التعليم العايل بابتعاث للدرا�س��ة يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل احلكومية يف ال�س��لطنة؛ لتعزيز
ع��دد من الط�لاب لإكمال درا�س��تهم اجلامعية خارج ال�س��لطنة ،وتولت التوا�صل الإن�ساين والثقايف بني ال�سلطنة وخمتلف دول العامل.
 حينها -وزارة الرتبية والتعليم الإ�شراف على البعثات اخلارجية ،وقد عام2010مً
بل��غ ع��دد الط�لاب املبتعثني �إلى اخل��ارج نحو ( )1068طالب��ا وطالبة .ب��د�أت احلكوم��ة بتنفيذ برنام��ج الألف بعث��ة خارجية للدرا�س��ات العليا
ويف العام الأكادميي 1986/1985م ارتفع عددهم لي�صل �إلى ( )2681التخ�ص�صي��ة (الربنام��ج الوطني للدرا�س��ات العلي��ا) يف املجاالت التي
طالب ًا وطالبة.
حتتاج �إليها الدولة للإ�س��هام يف رفد االقت�صاد الوطني بكوادر وطنية

ل�س ّد االحتياجات الفعلية بالوحدات
عام 1998م
متخ�ص�صة ذات ت�أهيل ٍ
عال؛ وذلك َ
ُف ِتحت امللحقية الثقافية يف الهند لرعاية الطالب املبتعثني للدرا�س��ة يف احلكومية املختلفة والقطاع اخلا�ص ،بواقع ( )200بعثة �سنوي ًا ،وي�ستمر
الهن��د ،ويف ع��ام 2006م ُف ِتحت امللحقية الثقافية يف �أ�س�تراليا ،و ُف ِتحت الربنامج ملدة خم�س �سنوات.
امللحقي��ة الثقافي��ة يف ماليزي��ا يف ع��ام 2011م؛ لي�صل ع��دد امللحقيات عام 2011م
الثقافي��ة �إل��ى ثم��اين ملحقي��ات موزعة عل��ى ثمان دول ،ه��ي :جمهورية ج��اءت توجيه��ات ح�ضرة �صاحب اجلاللة  -حفظه اهلل ورعاه  -بتوفري
م�صر العربية ،واململكة الأردنيةالها�ش��مية ،والإمارات العربية املتحدة )7000( ،بعث��ة داخلي��ة و( )1500بعث��ة خارجي��ة ،ف� ً
ض�لا ع��ن البعث��ات
وجمهوري��ة الهن��د ،وماليزي��ا ،واململك��ة املتح��دة ،والوالي��ات املتح��دة القائمة؛ حر�ص ًا من احلكومة على زيادة فر�ص االلتحاق بالتعليم العايل
الأمريكية ،وا�سرتاليا.
خلريجي دبلوم التعليم العام.
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جودة التعليم العايل
عام 2006م

الأنظمة الإلكرتونية يف التعليم العايل
عام 2005م

ن�ش َ��ئ مرك��ز القبول املوحد مبوجب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم
ت� َّأ�س�س��ت ال�ش��بكة العمانية للجودة ،وهي جهة م�س��تقلة تهدف �إلى ن�ش��ر �أُ ِ
ثقاف��ة اجل��ودة يف قط��اع التعلي��م الع��ايل يف �س��لطنة عم��ان وتعزيزها)2005/104( ،؛ ليخت���ص بتنظي��م قب��ول الط�لاب احلا�صل�ين عل��ى
ال�ش��هادة العام��ة مب�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل طبق�� ًا لرغباتهم ،وجمموع
وتدعم عملية بناء قدرات العاملني يف هذا القطاع.
درجاتهم ،و�ش��روط االلتحاق التي حتددها امل�ؤ�س�سات املذكورة .ويط ّبق
عام 2012م
املرك��ز نظام ًا �إلكرتوني ًا لتقدمي طلب االلتحاق بالتعليم العايل ،و�إعالن
ن َّف��ذت وزارة التعلي��م الع��ايل م�ش��روع م�ؤ�ش��رات الأداء عل��ى اجلامع��ات نتائج القبول.
والكلي��ات اخلا�ص��ة ،ويف ع��ام 2014م ُن ِّف َ��ذ امل�ش��روع عل��ى كلي��ات العل��وم
عام 2009م
التطبيقية.
�أن�ش���أت وزارة التعلي��م الع��ايل النظ��ام الإح�صائ��ي ال��ذي ه��و عب��ارة
كرا�سي ال�سلطان قابو�س العلمية
ت�ضم:
ع��ن قاع��دة بيان��ات للتعلي��م العايل ،تتك�� ّون م��ن �أربعة مكون��اتّ ،
عام 2004م
بيان��ات الطالب ،والهيئات الأكادميية والأكادميية امل�س��اندة والإدارية،
ُك ِّلفت وزارة التعليم العايل بالإ�شراف على عدد من الكرا�سي التي حتمل والبيان��ات املالي��ة ،وبيان��ات البنية الأ�سا�س��ية جلميع م�ؤ�س�س��ات التعليم
ا�س��م �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم ،فقد �أُ ِّ�س� َ��س الع��ايل داخل ال�س��لطنة ،ويوفر النظ��ام الإح�صائي بيان��ات عن التعليم
كر�سي �سلطان عمان للدرا�سات العربية والإ�سالمية بجامعة ملبورن يف الع��ايل؛ لإفادة املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات واملنظمات الدولية
ا�س�تراليا؛ �س��عي ًا من ال�س��لطنة �إلى �إيجاد تفاهم متبادل بني الثقافات ،املعنية بالتعليم العايل.
مبا يعود بدوره على ثقافة ال�سالم والتعاون بني الأمم ،ودعم ًا للدرا�سات
العلمية والبحثية لإثراء الرتاث العاملي ،وقد ا�س��تمرت ال�س��لطنة يف َفتْح عام2010م
كرا� ٍ��س علمي��ة با�س��م �صاح��ب اجلاللة يف عدد م��ن اجلامع��ات العاملية ن َّف��ذت وزارة التعلي��م الع��ايل �أول َم ْ�س��ح للخريجني ،ا�س��تهدف خريجي
املرموقة؛ لي�صل عددها �إلى ( )16كر�س ًّيا يف عام 2014م ،علم ًا �أنه يف م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اخلا�ص ،ويف الع��ام الت��ايل كان تنفيذه على
ن�ش��ئت دائرة َم ْ�س��ح
ع��ام 2013م ُنقلت مهمة الإ�ش��راف على تلك الكرا�س��ي كافة �إلى مركز خريجي كليات العلوم التطبيقية ،ويف عام 2014م �أُ ِ
اخلريجني يف الوزارة ،التي ا�س��تهدفت طالب م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل
ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم.
كافة ،وطالب البعثات ،وطالب الدرا�سات العليا يف عام 2015م.
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الإعالم والتوا�صل
عام 2013م

نظم��ت وزارة التعلي��م الع��ايل بالتع��اون مع جمل���س البح��ث العلمي ن��دوة « التعلي��م الريادي لتحقي��ق التنمية
امل�س��تدامة...دور م�ؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل» ،وي�أتي تنظيم هذه الندوة متا�ش��ي ًا مع الر�ؤية ال�س��امية حل�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه ،-وا�س��تجابة لقرارات ندوة «تنمية
امل�ؤ�س�س��ات ال�صغ�يرة واملتو�س��طة» الت��ي عق��دت يف رحاب املخيم ال�س��لطاين ب�س��يح ال�ش��اخمات بوالية بهالء
�ص القرار املتعلق مب�ؤ�س�س��ات التعليم العايل على �إجراء مزيد من الدرا�س��ة ،ب�ش���أن
مبحافظة الداخلية؛ �إذ َن َّ
تق��دمي مق�� َّرر درا�س��ي يف ري��ادة الأعمال للط�لاب يف خمتلف م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل ،ودعم تنفيذ �أن�ش��طة
طالبي��ة بالتع��اون م��ع القطاع اخلا�ص يف جمال ري��ادة الأعمال ،وق��د تناولت الندوة مناق�ش��ة حماور جتارب
ريادة الأعمال داخل ال�سلطنة وخارجها� ،إ�ضافة �إلى مهارات ريادة الأعمال.

عام 2014م
قام��ت وزارة التعلي��م العايل بالتعاون مع م�ؤ�س�س��ة ن��وراك بتمويل �إ�صدار الن�ش��رة الإخبارية ()Norrag News

باللغة العربية؛ وذلك �إميان ًا منها بتعزيز التوا�صل بني الباحثني والأكادمييني ورا�س��مي ال�سيا�س��ات من الدول
العربي��ة يف جم��ال التعلي��م والتدريب ،مع نظرائهم يف دول العامل عرب ال�ش��بكات البحثية .ونوراك هي �ش��بكة
ت�ضم جمموعة م��ن الباحثني و�صناع ال�سيا�س��ات
لل�سيا�س��ات والتع��اون ال��دويل يف جم��ال التعليم والتدري��بّ ،
واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة ،وامل�ست�ش��ارين الذي��ن يهدف��ون �إل��ى التو�س��ط بني البح��ث وال�سيا�س��ات ،مقيمني
ومنتجني ملعرفة حمايدة وحتليل نقدي ملوا�ضيع دولية متعلقة بالتعليم.

عام 2016م

�أطلقت وزار ُة التعليم العايل املجل َة الإلكرتونية (وما ي�سطرون) ،وهي جملة �شهرية تهدف �إلى �إيجاد من�صة
�إعالمية تفاعلية للحوار الهادف ،مت�ضمنة �أخبار قطاع التعليم العايل والبحث العلمي املحلي والعاملي ،وعدد ًا
من املواد التفاعلية املرئية وامل�سموعة؛ �إذ ت�ستهدف املجلة الطالب والأكادمييني واملهتمني بهذا القطاع.

69

الفصل الخامس
محطات مشرقة في مسيرة التعليم بجامعة السلطان قابوس

«�إ َّن افتت��اح اجلامع��ة الي��وم ي�أت��ي -بحمد اهلل -ثم��رة طيبة جلهود حثيث��ة ،بذلت على مدى
�سنوات عديدة؛ اقتناعاً منا ب�أهمية الدور الذي ت�ضطلع به ،كدعامة قوية للنه�ضة التعليمية
يف بالدن��ا ،ولق��د انتهجن��ا يف �إن�ش��ائها �سيا�س��تنا الواقعي��ة يف التخطي��ط والتطبيق ،ومل نقلد
جتربة بذاتها و�إمنا �أخذنا ب�إيجابيات النظم الأكادميية املعا�صرة� ،ضمن نظام يالئم واقعنا
العم��اين ،ويع�بر ع��ن ال�ش��خ�صية احل�ضارية ل�ش��عبنا ،كم��ا وفرنا لهذا ال�ص��رح العلمي كل ما
ميكنه من تقدمي م�ستوى رفيع للدرا�سات الأكادميية ،يلبي املتطلبات الأ�سا�سية يف جماالت
الط��ب والهند�س��ة والعل��وم والزراعة والرتبية والعلوم الإ�س�لامية ،ف�ض� ً
لا ع ّما هو متاح من
�إمكانيات للتو�سع وفقاً الحتياجات كل مرحلة».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة افتتاح جامعة ال�سلطان قابو�س
 9نوفمرب 1986م
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ت�أ�سي�س جامعة ال�سلطان قابو�س وتطورها
عام 1981م

�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )1981/44القا�ضي ب�إن�ش��اء
جلنة ت�أ�سي�س��ية مل�ش��روع جامعة ال�س��لطان قابو���س حتت �إ�ش��راف وزارة
الرتبية والتعليم و�ش�ؤون ال�شباب �آنذاك.

املطروح��ة يف �أق�س��ام الكلي��ة ،بع��د اجتيازه��م املداخ��ل الأول ّي��ة له��ذه
التخ�ص�صات يف ال�سنة اجلامعية الأولى.

عام 1990م

®®افتت��ح ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم
حفظ��ه اهلل ورع��اه -م�ست�ش��فى اجلامعة ،الذي يعمل على م�س��اندةالتعلي��م الطب��ي يف اجلامع��ة عن طريق تقدميه التدري��ب العيادي ذا
عام 1982م
اجلودة العالية ،واملمار�س��ة الطبية العملية ال ُف ْ�ضلى؛ لت�أهيل الطالب
و�ضع ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه الدار�س�ين بكلية الطب والعلوم ال�صحية وكلية التمري�ض؛ لي�صبحوا
اهلل ورعاه -حجر الأ�سا���س ملن�ش���آت جامعة ال�س��لطان قابو�س يف منطقة �أطب��اء وممر�ض�ين م�ؤهلني قادري��ن على القيام بدوره��م املهم جتاه
جمتمعهم ووطنهم .ويحتوي امل�ست�شفى اجلامعي على (� )694سري ًرا
اخلو�ض مبحافظة م�سقط.
موزع�� ًا عل��ى ( )22جناح ًا طبي ًا ،وهو يقدم خدم��ات �صحية متميزة
للمجتم��ع؛ كون��ه �أحد �أه��م امل�ست�ش��فيات املرجعي��ة والتخ�ص�صية يف
عام 1986م
اف ُت ِتح��ت جامعة ال�س��لطان قابو���س ،وه��ي ُتع ّد �أ ّول جامع��ة حكومية ،ويف ال�سلطنة.
َ
َ
ه��ذا الع��ام �أي�ض ًا ا�س��تقبلت اجلامع��ة ُد ْفعتها الأولى م��ن الطالب البالغ ®®تف�ضل جاللة ال�س��لطان املعظم-حفظ��ه اهلل ورعاه -بتخريج الدفعة
عدده��م ( )557طالب�� ًا وطالب��ة يف خم���س كليات ،هي :الرتبي��ة والعلوم الأول��ى م��ن طالب كلي��ة الرتبية والعلوم الإ�س�لامية ،وكلي��ة الزراعة
البالغ عددهم ( )284طالب ًا وطالبة.
الإ�سالمية ،والطب ،والهند�سة ،والعلوم ،والزراعة.

عام 1987م

عام 1991م

�أُ�ضي َف��ت كلي��ة الآداب والعل��وم االجتماعي��ة �إلى كليات جامعة ال�س��لطان تف�ض��ل ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظم
قابو���س ،ويف الع��ام التايل ُو ِّز َع طالب الدفعة الأول��ى على التخ�ص�صات -حفظ��ه اهلل ورعاه-بتخري��ج الدفع��ة الأول��ى م��ن كلي��ات :العل��وم،
والهند�سة ،والآداب.
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عام 1993م

عام 2005م

®®تف�ضل ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم �صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )2005/55القا�ضي بتعديل
�أعزه اهلل -بتخريج الدفعة الأولى من طالب كلية الطب.ا�س��م كلية ال�ش��ريعة والقانون �إلى كلية احلقوق ،والتي كانت تتبع وزارة
التعلي��م الع��ايل ،ونق��ل تبعيتها �إلى جامعة ال�س��لطان قابو���س ابتدا ًء من
®®اف ُت ِت َحت كلية التجارة واالقت�صاد يف اجلامعة.
تاريخ اكتمال املن�ش�آت اخلا�صة بها داخل احلرم اجلامعي.

عام 1995م

عام 2008م

ب��د�أت اجلامعة بطرح برامج املاج�س��تري ،وقد و�صل ع��دد هذه الربامج
ُ
َ
ن�ش��ئت كلي��ة التمري���ض يف اجلامع��ة؛ وذلك م��ن �أجل تلبي��ة احتياجات
برناجما يف العام الأكادميي 2014/2013م ،وبلغ عددها يف �أ ِ
�إلى ()60
ً
املجتمع العماين من الرعاية ال�صحية.
برناجما.
العام الأكادميي ٢٠١٩/٢٠١٨م ()٦٣
ً

عام 1997م
تخرجت الدفعة الأولى من طالب كلية التجارة واالقت�صاد.

عام 2000م
®®ت�ش��رفت اجلامع��ة بالزي��ارة امليمون��ة حل�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة
ال�س��لطان قابو���س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه ،-وت�أتي هذه
الزيارة يف �إطار احلر�ص ال�سامي الذي يوليه جاللته بتطوير م�سرية
التعليم يف ال�سلطنة مبختلف مراحلها وم�ستوياتها.

عام 2010م

اف ُت ِت َ��ح مركز جامعة ال�س��لطان قابو���س الثق��ايف حتت الرعاية ال�س��امية
حل�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم -حفظه
اهلل ورعاه ،-وقد جاء �إن�ش��اء هذا املركز بنا ًء على الوعد ال�س��امي الذي
تف�ض��ل ب��ه موالنا -حفظ��ه اهلل ورعاه -يف خت��ام حديثه الأب��وي لأبنائه
ط�لاب اجلامع��ة بقاعة امل�ؤمت��رات يف الثاين من مايو ع��ام 2000م� ،إذ
كان اله��دف وا�ضح�� ًا وجل ًّي��ا ،وه��و �أن يكون ه��ذا املركز َمع َلم�� ًا �آخر من
مع��امل هذه اجلامعة ،ونقط��ة انطالق تتجدد فيها الآم��ال ،ويتجدد من
خالله��ا العط��اء والإ�س��هام بطريقة مبا�ش��رة يف تطوير الثقاف��ة العلمية
والبحثية ون�شرها يف اجلامعة ب�شكل خا�ص ويف ال�سلطنة ب�شكل عام.

®®ب��د�أت اجلامع��ة بط��رح برام��ج الدكت��وراة و�ص��ل عدده��ا يف الع��ام
الأكادمي��ي ٢٠١٩/٢٠١٨م �إل��ى ( )30تخ�ص�ص�� ًا خمتلف�� ًا يف �س��ت
كلي��ات ،ه��ي :كلي��ة العلوم ،وكلي��ة الهند�س��ة ،وكلية العل��وم
الزراعية عام 2011م
والبحري��ة ،وكلي��ة الط��ب والعل��وم ال�صحي��ة ،وكلي��ة الآداب والعل��وم
االجتماعي��ة ،وكلي��ة الرتبي��ة .وتط��رح جمي��ع ه��ذه الربام��ج بخي��ار َّمتت املوافقة على �إن�شاء مركز التع ّلم الذاتي بجامعة ال�سلطان قابو�س،
وذل��ك يف �إطار حتقيق ر�س��الة اجلامعة بتو�س��يع دوائ��ر املعرفة ،وتوفري
الر�سالة.
بيئة تعليمية فاعلة لطالبها؛ لإك�سابهم مهارات التعلم؛ لتطوير قدراتهم
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املعرفي��ة وتنمي��ة �ش��خ�صياتهم ،وليك��ون مكم ً
�لا للإمكان��ات وامل��وارد
الأخ��رى بالكليات والوحدات امل�س��اعدة باجلامعة ،ويتم ذلك من خالل
توف�ير امل�صادر الورقي��ة والإلكرتونية املقروءة وامل�س��موعة ذات العالقة
بالربامج الأكادميية ،والتعلم الفردي من خالل و�سائط تقنيات التعلم،
وكذل��ك التعل��م التعاوين ب�ين الطالب والتعلم اجلماع��ي مع املعلم ،كما
يقوم بعمل ور�ش عمل متخ�ص�صة يف مهارات التعلم املختلفة.

عام 2012م
مت نق��ل كلي��ة احلقوق �إل��ى احلرم اجلامع��ي ،وتقوم هذه الكلي��ة بت�أهيل
الك��وادر املتخ�ص�ص��ة يف احلقل القانوين و�إعداده��ا من خالل الربامج
الأكادميي��ة املتخ�ص�ص��ة ،كم��ا ت�س��هم الكلي��ة يف رف��ع م�س��توى العاملني
يف املج��ال القان��وين م��ن خالل برامج الدرا�س��ات العلي��ا ،التي تقدم يف
�أربع��ة ف��روع من القانون ،وته��دف الكلية �إلى خدم��ة املجتمع من خالل
الإ�سهامات العلمية واالجتماعية التي يقدمها �أع�ضاء الهيئة الأكادميية
يف خمتلف املجاالت واال�ست�شارات القانونية.

عام 2016م

ن�ش َ��ئ مرك��ز الدرا�س��ات التح�ضريي��ة باجلامع��ة ،وذل��ك بدم��ج وحدة
�أُ ِ
الربنام��ج الت�أ�سي�س��ي م��ع مرك��ز اللغات باجلامع��ة ،وقد ُ�ص ِّم��م برنامج
الدرا�س��ات التح�ضريي��ة لإع��داد الط�لاب املقبول�ين بجامعة ال�س��لطان
قابو���س للدرا�س��ة اجلامعي��ة؛ �إذ ي�ؤه��ل الربنام��ج الطال��ب يف اللغ��ة
الإجنليزية ،والريا�ضيات ،وتقنية املعلومات ومهارات الدرا�س��ة والتعلم
لبناء �أ�س���س الدرا�س��ة اجلامعية والنجاح فيها .واجلدير بالذكر يف هذا
ال�سياق �أنَّ برنامج الدرا�سات التح�ضريية �أ�صبح مدخ ًال �إلزامي ًا للدرا�سة
بجميع كليات اجلامعة ابتدا ًء من العام الدرا�سي(2011/2010م).

البحث العلمي واالبتكار باجلامعة
عام 2000م

ن�ش َ��ئ مرك��ز الدرا�س��ات والبح��وث البيئية بجامعة ال�س��لطان قابو���س؛
�أُ ِ
وذلك من �أجل ت�شجيع الدرا�سات والبحوث البيئية وتن�سيقها وتنظيمها،
والتن�س��يق م��ع احلكوم��ة وال��وكاالت الدولي��ة والقط��اع اخلا���ص جلم��ع
املعلوم��ات ع��ن البح��وث البيئي��ة املتعلقة ع��ن عمان واملنطقة ون�ش��رها،
و ُي َع�� ّد املرك��ز حلقة و�صل لتعزيز التع��اون البحثي والتفاعل بني اجلامعة
واحلكوم��ة والوكاالت الدولي��ة والقطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إلى �إ�س��هاماته
يف تقييم ق�ضايا ال�سيا�س��ات البيئية وم�س��اعدة الوكاالت احلكومية عند
الطل��ب ،كذل��ك يق��وم املرك��ز مبتابعة خمتل��ف الق�ضاي��ا البيئي��ة ،مثل:
ملوحة املياه والرتبة ،وتلوث املياه اجلوفية ،والرعي اجلائر ،والت�صحر،
وتغري املناخ و�آثاره ،واحلفاظ على التنوع البيولوجي.

عام 2001م

®®�أُ ِّ�س� َ��س مرك��ز �أبح��اث االت�ص��االت واملعلومات ،وتتلخ�ص ر�س��الته يف
بن��اء بنية �أ�سا�س��ية ،وتطوير برامج بحثي��ة متكاملة يف جمال �أبحاث
االت�ص��االت واملعلوم��ات ،م��ن خالل �إقامة �ش��راكات بني امل�ؤ�س�س��ات
احلكومي��ة واجلامع��ة وقط��اع ال�صناع��ة يف جمال الربام��ج البحثية
امل�ش�تركة لتقني��ة املعلوم��ات واالت�ص��االت� .أم��ا الر�ؤي��ة التي ي�س��عى
املرك��ز �إل��ى حتقيقه��ا فتتمثل يف تعزي��ز اجلهود امل�ش�تركة يف جمال
البح��ث العلم��ي وتطوي��ره ،وت�ش��مل خمتل��ف �أوج��ه تقني��ة املعلومات
واالت�صاالت ،مبا يلبي احتياجات ال�س��لطنة يف املقام الأول ،وي�س��عى
هذا املركز � ً
أي�ضا �إلى بناء �ش��راكات مع قطاع ال�صناعة؛ بغية �إيجاد
حل��ول للم�ش��اكل التقني��ة القائمة واملقبل��ة املتعلقة بتقني��ة املعلومات
واالت�صاالت ،ويرجح �أن تت�ضمن تلك احللول جمموعة من التقنيات
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املتواف��رة والنم��اذج املتط��ورة ،وكل م��ا يخ���ص الأبح��اث املهم��ة يف
تقنية املعلومات.
®®مت االفتتاح الر�سمي ملركز ر�صد الزالزل يف جامعة ال�سلطان قابو�س،
و ُيع��د هذا املركز م��ن �أهم املراكز البحثية؛ فه��و املركز املتخ�ص�ص
الوحي��د بر�ص��د و�إج��راء بحوث ال��زالزل يف ال�س��لطنة ،ويقوم املركز
مبراقب��ة ال��زالزل التي حتدث داخل ال�س��لطنة وخارجه��ا ور�صدها،
والإب�لاغ عنه��ا ون�ش��ر معطياتها للجه��ات املخت�صة .وقد َم�� َّر املركز
منذ �إن�ش��ائه بعدة مراحل تطويرية� ،إذ �أ�صبح ميلك ع�ش��رين حمطة
ر�ص��د موزع��ة على مناطق خمتلف��ة يف جميع �أنحاء ال�س��لطنة ،وكان
م َّهزة ب�أحدث �أجه��زة الر�صد
�إن�ش��ا�ؤها على ث�لاث مراحل ،وه��ي ُ َ
والرتقيم واالت�صاالت ،وتبث املعلومات الزلزالية على مدار ال�س��اعة
�إلى مركز ر�صد الزالزل بجامعة ال�سلطان قابو�س.

عام 2002م

ن�ش َ��ئ مركز �أبحاث النفط والغاز؛ ليتولى م�س���ؤولية �إجراء البحوث
®®�أُ ِ
العلمي��ة ،ويقدم اخلدم��ات يف جمال التدريب واال�ست�ش��ارات لقطاع
�صناع��ة النفط والغاز ،ويتمتع املرك��ز بعالقات وثيقة مع العديد من
ال�ش��ركات املحلية والعاملية والكليات واملراك��ز املختلفة يف اجلامعة،
ويعمل معها على �إيجاد احللول الالزمة للم�شاكل التي تواجه �صناعة
النفط والغاز ،ويتم ذلك من خالل البحث العلمي الذي ي�شمل تطوير
و�س��ائل ا�س��تخراج النف��ط ،وحتديد خ�صائ���ص املكام��ن الكربونية،
وتقني��ة االمت�صا���ص الغ�ش��ائي ،وي�س��تفيد املرك��ز من منحة كر�س��ي
�ش��ركة �ش��ل العاملية التي متول العديد من امل�ش��اريع البحثية ،وتقدم
الدع��م املايل لطالب مرحلتي املاج�س��تري والدكتوراة الذين يبحثون
يف جم��ال عل��وم الأر���ض املت�صل��ة باملكام��ن الكربوني��ة .وتتلخ���ص
�أه��داف املركز يف ت�س��هيل التع��اون الأكادميي وت�ش��جيعه يف �صناعة

�إج��راء البح��وث يف جماالت الهند�س��ة والعلوم بالتع��اون مع �صناعة
النفط والغاز يف �س��لطنة عمان وجامعة ال�س��لطان قابو�س والكليات،
وتقدمي خدمات ا�ست�شارية وتدريبية ل�صناعة النفط والغاز ،و�إن�شاء
خمت�برات الأبح��اث مع الدولة م��ن املرافق الفني��ة ،وتطوير التعاون
البحث��ي م��ع م�ؤ�س�س��ات مرموق��ة ،ودع��م برام��ج الدرا�س��ات العلي��ا
يف كلي��ات اجلامع��ة م��ن خالل م�ش��اركة طالب الدرا�س��ات العليا يف
امل�شروعات البحثية للمركز وتدري�س دورات متقدمة ،وجذب التمويل
اخلارجي من خالل املنح البحثية واال�ست�شارات والدورات التدريبية
ل�صناعة النفط والغاز ،ون�شر كفاءة املركز و�إجنازاته وقدراته.
ن�ش َ��ئ مركز الدرا�سات العمانية ،وتتمثل ر�ؤيته ليكون م�صدر �إ�شعاع
®®�أُ ِ
علم��ي وبحثي خلدمة املجتم��ع ال ُعماين واحلفاظ على هو َّيته وتراثه،
فيما تتمثل ر�س��الته يف �إر�س��اء نظام مبني على �أ�س���س علمية ،ي�س��هم
يف تنظيم الن�ش��اطات البحثية والفكرية والرتاثية املرتبطة ب�س��لطنة
عم��ان ون�ش��رها ،والعم��ل على تطوير جم��ال املخطوط��ات والنهو�ض
ب�آلي��ات �إتاحته��ا للم�س��تفيدين .ويه��دف املرك��ز �إلى ت�أ�سي���س ون�ش��ر
درا�س��ات �إن�س��انية وعلمية ذات �صلة باملجتمع ال ُعماين وما يعهد �إليه
من درا�س��ات وا�ست�ش��ارات واردة من اجله��ات احلكومية واخلا�صة،
والنهو���ض ب�س��معة املرك��ز ،وبن��اء الهوي��ة امل�ؤ�س�س��ية والإعالمية له،
ور�ص��د املعلومات والدرا�س��ات والتقارير وامل�س��وحات والإح�صائيات
ذات ال�صل��ة ب�أهداف املركز وتوثيقه��ا ،والتعاون العلمي الثنائي مع
امل�ؤ�س�سات املناظرة ومراكز الدرا�سات الأخرى واجلامعات واملعاهد
العربي��ة والأجنبي��ة ذات الأغرا���ض واالهتمام��ات املماثلة ،وتنظيم
الن�ش��اطات البحثي��ة والفكري��ة م��ن م�ؤمت��رات ون��دوات وملتقي��ات
وحلقات درا�سية ،والإ�سهام يف جمع املخطوطات ال ُعمانية وحتقيقها
وحفظه��ا والعم��ل على ا�س��تغاللها و�إتاحته��ا للم�س��تفيدين ،والعناية
��روي الف��ردي واجلماع��ي ،بالإ�ضاف��ة
بال�تراث ال ُعم��اين امل��ادي وامل ّ
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�إلى �إ�ش��اعة املعرفة يف جمال الدرا�س��ات العمانية والرتاث ال ُعماين ،العل��وم الطبي��ة واحلياتي��ة ،وكذلك ت�س��هيل �إج��راء البحوث ب�ين املركز
والو�صول �إلى �أو�سع دائرة ممكنة من الباحثني واملثقفني.
وامل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية حمل ًّيا ودول ًّيا� ،إ�ضافة �إلى ت�شجيع �إقامة
ن�ش َ��ئ مركز اال�ست�شعار عن ُب ْع ٍد ونظم املعلومات اجلغرافية ،ويقوم ال�ش��راكات فيما بني امل�ؤ�س�سات الأكادميية واحلكومية وقطاع ال�صناعة
®®�أُ ِ
ه��ذا املرك��ز مبه��ام تدري�س��ية وبحثي��ة داخ��ل اجلامع��ة ،كم��ا يعم��ل من �أجل ت�سويق املواد التي تنتج من البحوث العلمية.
بو�صفه م�ؤ�س�س��ة وطنية على توف�ير املعلومات اجلغرافية واخلدمات عام 2010م
اال�س�تراتيجية ،وتنظي��م ال��دورات التدريبي��ة ،والإ�س��هام يف تعزي��ز
ن�ش َئت عمادة م�ستقلة للبحث العلمي بعد �أن كانت مدجمة بالدرا�سات
التعاون الدويل يف جمال الر�صد اجلوي واال�ست�شعار عن ُب ْع ٍد .ويعمل ®®�أُ ِ
يف املركز حال ًّيا خرباء لديهم باع طويل يف العديد من التقنيات التي العليا حتت ا�سم «عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي»� ،إذ تقوم
ت�س��تخدم يف حتليل ال�صور والر�ؤية احلا�س��وبية واال�ست�شعار عن ُبع ٍد هذه العمادة بتطوير �سيا�سات البحث العلمي يف اجلامعة و�أن�شطتها
ْ
بالأقمار ال�صناعية ،وتطور نظم املعلومات اجلغرافية .ومن اجلدير وتنفيذه��ا ،وت�س��عى لإيجاد �أنظم��ة و�آليات وا�ضحة و�ش��فافة وفاعلة،
بالذك��ر �أنَّ املرك��ز مزود ب�أح��دث الأجهزة املتطورة ،التي ت�س��تخدم تخدم احتياجات البحث العلمي والباحثني ،كما تقوم ب�إدارة خمتلف
يف معاجلة ال�صور وحتليل الت�ضاري���س ،والتحليل الراداري والر�س��م �أنواع منح متويل امل�ش��اريع البحثية مبا يف ذلك منح الدعم ال�سامي،
الت�صوي��ري الرقم��ي ،وت�صوي��ر البيان��ات وحتلي��ل ال�ص��ور لأغرا�ض واملن��ح الداخلي��ة ،واملن��ح اخلارجية ،ومنح جمل���س البح��ث العلمي،
التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية� ،إ�ضافة �إلى ا�ستخدام �أجهزة واملنح امل�شرتكة واخلدمات اال�ست�شارية.
ن�ش َ��ئ مركز �أبحاث املياه ،وهو مركز بحثي يعنى باجلوانب البحثية
املقيا�س الطيفي ،وبيانات نظم املعلومات اجلغرافية كخرائط �شبكة ®®�أُ ِ
الطرق وخرائط منظومة املجاري.
للتحديات املت�صلة باملياه ،فهو يقوم مبهام التن�س��يق بني الدرا�س��ات
النظرية والتطبيقية ،وجمع البيانات املتعلقة بتقانات املياه التقليدية
عام 2005م
واملبتك��رة واخل�برات و�أر�ش��فتها ،وبناء ال�ش��بكات والتدري��ب وتنمية
�أُ ِ
ن�ش َ��ئ مرك��ز التم ُّي��ز يف التقنية احليوية البحرية ليك��ون مركز ًا معرتف ًا الكفاءات ،وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ،وترتبط كل هذه اجلوانب
ب��ه دول ًّيا ،يعمل على ا�س��تثمار امل��وارد البحرية وا�س��تدامتها لإنتاج مواد يف الغال��ب بالظ��روف املحيطة باملناطق اجلافة و�ش��به اجلافة ،التي
ذات فاعلي��ة حيوي��ة وقيم��ة اقت�صادية .وتتلخ�ص ر�س��الة املركز يف بناء ت�صعب فيها �إدارة موارد املياه وتعد عملية �شاقة ،ويعتني هذا املركز
بنية �أ�سا�س��ية ،وتطوير برامج بحثية متكاملة يف جمال التقنية احليوية ب ِع�� ّدة جم��االت رئي�س��ة ،مث��ل :املي��اه اجلوفي��ة ،وحتلية املي��اه ،واملياه
البحرية ،وا�س��تخدام املوارد البحرية و�إدارتها �إدارة مثلى ،وا�س��تخدام ال�س��طحية ،واجلوان��ب االجتماعي��ة واالقت�صادية للمي��اه يف املناطق
الو�س��ائل احلديث��ة لعل��م الأحياء اجلزيئ��ي وتقنية املعلومات يف درا�س��ة اجلاف��ة ،و�إدارة املي��اه لأغرا���ض الزراعة ،ودرا�س��ات البيئ��ة واملياه،
جمموعة خمتارة من الكائنات البحرية ،واكت�شاف اجلينات والعمليات ويعم��ل املرك��ز على نحو وثي��ق مع العدي��د من ال�ش��ركات واملنظمات
الت��ي ميك��ن ا�س��تخدامها يف تطوي��ر وابت��كار �أ�س��اليب وطرائ��ق خلدمة املحلي��ة والدولي��ة وم��ع الكلي��ات واملراك��ز البحثي��ة داخ��ل جامع��ة
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ال�س��لطان قابو���س يف �س��بيل معاجل��ة امل�س��ائل املتعلق��ة بتنمي��ة
املياه اجلوفية وا�س��تنزافها وتلوثها ،وتخفيف املخاطر الناجمة
ع��ن الفي�ضانات ،وتوفري املياه للزراع��ة وال�صناعة والبلديات،
وتر�ش��يد الري و�إنت��اج املحا�صيل ،والكائنات احلية امل�س��تدامة
باملياه وغريها من امل�سائل.
ن�ش َ��ئ مركز البحوث الإن�سانية وهو مركز بحثي يعنى بدرا�سة
®®�أُ ِ
الظواهر الإن�س��انية واالجتماعية م��ن جوانب خمتلفة وب�صورة
معمق��ة وبا�س��تخدام منهجي��ات بحثية حديثة و�أ�س��اليب حتليل
خمتلفة ومتنوعة ،تعتمد على التق�صي والبحث املعمق للو�صول
�إلى حقائق تف�س�يرها ،ب�ش��كل ي�س��اعد على حتقي��ق فهم عميق
و�ش��امل لطبيع��ة الإن�س��ان وواقع��ه االجتماع��ي وعالقت��ه م��ع
الآخرين ومفردات الطبيعة وحميطه االجتماعي ،وي�س��عى هذا
ريادي يف خدمة الإن�س��ان العماين ،و�إثراء
املركز ليكون له دو ٌر ٌّ
معرفته مبحيطه االجتماعي والثقايف ومبا يحيط به من ظواهر
�إن�س��انية خمتلف��ة وبيئته الطبيعيةُ ،ي�ضاف �إل��ى ذلك �أنّ مركز
البح��وث الإن�س��انية ال يق��وم فقط بت�ش��جيع البحوث الإن�س��انية
يف جماالت العل��وم االجتماعية والرتبوية والقانونية والتجارية
والإدارية بل ي�سعى �إلى تقوية العالقة مع الباحثني يف جماالت
العلوم املختلفة ،والقيام ب�أعمال بحثية م�ش�تركة ،والإ�سهام يف
�إيج��اد ج��و من العمل البحثي امل�ش�ترك داخل احلرم اجلامعي
وخارجه ،عرب ت�ش��كيل فرق بحثية يكون �أع�ضا�ؤها من الكليات
الإن�س��انية ومن مركز البحوث نف�س��ه ومن املجتمع املحلي ،كما
ي�ضطلع املركز مب�س�ؤولية اقرتاح و�ضخ موا�ضيع بحثية متنوعة،
ته��م قطاع��ات املجتم��ع املختلف��ة والإ�ش��راف عليه��ا و�إدارته��ا
والعم��ل على تنفيذها ،كما يهتم املركز بعمليات تدريب الكثري
م��ن اخلريج�ين خا�ص��ة م��ن الكلي��ات الإن�س��انية واالجتماعية
وت�أهيله��م ،حيث يتم تدريبهم على طرق البحث وكيفية �إعداد
الأبح��اث املختلف��ة ،م��ن خالل ا�ش�تراكهم يف العملي��ة البحثية
كاملة ،والإ�شراف على ما يقومون به من �أعمال.
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الأ�سا�س��ي للمعطيات اجليولوجية ال�سطحية وحتت ال�سطحية يف عمان،
عام 2013م
وذلك بالتعاون مع امل�ؤ�س�س��ات احلكومية والدولية ،و�س��يعتمد املركز يف
�أُ ِّ�س���سَ برنامج دع��م االبتكار الأكادميي ()AIAP؛ به��دف تعزيز ثقافة
حتقي��ق �أهداف��ه عل��ى التعاون ب�ين كليات و�أق�س��ام ومراك��ز البحوث يف
االبت��كار وري��ادة الأعم��ال يف م�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل ،وميكن حتقيق
اجلامعة ،وي�أمل ب�أن ي�صبح مركز ًا متميز ًا ومعتمد ًا دولي ًا يف جماله.
ذل��ك م��ن خالل تطوير الق��درات الإبداعية واالبتكاري��ة لأع�ضاء الهيئة
التدري�س��ية والطالب ،ومعاجلة التحديات امل�ؤ�س�س��ية لالبتكار ،وتطوير عام 2015م
ط��رق تدري���س مبتك��رة ،وت�س��هيل نق��ل نتائ��ج البح��وث املبتك��رة �إل��ى ®®�أعلن��ت اجلامع��ة ع��ن اكت�ش��اف �أك�ثر م��ن  1100ن��وع جدي��د م��ن
االقت�ص��اد العماين .وق��د مت تطوير الربنامج من خ�لال التعاون الوثيق الفطريات والبكترييا لأول مرة يف ال�س��لطنة ،معظم هذه الفطريات
واجلهود امل�شرتكة بني جمل�س البحث العلمي وجامعة ال�سلطان قابو�س ،والبكتريي��ا مت اكت�ش��افها يف حمافظ��ات �ش��مال الباطن��ة وجنوبه��ا،
ومن هاتني اجلهتني ُ�ش ِّك ْلت جلنة توجيهية م�شرتكة تتو َّلى الإ�شراف على وم�س��قط وم�س��ندم ،و�س��يتم توثيق ت�سل�سل �ش��فرات احلم�ض النووي
الربنام��ج ،وذل��ك من خالل اال�س��تفادة من امل��وارد املوج��ودة يف دائرة له��ا يف بع�ض البنوك العاملية املعني��ة باحلم�ض النووي ،و ُي�ضاف �إلى
�ش���ؤون االبت��كار يف اجلامعة وجممع االبتكار يف جمل���س البحث العلمي ،ذلك تدريب الكوادر الوطنية على �أ�ساليب الك�شف عن هذه الكائنات
ويه��دف موقع الربنامج الإلك�تروين �إلى تقدمي املعلومات عن اخلدمات وتعريفها ،وتطوير طرق لال�ستفادة منها يف املجال الزراعي.
واخلربات والأن�شطة التي يقدمها الربنامج للباحثني و�أ�صحاب امل�شاريع ®®يف عملي��ة ُت َع�� ّد الأول��ى م��ن نوعه��ا لإنقاذ ام��ر�أة ثالثيني��ة وجنينها،
املبتكرة باجلامعة.
مت َّك��ن فري��ق طبي مب�ست�ش��فى جامع��ة ال�س��لطان قابو���س بنجاح من
القي��ام بعملية زراعة �صمام داخل �صمام يف �صمامني ن�س��يجيني يف
عام 2014م
القل��ب (ال�صمام الأبه��ري وال�صمام املايرتايل) وذلك بالق�س��طرة
�أُ ِ
ن�ش َ��ئ مركز �أبحاث علوم الأر�ض� ،إذ يربز الدافع الرئي���س لإن�ش��اء هذا من خالل فتحة �صغرية يف ال�صدر مل يتجاوز حجمها � 5سنتيمرتات.
املركز من منطلق �أهمية النمو ال�سريع لطرق البحث اجليولوجي وحاجة
املجتمع �إلى الإر�ش��اد واخلدمات اجليولوجية� ،إ�ضافة �إلى املوقع املتميز ®®بنا ًء على قرار جمل���س التعليم يف اجتماعه اخلام���س املنعقد بتاريخ
جيولوجي�� ًا لعم��ان ،و�أهمي��ة البح��ث العلم��ي اجليولوج��ي فيه ،و�س��يكون  7دي�س��مرب 2015م ،مت ت�أ�سي���س املرك��ز الوطن��ي للم��وارد التعليمي��ة
ه��ذا املرك��ز نقطة االلتق��اء فيما يتع ّلق بالأن�ش��طة البحثي��ة اجليولوجية املفتوحة ب�إ�شراف من جامعة ال�سلطان قابو�س بالتعاون مع اجلهات
داخل اجلامعة ،و�س��وف ي�س��هم ذل��ك يف توظيف اخل�برات املتوافرة يف املعني��ة م��ن القطاعني العام واخلا�ص .وي�أتي ت�أ�سي���س املركز بهدف
دع��م جه��ود اجله��ات احلكومي��ة وخا�ص��ة التعليم َّية لإيج��اد جمتمع
اجلامع��ة يف جم��ال الأبح��اث التطبيقي��ة متعددة االجتاه��ات يف جمال
املعرفة ال ُعماين القادر على التعامل املرن م�س��تقب ًال مع التكنولوجيا
عل��وم الأر�ض ،خا�صة يف جمال النف��ط والرثوة املعدنية؛ ليكون امل�صدر وم�صادر املعلومات ،وذلك من خالل ن�ش��ر ثقافة امل�صادر التعليمية
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املفتوح��ة ،وحث الهيئات التدري�س��ية والأكادميي��ة ،وتدريب الطالب
وتن�ش��ئتهم يف املدار���س واجلامع��ات ال ُعماني��ة عل��ى ت�صميمه��ا
وا�س��تخدامها ودعمها ،كما يقوم املركز بتن�سيق اجلهود املبذولة من
اجله��ات املخت�صة يف جمال امل��وارد التعليمية املفتوحة ،وتوفري عدد
كب�ير من البدائل املجاني��ة للموارد التعليمي��ة املفتوحة ذات اجلودة
العالية.

الكرا�سي البحثية باجلامعة
عام 2003م

ن�ش َ��ئ كر�س��ي املنظم��ة الدولي��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم (اليون�س��كو)
�أُ ِ
يف جمال التقنية احليوية البحرية بجامعة ال�س��لطان قابو���س ،وقد قام
�أ�س��تاذ هذا الكر�س��ي ب�إع��داد برنامج بحث��ي متكامل يف جم��ال التقنية
احليوي��ة البحري��ة ،يت�ض ّمن فريق ًا بحثي ًا مكون�� ًا من  35باحث ًا من كليات
اجلامع��ة لإج��راء بحوث باال�ش�تراك مع �ش��بكة من ال�ش��ركاء الدوليني،
وقد ُن ِ�ش َر العديد من هذه البحوث يف املجالت العلمية الدولية.

عام 2006م

ن�ش َئ كر�سي �شل للعلوم الأر�ضية الكربوناتية ،وهو م�شروع م�شرتك بني
�أُ ِ
جامعة ال�سلطان قابو�س و�شركة �شل العاملية ،ومق ّر هذا الكر�سي يف مركز
�أبح��اث النف��ط والغ��از باجلامعة ،ويدعم هذا الكر�س��ي �أه��داف مركز
�أبح��اث النف��ط والغاز ع��ن طريق توجي��ه عملية تطوير برام��ج البحوث
والتدريب برتكيزه على تو�صيف املكامن الكربوناتية ومنذجتها ،والتنب�ؤ
بجودة املكمن الكربوناتي مع الرتكيز على التطبيقات على اال�ستخال�ص
املعزز للنفط وحب�س ثاين �أك�سيد الكربون يف الأعماق.

عام 2007م

ن�ش َئ كر�سي جمل�س البحث العلمي لتقن ّية النانو يف حتلية املياه ،ويتولى
�أُ ِ
جمل���س البحث العلمي متويل هذا الكر�س��ي ،ومن امل�ؤمل �أن تكون بحوث
ه��ذا املرك��ز وفق �أحدث م��ا تو�صل �إلي��ه العلم احلدي��ث يف جمال تقنية
النان��و يف حتلي��ة املياه والأغرا���ض التطبيقية الأخرى ،التي �ست�س��هم يف
و�ضع ال�س��لطنة يف موقع الريادة على م�س��توى املنطقة يف جمال البحث
العلمي والتدريب يف هذا املجال.

عام 2018م
وقع��ت ال�س��لطنة ممثل��ة بجامعة ال�س��لطان قابو���س اتفاقية م��ع منظمة
اليون�س��كو ،ن�ص��ت عل��ى �إن�ش��اء كر�س��ي اليون�س��كو لدرا�س��ات �صخ��ور
الأفيوليت يف اجلامعة� ،إذ ُيع ُّد هذا الكر�سي الأول من نوعه على م�ستوى
الع��امل ،ويه��دف �إلى تعزيز نظام متكامل للبحث والتدريب والإعالم يف
جمال درا�سات الأفيوليت ،وما يت�صل بها من درا�سات ق�شرة املحيطات،
�إذ �س�يركز العن�صر البحثي للم�ش��روع على الدرا�سات املتعلقة بالق�شرة
املحيطية القدمية ،كما �أن املحتوى التعليمي �سيتم ب�إن�شاء من�صة للتعليم
ع��ن ُب ْع��د ،تقدم التدريب يف درا�س��ات الأفيوليت بالتعاون مع �ش��بكة من
ال�شركاء على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

الفصل السادس
محطات مشرقة في مسيرة التعليم
بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

«�إ َّن بناء الإن�س��ان العماين وتكوين �ش��خ�صيته املتكاملة ،وتعليمه وتثقيفه ،و�صقله وتدريبه،
ه��و يف مقدم��ة الأه��داف النبيلة ،والغايات اجلليلة التي ن�س��عى دائماً و�أبداً �إىل حتقيقها؛ من
�أجل توفري العي�ش الكرمي لكل فردعلى هذه الأر�ض الطيبة املعطاء ،وكل ما مت �إجنازه خالل
الأع��وام املا�ضي��ة �إمن��ا هو خطوات عل��ى الدرب الطويل ،الذي يج��ب �أن نقطعه معاً متكاتفني
مد هذا الوطن و�إعالء رايته».
متعاونني ،و�صو ًال �إىل الغاية الكربى التي تتمثل يف بناء َ ْ
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني الثالث والع�شرين املجيد
 18نوفمرب 1993م
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�إن�ش��اء مرك��ز ال�س��لطان قابو���س الع��ايل �ص��در املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( )2000/53ب�إن�ش��اء مرك��ز
ال�س��لطان قابو���س للثقاف��ة الإ�س�لامية ،وال��ذي �ض��م املديري��ة العام��ة
للثقافة والعلوم
للم�س��اجد واملدار���س ،وكذلك �أمانة معاهد العلوم الإ�س�لامية ،وا�س��تمر
العم��ل يف ه��ذا املرك��ز حت��ى �ص��دور املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم
عام 2012م
�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )2012/52القا�ضي ب�إن�ش��اء ( )2012/52بتعديل م�سمى املركز �إلى «مركز ال�سلطان قابو�س العايل
مركز ال�س��لطان قابو���س العايل للثقاف��ة والعلوم و�إ�ص��دار نظامه ،الذي للثقافة والعلوم».
يه��دف �إل��ى الإ�س��هام يف حتقي��ق �أه��داف ال�س��لطنة يف جم��ايل الثقاف��ة مدار�س القر�آن الكرمي
والعلوم ،وتوثيق الروابط و�أوجه التعاون مع امل�ؤ�س�سات الثقافية والعلمية ت�سعى مدار�س القر�آن الكرمي التابعة للمركز �إلى حتفيظ الطالب قدر ًا
والأكادميي��ة واملراك��ز املتخ�ص�ص��ة املماثل��ة يف الدول الأخ��رى ،والعمل م��ن الق��ر�آن الكرمي� ،إل��ى جانب معرفة الت�لاوة وعل��وم التجويد ،وذلك
َ
عل��ى التعري��ف بالثقاف��ة العماني��ة ،ون ْ�ش��ر ِنتَ��اج الفكر العم��اين الثقايف يف الفرتة امل�س��ائية مع ا�س��تمرارهم مبدار�سهم التي ينتمون �إليها ،ويبلغ
ً
موزع َني على
والعلم��ي ،وفت��ح املج��ال للثقاف��ات الأخ��رى لال�س��تفادة منه��ا؛ ت�ش��جيعا ع��دد الطالب يف كل مدر�س��ة ( )50طالب ًا يف �أق�ص��ى َح ّدِ ،
لل�ش��باب العم��اين على اال�س��تفادة من البح��وث والدرا�س��ات والفعاليات ثالث جمموعات ،كما تبلغ مدة الدرا�سة بهذه املدار�س ثالث �سنوات� ،إذ
كافة التي يقوم بها املركز ،والإ�سهام يف غر�س القيم العمانية وتنميتها ،تهدف هذه املدار�س �إلى تن�شئة جيل يتقن تالوة القر�آن الكرمي وحفظه،
وت�ش��جيع ثقاف��ة احل��وار م��ع الأدي��ان والثقاف��ات الأخ��رى ،والعم��ل على ويعتن��ون بعلوم��ه وتو�ضيح ما به من املعاين ال�س��امية ،وما يدعو �إليه من
تر�سيخ املبادئ والقيم امل�شرتكة ،وامل�شاركة يف �إبراز املوروث احل�ضاري املث��ل العلي��ا واخللق الك��رمي؛ ليتحلى املجتم��ع بهذه القي��م ،ويزهو بهذا
والثق��ايف والعلمي لل�س��لطنة على امل�س��تويات الإقليمي��ة والدولية� ،إ�ضافة اجلي��ل املب��ارك ،وتوج��د هذه املدار���س يف اجلوامع ال�س��لطانية وبع�ضها
�إلى درا�سة احتياجات ال�سلطنة من املعارف واملهارات.
الآخر خارج اجلوامع.
واجلدير بالذكر �أنه قبل �إن�ش��اء مركز ال�س��لطان قابو���س العايل للثقافة
والعل��وم ع��ام 2012م؛ فقد كانت اخت�صا�صات الإ�ش��راف على اجلوامع عام 1981م
ال�سلطانية ومدار�س القر�آن الكرمي ومعاهد ال�سلطان قابو�س للدرا�سات ®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س بروي.
الإ�سالمية يف ثمانينيات القرن املا�ضي موكلة للمديرية العامة للم�ساجد ®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س بنزوى.
واملدار���س التابع��ة لدي��وان الب�لاط ال�س��لطاين ،وم��ن ثم فقد مت �
إن�ش��اء عام 1987م
�أمان��ة عام��ة ملعاهد ال�س��لطان قابو���س للدرا�س��ات الإ�س�لامية مع مطلع
الت�س��عينيات ،وا�س��تمر العم��ل ب�أمان��ة املعاه��د حتى ع��ام 2000م؛ حيث اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي ب�صحار.

89

عام 1993م

اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي باملنومة.

عام 1996م

اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي ب�صاللة.

عام 1999م

®®اف ُت ِت َح��ت مدر�س��ة الق��ر�آن الكرمي بجامع ال�س��لطان قابو���س بجعالن
بني بوعلي.
®®اف ُت ِت َح��ت مدر�س��ة الق��ر�آن الكرمي بجامع ال�س��لطان قابو���س بجعالن
بني بوح�سن.

عام 2011م

اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س ب�صور.

عام 2013م

اف ُت ِت َح��ت مدر�س��ة الق��ر�آن الك��رمي بجام��ع ال�س��لطان �س��عيد ب��ن تيم��ور
اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س مبدحاء.
باخلوير.

عام 2000م

عام 2014م

®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س ببهالء.
®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س ب�ضنك.

®®اف ُت ِت َح��ت مدر�س��ة القر�آن الكرمي بجامع ال�س��لطان تيم��ور بن في�صل
باملعبيلة.
®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بقرية الفليج.
®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س مبح�ضة.

عام 2006م

عام 1988م

عام 2001م

اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي يف والية طاقة.

معاهد العلوم الإ�سالمية

®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س بينقل.
®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س بدبا.

اف ُت ِت َ��ح معه��دي ال�س��لطان قابو���س للدرا�س��ات الإ�س�لامية بجع�لان بني
ب��و ح�س��ن و�صح��ار ،ويف الع��ام الذي يلي��ه 1989م افتتح معه��د ثالث يف
�صالل��ة ،ث��م يف ع��ام 1990م افتت��ح معه��د راب��ع يف خ�ص��ب مبحافظ��ة
م�س��ندم  ،وق��د افتتحت ه��ذه املعاهد بتوجيهات �س��امية من لدن جاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه  -ا�ست�شعار ًا منه
حلاجة املجتمع العماين لهذا النوع من التعليم ،وكل معهد به مرحلتان،
املرحل��ة اجلامعي��ة  :يلتحق بها الطال��ب املتخرج من الثانوي��ة العامة �أو
الثانوي��ة الإ�س�لامية(من املعهد الإ�س�لامي بالوطية �س��ابق ًا) ،واملرحلة
الثانوي��ة  :يلتح��ق به��ا الط�لاب الذين �أنه��وا ال�صف الثال��ث الإعدادي،
ويدر�سون ثالث �سنوات يف املرحلة الثانوية الفرع الأدبي.

عام 2008م

اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س مبنح.

عام 2009م

اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س ب�صاللة.

عام 2010م

®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سيدة ميزون باملوالح.
®®اف ُت ِت َحت مدر�سة القر�آن الكرمي بجامع ال�سلطان قابو�س بخ�صب.

90

91

عام 1998م

�س��ام من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد
ب�أمر ٍ
ا�س��م معاه��د ال�س��لطان قابو���س
املعظ��م  -حفظ��ه اهلل ورع��اه ُ
ع��دِّ َل ُللدرا�سات الإ�سالمية �إلى «معاهد ال�سلطان قابو�س للثقافة الإ�سالمية»،
وتق ّل�ص عددها �إلى معهدين فقط يف جعالن بني بوح�سن وخ�صب.

عام 2000م

اف ُت ِت َ��ح معه��د ثال��ث يف حمافظ��ة م�س��قط ملحق�� ًا بجام��ع ال�س��لطان
قابو���س الأك�بر ،ويف الع��ام ذاته ُعدِّ َل ا�س��م املعاهد �إل��ى «معاهد العلوم
الإ�س�لامية» ،واقت�صرت الدرا�س��ة فيها على املرحل��ة الثانوية بعد وجود
كلية ال�ش��ريعة والقان��ون التابعة لوزارة التعليم العايل التي �أن�ش��ئت عام
1997م ،و�أحلقت املعاهد مبركز ال�س��لطان قابو���س للثقافة الإ�سالمية؛
للإ�شراف عليها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ()2000/53
اخلا�ص ب�إن�شاء مركز ال�سلطان قابو�س للثقافة الإ�سالمية.

العام الدرا�سي 2010/2009م

اف ُت ِت َح معهد العلوم الإ�سالمية بالربميي ،ويف عام 2013/2012م افتتح
معهدا العلوم الإ�سالمية بعربي و�صاللة ،ونقل معهد خ�صب �إلى ال�سويق،
ف�أ�صبحت �س��تة معاهد للعلوم الإ�س�لامية تتبع مركز ال�س��لطان قابو���س
الع��ايل للثقافة والعلوم .وملعاهد العلوم الإ�س�لامية �أهداف عديدة ،من
�أهمها :تر�س��يخ املبادئ والقيم الإ�س�لامية يف نفو���س الطالب ،وتخريج
فئ��ة جميدة من الط�لاب يف جمايل العلوم الإ�س�لامية واللغ��ة العربية،
وحتقيق املواطنة ال�صاحلة لدى الطالب ،وحتقيق التكامل يف �شخ�صيته
م��ن النواحي الروحية والنف�س��ية والعقلي��ة والبدنية لديه� ،إلى غري ذلك
م��ن الأه��داف الت��ي ت�ص��ب يف �صالح الطال��ب املنتمي �إلى ه��ذه املعاهد
ويف �صال��ح املجتم��ع الذي يحت��اج �إلى مثل هذه ال�ش��ريحة من املتعلمني،

الذي��ن ي�س��تطيعون القي��ام بكث�ير م��ن امله��ام ذات ال�صل��ة بدرا�س��تهم.
ولتحقي��ق هذه الأهداف فقد هُ ِّيئت ه��ذه املعاهد بالتجهيزات احلديثة،
ويقوم بالتدري�س فيها معلمون ذوو كفاءة عالية ،وبها �إدارات ذات خربة
تربوي��ة عالي��ة ،وتعنى هذه املعاه��د بتعليم الطالب املنتم�ين �إليها �أمور
دينهم ،وتربيتهم على الأخالق والآداب الفا�ضلة� ،إ�ضافة �إلى تدري�سهم
العلوم املختلفة ،وهي م�ؤ�س�سات تعليمية يلتحق بها الطالب بعد ال�صف
التا�سع ،وت�ستمر الدرا�سة بها ثالث �سنوات� ،أي �أن الطالب يق�ضي فيها
ال�صفوف :العا�شر ،واحلادي ع�شر ،والثاين ع�شر.

كرا�سي ال�سلطان قابو�س العلمية

ال�س��لطان قابو���س املعظم-حفظه اهلل
�أول��ى ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ُّ
ورعاه-منذ ّ
تول مقاليد احلكم يف البالد ،اهتمام ًا بالغ ًا بن�ش��ر املعرفة
وبالبح��ث العلمي؛ لذا جاء �إن�ش��اء كرا�س��ي و�أُ�س��تاذيات وزماالت علمية
با�س��م جاللته يف العديد من اجلامعات العلمية املرموقة؛ ترجم ًة لذلك
االهتم��ام ،ودعم ًا ملج��االت العلم واملعرفة الإن�س��انية ب�أنواعها املختلفة،
بحيث ّمت حتى الآن �إن�ش��اء (� )16س��تة ع�ش��ر كر�س��ي ًا و�أُ�س��تاذية وزمالة
لل�س��لطان قابو���س ،تت��و ّزع يف ( )13ثالث ع�ش��رة جامعة عاملي��ة ،وتتن ّوع
ُّ
جماالتها بني العلوم الإن�سانية والتطبيقية ،وتهدف �إلى التعريف بالدور
احل�ض��اري والثق��ايف لل�س��لطنة يف تطوي��ر املعرف��ة الإن�س��انية ،وت�ش��جيع
الو�صول ملجتمع عاملي ع�صري يعي�ش يف �سالم ،وي�سوده التفاهم امل�شرتك
والت�س��امح ،ودعم الدرا�سات والبحوث العلمية وت�شجيعها ،و�إي�ضاح دور
ال�س��لطنة يف ال�س��عي للتقري��ب ب�ين الثقاف��ات العربي��ة والغربي��ة ،ودعم
التوا�ص��ل الثق��ايف ب�ين خمتلف ال�ش��عوب للو�صول �إلى حوار ثق��ايف ب َّناء،
و�أخ�ير ًا التعري��ف بالنه�ض��ة ال ُعماني��ة للعامل ،وزي��ادة الوع��ي بجهودها
واهتمامها امل�س��تدام ما�ضي ًا وحا�ضر ًا ،يف تطوير درا�سات اللغة العربية
والتـراث والثقافة والدرا�سات العلمية ،وهذه الكرا�سي كالآتي:
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لل�س�لام؛ ليك��ون منطلق ًا لتطوي��ر مفاهيم العالقات الدولي��ة املعا�صرة،
عام 1980م
ً
ن�ش َ��ئ �أول كر�س��ي لل�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد يف الأدب العرب��ي بعيدا عن العنف والكراهية والتمييز.
�أُ ِ
والإ�س�لامي بجامع��ة جورج ت��اون الأمريكية ،ويهدف هذا الكر�س��ي �إلى عام 2003م
ن�ش َ��ئ كر�س��ي �س��لطان عمان للدرا�سات العربية والإ�س�لامية يف جامعة
التعري��ف ب��الأدب العربي والإ�س�لامي للمجتمع الأمريك��ي ،وتعميق فهم �أُ ِ
الثقافة واحل�ضارة الإ�سالمية ،و�إيجاد �سبل الرتابط والتفاهم امل�شرتك ملب��ورن الأ�س�ترالية ،ويه��دف ه��ذا الكر�س��ي �إل��ى تق��دمي وجه��ات نظر
بني الثقافتني العربية والغربية.
معا�ص��رة ،ميكن من خالله��ا لل�صوت العربي �أن ُي�س��مع ب�صورة �أف�ضل؛
ل�صالح ان�سجام عاملي �أو�سع يف ظل العوملة ،كما ي�سهم يف تقدمي وجهات
عام 1993م
ن�ش َ��ئ كر�سي ال�سلطان قابو�س بن �سعيد للغة العربية بجامعة جورج تاون نظر عربية�-إ�سالمية فاعلة وبناءة للعامل.
�أُ ِ
الأمريكية،ومن�أهدافهذاالكر�سي:تطويرالدرا�ساتالعربيةوالإ�سالمية
عام 2004م
باجلامعة ،وتعزيز التقارب والتفاهم بني ثقافات �شعوب العامل.
ُ
َ
ن�ش��ئ كر�س��ي زمال��ة �س��لطان عم��ان الدولي��ة يف جم��االت الأدب،
®®�أ ِ
عام 1994م
والدرا�س��ات الإ�س�لامية ،واالجتماعية يف مركز �أك�سفورد للدرا�سات
ن�ش َ��ئ كر�س��ي ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد لال�س��تزراع ال�صحراوي يف الإ�س�لامية بجامع��ة �أك�س��فورد يف اململك��ة املتح��دة ،ويه��دف ه��ذا
�أُ ِ
جامع��ة اخللي��ج العرب��ي مبملك��ة البحري��ن ،ويهدف ه��ذا الكر�س��ي �إلى الكر�س��ي �إل��ى دعم احل��وار والتعلي��م وال�صداقة بني �ش��عوب العامل،
دعم م�سرية اجلامعة ،وحتقيق �أهدافها وتوجهاتها امل�ستقبلية يف جمال وتعميق فه��م الثقافة واحل�ضارة الإ�س�لامية وتاريخها وجمتمعاتها،
�أبح��اث الزراع��ة ال�صحراوية ،وتنمي��ة ال�صح��راء و�إدارة املياه� ،إ�ضافة وروابطه��ا التاريخي��ة بالعل��م والأم��م الأخ��رى ،والتعري��ف باملجتمع
�إل��ى حتقيق العديد من �أهداف جم��االت التعليم العايل والبحث العلمي الإ�سالمي املعا�صر ،وامل�ساعدة يف تطوير عالقات ال�صداقة ،وح�سن
ذات الأهمي��ة للمنطق��ة ،خ�صو�ص�� ًا يف ظ��ل االمت��داد الكب�ير للمناط��ق اجل��وار ،وتعمي��ق تب��ادل الثقاف��ات عل��ى �أ�س���س االح�ترام والتفاهم
املتبادل بني ال�شعوب.
ال�صحراوية وندرة املياه.
ن�ش َ��ئ كر�سي ال�سلطان قابو�س لتقنية املعلومات يف جامعة الهند�سة
®®�أُ ِ
عام 1999م
والتكنولوجي��ا يف اله��ور بجمهوري��ة باك�س��تان الإ�س�لامية ،ويف ع��ام
�أُ ِ
ن�ش َ��ئ كر�س��ي �أ�س��تاذية �س��لطان عم��ان يف العالق��ات الدولي��ة بجامع��ة 2005م �أن�شئ الكر�سي نف�سه يف جامعة نيد للهند�سة والتكنولوجيا يف
هارف��ارد الأمريكي��ة ،وم��ن �أه��داف ه��ذا الكر�س��ي :تر�س��يخ و�إ�ش��اعة كرات�ش��ي بجمهورية باك�س��تان ،ويهدف هذان الكر�سيان �إلى ت�شجيع
منه��ج احل��وار الب ّن��اء ومفاهيم ال�س�لام وح�س��ن اجلوار ،امل�س��تمدة من بحوث التقنية ،ورفع م�ستوى التخ�ص�صات التعليمية يف جمال تقنية
ِف ْك��ر جاللت��ه -حفظ��ه اهلل ورعاه-وخ�صو�صية املجتم��ع العماين املحب املعلومات ،وكذلك تدعيم �أق�س��ام اجلامعت�ين بالأجهزة الإلكرتونية
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عام 2008م

احلديث��ة ،وو�س��ائل االت�ص��االت املتط��ورة ،وربطه��ا م��ع امل�ؤ�س�س��ات
العلمية العاملية يف �إطار التبادل املعريف.
ن�ش َ��ئ كر�س��ي �س��لطان عم��ان للدرا�س��ات ال�ش��رقية بجامع��ة الي��دن
�أُ ِ
عام 2005م
الهولندي��ة ،ويه��دف ه��ذا الكر�س��ي �إل��ى تدري���س و�إج��راء بح��وث يف
ن�ش َئ كر�سي �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد للدرا�سات الدرا�س��ات ال�ش��رقية ،وذلك يف جماالت التاري��خ ،والثقافة واحل�ضارة،
®®�أُ ِ
العربية املعا�صرة يف جامعة كامربدج باململكة املتحدة ،ويهدف هذا واحلياة املعا�صرة� ،إ�ضافة �إلى ت�ش��جيع الدرا�س��ات العليا ،وتقدمي املنح
الكر�س��ي �إلى تقدمي م�س��اهمة ُح ّرة وم�س��تقلة لتطوير اللغة العربية ،الدرا�س��ية يف جمال الدرا�سات ال�شرقية ،وتعزيز التعاون بني م�ؤ�س�سات
وتعزي��ز العالق��ات التاريخي��ة والثقافي��ة العمانية ل��دى الراغبني يف التعليم العايل العمانية والهولندية.
تعل��م اللغ��ة العربية� ،إ�ضافة �إلى تفعي
بال�سلطنة��.ل التعاون بني جامعة كامربدج عام 2010م
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
ن�ش َ��ئ كر�س��ي ال�س��لطان قابو���س للدرا�س��ات ال�ش��رق �أو�س��طية بجامعة
�أُ ِ
®®�أُ ِ
ن�ش َ��ئ كر�س��ي �س��لطان عم��ان ل�ل�إدارة الكمي��ة للمي��اه يف جامع��ة طوكي��و الياباني��ة ،ويه��دف هذا الكر�س��ي �إل��ى التعريف بالع��امل العربي
�أوتريخ��ت بجمهورية هولن��دا� ،إذ قامت احلكومة الهولندية ب�إن�ش��اء والإ�س�لامي عموم ًا ،وبال�سلطنة خ�صو�ص ًا لل�ش��عب الياباين يف اجلوانب
الكر�سي ومتويله ملدة ثمان �سنوات من قبل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص احل�ضاري��ة والثقافي��ة ،وت�ش��جيع الدرا�س��ات العلي��ا ،و�إقام��ة امل�ش��اريع
الهولندي��ة؛ عرفان�� ًا منها باجله��ود اخلرية
جلاللته ،و�إ�س��هاماته يف البحثي��ة احلديث��ة يف جم��ال الدرا�س��ات ال�ش��رق �أو�س��طية� ،إ�ضاف��ة �إلى
تر�س��يخ دعائم ال�س�لام والتعاون الدويل ،وتتويج�� ًا للعالقات الطيبة
تعزيز التعاون الأكادميي بني ال�سلطنة واليابان.
بني البلدين ،وبعدها مت متويل الكر�س��ي من قبل ال�س��لطنة ،ويهدف
الكر�س��ي �إلى تدري���س وتعليم كيفية �إدارة املياه؛ وذلك للإ�س��هام يف عام 2011م
التنويع االقت�صادي والتنمية.
ن�ش َئ كر�سي �أ�ستاذية ال�سلطان قابو�س للديانات الإبراهيمية والقيم
®®�أُ ِ
امل�شرتكة يف جامعة كامربدج باململكة املتحدة ،ويهدف الكر�سي �إلى
عام 2007م
ن�ش َ��ئ كر�س��ي ال�س��لطان قابو���س لدرا�س��ات اللغة العربية بجامعة بكني تق��دمي �إ�س��هام فاع��ل يف تطوير املعرف��ة والتفاهم يف جم��ال الأديان
�أُ ِ
يف جمهوري��ة ال�ص�ين ال�ش��عبية ،ويهدف هذا الكر�س��ي �إلى الإ�س��هام يف ال�سماوية والدرا�س��ات الدينية ،والتعرف على الديانات الإبراهيمية
تدري���س اللغ��ة العربي��ة و�آدابها لل�صينيني ،وامل�س��اعدة يف �إن�ش��اء مكتبة الث�لاث ،ودرا�س��ة عالقاتها ببع���ض ،خ�صو�ص ًا يف ظ�لال التحديات
املعا�ص��رة� ،إ�ضاف��ة �إل��ى توف�ير قي��ادة عقالني��ة عالي��ة امل�س��توى يف
يف ق�س��م اللغة العربية بجامعة بكني؛ لرفع م�س��توى الوعي ب�أهمية اللغة
التدري���س والبحوث يف جمال الدرا�سات الإبراهيمية ،والعالقة فيما
العربي��ة و�آدابها ،وت�ش��جيع البح��وث يف اللغة العربي��ة و�آدابها وثقافتها ،بينها ،ذات ال�صلة بالعامل املعا�صر ،مع الرتكيز على بع�ض اجلوانب
خا�ص��ة تل��ك البحوث ذات ال�صلة بعمان ،وت�ش��جيع التب��ادل الثقايف بني عن ال�سلطنة.
اجلامعات ال�صينية والعمانية يف جمال درا�سات اللغة العربية.
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ن�ش َئ كر�سي �أ�ستاذية ال�سلطان قابو�س لدرا�سات ال�شرق الأو�سط يف
®®�أُ ِ
جامع��ة وليام وماري الأمريكية ،ويهدف هذا الكر�س��ي �إلى التعريف
ب�س��لطنة عمان ح�ضارة وثقافة وتاريخ�� ًا ،وجهودها يف تنمية املعرفة
الإن�س��انية ،وكذل��ك ت�ش��جيع الدرا�س��ات العلي��ا ،و�إقام��ة امل�ش��اريع
البحثية احلديثة يف جمال درا�سات ال�شرق الأو�سط ،وتعزيز التعاون
الأكادميي بني ال�سلطنة والواليات املتحدة الأمريكية.

عام 2014م

ن�ش َ��ئ كر�س��ي زمال��ة ال�س��لطان قابو���س للريا�ضي��ات ،وذل��ك يف كلي��ة
�أُ ِ
كوربو�س كري�ستي يف جامعة كامربدج باململكة املتحدة ،وتتجلى �أهداف
ه��ذا الكر�س��ي يف الإ�س��هام الفاع��ل يف تطوي��ر املعرف��ة ،والتفاه��م يف
جم��ال الريا�ضي��ات وفق امل�س��تويات العاملية ،وتعزيز التعاون امل�ش�ترك،
وانتق��ال املعلومات بني الدول وامل�ؤ�س�س��ات العلمية يف جمال الريا�ضيات
وان�س��يابها� ،إ�ضافة �إلى �إبراز �إ�س��هامات ال�سلطنة يف الدرا�سات املتعلقة
بالعلوم التطبيقية ،خا�صة جمال الريا�ضيات؛ ا�ستناد ًا �إلى ر�ؤية ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
واهتمامه البالغ بهذا ال�ش�أن.

مركز ال�سلطان قابو�س الثقايف بوا�شنطن
عام 2005م

ن�ش َ��ئ مركز ال�س��لطان قابو���س الثقايف يف وا�ش��نطن بالواليات املتحدة
�أُ ِ
الأمريكي��ة؛ وذل��ك به��دف ن�ش��ر الثقاف��ة وتعزي��ز �أوا�ص��ر ال�صداق��ة
والتفاه��م بني ال�ش��عبني ال ُعم��اين والأمريكي ،من خ�لال ترويج املعرفة،
ون�شر الوعي واحل�ضارة والتاريخ امل�شرتك بني البلدين� ،إ�ضافة �إلى بناء
ج�سور التوا�صل بني ال�شعبني ،ويقوم املركز بذلك من خالل منح بعثات
درا�س��ية ،وتنفي��ذ برام��ج توعية ،وم�ص��ادر تعليمية ،و�أن�ش��طة وفعاليات

متع��ددة ،وحما�ضرات ،و ُين َّفذ ذلك على مدار العام �س��واء يف ال�س��لطنة
�أو يف الوالي��ات املتح��دة؛ مم��ا يتي��ح ل��ه تق��دمي ح�ض��ارة كال البلدي��ن
وتاريخهم��ا وثقافتهم��ا ملواطن��ي الوالي��ات املتح��دة وغريها م��ن الدول،
كم��ا �أنَّ املرك��ز يتعاون م��ع خمتلف املدار���س ،واجلامعات ،وامل�ؤ�س�س��ات
التعليمية والثقافية يف الواليات املتحدة الأمريكية.

كلي��ة ال�س��لطان قابو���س لتعلي��م اللغ��ة
العربية للناطقني بغريها
عام 2012م

ن�ش�� َئت كلية ال�س��لطان قابو���س لتعلي��م اللغة العربي��ة للناطقني بغريها؛
�أُ ِ
وذل��ك تلبي�� ًة ل�ل�إرادة ال�س��امية حل�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة -حفظ��ه
اهلل ورع��اه -يف �إن�ش��اء كلي��ة لتعلي��م اللغ��ة العربي��ة للناطق�ين بغريه��ا،
مع��ززة ذل��ك االهتمام من لدن جاللت��ه ،وجتاوب ًا م��ع متطلبات الع�صر
ومقت�ضي��ات االنفت��اح العاملي بني ال�ش��عوب ،وبنا ًء على الأوامر ال�س��امية
فق��د �ص��در القرار الديواين رق��م ( )2012/48بتاري��خ  7يوليو 2012م
ال�سلطان قابو�س لتعليم اللغة العربية للناطقني
ب�إن�شاء كلية با�سم «كلية ُ
بغريه��ا» ،وكذلك اعتماد التق�س��يم التنظيمي له��ا ،وتقوم الكلية بتقدمي
برام��ج نوعي��ة يف اللغ��ة العربية للناطقني بغريها يف بيئ��ة لغوية وثقافية
�أ�صيل��ة ،و�إعـ��داد متعـ��لمني يتمتعـ��ون مبعـ��رفة �أ�سا�س��ية مبه��ارات اللغة
العـ��ربية ا�س��تماع ًا وتعبري ًا �ش��فوي ًا وقـ��راء ًة وكتاب ًة ومعرف ًة ،متكنهم من
التوا�صل مع الثقافة العـربية املعا�صرة ،و�إتاحة الفـر�صة للناطقـني بغري
العـ��ربية الكت�س��ابها ،ومتكينه��م من التوا�ص��ل الثقايف بها مع املجـ��تمع،
والإ�س��هام يف ن�شر اللغة العربية بني ال�ش��عوب ،وتعريفها بح�ضارة الأمة
العربية والإ�سالمية من م�صادرها الرتاثية الأ�صيلة؛ مما يعزز الروابط
الإن�سانية بني املتحدثني باللغة العربية واملتحدثني باللغات الأخرى.

الفصل السابع
محطات مشرقة في مسيرة التعليم التقني
والتعليم والتدريب المهني

«لق��د �أول��ت م�س�يرتنا عناي��ة كبرية لإجناز البنية الأ�سا�س��ية يف جم��ايل التعليم والتدريب؛
و�أكملنا بذلك مراحل مهمة؛ حر�صاً منا على �إعداد �أبنائنا للم�شاركة يف بناء وتنمية البالد،
و�إنه ملن ال�ضروري �أن نبذل املزيد من اجلهد لتطوير ال�سيا�سات املتبعة يف هذين املجالني مبا
يخدم توجهاتنا الأ�سا�سية؛ لالعتماد على قوانا الب�شرية يف خمتلف جماالت العمل ،وذلك
بالرب��ط ب�ين هذه ال�سيا�س��ات وبني احتياجات الب�لاد من القوى العاملة ربطاً دقيقاً و َف َّعا ًال،
وب��كل م��ا يعني��ه ذل��ك م��ن تكيف وتن��وع يف برام��ج التعلي��م والتدري��ب ،وفقاً ملتطلب��ات العمل
يف �س��ائر قطاع��اتالدول��ة م��ن املهنيني والفني�ين ،وغريهم م��ن العمالة امل ُ َد َّرب��ة ،والكفاءات
امل�ؤهلة يف خمتلف التخ�ص�صات».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني الثامن ع�شر املجيد
 18نوفمرب 1988م
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التعليم والتدريب املهني

عام 1975م

ن�ش َ��ئ جمل���س التدريب املهني وفق ًا للمر�س��وم ال�س��لطاين ال�سامي رقم
�أُ ِ
عام1967م
()1975/22؛ بهدف التو�سع يف �إعداد القوى العاملة الوطنية املدربة يف
اف ُت ِت َ��ح �أول معه��د للتدري��ب مبنطق��ة دار�س��يت تاب��ع ل�ش��ركة تنمية نفط
التخ�ص�ص��ات املهنية كافة ،وو�ضع املعايري الالزمة للربامج التدريبية،
عم��ان ()PDO؛ وذل��ك تزامن�� ًا مع ت�صدير �أول �ش��حنة للنف��ط؛ �إذ بلغ
وتلبية احتياجات �سوق العمل العماين ،واقرتاح ال�سبل واملوارد الالزمة
عدد املتدربني ( )22متدرب ًا ،و ُن ِق َل �إ�شراف هذا املعهد الحق ًا �إلى وزارة
لتمويل برامج التعليم والتدريب املهني.
ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل ،وقد �ش��هد املعهد تغيريات عدة؛ ك�إن�ش��اء
مكتبة ثقافية ،و�إعداد مناهج جديدة للربامج التقنية والتجارية.
عام 1977م
مت ت�ش��كيل جمل���س للرتبي��ة والتعلي��م والتدري��ب املهن��ي وفق ًا للمر�س��وم
عام 1970م
ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( ،)77/43يخت���ص بو�ض��ع �أهداف �سيا�س��ة
�أُ
ن�ش َئت وزارة الإعالم والـ�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،التي جاءت لتنظيم
ِ
الرتبي��ة والتعلي��م ،وربطه��ا ب�أه��داف و�سيا�س��ة التدري��ب املهن��ي
قطاع الإعالم والعمل والتدريب املهني وال�ش�ؤون االجتماعية بال�سلطنة.
وباحتياج��ات االقت�صاد الوطني يف �إطار خطط التنمية ،و�أُ ِعيد ت�ش��كيل
املجل���س؛ ليكون برئا�س��ة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد
عام 1972م
ن�ش�� َئت وزارة ال�ش���ؤون االجتماعي��ة والعم��ل؛ لكي تتولى الإ�ش��راف على -حفظه اهلل ورعاه -مبوجب املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم (.)78/4
�أُ ِ
�أعمال التدريب والعمل كافة؛ �إذ عملت الوزارة على حتديد �أطر ت�شغيل عام 1979م
القوى العاملة الوطنية ،واقرتاح درا�س��ات لإن�ش��اء معاهد تدريبية فنية
ن�ش َ��ئ عدد من املعاهد احلكومية للتدريب املهني يف كل من( :ال�س��يب،
�أُ ِ
متخ�ص�صة.
و�ص��ور ،و�صح��م ،و�صاللة)؛ وذل��ك بهدف التو�س��ع يف خدمة �أكرب عدد
من �أبناء ال�سلطنة ،وتوفري قوى عاملة وطنية مدربة.
عام 1973م
�أُ ِن�ش�� َئت مديرية التعليم والتدريب املهني يف وزارة ال�ش���ؤون االجتماعية عام 1981م
والعم��ل ،الت��ي تول��ت م�س���ؤولية الإ�ش��راف عل��ى معه��د التدري��ب املهني
مت التو�س��ع يف �إ�ضاف��ة جم��االت جدي��دة للتدري��ب املهني (الإن�ش��اءات،
بدار�س��يت ،و�إعداد درا�س��ات لإن�ش��اء معاه��د تدريبية مهني��ة حكومية،
والكهرب��اء ،والأعم��ال امليكانيكي��ة ،والوظائ��ف الكتابي��ة ،والزراع��ة،
ت�س��هم يف تطوي��ر التعلي��م والتدريب املهني يف ال�س��لطنة وف��ق متطلبات
والتعدي��ن ،وم�صائد الأ�س��ماك)؛ وذل��ك لتلبية احتياجات �س��وق العمل
�سوق العمل.
وف��ق امل�ؤ�ش��رات االقت�صادي��ة �إل��ى �ضرورة �إيج��اد تعلي��م وتدريب مهني
فاعل ي�سهم يف م�سرية التنمية ال�شاملة للبالد.
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عام 1982م

ن�ش��ئ معهد للتدريب املهني بامل�صنعة؛ وذلك لتغطية االحتياج
�أُ ِ
الفعل��ي ملنطق��ة الباطن��ة �آن��ذاك ،وق��د ب��د�أ بع��دد حم��دود من
الأق�سام الفنية.

عام 1983م
اف ُت ِت َ��ح معه��د التدري��ب املهني ب�إب��راء؛ وذلك لتغطي��ة االحتياج
الفعل��ي ملنطق��ة ال�ش��رقية �آن��ذاك ،وقد ب��د�أ بعدد من الأق�س��ام
الفنية املتخ�ص�صة.

عام 1984م

®®اف ُت ِت َح معهدان للتدريب املهني بعربي ونزوى ،ويخدم هذان
املعهدان عدد ًا من الواليات يف ال�سلطنة.
®®مت البدء يف قبول الطالب يف جمال التعليم والتدريب املهني
بعد �إمتام املرحلة الإعدادية ،وح�صول اخلريج على الثانوية
املهنية (الثانوية التجارية والدبلوم الثانوي الفني).

عام 1988م

متت زيادة عدد امللتحقني يف جماالت التعليم والتدريب املهني؛
لي�ص��ل العدد �إلى ح��وايل ( ،)2731وقد حق��ق التدريب املهني
خ�لال تل��ك الفرتة تقدم ًا كب�ير ًا من حيث اجل��ودة ،ف�ض ًال عن
التو�س��ع ال�س��ريع يف كل من مراكز التعليم والتدريب املهني؛ �إذ
بلغ عدد املراكز ( )7مراكز ،مو َّزعة على عدد من الواليات.
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عام 1990م

عام 1994م

ن�ش�� َئت وزارة العم��ل والتدري��ب املهن��ي ،مبوج��ب املر�س��وم ال�س��لطاين مت تغيري ا�سم معاهد التدريب املهني (ال�سيب ،و�صحم ،و�صور ،وعربي)
�أُ ِ
ال�س��امي رق��م ( ،)90/5ف�آل��ت �إليه��ا ال�صالحي��ات واملخ�ص�ص��ات �إلى مراكز للتدريب املهني.
وال�سجالت اخلا�صة بالتدريب املهني.

عام 1997م

عام 1991م
��ت هيئ��ة التدري��ب املهني ،و�آلت جمي��ع اخت�صا�صاته��ا وموجوداتها
�أُل ِغي ْ
ن�ش�� َئت جلن��ة علي��ا للتدري��ب املهن��ي والعم��ل ،مبوج��ب املر�س��وم وخم�ص�صاتها �إلى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل والتدريب املهني.
®®�أُ ِ
ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ()91/31؛ لتحديد احتياج��ات االقت�صاد
الوطن��ي م��ن القوى العامل��ة ،وو�ضع الأ�س���س والقواعد التي ت�س��اعد عام 1999م
جه��ات االخت�صا���ص على رب��ط �سيا�س��ات التدريب املهن��ي والتعليم اعت ُِم َد نظام امل�ؤهالت املهنية العمانية م�سا ًرا تدريب ًيا يف مراكز التدريب
املهني احلكوميةُ ،
بهذه االحتياجات.
وط ِّو َر النظام باال�ستفادة من معايري امل�ؤهالت املهنية
ن�ش�� َئت هيئة التدريب املهني وف ًقا للمر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم الوطني��ة الربيطاني��ة ،وباال�سرت�ش��اد بالدلي��ل العربي اخلليج��ي املوحد
®®�أُ ِ
( ،)91/115ف�آل��ت �إليه��ا ال�صالحي��ات وامل�س���ؤوليات وال�س��جالت للت�صنيف والتو�صيف املهني ،باعتباره الأ�سا�س للمعايري املهنية العمانية.
اخلا�صة بالتدريب املهني.
عام 2001م
عام 1992م
ن�ش�� َئت وزارة القوى العاملة ،ف�آلت �إليها اخت�صا�صات العمل والتدريب
�أُ ِ
رت الالئحة التنظيمية ملراكز التدريب املهني ،وف ًقا لقرار اللجنة املهن��ي مبوج��ب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م (،)2001/108
�أُ�ص ِ��د ْ
واملر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2004/76بتحديد واعتماد الهيكل
العليا للتدريب املهني والعمل.
التنظيمي للوزارة.
عام 1993م

عام 2006م

مت حتوي��ل معاهد التدريب املهني (نزوى ،و�إبراء ،وامل�صنعة ،و�صاللة)
ُ
��ت م��ادة التعريف بعامل الأعمال ( ،)KABالتي تهدف �إلى َغ ْر���س
ل
دخ
�
أ
�إل��ى كلي��ات فني��ة �صناعي��ة ،وحتوي��ل معه��د دار�س��يت �إلى كلي��ة خا�صة ِ ْ
ثقاف��ة ري��ادة الأعم��ال ،وثقافة العم��ل الذاتي لدى نفو���س الطالب ،من
با�ستثمار من القطاع اخلا�ص.
خ�لال تب ِّني �أن�ش��طة وبرام��ج تعليمية عن ريادة الأعم��ال ،وكذلك �صقل
مهارات طالب التدريب املهني ليكونوا رواد �أعمال.
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عام 2007م
اف ُت ِت َح الق�س��م الزراع��ي مبركز التدريب املهن��ي ب�صحم؛ وذلك
�إميان ًا ب�أهمية التعليم والتدريب املهني ،و�ضرورة ربطه مع �سوق
العمل يف تلبية احتياجاته وتطوير وتو�سيع خططه؛ ل�ضمان َر ْفد
�سوق العمل ب�أعداد كافية من القوى العاملة امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة.

عام 2008م

رت الالئحة التنظيمية ملراك��ز التدريب املهني؛ وذلك
®®�أُ�ص ِ��د ْ
لتنظي��م العملي��ة التدريبي��ة باملراك��ز ،ومتكينه��ا م��ن �أداء
ر�سالتها ،وتنفيذ مهامها يف تدريب و�إعداد الكوادر الوطنية.
®®اف ُت ِت َح مركز التدريب املهني ب�شنا�ص ،يخدم املركز واليات:
�شنا�ص ،ولوى ،و�صحار ،وواليات حمافظة م�سندم.
®®اف ُت ِت َ��ح معه��د ت�أهيل ال�صيادي��ن باخلابورة ،يخدم ال�ش��باب
العم��اين يف خمتل��ف حمافظ��ات ال�س��لطنة ،ويق��دم املعه��د
برام��ج التنمي��ة ال�س��مكية ،وهند�س��ة ال�صي��د ،وتقني��ات
املالحة ،ومعدات ال�صيد ،وبناء ال�سفن و�إ�صالحها ،وتربية
الأحياء املائية.

عام 2009م

®®اف ُت ِت َ��ح معه��د ت�أهي��ل ال�صيادي��ن ب�صاللة؛ ل ُيق��دِّ م عدد ًا من
الربامج منها :التنمية ال�سمكية ،وهند�سة ال�صيد ،وتقنيات
املالحة ومعدات ال�صيد ،والهند�س��ة الكهربائية ،وهند�س��ة
الإلكرتوني��ات ،والتربي��د والتكييف ،والهند�س��ة امليكانيكية،
واللحام ،والدرا�سات التجارية.
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®® ُف ِت َ��ح املج��ال للمر�أة ومتكينها من االلتحاق مبراك��ز التدريب املهني،
فالتحق��ت ( )340متدرب��ة يف بع���ض التخ�ص�ص��ات منه��ا :البي��ع
التخ�ص�صي ،والبيع يف قطاع ال�سيارات ،والت�صنيع الغذائي ،وتنجيد
الأثاث ،والإر�شاد ال�سمكي ،و�ضبط اجلودة ،واال�ستزراع ال�سمكي.
®®االن�ضمام �إلى املنظمة العاملية للمهارات املهنية ،التي ت�سعى �إلى َر ْفع
م�س��توى الوعي بني ال�شباب و�أولياء الأمور واملعلمني و�أ�صحاب العمل
ب�أن امل�س��تقبل يعتمد على نظام فاعل للتدريب يف اكت�س��اب املهارات
و�إجادتها .وتهتم م�سابقة املهارات العاملية ب�أكرث من ( )45مهارة يف
ال��دول الأع�ضاء ،التي يبلغ عدده��ا ( )72دولة؛ �إذ يعمل اجلميع مع
ال�ش��باب والرتبوي�ين وال�صناعيني؛ للإ�س��هام يف �إع��داد قوى عاملة،
تتمتع باملهارات التي يطلبها �سوق العمل حالي ًا وم�ستقب ًال.

عام 2012م

®®اف ُت ِت َ��ح مركز التدريب املهني بالربميي ،الذي يخدم واليات :حم�ضة
وال�س��نينة والربمي��ي ،وه��ذا املرك��ز ُي َع ُّد املرك��ز الوحيد ال��ذي يقدم
برنام��ج ال�صحة واجلمال ،بالإ�ضافة �إلى باقي التخ�ص�صات املهنية
الأخرى.
®®مت البدء يف م�ش��روع دمج الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاقة مبراكز التدريب
املهن��ي ومعه��دي ت�أهي��ل ال�صيادين؛ وذل��ك بهدف حتقيق امل�س��اواة
وتكاف�ؤ الفر�ص التدريبية جلميع �أفراد املجتمع ،وتطوير القدرة على
الأداء ل��دى الأ�ش��خا�ص ذوي الإعاق��ة ،و�إعداده��م ل�س��وق العمل مبا
يتالءم مع قدراتهم وميولهم.
دخ َ��ل برنامج الدبلوم املهني' وفق معاي�ير الهيئة العمانية لالعتماد
®®�أُ ِ
الأكادمي��ي؛ ال�س��تيعاب خمرج��ات دبل��وم التعليم الع��ام ،وبدء قبول
الطالب امللتحقني مبراكز التدريب املهني ومعهدي ت�أهيل ال�صيادين

مل�س��توى الدبل��وم املهني عن طريق مركز القب��ول املوحد؛ �إذ بلغ عدد
الطالب املعتمدين عن طريق القبول املوحد ()1288طالب ًا وطالبة.

عام 2015م

رت الالئحة التنظيمية ملراك��ز التدريب املهني ومعهدي ت�أهيل
®®�أُ�ص ِ��د ْ
ال�صيادين ،وفق القرار الوزاري رقم ( ،)2015/244وهذه الالئحة
ت�ش�� ّكل الئحة الإطار القانوين الذي يحدد قواعد و�ضوابط العمل يف
مراكز التدريب املهني ومعاهد ت�أهيل ال�صيادين احلكومية.
®® َّمت��ت امل�ش��اركة يف م�س��ابقة امله��ارات العاملي��ة بجمهوري��ة الربازي��ل
االحتادية واحل�صول على نتائج متقدمة.

عام 2017م

�أق�� َّر جمل���س التعليم يف اجتماعه الث��اين املنعقد بتاريخ  22مايو 2017م
بتحوي��ل مراك��ز التدريب املهن��ي ومعهد ت�أهيل ال�صيادي��ن ب�صاللة �إلى
كلي��ات مهنية ،وكذلك تغيري ا�س��م «معهد ت�أهي��ل ال�صيادين باخلابورة»
�إل��ى ا�س��م «الكلي��ة املهني��ة للعل��وم البحري��ة»؛ وذل��ك لتطوي��ر منظوم��ة
التعلي��م والتدري��ب املهن��ي ،ورفع م�س��توى براجم��ه ،وتلبي��ة الحتياجات
التنمي��ة االقت�صادية يف ال�س��لطنة م��ن الكوادر املهني��ة� ،إذ ُتق َّدم برامج
التعلي��م والتدري��ب املهن��ي يف َ�س�� ْبع كلي��ات مهني��ة (ال�س��يب ،و�صح��م،
و�صور ،وعربي ،و�ش��نا�ص ،والربميي ،و�صالل��ة) ،وكلية العلوم البحرية
باخلابورة .وت�شمل م�سارات التعليم والتدريب املهني يف الكليات املهنية
احلكومي��ة ثالثة م�س��ارات ،هي :م�س��ار الدبلوم املهني ،وم�س��ار التلمذة
املهنية ،وم�سار الدورات التدريبية املهنية.
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التعلي��م والتدري��ب املهن��ي يف امل�ؤ�س�س��ات تدريبية يف عدة جماالت ،مثل( :ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وتكنولوجيا
املعلوم��ات ،والتدري��ب التقن��ي ،وبرام��ج التنمي��ة التنفيذي��ة والإداري��ة،
اخلا�صة
وبرامج التدريب يف جمايل النفط والغاز) ،وت�سهم هذه الربامج يف بناء
عام 1986م
ق��وى وطني��ة عاملة ،تكون متخ�ص�صة على ا�س��تعداد ملواجهة التحديات
�أُ ِّ�س� َ��س معه��د بوليغل��وت ُعم��ان؛ �إذ ُيع�� ُّد املعهد م��ن �أكرب و�أق��دم معاهد والفر�ص النا�شئة يف االقت�صادات احليوية يف ال�سلطنة وخارجها.
التدري��ب العامل��ة يف ال�س��لطنة ،كم��ا �أنَّ للمعهد عدة �أف��رع يف
حمافظة عام 1994م
م�سقط ،ويقدم املعهد عدة برامج تدريبية مثل(:برامج اللغات ،وتدريب
ُ
املعلم�ين ،وبرام��ج درا�س��ات تكنولوجي��ا املعلوم��ات ،وبرام��ج درا�س��ات �أ ِّ�س� َ��س معه��د التدري��ب التقن��ي والإداري ،ويق�� ّدم ه��ذا املعه��د خدمات��ه
يف جمموع��ة برام��ج تدريبي��ة ت�صل لأكرث م��ن ( )200برنام��ج تدريبي
القيادة والإدارة واملهنية� ،إ�ضافة �إلى برنامج التطوير الوظيفي).
يف جم��االت ال�س�لامة وال�صح��ة املهني��ة والقي��ادة الوقائي��ة ،كم��ا يقوم
عام 1992م
املعه��د بتقدمي خدماته يف الربامج الآتية( :الهند�س��ة ،والأعمال احلرة
رت الالئحة التنظيمية للم�ؤ�س�س��ات التدريبية اخلا�صة بالقرار والتج��ارة ،وال�س��يارات ،وخدم��ات الق��وى العامل��ة التنفيذي��ة ،وبرام��ج
�صد ْ
®®�أُ ِ
رق��م ( )92/1ال�ص��ادر ع��ن هيئ��ة التدري��ب املهن��ي؛ وذل��ك بهدف ال�صح��ة وال�س�لامة املهنية ،وبرامج القي��ادة الوقائية ،وبرامج �س��ائقي
ت�ش��جيع �إن�ش��اء املعاهد واملراكز التدريبية اخلا�ص��ة ،وتنظيم عملها ال�ش��احنات الثقيل��ة وم�ش��غلي املع��دات ،بالإ�ضاف��ة �إل��ى برام��ج عمليات
و�ضبط ممار�ساتها.
الرفع «الرافعات»).
رت الئح��ة تنظي��م الت��درج املهني والتدري��ب على ر�أ���س العمل
®®�أُ�ص ِ��د ْ
بالق��رار رق��م ( )92/2ال�ص��ادر عن اللجن��ة العلي��ا للتدريب املهني عام 1995م
والعم��ل؛ وذل��ك به��دف تنظي��م عملي��ات التدري��ب للق��وى العامل��ة �أُ ِّ�س� َ��س املعهد الوطني لل�ضيافة؛ �إذ يوفر املعهد جودة التدريب املهني يف
جم��االت ال�ضيافة ،واملطاع��م� ،إ�ضافة �إلى �صناعات ال�س��فر ،كما يقدم
الوطنية.
املعه��د دورات��ه يف جم��االت ع��دة ،مثل(:اال�س��تقبال الفندق��ي ،و�إع��داد
عام 1993م
الطعام والطهي و�سالمة الأغذية ،وتقدمي الأطعمة وامل�شروبات ،وترتيب
�أُ ِّ�س� َ��س معه��د التدري��ب الوطني ���ش.م.م� ،أح��د فروع جمموع��ة بابكوك الغرف الفندقية ،وال�س��فر وال�سياحة ،وال�ضيافة اجلوية ،بالإ�ضافة �إلى
الدولي��ة باململك��ة املتح��دة ،و ُي َع ّد ه��ذا املعهد من امل�ؤ�س�س��ات الرائدة يف دورات ال�صحة وال�سالمة املهنية).
جم��ال التدري��ب واخلدمات امل�س��اندة بال�س��لطنة؛ �إذ يه��دف �إلى تعزيز
ثقاف��ة العم��ل يف بيئ��ة �آمن��ة و�س��املة ،ويق��وم ه��ذا املعهد بتق��دمي برامج
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عام 1996م

عام 2013م

عام 2010م

عام 2017م

ُحدثت برامج تدريبية ذات نوعية جديدة ،هي:
�أُ ِّ�س� َ��س املعهد العربي للدرا�س��ات املالية والإدارية؛ �إذ يهدف هذا املعهد ®®ا�ست ِ
�إل��ى خدم��ة القطاع�ين العام واخلا���ص ،ورف��ع م�س��توى الأداء الوظيفي  .1برنامج التدريب على ر�أ�س العمل :وت�ستند فكرة الربنامج الأ�سا�سية
للموظف�ين العامل�ين ،ودع��م �سيا�س��ة التعم�ين م��ن خ�لال و�ض��ع خطط �إلى ت�ش��جيع املن�ش�آت؛ لال�ستفادة من هذا الربنامج ،بحيث تقوم كل
تدريبية �ش��املة يف خمتلف املجاالت التدريبية؛ من �أجل �إعداد الكوادر من�ش���أة بتحدي��د احتياجاتها من القوى العامل��ة الوطنية ،و�إحاللهم
العماني��ة وت�أهيله��ا يف العدي��د م��ن الربام��ج التدريبي��ة الت��ي يحتاجه��ا حمل القوى العاملة الوافدة يف الوظائف الفنية واملهنية والإدارية.
�س��وق العم��ل يف ال�س��لطنة ودول اخللي��ج العربي ،ويق��دم املعهد خدماته
يف الربام��ج والتخ�ص�ص��ات الآتية( :تقنية املعلوم��ات ،والعلوم الإدارية  .2برنام��ج التدريب اخلارج��ي :لإميان الوزارة ب�أهمي��ة تلبية متطلبات
واملالية ،واللغات الأجنبية ،وبرامج الدعم احلكومي ،والربامج املدعومة �س��وق العم��ل املحل��ي م��ن الق��وى العامل��ة الوطني��ة امل�ؤهل��ة مهني ًا يف
التخ�ص�ص��ات وامله��ن املتوف��رة ب�ش��ركات القط��اع اخلا���ص ،وه��ذا
من قبل القطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إلى الربامج الدولية).
الربنام��ج يقوم بتوظيف املواطنني الباحثني عن العمل بعد ابتعاثهم
عام 2009م
للتدري��ب خ��ارج ال�س��لطنة يف ع��دد م��ن القطاع��ات؛ مث��ل :قط��اع
اعت ُِم َ��د نظ��ام لت�صنيف املعاهد التدريبية اخلا�ص��ة وفق معايري حمددة الط�يران ،وقطاع �إنتاج الذخائر والأ�س��لحة ،وجم��ال تدريب مربمج
قابلة للقيا�س.
تقنية املعلومات.
رت الالئح��ة التنظيمي��ة للم�ؤ�س�س��ات التدريبي��ة اخلا�ص��ة بالقرار
�أُ�ص ِ��د ْ
الوزاري رقم ( ،)2010/490وقد �أ�سهمت عدة جهات حكومية وخا�صة
يف �إعدادها.

عام 2012م

�أُ ِع َّد دليل لل��ر�ؤى واملوجهات اخلليجية للم�ؤهالت واملعايري واالختبارات
املهني��ة ،وق��د �أُ ْ�ص ِ��در الدلي��ل عل��ى م�س��توى وزراء العم��ل ب��دول جمل���س
التعاون يف عام 2014م.

�أق��ر جمل���س التعلي��م يف اجتماع��ه الأول املنعق��د بتاري��خ  27فرباي��ر
2017م بتحوي��ل املعهد الوطني العايل لل�س��يارات �إلى كلية ُتعنى بتقدمي
تخ�ص�صات وبرامج تخدم قطاع ال�سيارات .وقد �أ�صدرت وزارة التعليم
العايل القرار الوزاري رقم ( )2017/78ب�إن�شاء الكلية الوطنية لتقنية
تخ�ص�ص��ات
تخ�ص�ص��ات ،م��ن بينه��ا ّ
ال�س��يارات .وت�ض��م الكلي��ة ع��دة ّ
هند�س��ة وتكنولوجيا ال�س��يارات ،ت�ش��مل :هند�سة ال�س��يارات ،وميكانيكا
املركب��ات ،وكهرباء و�إلكرتونيات ال�س��يارات ،وط�لاء املركبات و�إ�صالح
هي��اكل املركب��ات ،وكذل��ك تخ�ص�ص��ات الإدارة والتج��ارة ،وت�ش��مل:
املبيعات ،و�إدارة امل�شرتيات ،والتخزين والتوزيع.
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عام 2018م

®®اف ُت ِت َ��ح معه��د ُعم��ان للنف��ط والغ��از؛ ليك��ون معه��د ًا رائ��د ًا يف جمال
تدري��ب الأف��راد وتطوي��ر قدراته��م يف قطاع��ي النفط والغ��از ،و ُي َع ّد
هذا املعهد م�ش��روع ًا ا�س��تثماري ًا م�شرتك ًا بني �ش��ركة النفط ال ُعمانية
ممثل��ة ب�ش��ركة تكات��ف ُعم��ان و�ش��ركة �ش��لمربجري ُعم��ان ،يق��دِّ م
الربام َ��ج التدريبي�� َة للمهني�ين واملهند�س�ين ،وذل��ك بتدريبه��م عل��ى
امله��ارات الالزم��ة ،و�صقله��ا فيهم بكف��اءة عالية ،وكذل��ك اخلرباء
يف جم��ال ا�ستك�ش��اف وا�س��تخراج النف��ط ،ومتكينه��م م��ن موا�صل��ة
تطوير موارد النفط والغاز بال�سلطنة� ،إذ تغطي الربامج املقدمة يف
املعهد جماالت هند�س��ة حفر الآبار ،وهند�س��ة الإنتاج ،وجيوفيزياء،
وبرتوفيزياء ،وهند�س��ة املكامن ،وعلوم الأر�ض ،وقد ُز ِّو َد هذا املعهد
ب�أحدث تكنولوجيا حماكاة الواقع ،ومن�صات الواقع االفرتا�ضي؛ من
�أجل �إتاحة بيئة تدريبية �شبه حقيقية.
®®اف ُت ِت َ��ح معه��د تكات��ف برتوف��اك ُعم��ان ،وه��و م�ش��روع م�ش�ترك ب�ين
�ش��ركة تكات��ف ُعمان و�ش��ركة برتوف��اك ،ويق�� ّدم هذا املعه��د برامج
تدريبي��ة مهني��ة خلريجي الدبل��وم العام ،وخريج��ي الدبلوم التقني؛
�إذ تغطي الربامج املقدمة يف املعهد جماالت عمليات النفط والغاز،
وامليكانيكا ،والكهرباء ،والآالت الدقيقة ،وي�شمل الربنامج التدريبي
يف املعه��د �أرب�� َع مراحل رئي�س��ة ،وهي :املرحل��ة الأكادميية ،واملرحلة
الت�أ�سي�س��ية ،واملرحل��ة التخ�ص�صي��ة ،وكذل��ك مرحل��ة التدريب على
ر�أ���س العمل ،وقد ُز ِّو َد املعهد ب ِو َر���ش للتدري��ب العملي ،وكذلك وحدة
التدري��ب العملي اخلارجية لعملي��ات النفط والغاز ،وهي وحدة تتيح
للمتدربني اجلاهزية املطلوبة لاللتحاق ب�سوق العمل.

التعليم التقني
عام 1984م

®®اف ُت ِت َح��ت «كلي��ة ُعمان الفني��ة ال�صناعية» ،وا�س��تقبلت هذه الكلية يف
عامه��ا الدرا�س��ي الأول الدفع��ة الأولى م��ن طالبه��ا ،البالغ عددهم
( )65طالب�� ًا وطالبة من حملة �ش��هادة الثانوي��ة العامة ،الذين مثلوا
الدفعة الأولى للملتحقني بها.
®®يف العام الأكادميي 1985/1984م ُط ِّبقَ نظام الدبلوم الفني؛ ليكون
نظاما درا�س�� ًّيا بكلية ُعمان الفنية ال�صناعية ،وكانت الدرا�س��ة وف ًقا
ً
لهذا النظام على ق�سمني :الفني باللغة الإجنليزية ،والتجاري باللغة
العربي��ة ،وملدة �س��نتني درا�س��يتني مينح الطالب بع��د اجتيازه بنجاح
�شهادة الدبلوم الفني.

عام 1993م

��ت �أربعة م��ن معاهد التدريب املهني يف كل م��ن :نزوى ،و�إبراء،
®® ُح ِّول ْ
و�صاللة ،وامل�صنعة �إلى كليات فنية متو�سطة ،وحتويل معهد دار�سيت
�إل��ى كلية خا�صة وهي كلية جم��ان حال ًيا ،وذلك ً
تنفيذا لقرار اللجنة
العليا للتدريب املهني والعمل؛ لي�صبح بذلك عددها خم�س كليات.
®®�أُ ِع َيد ْت ت�س��مية كلية عمان الفنية ال�صناعية؛ لت�صبح «الكلية الفنية
لت �أ�سماء الكليات الفنية املتو�سطة يف كل
وعدِّ ْ
ال�صناعية» مب�سقطُ ،
من نزوى و�إبراء و�صاللة وامل�صنعة �إلى كليات فنية �صناعية.
®®يف ال���ع���ام الأك�����ادمي�����ي 1994/1993مُ ،ط���� ِّب����قَ ن��ظ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ام
امل���ـ���ـ����ؤه���ـ���ـ���ـ�ل�ات امل��ه��ن��ي��ة ال��ـ��ـ��ـ��وط��ن��ي��ة ال��ع��ام��ـ��ـ��ـ��ة ""GNVQ
( ،)General National Vocational Qualificationوتقرر �أن تكون
الدرا�سة فيه باللغة الإجنليزية ملدة �سنتني مع �إ�ضافة �سنة ت�أ�سي�سية،
وقد ُع ِّم َم على باقي الكليات يف العام الأكادميي 1995/1994م.
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عام 2001م

عام 2005م

®®يف الع��ام الأكادمي��ي 2001/2000م ُط�� ِّو َر نظ��ام الدرا�س��ة ®®مت الب��دء يف تطبيق خطة ت�أهيل الك��وادر الوطنية ،فابتُعث �أول دفعة
بالتعلي��م التقن��ي؛ ليمن��ح الدبل��وم الوطن��ي العم��اين " "ONDمن ( )26مر�شح ًا لنيل �شهادة املاج�ستري يف التخ�ص�صات املختلفة
(ُ ،)Omani National Diploma
وط ِّب��قَ حت��ى نهاية العام الأكادميي التي حتتاج �إليها الكليات التقنية.
2003/ 2002م يف الكليات القائمة �آنذاك.
��ت كلي��ة جدي��دة يف والي��ة �ش��نا�ص؛ لتخدم حمافظ��ة الباطنة
®®اف ُت ِت َح ْ
®®�أ�صدر جمل���س التعليم العايل (جمل���س التعليم حال ًيا) قرا ًرا بتغيري �ش��مال �آنذاك ،وما يتبعها من مناطق �صناعية وميناء ومنطقة حرة
�ست كليات.
ا�س��م الكلي��ة الفنية ال�صناعية مب�س��قط �إل��ى «الكلية التقني��ة العليا» يف �صحار ،وليزداد عدد الكليات �إلى ّ
لت�صب��ح كلي��ة جامعية متن��ح درجة البكالوريو���س �إ�ضاف��ة �إلى درجة
الدبل��وم يف الدرا�س��ات التقنية ،واعتماد الكلي��ات الفنية ال�صناعية عام 2007م
الأخرى يف نزوى و�إبراء و�صاللة وامل�صنعة با�سم «الكليات التقنية»�®® ،أُ�ص ِ��د َر ج��دول الوظائ��ف الأكادميي��ة ،وج��دول وظائ��ف املدرب�ين
وفنيي املعامل والور���ش بالكليات التقنية؛ ليح ّدد الأ�س��ماء الوظيفية
وهذه الكليات متنح درجة الدبلوم.
والدرجات املالية و�ش��روط �ش��غل الوظيفة لكل منها؛ وذلك من �أجل
®®يف الع��ام الأكادمي��ي2002/2001م ،ب��د�أ العمل عل��ى تعديل الهيكل
ا�ستقطاب الكفاءات للعمل فيها.
التنظيم��ي ملنظوم��ة التعلي��م التقن��ي؛ ليمن��ح �أربعة م�س��تويات ،هي:
��ت كلي��ة تقني��ة جدي��دة بع�بري؛ لتخ��دم حمافظت��ي الظاهرة
®®اف ُت ِت َح ْ
الإجناز ،والدبلوم ،والدبلوم املتقدم ،والبكالوريو�س التقني.
والربميي؛ وبذلك ي�صبح جمموع الكليات �سبع كليات.

عام 2004م

رت الالئحة التنظيمي��ة للكليات التقنية لتنظيم العمل الإداري
®®�أُ�ص ِ��د ْ
والأكادميي فيها.
®®اعت ُِم َ��د ْت خط��ة لت�أهي��ل الك��وادر الوطني��ة للعم��ل؛ لتق��وم بوظيف��ة
وفني يف الكليات التقنية ،من خالل برنامج فنيني
حما�ض��ر ومدِّ رب ّ
وحما�ضري��ن ،فيبتع��ث من خالل��ه املجيدون من خريجي م�ؤ�س�س��ات
التعليم العايل بعد ا�س��تيفائهم ل�ش��روط القبول ،وتدريبهم ملدة �ستة
�أ�شهر يف �سوق العمل ،و�ستة �أ�شهر �أخرى يف الكليات التقنية؛ لك�سب
املعارف واملهارات يف طرق التدري�س والتقييم والتعامل مع الطالب.

عام 2012م

®®يف الع��ام الأكادمي��ي 2012/2011م ارتفع��ت الطاق��ة اال�س��تيعابية
للكلي��ات التقني��ة يف امل��رة الثاني��ة ب�إ�ضافة ( )2000طال��ب وطالبة؛
لي��زداد الع��دد الكل��ي للط�لاب اجل��دد املقبول�ين يف جمي��ع الكليات
التقني��ة م��ن( )8600طال��ب وطالبة �إل��ى ما يزيد عل��ى ()10,600
طالب وطالبة� ،أما العدد الكلي للطالب امل�سجلني يف الكليات ال�سبع
فبلغ ( )33,323طال ًبا وطالبة يف خمتلف التخ�ص�صات.

111

®®وخ�لال الع��ام الأكادمي��ي 2012/2011م � ً
أي�ض��اُ ،عدِّ لت امل�س��توياتُ
التعليمي��ة ملنظوم��ة التعلي��م التقن��ي ،وف ًق��ا الحتياج��ات �س��وق العمل
م��ن امل�ؤهالت التقنية؛ لت�صبح بذلك ثالثة م�س��تويات ،هي :الدبلوم
ُم��ت
التقن��ي ،والدبل��وم املتق��دم ،والبكالوريو���س التقن��ي؛ �إذ د ِ َ
مرحل��ة الإجن��از يف مرحلة الدبل��وم؛ وبذلك �أً�صبحت ال�س��نة الأولى
م��ن الدبل��وم� ،إل��ى جانب �إج��راء التعدي�لات الالزمة عل��ى الالئحة
التنظيمية لكليات التقنية؛ بهدف اال�س��تجابة ملتطلبات �سوق العمل،
وتوحي��د �أنظم��ة ه��ذه الكليات م��ع �أنظمة م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل
الأخرى ،و�إعطاء الفر�ص للطالب لتح�سني �أدائهم الدرا�سي.
®®يف الع��ام 2012م ،والع��ام 2014م اب ُتع��ث ع��دد ( )95م��ن املوظفني
واملحا�ضري��ن العامل�ين بالكلي��ات التقني��ة؛ لني��ل �ش��هادة الدكتوراة
يف التخ�ص�ص��ات املختلف��ة م��ن �أج��ل ت�أهيله��م وتطوي��ر قدراته��م،
ومتكينه��م م��ن القيام ب���إدارة العملي��ة التعليمية بالكلي��ات ،وتطوير
منظومة التعليم التقني.

عام 2013م

®®اف ُت ِت َ��ح مرك��ز الأعمال يف الكلي��ة التقنية بنزوى ،وق��د قامت بتمويله
ال�ش��ركة العمانية للغاز امل�سال؛ وذلك لتعزيز ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات
�س��وق العم��ل ،ودع��م م�ش��اريع الط�لاب واخلريج�ين وت�ش��جيعها
واحت�ضانه��ا ،وه��ذا املرك��ز يتي��ح ل��رواد الأعم��ال من ط�لاب الكلية
بيئة علمية مالئمة؛ لتنمي��ة قدراتهم ومهاراتهم الذاتية وتطويرها،
وت�سويق �أفكارهم التجارية بني م�ؤ�س�سات القطاع ال�صناعي.
®®�أ�ص��درت وزارة الق��وى العامل��ة الئحة الدرا�س��ة بالتف��رغ اجلزئي يف
الكلي��ات التقني��ة؛ ملن��ح الفر�ص��ة للموظف�ين العامل�ين يف القطاعني
الع��ام واخلا���ص ملوا�صل��ة الدرا�س��ة ،وتطوي��ر معارفه��م ومهاراتهم،
وتنمي��ة قدراتهم ،ورفع كفاءتهم؛ لتمكينهم من مواكبة امل�س��تجدات
يف امله��ارات واملع��ارف الت��ي يطلبه��ا �س��وق العم��ل ،وملد اجل�س��ور مع

�س��وق العم��ل لتطوير التعلي��م التقني؛ �إذ بلغ ع��دد الطالب املقبولني
( )258طال ًب��ا وطالب��ة خ�لال الع��ام 2014م2015 /م م��ن خمتلف
التخ�ص�صات يف جميع الكليات.
®®يف الع��ام الأكادمي��ي 2013/2012م ُط ِ��ر َح يف الكلي��ة التقني��ة العليا
برنامج علوم البيئة يف ق�س��م العل��وم التطبيقية ،كما ُط ِر َح تخ�ص�ص
هند�س��ة املع��دات الطبي��ة ،وه��و تخ�ص���ص جدي��د يف الكلي��ة التقنية
العليا؛ وذلك لتعزيز دور الكلية يف رفد �س��وق العمل بالقوى العاملة،
وبالأخ�ص يف امل�ست�شفيات واملراكز الطبية بالفنيني واالخت�صا�صيني
يف جماالت �صيانة الأجهزة واملعدات الطبية وت�ش��غيلها� ،إ�ضافة �إلى
تطبيق �آلية املوارد التعليمية املفتوحة يف الكليات التقنية.
®®خ�لال الفرتة من ع��ام 2010م �إلى 2014م� ،أجنزت الهيئ ُة العمانية
لالعتماد الأكادميي املرحل َة الأولى من عملية تدقيق اجلودة للكليات
التقني��ة كاف��ة ،ف�أُ ْ�ص ِدر تقري ُر التدقيق يف موقع الهيئة للكلية التقنية
العلي��ا يف يناي��ر 2010م ،والكلي��ة التقني��ة ب�إب��راء يف ماي��و 2010م،
والكلي��ة التقني��ة ب�صالل��ة يف �أغ�سط���س 2010م ،والكلي��ة التقني��ة
بامل�صنع��ة يف دي�س��مرب 2010م ،والكلي��ة التقني��ة بن��زوى يف مار���س
2012م ،والكلية التقنية ب�ش��نا�ص يف �إبريل 2013م ،والكلية التقنية
بعربي يف مايو 2014م.
®®يف الع��ام الأكادمي��ي 2014/2013م بلغ ع��دد التخ�ص�صات املقدمة
تخ�ص�صا ،بعد �أنْ كان عدد التخ�ص�صات
يف الكليات التقنية ()38
ً
تخ�ص�صا.
املقدمة يف العام الأكادميي 2002/2001م ()13
ً

عام 2014م

®®تنفي��ذ ًا للأوام��ر ال�س��امية يف تطبي��ق قرارات ندوة �س��يح ال�ش��اخمات
(دي�س��مرب 2013م) لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وتطويرها
ودعم االقت�صاد العماين؛ با�ش��ر التعليم التقني بتعميم تدري���س مقرر
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ري��ادة الأعم��ال لطالب التخ�ص�صات كافة يف جمي��ع الكليات ،بعد �أن
كان��ت من��ذ العام 2003م تدر���س فقط لط�لاب الدرا�س��ات التجارية؛
وذل��ك م��ن �أج��ل تزويد الط�لاب يف خمتل��ف التخ�ص�ص��ات باملعارف
واملهاراتالتيمت ّكنهممن�إن�شاءم�شاريعهمالرياديةاخلا�صة،ولتو�سيع
الإمكانات لإيجاد فر�ص عمل لطالب وخريجي الكليات التقنية.

تخ�ص�ص الدرا�سات التجارية ،و ( )%21يف تخ�ص�ص تقنية املعلومات،
و( )%4يف تخ�ص�ص العلوم التطبيقية والتخ�ص�صات الأخرى ،وهو ما
يتوافق وحاجة ال�سوق لهذه التخ�ص�صات وفق امل�ؤ�شرات االقت�صادية
الواردة يف التقرير ال�سنوي للوزارة للعام 2014م.

®®يف العام الأكادميي 2015/2014م بلغ عدد التخ�ص�صات الهند�سية
تخ�ص�صا
تخ�ص�ص��ا م��ن جمم��وع ()38
يف الكلي��ات التقني��ة ()15
ً
ً
بن�س��بة نح��و ( ،)%40وع��دد تخ�ص�ص��ات تقني��ة املعلوم��ات �س��بعة
تخ�ص�صات بن�س��بة ( ،)%18وكذا احلال يف تخ�ص�صات الدرا�س��ات
التجاري��ة ،و�أم��ا ع��دد تخ�ص�ص��ات العل��وم التطبيقي��ة فبل��غ �س��ت
تخ�ص�صات بن�س��بة ( ،)%16بينما التخ�ص�ص��ات املنفردة الأخرى،
هي :ال�صيدلة ،والت�صوير ال�ضوئي ،وت�صميم الأزياء فبلغت ن�سبتها
( ،)%8وتعتم��د عملي��ة َط�� ْرح التخ�ص�ص��ات يف الكلي��ات عل��ى رغبة
الط�لاب ،وتوف��ر امل��وارد ،وحاج��ة ال�س��وق؛ �إذ ُيوق��ف بع�ضه��ا وف��ق
م�ؤ�شرات احلاجة؛ وبهذا ا�ستق ّر عدد التخ�ص�صات املطروحة حالي ًا
تخ�ص�صا فقط.
على ()30
ً

ف��ازت الكلي��ة التقنية العلي��ا باملركز الأول يف ت�ش��ييد البي��وت ال�صديقة
للبيئة� ،ضمن امل�س��ابقة التي �ش��اركت فيها �أربعة من م�ؤ�س�س��ات التعليم
الع��ايل الأخ��رى ،وه��ي :جامعة ال�س��لطان قابو���س ،واجلامع��ة الأملانية،
وجامع��ة ن��زوى ،وجامع��ة ظف��ار .ومت �إط�لاق «البي��ت ال�صدي��ق للبيئة»
بالكلي��ة التقنية العليا؛ حيث �أ�ش��رف عل��ى العمل جمموعة من اخلرباء،
وبدع��م م��ن جمل���س البحث العلم��ي ،ويع ُّد ه��ذا البيت مرك��زًا للتدريب
والتطوي��ر والتج��ارب والأبح��اث يف جم��االت الطاقة اخل�ض��راء البديلة
للكوادر والطالب على ال�سواء.

عام 2015م

عام 2018م

واف��ق جمل���س التعلي��م يف اجتماع��ه الثالث املنعق��د بتاريخ � 24س��بتمرب
®®ويف العام الأكادميي 2015 /2014م ،ووفق �إح�صاءات مركز القبول 2018م على �إن�ش��اء الكلية التقنية مبحافظة م�س��ندم  ،للإ�سهام يف رفد
املوح��د ،ما زالت الكلي��ات التقنية تت�صدر م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل �سوق العمل بالكفاءات ال ُعمانية يف املجاالت التقنية والفنية املتخ�ص�صة.
يف قب��ول خريج��ي الدبل��وم الع��ام؛ �إذ حتت��ل املرتب��ة الأول��ى بن�س��بة
( )%36٫2م��ن جمم��وع الط�لاب املقبول�ين عل��ى املقاع��د احلكومية
والبعث��ات واملن��ح ،ون�س��بة ( )%27م��ن جمم��وع الط�لاب الناجحني
املتقدمني ملركز القبول املوحد.
®®ويف العام الأكادميي 2015/2014م �أي�ض ًا ،بلغ عدد الطالب امل�سجلني
يف الكلي��ات التقنية م��ا يزيد على ( )40,000طالب وطالبة ،موزعني
ب�ش��كل �أكرب يف التخ�ص�صات الهند�سية بن�س��بة ( ،)%52و( )%23يف
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مركز املعايري واالختبارات املهنية
عام 2005م

مت التعاق��د م��ع الوكالة الأملانية للتع��اون الفن��ي (� )GTZآنذاك؛ وذلك
لت�أ�سي���س مرك��ز وطن��ي متخ�ص���صُ ،يعنى ب�إع��داد املعاي�ير واختبارات
الكفاءة املهنية بال�س��لطنة؛ ليكون رائد ًا يف تنظيم �سوق العمل ال ُعماين،
وي�س��هم يف رف��ده بالق��وى العامل��ة الوطنية والواف��دة امل�ؤهل��ة� ،إذ ُك ّلفت
الوكالة ب�إعداد اخلطة الرئي�سة لإن�شاء �أق�سام املركز وت�شغيلها ،وحتديد
الك��وادر الب�ش��رية ذات اخل�برة التخ�ص�صي��ة الالزم��ة؛ للعم��ل في��ه مع
اخلطة التدريبية املتكاملة للقوى العاملة الوطنية ،وكذلك ُكلفت ب�إعداد
اخلطة الإعالمية للتعريف ب�أن�شطة املركز ،و�إن�شاء القاعدة احلا�سوبية
لنظام �إدارة املعلومات ونظام �إدارة اجلودة اخلا�صة باملركز.

عام 2010م

�أُ ِع�� َّد ْت املعاي�ير املهنية ال ُعمانية املتقدمة ،والبال��غ عددها ( )60معيا ًرا
موزع�� ًة عل��ى ( )18جم ً
��ال مهن ًيا بالتعاون م��ع الوكالة الأملاني��ة للتعاون
الدويل ( ،)GIZا�ستنادًا �إلى منهجية حتليل �إجراءات العمل ،من خالل
زيارة فعلية لعدد من ال�شركات امل�ستهدفة ،وكذلك تطوير ( )10مناذج
الختبارات الكفاءة املهنية امل�شتقة من املعايري املهنية.

عام 2011م

ن�ش��ئ مركز املعايري واالختب��ارات املهنية بوزارة القوى العاملة بالقرار
�أُ ِ
ال��وزاري رق��م ( ،)2011/76ونظر ًا لأهمية دور املركز يف بناء منظومة
متكامل��ة للمعاي�ير واالختبارات املهنية يف �س��لطنة ُعمان ،لتكون مرج ًعا
يف تطوير قطاع العمل احلكومي واخلا�ص وم�ؤ�س�سات التعليم والتدريب؛

فق��د �أُتب��ع مبا�ش��رة �إلى وكيل ال��وزارة للتعليم التقن��ي والتدريب املهني،
وتت�ألف من �س��تة �أق�سام رئي�سة هي :ق�س��م املعايري املهنية ،واالختبارات
وال�شهادات ،والتوجيه وت�أهيل املدربني ،والعالقات ال�صناعية واملهنية،
وبح��وث التدري��ب و�س��وق العمل ،وال�ش���ؤون الإداري��ة واملالي��ة؛ �إذ �إنَّ من
�أه��م اخت�صا�ص��ات املرك��ز� :إع��داد املعاي�ير املهني��ة بالتع��اون التام مع
أ�سا�س��ا لإع��داد املناهج
القط��اع اخلا���ص ،التي �س�� ُيعتمد عليه��ا؛ لتكون � ً
التدريبية التي تدر���س يف مراكز التدريب املهني احلكومية وم�ؤ�س�س��ات
التدريب اخلا�صة مب�ستوى (حمدود املهارة ،واملاهر ،واملهني) ،و�إعداد
اختب��ارات الكف��اءة املهني��ة ،وف ًق��ا للمعاي�ير املهنية؛ لتطب��ق على القوى
العامل��ة الوطنية من خريجي امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة واخلا�صة؛ ل�ضمان
ج��ودة التدري��ب والق��وى العاملة الواف��دة؛ العتماد م�س��توياتهم املهنية،
ومن��ح الرخ���ص املهنية؛ بغية الت�أكد من �أهليته��م املهنية للقيام و�إجناز
ُقدموا للعمل فيها.
الأعمال التي ا�ست ِ

الفصل الثامن
محطات مشرقة في مسيرة التعليم الصحي

«ويف الوق��ت ال��ذي نعت��زم اال�س��تمرار يف �إعطاء الأولوية لت�أهيل وتدريب قوانا الب�ش��رية ،مبا
يواكب خططنا الإمنائية ،ويفي مبتطلباتها من الكفاءات الوطنية ،ف�إننا �سنوا�صل -مب�شيئة
اهلل -رعايتنا الكاملة لل�شبيبة العمانية؛ �إمياناً منا بدور ال�شباب يف ُ�ص ْنع احلا�ضر وامل�ستقبل،
وت�أكي��داً حلر�صن��ا عل��ى تنمية قدراته ،وتوفري احتياجاته الأ�سا�س��ية ،و�إعداده �إعداداً �س��ليماً،
يتكاف�أ وطبيعة املهام التي يجب عليهالقيام بها ،خلدمة وطنه وامل�ساهمة يف بناء نه�ضته.
وف�ض� ً
لا ع��ن ه��ذا كل��ه ،ف�إنه يج��ب �أن ن�ضع ن�صب �أعيننا دائماً الأهمي � َة الكربى لتعزيز قوتنا
ال�صعاب والتغ ّلب على التحديات؛
الذاتية با�س��تمرار ،ويف كل املجاالت مبا مي ّكننا من تذليل ّ
و�إجناز مهامنا الوطنية خلري عمان و�شعبها الأَ ِب ّي».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني اخلام�س ع�شر املجيد
18نوفمرب1985م
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بدايات التعليم ال�صحي
عام 1970م

�أن�ش���أت وزارة ال�صح��ة مدر�س��ة الرحم��ة للتمري���ض ،ملحق�� ًة
مب�ست�ش��فى الرحم��ة يف مطرح ،ب�صفته��ا �أ َّول جهة تقوم بتدري���س
�أ َّول برنامج ر�سمي يف التعليم التمري�ضي.

عام 1975م

ُحدث برنام��ج لفني��ي املخت�برات يف مدر�س��ة الرحم��ة ،و ُن ِّف َذ
ا�س��ت ِ
التدريب العملي لهم مب�ست�شفى خولة ،وم�ست�شفى النه�ضة.

املعاهد ال�صحية وتطورها
عام 1982م

��ت مدر�س��ة الرحم��ة للتمري���ض ونق��ل براجمه��ا (برنام��ج
ُح ِّول ْ
التمري���ض واملخت�برات) �إلى معهد م�س��تقل با�س��م (معه��د العلوم
ال�صحية) يف حمافظة م�سقط؛ ليكون �أول معهد يف تاريخ التعليم
ال�صحي بال�سلطنة ،كما ا�ست ُْح ِدثت برامج جديدة يف جمال املهن
الطبي��ة امل�س��اعدة؛ لي�ش��مل برنامج فني��ي الأ�ش��عة ،وبرنامج فنيي
جراحة الفم والأ�سنان.

عام 1985م

تلبي�� ًة الحتياج��ات وزارة ال�صح��ة م��ن امله��ن الطبي��ة امل�س��اعدة؛
ا�ست ُْح ِدث برنامج فني العالج الطبيعي مبعهد العلوم ال�صحية.
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تخ�ص�ص��ات املخت�برات الطبية والأ�ش��عة والعالج الطبيعي �إلى م�س��توى
عام 1991م
البكالوريو���س ،وقد ا�ستفاد من املذكرة عدد ( )112طال ًبا وطالبة ،كما
®®اف ُت ِت َ��ح معه��د ُعمان مل�س��اعدي ال�صيدل��ة ،الذي يق��دم برنامج دبلوم
ت� ّأه��ل �أح��د املوظفني لدرجة الدكتوراة �ضمن مذكرة التفاهم ،و �ش��ملت
م�ساعد �صيديل لل َّدار�سني به مبحافظة م�سقط.
املذكرة تدريب عدد من املوظفني باملعهد.
®®اف ُت ِت َ��ح معه��د ُعم��ان لل�صح��ة العام��ة؛ لتق��دمي برام��ج متخ�ص�ص��ة
يف جم��ال املراقب��ة ال�صحي��ة ،وفني��ي التغذي��ة ،والتثقي��ف ال�صحي ،عام 2013م
والإدارة ال�صحية ( بعد الدبلوم) مبحافظة م�سقط.
�أخ��ذت املعاه��د ال�صحي��ة التابع��ة ل��وزارة ال�صح��ة عل��ى عاتقه��ا تنفيذ
ال�صح��ة ،الت��ي ته��دف �إل��ى �أداء تعليم��ي �صح��ي متميز،
�سيا�س��ة وزارة
َّ
عام 2000م
يتوافق مع املتطلبات واملعايري الدولية ،ويتما�شى مع ر�ؤية وزارة ال�صحة
ُ َ
�أ ِ�ضي��ف برنام��ج الع�لاج الطبيع��ي (التكميل��ي) م��ن درجة الدبل��وم �إلى  ،2050الت��ي ته��دف يف �أح��د �أهم ركائزه��ا �إلى دفع عجل��ة التقدم ،من
درج��ة البكالوريو���س مبعهد العل��وم ال�صحي��ة؛ ليكون
ً
برناجم��ا جديدً ا ،خ�لال ت�أهي��ل الك��وادر الطبي��ة امل�س��اعدة ،واالرتق��اء بج��ودة اخلدمات
ي�ضاف �إلى التخ�ص�صات التي يق ّدمها املعهد.
يت جمي��ع الربامج له��ذه املعاهد ،من
ال�صحي��ة .وم��ن هذا املنطل��ق ُر ِّق ْ
درج��ة الدبل��وم �إلى درجة البكالوريو���س ،كما تعمل ال��وزارة على حتويل
عام 2002م
اف ُت ِت��ح معه��د عم��ان لإدارة املعلوم��ات ال�صحي��ة؛ لت�أهي��ل ك��وادر وطنية هذه املعاهد واالرتقاء بها �إلى م�ستوى كلية للعلوم ال�صحية.
َ
متخ�ص�ص��ة يف جم��ال �إدارة املعلومات ال�صحي��ة الإلكرتونية ،وليتواكب
م��ع الطفرة التي �ش��هدتها الوزارة يف جمال الرعاي��ة ال�صحية الرقمية؛
�إذ يه��دف املعه��د �إل��ى �إعداد ك��وادر تتمتع بق��درات متعددة ق��ادرة على معاهد التمري�ض وتطورها
العم��ل يف ع��دة جم��االت يف القطاع ال�صحي ،مثل :ال�صح��ة الإلكرتونية عام 1991م
واملعلوماتي��ة ال�صحي��ة ،ومراجع��ة الأمرا���ض وترميزه��ا وت�صنيفه��ا ،تلبي�� ًة الحتياج��ات القط��اع ال�صح��ي م��ن امل��وارد الب�ش��رية التمري�ضية؛
ومعاي�ير التوثي��ق الطب��ي و�س�� ّرية املعلوم��ات وخ�صو�ص ّيته��ا ،والإح�صاء �أُن�ش��ئت خم�س��ة معاهد للتمري�ض يف كل من�( :صحار ،و�صاللة ،ونزوى،
والت�أمني ال�صحي.
وعربي ،و�صور).

عام 2011م

�أبرم��ت وزارة ال�صح��ة ممثلة مبعهد العلوم ال�صحي��ة مذكرة تفاهم مع
جامعة جال�س��كو كالدونيان اال�س��كتلندية؛ لت�أهي��ل خريجي الدبلوم من
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عام 1993م

عام 1999م

عام 1994م

عام 2000م

التو�سع يف التعليم ال�صحي التخ�ص�صي ،الذي مت َّثل يف افتتاح برنامج
مل يتو َّق��ف التط��ور يف التعلي��م ال�صح��ي �إلى هذا احلد فق��د اف ُت ِت َح معهد مت ّ
�إبراء للتمري�ض يف منطقة �ش��مال ال�ش��رقية؛ ليواكب متطلبات املنطقة ،للتمري�ض التخ�ص�صي حلديثي الوالدة  ،وبرنامج للتمري�ض التخ�ص�صي
للأطفال� ،إ�ضافة �إلى الربامج القائمة مبعهد م�سقط للتمري�ض.
وي�س ِّهل على الطالب درا�سة برنامج التمري�ض يف مناطقهم .
ن�ش��ئ معهد عم��ان للتمري�ض يف حمافظة م�س��قط؛ تلبي��ة لالحتياجات
®® ُن ِق َل برنامج التمري�ض من معهد العلوم ال�صحية �إلى معهد م�س��تقل �أُ ِ
با�سم (معهد م�سقط للتمري�ض) مبحافظة م�سقط ،مع زيادة الطاقة املتزاي��دة م��ن الك��وادر الوطنية يف جم��ال التمري�ض بطاقة ا�س��تيعابية
اال�ستيعابية للمعهد.
ت�صل �إلى ( )100طالب وطالبة.
®®اف ُت ِت َح معهد الر�ستاق للتمري�ض.
عام 2001م

عام 1996م
يف هذا العام �شهدت وزارة ال�صحة نقل ًة نوعية يف جمال التعليم ال�صحي
ا�س��تكما ًال ملرحل��ة التطور يف توف�ير الكوادر الب�ش��رية يف جميع املناطق؛ التخ�ص�ص��ي ،وق��د جت�س��د ذل��ك يف افتت��اح معه��د م�س��تقل للتمري���ض
التخ�ص�ص��ي با�س��م (معهد عمان للتمري���ض التخ�ص�صي) يف حمافظة
اف ُت ِتح معهدا الظاهرة و�شمال الباطنة للتمري�ض.
م�س��قط؛ ليك��ون مرك��زً ا مرجع ًي��ا جلمي��ع الربام��ج التخ�ص�صي��ة ،م��ن
عام 1997م
لت جميع الربامج
حي��ث الكفاءة وت�أهيل الكوادر التمري�ضية؛ وبه��ذا ُح ِّو ْ
®®�إ�ضاف ًة �إلى برنامج الدبلوم؛ قامت وزارة ال�صحة بالبدء يف تدري���س التخ�ص�صي��ة م��ن معهد م�س��قط للتمري�ض ومعهد عم��ان للتمري�ض �إلى
الربامج التخ�ص�صية؛ وذلك لت�أهيل العاملني يف القطاع ال�صحي يف معهد عمان للتمري�ض التخ�ص�صي.
ع��دد من التخ�ص�صات التمري�ضية الدقيقة� ،إذ بد�أ التعليم ال�صحي
التخ�ص�صي بربنامج القبالة ،وبرنامج متري�ض الكلى مبعهد م�سقط عام 2002م
للتمري�ض.
اف ُت ِت َح برنامج القبالة مبعهد الباطنة للتمري�ض.
®®تلبي�� ًة لالحتياج��ات املتزاي��دة م��ن الك��وادر التمري�ضي��ة مبحافظ��ة
الداخلية؛ اف ُت ِتح معهد الداخلية للتمري�ض.
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عام 2003م

عام 2012م

®®�أُ ِ�ضي َ
��ف برنامج �إدارة التمري�ض مبعهد عمان للتمري�ض التخ�ص�صي اف ُت ِت َ��ح برنام��ج البكالوريو���س يف متري���ض �صح��ة املجتم��ع مبعه��د عمان
بالتعاون مع جامعة فينالوفا بالواليات املتحدة.
للتمري�ض التخ�ص�صي ،بالتعاون مع جامعة كارديف باململكة املتحدة.
®®اف ُت ِت َ��ح برنام��ج الدبل��وم
ّ
التخ�ص�ص��ي يف القبال��ة مبعه��د الظاه��رة عام 2015م
للتمري�ض.
َّمت��ت ترقي��ة برام��ج معه��د عم��ان للتمري���ض التخ�ص�ص��ي م��ن دبل��وم
عام 2004م
املتغيات
تخ�ص�صي �إلى دبلوم الدرا�س��ات العلي��ا التخ�ص�صية؛ ليواكب ِّ
ّ
®®اف ُت ِت َ��ح برنام��ج الدبل��وم التخ�ص�ص��ي يف القبال��ة مبعه��د الداخلي��ة الدولية يف جمال التعليم ال�صحي.
للتمري�ض.
عام 2017م
®®�أُ ِ�ضي َ
��ف برنام��ج العناي��ة احلرج��ة للكب��ار مبعه��د عم��ان للتمري���ض تلبي�� ًة الحتياج��ات اخلدم��ات ال�صحي��ة بال�س��لطنة؛ و�أن�ش��ئ برنام��ج
التخ�ص�صي ،بالتعاون مع جامعة �سنرتال النك�شاير باململكة املتحدة .م�س��تقل يف جم��ال القبالة بدرجة البكالوريو���س مبعهد عم��ان للتمري�ض
®®اف ُت ِت َح برنامج الدبلوم التخ�ص�صي يف ال�صحة النف�سية مبعهد عمان التخ�ص�صي.
للتمري�ض التخ�ص�صي.

عام 2009م

®®�أبرم��ت وزارة ال�صح��ة ممثل��ة مبعهد عم��ان للتمري���ض التخ�ص�صي
مذك��رة تفاهم مع جامعة كارديف باململكة املتحدة؛ لت�أهيل خريجي
دبلوم التمري�ض العاملني بوزارة ال�صحة �إلى م�س��توى البكالوريو�س؛
لرفع كفاءتهم العلمية ومهاراتهم العملية.
®®مت الب��دء يف طرح برنام��ج الدبلوم التخ�ص�ص��ي يف مكافحة العدوى
مبعهد عمان للتمري�ض التخ�ص�صي.

عام 2018م

�صدر املر�س��وم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2018/18ب�إن�شاء كلية ُعمان
للعلوم ال�صحية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية و�إ�صدار نظامهما؛
�إذ ت���ؤول �إل��ى كلي��ة ُعمان للعل��وم ال�صحي��ة اخت�صا�ص��ات وخم�ص�صات
و�أ�ص��ول وحق��وق و�س��جالت كل م��ن :معه��د العل��وم ال�صحي��ة ،ومعه��د
عم��ان مل�س��اعدي ال�صيدلة ،ومعهد عمان لل�صح��ة العامة ،ومعهد ُعمان
للتمري���ض ،ومعهد ُعمان لإدارة املعلوم��ات ال�صحية ،ومعاهد التمري�ض
التابع��ة ل��وزارة ال�صح��ة باملحافظات ،وتك��ون معاهد التمري���ض التابعة
ل��وزارة ال�صح��ة باملحافظات فروع ًا للكلية ،كما ت���ؤول �إلى املعهد العايل
للتخ�ص�ص��ات ال�صحي��ة اخت�صا�ص��ات وخم�ص�ص��ات و�أ�ص��ول وحق��وق
و�سجالت معهد ُعمان للتمري�ض التخ�ص�صي التابع لوزارة ال�صحة.
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الفصل التاسع
العماني
محطات مشرقة في مسيرة المجلس ُ
لالختصاصات الطبية

«لق��د �أ َّكدن��ا دائم �اً اهتمامنا امل�س��تمر بتنمية املوارد الب�ش��ر َّية ،وذكرنا �أنه��ا حتظى بالأولوية
الق�ص��وى يف خططن��ا وبراجمنا؛ فالإن�س��ان هو حجر الزاوي��ة يف كل بناء تنموي ،وهو ُق ْطب
ال َّرحى الذي تدور حوله كل �أنواع التنمية؛ �إذ �إ َّن غايتها جميعاً هي �إ�س��عاده ،وتوفري �أ�س��باب
العي���ش الك��رمي ل��ه ،و�ضم��ان �أمنه و�س�لامته .وملَّا كان ال�ش��باب ه��م حا�ضر الأمة وم�س��تقبلها
فق��د �أ ْوليناه��م م��ا ي�س��تح ّقونه م��ن اهتمام ورعاي��ة على مدار �أع��وام النه�ض��ة املباركة؛ حيث
�سعت احلكومة جاهدة �إىل �أن تو ّفر لهم فر�ص التعليم والتدريب والت�أهيل والتوظيف».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان
� 31أكتوبر 2011م
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�إن�ش��اء املجل���س ال ُعم��اين لالخت�صا�ص��ات عام 2011م

الطبية وتطوره
عام 2006م

اف َتت ََ��ح املجل���س «مرك��ز املح��اكاة الطب��ي»؛ ليك��ون من�ش���أة تعليمية طبية
متمي��زة ،توف��ر فر�ص�� ًا للتدري��ب العملي امل�س��تمر واملنظ��م للأطباء على
�أح��دث تقني��ات املح��اكاة الطبي��ة ،وب�أعداد كب�يرة ً
عو�ضا ع��ن ابتعاثهم
للتدري��ب يف اخل��ارج ،وت�س��هم تل��ك النوعي��ة م��ن التدري��ب الت��ي تك��ون
�أق��رب م��ا يك��ون �إل��ى الواقع ال��ذي يعي�ش��ه الأطب��اء يف حياته��م املهنية،
يف رف��ع كفاءاته��م وتنمي��ة مهاراته��م داخ��ل بيئ��ة تعليمية �آمن��ة وداعمة
للم�س���ؤولية املهني��ة والتعل��م م��دى احلي��اة ،مب��ا ي�ؤهلهم للتعام��ل بكفاءة
يف الظ��روف الواقعي��ة ،م�س��تفيدين من التط��ور التكنولوجي احلديث يف
�أ�س��اليب الرعاي��ة الطبي��ة وتقنياته��ا ،ويخ��دم «مرك��ز املح��اكاة الطبي»
�إ�ضاف��ة �إل��ى الأطب��اء املتدرب�ين يف املجل���س العم��اين لالخت�صا�ص��اتالطبي��ة -الأطبا َء والفئات الطبية امل�س��اعدة من العاملني يف امل�ؤ�س�س��ات
ال�صحية وامل�ست�ش��فيات احلكومية وم�ست�ش��فيات القط��اع اخلا�ص كافة،
خ�صو�ص��ا يف التخ�ص�ص��ات الطبي��ة ذات اخلط��ورة العالي��ة ،مثل :طب
ً
الط��وارئ ،ووح��دات العناي��ة احلرج��ة ،واجلراح��ة ،و�أمرا���ض الن�س��اء
وال��والدة ،وبذل��ك ُيع�� ُّد «مرك��ز املح��اكاة الطب��ي» راف��دً ا مه ًما للمجل���س
العم��اين لالخت�صا�صات الطبية ،ومعاون ًا له يف حتقيق غاياته التدريبية
والأكادميي��ة يف املجال الطبي التخ�ص�صي .وبنا ًء على الدور املهم الذي
ي�ؤ ّديه ،وما ح ّققه من نتائج ملمو�سة يف جمال التعليم الطبي التخ�ص�صي؛
ح��از «مرك��ز املح��اكاة الطب��ي» يف يناي��ر م��ن ع��ام 2012م عل��ى جائزة
�صحيفة «الر�ؤية االقت�صادية» ك�أف�ضل م�شروع حكومي يف ذلك العام.

ن�ش َ��ئ املجل���س العم��اين لالخت�صا�ص��ات الطبي��ة مبوج��ب املر�س��وم
�أُ ِ
ال�س��لطاين ال�سامي رقم ( ،)2006/31الذي يبا�شر مهامه بالتعاون مع
جامعة ال�سلطان قابو�س ،ووزارة ال�صحة واجلهات ذات ال�صلة ،وي�سعى
املجل���س �إل��ى تطوي��ر التعلي��م الطب��ي الع��ايل وامل�س��توى ال�صح��ي العام
يف ال�س��لطنة م��ن خ�لال �إحلاق الأطب��اء وغريهم من الك��وادر ال�صحية
عال من اجلودة ،ينفذها املجل���س
بربام��ج علمية تدريبية ذات م�س��توى ٍ
يف �ش��تى التخ�ص�ص��ات الطبي��ة وال�صحي��ة؛ لت�أهيله��م ملمار�س��ة املهن��ة
بع��د تخ ّرجه��م كاخت�صا�صي�ين ،وتتمث��ل اخت�صا�صات املجل���س يف و�ضع
الربام��ج التخ�ص�صي��ة الطبي��ة وال�صحي��ة املهنية و�إقرارها والإ�ش��راف
عليها ،وت�شكيل اللجان العلمية ال�صحية واللجان الفرعية الالزمة لأداء
عمل املجل�س والإ�شراف عليها و�إقرار تو�صياتها ،واالعرتاف بامل�ؤ�س�سات
ال�صحي��ة؛ لأغرا���ض التدري��ب بع��د تقوميه��ا ،وتوف�ير االمتحان��ات
التخ�ص�صية املحلية والدولية والإ�ش��راف عليها و�إقرار نتائجها ،وتقومي
ال�ش��هادات ال�صحية املهنية ومعادلتها ،وت�ش��جيع �إعداد البحوث ون�ش��ر
املق��االت العلمي��ة ،و�إ�ص��دار الدوري��ات ،والتن�س��يق م��ع وزارة ال�صح��ة
واجلهات احلكومية الأخرى يف �ش�أن و�ضع الأ�س�س واملعايري ملزاولة املهن
ال�صحي��ة ،وت�س��جيل املمار�س�ين ال�صحي�ين ،واعتم��اد نظام الدرا�س��ات
الطبي��ة العلي��ا للك��وادر ال�صحية ،والتو�صية ب�إن�ش��اء اجلمعي��ات العلمية
للتخ�ص�ص��ات ال�صحي��ة ،وامل�ش��اركة يف تنظي��م �أن�ش��طة التعلي��م الطبي عام 2013م
امل�س��تمر يف ال�س��لطنة ،وعق��د الن��دوات وامل�ؤمت��رات ال�صحي��ة يف جمال اف َتت ََ��ح املجل���س «مركز االمتحانات القيا�س��ية  -بروم�ترك»  ،وهو مركز
التعليم الطبي ،ومتابعة تنفيذ التو�صيات والقرارات ال�صادرة عنها.
متخ�ص���ص يف �إدارة االمتحانات الطبية ،الذي يتيح للأطباء والعاملني
ّ
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يف قط��اع ال�صح��ة فر�ص��ة �إج��راء �أك�ثر م��ن �س��بعني امتحا ًن��ا دول ًي��ا يف
ال�س��لطنة دون احلاجة لل�س��فر لأدائها خارج ال�س��لطنة .وقد متت تهيئة
املرك��ز وتزوي��ده باملعدات والأجهزة كافة ،كم��ا ُروعي يف ت�صميم غرف
االختبار �أن يكون الطبيب يف بيئة مالئمة �أثناء �إجراء االمتحانات .ويف
هذا املجال اختريت ال�سلطنة ممثلة يف املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبي��ة مرك��زً ا المتحان��ات املجل���س العرب��ي يف بع���ض التخ�ص�ص��ات
الطبية.

�إجنازات املجل�س على امل�ستوى الدويل
عام 2014م

®®بد�أ املجل�س �إجراءات تنفيذ املرحلة الأولى من مراحل احل�صول على
التخ�ص�صية ،وذلك بالتعاون مع
االعرتاف الدويل برباجمه الطبية
ّ
املجل���س ال��دويل العتماد خريج��ي التعليم الطب��ي بالواليات املتحدة
الأمريكي��ة ،وه��و جهة اعرتاف مرموقة على امل�س��توى الدويل ،الأمر
الذي يتيح خلريجي املجل�س فر�صة �إكمال تخ�ص�صاتهم الفرعية يف
الواليات املتحدة الأمريكية وغريها من دول العامل بكل ي�سر و�سهولة،
وجت��ري اتفاقية االع�تراف على �أربع مراحل رئي�س��ة ،متتد �إلى �أربع
�س��نوات ،وه��ي :مرحل��ة تطوي��ر البنى التحتي��ة ،ومرحل��ة االعرتاف
التخ�ص�صي للربامج ،ومرحلة املراجعة
امل� ّؤ�س�سي ،ومرحلة االعرتاف
ّ
واالعرتاف ال�س��نوي ،وبعد احل�صول عل��ى االعرتاف ،ي�ؤهل الطبيب
ال ُعم��اين لإكم��ال �س��نوات التدريب يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكية،
كذلك ميكنه دخول امتحان املجل���س الأمريكي للتخ�ص�صات الطبية
الدولية.

®®حق��ق املجل���س �إجن��ا ًزا عل��ى امل�س��توى ال��دويل؛ وذل��ك بع��د ح�صوله
عل��ى �أول �ش��هادة اعتم��اد دولية من قبل جمل���س االعتم��اد الأمريكي
للتعليم الطبي امل�ستمر ُتنح خارج نطاق �أمريكا ال�شمالية ،وقد �سبق
مل�ؤ�س�س��تني فقط �أن ح�صلتا على هذا االعرتاف من جمل���س االعتماد
الأمريكي ،وهما :الكلية امللكية للأطباء واجلراحني يف كندا ،وجلنة
االعرتاف الطبي امل�ستمر الكندية .وهكذا �أ�صبح املجل�س �أول م�ؤ�س�سة
معني��ة باالعتم��اد ال��دويل يف جم��ال التعلي��م الطب��ي امل�س��تمر داخل
ال�س��لطنة ،ي�أت��ي ذلك بع��د �أن اجتاز املجل���س جميع مراح��ل التقييم
التي بد�أت يف عام 2013م؛ وذلك من �أجل الت�أكد من تطبيق املجل�س
للمعايري الدولية املتّبعة يف اعتماد �أن�شطة التطوير املهني امل�ستمر.
ان�ضم املجل�س �إلى االتفاقية الدولية التي جتمع كل من :قطر ولبنان
®® ّ
والإم��ارات العربي��ة املتح��دة مع املجل���س الأمريك��ي لالخت�صا�صات
الطبية؛ �إذ تتيح هذه االتفاقية للأطباء الذين �أكملوا التدريب الطبي
التخ�ص�صي يف ال�س��لطنة �أداء االمتحانات واحل�صول على �شهادات
املجل�س الأمريكي ،ابتدا ًء من عام 2017م ،ب�شرط �أن يكون الطبيب
ق��د تخ��رج م��ن برنام��ج تخ�ص�ص��ي معتم��د م��ن جمل���س االعرتاف
الدويل للتعليم الطبي العايل بالواليات املتحدة الأمريكية.
®®و�ش��هدت نهاية عام 2014م �إطالق املجل�س العماين لالخت�صا�صات
الطبي��ة برنام��ج بالتع��اون م��ع جامع��ة «ما�س�ترخت» الهولندي��ة يف
«القي��ادة والإدارة»؛ وذل��ك به��دف تدريب املد ّرب�ين يف جمال الطب
عل��ى �أعل��ى املعاي�ير الأكادميي��ة واملهني��ة ،وت�أهيلهم للح�ص��ول على
�ش��هادة معتم��دة يف هذا املجال .وق��د التحق بالربنام��ج « »25طبي ًبا
من خمتلف اللجان العلمية باملجل�س .و ُتعد �شهادة «القيادة والإدارة»
�إحدى ال�شهادات امل�ؤهلة للح�صول على �شهادة املاج�ستري يف التعليم
الطب��ي ،بع��د �إجناز ع��دد حمدد من ال�ش��هادات يف جم��االت تطوير
املناهج والتعليم املبني على بيئة العمل والتقييم وغريها.
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عام 2015م
ح�ص��ل املجل���س ال ُعم��اين لالخت�صا�ص��ات الطبي��ة عل��ى �ش��هادة الأي��زو
« »9001:2008م��ن املنظم��ة العاملية للمقايي���س ،التي بد�أ املجل���س �أولى
مراحل احل�صول عليها يف عام 2014م ،وهي ال�شهادة التي تتيح �إدراج
املجل���س �ضم��ن قائم��ة امل�ؤ�س�س��ات الدولي��ة املوثوق��ة ،التي تقوم ب���إدارة
جودة املدخالت والعمليات واملخرجات ب�شكل فاعل .وقد جاء احل�صول
عل��ى ه��ذه ال�ش��هادة الدولية دلي ًال على التطور الذي �ش��هده املجل���س يف
خمتل��ف �أق�س��امه ودوائ��ره الإداري��ة واملالي��ة والأكادميية ،بع��د اجلهود
الكب�يرة واملتمي��زة التي ُبذل��ت على مدى �أكرث من عام لتحقيق م�س��توى
املطلوبي من منظم��ة الأيزو الدولي��ة للح�صول على
اجل��ودة والتطوي��ر
ْ
�شهادة الأيزو.

الإعالم والتوا�صل
عام 2011م

�أ�ص��در املجل���س جمل��ة «عم��ان الطبي��ة» ،وه��ي جمل��ة دوري��ة �أكادميي��ة
متخ�ص�ص��ة ت�ص��در كل �ش��هرين باللغ��ة الإجنليزي��ة ،وق��د �أ�صبح��ت
مفهر�س��ة دولي�� ًا ومنتظم��ة يف الن�ش��ر من��ذ ع��ام 2011م ،وتن�ش��ر املجلة
اجلديد من الدرا�س��ات والبحوث الطبية �ضمن �ستة �إ�صدارات يف العام
الواحد ،وقد بلغ عدد املقاالت التي تلقتها املجلة منذ عام 2007م وحتى
الآن ( )2990مقالة ،كما بلغ عدد ما ُن ِ�ش َر خالل الفرتة نف�سها ()737
مقال��ة علمية متخ�ص�صة .وت�س��عى املجلة مع َن ْ�ش��ر العل��وم ال�صحية �إلى
ت�ش��جيع البح��ث العلم��ي ،وذلك ع��ن طريق �إتاح��ة املج��ال للراغبني يف

ن�ش��ر درا�س��اتهم وبحوثهم ،والتي ُتراجع من قبل خرباء واخت�صا�صيني
و�أكادميي�ين يف العل��وم الطبي��ة؛ به��دف الت�أ ّك��د م��ن مراع��اة معاي�ير
اجل��ودة واملعاي�ير الأكادميي��ة والأخالقية .واملجلة موجه��ة لكل الأطباء
ال�صحيني داخل ال�س��لطنة وخارجها ،وحال ًّيا تتب ّو�أ املجلة
والأخ�صائيني
ّ
مكان��ة عالي��ة يف الأو�س��اط الأكادميية يف املنطقة والع��امل ،بعد التطوير
الكبري الذي �شهدته م�ؤخر ًا ،من حيث ال�شكل واملحتوى و�أ�سلوب الإخراج
والن�شر والتوزيع.

الفصل العاشر
محطات مشرقة في مسيرة التعليم العسكري

ال�سلم ويف احلرب ف�إننا ُنويل
«وانطالقاً من الإميان العميق ب�أهمية دور القوات امل�سلحة يف َّ
قواتنا البا�س��لة كل رعاية واهتمام؛ حتى تكون دائماً على م�س��توى عالٍ من الكفاءة القتالية،
وحتى تظ ّل درعاً للوطن ،تذود عن حيا�ضه ومقدّ�ساته ،وت�ساهم يف م�سرية البناء والرخاء.
و�إنن��ا لن�ش��عر الي��وم بالفخ��ر واالعت��زاز� ،إزاء م�س��توى الكف��اءة العالي��ة الت��ي تتم َّتع به��ا قواتنا
امل�س��لحة البا�س��لة ،ولعل نظرة �ش��املة على العامل من حولنا ت�ؤ ِّكد لنا مدى الأهمية الكربى
للحفاظ على ذلك امل�ستوى».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني ال�سابع املجيد
 18نوفمرب1977م
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تطور التعليم الع�سكري
عام 1962م

ظه��رت الب��وادر الأولى للم�س�يرة التعليمية يف قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
عندم��ا ت� َّأ�س�س��ت مدر�س��ة لتعليم الق��راءة والكتابة واحل�س��اب ملنت�س��بي
ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة ،تال بعد ذل��ك فتح ف�صول درا�س��ية �أخرى يف
كتيب��ة م�س��قط ،وكتيبة احل��دود ال�ش��مالية� ،إذ التحق بالقوات امل�س��لحة
�ير مم��ن فاته��م قط��ار التعليم؛ وذل��ك يف �س��بيل تلبية نداء
وقت��ذاك كث ٌ
الواجب الوطني املقد�س.

عام 1977م
مر�س��وما
�أ�صدر �صاحب اجلاللة ال�س��لطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه-
ً
�س��لطان ًياُ ،ق ِّ�س��مت مبوجبه القواتُ امل�س��لحة �إلى ثالث �أ�س��لحة ،م�ستقلة
بع�ضه��ا ع��ن بع���ض ،ومبوجبه �آل��ت �إدارة اخلدم��ات التعليمي��ة يف قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة ل�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين العم��اين (وح��دة غ�لا
اجلوية) ،وقد با�ش��رت الوحدة الإ�ش��راف على املدر�سة ومراكز التعليم
املختلفة للقوات امل�سلحة ،وا�ستمر احلال حتى ت�شكيل مديرية اخلدمات
تغي ا�س��مها الح ًقا
التعليمي��ة بقيادة �س�لاح اجل��و يف عام 1979م ،التي ّ
يف بداية الثمانينيات �إلى (مديرية التعليم والثقافة الع�سكرية) ،ونظرًا
لتنام��ي مها َّمه��ا وواجباتها رفع هيكلها التنظيمي مل�س��توى مديرية عامة
يف عام 2012م ،و ُت َع ّد املديرية العامة للتعليم والثقافة الع�سكرية اجلهة
امل�س���ؤولة وامل�ش��رفة عن تطبيق �أمناط التعليم (العام والتخ�ص�صي) يف
القطاع الع�سكري.
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كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية

الكلية الفنية اجلوية

ال�صروح
�أُ ِ
ن�ش�� َئت (كلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية) التي ُت َع ُّد �أحد �أهم ُّ
التدريبية باجلي���ش ال�س��لطاين العماين ،حتت�ضن الكلية مدر�سة تدريب
ال�ضب��اط ّ
املر�ش��حني الت��ي ت�ضطل��ع مبهمة تدري��ب ال�ضباط املر�ش��حني
وتخريجه��م؛ ليلتحق��وا مبختل��ف وح��دات اجلي���ش ال�س��لطاين العم��اين
وت�ش��كيالته؛ ليكون��وا ً
�ضباطا م�ؤهل�ين ،وعلى درجة عالي��ة من الكفاءة،
متكنه��م م��ن القيام ب��الأدوار والأعمال الع�س��كرية التي تن��اط بهم على
م�س��توى قادة ف�صائل ،وكذل��ك تدريب املر�ش��حني وت�أهيلهم؛ لي�صبحوا
�ضب��اط اخلدم��ة املح��دودة ،وتزويده��م باملفاهي��م والعل��وم الع�س��كرية
ليكونوا �ضباط ًا باجلي���ش ال�س��لطاين ال ُعماين ،و�إلى جانب تلك املدر�سة
توج��د بالكلي��ة مدر�س��ة �أخ��رى وهي (مدر�س��ة تدريب �أ�س��لحة الإ�س��ناد
والتعبئ��ة) ،الت��ي تعن��ى بتدريب �ضباط ال�صف من اجلي���ش ال�س��لطاين
العم��اين و�أ�س��لحة قوات ال�س��لطان امل�س��لحة الأخرى وت�أهيله��م؛ ليكونوا
مدربني يف خمتلف الكليات واملعاهد التدريبية ب�أ�س��لحة قوات ال�سلطان
��ال من التط��ور يف خمتلف
امل�س��لحة ،وق��د و�صل��ت الكلية �إلى م�س��توى ع ٍ
اجلوان��ب �س��واء �أكان ذلك على �صعيد مناه��ج التدريب واملواد املقررة،
�أم �إ�ضاف��ة الإن�ش��اءات اجلدي��دة واملراف��ق احليوي��ة وحتدي��ث املع��دات
وو�س��ائل التدري��ب املختلف��ة ،كم��ا اكت�س��بت الكلي��ة �س��معة متم ّي��زة ب�ين
مثيالتها يف الدول الأخرى ،وبد�أت ت�س��تقطب متدربني من دول �شقيقة،
كذلك �أ�صبحت متنح �شهادة الدبلوم يف العلوم الع�سكرية للخريجني من
ال�ضباط املر�ش��حني ،وهذه ال�ش��هادة معرتف بها من قبل وزارة التعليم
العايل بال�سلطنة.

ن�ش�� َئت (الكلي��ة الفني��ة اجلوي��ة) ب�س�لاح اجل��و ال�س��لطاين العم��اين،
�أُ ِ
و�أطلق عليها هذا اال�س��م بعد �أن كانت با�س��م( :معهد التدريب الفني)؛
لت�صب��ح كلي��ة فني��ة جوي��ة متخ�ص�ص��ة كم��ا نراه��ا الي��وم ،وه��ي تخطو
خطى وا�س��عة نحو االرتقاء ب�أدوارها والنهو�ض مب�س�ؤولياتها؛ �إذ �شهدت
تل��ك الف�ترة من�� ًوا �س��ري ًعا ط��ال جمي��ع �أق�س��ام الكلي��ة ومرافقه��ا ،وتبع
ذل��ك تو�س��ع �شا�س��ع يف جم��االت التدريب ،فبع��د �أن كان��ت تقت�صر على
املهن الأ�سا�س��ية للطائرات ع ّمت لت�ش��مل مه ًنا فنية متنوعة يف هند�س��ة
الطائرات بتخ�ص�صاتها املختلفة ،مثل :هياكل الطائرات ،وحمركاتها،
و�أ�س��لحتها ،وكهربائه��ا وغريها ،ف� ً
ض�لا عن تخ�ص�صات �أخرى �ش��ملت
العملي��ات والإمداد واملالح��ة اجلوية واحلركة اجلوي��ة واملهن الإدارية،
ف��كان حم�صل��ة ذل��ك التو�س��ع والنم��اء يف �أدوار هذا ال�ص��رح التدريبي
ومهام��ه �أن حتول��ت ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة التدريبي��ة م��ن معه��د يقت�ص��ر على
تدريب مهن ب�سيطة يف جمال هند�سة الطريان �إلى كلية متكاملةُ ،ت ْع َنى
بتدريب املهن الفنية واملهن احلرفية وغري الفنية ملنت�س��بي �س�لاح اجلو
ال�س��لطاين العم��اين كافةً ،
�ضباطا كان��وا �أو �أفرادًا ،حتت ا�س��م (الكلية
الفني��ة اجلوي��ة)� .إنَّ تط��ور الكلية الفنية اجلوية كان وما يزال ملمو�س�� ًا
على �أيدي كوادر ذات خربة ودراية ،فقد ُط ِّور منهاج التدريب؛ ليتما�شى
مع احتياجات ال�سالح من جهة ،ومع تطور العلوم والتكنولوجيا من جهة
�أخرى.

عام 1971م

عام 1974م
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مدر�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة
عام 1974م

التقنية مل�ؤ�س�سة " "BTECالربيطانية وبرامج �شهادة " "IGCSEبالتعاون
لت �إلى مدر�سة تقنية ،ثم �إلى
مع كلية «براد فورد» ،ويف عام 1987م ح ِّو ْ
كلية متخ�ص�صة يف الدرا�س��ات التقنية احلديثة عام 1997م ،وت�ستغرق
الدرا�سة يف الكلية ثمان �سنوات ،وتطبق يف الكلية العديد من ال�شهادات
والربامج الدرا�سية ،ففي جمال الدرا�سات التقنية ُتنح ال�شهادات من
ِقب��ل جمل���س التعلي��م التقن��ي " ،"BTEC/EDEXCELباململك��ة املتحدة
(كالدبل��وم الأول ويح�ص��ل علي��ه الطال��ب يف نهاي��ة ال�ص��ف العا�ش��ر،
والدبل��وم الوطن��ي الع��ام ""BTEC NATIONAL DIPLOMAوه��و
مع��ادل من قبل وزارة التعليم العايل ب�س��نتني بع��د الدبلوم العام التقني
املمنوح من قبل وزارة الرتبية والتعليم) ،والربامج وال�شهادات املحلية،
الت��ي ت�ش��مل �ش��هادات النقل يف ال�صف��وف من اخلام���س وحتى احلادي
ع�ش��ر وف��ق نظ��ام وزارة الرتبي��ة والتعليم� ،إ�ضاف��ة �إلى �ش��هادة الدبلوم
العام التقني ،التي متنح من قبل وزارة الرتبية والتعليم لطالب ال�س��نة
الثانية ع�شرة.

ن�ش�� َئت (مدر�س��ة ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة) ،وه��ي مدر�س��ة تعليمي��ة
�أُ ِ
ت�ستقطب الفتية ال�صغار ،بهدف تعليمهم وتدريبهم على مبادئ احلياة
الع�سكرية؛ متهيد ًا ل�ضمهم الحق ًا �إلى خمتلف ت�شكيالت قوات ال�سلطان
امل�س��لحة (الربي��ة ،واجلوي��ة ،والبحرية) ،وكانت املدر�س��ة حت��ت �إدارة
القيادة العامة لقوات ال�سلطان امل�سلحة ببيت الفلج �آنذاك ،وكانت الإدارة
التنفيذية لها هي كتيبة تدريب القوات امل�س��لحة ،ثم انتقلت م�س���ؤوليتها
الإدارية والعملياتية �إلى قاعدة غال اجلوية ،بعد �أن �أ�صبح التعليم حتت
�إدارة �س�لاح اجلو ال�س��لطاين العماين .ويف عام 1980م ُغ ِّ َي ا�سمها �إلى
(مدر�سة قوات ال�سلطان امل�سلحة الثانوية) ،واقت�صر ا�ستقطابها حلملة
�ش��هادة ال�صف الأول الثانوي والثاين الثانوي ،وا�س��تمرت هذه املدر�س��ة
يف رفد القوات امل�س��لحة �س��نو ًيا مبخرجات الثانوي��ة العامة حتى �صدور
�أم��ر �إغالقها مع تخرج �آخر دفع��ة من الطالب ،وكان ذلك خالل العام ويف جم��ال اللغة الإجنليزي��ة متنح الكلية �ش��هادة " "IGCSEمن جامعة
الدرا�سي (1992/1991م).
كمربي��دج ،و�ش��هادة"� ،"IELTSإ�ضافة �إلى جمال الدرا�س��ات الأكادميية
والتقني��ة ،فتمن��ح الكلي��ة الثانوي��ة العاملي��ة " "IGCSEاملقدم��ة م��ن قبل
جامع��ة كمربي��دج باململك��ة املتح��دة يف اللغ��ة العربي��ة والريا�ضي��ات
كلية احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين التقنية والفيزي��اء والكيمي��اء ،و�ش��هادة " "GCSEيف الهند�س��ة امليكانيكي��ة م��ن
م�ؤ�س�سة " "BTEC/EDEXCELمن العام الدرا�سي 2016/2015م.
عام 1976م
�أُ ِ
ن�ش�� َئت كلية احلر�س ال�س��لطاين العماين التقنية ب�إرادة �سامية من قبل وبجانب الإعداد العملي الذي يتلقاه الطالب يف ور���ش الكلية وف�صولها
ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظ��م -حفظه يح�صلون على اخلربة العملية يف �إحدى الهيئات وامل�ؤ�س�سات يف الدولة؛
اهلل ورعاه -با�س��م (مدر�س��ة كتيبة احلر���س ال�س��لطاين العماين املهنية وذلك ليكت�س��بوا اخلربة العملية من خالل املمار�س��ة املبا�شرة يف ميدان
للبن�ين) .ويف الع��ام الأكادمي��ي 1983/1982م ب��د�أ تطبي��ق الربام��ج العمل.
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كلية القيادة والأركان
عام 1984م

ن�ش�� َئت كلي��ة القي��ادة والأركان ترجم ًة للتوجيهات ال�س��امية من ح�ضرة
�أُ ِ
�صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م القائ��د الأعلى
للقوات امل�س��لحة؛ �إذ با�ش��ر فريق م�ش��روع �إن�ش��اء الكلية عمله �آنذاك يف
الإع��داد والتح�ض�ير ،ومتت املوافقة ال�س��امية على ت�س��مية الكلية (كلية
القي��ادة والأركان لقوات ال�س��لطان امل�س��لحة) .ويف ع��ام 1988م تف�ضل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
زت
بافتتاح مبنى الكلية مبوقعه احلايل يف مع�س��كر بيت الفلج ،وقد ُج ِّه ْ
مبختل��ف املراف��ق والت�س��هيالت والو�س��ائل ال�ضرورية وامل�س��اندة لعملية
التعليم والتدريب ،وقد بد�أت الكلية با�ستقبال الدار�سني وامل�شاركني من
ال��دول ال�ش��قيقة وال�صديقة ابتدا ًء م��ن ع��ام 1994م ،ويت�ض ّمن املنهاج
الع��ام لدورة كلية القيادة والأركان ع��دد ًا من املو�ضوعات املختلفة ذات
العالق��ة بواجب��ات الأركان والعل��وم الع�س��كرية وفنون القي��ادة والإدارة
العامة� ،إلى جانب الدرا�سات الوطنية والعالقات الدولية .وا�ستنادًا �إلى
ق��رار وزارة التعليم العايل ،وجمل���س الكلية تق��وم كلية القيادة والأركان
مبنح �شهادة البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية خلريجيها.

�أكادميية ال�سلطان قابو�س اجلوية
عام 1986م

ن�ش�� َئت �أكادميية ال�س��لطان قابو���س اجلوية التي ُت َع ّد �أحد �أهم ال�صروح
�أُ ِ
التدريبية ب�س�لاح اجلو ال�سلطاين العماين ،وقد حظيت هذه الأكادميية

ب�شرف الرعاية ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات
امل�س��لحة للتخريج ال�س��نوي لل�ضباط والطيارين بال�س�لاح لعدة �س��نوات
متتالي��ة ،وتق��وم الأكادميي��ة ب�إع��داد وت�أهي��ل منت�س��بي قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة والأجه��زة الأمني��ة الأخ��رى؛ �إذ �ش��هدت من��ذ �إن�ش��ائها تط��ور ًا
مت�س��ارع ًا عندم��ا كان��ت مقر ًا ملدر�س��ة ق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة وحتى
الي��وم ،وت�ضم يف جنباتها عدد ًا من املدار���س والأجنح��ة التدريبية ذات
التخ�ص�ص��ات املختلف��ة ،كما ت�ضم الأكادميية جناح تدريب املر�ش��حني،
الذي يقوم بتزويد �س�لاح اجلو ال�س��لطاين العماين بعنا�صر جديدة من
ال�ضباط ،وتعقد باجلناح دورات ال�ضباط املر�ش��حني الأ�سا�سية ودورات
اخلدم��ة املح��دودة� ،إ�ضاف��ة �إلى ا�س��تقطابه ملخرج��ات الثانوي��ة العامة
وخريج��ي الكلي��ات واجلامع��ات ،وت�س��تغرق دورات اخلدم��ة املح��دودة
�س��تة �أ�ش��هر بينما ت�س��تغرق دورة املر�ش��حني الأ�سا�س��ية �س��نتني تقريب ًا،
مق�سمة على �ست مراحل خمتلفة ،ت�شمل :التدريب الع�سكري الأ�سا�سي،
والت�أهيل الأكادميي ،واللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات ،واحلا�سب الآيل،
والدرا�س��ات الدفاعي��ة ،والدرا�س��ات اجلوي��ة ،وفنّ القي��ادة ،و�أخري ًا فنّ
القي��ادة املتقدمة ،مت�ضمنة متارين تطبيقي��ة مكتبية وميدانية ،يح�صل
ال�ضابط املر�شح بعد اجتياز الدورة الت�أ�سي�سية على رتبة مالزم 2/جوي
و�ش��هادة الدبلوم يف العلوم الع�س��كرية ،وحتوي الأكادميي��ة �أي�ض ًا ،جناح
تدري��ب املر�ش��حني الذي ي�ش��مل �أ�س��راب التدريب الع�س��كري ،ومدر�س��ة
تدري��ب �ش��رطة الأم��ن ،واملدر�س��ة الت�أ�سي�س��ية ل�س�لاح اجلو ال�س��لطاين
ال�ص ْغ��رى ،الت��ي تعن��ى بت�أهي��ل
العم��اين� ،إ�ضاف��ة �إل��ى مدر�س��ة الأركان ُّ
ال�ضباط برتبة نقيب تهيئة لرتقيتهم �إلى رتبة رائد ،كما ت�ضم الأكادميية
يف جنباته��ا جن��اح التعليم والثقافة الع�س��كرية ،الذي �أوكل��ت �إليه مهمة
عقد الدورات التعليمية املختلفة ملنت�س��بي وزارة الدفاع وقوات ال�سلطان
امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ،وي�ضم اجلناح ال�شعب الآتية:
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�أ� .شعبة التعليم التخ�ص�صي :تعنى هذه ال�شعبة بعقد دورات عديدة،
منه��ا :دورة املهارات التدريبية؛ لتزوي��د املدربني من فئة �ضباط
ال�ص��ف باملهارات واملبادئ الأ�سا�س��ية لتنفيذ املوق��ف التدريبي،
ودورة امله��ارات اللغوي��ة لت�صحي��ح الأخط��اء اللغوي��ة والإمالئية
ال�ش��ائعة لدى الكتبة ومديري الأقالم ،ودورة �أئمة امل�س��اجد التي
ت�س��تهدف �أئمة امل�س��اجد واجلوامع مبع�س��كرات قوات ال�س��لطان
امل�س��لحة واحلر���س ال�س��لطاين العم��اين ،ودورة احلا�س��ب الآيل،
املوجهني التي ت�س��تهدف ال�ضباط من رتبة
ودورة تنمي��ة ق��درات ّ
(نقيب/رائد) الذين خطط لهم �شغل من�صب مدرب �أو موجه.
ب� .ش��عبة تعلي��م اللغ��ات :تق��وم ه��ذه ال�ش��عبة بعق��د دورات اللغ��ات
الأجنبية ملنت�سبي قوات ال�سلطان امل�سلحة ،ودوائر وزارة الدفاع،
واحلر�س ال�سلطاين العماين ،والأجهزة الأمنية الأخرى.

�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية
عام 1986م

�أُ ِّ�س َ�س��ت �أكادميية ال�س��لطان قابو���س البحرية ،التي تقع يف قاعدة �سعيد
اب��ن �س��لطان البحري��ة مبحافظ��ة جن��وب الباطن��ة ،وه��ي ن��واة مرك��ز
التدري��ب البح��ري ال��ذي بد�أ ن�ش��اطه ع��ام 1977م يف والية �صور �ش��رق
ال�س��لطنة ،والذي متت املوافقة ال�س��امية على رفع م�ستواه �إلى �أكادميية
بحرية حتت ا�سم «�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية» يف عام 2011م،
وت�ض��م �أكادميي��ة ال�س��لطان قابو���س البحري��ة �أق�س��ام ًا �إداري��ة وفني��ة،
ين�ض��وي بداخله��ا جمموع��ة م��ن املدار���س التعليمي��ة والتدريبي��ة ،مثل:

مدر�س��ة التدري��ب البحري ،ومدر�س��ة التدريب الفني ،ومدر�س��ة تدريب
القيادة والإدارة ،ومدر�س��ة تدريب الإ�س��ناد ،ومدر�س��ة مكافحة احلريق
واحلرب الكيماوية ،ومدر�سة الدرا�سات الأكادميية .ويوجد بالأكادميية
جن��اح لتدري��ب ال�ضب��اط ،يعن��ى بت�أهيل الق��درات الع�س��كرية والقيادية
والعملياتي��ة وتطويره��ا و�صقلها ،وتدري��ب العلوم البحري��ة والأكادميية
لل�ضباط ،وي�ضم اجلناح ثالث مدار���س ،هي :مدر�سة تدريب ال�ضباط،
ومدر�س��ة تدري��ب املر�ش��حني ،ومدر�س��ة ح��رب الأ�س��طول ،كم��ا يوج��د
بالأكادميي��ة جناح للتدريب التخ�ص�صي ،الذي يهتم بتدري���س ال�ضباط
والأف��راد التخ�ص�ص��ات التقني��ة والفني��ة ،وتدريبه��م م��ن خ�لال ثالث
مدار���س ،هي :مدر�سة التدريب التكتيكي ،ومدر�سة التدريب العملياتي،
ومدر�س��ة التدري��ب الهيدروغ��رايف� ،أم��ا مدر�س��ة الأركان ال�صغ��رى
بالبحري��ة ال�س��لطانية العماني��ة فهي �أعلى �ص��رح تدريب��ي بالأكادميية،
وتندرج مهمتها الأ�سا�س��ية يف رف��ع الكفاءة الإدارية والعملياتية ل�ضباط
�سالح البحرية ،ورفع م�ستواهم الفكري والثقايف.

معهد العلوم الطبوغرافية
عام 1995م

ن�ش َئ معهد العلوم الطبوغرافية ،وهو مركز معتمد من م�ؤ�س�سة التفوق
�أُ ِ
العلم��ي ( )Edexcelباململك��ة املتح��دة ،و ُي َع�� ّد هذا املعهد �أح��د ال�صروح
التدريبية يف قوات ال�سلطان امل�سلحة؛ �إذ ارت�أت الهيئة الوطنية للم�ساحة
�إن�ش��اء ه��ذا املعهد لتوف�ير التدريب ال�لازم ،وت�أهيل الك��وادر العمانية،
وتطوير قدراتهم يف جمال (اجليوماتية) ،واملوا�ضيع ذات ال�صلة ،مثل:
امل�س��وحات الطبوغرافية ،ور�س��م اخلرائط ،وامل�س��ح الت�صويري ،ونظم

137

برناجما لدرا�س��ة الدبلوم الوطني
املعلوم��ات اجلغرافي��ة .ويقدم املعهد
ً
ملدة �سنتني يف جمال اجليوماتية تخ�ص�ص م�ساحة ور�سم خرائط ،كما
يعقد املعهد العديد من الدورات الرئي�س��ة املتاحة جلميع منت�سبي قوات
ال�س��لطان امل�س��لحة ،والأجهزة الأمنية ،وال��وزارات ،والدوائر احلكومية
املختلف��ة� ،إ�ضافة �إل��ى القطاع اخلا�ص ،وكذل��ك دورات خا�صة للجهات
احلكومية ح�سب الطلب.

كلية ُعمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية
عام 2000م

ن�ش�� َئت كلي��ة ُعم��ان للمراقب��ة وال�س��يطرة اجلوي��ة ،الت��ي كان��ت ت�س��مى
�أُ ِ
�س��ابق ًا مبدر�س��ة املراقب��ة وال�س��يطرة اجلوي��ة ب�س�لاح اجلو ال�س��لطاين
العم��اين ،وق��د قامت الكلية بدور رائد يف تلبية املتطلبات امل�س��تمرة من
الكوادر املهنية املتخ�ص�صة ب�س�لاح اجلو ال�س��لطاين العماين� .أ ّما فكرة
تطوير مدر�س��ة املراقبة وال�س��يطرة اجلوية ك��ي ت�صبح بحجم كلية فقد
جاءت خالل تنفيذ �إحدى م�ش��اريع ال�س�لاح (م�ش��روع ه��دف)� ،إذ كان
حماك �آيل حديث يتنا�س��ب م��ع التحديث
م��ن ال�ض��روري �إدخال نظ��ام ٍ
والتطوي��ر للطائرات والرادارات احلديث��ة يف اخلدمة .و�إميان ًا ب�ضرورة
التن�س��يق ،وحفظ�� ًا عل��ى التع��اون امل�س��تمر ب�ين �س�لاح اجلو ال�س��لطاين
العم��اين والهيئ��ة العام��ة للط�يران امل��دين؛ حر���ص امل�س���ؤولون يف كال
��ات اجلان��ب الع�س��كري
اجلانب�ين عل��ى �أن يعط��وا ه��ذا امل�ش��روع متطلب ِ
��ت الكلية؛
وامل��دين ،يف جم��ال املراقب��ة اجلوية ،وعلى هذا الأ�سا���س ُب ِني ْ
لتك��ون ق��ادرة على ا�س��تيعاب �أحدث �أجه��زة التدري��ب العاملية يف جمال
املراقب��ة اجلوي��ة والدف��اع اجل��وي ،وروعي يف �إع��داد مناهج التدري���س

يف الكلي��ة الأخ��ذ بع�ين االعتبار اخل�برات العاملي��ة ،و ُت َع ّد نظ��م املنظمة
العاملي��ة للط�يران امل��دين (�أي��كاو) وقوانينه��ا املرج�� َع الرئي� َ��س ملناه��ج
املراقب��ة اجلوية املدنية؛ ل��ذا فقد اختريت املناهج التي حتقق الأهداف
املن�ش��ودة؛ لتنه�ض كلية عمان للمراقبة وال�سيطرة اجلوية بدور كبري يف
ت�أهيل الكوادر يف جما ْ
عال من
يل املراقبة وال�س��يطرة اجلوية ومب�س��توى ٍ
اجل��ودة يف التدري��ب؛ نظر ًا ملا ي�ش�� ِّكله ه��ذان املجاالن م��ن �أهمية بالغة
يف �ضم��ان �س�لامة الطريان ،كم��ا �أنها تقوم ب�إر�س��اء القواعد والأ�س���س
احلديث��ة الت��ي يعتم��د عليها املراقبون وامل�س��يطرون اجلويون يف ت�س��يري
عمله��م ،والنهو���ض ب��ه �إلى �أرقى امل�س��تويات ,كم��ا �أنَّ الكلي��ة ت�أخذ على
عاتقه��ا �أي�ض ًا تدري���س تخ�ص�ص��ات �أخرى خمتلفة؛ �س��عي ًا منها لتحقيق
الهدف الذي �أن�شئت من �أجله؛ لتكون كلية متقدمة يف جماالت التدريب
احلديثة.

كلية الدفاع الوطني
عام 2013م

جاء �إن�ش��اء كلية للدفاع الوطني بنا ًء على التوجيهات ال�س��امية حل�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات
امل�س��لحة -حفظه اهلل ورعاه-ب�إن�شاء كلية للدفاع الوطني ،وفق املر�سوم
ن�ص يف مادت��ه الأولى على
ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( )2013/2الذي ّ
�إن�ش��اء كلية للدرا�س��ات اال�س�تراتيجية يف جما ْ
يل الأمن والدفاع ت�س��مى
بـ«كلي��ة الدف��اع الوطن��ي » وتتب��ع وزارة الدف��اع ،ومقره��ا يف بي��ت الفلج
مبحافظة م�س��قط .وي�أتي �إن�ش��اء هذه الكلية من �أجل االرتقاء بامل�ستوى
العلم��ي واملع��ريف للقادة على خمتلف م�س��توياتهم ،وحتقيق التكامل بني
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جه��ود خمتل��ف قطاعات وم�ؤ�س�س��ات الدول��ة بهدف تزويد كب��ار القادة
(ع�س��كريني ومدني�ين) باملع��ارف وامله��ارات واالجتاه��ات الالزم��ة؛
لت��ويل املنا�صب يف امل�س��تويات العلي��ا من القيادة ،والإ�س��هام يف �صياغة
ال�سيا�س��ات العامة وتطوير اال�س�تراتيجيات ،والعمل على تن�س��يق جهود
خمتلـ��ف قطاعـ��ات الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وتوحيد تلك اجلهود وتكاملها،
وتق��دمي امل�ش��ورة الفاعلة يف الوقت املنا�س��ب للحكوم��ة يف ق�ضايا الأمن
والدف��اع .وت�س��هم كلي��ة الدف��اع الوطني ب�ش��كل كبري و�إيجاب��ي يف تثبيت
دعائ��م النجاح��ات والإجنازات ،التي حققتها قوات ال�س��لطان امل�س��لحة
والأجه��زة الع�س��كرية والأمني��ة املختلفة ب�ش��كل خا�ص ،وبقي��ة قطاعات
الدول��ة ب�ش��كل عام يف النه�ضة ال�ش��املة ل�س��لطنة ُعمان ،كم��ا �أنها تعمل
على �إر�ساء قواعد فكرية ع�سكرية ومدنية عمانية تعمل بنظام التوافـ��ق
والتكامـ��ل؛ وذل��ك م��ن �أج��ل حتقي��ق امل�صلحة الوطني��ة العليا ،وتو�س��يع
دائرة املعرفة يف املجال اال�س�تراتيجي ،وتر�س��يخ الفهم العميق ملختلف
الق�ضاي��ا املحلي��ة والإقليمي��ة والعاملي��ة ،ذات العالق��ة بالأم��ن والدف��اع
الوطني.

الكلية الع�سكرية التقنية
عام 2013م

ج��اء �إن�ش��اء الكلي��ة الع�س��كرية التقنية بن��ا ًء عل��ى التوجيهات ال�س��امية
جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
 حفظ��ه اهلل ورع��اه  -التي ق�ضت ب�إن�ش��اء كلية ع�س��كرية تقنية ،تهدف�إل��ى و�ضع التعلي��م التقني والع�س��كري حتت مظلة واح��دة؛ لتكون رافد ًا
مهم�� ًا ل��وزارة الدف��اع وق��وات ال�س��لطان امل�س��لحة وغريها م��ن الأجهزة

الع�س��كرية والأمني��ة بالدول��ة .وتع��د الكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة �إح��دى
م�ؤ�س�سات التعليم العايل بال�سلطنة ،حتت �إ�شراف وزارة الدفاع ،وتتميز
ه��ذه الكلية بدم��ج التعليم الأكادميي والتدريب الع�س��كري يف �آن واحد،
الأمر الذي �سوف ُيك�سب الطالب املنت�سبني لها �صفات ال�ضبط والربط
يف �س��لوكهم الدرا�س��ي ويف خدمته��م العملي��ة م�س��تقب ًال .وقد ا�س��تقبلت
الكلية �أول دفعة لها يف العام الأكادميي 2014/ 2013م ،وترتبط الكلية
الع�س��كرية التقني��ة �أكادميي�� ًا م��ع جامعة بورت�س��موث باململك��ة املتحدة،
وتق��دم الكلي��ة برامج �أكادميية ملرحلة البكالوريو���س مع مرتبة ال�ش��رف
يف كل م��ن :هند�س��ة النظ��م ،وهند�س��ة الط�يران ،والهند�س��ة البحرية،
والهند�س��ة املدنية ،وم�س��ح الكميات ،و�إدارة امل�ش��اريع الهند�س��ية ،و ُتع ّد
درا�س��ة البكالوريو���س يف الكلية حتدي ًا؛ �إذ يعتمد الربنامج على الرتكيز
لتنمي��ة امله��ارات والق��درات العلي��ا ل��دى الطال��ب� ،إ�ضاف��ة �إل��ى �أنّ هذا
الربنام��ج يتي��ح �أي�ض�� ًا ت�أهيل الط�لاب؛ ليكونوا مهند�س�ين قادرين على
التطوي��ر واالبت��كار ،و�إيج��اد احلل��ول يف جم��ال التخ�ص�ص الهند�س��ي.
وت�سعى الكلية لتحقيق اجلودة يف التعليم والبحوث التطبيقية يف املجال
الهند�س��ي ،م��ن خ�لال توفري بيئ��ة تعليمي��ة جتمع بني اجلان��ب النظري
واجلان��ب العمل��ي؛ �إذ تق��دم برنام��ج الدبل��وم املتقدم مبا يخ��دم ويلبي
احلاج��ة الفعلي��ة ل��وزارة الدفاع وقوات ال�س��لطان امل�س��لحة� ،إ�ضافة �إلى
احتياج��ات �س��وق العمل ،ويحمل برنامج الدبل��وم املتقدم الطابع املهني
كل من :هند�س��ة النظم ،وهند�س��ة
التقني يف التخ�ص�ص الهند�س��ي ،يف ٍ
الط�يران ،والهند�س��ة البحري��ة ،والهند�س��ة املدني��ة ،و�إدارة امل�ش��اريع
الهند�سية.
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�أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة وحتت��وي الأكادميي��ة كذلك على معهد للتدري��ب التخ�ص�صي ،الذي ُيع ُّد
م��ن املعاهد العملي��ة والتدريبية ،و ُيعنى بدرا�س��ة االحتياجات التدريبية
عام 1980م
م��ن الدورات التخ�ص�صية جلهاز ال�ش��رطة ،وي�س��هم يف ت�أهيل ال�ضباط
حتت الرعاية ال�س��امية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن امل�شرفني واملحا�ضرين واملدربني ،وتدريبهم و�صقلهم باملهارات العملية
�س��عيد املعظ��م القائد الأعل��ى  -حفظ��ه اهلل ورعاه -افتُتح��ت �أكادميية الالزمة ،كما يعقد دورات يف املجاالت القانونية وال�شرطية والعملياتية
ال�شرطة ،التي �أ�صبحت �صرح ًا علمي ًا وتدريبي ًا ،ومركز ًا لإعداد الكوادر الإدارية ملنت�سبي ال�شرطة.
ال�ش��رطية ،وقد �شهدت الأكادميية عرب �سنوات م�سريتها نقالت نوعية،
وتعم��ل �أكادميي��ة ال�س��لطان قابو���س لعلوم ال�ش��رطة على تنفيذ �سيا�س��ة
وتطور ًا يف العملية التعليمية والتدريبية.
الت�أهيل والتدريب ،التي ت�س��عى �إليها �شرطة عمان ال�سلطانية من خالل
ت�أهيل منت�س��بي ال�ش��رطة وتدريبهم علمي ًا وعملي ًا ،وتنمية قدراتهم من
عام 2000م
�صدر املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2000/62الذي ُيعنى بتعديل خ�لال الدرا�س��ات وال��دورات والربام��ج التدريبي��ة ،وت�ش��جيع منت�س��بي
ا�س��م �أكادميية ال�ش��رطة �إلى �أكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة ،ال�ش��رطة على البحث العلمي يف املجاالت القانونية ُ
وال�ش��رطية� ،إ�ضافة
وت�ضمن كذلك قيام كلية ال�ش��رطة مبنح درجة البكالوريو�س يف القانون �إلى التعاون وتبادل اخلربات يف املجاالت ذات ال�صلة.
وعلوم ال�ش��رطة؛ لالرتقاء مبهارات منت�س��بي �ش��رطة عمان ال�س��لطانية
وقدراته��م ،فق��د ت ّوجت تل��ك اجلهود مبخرج��ات على م�س��تويات عالية
من الكفاءة واملهارة يف �أداء املهام ال�ش��رطية العديدة .وت�ضم �أكادميية
ال�س��لطان قابو���س لعل��وم ال�ش��رطة كلي��ة ال�ش��رطة ،الت��ي تعن��ى بت�أهي��ل
ال�ضب��اط املر�ش��حني و�إعداده��م �إع��داد ًا علمي�� ًا وعملي�� ًا ،ومتن��ح الكلية
حالي ًا درجة الدبلوم يف القانون وعلوم ال�ش��رطة لل�ضباط املر�شحني من
حملة �ش��هادة الدبلوم العام ،ومدته �س��نتان ،كما متنح درجة الدبلوم يف
علوم ال�شرطة لل�ضباط املر�شحني من حملة ال�شهادات اجلامعية ومدته
�سنة واحدة .كما ت�ضم الأكادميية معهد ًا لل�شرطة امل�ستجدين ،ويخت�ص
ه��ذا املعه��د بت�أهي��ل ال�ش��رطة امل�س��تجدين حديث��ي العه��د باخلدم��ة يف
�شرطة عمان ال�سلطانية و�إعدادهم� ،إذ يعمل املعهد على تنمية قدراتهم
ومهاراتهم؛ لتحقيق معدالت الكفاءة املطلوبة يف الأداء.

الفصل الحادي عشر
محطات مشرقة في مسيرة تعليم القرآن الكريم
والعلوم الشرعية

«لق��د كان تعزي��ز ق��درة الإن�س��ان ال ُعم��اين عل��ى خدم��ة وطن��ه غاي��ة ك�برى ،وهدف �اً �أ�س��مى،
ولتحقي��ق ذل��ك كان ال ب��د م��ن ن�ش��ر التعلي��م ،وكان ال بد من ربط هذا التعلي��م بثقافة الأمة
وح�ضارته��ا وموروثه��ا التاريخ��ي م��ن ناحية ،ومبناه��ج الع�صر و�أدوات��هوتقنياته من ناحية
�أخ��رى؛ لذل��ك �أقيم��ت املدار���س ومعاهد العلم املختلف��ة على امتداد ال�س��احة ال ُعمانية ،وهي
تزداد على الأيام تو�سعاً وتنوعاً ،وفقاً حلاجات املجتمع ،ويف �ضوء �سيا�سة ثابتة ت�ستلهم هذه
احلاج��ات ،وت�س��تجيب لدواعيه��ا ومقت�ضياته��ا ،ومن ه��ذا املنطلق ،ونظراً لأن درا�س��ة العلوم
الإ�سالمية على امل�ستوى اجلامعي تتواله يف الوقت احلا�ضر جهات حكومية متعددة ،ووفقاً
التوجه
ملناه��ج درا�س��ية خمتلف��ة ،مم��ا ق��د ي�ؤ ّدي �إىل تباين يف امل�س��توى العلمي ،واخت�لاف يف ّ
الفك��ري للخريج�ين يف ه��ذا املج��ال ...ورغب��ة منا يف تطوير هذه املناه��ج وتقويتها لتتواكب
مع متطلبات امل�ستقبل ،ويف توحيد الإ�شراف على تنفيذها وحتقيق غاياتها يف جهة واحدة؛
فق��د �أمرن��ا بدرا�س��ة �إن�ش��اء كلي��ة لل�ش��ريعة والقان��ون يف م�س��قط ،تت��وىل �إع��داد املخت�صني يف
العلوم ال�ش��رعية والقانونية مبختلف فروعها وتخ�ص�صاتها ،ومبا ي�ؤدي �إىل بروز جيل من
امل�ؤهل�ين العماني�ين ،قادر على حتمل م�س ��ؤولياته يف هذه املجاالت ب��كل كفاءة واقتدار ،و�إىل
جانب هذه الكلية تتم الآن درا�س��ة �إقامة معهد للق�ضاء العايل يف نزوى ،وهو معهد لإعداد
الق�ض��اة ال�ش��رعيني والقانوني�ين الذين حتتاج �إليه��م املحاكم يف املراح��ل التنموية القادمة،
وامللتحقون بهذا املعهد �سيكونون من حملة ال�شهادة اجلامعية يف ال�شريعة �أو القانون ،وعند
تخرجهم منه مينحون دبلوماً عالياً ،ي�ؤهّ لهم لالنخراط يف �سلك الق�ضاء».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني الرابع والع�شرين املجيد
 18نوفمرب 1994م
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مدار�س القر�آن الكرمي
عام ١٩٩٧م

ن�ش َئت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بنا ًء على املر�سوم ال�سامي
�أُ ِ
رق��م ( ،)٩٧/٨٤وتول��ت املديري��ة العام��ة للم�س��اجد ومدار���س
الق��ر�آن الكرمي بهذه الوزارة مهمة تنظيم تدري���س القر�آن الكرمي
ن�ش��ئت هذه املدار���س يف
يف خمتلف واليات وقرى ال�س��لطنة ،وقد �أُ ِ
م�صليات امل�ساجد �أو يف جمال�س البلدة �أو يف املدار�س املخ�ص�صة
لتدري���س الق��ر�آن الك��رمي ،ويت��م التدري���س يف مدار���س الق��ر�آن
الك��رمي وف��ق خط��ة منهج ّي��ة ،وتقومي �س��نوي معتم��د لتنظيم عمل
هذه املدار���س وحتديد مواعيد بدء الف�صول الدرا�س��ية ،والربامج
ال�شتوية وال�صيفية بها.

عام 1999م

�أ�ص��درت وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الديني��ة الالئح��ة التنظيمي��ة
اخلا�صة ب�إن�شاء مدار�س القر�آن الكرمي اخلا�صة ،وقد ُط ِّبقت هذه
الالئحة على جميع املدار�س يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة.

عام 2008م
�ص��در ق��رار م��ن وزارة الأوقاف وال�ش���ؤون الديني��ة ،بتحويل تبعية
مدار���س الق��ر�آن الك��رمي اخلا�ص��ة والأهلي��ة م��ن وزارة الأوق��اف
وال�ش���ؤون الديني��ة �إل��ى وزارة الرتبي��ة والتعليم ،مع �إبقاء مدار���س
القر�آن احلكومية حتت �إ�شراف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.
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عام 2015م
�أطلق��ت وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الديني��ة برنام��ج تعلي��م القر�آن
الك��رمي ،ويع��د ه��ذا الربنام��ج نقل��ة نوعي��ة يف جم��ال اخلدم��ات
الإلكرتوني��ة التي تقدمه��ا وزارة الأوقاف وال�ش���ؤون الدينية لأبناء
املجتم��ع ،ويه��دف ه��ذا الربنام��ج �إلى َن ْ�ش��ر ثقاف��ة تعلي��م القر�آن
الكرمي ،وتعليم القراءة ال�صحيحة للقر�آن الكرمي ،وتدري�س �أحكام
الت�لاوة والتجوي��د عرب الف�ص��ول االفرتا�ضية املبا�ش��رة ،وتي�س�ير
حفظ القر�آن الكرمي ملختلف الفئات ،التي مل تتمكن من االلتحاق
مبدار�س القر�آن الكرمي ب�سبب ظروف عملهم �أو درا�ستهم  ،وي�أتي
هذا الربنامج مكم ًال للدور الذي تقوم به مدار���س القر�آن الكرمي
التقليدية مبختلف حمافظات ال�سلطنة.

عام 2017م
®®�أطلقت وزارة الأوقاف وال�ش���ؤون الدينية منهج (القالع ال�س��بع
حلفظ القر�آن الكرمي) ،وقد ُع ِّم َم على مدار�س القر�آن الكرمي
كافة ،التي ُت�شرف عليها الوزارة يف جميع حمافظات ال�سلطنة،
وق��د �أ�س��هم هذا املنه��ج يف تطوير نظام الدرا�س��ة يف مدار���س
القر�آن الكرمي ،وزيادة عدد حفظة القر�آن الكرمي.
®®�أطلق��ت وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الديني��ة م�ش��روع الإج��ازة
القر�آني��ة ،وه��و م�ش��روع تقدم��ه ال��وزارة مل��ن اجت��از ال��دورات
التجويدي��ة النظري��ة والعملي��ة ،واجتي��از املقابل��ة ال�ش��خ�صية
املعدة لهذا الغر�ض ،و ُين ِّفذه �أ�صحاب الإجازات القر�آنية.
®®�أطلق��ت وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الديني��ة م�ش��روع الق��راءات
القر�آني��ة ،وه��و م�ش��روع تقدم��ه ال��وزارة مل��ن اجت��از الإج��ازة
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عام 2006م

النظري��ة والعملي��ة لرواي��ة حف���ص ع��ن عا�ص��م  ،واجتي��از املقابل��ة
ال�ش��خ�صية املع��دة له��ذا الغر���ض ،ويت��م تنفي��ذه م��ن قب��ل �أ�صحاب
ب��د�أت مرحل��ة التو�س��ع يف القب��ول والتخ�ص�ص��ات يف املعه��د ،ومتك�ين
الإجازات القر�آنية الكربى وال�صغرى.
الطالب��ات احلا�ص�لات عل��ى الدبلوم موا�صل��ة درا�س��تهن يف املعهد ملدة
�سنتني �أخريني؛ للح�صول على درجة الإجازة العالية يف العلوم ال�شرعية.

كلية العلوم ال�شرعية
عام 1986م

ن�ش َ��ئ (معه��د الق�ض��اء ال�ش��رعي
يف الع��ام الأكادمي��ي 1986/1985م �أُ ِ
والوع��ظ والإر�ش��اد) ،مبوج��ب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م
( ،)86/24ويتب��ع وزارة العدل والأوقاف وال�ش���ؤون الإ�س�لامية �آنذاك،
وق��د �أوكل��ت �إلى املعهد مهمة اال�ضطالع بتخريج كفاءات واعية بحقيقة
الدين ،وقادرة على ا�ستيعاب معطيات احل�ضارة املعا�صرة ،وم�شكالتها
املتج��ددة ،يف ظ��ل املحافظ��ة عل��ى القي��م الوطني��ة واملث��ل الأخالقي��ة،
عموم��ا ،والعماين
امل�س��تلهمة م��ن مبادئ الإ�س�لام وال�تراث احل�ضاري ً
على وجه اخل�صو�ص.

عام 1999م

�صدر املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )1999/9الذي حتول مبوجبه
«معهد الق�ضاء ال�شرعي والوعظ والإر�شاد» �إلى «معهد العلوم ال�شرعية»
�ضمن هيكل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.

عام 2000م
ب��د�أ املعه��د يف قب��ول الإناث للدرا�س��ة فيه للح�صول عل��ى درجة الدبلوم
يف العل��وم ال�ش��رعية؛ �إذ كان قب��ل ذلك مقت�صر ًا عل��ى الطالب الذكور،
ومينحهم �شهادة الإجازة العالية (البكالوريو�س).

عام 2014م
®®�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )2014/35ب�إن�ش��اء كلية
العلوم ال�ش��رعية ،و�إ�صدار نظامها على �أن ت���ؤول �إليها اخت�صا�صات
معه��د العل��وم ال�ش��رعية وخم�ص�صات��ه و�أ�صوله وحقوقه و�س��جالته،
كم��ا ينق��ل �إل��ى الكلي��ة موظف��و املعه��د .وته��دف الكلي��ة �إل��ى �إع��داد
متخ�ص�ص�ين يف العلوم ال�ش��رعية والدرا�س��ات الإ�س�لامية املقارنة،
عال من املع��ارف والثقافة ال�ش��رعية والدينية،
وتزويده��م مب�س��توى ٍ
وم��ا يت�صل بها من امله��ارات الالزمة ،والعمل على ت�ش��جيع البحوث
والدرا�س��ات يف العل��وم ال�ش��رعية وم��ا يت�ص��ل بها ،و�إع��داد مفكرين
وباحث�ين يف الفكر واملعارف الإ�س�لامية عموم ًا ،والعمانية خ�صو�ص ًا
وت�أهيله��م ،و�إب��راز جوانبه��ا و�إ�س��هاماتها يف احل�ضارة الإ�س�لامية،
والإ�س��هام يف الإمن��اء احل�ض��اري الإن�س��اين املعا�ص��ر م��ن خ�لال
تعزيز الثقافة الإ�س�لامية والعلوم ال�ش��رعية ذات الطابع الإن�س��اين،
وتوثي��ق ال�صالت والروابط العلمية مع اجلامعات والكليات واملراكز
واملعاه��د املتخ�ص�ص��ة املماثلة يف ال��دول الأخ��رى ،وذلك من خالل
توقيع مذكرات التعاون مع هذه امل�ؤ�س�سات العلمية ،وحتقيق التفاعل
بني الكلية واملجتمع� ،إ�ضافة �إلى تر�س��يخ القيم والأخالق الإ�س�لامية
واالرتق��اء به��ا .ومتن��ح الكلي��ة درج��ة البكالوريو���س يف تخ�ص�ص��ات
(الفق��ه و�أ�صول��ه ،و�أ�ص��ول الدي��ن ،والفق��ه والدع��وة)� ،إ�ضاف��ة �إلى
تخ�ص���ص (الدرا�س��ات الإ�س�لامية) املخ�ص���ص لفئ��ة الإن��اث،
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ويتخ�ص���ص الط�لاب بعد درا�س��ة العل��وم ال�ش��رعية الأ�سا�س��ية ملدة
�س��نتني ،وكذلك متن��ح الكلية درجة الدبلوم يف (العلوم ال�ش��رعية)،
خم�ص�ص للموظفني واملوظف��ات واملتقاعدين ،ويتكون
وه��و برنام��ج ّ
من(� )60ساعة معتمدة ،تدر�س يف الفرتة امل�سائية ملدة �سنتني.
®®يف الع��ام الأكادمي��ي 2014 /2013م ،افتتحت الكلي��ة باب االلتحاق
بربنامج (التعليم عن ُب ْع ٍد) ،الذي يعتمد على تقدمي املحتوى التعليمي
عرب حما�ضرات ت�سجيلية مرئية ،والدرو�س االفرتا�ضية ،والن�صو�ص
املطورة التي تعر�ض جميع ًا عرب �شبكة املعلومات العاملية(الإنرتنت)
على موقع الكلية ،ويتمكن الطالب الدار�سون من خالل موقع الكلية
م��ن متابع��ة الربنامج التعليمي ،وتلبية متطلب��ات التخرج لهذا النوع
من التعليم وفق اخلطة التعليمية املقررة.
®®يف العام�ين الأكادميي�ين 2014/2013م و2015/2014م بل��غ ع��دد
املقبولني يف برنامج التعليم عن ُب ْع ٍد نحو ()2200طالب وطالبة ،يف
تخ�ص�صني درا�س��يني ،هما� :أ�صول الفقه ،والدرا�س��ات الإ�س�لامية،
ويتك��ون كل منهم��ا من � 130س��اعة معتمدة ،ويالق��ي الربنامج قبو ًال
متزايد ًا من فئة الراغبني يف هذا النوع من التعليم.

الفصل الثاني عشر
العمانية
محطات مشرقة في مسيرة الهيئة ُ
لالعتماد األكاديمي

«...كما ن�شيد مب�ساهمة القطاع اخلا�ص يف برامج التعليم والتدريب و�صقل املهارات و�إعداد
الكوادر العمانية امل�ؤهلة ،ون�شجع بوجه خا�ص اجتاه هذا القطاع �إىل �إن�شاء الكليات واجلامعات
يف خمتل��ف مناط��ق ال�س��لطنة؛ م��ن �أج��ل توف�ير �أك�بر قدر م��ن ُف َر���ص التعليم الع��ايل يف هذا
الوطن.
ونحن ندعو القائمني على هذه اجلامعات �إىل تي�سري �سبل االلتحاق بها �أمام ال�شباب العماين،
كم��ا ندعوه��م �إىل العناي��ة مبناهجها الأكادميية ،والعمل على تطويرها دائماً ،مبا يحقق لها
املكانة العلمية املرموقة بني اجلامعات ،ويزيد من �إقبال الدار�سني عليها»...
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان
� 21أكتوبر2003م
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�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي عام 2016م
�أ َق َّر جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،يف اجتماعه رقم
عام 2001م
�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )2001/74ب�إن�ش��اء جمل���س
االعتماد؛ ليكون اجلهة الر�سمية امل�س�ؤولة عن اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم
الع��ايل والربامج التي تطرحها ،ومراجع��ة التعديالت اخلا�صة بالإطار
الوطن��ي للم�ؤه�لات الت��ي متنحه��ا م�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل .وقد جاء
�إن�شاء املجل�س تزامن ًا مع النمو ال�سريع الذي �شهده قطاع التعليم العايل
يف �س��لطنة عم��ان ،خالل عق��دي الثمانين ّي��ات والت�س��عين ّيات من القرن
املا�ضي ،خا�صة بعد ال�س��ماح للقطاع اخلا�ص باال�س��تثمار يف م�ؤ�س�س��ات
التعليم العايل� ،إذ ظهرت احلاجة �إلى �إن�شاء جهة حكومية متخ�ص�صة؛
لتك��ون اجله��ة اخلارجي��ة ل�ضم��ان ج��ودة واعتم��اد م�ؤ�س�س��ات وبرام��ج
التعليم العايل.

عام 2010م
�ص��در املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( )2010/74ب�إن�ش��اء الهيئة
العماني��ة لالعتم��اد الأكادمي��ي؛ لتح��ل حمل جمل���س االعتماد ال�س��ابق،
وتتمت��ع بال�ش��خ�صية االعتباري��ة واال�س��تقالل امل��ايل والإداري ،وتتب��ع
جمل���س التعليم .وجاء �إن�ش��اء الهيئة لتكمل امل�س�يرة التي بد�أها جمل���س
االعتم��اد ال�س��ابق يف ن�ش��ر ثقافة اجل��ودة ،واعتم��اد م�ؤ�س�س��ات التعليم
العايل والربامج التي تطرحها؛ من �أجل متكني اخلريجني من املناف�سة
يف �س��وق العم��ل ،والإ�س��هام الفاع��ل يف عملي��ة النه�ض��ة ال�ش��املة الت��ي
ت�شهدها ال�سلطنة.

( ،)2016 /3املنعقد بتاريخ  4مايو 2016م وثيقة اخلطة اال�سرتاتيجية
للهيئ��ة (2020-2016م) ،الت��ي كان املجل���س ق��د �صادق عل��ى �أهدافها
الرئي�س��ة بتاري��خ  16دي�س��مرب 2015م يف االجتم��اع رق��م (.)2015/5
وب��د�أ العمل يف م�ش��روع تطوي��ر اخلطة اال�س�تراتيجية مبراجعة �ش��املة
ومعمق��ة خلط��ة اجل��ودة التي �أعده��ا جمل���س االعتماد ال�س��ابق يف عام
2006م ،كذل��ك مراجع��ة الأه��داف اال�س�تراتيجية للهيئ��ة الت��ي �صادق
عليه��ا جمل���س �إدارة الهيئ��ة العماني��ة لالعتم��اد الأكادمي��ي يف الع��ام
2013م� ،إ�ضاف��ة �إل��ى تقييم التقدم احلا�ص��ل يف حتقيق هذه الأهداف،
وكذلك مراجعة خمتلف امل�صادر والوثائق ودرا�س��تها ،ودرا�سة العوامل
الداخلية واخلارجية وحتليلها ،مما له �صلة بقطاع التعليم يف ال�س��لطنة
وبالهيئ��ة العمانية لالعتماد الأكادميي ،كل ذلك بالتعاون مع ا�ست�ش��ارة
خارجي��ة قام��ت الهيئ��ة بالتعاق��د معه��ا يف �س��بتمرب 2014م .كما قامت
الهيئ��ة �أي�ض�� ًا يف �ش��هر �إبري��ل 2015م بعق��د ور�ش��ة عمل ت�ش��اورية حول
امل�سودة الأولية للخطة اال�سرتاتيجية (2020-2016م) ،مع ممثلني من
خمتلف م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل ،وجمموعة من املعنيني ،نتج عن هذه
اال�ست�شارة احل�صول على �إفادة راجعة مهمة� ،أ�سهمت يف �إعادة �صياغة
بع�ض الأهداف الرئي�س��ة والأهداف الفرعية .ويف يونيو 2015م ،قامت
الهيئ��ة ب�إن�ش��اء جلن��ة داخلي��ة لتطوير اخلط��ة اال�س�تراتيجية ومتابعتها
برئا�س��ة الرئي���س التنفي��ذي للهيئ��ة ،الت��ي �أ�ش��رفت عل��ى تطوي��ر ع��دة
م�سودات حم�سنة من اخلطة حتى اعتمادها يف مايو 2016م.
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�إدارة اجلودة يف التعليم العايل
عام 2004م

�أ�ص��در جمل���س االعتم��اد ال�س��ابق �أول نظ��ام وطن��ي لإدارة اجل��ودة يف
التعلي��م الع��ايل يف �س��لطنة عمان؛ به��دف االرتقاء مب�س��توى م�ؤ�س�س��ات
التعلي��م العايل �إلى املعايري الدولية من ناحي��ة ،وطم�أنة الر�أي العام �إلى
�أن ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات وبراجمه��ا تخ�ضع لإج��راءات �ضمان اجل��ودة ،التي
ي�ضعها املجل�س من ناحية �أخرى .وقد �صدر هذا النظام يف وثيقة بعنوان
«متطلب��ات نظ��ام �ضمان اجل��ودة يف التعلي��م العايل يف �س��لطنة ُعمان»،
و ُت ْع��رف اخت�ص��ار ًا ب��ـ( ،)ROSQAوق��د �أُ ِع�� ّدت ه��ذه الوثيقة بن��ا ًء على
القيا�س املرجعي مع عدد من الأنظمة الدولية املعمول بها يف هذا املجال،
وق��د ت�ضمن��ت الوثيقة عدد ًا من املكونات الأ�سا�س��ية الت��ي يتطلبها نظام
�إدارة اجلودة يف التعليم العايل ،وهي� :إطار ت�صنيف م�ؤ�س�س��ات التعليم
الع��ايل ،والإط��ار الوطن��ي للم�ؤهالت العلمية يف �س��لطنة عمان ،ومعايري
و�إجراءات االعتماد امل�ؤ�س�سي ،ومعايري و �إجراءات االعتماد الربناجمي.

عام 2006م

®® َو َ�ضع جمل�س االعتماد ال�سابق بالتعاون مع وزارة التعليم العايل خط ًة
�شامل ًة لقطاع التعليم العايل بعنوان «�إدارة نظام �ضمان جودة التعليم
العايل يف �س��لطنة ُعم��ان» ،و ُت ْعرف اخت�ص��ار ًا بـ«خطة اجلودة» .وقد
ج��اءت هذه اخلطة بنا ًء على نتائج عملية حتليل االحتياجات لقطاع
التعليم العايل يف �س��لطنة عمان ،التي قام بها املجل���س ال�سابق .وقد
ت�ضمن��ت اخلطة ( )12هدف ًا رئي�س�� ًا لبناء العنا�صر الأ�سا�س��ية التي
يتطلبه��ا النظ��ام الوطني لإدارة ج��ودة التعليم العايل يف ال�س��لطنة،
وقد اقرتحت اخلطة �إجراء تعديالت على املكونات الأ�سا�سية لوثيقة
«متطلبات نظام �ضمان اجلودة يف التعليم العايل يف �سلطنة عمان»؛

نظام االعتماد امل�ؤ�س�س��ي ،ونظام االعتماد الربناجمي،
لكونها مت ّثل َ
كم��ا اقرتح��ت اخلط��ة �إيج��اد �أط��ر و�أنظم��ة جدي��دة؛ لت�ش�� ّكل �إط��ار
الت�صني��ف املعي��اري للتعلي��م يف �س��لطنة ُعم��ان ،ونظ��ام االعرتا���ض
والتظل��م .وق��د ركزت اخلطة على بعدين �أ�سا�س��يني يف جمال جودة
التعلي��م الع��ايل ،وهم��ا� :ضم��ان اجل��ودة (،)Quality Assurance
واالرتقاء مب�ستوى اجلودة (.)Quality Enhancement
®®قام جمل���س االعتماد ال�س��ابق بت�صمي��م الربنامج الوطن��ي للتدريب
وتنفي��ذه؛ �إذ يه��دف هذا الربنامج �إلى َن ْ�ش��ر ثقاف��ة اجلودة ،وتعميم
ني هذا الربنامج
املمار�س��ات اجليدة يف قطاع التعليم العايل ،وقد ُب َ
عل��ى مبد�أ تدريب املدرب�ين� ،إذ ُد ِّر َب ممثلون عن م�ؤ�س�س��ات التعليم
العايل ،مع توفري العرو�ض التقدميية لهم� ،إ�ضافة �إلى مواد التدريب؛
لتمكينهم من �إعادة تقدمي هذه العرو�ض يف م�ؤ�س�ساتهم ،كما ت�ضمن
ه��ذا الربنام��ج �إقام��ة �أك�ثر م��ن ( )15ور�ش��ة عم��ل لقط��اع التعليم
العايل ،ثم َن ْ�ش��رها على املوقع الإلك�تروين للهيئة .وقد جاء ت�صميم
ه��ذا الربنام��ج بنا ًء عل��ى عملية حتلي��ل االحتياجات لقط��اع التعليم
الع��ايل التي �أجراها جمل���س االعتماد يف العام 2006م ،وقد تناولت
ور���ش العم��ل مو�ضوعات متع��ددة ،منها :من��وذج التحلي��ل الرباعي:
(النه��ج ،والتنفي��ذ ،والنتائ��ج ،والتح�س�ين) ،والقيا���س املرجع��ي،
والتوثي��ق اجلي��د ،والتخطي��ط اال�س�تراتيجي ،و�إدارة املخاط��ر،
وت�صمي��م م�ؤ�ش��رات الأداء الأ�سا�س��ية ،وا�س��تخدام الإح�ص��اءات يف
التقارير.
®®جن��ح جمل���س االعتماد ال�س��ابق ،بالتعاون م��ع وزارة التعليم العايل،
يف �إن�شاء ال�شبكة العمانية للجودة ،وهي �شبكة م�ستقلة وغري ربحية،
ت�ض��م يف ع�ضويته��ا م�ؤ�س�س��ات التعلي��م العايل احلكومي��ة واخلا�صة
العامل��ة يف �س��لطنة عمان ،وتدار من قب��ل جلنة تنفيذية منتخبة من
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قب��ل قط��اع التعليم الع��ايل .وميثل �إن�ش��اء ال�ش��بكة العماني��ة للجودة
فكرة فريدة من نوعها على م�ستوى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ب�ش��كل خا�ص ،والوطن العربي ب�شكل عام .وقد قامت الهيئة
العماني��ة لالعتم��اد الأكادمي��ي -وال ت��زال -ب��دور فاع��ل يف تق��دمي
الدع��م الإداري والفن��ي لهذه ال�ش��بكة ،كما َن ّفذت ال�ش��بكة عدد ًا من
وطنيي حول
ور���ش العمل لقط��اع التعليم العايل ،ونظم��ت م�ؤمتر ْين
ْ
�إدارة اجلودة يف التعليم العايل وحت�سينها ،وذلك يف العام 2008م،
والعام 2012م.

عام 2007م

®®مت البدء يف تنفيذ �أولى عمليات تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سية التجريبية،
وذل��ك ب�إج��راء عمليت�ين للتدقي��ق التجريب��ي؛ لفح���ص �إج��راءات
التدقي��ق ،والت�أكد من �س�لامتها ،وع��دم وجود معوق��ات يف التنفيذ،
ذت
وذل��ك قب��ل الب��دء بعملي��ات تدقي��ق اجل��ودة الر�س��مية ،الت��ي ُن ِّف ْ
الحق ًا ،ح�سب اجلدول الوطني لتدقيق اجلودة.
®®عقدت ال�شبك ُة العمانية للجودة امل�ؤمت َر ال َ
أول لإدارة وحت�سني اجلودة
يف التعلي��م الع��ايل ،بدعم من جمل���س االعتم��اد ال�س��ابق ،وقد القى
ه��ذا امل�ؤمت��ر ا�ستح�س��ان ًا كب�ير ًا من امل�ش��اركني ،وح�ض��ره عدد كبري
م��ن املخت�ص�ين يف جمال �ضمان اجلودة يف التعليم العايل من داخل
ال�سلطنة وخارجها .وقد ُقدِّ َم يف امل�ؤمتر ورقتا عمل رئي�ستني� ،إ�ضافة
�إل��ى عق��د عدد من ور���ش العم��ل امل�صاحب��ة للم�ؤمتر ،وق��د ر ّكز هذا
امل�ؤمت��ر عل��ى �أه��م املمار�س��ات اجلي��دة يف �إدارة اجل��ودة يف التعليم
العايل يف �سلطنة عمان.

عقد جمل�س االعتماد ال�سابق بالتعاون مع وزارة التعليم العايل ،وجامعة
ال�س��لطان قابو���س ،ن��دوة وطني��ة مل��دة يوم�ين ملناق�ش��ة ُم َ�س�� َّودة املعايري
الوطني��ة للربام��ج الت�أ�سي�س��ية العام��ة؛ للوق��وف عل��ى الإف��ادة الراجعة
من م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل ب�ش���أنها ،واملعنيني الآخرين .وقد ُ�ص ِّممت
املعاي�ير م��ن �أجل جت�س�ير الفجوة ب�ين خمرجات دبل��وم التعلي��م العام عام 2009م
ومتطلبات التعليم العايل.
�أُ�ص ِ��د َر �أول تقري��ر لتدقيق جودة م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل ،و َن ْ�ش��ره على
املوقع الإلكرتوين الر�س��مي للمجل�س ،وقد َم َّث َل هذا الإ�صدار حدث ًا مهم ًا
عام 2008م
�صد َر دليل تدقيق اجلودة؛ وذلك مل�ساعدة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف جم��ال ج��ودة التعليم العايل يف ال�س��لطنة؛ كون��ه كان تقرير ًا علني ًا ال
®®�أُ ِ
يف �إعداد الدرا�س��ة الذاتية لأن�شطتها املختلفة ،واال�ستعداد لعمليات يت�ضم��ن �إر�ش��ادات مبواطن الأداء اجليد للم�ؤ�س�س��ة فح�س��ب ،بل يحوي
تدقي��ق اجل��ودة ،و�إر�ش��اد �أع�ضاء ف��رق التدقيق التي ت�ش��كلها الهيئة �أي�ض ًا تو�صيات يف املوا�ضع التي ر�أت الهيئة فيها ُف َر�ص ًا للتح�سني.
لل�ضواب��ط والإج��راءات املطل��وب �إتباعه��ا يف ه��ذه العملي��ات ،كم��ا
مف�ص ًال لكيفية حتليل �أن�شطة م�ؤ�س�سات التعليم عام 2012م
يت�ضمن الدليل بيان ًا َّ
الع��ايل با�س��تخدام من��وذج التحلي��ل الرباع��ي( :النه��ج ،والتنفي��ذ®® ،عق��دت ال�ش��بكة العمانية للجودة بدعم من الهيئ��ة العمانية لالعتماد
والنتائ��ج ،والتح�س�ين) ،ال��ذي ت�س��تخدمه امل�ؤ�س�س��ات يف الو�ص��ول الأكادمي��ي ،امل�ؤمت َر الثا َ
ين لإدارة وحت�س�ين اجلودة يف التعليم العايل،
لال�س��تنتاجات ،وكذلك ت�ستخدمه ِف َر ُق املراجعة اخلارجية؛ للتحقق و�س��ط ح�ض��ور دويل و�إقليمي رفيع ،وجاء انعقاد ه��ذا امل�ؤمتر امتداد ًا
للنج��اح ال��ذي حقق��ه امل�ؤمتر ال�س��ابق ،ال��ذي نظمته ال�ش��بكة يف عام
من هذه اال�ستنتاجات.
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2008م .وقد َو َّف َر هذا احلدث املهم منرب ًا ،حت َّقق فيه تبادل التطبيقات
اجليدة يف جمال �ضمان اجلودة بني خمتلف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
وكذلك �أتاح الفر�صة للمعنيني يف جمال �ضمان جودة التعليم العايل؛
ال�ستعرا�ض �آخر التطورات وت�أثريها يف ال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة
ب�إدارة وحت�سني اجلودة يف التعليم العايل يف �سلطنة عمان.
®®�أَ َع�� َّدت الهيئ��ة العماني��ة لالعتم��اد الأكادمي��ي ،بالتع��اون م��ع وزارة
التعلي��م العايل ،ت�صور ًا حول �إن�ش��اء �ش��بكة خليجي��ة ل�ضمان اجلودة
يف التعلي��م الع��ايل ،وذل��ك بطلب م��ن اللجن��ة التن�س��يقية لالعتماد
الأكادمي��ي ب��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية ،وق��د �أق َّر
أ�صحاب املعايل وزراء التعليم العايل والبحث العلمي بدول املجل���س
�
ُ
هذا الت�صو َر ،و ُر ِف َع �إلى �أ�صحاب اجلاللة وال�س��مو قادة دول جمل���س
التع��اون اخلليج��ي .وق��د �أ َّق َّر املجل���س الأعلى ملجل���س التع��اون لدول
اخلليج العربية يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  25دي�سمرب 2012م تو�صية
املجل�س الوزاري يف دورته الـ( )125التح�ضريية ب�ش�أن تو�صية وزراء
التعليم العايل والبحث العلمي يف دول املجل���س حول �إن�ش��اء ال�ش��بكة
اخلليجي��ة ل�ضم��ان اجلودة يف التعلي��م العايل بدول املجل���س؛ لتكون
عام ً
�لا م�س��اعد ًا للهيئ��ات الوطنية احلالي��ة ،ودعامة لإن�ش��اء الهيئة
اخلليجي��ة لالعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة بدول املجل���س .ومن
اجلدير بالذكر �أن دول جمل�س التعاون اختارت ال�سلطنة لتكون مقر ًا
�ير الرئي� ُ��س التنفي��ذي للهيئ��ة العماني��ة لالعتماد
لل�ش��بكة ،كم��ا ْاخ ِت َ
الأكادميي ليكون مدير ًا ملجل�س �إدارة ال�شبكة يف فرتة الت�أ�سي�س.

الع��ايل وتعزيزه��ا ،و�ضب��ط ومراقب��ة اجل��ودة يف التعلي��م الع��ايل
وقيا�س��ها ،و�إدارة اجلودة عن طريق العمل مع ال�ش��ركاء الأكادمييني
وم�ؤ�س�س��ات التعلي��م الأخ��رى ،واال�س��تفادة م��ن عملي��ات املراجع��ة
الداخلي��ة واخلارجي��ة ،و�إ�ش��راك اجله��ات ذات العالق��ة يف �إدارة
اجلودة يف التعليم العايل ،و حت�سني جودة عمليتي التعليم والتعلم.
®®بع��د تعميم م�س��ودة �إط��ار الت�صمي��م اخلا�ص مبفاهي��م تدقيق جودة
الربامج الت�أ�سي�سية العامة على قطاع التعليم العايل؛ ُعقدت بتاريخ 25
مار�س 2015م ور�شة ت�شاورية دُعي �إليها ممثلون من م�ؤ�س�سات التعليم
الع��ايل كاف��ة� ،إ�ضافة �إلى ممثلني م��ن وزارة التعليم الع��ايل ،ووزارة
الرتبي��ة والتعلي��م ،ووزارة القوى العامل��ة ،ووزارة ال�صحة ،وح�ضرها
( )144م�ش��ارك ًا .وقد ُج ِم َع ْت مالحظات امل�ش��اركني يف الور�ش��ة على
وثيق��ة �إط��ار الت�صمي��م اخلا���ص مبفاهي��م تدقي��ق ج��ودة الربام��ج
الت�أ�سي�سية العامة ،وبعد ذلك مت حتليل ما ُج ِم َع من مالحظات ،و�أُ ِع َّد
مف�صل ع ّما ت�ضمنته من مرئيات واقرتاحات ،وكيفية التعامل
تقرير ّ
مع هذه االقرتاحات ،واال�س��تفادة منها يف �إعداد امل�س��ودة الأولى من
دليل تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة.

االعتماد امل�ؤ�س�سي
عام 2006م

�أ�صدرجمل�ساالعتمادال�سابقنتائجاالعتمادامل�ؤ�س�سيوالربناجميلـ(كلية
عام 2015م
عال و�آخرها ،تخ�ضع لنظام االعتماد
مزون)؛ لتكون ثاين م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
®®عق��دت ال�ش��بكة العمانية للجودة يف التعلي��م العايل بدعم من الهيئة الوارد يف وثيقة «متطلبات نظام �ضمان اجلودة يف التعليم العايل يف �سلطنة
العماني��ة لالعتماد الأكادميي ،امل�ؤمت َر الثالثَ لإدارة وحت�س�ين جودة عمان» .وبنا ًء على نتائج االعتماد مل�ؤ�س�س��تي تعليم عال وبراجمهما (كلية
التعلي��م الع��ايل ،الذي تناول تطوير �أنظم��ة �إدارة اجلودة يف التعليم مزون ،والكلية احلديثة للتجارة والعلوم) ،والقيا���س املرجعي مع الأنظمة
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املعمول بها دولي ًا ،ودرا�سة االحتياجات املحلية؛ و�ضع املجل�س نظام ًا مطور ًا العايل بالقرار رقم ( ،)2008/72وحتتوي هذه املعايري على خمرجات
لالعتماد امل�ؤ�س�سي ،يتكون من مرحلتني متعاقبتني :مرحلة تدقيق اجلودة التعل��م وامل�ص��ادر املطلوب��ة يف �أربع��ة جم��االت �أ�سا�س��ية ،ه��ي :اللغ��ة
امل�ؤ�س�سية ،تليها مرحلة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية.
الإجنليزي��ة ،والريا�ضيات ،وتقني��ة املعلومات ،ومه��ارات التع َّلم .وتقوم
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�إجراء اختبارات للتحقق من ا�ستيفاء خريجي
عام 2007م
دبلوم التعليم العام لهذه املعايري قبل التحاقهم بربامج التعليم العايل.
و�ضع جمل���س االعتماد ال�س��ابق �س��ج ًال وطني�� ًا للمراجع�ين اخلارجيني،
ون�ش��ره عل��ى موقع��ه الإلك�تروين( ،)www.oaaa.gov.omويت�ضم��ن ه��ذا عام 2009م
ال�س��جل خ�براء و�أكادميي�ين حملي�ين ودولي�ينَ ،ي ْ�س��تعني به��م جمل� ُ��س ®® َ�ش�� َّكل جمل���س االعتم��اد ال�س��ابق فريق�� ًا م��ن املراجع�ين اخلارجيني
االعتماد/الهيئ��ة يف عملي��ات �ضمان اجلودة اخلارجي��ة التي تقوم بها .لتدقي��ق جودة الكلية احلديثة للتجارة والعل��وم ،وهي �أول كلية ُيد ِّقق
علم�� ًا �أنَّ ه���ؤالء املراجع�ين اخلارجي�ين ق��د كان اختياره��م وفق معايري املجل�س على جودتها ،ومتت الزيارة التدقيقية يف العام 2009م.
�صد َرت وثيقة الت�صنيف املعياري للتعليم يف �سلطنة عمان ،وي�شتمل
��ت له��ذا الغر���ض ،قب��ل �إدراجه��م يف ال�س��جل .كما و�ضع��ت الهيئة ®®�أُ ِ
ُو ِ�ض َع ْ
�إجراءات العتماد املراجعني امل�س��توفني لهذه املعايري ،كما تعمل جاهدة ه��ذا الت�صنيف على تو�صيف وترقيم جميع املوا�ضيع والتخ�ص�صات
عل��ى التحدي��ث امل�س��تمر لبيان��ات املراجع�ين اخلارجي�ين ،والبحث عن الت��ي تد َّر���س �ضم��ن الربام��ج الأكادميي��ة املطروح��ة حالي�� ًا� ،أو التي
مراجعني جدد من امل�س��توفني للمعايري امل�ش��ار �إليها؛ لتقدمي �أ�س��مائهم �س��تطرح يف امل�ستقبل يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سلطنة .ويع ُّد
ملجل���س �إدارة الهيئ��ة للم�صادق��ة .وت�أت��ي ه��ذه اجله��ود من �أج��ل توفري الت�صني��ف املعياري للتعلي��م �أحد املكونات الأ�سا�س��ية لنظام تعليمي
العدد الكايف من املراجعني املتميزين لال�ستعانة بهم يف عمليات تدقيق فاع��ل ،وله��ذا الت�صني��ف �أهمي��ة يف ترخي���ص الربام��ج الأكادميي��ة
اجل��ودة الت��ي تقوم الهيئ��ة بها حالي�� ًا ،وعمليات التق��ومي مقابل املعايري واعتماده��ا ،وتعري��ف خمتل��ف جم��االت التعليم وجم��االت التدريب
التي تنوي القيام بها م�س��تقب ًال .وق��د جتاوز عدد املراجعني اخلارجيني املتوف��رة يف ال�س��لطنة� ،إ�ضافة �إلى ت�صنيف جم��االت البحث العلمي
واملوارد املالية املخ�ص�صة لكل منها.
الدوليني يف نهاية العام 2014م ( )120مراجع ًاّ ،مت اختيارهم من �أكرث
م��ن  20دول��ة ،بينما بل��غ عدد املراجع�ين اخلارجيني املحلي�ين يف نهاية عام 2014م
العام نف�سه ما يقارب( )80مراجع ًا.
®®عق��دت الهيئ��ة العماني��ة لالعتماد الأكادمي��ي الن��دوة الوطنية حول
«معاي�ير االعتماد امل�ؤ�س�س��ي ومعاي�ير اعتماد الربام��ج الأكادميية»؛
عام 2008م
وذل��ك للح�ص��ول عل��ى مرئي��ات و�إف��ادات من قط��اع التعلي��م العايل
�أ�صدر جمل���س االعتماد ال�س��ابق الن�س��خة النهائية م��ن معايري الربامج واملعنيني الآخرين عن ُم َ�س َّودة معايري و�إجراءات االعتماد امل�ؤ�س�سي،
الت�أ�سي�س��ية العام��ة ،التي �ص��ادق عليها جمل���س التعليم العايل ال�س��ابق واعتم��اد الربام��ج الأكادميي��ة ،وكان ق��د �ش��ارك يف الن��دوة كل من:
بالق��رار رق��م ( ،)2008/13و�أ�صدرتها معايل الدكت��ورة وزيرة التعليم مدي��ر هيئ��ة االعتم��اد الأكادمي��ي يف �أبوظب��ي بالإم��ارات العربي��ة
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املتحدة ،وم�ست�ش��ار يف جمال االعتماد و�ضمان اجلودة من الواليات
ر�سميي فيها.
متحدثي
املتحدة الأمريكية ،بو�صفهما
ْ
ْ
®®قام��ت الهيئة ب�أرب��ع عمليات تق��ومي جتريبية :اثنت�ين منهما للتقومي
مقابل املعايري امل�ؤ�س�س��ية (املرحلة الثانية من االعتماد امل�ؤ�س�س��ي)،
واثنت�ين للتقومي مقابل معايري الربامج الأكادميية (اعتماد الربامج
الأكادميي��ة)؛ وذل��ك الختب��ار ر�صان��ة الإجراءات وم��دى مالئمتها،
والنه��ج املتب��ع يف عمليت��ي التق��ومي مقاب��ل املعاي�ير ،قب��ل الب��دء يف
تنفيذهم��ا ر�س��مي ًا؛ �إذ و ّف��رت هذه العملي��ات فر�صة لتقومي ُم َ�س�� َّودة
املعايري امل�ؤ�س�سية ،ومعايري اعتماد الربامج الأكادميية وتطويرهما.

عام 2015م

�أ�ص��درت الهيئ��ة العماني��ة لالعتماد الأكادمي��ي املعايري امل�ؤ�س�س��ية التي
ت�س��تخدم لتقومي م�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل ،والتي با�س��تيفائها حت�صل
امل�ؤ�س�س��ات على االعتماد امل�ؤ�س�س��ي .وق��د �أُ ِع َّد ْت هذه املعايري بالقيا���س
املو�سع
املرجعي مع املعايري امل�ستخدمة يف العديد من الدول ،وبالت�شاور َّ
م��ع قط��اع التعلي��م العايل واملعني�ين يف ال�س��لطنة؛ ل�ضم��ان موائمة هذه
املعايري للبيئة العمانية.

الإطار الوطني للم�ؤهالت
عام 2005م

�صدر الإطار الوطني للم�ؤهالت العلمية يف �سلطنة عمان باللغة العربية،
ويت�ضم��ن ه��ذا الإط��ار تو�صيف ًا جلمي��ع امل�ؤهالت العلمي��ة ال�صادرة عن
م�ؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل العمانية ،واملعرتف بها يف ال�س��لطنة (ابتدا ًء
م��ن ال�ش��هادة العام��ة ،وم��رور ًا مب�ؤه�لات الدبل��وم ،والدبل��وم املتقدم،
والبكالوريو���س ،والدبلوم العايل ،ودبلوم الدرا�سات العليا ،واملاج�ستري،

وانتها ًء ب�ش��هادة الدكتوراة) ،مع بيان موا�صفات امل�ؤهل ،مبا فيها احلد
الأدن��ى لل�س��اعات املعتم��دة (�أو النق��اط املعتم��دة) املطلوب��ة للح�ص��ول
عل��ى كل م�ؤهل علمي� ،إ�ضافة �إل��ى املخرجات املتوقعة للم�ؤهل ،مبا فيها
املع��ارف ،واملهارات الإدراكية ،والق��درات العامة ،والتح�صيل يف جمال
التخ�ص���ص ،وه��و الإطار املعمول ب��ه حال ًّيا يف جميع م�ؤ�س�س��ات التعليم
الع��ايل العامل��ة يف ال�س��لطنة ،وي�س��تخدم مرج ًع��ا يف عملي��ات ترخي�ص
برام��ج التعلي��م الع��ايل التي تقوم به��ا وزارة التعليم الع��ايل ،كما ُي ْر َجع
�إليه يف عمليات املراجعة اخلارجية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،التي تقوم
بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.

عام 2014م
�أقر جمل�س التعليم يف اجتماعه الثاين املنعقد بتاريخ  17مار�س 2014م
باملوافقة على �أن تقوم الهيئة ال ُعمانية لالعتماد الأكادميي ب�إعداد الإطار
الوطني للم�ؤهالت وتطويره ،وتقدمي الدعم املايل لها؛ لي�ش��مل امل�ش��روع
امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية واالحرتافية �إ�ضافة �إلى التعليم املدر�سي.

عام 2015م
�أطلق��ت الهيئ��ة العماني��ة لالعتم��اد الأكادمي��ي م�ش��روع تطوي��ر الإطار
الوطني للم�ؤهالت ،وقد تعاقدت الهيئة مع الهيئة اال�سكتلندية للم�ؤهالت
( )SQAلتنفيذ امل�ش��روع .ومن �أجل �إ�ش��راك جميع املعنيني الأ�سا�سيني
يف امل�شروع؛ �ش ّكلت الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي جلنة للإ�شراف
على امل�شروع ،ت�ضم �أع�ضاء ميثلون ( )15جهة من القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،كما �ش��كلت فريق ًا لتطوير امل�ش��روع ي�ضم �أع�ضاء من خمتلف
اجله��ات املعني��ة بالتعلي��م؛ وذل��ك لتدريبه��م يف جم��ال الأط��ر الوطنية
للم�ؤهالت ،وبناء القدرات يف م�ؤ�س�ساتهم.
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الفصل الثالث عشر
محطات مشرقة في مسيرة مجلس البحث العلمي

َ
ن�ضيف �إىل تلك املعارف
«..عندما ن�صل بالتعليم �إىل الدرجات العليا فنحن مطالبون ب�أن
َ
َ
معارف جديدة� ،أن نبحث ،ن�ستنبط� ،أن نف ِّكر� ،أن نتد َّبر ،وعلينا � ً
معارف من
�صحح
أي�ضا �أن ُن ِّ
ر منه��ا نظري��ات ،والنظريات تكون متجددة ،فال نق��ول�« :إ َّن ما و�صلوا
�س��بقنا؛ لأن��ه يف كث�ي ٍ
�إليه يف املا�ضي هي املعرفة».. ،ال ..املعرفة لي�ست ُم ْطلَقة ،املعرفة متجددة»..
من النطق ال�سامي
�إىل طالب جامعة ال�سلطان قابو�س
 2مايو 2000م
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�إن�شاء جمل�س البحث العلمي
عام 2005م

االخت�صا�صُ ،
و�ش ِّكل فريق ل�ضمان اجلودة؛ لإعداد م�شروع اال�سرتاتيجية
الوطني��ة للبحث العلم��ي� ،إذ ت�ضمنت مرحلة الإعداد تنفيذ �أربع حلقات
عمل ،وم�ؤمتر دويل.

ن�ش َ��ئ جمل���س البحث العلمي مبوجب املر�سوم ال�س��لطاين ال�سامي رقم
�أُ ِ
()2005/54؛ لي�صب��ح خطوة مهمة يف م�س��ار التنمية العمانية ،بهدف عام 2009م
مت ب��د�أ ت�ش��غيل �أول الربام��ج البحثية املقرتحة للنهو���ض بقطاع البحث،
دعم التقدم الذي �ش��هدته ال�سلطنة خالل نه�ضتها املباركة يف املجاالت
وه��و «برنامج املنح البحثية املفتوحة» الذي حقق نتائج جيدة وملمو�س��ة
العلمي��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة ،وغريه��ا م��ن املجاالت
يف دعم عمليات �إجراء البحوث.
الأخرى كافة ،وللإ�سهام يف االنتقال �إلى ما يعرف باقت�صاد املعرفة.

عام 2010م

عام 2010م

®®اعت ُِم َ��د الربنام��ج البحث��ي لل�س�لامة على الط��رق ،الذي يه��دف �إلى
�صدر املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( )2010/30باعتم��اد قانون تقلي��ل الوفي��ات والإ�صاب��ات الناجتة ع��ن حوادث امل��رور؛ وذلك من
جمل�س البحث العلمي والئحته التنظيمية.
خالل �إيجاد نظرة علمية �ش��املة حول �أ�س��باب احلوادث املرورية يف
ال�سلطنة و�آثارها.
عام 2011م
ُ�ش�� ِّك َلت اللجن��ة اال�ست�ش��ارية الدولي��ة للمجل���س؛ لتق��دمي ا�ست�ش��ارات ®®اعت ُِم َ��د الربنام��ج البحثي للإدارة املتكاملة ملكافحة ح�ش��رة دوبا���س
ا�سرتاتيجية وتو�صيات حول كيفية تطوير البحث العلمي ،وت�ضم اللجنة النخي��ل ،ال��ذي يهدف �إلى احلد م��ن الأ�ضرار االقت�صادية حل�ش��رة
اال�ست�ش��ارية الدولي��ة جمموع��ة م��ن العلم��اء ذوي اخل�برة والتج��ارب دوبا�س النخيل (املتق) على �أ�شجار نخيل التمر� ،إ�ضافة �إلى التقليل
م��ن االعتم��اد عل��ى املبي��دات احل�ش��رية يف مكافحة ه��ذه الآفة ،من
الدولية الكبرية من داخل ال�سلطنة وخارجها.
خالل �إيجاد بدائل �آمنة وفاعلة.

عام 2013م

®®اعت ُِم َ��د برنامج بحوث املر�صد االجتماعي ،الذي �أن�ش��ئ بالتعاون مع
الربامج البحثية
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة؛ وذل��ك به��دف الر�ص��د العلمي امل�س��تمر
عام 2007م
للظواهر وامل�ش��كالت االجتماعية ،واقرتاح احللول العلمية للت�صدي
مت ب��د�أ العم��ل يف �إع��داد ا�س�تراتيجية البحث العلمي مب�ش��اركة وا�س��عة لها با�س��تخدام منهج البحث العلمي ،وت�أ�سي�س بنية �أ�سا�سية مل�صادر
ملختلف �ش��رائح املجتمع ،من خالل فرق وطنية متخ�ص�صة م�ش��كلة من البيان��ات ت�ضم امل�ؤ�ش��رات االجتماعية واالقت�صادية؛ لي�س��تفيد منها
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص ،كل فري��ق منها ميث��ل قطاع ًا معين ًا ح�س��ب الباحثون ومتخذو القرار واملهتمون بال�سلطنة.
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®®بد�أ جمل���س البحث العلمي يف تطبي��ق برنامج لدعم بحوث الطالب،
ي�س��تهدف ط�لاب املرحل��ة اجلامعي��ة الأول��ى ،مم��ن يدر�س��ون يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل والكليات واجلامعات داخل ال�سلطنة؛ وذلك
لت�أهيل جيل من الباحثني لإعداد بحوث يف خمتلف املجاالت العلمية.
برناجما
®®اعتم��دت هيئة جمل���س البحث العلم��ي يف اجتماعها الثالث
ً
لدع��م بحوث اخلريجني من حملة درجة البكالوريو���س واملاج�س��تري
وط�لاب الدرا�س��ات العليا ملتابع��ة �أبحاثهم العلمي��ة؛ وذلك من �أجل
ت�أهي��ل جي��ل م��ن اخلريج�ين الباحث�ين لإع��داد بح��وث يف خمتل��ف
املجاالت العلمية.
®®اعت ُِم َ��د م�ؤ�ش��رات م�ش��روع (م�ؤ�ش��رات العل��وم والتقان��ة) ونتائج��ه،
وته��دف ه��ذه امل�ؤ�ش��رات �إل��ى التخطيط لأن�ش��طة املجل���س وبراجمه
الداعم��ة للبح��ث العلم��ي يف ال�س��لطنة ،وتقيي��م م��دى ت�أث�ير برامج
جمل���س البحث العلمي و�أن�شطته يف املجاالت امل�ستهدفة� ،إ�ضافة �إلى
امل�شاركة يف التقارير العاملية يف جمال هذه امل�ؤ�شرات.

عام 2014م

®®وافق املجل���س على متويل �إن�ش��اء كر�س��ي بحثي ،يركز على تطبيقات
عل��وم املواد واملعادن ،كانت قد تقدمت بطلبه جامعة نزوى بالتعاون
م��ع جامعة كامربدج الربيطاني��ة ،وتبلغ التكلفة التقديرية للكر�س��ي
البحث��ي مبل��غ وقدره خم�س��ة ماليني ري��ال عماين ،وذل��ك على مدى
خم�س �سنوات.
®®اعتمد جمل���س البحث العلمي برناجم ًا ملنح مكاف�آت ت�ش��جيعية ،بنا ًء
عل��ى خمرجات البحوث املمولة من برنام��ج املنح البحثية املفتوحة؛
ليك��ون و�س��يلة لت�ش��جيع الباحث�ين ولتحقيق التمي��ز البحث��ي ،ولبناء
الق��درات البحثي��ة الداعم��ة للتنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة يف
�سلطنة عمان.

®®مت الإع�لان ع��ن انط�لاق اجلائ��زة الوطني��ة للبحث العلم��ي؛ بهدف
ت�ش��جيع الباحث�ين للتقدم مبقرتحات ذات ج��ودة عالية ،وتوفري بيئة
حمف��زة له��م للتناف���س يف خمتل��ف املج��االت العلمي��ة .كم��ا ُن ِّظ َم يف
�أكتوب��ر 2014م امللتق��ى ال�س��نوي الأول للباحث�ين ،وتك��رمي الفائزين
باجلائ��زة الوطني��ة للبح��ث العلم��ي ،وع��دد م��ن امل�ش��اريع البحثي��ة
الطالبي��ة املمول��ة �ضمن برنامج دعم بحوث الط�لاب .كما انطلقت
�أي�ض ًا يف �أكتوبر 2015م �أعمال الن�سخة الثانية للملتقى ،والذي ُك ِّر َم
فيه عدد من الباحثني واملبتكرين.

عام 2015م

اعت ُِم َد الربنامج اال�سرتاتيجي لأبحاث الطاقات املتجددة ،الذي يهدف
�إل��ى تفعيل ا�س��تخدامات الطاق��ات املتجددة يف ال�س��لطنة ،والبحث عن
دور الأبح��اث العلمي��ة والتطبيق��ات احلديث��ة يف الإ�س��هام الفعل��ي يف
ل�ص َّناع
التنمي��ة امل�س��تدامة� ،إ�ضافة �إلى اقرتاح احلل��ول العلمية املجربة ُ
القرار با�س��تخدام منهج البحث العلمي ،وت�أ�سي�س بنية �أ�سا�سية مل�صادر
البيانات واملعلومات لال�ستفادة منها.

عام 2016م

اال�س�تراتيجي لأبح��اث املي��اه ،الذي
اعتم��دت هيئ�� ُة املجل� ِ��س الربنام َ��ج
َّ
يهدف �إلى ت�أمني الإدارة املُ ْثلى ال�ستخدامات املياه يف ال�سلطنة ،وحتقيق
دع��م �إج��راء البحوث واملب��ادرات واالبتكارات يف جمال املي��اه ،و كذلك
رفع القدرات الوطنية يف جمال البحوث املتعلقة بها وا�ستخداماتها.
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برامج االبتكار
عام 2010م

اف ُت ِت َح مركز االبتكار ال�صناعي ،الذي �أن�شئ بالتعاون مع وزارة التجارة
وال�صناع��ة ،وامل�ؤ�س�س��ة العام��ة للمناطق ال�صناعية يف منطقة الر�س��يل
ال�صناعي��ة؛ حت��ى يك��ون على مقربة من امل�ؤ�س�س��ات ال�صناعي��ة العاملة
هناك؛ ليقوم بالدور املطلوب منه على �أكمل وجه.

عام 2016م

ُكم َل �إع��داد الوثيق��ة النهائي��ة مل�ش��روع اال�س�تراتيجية الوطني��ة
®®ا�س��ت ِ
لالبتكار ،وذلك بعد �إقرارها من اللجنة التوجيهية العليا للم�شروع.

®® ُع ِق َ��دت م�س��ابقة خمترب اجل��دران املت�س��اقطة العاملي يف ال�س��لطنة،
و ُت َع�� ّد ال�س��لطنة �أول دولة تقام فيها هذه امل�س��ابقة على م�س��توى دول
جمل���س التع��اون ،وت�أهل��ت طالب��ة عماني��ة �إل��ى النهائي��ات يف برلني
بجمهورية �أملانيا االحتادية.
عام 2012م
®®�أُ ِّ�س َ�س��ت �أول �ش��ركة ا�ستثمارية لتمويل امل�ش��اريع املبتكرة ،حتت ا�سم
اعتمدت هيئة جمل�س البحث العلمي الإطار العام ال�سرتاتيجية االبتكار «ال�ش��ركة ال ُعماني��ة لتطوي��ر االبت��كار القاب�ض��ة ���ش.م.ع.م (ابت��كار
يف ال�سلطنة ،الذي ي�شتمل على �أربع ركائز يجب �أن تقف عليها التنمية ،عم��ان)» ،وذل��ك بر�أ���س م��ال �أويل يبل��غ ( )50مليون ري��ال ُعماين،
وه��ي :ر�أ���س امل��ال الب�ش��ري ،وامللكي��ة الفكري��ة ،واالت�ص��ال امل� َّؤ�س�س��ي ،من خالل ال�ش��راكة بني جمل���س البحث العلمي و�صندوق االحتياطي
العام للدولة ،و�ش��ركة النفط العمانية� ،إ�ضافة �إلى ال�ش��ركة العمانية
والتنويع االقت�صادي.
لالت�صاالت (عمانتل).

عام 2014م

َّمت االنته��اء م��ن الدرا�س��ة التقييمي��ة ل�سيا�س��ات العل��وم والتكنولوجي��ا
واالبتكار بال�سلطنة ( )SITP Reviewالتي نفذها جمل�س البحث العلمي
بالتع��اون مع م�ؤمتر الأم��م املتحدة للتجارة والتنمي��ة (اونكتاد) ،وذلك
�إدراك ًا لل��دور اجلوه��ري والفاعل الذي ميك��ن �أن يقوم به نظام االبتكار
الوطني يف التنمية االقت�صادية .وق َّدمت هذه الدرا�س��ة حتلي ًال مف�ص ًال
للو�ضع احلايل ،الذي من �ش���أنه �أن يكون مرجع ًا لتطوير اال�س�تراتيجية
الوطنية لالبتكار .وقد ُع ِر َ�ض ْت نتائج الدرا�س��ة على جلنة تطوير العلوم
والتكنولوجيا للأمم املتحدة بجنيف.

امل�شاريع واملبادرات
عام 2011م

®®اعت ُِم َد م�ش��روع �إن�ش��اء واحة االبتكار ،الذي يهدف �إلى ت�أ�سي���س بيئة
م�ؤهل��ة ملجتم��ع االبت��كار ،من خالل توفري امل��وارد الب�ش��رية واملالية؛
م��ن �أج��ل بن��اء الق��درات املحلية يف خمتل��ف املجاالت بالتن�س��يق مع
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص .وتت�ضم��ن واحة االبت��كار �أربع��ة برامج
لدع��م االبت��كار ،وه��ي :برنام��ج دعم االبت��كار الأكادمي��ي ،وبرنامج
دع��م االبت��كار املجتمعي ،وبرنامج دعم االبت��كار التعليمي ،وبرنامج
دعم االبتكار ال�صناعي.
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®®اعت ُِم َد م�ش��روع امل�س��ابقة الوطنية لت�صميم البي��وت ال�صديقة للبيئة
وبنائها؛ لتكون عالية الكفاءة يف ا�س��تهالك الطاقة ،على �أن ت�شرتك
يف بنائها فرق طالبية من الكليات واجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
و�ش��ركات القط��اع اخلا���ص العاملة يف ه��ذا املجال .وق��د مرت هذه
امل�س��ابقة ب�أربع مراحل ،وهي :مرحلة ت�شكيل الفرق وتقدمي املقرتح،
ومرحلة الت�صمي��م والتخطيط ،ومرحلة الإن�ش��اء ،ومرحلة التقييم®® .اعتم��دت هيئ��ة املجل���س م�ش��روع ال�ش��بكة العماني��ة للبح��ث العلم��ي
ُ
وقد �أعلنت نتائج امل�سابقة بتاريخ  18يناير 2015م� ،إذ ح�صل فريق والتعليم ()OMRENبتكلفة ت�صل �إلى ( )11مليون ريال عماين على
«الع�ش الأخ�ضر» التابع للكلية التقنية العليا على املركز الأول ،وجاء مدى خم���س �س��نوات .وي�أتي �إن�ش��اء هذه ال�ش��بكة �ضمن ا�سرتاتيجية
وم�ش��روعا حيو ّي ًا
يف املركز الثاين فريق اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا ،يف حني ح�صد نظم املعلومات؛ �إذ ُت َع ُّد هذه ال�ش��بكة �إ�ضافة مهمة
ً
فريق جامعة نزوى املركز الثالث.
لالرتق��اء مب�س��توى اخلدم��ات الت��ي يقدمها جمل���س البح��ث العلمي
®®�أُ ِع�� َّدت ا�س�تراتيجية مرك��ز عم��ان للم��وارد الوراثي��ة احليواني��ة للعاملني يف قطاعي :البحث العلمي ،والتعليم بال�سلطنة.
والنباتية ،مب�شاركة وا�سعة ملجموعة من اخلرباء املحليني
والدوليني ،عام 2014م
باال�س��تفادة من التجارب الدولي��ة يف هذا املجال .ويف العام 2013م
اعتمدت هيئة املجل���س �إن�ش��اء معهد تكامل التقني��ات املتقدمة(،)IATI
بد�أ العمل الفعلي للمركز.
وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة هلم هولتز الأملانية� ،إذ ُو ِّق َع يف يونيو 2015م
عام 2012م
عد ٌد من العقود البحثية مع امل�ؤ�س�سة.
اعت ُِم َد م�ش��روع املكتب��ة العلمية االفرتا�ضية العماني��ة (م�صادر) ،الذي
ُي َع�� ُّد الأول م��ن نوع��ه يف ال�س��لطنة ،ويه��دف �إل��ى توفري �آخر من�ش��ورات عام 2016م
البحوث العلمية املح َّكمة للباحثني يف ال�س��لطنة؛ من �أجل الرقي بنوعية ®®�أطل��ق املجل���س الن�س��خة الأولى من م�ش��روع حتويل م�ش��اريع التخ ّرج
املقرتح��ات البحثي��ة املق َّدم��ة ملجل���س البح��ث العلم��ي ،وزي��ادة الإنت��اج يف امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة اجلامعي��ة �إل��ى �ش��ركات نا�ش��ئة يف قط��اع
االت�ص��االت ونظ��م املعلوم��ات ()UPGRADE؛ �إذ يوف��ر الربنام��ج
البحثي ،و�إن�شاء بنية حتتية معرفية �صلبة للأن�شطة البحثية.
الأر�ض ّية املنا�سبة مل�ساعدة الطالب ،بالنظر مل�شاريع التخرج بنظرة
عام 2013م
ا�ستثمارية بعيدة املدى؛ �إذ �إنّ التحويل الناجح لهذه امل�شاريع ل�شركات
®® ُو ِ�ض�� َع حج��ر الأ�سا���س لإن�ش��اء املرحل��ة الأول��ى م��ن جمم��ع االبت��كار نا�شئة �سيوفر ُف َر�ص عمل ،ويعني على التنويع االقت�صادي م�ستقب ًال،
م�س��قط ،الذي ُي َع ُّد من امل�ش��اريع املهمة التي تب َّناها املجل���س؛ لتهيئة م��ن خالل ال�ش��راكة مع ال�ش��ركة العماني��ة لالت�ص��االت (عمانتل)،
البنية الأ�سا�سية لت�شجيع �إجراء البحث العلمي واالبتكار يف ال�سلطنة .ومركز �سا���س لريادة الأعمال التابع لهيئ��ة تقنية املعلومات ،والهيئة
ويقوم امل�ش��روع على �أ�سا���س امل�ش��اركة الفعلية ب�ين القطاع اخلا�ص،
والقط��اع الأكادمي��ي والبحثي والقطاع احلكوم��ي يف منظومة ثالثية
فاعل��ة ،تتبنى الأبح��اث التطبيقية التي اعتمدها القطا ُع الأكادميي؛
ليتولى القطاع اخلا�ص ت�سويقها منتَج ًا علم ًّيا وتقن ًّيا� ،أُ ْن ِتج يف �سلطنة
عمان.
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العامة لتنمية امل�ؤ�س�س��ات ال�صغرية واملتو�سطة (ريادة)� ،إ�ضافة �إلى
ال�شركة العمانية لتطوير االبتكار.
®®ب��د�أ املجل���س يف تفعي��ل م�ش��روع ال�ش��بكة العماني��ة للبح��ث العلم��ي
والتعلي��م ( )OMRENم��ع بع���ض اجلامعات والكليات .ويعد �إن�ش��اء
�شبكة عمانية للبحث العلمي والتعليم �أحد �أبرز امل�شاريع التي يعكف
جمل���س البح��ث العلم��ي على تنفيذه��ا ،وبهذه ال�ش��بكة �ستن�ش���أ بنية
�أ�سا�سية قوية ت�ساعد على تطوير البحث العلمي والتعليم بال�سلطنة؛
باعتبارها حمور ًا �أ�سا�س��ي ًا يف بناء ال�س��عة البحثية والقدرات املحلية
يف املجاالت العلمية املختلفة ،و�س��تخدم ال�ش��بكة �إدارات امل�ؤ�س�س��ات
التعليمية ،والباحثني ،واجلهات الداعمة للطالب من جهات حكومية
و�ش��ركات و�أولياء �أمور ،كما �ستخدم املعلمني واملتعلمني� ،إ�ضافة �إلى
�أنها �ست�س��اعد على تطوير جماالت التعاون الدويل من خالل الربط
مع هيئات وم�ؤ�س�سات بحثية عاملية.

عام 2017م

®®مت التوقي��ع على بروتوكول البحث العلمي والتطوير يف جمال الطاقة
بدعم من وزارة النفط والغاز ،وجمل�س البحث العلمي ،و�شركة تنمية
نف��ط عم��ان؛ �إذ يعن��ى الربوتوك��ول بت�ش��جيع الأبحاث امل�ش�تركة بني
القط��اع ال�صناع��ي والقطاع الأكادميي يف جم��ال الطاقة .ومن �أبرز
خمرج��ات الربوتوك��ول :تطوي��ر من�ص��ة �إلكرتونية لتعزيز الأن�ش��طة
البحثية امل�ش�تركة بني القطاع ال�صناع��ي والقطاع الأكادميي� ،أطلق
عليها ا�سم «�إيجاد».
®®بع��د جن��اح الن�س��خة الأول��ى م��ن برنام��ج حتوي��ل م�ش��اريع التخ��رج
التقني��ة �إل��ى �ش��ركات نا�ش��ئة ()Upgrade؛ �أطلق املجل���س الن�س��خة
الثانية من الربنامج ،وهذا ُي َع ّد ُف ْر�صة لتوجيه م�شاريع التخرج لدى

طالب اجلامعات والكليات بال�سلطنة حلل ق�ضايا معا�صرة يف جمال
االت�صاالت ونظم املعلومات فيما يتعلق بالثورة ال�صناعية الرابعة.
®® َن ََّف َ��ذ جمل���س البح��ث العلم��ي بالتع��اون م��ع غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة
ُعمان م�س��ابقة جائزة الغرفة لالبتكار 2017م حتت �ش��عار «�س��اهم
ب�أفكارك..لرتقى بالدك»� ،شملت خمتلف حمافظات ال�سلطنة .وقد
هدفت امل�س��ابقة �إلى تعزيز التعاون وال�شراكة بني م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا���ص والقطاع الأكادميي ،وتبني الأف��كار الإبداعية ،والعمل على
حتويلها �إلى منتجات �أو خدمات يتم ت�سويقها �أو اال�ستفادة منها.
®® َن ََّف َ��ذت من�صة امل��دن الذكية �ضم��ن الربنامج البحثي اال�س�تراتيجي
للم��دن الذكي��ة فعالي��ة «هاكث��ون �إنت» ملدين��ة مط��رح 2017م ،وهي
م�س��ابقة ته��دف �إل��ى تطوي��ر تطبيق��ات خمتلف��ة ومواق��ع �إلكرتوني��ة
وحل��ول رقمي��ة؛ لتطوي��ر حلول ذكي��ة لتحدي��ات مدينة مط��رح ،عرب
حتفي��ز االبت��كارات يف جم��ال امل��دن الذكي��ة ،وتعزي��ز ال�ش��راكة بني
خمتلف امل�ؤ�س�سات.
®®�أن�ش���أ جمل�س البحث العلمي امل�س��تودع الرقمي للأبحاث والدرا�سات
ال ُعماني��ة ،بالتع��اون مع جامعة ال�س��لطان قابو���س؛ من �أجل ت�أ�سي���س
قاع��دة بيان��ات �إلكرتونية للبح��وث والدرا�س��ات ال ُعماني��ة ،ومقاالت
الدوريات وامل�ستخل�صات البحثية والإح�صائيات الأكادميية ال ُعمانية
املتخ�ص�صة� ،س��واء التي كتبت يف �س��لطنة ُعمان �أو عنها ،وتوفريها
على ال�شبكة العاملية للمعلومات يف موقع موحد.

الفصل الرابع عشر
العمانية
محطات مشرقة في مسيرة اللجنة الوطنية ُ
للتربية والثقافة والعلوم

«وننته��ز ه��ذه ال ُف ْر�ص��ة؛ لن�ؤك��د حر�صن��ا عل��ى العمل �س��وياً؛ للحف��اظ على مكانة اليون�س��كو
املتميزة �ضمن منظومة الأمم املتحدة ،التي حتمل ر�سالة �أخالقية ،تنادي بامل�ساواة واحرتام
الذات الإن�سانية ،وبتكاف�ؤ فر�ص التعليم للجميع ،كما حتر�ص على حفظ املعرفة وانت�شارها
وعلى �إحياء الرتاث ،وت�شجيع الإبداع والتنوع الثقايف ،وجمابهة التحديات التي تواجه البيئة
وحت�سني املوارد املائية ،وهي ال ريب ق�ضايا َت ُه ُّم الب�شرية جمعاء يف عاملنا املعا�صر».
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة مرور �ستني عاماً على �إن�شاء منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«اليون�سكو»
�4أكتوبر2005م
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�إن�ش��اء اللجنة الوطنية ال ُعمانية للرتبية عام 2003م

والثقافة والعلوم
�صدر املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2003/7بتعديل بع�ض �أحكام
نظ��ام اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية والثقافة والعل��وم ،ومنها تغيري
عام 1974م
ا�س��م «ال�س��كرتارية العام��ة» �إل��ى «الأمانة الفني��ة» ،كما ق�ضى املر�س��وم
�ص��در املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ( )74/5بتاريخ � 16س��بتمرب
ب�إ�ضاف��ة (جلن��ة الإع�لام واالت�ص��ال ،وجلن��ة امل��ر�أة والطف��ل) �ضم��ن
1974م ،الذي ق�ضى ب�إن�شاء «اللجنة الوطنية العمانية لليون�سكو»؛ بهدف
املتخ�ص�صة.
اللجان
ِّ
�إيجاد جهة ات�صال و�إعالم مع اليون�سكو� ،إ�ضافة �إلى متثيل ال�سلطنة يف
خمتلف الفعاليات والربامج والأن�ش��طة التي تقيمها اليون�سكو ،واملتعلقة عام 2008م
بالرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم واالت�ص��ال واملعلوم��ات .وقد با�ش��رت وزار ُة وف ًقا للمر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2008/37الذي ق�ضى بتحديد
الرتبية والتعليم َ
تنفيذ املر�س��وم ال�س��لطاين ال�سامي رقم ( ،)74/5من اخت�صا�ص��ات وزارة الرتبي��ة والتعلي��م واعتماد هيكله��ا التنظيمي ،فقد
خالل تخ�صي�ص ق�س��م لليون�س��كو ،وت�ش��كيل مكتب تنفيذي �أ�سندت �إليه ُعدِّ َل ا�س��م «�أمانة اللجن��ة» �إلى «الأمانة العامة للجن��ة الوطنية العمانية
عدد ًا من املهام املرتبطة بت�سهيل عمل اللجنة.
للرتبية والثقافة والعلوم».
عام 1979م

تو�س��عت دائرة اخت�صا�صات اللجنة الوطنية؛ لت�ش��مل َّ
املنظمات الثالث
َّ
املعن َّية بالرتبية والثقافة والعلوم( :اليون�سكو ،والإلك�سو ،والإي�سي�سكو)،
بع��د �أن كان��ت مق�ص��ورة عل��ى اليون�س��كو ،و�ص��در املر�س��وم ال�س��لطاين
ال�س��امي رق��م ( )79/2لتعديل ا�س��م اللجنة؛ لت�صب��ح «اللجنة الوطنية
ال ُعماني��ة للرتبي��ة والثقافة والعلوم» ،بد ًال م��ن «اللجنة الوطنية العمانية
لليون�سكو».

ان�ضمام ال�سلطنة �إلى املنظمات
عام 1972م

ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى ع�ضوي��ة املنظم��ة العاملي��ة للرتبي��ة والعل��م
والثقافة(اليون�س��كو)؛ �إميان ًا منها مبا تقوم به هذه املنظمة من �أن�ش��طة
وبرامج �إن�س��انية ،تعود بالنفع على الب�ش��ر َّية جمعاء يف جماالت الرتبية
والثقاف��ة والعلوم .و ُت َع ّد اليون�س��كو وكالة متخ�ص�ص��ة تتبع منظمة الأمم
املتحدة ،ت� َّأ�س�س��ت يف عام 1945م ،ومقرها باري�س العا�صمة الفرن�سية،
عام 1988م
ومن الأهداف البارزة لهذه املنظمة :الإ�سهام يف �إحالل ال�سالم والأمن،
ُ�ش ِّك َلت �سكرتارية عامة للجنة الوطنية ،لها اخت�صا�صاتها وفق ًا للمر�سوم ع��ن طري��ق رف��ع م�س��توى التع��اون ب�ين دول الع��امل يف جم��االت الرتبية
ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( ،)88/95كما ق�ضى املر�س��وم بت�شكيل ثالث والتعلي��م والثقاف��ة والعلوم ،واحرتام العدالة ،و�س��يادة القانون ،وحقوق
جلان متخ�ص�صة ،وهي( :جلنة الرتبية ،وجلنة الثقافة ،وجلنة العلوم) .الإن�س��ان ،ومبادئ احلرية الأ�سا�س��ية ،ولليون�سكو خم�سة برامج �أ�سا�سية
ٍ
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ه��ي :الرتبي��ة ،والعل��وم الطبيعي��ة ،والعل��وم الإن�س��انية واالجتماعي��ة،
والثقافة ،واالت�صال واملعلومات .وتدعم اليون�س��كو العديد من امل�شاريع،
مث��ل :حمو الأمي��ة ،والتدري��ب التقني،وبرامج ت�أهي��ل وتدريب املعلمني،
وبرام��ج العل��وم العاملي��ة ،وامل�ش��اريع الثقافي��ة والتاريخي��ة ،واتفاقي��ات
التع��اون العامل��ي للحف��اظ على احل�ض��ارة العاملي��ة ،وال�تراث الطبيعي،
وحماي��ة حق��وق الإن�س��ان .ولليون�س��كو العدي��د م��ن املكات��ب الإقليمي��ة
املنت�شرة يف خمتلف املناطق اجلغرافية.

عام 1973م

ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى َّ
املنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم
(الألك�س��و) وه��ي منظمة متخ�ص�ص��ة ،مقرها جمهورية تون���س ،وتعنى
بتطوير الأن�شطة املتعلقة مبجاالت الرتبية والثقافة والعلوم على م�ستوى
الوط��ن العرب��ي ،وقد �أن�ش��ئت املنظم��ة بتاريخ  25يولي��و 1970م ،وتعمل
املنظمة على تن�سيق اجلهود العربية يف ميادين الرتبية والثقافة والعلوم،
والنهو���ض باللغ��ة العربية والتعلي��م والثقافة ،وذلك بالتع��اون مع الدول
الأع�ض��اء ،كم��ا تعنى �أي�ض ًا بت�ش��جيع البحث العلمي يف الب�لاد العربية،
والعم��ل عل��ى �إيج��اد هيئ��ة م��ن الباحث�ين ،واق�تراح املعاه��دات ،وجمع
املعلوم��ات واحلقائ��ق والبيان��ات اخلا�ص��ة بتنفي��ذ املعاه��دات الرتبوية
والثقافي��ة والعلمي��ة والفني��ة ،التي تربم ب�ين البالد العربي��ة ،كما تقوم
بامل�ساعدة على تبادل اخلربات واخلرباء واملعلومات والتجارب الرتبوية
والثقافي��ة والعلمي��ة والإعالمية ،وتق ّدم املعونات الفنية مع تن�س��يق هذا
التبادل ،والإ�سهام يف احلفاظ على املعرفة وتقدمها ون�شرها.

يوج��د العديد من الربام��ج الثقافية والرتبوية والعلمية امل�ش�تركة ،التي
حتر���ص ال�س��لطنة عل��ى امل�ش��اركة فيه��ا �س��واء من خ�لال املنظم��ة الأم
�أو مكت��ب املنظمة الإقليمي بال�ش��ارقة .وقد �أن�ش��ئت املنظمة الإ�س�لامية
للرتبية والعلوم والثقافة بقرار من م�ؤمتر القمة الإ�سالمي الثالث مبكة
املكرم��ة واملنعق��د يف  ٢٨ - ٢٥يناي��ر1981م� ،ضم��ن العم��ل الإ�س�لامي
امل�شرتك ،ومق َّرها الرباط العا�صمة املغربية ،وتهدف املنظمة �إلى تقوية
التع��اون وت�ش��جيعه وتعميق��ه ب�ين ال��دول الأع�ضاء ،يف جم��االت الرتبية
والعل��وم والثقاف��ة واالت�ص��ال ،وتدعي��م التفاهم بني ال�ش��عوب يف الدول
الأع�ضاء وخارجها� ،إ�ضافة �إلى التعريف بال�صورة ال�صحيحة للإ�سالم
والثقاف��ة الإ�س�لامية ،وت�ش��جيع احل��وار ب�ين احل�ض��ارات والثقاف��ات
ال�س��محة ،واملتمثلة يف
والأدي��ان ،والعم��ل عل��ى ن�ش��ر القي��م الإ�س�لامية ّ
�إ�شاعة العدل وال�سالم ،ومبادئ احلرية وحقوق الإن�سان ،وفق ًا للمنظور
احل�ضاري الإ�سالمي الثقايف.

زي��ارة جالل��ة ال�س��لطان قابو���س املعظ��م
حفظه اهلل ورعاه -ملنظمة اليون�سكوعام 1989م

تتويج�� ًا لعالقات التعاون الوطيدة بني ال�س��لطنة واليون�س��كو ،ا�س��تقبلت
اليون�س��كو ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو�س بن �سعيد ّ
املعظـ ـ��م
حفظ��ه اهلل ورع��اه -مبق ّره��ا باري���س العا�صم��ة الفرن�س��ية؛ �إذ ُن ِّظ��محف��ل ا�س��تقبال كبري على �ش��رف جاللت��ه ،و�ألقى جاللت��ه � -أعزّه اهلل-
خالله��ا خطاب�� ًا تاريخي ًا �أعلن فيه عن �إن�ش��اء جائزة ال�س��لطان قابو���س
عام 1982م
حلماية البيئة حتت رعاية اليون�سكو ،كما �أعلن جاللته �-أ َّيده اهلل -عن
ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى املنظم��ة الإ�س�لامية للرتبي��ة والعل��وم والثقافة تخ�صي�ص ال�س��فينة العمانية (فلك ال�س�لامة) لتنفي��ذ الرحلة البحرية
(الإي�سي�س��كو) ،ويف �س��ياق التعاون القائم بني ال�س��لطنة وهذه املنظمة ،مل�ش��روع طريق احلرير الذي تقوم به اليون�س��كو؛ بهدف درا�س��ة التفاعل
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تقييم املر�شحني ب�شكل علمي ودقيق لنيل اجلائزة .وقد ُم ِن َح ْت اجلائزة
احل�ض��اري ب�ين ال�ش��عوب .م��ن جانب��ه �ألق��ى الدكت��ور فيديريك��و مايور
َ
عب فيه��ا عن خال�ص للآتي:
املدي��ر العام لليون�س��كو كلمة للرتحي��ب بجاللتهَّ ،
�ش��كره وامتنانه جلاللة ال�سلطان املعظم على دعمه ال�شخ�صي
لربامج عام 1991م
اليون�س��كو و�أن�ش��طتها .وق��د �أقيم املعر�ض العماين بباري���س على �ش��رف
زي��ارة جاللت��ه ،وا�ش��تمل عل��ى العديد م��ن اللوح��ات العماني��ة الرتاثية ُم ِن َح ْت هذه اجلائزة لأول مرة ملعهد البيئة يف املك�سيك.
واحل�ضارية ،عك�ست �صور ًا رائعة لأوجه احلياة يف ال�سلطنة.
عام 1993م

جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة
عام 1989م

ح�صل العامل الت�شيكي الربوفي�سور جان جينيك على اجلائزة.

عام 1995م

تتويج ًا لزيارة جاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم  -حفظه اهلل ق��ررت اليون�س��كو من��ح اجلائزة لل�س��لطات املاالوي��ة القائمة عل��ى �إدارة
ُ
ورعاه -ملقر اليون�س��كو بباري���س عام 1989م؛ �أن�ش��ئت جائزة ال�س��لطان املحمية الطبيعية التابعة لبحرية ماالوي يف �أفريقيا.
قابو�س حلماية البيئة ،وتع ُّد �أول جائزة عربية ُ ْتنح على امل�ستوى العاملي
يف جم��ال حماي��ة البيئ��ة ،واجلائزة متنح كل عامني ل�ش��خ�ص� ،أو هيئة ،عام 1997م
�أو م�ؤ�س�س��ة� ،أو جمموعة �أ�ش��خا�ص لهم دور بارز يف َ�ص ْون البيئة وحماية تق��رر من��ح اجلائ��زة منا�صفة بني ق�س��م العل��وم البيئية بكلي��ة العلوم يف
املحيط احليوي ،واحلفاظ على الرتاث الطبيعي للإن�س��انية ،وذلك من جامعة الإ�سكندرية بجمهورية م�صر العربية ،ودائرة حماية الغابات يف
خالل برنامج (الإن�سان واملحيط احليوي) يف اليون�سكوِّ .
وتعب اجلائزة جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية.
عن منظور ال�سلطنة العاملي؛ لأهمية م�شاركة الأ�سرة الدولية من �شعوب
وحكومات يف �س��بيل حتقيق �أمن و�سالمة البيئة على كوكب الأر�ض ،كما عام 1999م
تع ّد �أي�ض ًا تثمين ًا واعرتاف ًا باجلهود والإ�س��هامات البارزة التي يقوم بها فازت باجلائزة م�ؤ�س�سة ت�شارلز داروين ،التي ت�شرف على �إدارة حممية
الأف��راد� ،أو املجموع��ات� ،أو امل�ؤ�س�س��ات� ،أو املنظم��ات يف جم��ال حماية جاال باجو�س الإكوادور.
البيئ��ة .ويتو ّل��ى برنام ُ��ج الإن�س��ان واملحيط احلي��وي  -وهو �أح��د
برامج عام 2001م
الرت�شيح لنيل هذه اجلائزة؛ بحكم �أنه برنامج علمي
منظمة اليون�سكو-
َ
حكومي دويل ،يقوم بالإ�ش��راف على امل�ش��روعات والأن�شطة البيئية على ح�صلت جمعية ت�ش��اد للمتطوعني حلماية البيئة بجمهوريةالت�ش��اد على
م�ستوى الدول الأع�ضاء فيه ،كما يو ِّفر املعلومات ،و�أ�س�س الإدارة العلمية اجلائزة.
توجهاته و�أهدافه ي�ستطيع
للمو�ضوعات واجلوانب البيئية كافة ،وبحكم ّ
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عام 2003م

عام 2015م

��ت اجلائ��زة منا�صف��ة بني الربوف�س��ور بيرتجوهان�ش��ي من الرنويج فاز باجلائزة جمموعة بحوث عن الأرا�ضي الرطبة من جامعة بيوني�س
ُم ِن َح ْ
املتخ�ص���ص يف جم��ال التن��وع الأحيائ��ي ،ومرك��ز عل��م البيئ��ة باملعه��د �آير�س بالأرجنتني.
الفنزويلي للبحث العلمي.

عام 2005م
��ت اجلائزة منا�صفة ب�ين �إدارة الر�صيف البحري املرجاين الكبري
ُم ِن َح ْ
يف ا�سرتاليا ،والربوفي�سور ارن�ستو انكرلني-هوفليت�ش من املك�سيك.

عام 2007م

عام 2017م

فاز باجلائزة جمل�س احلدائق الوطنية يف جمهورية �سنغافورة.

و�س��ام اليون�س��كو جلاللة ال�سلطان قابو�س
املعظم �-أعزه اهلل-

��ت اجلائزة منا�صفة بني جوليو���س �أوزالين مدي��ر معهد �إيكولوجيا
ُم ِن َح ْ
املناظر الطبيعية ب�س��لوفاكيا ،ومعهد �صون التنوع البيولوجي بجمهورية
ق َّدم��ت منظم��ة الأم��م املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة (اليون�س��كو)
�إثيوبيا.
بق�ص��ر العل��م مب�س��قط و�س��ام اليون�س��كو جلاللة ال�س��لطان قابو���س بن
عام 2009م
�س��عيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه  -يف الذكرى الأربعني لإعالن النداء
ف��از باجلائ��زة هيئ��ة احلدائ��ق الوطني��ة ()OAPNالتي ت�ش��رف عليها العاملي حلقوق الإن�س��ان؛ وذلك تقدير ًا جلاللته ملا ق ّدمه خدمة لق�ضايا
ق�سم املناطق الريفية واملناطق البحرية بوزارة البيئة الإ�سبانية.
الدوليي ،ولرعايته اخلا�صة لل�ش��باب والرتبية وحماية
ال�س�لام والعدل
ْ
البيئة والرتاث ،كما ت�س�� َّلم جاللته امليدالية الذهبية البن �س��ينا؛ تعبري ًا
عام 2011م
ع��ن م�ش��اعر االح�ترام واالعرتاف مب��ا حققه جاللته من من��و وازدهار
فاز باجلائزة معهد بحوث الغابات بنيجرييا.
عل��ى �أر�ض ال�س��لطنة ،وللمكان��ة املرموقة التي حتظى بها ال�س��لطنة بني
دول العامل.
عام 2013م

عام 1993م

ُم ِن َح ْت اجلائ��زة منا�صفة بني الإدارة الوطنية حلماية الغابات ببولندا،
ومنظم��ة حماي��ة احلي��اة الربي��ة املعر�ض��ة للخط��ر بجمهوري��ة جن��وب
�أفريقيا.
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ان�ضم��ام ال�س��لطنة لالتفاقي��ات الدولي��ة عام 1982م

التابعة لليون�سكو
ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى اتفاقي��ة االع�تراف بدرا�س��ات التعلي��م العايل،
و�ش��هاداته ،ودرجات��ه العلمي��ة يف ال��دول العربي��ة؛ فقد نوق�ش��ت م�س���ألة
عام 1977م
االعرتاف مب�ؤهالت التعليم العايل للمرة الأولى داخل منظمة اليون�سكو
��دد م��ن االتفاقي��ات الدولي��ة الت��ي ترعاه��ا
ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى ع ٍ
خ�لال ال��دورة الثاني��ة للم�ؤمت��ر الع��ام املنعق��دة يف ع��ام 1947م� ،إب��ان
اليون�س��كو ،ومنه��ا :اتفاقي��ة حماي��ة املمتل��كات الثقافي��ة يف حال��ة ن��زاع
ت�أ�سي���س برنام��ج التعلي��م العايل ،واعتم��د امل�ؤمتر الع��ام يف هذه الدورة
م�سلح ،واتفاقية ب�ش�أن ا�سترياد املواد الرتبوية والعلمية والثقافية.
ق��رار ًا يدع��م برنامج « العم��ل مع اجلامع��ات» ،الذي كان �أح��د �أهدافه
ال�ستة هو «النظر يف م�شكلة معادلة ال�شهادات».
عام 1978م
عام 1991م

ان�ض َّمت ال�س��لطنة �إلى اتفاقية ب�ش���أن التداب�ير الواجب اتخاذها حلظر
ملكي��ة املمتل��كات الثقافي��ة بط��رق غ�ير م�ش��روعة ومن��ع ا�س��تريادها
ان�ض َّمت ال�سلطنة �إلى اتفاقية ب�ش�أن التعليم التقني واملهني مع اليون�سكو؛
وت�صديرها ونقلها.
وذلك بهدف �إبراز االجتاهات والق�ضايا املرتبطة بالتعليم والتدريب يف
املجال التقني واملهني ،و�إ�س��هاماته املختلفة يف حتقيق مهمة اليون�س��كو،
عام 1981م
ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى اتفاقي��ة ب�ش���أن حماي��ة ال�تراث العامل��ي الثقايف واملتمثلة يف تعزيز ال�سالم الدائم والتنمية امل�ستدامة.

والطبيع��ي؛ �إذ �أق�� َّرت منظمة اليون�س��كو هذه االتفاقي��ة يف امل�ؤمتر العام
للمنظمة يف دورته ال�س��ابعة ع�ش��ر من العام 1972م ،وقد ْاعت ُِم َد ْت هذه
االتفاقي��ة بع��د مالحظة �أن ال�تراث الثقايف وال�تراث الطبيعي مه َّددان
بالتدمري املتزايد ،وهذا التدمري لي�س ب�سبب العوامل التقليدية فح�سب،
املتغ�يرة؛ التي
و�إمن��ا �أي�ض�� ًا ب�س��بب الأح��وال االجتماعي��ة واالقت�صادية ّ
تزيد من خطورة املوقف مبا حتمله من عوامل الإتالف والتدمري الأ�ش ّد
خطر ًا.

عام 2005م

ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إلى اتفاقية ب�ش���أن َ�ص ْون ال�تراث الثقايف غري املادي
باليون�س��كو ،وفق املر�سوم ال�س��لطاين ال�سامي رقم ( ،)2005/56وعليه
ل�ص�� ْون تراثها الثقايف
قام��ت ال�س��لطنة ب�إعداد ا�س�تراتيجية خا�صة بها َ
غري املادي.

عام 2007م
®®ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة �إل��ى اتفاقية حماية تن�� ّوع �أ�ش��كال التعبري الثقايف
وتعزيزه؛ �إذ �أق ّرت منظمة اليون�س��كو هذه االتفاقية يف امل�ؤمتر العام
للمنظم��ة يف دورت��ه الثالثة والثالثني يف عام 2005م ،وت�ؤ ِّكد منظمة
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اليون�س��كو �أن التن��وع الثق��ايف هو �س��مة مم ِّي��زة للب�ش��رية ،و�أن التنوع
الثق��ايف  -باعتب��اره تراث�� ًا م�ش�ترك ًا للب�ش��رية -ينبغ��ي االعت��زاز به،
واملحافظة عليه.
®®كم��ا ان�ض َّم��ت ال�س��لطنة يف ه��ذا الع��ام �أي�ض ًا �إل��ى االتفاقي��ة الدولية
ملكافح��ة ِّ
املن�ش��طات يف جمال الريا�ض��ة ،وكذلك �إلى اتفاقية ب�ش���أن
توزيع الإ�شارات احلاملة للربامج املر�سلة عرب التوابع ال�صناعية.

املواق��ع ال ُعماني��ة امل�س��جلة عل��ى الئح��ة
الرتاث العاملي لليون�سكو

عام 1987م

��ت قلعة بهالء على قائمة ال�تراث العاملي؛ لتكون �أول موقع عماين
�أُد ِر َج ْ
تراث��ي ُي ْدرج على هذه القائمة ،وتقع هذه القلعة بوالية بهالء مبحافظة
الداخلي��ة حي��ث �إطالل القلعة ال�ش��اخمة بجدرانه��ا و�أبراجها العديدة،
ال�صخري ال��ذي بنيت عليه،
وكذل��ك الط��وب الذي بنيت به ،والأ�سا���س ّ
وال�س��ور ال�ضخ��م الذي يحي��ط بها بطول  12ك��م ،و�أب��راج مراقبة تزيد
على �أربعني برج ًا ،كما يوجد مبقربة من القلعة �أي�ض ًا امل�س��جد اجلامع،
ومدار���س القر�آن الك��رمي ،والبي��وت الطينية والأفالج ،و�س��وق تقليدي،
وم�صن��ع للفخ��ار ،ك ّل ذلك يجعل من هذا املوقع فريد ًا من نوعه ،ورمز ًا
للق��وة والعظم��ة يف ذلك الزم��ان ،مما � َّأه َله يف ع��ام 1987م لالن�ضمام
�إلى قائمة الرتاث العاملي.

ت�ض��م �أك�بر جتمع
الأل��ف الثال��ث قب��ل املي�لاد ب�س��لطنة ُعم��ان؛ لكونه��ا ّ
للأب��راج واملقاب��ر الأثري��ة املمي��زة له��ذه احلقب��ة .ولأهميته��ا من حيث
كونها ترا ًثا �إن�س��ان ًّيا ي�ستويف �ش��روط الأ�صالة وال�سالمة ومعايري القيمة
اال�س��تثنائية؛ �أدرجته��ا جلن��ة ال�تراث العامل��ي التابعة ملنظمة اليون�س��كو
�ضمن مواقع الرتاث الثقايف العاملي.

عام 2000م

�أُد ِر َج ْت مواقع �أر�ض اللبان وهي« :وادي دوكة ،و�ش�صر (وبار) ،والبليد،
وخ��ور روري (�س��مهرم)» عل��ى قائم��ة ال�تراث العامل��ي؛ �إذ �إنَّ التوا�ص��ل
احل�ض��اري ب�ين ال�ش��رق والغرب ال��ذي كان لعمان الدور الب��ارز فيه من
خ�لال جت��ارة اللبان ُي َع ّد ر�صيد ًا �إن�س��اني ًا�َ ،ش َّ��ج َع حكومة ال�س��لطنة على
�صيان��ة املواقع الأثرية والطبيعية املرتبط��ة بهذه التجارة وت�أهيلها .وقد
وقع اختيار منظمة اليون�س��كو ملواقع �أر�ض اللبان مبحافظة ظفار؛ كونها
موطن �ش��جرة اللبان وبالد املن�ش���أ والت�صدير ،و ُي َع ّد و�ضعها على قائمة
اليون�س��كو لل�تراث العاملي الثق��ايف والطبيعي قيمة م�ضاف��ة لكنوز ُعمان
وتراثها احل�ضاري؛ ا�ستناد ًا �إلى حيثيات علمية ومعايري عاملية.

عام 2006م

�أُد ِر َج نظ��ام ال��ري بالأفالج على قائمة الرتاث العاملي؛ اعرتاف ًا بالإبداع
الهند�س��ي املتم ّي��ز ال��ذي ب��رع في��ه العمانيون الأوائ��ل يف بن��اء الأفالج؛
لذل��ك �أق�� َّرت جلنة الرتاث التابعة ملنظمة الأم��م املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليون�س��كو) �إدراج خم�س��ة من الأف�لاج العمانية �ضمن الئحة
ال�تراث العامل��ي ،وهي :فلج دار���س بوالية نزوى ،وفل��ج اخلطمني بنيابة
عام 1988م
برك��ة امل��وز ،وفل��ج امللكي بوالي��ة �إزكي ،وفل��ج اجليلة بوالية �ص��ور ،وفلج
املي�س��ر بوالية الر�س��تاق .وهذا ُيع ُّد �إجناز ًا كبري ًا يتحقق لل�س��لطنة على
��ت مواق��ع بات واخلطم والعني على قائمة ال�تراث العاملي� ،إذ ُت َع ّد
ّ
�أُد ِر َج ْ
هذه املواقع مبحافظة الظاهرة بوالية عربي �أمنوذج ًا بارز ًا مل�ستوطنات ال�صعيد العاملي .
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�ير من الإجنازات
الق�ص�يرة التي م�ضت على �إن�ش��اء الكر�س��ي حت َّقق كث ٌ
عام 2018م
على عدة �أ�صعدة منها :البحثية والأكادميية ،وعقد امل�ؤمترات ،وحلقات
�أُد ِر َج ْت مدينة قلهات الأثرية مبحافظة جنوب ال�شرقية بوالية �صور لتكون
العمل ،وتنمية العالقات املحلية والدولية بني جامعة ال�س��لطان قابو���س
خام�س املواقع ال ُعمانية املدرجة �ضمن قائمة الرتاث العاملي؛ اعرتاف ًا من
من جهة ،واجلامعات الإقليمية والعاملية من جهة �أخرى.
دول العامل واملجتمع الدويل ب�أن هذه املدينة ت�شكل تراث ًا ثقافي ًا للإن�سانية؛
م��ن خالل تبادل القيم الثقافية والتجاري��ة يف ظل جتارة مملكة هرمز،
الت��ي امتدت �إلى الهند وال�صني وجنوب �ش��رق �آ�س��يا ،كم��ا تدمج املدينة فعالي��ات اللجن��ة الوطني��ة ال ُعماني��ة
�سمات الثقافات العاملية من القرون الو�سطى ،من خالل النمط املعماري للرتبية والثقافة والعلوم
املختلف للمباين؛ نظر ًا للأ�صول الثقافية املختلفة ل�سكانها.
عام 1998م
ان�ض َّمت ال�س��لطنة ل�ش��بكة املدار���س املنت�س��بة لليون�س��كو ،مبدر�ستني من
مدار���س التعلي��م الع��ام الثان��وي (التعلي��م م��ا بع��د الأ�سا�س��ي حالي�� ًا)،
امل�شاريع الدائمة مع منظمة اليون�سكو
�إحداهما للذكور ،والأخرى للإناث على �س��بيل التجربة ،ونتيجة للنجاح
الباه��ر يف حتقي��ق الأه��داف املتوخ��اة م��ن خ�لال ه��ذه التجرب��ة ،فقد
عام 1999م
ارت�أت الأمان��ة العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم،
وج ِّه��زَ ب�أحدث الأنظم��ة والتقنيات
اف ُت ِت َ��ح ح�ص��ن الفلي��ج بوالية بركاءُ ،
بالتن�س��يق م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بزي��ادة عدد املدار���س املنت�س��بة
ال�صوتية ،وال�ضوئية؛ لإقامة فعاليات فنية �أو ثقافية ت�س��هم يف تن�ش��يط
لليون�سكو �إلى خم�س مدار�س يف عام 1999م.
ال�س��ياحة بال�س��لطنة ،وكذل��ك لإقام��ة �أن�ش��طه تع��زز االت�ص��ال ب�ين
احل�ض��ارات وال�ش��عوب ،كم��ا يتيح ذل��ك �أي�ض�� ًا فر�صة لو�س��ائل الإعالم ومن �أجل تو�س��يع اال�ستفادة وحتقيق الأهداف املرج َّوة املتمثلة يف زيادة
املحلي��ة والدولي��ة؛ لت�صوي��ر و�إعداد برام��ج تلفزيوني��ة و�إعالمية تخدم املعرف��ة بالق�ضاي��ا العاملي��ة ،و�صقل املع��ارف والقدرات ،وتنمية احل���س
الأن�شطة الثقافية والفنية يف ال�سلطنة.
االبت��كاري ،وثقاف��ة ري��ادة الأعم��ال؛ زادت �أع��داد املدار���س املنت�س��بة
لليون�س��كو؛ لت�ش��مل �س��ائر املديري��ات التعليمي��ة مبحافظ��ات ال�س��لطنة،
عام 2003م
و�أ�صبح عددها حالي ًا( )26مدر�سة حكومية وخا�صة.
ن�ش َ��ئ كر�س��ي اليون�س��كو للتقني��ة احليوي��ة البحري��ة بجامعة ال�س��لطان
�أُ ِ
قابو���س ،وم��ن �أه��م �أه��داف ه��ذا الكر�س��ي �إج��راء البح��وث العلمي��ة عام 2002م
املتقدم��ة ،و�إدخ��ال تقنيات جديدة يف جمال التقني��ة احليوية البحريةَّ ،
نظمت اللجنة الوطنية العمانية بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية
�إ�ضاف��ة �إل��ى بن��اء الق��درات للك��وادر الوطنية .وخ�لال الف�ترة الزمنية والعلوم والثقافة ووزارة الإعالم ،الندوة الإقليمية حول �صناعة و�س��ائل
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االت�ص��ال الإلكرتوني��ة يف العامل الإ�س�لامي؛ لأجل و�ضع ا�س�تراتيجيات
كفيل��ة ب�إن�ش��اء وتطوي��ر �صناعة و�س��ائل االت�صال الإلكرتوني��ة يف العامل
الإ�سالمي ،مبا يتالءم مع خ�صو�صيات الثقافة الإ�سالمية ،ولال�ستفادة
�أي�ض�� ًا م��ن الإمكان��ات املادي��ة والب�ش��رية والفني��ة املتواف��رة ل��دى بع�ض
البل��دان الإ�س�لامية لتطوي��ر قط��اع �صناعة و�س��ائل االت�ص��ال والإعالم
الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إلى تن�س��يق اجلهود واخلطط واال�سرتاتيجيات ،يف
�سبيل ت�صحيح �صورة الإ�سالم يف اخلارج من خالل البث ب�أكرث من لغة.

عام 2007م

�أُط ِل��قَ م�ش��روع «توا�صل الثقافات» الذي تن ِّف��ذه اللجنة الوطنية العمانية
للرتبية والثقافة والعلوم �سنوي ًا ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سة «توا�صل الثقافات»
م��ن خ�لال تنظي��م رح�لات لل�ش��باب ذك��ور ًا و�إناث�� ًا م��ن ال��دول العربية
والغربي��ة .و ُت َع ّد هذه الرحالت من �أهم مبادرات ال�ش��باب التي تدعمها
أهم �أهداف
اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم ،وم��ن � ّ
ه��ذه الرحالت �إتاحة الفر�صة لل�ش��باب؛ لاللتقاء وجه�� ًا لوجه والتحاور
فيم��ا بينه��م ،مما ي�س��هم يف دعم التن��وع الثقايف بني الدول ،واكت�س��اب
عام 2006م
نظم��ت اللجن��ة الوطني��ة العمانية للرتبي��ة والثقافة والعل��وم ،ووزارة مهارات التوا�صل واحلوار مع الآخر.
®® َّ
ال�تراث والثقافة بدعم من الإي�سي�س��كو ،الن��دوة الدولية عن احلوار عام 2009م
ب�ين احل�ض��ارات والثقاف��ات ،وهدف��ت الن��دوة �إل��ى تعزي��ز الإمي��ان
بالتنوع الإن�س��اين والثقايف يف املجال الدويل ،واعتماد ثقافة احلوار ب��د�أت يف هذا العام م�ش��اريع التو�أمة وهي م�ش��اريع تربط بني املدار���س
والتفاه��م يف �أو�س��اط هيئ��ات املجتم��ع امل��دين� ،إ�ضاف��ة �إلى ت�س��ليط العماني��ة املنت�س��بة لليون�س��كو وع��دد م��ن املدار���س الأوروبي��ة املنت�س��بة
ال�ضوء على �إ�س��هام الثقافة العربية الإ�س�لامية يف حوار احل�ضارات لليون�س��كو ،وتهدف هذه امل�ش��اريع �إلى تعزيز ال�صالت ،وتقوية الروابط
والثقافات ،وفق املنظور الإ�س�لامي ملبد�أ احلوار ،وت�ش��جيع وتن�شيط بني املدار�س املنت�سبة لليون�سكو ،والتعرف على ثقافات ال�شعوب الأخرى
حرك��ة الرتجمة لأهم امل�ؤلفات والدرا�س��ات لنقل الثقافات املختلفة ،وتراثه��ا وعاداته��ا وتقاليدها ،وتطوير امله��ارات االجتماعية والثقافية،
والت�أكيد على دور الرتجمة يف نقل املعرفة الإن�سانية ،و�إ�شاعة العلوم .ومه��ارات التوا�ص��ل بني الطالب ،من خالل الزي��ارات وتبادل اخلربات
®®يف �إطار برنامج اليون�س��كو لالحتفاء بالذكرى اخلم�س��ينية �أو املئوية يف موا�ضي��ع وق�ضاي��ا عاملي��ة ،مث��ل :ق�ضاي��ا البيئ��ة وال�تراث والتب��ادل
�أو م��ن م�ضاعفاتهم��ا لوف��اة �ش��خ�صية تاريخي��ة له��ا ت�أث�ير يف ن�ش��ر الثقايف؛ �إذ قامت املدار���س العمانية املنت�س��بة لليون�س��كو مب�شاريع تو�أمة
ال�س��لم والتعاي���ش ،وكذل��ك فاعل��ة يف جم��ال التفاه��م بني ال�ش��عوب م��ع مدار���س م��ن دول �أخرى ،من ذل��ك التو�أم ُة مع املدار���س الأملانية يف
وح��وار الثقاف��ات والت�س��امح عاملي�� ًا �أو �إقليمي ًا� ،أو م��ن خالل �أحداث م�ش��اريع :اللغة ،والطاقة ال�شم�س��ية ،والتن ّوع الإعالمي واحلوار الثقايف،
تت�ص��ف ب�أهمي��ة عاملي��ة �أو �إقليمية تت�ضح فيها ُمث��ل املنظمة وقيمها ،وكذا مع املدار�س اللبنانية يف م�شروع ال�شباب من �أجل ال�سالم والتنمية
�إ�ضاف��ة �إل��ى تنوعها الثق��ايف وطابعها العاملي؛ �أُ ْد ِر َج ا�س��م عامل اللغة امل�س��تدامة ،وكذل��ك مع املدار���س الدمناركية يف م�ش��روع �إحياء الرتاث
أزدي ال ُعما ّ
ين العاملي.
وم�ؤ�س���س العرو���ض :اخلليل ب��ن �أحم��د الفراهي��دي ال ّ
(175هـ791/م) يف امل�ؤمتر العام لليون�سكو.
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عام 2011م

امللتقى ( )200طالب ًا من طالب املدار�س ممن ينتمون �إلى ال�صفني
(11و )12م��ن جمي��ع املحافظ��ات التعليمية بال�س��لطنة ،وهدف �إلى
فت��ح قنوات احلوار والتوا�صل ب�ين الطالب ،وتعزيز قدرات الطالب
ومواهبه��م االبتكاري��ة ،وتروي��ج ثقاف��ة الأعم��ال التجاري��ة وري��ادة
الأعم��ال ،وب��ث الوعي املع��ريف حول �أخالقي��ات التكنولوجيا ،ون�ش��ر
ثقافة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.

َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطنية ال ُعماني��ة للرتبية والثقافة والعل��وم ندوة وطنية
بعنوان «دور الكيمياء يف احلياة» يف  22مايو 2011م ،هدفت هذه الندوة
�إلى ت�سليط ال�ضوء على م�آثر العلماء العرب وامل�سلمني يف علم الكيمياء،
وال �سيما الرتكيز على دورهم الأ�سا�سي يف ت�أ�سي�س هذا العلم ،و�إظهاره
�إلى ح ّيز الوجود باعتباره علم ًا له قواعده و�أ�س�س��ه و�أ�صوله ،كما هدفت
الن��دوة �أي�ض ًا �إلى ت�س��ليط ال�ضوء عل��ى دور الكيمي��اء يف احلياة اليومية عام 2013م
َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم بالتع��اون
املعا�صرة ،وما يقدمه هذا العلم من ت�سهيالت وخدمات للب�شرية.
م��ع جامعة ال�س��لطان قابو���س« ،الن��دوة الدولية حول َ
احل��دِّ من خماطر
عام 2012م
الك��وارث الطبيعي��ة» ،وذل��ك يف الف�ترة م��ن � 29-28أكتوب��ر 2013م،
®® َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم بالتعاون وهدف��ت ه��ذه الندوة �إلى تعزيز الوع��ي والإدراك باملخاطر الناجتة عن
م��ع وزارة ال�تراث والثقاف��ة ،ومنظمة الإي�سي�س��كو الن��دوة الإقليمية الكوارث الطبيعية ،و�سبل تعبئة املوارد الوطنية والدولية ،ولفت االنتباه
ح��ول «التنوع الثقايف ودوره يف �إثراء احلوار بني احل�ضارات» ،وذلك �إل��ى املعوق�ين ،ومراع��اة خ�صو�صيته��م �أثن��اء الك��وارث ،وكذل��ك تبادل
مبحافظ��ة م�س��قط خ�لال الف�ترة  13-11نوفم�بر 2012م .وهدفت اخلربات واال�س��تفادة من املمار�س��ات اجليدة يف جم��ال مبادرات َ
احل ّد
الن��دوة �إل��ى ت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى جه��ود ال�س��لطنة يف دع��م التن��وع من خماطر الكوارث الطبيعية يف العامل.
الثق��ايف ،والتعاي���ش ب�ين الثقاف��ات ،وتفعي��ل اتفاقية حماي��ة وتعزيز
تنوع �أ�شكال التعبري الثقايف  ،من خالل التعريف بها ،وكذلك تعزيز عام 2014م
تبادل اخلربات يف جمال دعم التنوع الثقايف ،كما هدفت �إلى �إظهار ®® َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطني��ة ال ُعماني��ة للرتبي��ة والثقافة والعل��وم امللتقى
واع وم�س�ؤول» ،الذي يهدف
الأبع��اد الإيجابية للتنوع ًالثقايف ،والتعددية الفكرية على امل�س��تويني الثاين لطالب املدار�س حتت �شعار «جيل ٍ
املحل��ي والإقليم��ي ،ف�ض�لا ع��ن �إب��راز ال�ص��ورة احلقيقي��ة للمجتمع �إلى توفري املناخ املنا�سب للتعبري الإيجابي بحرية عن الآراء والأفكار
العرب��ي والإ�س�لامي باعتب��اره ن��واة للحوار ،والتعاي���ش ال�س��لمي بني البن��اءة ،وتعريف الطالب امل�ش��اركني باحلرف العماني��ة التقليدية،
الثقافات.
وتعزي��ز ق��درات الط�لاب ومواهبه��م يف الت�صوي��ر الفوتوغ��رايف،
نظم��ت وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ممثل��ة باللجن��ة الوطني��ة ال ُعماني��ة وترويج ثقافة الأعمال التجارية وريادة الأعمال ،وبثّ الوعي املعريف
®® َّ
للرتبية والثقافة والعلوم ملتقى طالب املدار���س املنت�س��بة لليون�س��كو يف توظيف التكنولوجيا خلدمة املجتمع ،ون�شر ثقافة العمل التطوعي
الأول ،حت��ت �ش��عار «امل�س��تقبل ب�ين �أي ٍ��د َ�ش��ا َّبة» ،وقد ا�س��تهدف هذا وخدمة املجتمع بني الطالب.
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®®ا�س��ت�ضافت ال�س��لطنة ممثلة بوزارة الرتبية والتعليـ��م بالتعاون
م��ع اليون�سكـ��و خ�لال الف�ترة  14-12ماي��و 2014م� ،أعم��ال
االجتم��اع العاملي للتعليم للجميع ،مب�ش��اركة القيادات الرتبوية
التي مي ّثلها خم�سون وفد ًا برئا�سة وزراء الرتبية �أو نوابهم ،من
خم���س جمموعات �إقليمية ،مي ِّثلون دول �أوروبا الغربية و�ش��مال
�أمريكا ،ودول �أوروبا ال�ش��رقية ،ودول �أمريكا الالتينية والبحر
الكاريب��ي ،ودول �آ�س��يا واملحي��ط اله��ادي ،وال��دول الأفريقي��ة،
وال��دول العربي��ة ،وكذا ممثلون ع��ن ال��وكاالت الراعية حلركة
التعليم للجميع ،وال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ،والوكاالت
الثنائي��ة واملتع��ددة الأط��راف ،ومنظم��ات الأم��م املتح��دة
واملنظم��ات الإقليمي��ة ،وهيئ��ات امله��ن التعليمي��ة ،ومنظم��ات
املجتمع املدين ،واملبادرات الطليعية يف جمال التعليم للجميع،
والقط��اع اخلا�ص ،ومعاهد وم�ؤ�س�س��ات البح��ث .وتكمن �أهمية
االجتم��اع يف كون��ه الأخري الذي ي�ضم ال�ش��ركاء كافة يف حركة
التعلي��م للجمي��ع ،قبل انعق��اد املنتدى العامل��ي للرتبية يف كوريا
اجلنوبي��ة ع��ام 2015م ،م��ن �أج��ل تنقي��ح الأفكار وال��ر�ؤى عن
�أهداف التعليم يف مرحلة ما بعد عام 2015م و�أولوياته وغاياته،
وكذل��ك تب��ادل الآراء واملقرتح��ات لالتف��اق على ا�س�تراتيجية
تهدف �إلى �ضمان �إدراج التعليم يف �صميم خطة التنمية ملا بعد
ع��ام 2015م ،وتعزي��ز قاعدة املعارف ب�ش���أن التعلي��م للجميع،
والتن�سيق والتعاون من �أجل حتقيق الأهداف الإمنائية املت�صلة
بالتعلي��م ،وذلك من خالل مناق�ش��ة وحتلي��ل التقدم املحرز يف
حتقي��ق الأهداف ال�س��تة للتعليم للجميع؛ ا�س��تناد ًا �إلى التقرير
العاملي لر�صد التعليم للجميع للفرتة 2014-2013م ،والتقارير
الإقليمي��ة وغريها م��ن الوثائق ،والوقوف عل��ى التحديات التي
حتول دون �إحراز التقدم يف هذا املجال.
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عام 2015م
®®�ضم��ن تو�صي��ات امل�ؤمتر العاملي للرتبية من �أجل التنمية امل�س��تدامة،
اخلا���ص بـ«تعزيز بيئ��ة التع ّلم والتدري��ب»؛ اف َتت ََح ْت
وال �س��يما البن��د
ّ
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم م�ش��روع «املدار�س
اخل�ضراء» باملدار���س التابعة لوزارة الرتبي��ة والتعليم؛ وذلك بهدف
حتوي��ل البيئ��ة املدر�س��ية �إل��ى بيئ��ة م�س��تدامة ،من خالل ا�س��تخدام
مكونات هذه البيئة وتوظيفها بطريقة ت�س��مح با�س��تدامتها ،و�إك�ساب
الطالب املعلوم��ات واملهارات واالجتاهات البيئية ،وم�ش��اركة �أولياء
الأم��ور واملجتم��ع املحل��ي يف جع��ل البيئ��ة املدر�س��ية بيئة م�س��تدامة،
و�إيج��اد ثقاف��ة اال�س��تدامة وتعزي��ز كفاياته��ا ل��دى كل م��ن الطالب
واملعلم�ين والإداري�ين ،وتنفي��ذ ع��دد من الأن�ش��طة والفعالي��ات التي
ت�س��تهدف كل م��ن :الط�لاب واملعلم�ين والإداري�ين داخ��ل املدر�س��ة،
وكذا �أولياء الأمور؛ لتوعيتهم مبفهوم اال�س��تدامة والرتبية؛ من �أجل
التنمية امل�ستدامة.
®® َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعل��وم ن��دوة
االحتف��ال بالذك��رى املئوي��ة الرابع��ة للطبي��ب وال�صي��دالين العماين
َاقي بتاريخ  18فرباير2015م
را�شد بن عمرية بن ثاين ال ِع ْي ِن ّي ال ُّر ْ�ست ّ
مبحافظ��ة م�س��قط؛ وذلك يف �إطار االحتفاء بن��زوى عا�صمة للثقافة
عاما على �إن�شاء اليون�سكو ،وهدفت
الإ�سالمية ،واالحتفال مبرورً 70
الن��دوة �إل��ى التعري��ف ب�ش��خ�صية الطبيب العماين را�ش��د بن عمرية
من خالل �إبراز جهوده العلمية وم�ؤلفاته ،وكذلك الإ�س��هام يف حفظ
الإنتاج املعريف والرتاث العلمي ،والإجنازات الطبية لهذه ال�شخ�صية
العمانية من ال�ضياع واالندثار.
®® َّ
نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع
جامعة ال�س��لطان قابو���س والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الندوة

الوطني��ة عن «الإذاع��ة وال�ش��باب» ،وذلك بتاري��خ 24فرباير2015م
بجامعة ال�س��لطان قابو�س ،وهدفت الندوة �إلى تكثيف الوعي ب�أهمية
الإذاع��ة يف توعي��ة ال�ش��باب ،وتب��ادل اخل�برات الوطني��ة يف املج��ال
االذاعي ،والنهو�ض بالإذاعة يف جمتمعنا� ،إ�ضافة �إلى �إبراز الإذاعة
بو�صفه��ا �أدا ًة للتنمي��ة ،وتو�ضي��ح �إ�س��هاماتها يف املج��االت املختلفة،
والتعري��ف ب�إجن��ازات الإذاعات املختلفة يف ال�س��لطنة ،وا�س��تهدفت
الن��دوة الإعالمي�ين ال�ش��باب والط�لاب اجلامعي�ين يف تخ�ص�صات
ال�صحاف��ة والإع�لام ،وجماعة الإذاعة املدر�س��ية يف بع�ض مدار���س
التعليم ما بعد الأ�سا�سي مبحافظة م�سقط.
®® َّ
نظمت اللجنة الوطنية العمانية بالتعاون مع منظمة الإي�سي�سكو �أعمال
الن��دوة الإقليمي��ة للمنطق��ة العربية ع��ن الفجوة الرقمي��ة ومتطلبات
مواجهته��ا يف الع��امل الإ�س�لامي ،والت��ي عق��دت يف الف�ترة 8 -7
دي�س��مرب 2015م مب�سقط ،مب�شاركة عدد من املتخ�ص�صني يف جمال
املعلوماتي��ة والعامل�ين يف مراكز املعلومات ،وكذل��ك املعنيني بتطوير
تقنية املعلومات واالت�صاالت يف امل�ؤ�س�سات والإدارات احلكومية بدول
جمل���س التع��اون اخلليجي� ،إذ هدف��ت الندوة �إلى االط�لاع على �آخر
التطورات العاملية الكبرية املت�سارعة يف جمال املعلومات واالت�صاالت،
و�أثر ذلك يف الدول الأع�ضاء يف منظمة الإي�سي�س��كو ،وكذلك درا�س��ة
التحدي��ات امل�ؤث��رة عل��ى توظي��ف منج��زات املعرف��ة والتكنولوجي��ا
الرقمي��ة يف خدم��ة التنمي��ة امل�س��تدامة يف العامل الإ�س�لامي ،وكيفية
التغ ّلب عليها ،وبحث �س��بل تطوير مهارات املوارد الب�ش��رية يف العامل
الإ�سالمي ،مبا ميكنها من مواكبة التقدم العلمي يف جمال تكنولوجيا
املعلوم��ات� ،إ�ضاف��ة �إلى و�ض��ع ت�صورات �أولية خلط��ة �إقليمية للتعاون
التكنولوجي واملعلوماتي بني الدول الأع�ضاء بالإي�سي�سكو.
®® َّ
نظمت اللجنة الوطنية ال ُعمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع
منظم��ة الإي�سي�س��كو ندوة وطني��ة عن اقت�صادات املعرف��ة بتاريخ 30
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دي�سمرب 2015م بجامعة ال�سلطان قابو�س ،مب�شاركة عدد من اخلرباء
ال ُعماني�ين مبختل��ف اجلهات املعني��ة باقت�صاد املعرفة يف ال�س��لطنة؛
وذل��ك بهدف التعريف مبفه��وم اقت�صاد املعرفة و�أ�س�س��ه وجماالته،
ودوره يف اقت�صاد العامل املعا�صر ،و�أثره يف النمو االقت�صادي وخطط
التنمية امل�س��تدامة ،وكذلك الت�ش��جيع التخ��اذ التدابري الالزمة؛ من
�أج��ل االنتق��ال �إلى االقت�ص��اد القائم على املعرفة م��ن خالل حتديد
القطاع��ات واملج��االت الت��ي قد يحتاج ُ�ص ّن��ا ُع الق��رار الرتكيز عليها
ورفده��ا باملعرفة ،وكذلك التوعية بالأثر الإيجابي ملجاالت االبتكار،
خا�صة عند دمج املعرفة يف االقت�صاد الوطني.

عام 2016م

®®ا�س��ت�ضافت ال�س��لطنة «امللتقى العلمي الآ�سيوي الرابع» يف الفرتة من
 16 -11دي�سمرب 2016م ،الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم ممثلة
يف اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبية والثقافة والعل��وم ،بالتعاون مع
املنظم��ة العاملي��ة ال�س��تثمار �أوق��ات الف��راغ يف العل��وم والتكنولوجي��ا
(املل�س��ت) ،وا�ستهدف امللتقى فئة ال�شباب من عمر (� )25 -9سنة؛
�إذ هدف �إلى �صقل املهارات العلمية واالبتكارية للطالب وال�ش��باب،
وتقدير جهود الطالب وم�ش��رفيهم م��ن العاملني يف جمال االبتكار،
�إ�ضاف��ة �إل��ى �إتاح��ة الفر�ص��ة اللتق��اء �أ�صح��اب امل�ش��اريع االبتكارية
ب�أ�صح��اب الأعم��ال؛ لتب��ادل التع��اون فيم��ا بينهم وتب��ادل اخلربات
ب�ين امل�ش��اركني ،وت�أ�سي���س عالقات �ش��راكة وتع��اون يف تطوير بع�ض
امل�ش��اريع� ،إل��ى جانب م�ش��اركة ط�لاب ال�س��لطنة مب�ش��اريع ابتكارية
�ضمن حدث علمي دويل.
®® َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطنية العماني��ة للرتبية والثقاف��ة والعلوم بالتعاون
مع املندوبية الدائمة لل�س��لطنة لدى اليون�س��كو مبقر املنظمة بباري�س
يف � ٤إبري��ل ٢٠١٩م ن��دوة علمي��ة لالحتفاء بالطبيب ال ُعماين را�ش��د
َاقي (1019هـ1610/م)،
ني ال ُر ْ�س��ت ّ
اب��ن عمرية بن ثاين ال ُق ِّر ّي ال ِع ْي ّ

وهدف��ت الن��دوة �إل��ى التعري��ف بن�ش���أته وحيات��ه و�آث��اره العلمي��ة من
خ�لال �أوراق العم��ل التي قدم��ت خالل الندوة ،وقد �أُدرج ا�س��م هذه
ال�ش��خ�صية يف برنام��ج اليون�س��كو للذك��رى اخلم�س��ينية �أو املئوي��ة
للأح��داث التاريخي��ة املهم��ة ،وال�ش��خ�صيات امل�ؤث��رة عاملي�� ًا ،وذلك
خالل الدورة  ٣٧للم�ؤمتر العام لليون�سكو يف العام ٢٠١٣م.
®® َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطني��ة العماني��ة للرتبي��ة والثقافة والعل��وم يف 28
دي�س��مرب 2016م ن��دوة تعريفي��ة ع��ن الطبي��ب والفيزيائ��ي العماين
ال�صح��اري املع��روف باب��ن
�أب��و حمم��د عب��داهلل ب��ن حمم��د الأزدي ُّ
الذهب��ي(ق 5ه��ـ13/م)� ،إحدى ال�ش��خ�صيات العماني��ة املدرجة يف
الدورة ( )38للم�ؤمتر العام لليون�سكو يف عام 2015م �ضمن برنامج
�س��جل ال�ش��خ�صيات العاملية امل�ؤثرة باليون�س��كو ،وهدفت الندوة �إلى
التعري��ف به��ذه ال�ش��خ�صية على امل�س��توى املحلي من خالل ت�س��ليط
ال�ضوء على حياته ورحالته يف طلب العلم ،وبحث ودرا�س��ة اجلوانب
املتعلقة ب�أبرز �إ�سهاماته يف العديد من املجاالت العلمية ومنها الطب
والفيزياء ،و�أهم �إجنازاته العلمية املتمثلة يف كتابه املو�س��وعي املاء،
الذي يعد �أول معجم طبي لغوي يف مو�ضوعه.

عام 2017م

َّ
نظم��ت اللجن��ة الوطنية ال ُعمانية للرتبي��ة والثقافة والعلوم ندوة ال�ش��يخ
الع ّالمة الإمام نور الدين عبداهلل بن حميد ال�ساملي (1332هـ1914/م)
امل�صل��ح االجتماع��ي واملو�س��وعي ال ُعماين� ،أح��د ال�ش��خ�صيات ال ُعمانية
املدرج��ة يف ال��دورة ( )38للم�ؤمت��ر الع��ام لليون�س��كو يف ع��ام 2015م
�ضمن برنامج اليون�س��كو ،وهدفت الندوة �إلى التعريف بهذه ال�ش��خ�صية
عل��ى امل�س��توى املحلي ،و�إبراز املناهج العلمية الت��ي اتبعها و�أهم نتاجاته
العلمي��ة ،وكذلك ت�س��ليط ال�ضوء عل��ى الت�أثري العاملي لهذه ال�ش��خ�صية،
�إ�ضافة �إلى التعريف بربنامج اليون�س��كو لالحتفال بالذكرى اخلم�سينية
�أو املئوية للأحداث التاريخية املهمة وال�شخ�صيات امل�ؤثرة عاملي ًا.

الفصل الخامس عشر
محطات أخرى مشرقة في مسيرة التعليم

«�إ َّن تدريب ال�شباب وت�أهيلهم لي�أخذوا مواقعهم بكل جدارة ،يف �شتى ميادين العمل لهو �أم ٌر
بالغ الأهمية ،وواجب وطني تقع م�س�ؤوليته على عاتق كل مواطن عماين ،فبدون التدريب
والت�أهي��ل وا�س��تمرار �صق��ل املهارات النافعة ،وتنمية اخلربات املفي��دة ،ي�صبح التعليم يف َح ّد
ذاته غري ُملَ ٍّب جلميع متطلباتنا الأ�سا�سية؛ فال�صناعة التي ن�سعى �إىل �إقامتها وتطويرها،
وندُّ يف توفري كافة الو�س��ائل وال�س��بل لت�ش��جيعها حتتاج لتوطينها �إىل كوادر مد ّربة ،و�أيدٍ
َِ
عامل��ة ماه��رة من �أبناء البلد ،وكذلك احلال بالن�س��بة للزراعة والرثوة ال�س��مكية ،والتجارة
واالقت�ص��اد ،والإدارة العام��ة واخلدم��ات ،و�س��ائر مراف��ق احلي��اة ..كله��ا بحاج��ة �إىل كف��اءات
ماهرة ،وخربات متنوعة»...
من النطق ال�سامي
مبنا�سبة العيد الوطني الثاين والع�شرين املجيد
 18نوفمرب 1992م
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معهد الإدارة العامة
عام 1977م

ن�ش َ��ئ معه��د الإدارة العام��ة ليك��ون وح��دة تابع��ة ل��وزارة �ش���ؤون
�أُ ِ
الدي��وان ال�س��لطاين ،وذل��ك يف �إط��ار اهتم��ام حكوم��ة ال�س��لطنة
ب�إع��داد كف��اءات حكومي��ة قادرة عل��ى الوفاء مبتطلب��ات العمل يف
وح��دات اجله��از الإداري للدول��ة ،ومواكب��ة التطوي��ر والتحدي��ث
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي يف الب�لاد .وق��د حت��ددت �صف��ة املعه��د
القانوني��ة ب�صدور املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م ()80/18
باعتب��اره هيئ��ة علمية تتمتع بال�ش��خ�صية االعتباري��ة ،وتتبع وزارة
�ش���ؤون الديوان ال�س��لطاين ،ويتولى الإ�ش��راف عليها جمل�س �إدارة
برئا�س��ة وزير �ش���ؤون الديوان ال�س��لطاين ،رئي���س جمل���س اخلدمة
املدني��ة وع�ضوية كل من :وزير الرتبية والتعليم و�ش���ؤون ال�ش��باب،
ووزير ال�ش���ؤون االجتماعية والعمل ،ووكيل ال�ش�ؤون املالية ،واملدير
العام لديوان �ش�ؤون املوظفني ،واملدير العام للمعهد.
وب�إلغاء وزارة �ش�ؤون الديوان ال�سلطاين يف �أكتوبر 1986م ،و�صدور
املر�س��وم ال�سلطاين ال�س��امي رقم ( )86/60بتوزيع اخت�صا�صات
الدي��وان؛ حت��ددت تبعية املعهد برئي���س جمل���س اخلدم��ة املدنية.
ويف يوني��و 1988م ،ومبوج��ب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رق��م
( )88/48باعتم��اد الهي��كل التنظيم��ي ل��وزارة اخلدم��ة املدني��ة؛
�أحل��ق املعهد ب��وزارة اخلدم��ة املدنية لتك��ون وحدة تابع��ة للوزير.
وكان �صدور املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم ( )90/42ب�إعادة
تنظي��م املعه��د بداي��ة ملرحل��ة جديدة يف م�س�يرة املعهد ،فق��د �أ ّكد
املر�س��وم ال�سلطاين ال�س��امي على و�ضع املعهد كهيئة علمية ،تتمتع
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بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل الإداري واملايل ،وتتبع وزير اخلدمة
املدنية ،رئي�س جمل�س الإدارة .

عام 2016م

�صدر املر�س��وم ال�سلطاين ال�س��امي رقم (  )2016/28اخلا�ص ب�إ�صدار
وانطالق�� ًا م��ن طبيع��ة �أدوار معاه��د ومدار���س الإدارة؛ فق��د حت��ددت نظام معهد الإدارة العامة.
اخت�صا�صات املعهد يف رفع م�ستوى �أداء موظفي اجلهاز الإداري للدولة
مبختل��ف م�س��توياتهم الإداري��ة ،عن طري��ق الربامج العلمي��ة التدريبية النادي العلمي
امل�ستمرة ،وتعميق املفاهيم الإدارية ،و�إجراء البحوث العلمية  -النظرية عام 1989م
وامليداني��ة  -وتق��دمي امل�ش��ورة لل��وزارات والدوائ��ر احلكومي��ة والهيئات اف ُت ِت َ��ح الن��ادي العلم��ي ،وه��و عبارة عن مرك��ز علمي ثقايف تاب��ع لوزارة
وامل�ؤ�س�سات العامة؛ للإ�سهام يف حل م�شاكلها يف جماالت الإدارة العامة الرتاث والثقافة ،تتوفر فيه الإمكانات املنا�سبة للقيام بالأن�شطة العلمية
املختلفة.
املختلفة؛ بغية حت�س�ين م�ستوى فهم العلوم وا�ستيعاب املبادئ واملفاهيم
اخت���ص املعه��د بتدعي��م العالق��ات يف ميادي��ن الإدارة العام��ة بني
كم��ا
ّ
�سلطنة ُعمان وامل�ؤ�س�سات املماثلة يف امل�ستوى الإقليمي والعربي والدويل
والقيام ب�أعمال جمع املعلومات الإدارية وتوثيقها ون�شرها.

ويف �إطار هذه ال�صالحيات قام املعهد بتلبية احتياجات وحدات اجلهاز
الإداري للدول��ة ،م��ن الربام��ج واللقاءات العلمية والن��دوات وامل�ؤمترات
 العامة واخلا�صة  -يف جماالت الإدارة املختلفة ،واملجاالت ذات ال�صلةباملالية ،واملحا�س��بة ،والقان��ون ،واملعلومات الإدارية  ،وتقنية املعلومات.
وق��د تطور ن�ش��اط املعه��د با�ضطراد ،فبلغ��ت الطاقة اال�س��تيعابية له يف
الوق��ت احلا�ض��ر( )5000مت��درب �س��نوي ًا ،كم��ا �أ�س��هم املعه��د يف دعم
جه��ود التعمني من خالل تنفيذ الربامج الإعدادية ،والربامج الت�أهيلية
املوجه��ة لت�أهي��ل اخلريج�ين اجلدد عن��د االلتحاق باخلدم��ة ،كما تولى
املعهد خالل عامي 2013-2012م تدريب املوظفني اجلدد.

عرب التجربة والتطبيق والتفاعل املبا�شر .وللنادي عدة فروع يف خمتلف
حمافظات ال�س��لطنة ،تتبع املركز الرئي���س للنادي يف حمافظة م�سقط،
وق��د �أُن�ش��ئت ه��ذه الف��روع يف حمافظ��ات ظف��ار وال�ش��رقية وم�س��ندم
والداخلي��ة والباطن��ة والربميي ،وترتكز ر�ؤية الن��ادي على ثالثة حماور
رئي�س��ة ،ه��ي :املجتم��ع ،والتكنولوجي��ا ،والإب��داع واالبت��كار؛ �إذ يتكاتف
املجتم��ع ب�ش��رائحه كاف��ة م��ن املجتمع امل��دين وجمتمع رج��ال الأعمال،
م��ع التق��دم التكنولوج��ي ل�صناعة الإب��داع واالبتكار؛ ليع��ود بالنفع على
املجتمع.

ويق��وم الن��ادي ب��دور فاعل يف تطوي��ر املواهب وتنمية الق��درات وتكوين
الذهني��ة العلمي��ة ،كم��ا �أن��ه ذو �أهمي��ة ملمو�س��ة يف توف�ير من��اخ علم��ي
ناجح ،وتر�س��يخ العمل اجلماعي من خالل املمار�س��ة وامل�ش��اركة .وتقوم
ا�سرتاتيجية النادي العلمي على ثالثة حماور �أ�سا�سية ،هي :العمل على
ن�ش��ر الثقاف��ة العلمية يف املجتمع ،واكت�ش��اف املبدع�ين يف جمال العلوم
ورعايتهم ،وامل�ساهمة يف تطوير العلوم والتكنولوجيا.
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متحف الطفل
عام 1990م

اف ُت ِت َح متحف الطفل يف حمافظة م�س��قط� ،إذ ُي َع ُّد املتحف و�س��يلة عمل َّية
لتب�س��يط العلوم والتكنولوجيا ،وا�ستعرا�ض مراحل تطورها� ،إ�ضافة �إلى
ومب�سطة ،وهذا
عر�ض االخرتاعات والو�سائل احلديثة ب�أ�ساليب �شائقة َّ
يتي��ح للزائر االطالع على الدور احليوي الذي يقوم به العلم يف خمتلف
جوانب احلياة.

والباحثني والدار�سني مبختلف فئاتهم ،وذلك من خالل توفري جمموعة
قيم��ة م��ن م�صادر املعلوم��ات املختلف��ة باللغت�ين العربي��ة والإجنليزية،
الت��ي تتن��وع م�س��توياتها ومو�ضوعاته��ا لتك��ون منا�س��بة وملبي��ة لرغبات
جمي��ع الفئات العمرية ،وحتتوي املكتب��ة على جمموعة كبرية من الكتب
والوثائ��ق املطبوع��ة ،كم��ا ت�ش�ترك يف جمموع��ة م��ن قواع��د البيان��ات
الإلكرتوني��ة باللغتني العربية والإجنليزي��ة ،وت�ضم يف ثنايا �أركانها تنوع
ثري من املجالت والدوريات العلمية.

املعهد الدبلوما�سي

مكتبة املعرفة العامة

عام 1991م

بتوجيهات كرمية من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن
ن�ش َئت مكتبة املعرفة العامة التابعة
�س��عيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه� -أُ ِ
ملرك��ز ال�س��لطان قابو���س الع��ايل للثقاف��ة والعل��وم ،وتهدف املكتب��ة �إلى
الإ�س��هام يف رفع امل�س��توى الثقايف والفكري للأف��راد من خالل االطالع
املعريف و ت�شجيع التعلم الذاتي ،ومتكني الطلبة واملهتمني والباحثني من
الو�صول �إلى املعلومات ذات ال�صلة مبو�ضوعات اهتماماتهم ودرا�ساتهم
و�أبحاثه��م العلمية ،وكذلك تعزيز احلياة الثقافية يف املجتمع و�إثرائها،
باعتباره��ا مركز ًا لتق��دمي املعلومات املوثوقة� ،إ�ضاف��ة �إلى جمع الرتاث
العماين وتوثيقه وحفظه ،وتي�سري االطالع عليه ،ف�ض ًال عن التوا�صل مع
املجتم��ع املحلي وتلبية احتياجاته من التدريب من خالل �إقامة الربامج
الثقافي��ة وال��دورات التدريبية وحلق��ات العمل الهادفة ،التي ت�س��هم يف
بناء م�ستقبل واعد للنا�شئة وال�شباب وعموم القراء.

اف ُت ِت َح املعهد الدبلوما�سي ،الذي �أن�شئ بتوجيهات �سامية من لدن ح�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد ّ
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه،-
ويهدف املعهد �إلى متكني الدبلوما�س��يني ال ُعمانيني من االطالع امل�ستمر
على التطورات ال�سيا�سية الدولية املتالحقة ،وكذلك �إلى ت�شجيع اخلرباء
والباحث�ين ال ُعمانيني يف معاجلة مو�ضوعات الدبلوما�س��ية الدولية ،وفق
�أ�صول البحث العلمي ومناهجه ،وذلك بتدريب موظفي وزارة اخلارجية
وم��ن له��م �صل��ة بالعم��ل الدبلوما�س��ي ،م��ن خ�لال عق��د دورات داخلية
وخارجي��ة تخ�ص�صي��ة و�أكادميية؛ لتطوير قدراته��م يف متطلبات العمل
الدبلوما�س��ي من جوانبه ال�سيا�س��ية واالقت�صادية واالجتماعية والتقنية
كافة ،ومن خالل الإعداد اجليد ملقارنة النظريات بالتطبيقات العملية.
ويعتم��د املعه��د حالي�� ًا على الدرا�س��ات والأبح��اث �أكرث من كون��ه معهد ًا
�أكادميي ًا مينح ال�ش��هادات الأكادميية ،وبالتايل تعتمد الدرا�س��ة باملعهد
عل��ى الدم��ج بني الطاب��ع املهن��ي والطابع الأكادمي��ي� ،إ�ضاف��ة �إلى ذلك
يقوم املعهد بتقييم وحتليل التقارير والدرا�س��ات التي تعدها امل�ؤ�س�سات
الأكادميية والفكرية الدولية ،والكتب ذات االهتمام العام.

عام 1990م

وت�س��تهدف املكتب��ة بخدماته��ا املتع��ددة اجلمه��ور الع��ام م��ن الطلب��ة
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وحدة الدرا�سات ال ُعمانية بجامعة
�آل البيت بالأردن
عام 1998م

املعهد العايل للق�ضاء
عام 2010م

ن�ش َ��ئ املعهد العايل للق�ضاء مبوجب املر�س��وم ال�س��لطاين ال�س��امي رقم
�أُ ِ
( )2010/35ال�صادر يف � 11إبريل 2010م  ،وقد �أن�ش��ئ يف والية نزوى
مبحافظة الداخلية ،وت�س��تغرق مدة الدرا�سة فيه �سنتني ون�صف ال�سنة،
يتلقى فيها الدار�سون ت�أهي ًال نظري ًا وعملي ًا يف �أ�سا�سيات املواد ال�شرعية
والقانوني��ة والق�ضائي��ة .ويقدم املعهد دبلوم الدرا�س��ات العليا يف العلوم
الق�ضائية ،وكذلك برنامج املاج�ستري يف احلقوق يف تخ�ص�صي القانون
الع��ام والقان��ون اخلا���ص .وتتمث��ل �أه��داف املعه��د يف تدري��ب الق�ض��اة
امل�س��اعدين ومع��اوين والإدع��اء الع��ام ،وت�أهيله��م علم ّي�� ًا وتطبيقي�� ًا يف
جم��ال الق�ض��اء والإدعاء الع��ام ،والعمل على االرتقاء بامل�س��توى العلمي
والعمل��ي للق�ض��اة و�أع�ضاء حمكم��ة الق�ض��اء الإداري و�أع�ض��اء الإدعاء
الع��ام ،وتدريب م�س��اعدي الق�ضاة ،ومن يف حكمه��م ،وموظفي الإدعاء
الع��ام ،وتدري��ب املوظفني القانوني�ين العاملني باجله��از الإداري للدولة
واملحام�ين العماني�ين� ،إ�ضاف��ة �إل��ى تنمية البح��ث العلم��ي ،وت�أ�صيله يف
فروع ال�شريعة والقانون والق�ضاء ،وجمع الدرا�سات والأبحاث والأحكام
واملب��ادئ الق�ضائي��ة وال�ش��رعية وحفظه��ا ،و�إع��داد قاع��دة للمعلوم��ات
الق�ضائية والت�شريعية.

��ت وح��دة الدرا�س��ات ال ُعمانية يف جامع��ة �آل البي��ت الأردنية ،وقد
�أُ ِّ�س َ�س ْ
ج��اء ت�أ�سي�س��ها مبوجب منح��ة كرمية من لدن ح�ض��رة �صاحب اجلاللة
ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه ،-وي�شرف على
الوحدة مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .وتهدف الوحدة
�إل��ى االهتم��ام بالدرا�س��ات ال ُعمانية ون�ش��ر الوع��ي بقيمته��ا ،والتعريف
ب ُعم��ان ،وتقدمي درا�س��ات علمي��ة ر�صينة ذات �صلة بال�س��لطنة ،والعناية
بتحقي��ق عي��ون الرتاث ال ُعماين وفق الأ�ص��ول العلمية احلديثة ،وترجمة
الدرا�س��ات اال�ست�ش��راقية املتعلقة بال�سلطنة ،ف�ض ًال عن ت�شجيع التعاون
الثق��ايف والأكادميي والبحثي ،وتبادل اخل�برات والزيارات واملطبوعات
ب�ين اجلامع��ة وامل�ؤ�س�س��ات املعني��ة يف ال�س��لطنة وخارجه��ا� ،إ�ضافة �إلى
�إقامة امل�ؤمترات والندوات واملحا�ضرات واملعار�ض التي تهتم بال�سلطنة
قدمي�� ًا وحديث�� ًا ،كما تعمل الوح��دة على ت�ش��جيع الأكادمييني والباحثني
يف امل�ؤ�س�س��ات الأكادميي��ة والبحثي��ة يف كال البلدي��ن؛ لق�ض��اء �إج��ازات
التف��رغ العلم��ي �أو زي��ارات علمي��ة يف الكلي��ات واملعاه��د املتخ�ص�صة يف
كال البلدين ،والتعاون يف م�شاريع بحثية م�شرتكة .وقد �أ�صدرت الوحدة
ع��دة �إ�صدارات من بينها :كتاب (الإمام��ة الإبا�ضية يف ُعمان) ،وكتاب مكتبة ح�صن ال�شموخ
(درا�س��ات يف تاري��خ ُعمان) ،وكت��اب (اخلليل بن �أحم��د
الفراهيدي)��،ة عام 2012م
وغريه��ا م��ن الإ�ص��دارات واملن�ش��ورات الت��ي ج��اءت �ضم��ن ح�صيل
�س��ام م��ن ل��دن ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة ال�س��لطان
الدرا�سات البحثية التي �أُعدت عن جوانب التاريخ واحل�ضارة ال ُعمانية ،مبوج��ب توجي�� ٍه ٍ
قابو���س بن �س��عيد املعظم  -حفظ��ه اهلل ورعاه -اف ُت ِت َح��ت مكتبة ِح ْ�صن
�إلى جانب �أعمال امل�ؤمترات والندوات.
ال�ش��موخ يف حرم ح�صن ال�شموخ بوالية منح مبحافظة الداخلية؛ لتكون
�أمنوذج�� ًا بحث ًّي��ا رائ��د ًا خلدمة الباحث�ين يف ُمتلف املج��االت .وتهدف
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املكتب��ة �إل��ى توفري م�ص��ادر معلومات ثرية تغطي جمي��ع جماالت العلوم
واملعرف��ة الإن�س��انية ،وتق��دمي خدم��ات مرجعي��ة ،وتهيئ��ة بيئ��ة �إيجابية
للدرا�س��ة والبحث من خالل تقدمي ت�س��هيالت مكتبية منا�س��بة لروادها
م��ن امل�ش��تغلني بالبحث العلم��ي من طالب اجلامع��ات و�أع�ضاء الهيئات
العلمية والأكادميية والأطباء والعاملني مبراكز البحث العلمي.

وتتلخ���ص الأه��داف اال�س�تراتيجية للمعه��د يف متك�ين �أداء الكف��اءات
الب�ش��رية يف الدي��وان ،ودعم قدراته��ا الفنية واملهنية وال�س��لوكية ،وبناء
النم��وذج الأف�ض��ل؛ لتطوير القي��ادات الإدارية وفق املنهجي��ات الرائدة
و�أف�ضل املمار�سات يف العامل ،ونقل املعرفة وتوطينها و�إدارتها يف جمال
تطوير الكفاءات الإدارية ومتكينها� ،إ�ضافة �إلى بناء ال�شراكة املجتمعية
خلدمة ق�ضايا التنمية ال�شاملة يف ال�سلطنة.

وتتن��وع جمموع��ات املكتب��ة والت��ي ق�س��مت �إل��ى :املجموع��ة العماني��ة،
وجمموع��ة املراج��ع ،وجمموع��ة الدوري��ات ،وجمموع��ة الكت��ب العامة ،ولتحقي��ق غايات��ه ،عق��د املعه��د �ش��راكة ا�س�تراتيجية م��ع ع��دد م��ن
�إ�ضاف��ة �إل��ى جمموع��ة امل��واد ال�س��معية والب�صري��ة ،وكذل��ك امل�ص��ادر امل�ؤ�س�س��ات الأكادميي��ة واملهنية الرائ��دة ،مثل :جامعة �أك�س��فورد ،وكلية
هينلي للأعمال التابعة جلامعة ردينج يف اململكة املتحدة ،وكلية اخلدمة
الإلكرتونية التي ت�شمل الكتب ،والدوريات ،والر�سائل اجلامعية.
املدنية بجمهورية �س��نغافورة ،و�شركة ليفن بريت لال�ست�شارات ،والكلية
معهد تطوير الكفاءات
الدولية للمرا�سم والدبلوما�سية ببلجيكا ،ومركز �أك�سفورد لال�ست�شارات
عام 2014م
اال�س�تراتيجية ،وبع���ض اجله��ات الأخ��رى لتطوي��ر اخلدم��ات املختلف��ة
مبباركة �س��امية من لدن ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن للمعه��د وتقدميها ل��ه .ويركز املعهد �ضمن خدماته على تطوير الربامج
�سعيد املعظم-حفظه اهلل ورعاه -ت� َّأ�س َ�س معهد تطوير الكفاءات بديوان وامل�س��ارات التعليمي��ة والتدريبي��ة املوجه��ة؛ لتلبية احتياج��ات املوظفني
الب�لاط ال�س��لطاين؛ للإ�س��هام يف تطوير كفاءات موظف��ي الديوان على يف فئ��ة القي��ادة الإداري��ة ،و�إط�لاق مرك��ز للبح��وث والتطوي��ر املعريف،
اخت�لاف م�س��توياتهم الوظيفي��ة ،خا�ص��ة يف فئ��ات القي��ادات الإدارية .والإ�س��هام يف تطوير الكفاءات الوطنية ب�ش��كل عام باعتبارها جزء ًا من
ومنذ انطالقة املعهد عمل على تطوير �أطر الكفاءات ملختلف امل�ستويات م�س�ؤولية املعهد االجتماعية.
الوظيفي��ة يف الدي��وان ،كم��ا ُط�� ِّور املعه��د ف�أطل��ق العدي
املتخ�ص��د�صم��ة��نلأ�صالرباحم��اب��ج ال�صندوق الوطني للتدريب
التطويري��ة والتدريبي��ة واجلل�س��ات الفكري��ة
ّ
ال�س��عادة ،ومدي��ري العم��وم ،وم�س��اعدي مدي��ري العم��وم ،وموظف��ي عام 2016م
املرا�س��م ال�سلطانية ،ور�ؤ�ساء الأق�سام ،واملوظفني التنفيذيني احلاليني� ،صدر املر�س��وم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2016/48ب�إن�شاء ال�صندوق
واملوظف�ين التنفيذي�ين اجل��دد الذي��ن ُع ِّين��وا م�ؤخ��ر ًا يف الدي��وان ،كم��ا الوطن��ي للتدري��ب و�إ�ص��دار نظام��ه ،و ُي َع�� ُّد ال�صن��دوق م�ؤ�س�س��ة خا�ص��ة
ا�س��تهدفت ه��ذه الربام��ج التعليمي��ة بع���ض امل�س��تويات الوظيفي��ة ع�بر ذات نف��ع ع��ام ،ته��دف �إل��ى جت�س�ير الفج��وة املهاري��ة ب�ين العر���ض
الوحدات التنظيمية املختلفة بديوان البالط ال�سلطاين.
والطل��ب يف �س��وق العمل من خ�لال بناء كفاءات وطنية مناف�س��ة عاملي ًا،
ولل�صن��دوق �صالحي��ات وا�س��عة لتحقي��ق �أهداف��ه ،ول��ه ب�صف��ة خا�ص��ة
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تقييم الو�ضع الراهن جلهود التدريب يف ال�س��لطنة؛ بهدف �س��د الفجوة ف� ً
ض�لا عن العم��ل على تطوير الت�ش��ريعات ال ُعمالي��ة اخلا�صة بالعاملني
ب�ين متطلب��ات كل م��ن :القط��اع اخلا���ص وامل�ش��روعات الوطني��ة م��ن باملن�ش�آت التي تعمل بقطاع التعليم اخلا�ص.
الكف��اءات والتخ�ص�ص��ات ،وب�ين العر���ض يف �س��وق العم��ل� ،إ�ضافة �إلى
حتديد �أولويات التدريب واحتياجات �س��وق العمل ،وال �س��يما احتياجات وم��ن اخت�صا�صاته �أي�ض�� ًا دعم التعاون بني النقاب��ات ال ُعمالية املن�ضمة
القطاعات الواعدة وامل�ش��روعات التنموية من الكفاءات واملهارات ،من �إلي��ه ،و�أط��راف الإنت��اج الثالث��ة واجله��ات ذات العالقة ،وامل�ش��اركة يف
خالل التعاون مع القطاع اخلا�ص والعمل امل�ش�ترك مع اجلهات املعنية ،املجال�س واللجان املعنية ب�ش�ؤون العمل وال ُعمال يف جمال قطاع التعليم،
وبن��اء بني��ة معلومات �ش��املة لدع��م التدريب ،من خالل جم��ع البيانات والإ�س��هام يف و�ض��ع اخلط��ط والربام��ج ال ُعمالي��ة بالتعاون م��ع اجلهات
واملعلوم��ات املتعلق��ة بجانب��ي العر���ض والطلب ،ومدخ�لات وخمرجات املعني��ة� ،إ�ضاف��ة �إل��ى دع��م اجله��ود الرامي��ة �إل��ى تعم�ين الوظائ��ف يف
برام��ج التدريب املختلفة ،وتقدمي الدعم واال�ست�ش��ارات للجهات املعنية امل�ؤ�س�س��ات التعليمي��ة اخلا�صة� ،إذ �إنَّ لالحتاد �ش���أن ًا كب�ير ًا يف النهو�ض
من احلكومة والقطاع اخلا�ص ،فيما يتعلق ب�سيا�سات التدريب والت�شغيل والرقي مب�س�يرة التعليم وجودته بال�س��لطنة ،ومتثيل التعليم اخلا�ص يف
واملعاي�ير العاملي��ة للج��ودة واالعتم��اد ،كذل��ك تت�ضم��ن اخت�صا�ص��ات املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
ال�صن��دوق بن��اء �ش��راكات م��ع امل�ؤ�س�س��ات املحلي��ة والعاملي��ة الرائدة
القطاعاتيف مكتبة الأطفال العامة
جم��ال التدري��ب ،واال�س��تفادة م��ن براجمه��ا حملي�� ًا لدع��م
اال�س�تراتيجية والقط��اع اخلا���ص ،وحتدي��د معاي�ير متوي��ل الربام��ج عام 2017م
التدريبي��ة ،مب��ا ي�ش��مل حتدي��د موا�صف��ات املناه��ج املعتم��دة للربام��ج اف ُت ِت َح��ت مكتب��ة الأطفال العامة من �أجل ممار�س��ة دوره��ا كبيئة ثقافية
التدريبي��ة الت��ي ميوله��ا ال�صن��دوق ومعايريها و�ش��روطها ،وكذا حتديد مالئم��ة ترب��ي الطف��ل وتعلم��ه ،وت�ش��بع حاجات��ه القرائي��ة واملعرفي��ة
معايري جودة �أداء امل�ؤ�س�سات التدريبية ،ومتويل الربامج التدريبية التي ب�أ�س��اليب وو�س��ائل ممتع��ة ومتنوع��ة؛ �إذ تع��د املكتب��ة الأولى م��ن نوعها
تت�لاءم مع الر�ؤية الوطنية والقطاع��ات ذات الأولوية ،وتلبي احتياجات يف ال�س��لطنة ويف املنطق��ة خم�ص�ص��ة للأطف��ال ،وته��دف �إل��ى تي�س�ير
القط��اع اخلا���ص وامل�ش��روعات الوطني��ة م��ن الكف��اءات ،ومتابع��ة �أداء و�س��ائل تنمية مهارات الطفل احلياتية وحبه للمطالعة واملعرفة ،وتوفري
الربامج التي ُي ِّولها ال�صندوق.
الربامج والأن�ش��طة والإمكانات املختلفة الالزمة لت�ش��جيع الأطفال على
التعلم واملطالعة احلرة ،وتقدمي �أن�شطة وفعاليات متعددة ،ويف الأوقات
االحتاد العمايل لقطاع التعليم
املنا�س��بة تعمل على ن�ش��ر ثقافة املطالعة احلرة بني الأطفال ،ف�ض ًال عن
عام 2016م
ال�س��عي املتوا�ص��ل �إلى تعزيز العالقة ب�ين الطفل والكت��اب وتلبية امليول
�أُ ِّ�س� َ��س االحت��اد ال ُعم��ايل لقط��اع التعلي��م مبوجب الق��رار ال��وزاري رقم واالجتاه��ات املختلف��ة ،وتوف�ير و�س��ائل املطالع��ة والتعلم ل��رواد املكتبة
( ،)2012/570وق��د �أ�ش��هرته وزارة القوى العاملة بتاريخ � 4أغ�سط���س يف خمتل��ف املج��االت املنا�س��بة� ،إ�ضافة �إلى تعزي��ز التوا�صل بني املكتبة
2016م ،ومق��ره يف حمافظ��ة م�س��قط؛ �إذ يه��دف ت�أ�سي���س االحت��اد �إلى واملدر�س��ة مبا يحقق �أهداف املكتبة ،وغر���س القيم واملثل ال�س��امية التي
رعاية م�صالح الأع�ضاء املن�ضمني �إليه ،ورفع م�ستواهم املهني والثقايف ،يتحل��ى بها املجتمع العماين .وت�س��تهدف املكتبة الأطفال من عمر ثالث
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�س��نوات �إلى �س��بع ع�ش��رة �س��نة ،من كل الأجنا���س ومن فئات املكفوفني
وذوي االحتياجات اخلا�صة �أي�ض ًا.

مركز تاريخ العلوم
عام 2017م

اف ُت ِت َ��ح مركز تاري��خ العلوم الذي �أن�ش���أته اجلامعة الأملاني��ة للتكنولوجيا
يف ُعم��ان ،و ُيعن��ى ه��ذا املرك��ز بتط��ور العل��وم التطبيقي��ة م��ن احلقب��ة
الكال�سيكية الإغريقية-الرومانية ،ثم امتدادها �إلى احلقبة الإ�سالمية،
ثم بيان كيفية تفعيلها يف الع�صور احلديثة ،وتكمن �أهميته يف الإ�س��هام
احل�ض��اري ،والتوا�صل الإن�س��اين لل�ش��عوب يف تطوير العل��وم التطبيقية،
وتو�ضي��ح تاري��خ نق��ل الأف��كار والنظري��ات ،وكذل��ك ف�إن��ه ُيع��د قاع��دة
للرتاك��م العلمي واملعريف� ،إذ ُي َع ّد اجلان��ب التعليمي هو ال ّلب الذي يقوم
عليه املركز ،وهو اجلزء املوحد ملهامه ور�ؤيته وبراجمه.
ويت�ضم��ن املرك��ز معرو�ض��ات متحفي��ة تنق�س��م �إل��ى �س��تة �أق�س��ام ،هي:
الريا�ضي��ات ،والفل��ك ،واملناظر ،وامليكانيكا ،وعلوم ال�س��كون واحلركة،
واجلغرافي��ا الريا�ضي��ة ،وكذلك يت�ضمن مكتبة علمي��ة يف تاريخ العلوم،
�إ�ضافة �إلى الربامج التعليمية التي �س�ترتبط يف تعليمها �ضمن الربامج
الأكادميي��ة يف اجلامع��ة؛ به��دف توف�ير التعلي��م الأف�ض��ل ،والزم��االت
العلمية يف العناية باملخت�صني من �أجل �إجراء الأبحاث العلمية.

مكتبة �أبي الريحان البريوين يف العا�صمة
الأوزبكية ط�شقند
عام 2018م

اف ُت ِت َ��ح املبن��ى اجلدي��د ملكتب��ة «�أب��ي الريح��ان الب�يروين» التابع��ة ملعهد
الدرا�س��ات ال�شرقية يف العا�صمة الأوزبكية ط�شقند؛ تقدير ًا من ح�ضرة

�صاحب اجلاللة ال�س��لطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه -للجهود العلمية
وللعلم والعلماء امل�س��لمني ،الذين كان له��م الدور الكبري يف خدمة علوم
الدي��ن والفقه والتاريخ والفلك واحل�س��اب واجلرب والعلوم الأخرى ،وما
حتتوي��ه من كنوز ثقافية وح�ضارية عريقة وخمطوطات ووثائق تاريخية
و�إ�س�لامية؛ تعزي��ز ًا لعالق��ات ال�صداق��ة بني �س��لطنة ُعم��ان وجمهورية
�أوزبك�س��تان ،وحتت��وي املكتب��ة نح��و ( )40,0000وثيق��ة تاريخي��ة ونحو
� 26أل��ف خمطوط��ة عربية و�إ�س�لامية قدمية ،كما يحت��وي مبنى املكتبة
عل��ى خمترب خم�ص�ص حلفظ وترميم القط��ع التي �أ�صابها التلف بفعل
الزم��ن ،وخمت�برات للأبح��اث ،ومكات��ب للتوثي��ق ،وقاع��ة للمحفوظات
الك�برى ،ومكتبة للق��راء� ،إ�ضافة �إلى غرف للت�صوير والن�س��خ ،ومكاتب
ل�ل�إدارة واخلدم��ات ،وتفتح املكتبة �آفاق ًا للباحث�ين من كل �أنحاء العامل
لال�ستفادة مما حتتويه من مقتنيات.

مرك��ز ُعم��ان للغ��ة والثقاف��ة العربية يف
بيالرو�سيا
عام 2018م

اف ُت ِت َح مركز ُعمان للغة والثقافة العربية يف مبنى كلية العالقات الدولية
التابع��ة للجامع��ة احلكومي��ة البيالرو�س��ية يف مين�س��ك ،وي�أت��ي �إن�ش��اء
ه��ذا املرك��ز بدعم م��ن ال�س��لطنة ،يف �إط��ار تعزي��ز العالق��ات الثقافية
ب�ين البلدي��ن ال�صديق�ين؛ �إذ يهدف �إل��ى تعليم اللغ��ة العربية للناطقني
بغريها ،ون�ش��ر الثقافة العربية �إ�ضافة �إلى �إجراء الدرا�س��ات والأبحاث
وامل�ؤمترات والفعاليات العلمية الأخرى.
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�إنَّ املت�أمل يف �إجنازات قطاع التعليم بال�س��لطنة يف جميع �أنواعه ومراحله خالل م�س�يرة
النه�ض��ة املباركة؛ يلم���س م��دى ِعظم هذه اجلهود الت��ي بذلت يف بناء الإن�س��ان العماين
وتطوي��ر قدرات��ه و�إمكانات��ه يف جميع النواح��ي؛ �إميان ًا ب�أهمية التعلي��م ،ودوره الفاعل يف
دفع عجلة التنمية ال�شاملة امل�ستدامة يف البالد.

الخاتمـــــــــــة

لقد �س��عى هذا الإ�صدار �إلى توثيق بع�ض املنجزات الوطنية التي �ش��هدتها ال�س��لطنة مع
ب��زوغ النه�ض��ة املبارك��ة ،الت��ي قاد زمامه��ا ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س
�ش��ذرات من تلك اجلهود
ابن �س��عيد املعظ��م -حفظه اهلل ورعاه-؛ لينري للقارئ الكرمي
ٍ
املحمودة ،والإجنازات الكبرية املتوالية يف جمايل التعليم والتدريب.
وم��ن امل�ؤ ّم��ل �أن يق��دم ه��ذا الكت��اب ملح��ة علمية ووم�ض��ة تثقيفية ،ي�س��تفيد منه��ا جميع
العاملني بقطاع التعليم واملهتمني ب�ش���ؤونه ،وكذلك �ش��رائح املجتمع املختلفة التي تتطلع
ملعرفة هذه اجلهود امل�ش ِّرفة منذ بداية النه�ضة املباركة �إلى الآن.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�سداد،،،
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�أو ًال :الكتب :

 .1اللجن��ة الوطني��ة ال ُعمانية للرتبية والثقاف��ة والعلوم2014( ،م) 40،عام ًا على �إن�ش��اء اللجنة
الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم� ،سلطنة ُعمان.
 .2مو�س��ى بن �س��امل بن حم��د الربا�ش��دي2013( ،م) ،احلي��اة العلمية ب ُعمان يف عه��د اليعاربة
(1034هـ 1624/م �إلى 1157هـ1744/م) -الطبعة الأولى� ،سلطنة ُعمان.

المصـــــــــــادر
والمراجـــــــــــع

 .3وزارة الإع�لام2010( ،م) ،خط��ب وكلم��ات ح�ض��رة �صاحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن
�سعيد املعظم (2010 - 1970م)� ،سلطنة ُعمان.
 .4وزارة الإعالم2013( ،م)ُ ،عمان 2014/2013م� ،سلطنة ُعمان.
 .5وزارة الإعالم2015( ،م)ُ ،عمان 2015م� ،سلطنة ُعمان.
 .6وزارة الرتاث والثقافة2013 ( ،م) ،املو�سوعة ال ُعمانية -الطبعة الأولى� ،سلطنة ُعمان.
 .7وزارة الرتبية والتعليم2013( ،م) ،التعليم يف ُعمان م�سرية متوا�صلة� ،سلطنة ُعمان.
 .8وزارة الرتبي��ة والتعليم2012( ،م) ،ح�صاد عام درا�س��ي 2013-2012م  ،الإ�صدار احلادي
ع�شر� ،سلطنة ُعمان.
 .9وزارة الرتبية والتعليم2015( ،م) ،ر�ؤى تربوية يف النطق ال�سامي� ،سلطنة ُعمان.
 .10وزارة الرتبية والتعليم2013( ،م) ،ك�شافة ومر�شدات عمان م�سرية وتطور� ،سلطنة ُعمان.
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 .11وزارة الرتبية والتعليم2015( ،م) ،امل�سرية التعليمية يف �سلطنة ُعمان بالأرقام (2015-1970م)� ،سلطنة ُعمان.
 .12وزارة الرتبية والتعليم2003 ( ،م) ،نه�ضة التعليم يف �سلطنة عمان َ ..و ْع ٌد َ َ
ت َّقق -الطبعة الأولى� ،سلطنة ُعمان.
 .13وزارة الرتبية والتعليم و�ش�ؤون ال�شباب1985( ،م) ،ملحات عن ما�ضي التعليم يف ُعمان� ،سلطنة ُعمان.
 .14وزارة التعليم العايل2015( ،م) ،الربامج الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة (� ،)2014/2013سلطنة ُعمان.
 .15وزارة اخلدمة املدنية2014( ،م) ،ن�ش�أة وتطور قطاع اخلدمة املدنية� ،سلطنة ُعمان.

ثان ًيا :املواقع الإلكرتونية:
.1

كلية العلوم ال�شرعية ،عن الكليةhttp://www.css.edu.om ،

.2

اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ،ن�ش�أة اللجنةhttp://oncoman.com ،

.3

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية ،عن املجل�سhttp://www.omsb.org ،

.4

املعهد العايل للق�ضاء ،عن املعهدhttp://www.hji.edu.om ،

.5

وزارة اخلارجية ،املعهد الدبلوما�سيhttps://mofa.gov.om ،

.6

وزارة الدفاع ،معهد العلوم الطوبوغرافيةhttp://www.mod.gov.om/ar-om ،

.7

وزارة ال�سياحة ،متحف الطفلhttp://omantourism.gov.om ،
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