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وتحديث المعارف وتعميقها، وإثرائها وتكييفها مع عالم دائم التغير، انطالقًا 
من األهمية التي توليها السلطنة لتنمية الموارد البشرية، وترسيخ منهج 
التفكير العلمي، وتكوين أجيال متعلمة تشارك في عملية التنمية، وتتعامل 
ات المحلية والعالميــة بكل كفاءة واقتدار..." مع المتغيرات والمســتجدَّ
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ــر وتـــقـــديـــر ــكـ شـ



والتقدي��ر  ال�ش��كر  بجزي��ل  تتق��دم  اأن  التعلي��م  ملجل���س  العام��ة  الأمان��ة  ي�ش��ر 
ر اخلا�س على اإ�ش��هاماته  للفا�ش��ل/ حمم��د ال�ش��يد م�شطف��ى النعم��اين املُ�َشوِّ
اجللية، ومتابعته يف اإثراء هذا الكتاب ب�شور من عد�ش��ته الحرتافية؛ وذلك 
م��ن خ��الل ال�ش��ور ال�شوئي��ة حل�ش��رة �شاحب اجلاللة ال�ش��لطان قابو���س بن 
َور تعرب عن مدى حر�س ح�شرة  �شعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه -، وتلك ال�شُّ
�شاحب اجلاللة -اأبقاه اهلل- على الرتقاء مب�ش��رة التعليم يف ال�ش��لطنة اإىل 

التقدم والتطور دائماً.
كما اأنَّ ال�ش��كر والتقدير مو�شول اإىل جميع اجلهات، وامل�ش��وؤولني واملخت�شني 
من ذوي الراأي والفكر يف اجلوانب التاريخية واجلغرافية ذات ال�شلة مب�شرة 
التعليم يف ال�شلطنة، على تعاونهم البنَّاء واملثمر مع الأمانة العامة يف مراجعة 
الكت��اب، والإف��ادة مبالحظاته��م ومقرتحاته��م الت��ي اأ�ش��همت يف اإث��راء الكتاب 

وتطوير حمتواه لالأف�شل.
مثمن��ني اجله��ود كاف��ة مّم��ا ُب��ذل يف اإجن��از ه��ذا العم��ل الوطن��ي ال��ذي ُيج�ّش��د 
م�شرة التعليم واإجنازاتها يف عهد النه�شة املباركة، واإخراجه بال�شكل الالئق.
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�صــهد قطــاع التعليــم يف �صــلطنة ُعمــان بجميــع اأنواعــه ومراحله خالل 
م�صــرية النه�صة املباركة، والتي انطلقت يف الثالث والع�صــرين من يوليو 
املجيــد عــام 1970م  بقيــادة مولنــا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان 
قابو�ــس بــن �صــعيد املعظم-حفظــه اهلل ورعــاه- الكثري مــن الإجنازات 
والتطــورات امللمو�صــة، والتي اأ�صــهمت يف بنــاء املواطن العمــاين املوؤهل 

للم�صاهمة يف �صوق العمل يف �صتى امليادين.

 لقــد اأكــد جاللتــه -اأعزه اهلل- على اأن ن�صــر مظلة التعليــم وتعميمه يف 
البالد هو من اأبرز اأولويات الأهداف احليوية للنه�صة املباركة؛ لذا فقد 
اأولت حكومة ال�صلطنة اهتمامًا كبريًا بالتعليم والتدريب وذلك لالرتقاء 
بكفــاءة املــوارد الب�صــرية لتقــوم بدورهــا املن�صــود يف التنميــة الوطنيــة 
للبالد؛ حيث قال جاللته -اأيده اهلل- يف خطابه ال�صامي مبنا�صبة العيد 
الوطنــي الثامن ع�صــر املجيد عــام 1988م: »لقد اأولت م�صــريتنا عناية 
كبــرية لإجنــاز البنية الأ�صا�صــية يف جمــايل التعليم والتدريــب، واأكملنا 
ا منا على اإعــداد اأبنائنا للم�صــاركة يف بناء  بذلــك مراحــل مهمــة حر�صً
وتنميــة البــالد، واإنــه ملن ال�صــروري اأن نبذل املزيد مــن اجلهد لتطوير 
ال�صيا�صــات املتبعــة يف هذيــن املجالــن مبا يخــدم توجهاتنا الأ�صا�صــية 
لالعتماد على قوانا الب�صــرية يف خمتلف جمالت العمل، وذلك بالربط 
بــن هــذه ال�صيا�صــات وبن احتياجــات البالد مــن القوى العاملــة ربطًا 
دقيًقــا وفعــاًل، وبــكل مــا يعنيه ذلك من تكيــف وتنوع يف برامــج التعليم 
والتدريــب وفقــاً ملتطلبات العمل يف �صــائر قطاعــات  الدولة من املهنين 
والفنيــن وغريهــم مــن العمالــة املدربة والكفــاءات املوؤهلــة يف خمتلف 

التخ�ص�صات«.

اإن م�صــرية التعليــم يف ال�صــلطنة حافلًة بالبذل والعطــاء، ومت�صي قدمًا 
عامــًا بعــد عام لتنري الطريق بكل همًة واقتدار، ولت�صــكل اأجياًل عمانية 
م�صلحة بالعلم واملعرفة ومواكبة جلميع متغريات وحتديات هذا الع�صر.

وياأتــي كتــاب »حمطــات م�صــرقة يف م�صــرية التعليــم يف �صــلطنة ُعمان« 
ليعر�ــس اأبــرز منجــزات التعليم  امل�صــتمرة يف ال�صــلطنة، واجلهود التي 
ُبذلت وما زالت ُتبذل اإلى الآن يف �صــبيل تطوير منظومة التعليم تعزيزًا 
لكفــاءة املوارد الب�صــرية. كما يهدف هــذا الإ�صدار اإلى ت�صــليط ال�صوء 
علــى تلــك اجلهود املتوا�صلة واملحمودة يف م�صــرية التعليم يف ال�صــلطنة 
منــذ عــام 1970م وحتى الآن موثقة بال�صــنوات. ف�صاًل عــن ذلك، فاإنه 
يــزود القــارئ الكرمي ب�صــورة وا�صحة املعامل مبــا مت اإجنازه يف جمايل 

التعليم والتدريب.

ومــن هــذا املنرب؛ فاإن جمل�ــس التعليم ُي�صــيد باجلهــود املبذولة من قبل 
جميع القطاعات املعنية بالتعليم يف ال�صلطنة من اأجل الرتقاء مبنظومة 
التعليــم بجميــع اأنواعه ومراحله، وعلى امل�صــتوين الكمــي والنوعي منذ 
بــزوغ النه�صة املباركة، ومن املاأمول اأن يكون هذا الكتاب مرجعًا مفيدًا 
للمعنيــن بال�صــوؤون التعليمية وغريهم من اأطياف املجتمع يف ال�صــلطنة 

وخارجها.

ن�صــاأل اهلل �صبحانه وتعالى، اأن ي�صبغ على هذا الوطن العزيز اآلءه، واأن 
يحفظ قائد م�صــريته املباركة ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س 
ابــن �صــعيد املعظم - حفظــه اهلل ورعاه- واأن ُيدمي عليه لبا�ــس ال�صحة 

والعافية.

خالد بن هالل بن �شعود البو�شعيدي
وزير ديوان البالط ال�شلطاين    

رئي�س جمل�س التعليم        

واهلل تعالى املوفق،،
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ُيَعــدُّ التعليــم الركيــزة الأ�صا�صــية للتنميــة امل�صــتدامة، وحجــر الزاويــة يف بنــاء الأمــم 
واحل�صــارات الإن�صــانية، وقــد قطعت م�صــرية التعليم يف �صــلطنة عمان �صــوطًا كبريًا يف 
�صــبيل الرتقــاء بالإن�صــان العمــاين، فقد مرت هذه امل�صــرية مبراحل عديــدة منذ بداية 
النه�صــة املباركــة اإلى الآن، وحفلــت بكثري من الإجنازات يف هــذا القطاع احليوي الذي 

ي�صهم يف دفع عجلة التنمية ال�صاملة يف البالد.

ا على توثيق م�صــرية التعليم يف ال�صــلطنة �صعت الأمانة العامة ملجل�س التعليم اإلى  وحر�صً
اإعداد هذا الكتاب؛ ليك�صف للقارئ الكرمي باإيجاٍز تعدد موؤ�ص�صات التعليم يف ال�صلطنة، 

واأبعادها التعليمية املتنوعة، وما تنه�س به من دور ريادّي يف هذا امل�صمار.

وقد حر�س الكتاب على تتبع م�صــرية التعليم يف ال�صــلطنة من خالل الوقوف يف حمطات 
م�صرقة على املوؤ�ص�صات التي لها عناية به، كّل منها يف جمال اخت�صا�صه، وهي حمطات 
د التطّور الزمني مل�صرية الإجنازات  تعر�س مادة هذا الكتاب ب�صكل موجز، عن طريق َر�صْ

يف جمايل التعليم والتدريب يف كل موؤ�ص�صة من هذه املوؤ�ص�صات.

ولتحقيق هذا الغر�س املنهجّي جاء الكتاب يف خم�صــة ع�صــر ف�صاًل، اأُفِرَد الف�صل الأول 
منــه ملجل�ــس التعليــم؛  ليــربز دور املجل�ــس يف النهو�ــس بقطــاع التعليم مبختلــف اأنواعه 
ومراحلــه وخمرجاتــه، والعمل علــى �صمان جودته، مبــا يتفق وال�صيا�صــة العامة للدولة، 

وخطط التنمية، وحاجات �صوق العمل.

وجاء الف�صل الثاين؛ ليك�صف للقارئ ملحات عن التعليم يف ال�صلطنة قبل عام 1970م.

نا اأْبرز املحطات امل�صــرقة يف م�صــرية  اأما الف�صالن الثالث والرابع من الكتاب فقد ت�صمَّ
ْيه املدر�صــي والعايل، من حيث منو اأعداد املدار�ــس، واجلامعات، والكليات  التعليم ب�صــقَّ
اخلا�صــة، وكذلــك الرتقــاء بامل�صــتوى العلمي واملعــريف للمنت�صــبن للقطاع، منــذ بداية 

النه�صة املباركة اإلى الآن.

وا�صتعر�س الف�صل اخلام�س اأهم املحطات امل�صرقة يف م�صرية التعليم بجامعة ال�صلطان 
قابو�ــس، مــن حيث تاأ�صي�صــها وتطوُّرهــا، وما ي�صــتحدث يف كلياتها العلمية وم�صت�صــفاها 
اجلامعــّي منــذ تاأ�صي�صــها اإلى وقتنا احلا�صــر، وكذلك اإعطاء ملحة عــن عنايتها بالبحث 
العلمــي والبتــكار، مــن خالل الوقوف علــى مراكزها العلميــة، والكرا�صــي البحثية التي 

اأن�صئت فيها.

مقدمـــــــــــة
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ق الكتــاب يف الف�صل ال�صاد�ــس اإلى تبيان املحطات امل�صــرقة يف  كمــا تطــرَّ
م�صــرية التعليــم مبركز ال�صــلطان قابو�ــس العــايل للثقافة والعلــوم، الذي 
ي�صعى اإلى اإبراز دور ال�صلطنة احل�صاري والثقايف والعلمي على ال�صعيدين 
الإقليمــي والــدويل، كما يتبع املركز عــددًا من معاهد العلوم الإ�صــالمية، 
وكذلــك كلية ال�صــلطان قابو�ــس لتعليــم اللغــة العربية للناطقــن بغريها، 

اإ�صافة اإلى اإ�صرافه على كرا�صي ال�صلطان قابو�س العلمية. 

وا�صــتمل الف�صــل ال�صــابع علــى بيــان اأبــرز املحطات امل�صــرقة يف م�صــرية 
التعليــم التقنــي والتعليــم والتدريب املهنــي، الذي مَتثَّل يف اإن�صــاء املعاهد 

واملراكز التدريبية املهنية، والكليات التقنية واملهنية.

�َس لبيان اأبرز املحطات امل�صــرقة يف م�صرية  اأما الف�صل الثامن فقد ُخ�صِّ
التعليــم ال�صحــي، الــذي جتلَّــى يف اإن�صــاء عــدٍد مــن معاهــد التمري�ــس، 

واملعاهد التخ�ص�صية، اإ�صافة اإلى معاهد العلوم ال�صحية.

كمــا ت�صمــن الف�صل التا�صــع اأبرز املحطات امل�صــرقة يف م�صــرية املجل�ــس 
العمــاين لالخت�صا�صــات الطبيــة؛ اإذ ياأتــي اإن�صــاء هــذا املجل�ــس بهدف 
تطوير التعليم الطبي العايل، ورفع امل�صتوى ال�صحي العام بال�صلطنة، من 
خالل اإحلاق الأطباء وغريهم من الكوادر ال�صحية بربامج تدريبية ذات 

م�صتوى عاٍل يف �صتى التخ�ص�صات الطبية وال�صحية.

اأمــا الف�صــل العا�صــر من الكتــاب فقد ا�صــتعر�س اأهم املحطات امل�صــرقة 
ــل يف اإن�صــاء املدار�ــس والكليات  يف م�صــرية التعليــم الع�صــكري، الــذي مَتثَّ
الع�صكرية املتخ�ص�صة، واملراكز التدريبية ملختلف اأ�صلحة قوات ال�صلطان 
امل�صــلحة، وكذلك كلية احلر�ــس ال�صــلطاين العمــاين التقنيــة،  واأكادميية 

ال�صلطان قابو�س لعلوم ال�صرطة يف مدينة نزوى.

�َس الف�صل احلادي ع�صر للحديث عن م�صرية تعليم القراآن الكرمي  وُخ�صِّ
والعلوم ال�صــرعية، الذي جتلَّى يف  اإن�صــاء مدار�ــس القــراآن الكرمي، وكلية 

العلوم ال�صرعية.

ث عن اأبرز املحطات امل�صرقة  اأما الف�صل الثاين ع�صر من الكتاب فقد حتدَّ
يف م�صرية الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي، التي ت�صعى اإلى ن�صر ثقافة 
اجلــودة، واعتماد موؤ�ص�صــات التعليم العايل والربامــج التي تطرحها، من 
اأجل متكن اخلريجن من املناف�صــة يف �صــوق العمل، والإ�صــهام يف عملية 

النه�صة ال�صاملة التي ت�صهدها ال�صلطنة. 

واأفــرد الف�صل الثالث ع�صــر مــن الكتاب لعر�ــس اأبرز املحطات امل�صــرقة 
يف م�صــرية جمل�ــس البحث العلمي، اإذ ياأتي اإن�صــاء جمل�ــس البحث العلمي 
بهــدف دعــم التقــدم الذي ت�صــهده ال�صــلطنة يف �صــتى املجــالت العلمية، 
والقت�صاديــة، والجتماعيــة، والثقافيــة وغريهــا؛ وذلــك عــن طريــق ما 

ينتجه من برامج بحثية، وبرامج ابتكار، وم�صاريع ومبادرات.

وا�صــتعر�س الف�صل الرابع ع�صــر اأبرز املحطات امل�صــرقة يف م�صرية اللجنة 
الوطنيــة الُعمانيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم، التي اأن�صــئت بهــدف حتقيق 
ال�صــتفادة الق�صــوى مــن املنظمــات الدوليــة املعنيــة بالرتبيــة والثقافــة 
والعلــوم والت�صال واملعلومــات؛ لتبادل اخلربات وال�صت�صــارات يف جمالت 

اخت�صا�صها.

وتنــاول الف�صــل الأخري من الكتاب - وهو الف�صل اخلام�ــس ع�صــر -اأبرَز 
املحطات الأخرى امل�صرقة يف م�صرية التعليم، التي متثلت يف اإن�صاء املعاهد 
املتخ�ص�صــة، كمعهد الإدارة العامة، ومعهــد تطوير الكفاءات،  وغريهما 

من املوؤ�ص�صات التي تعنى مبجايل التعليم والتدريب يف ال�صلطنة.

واأخرًيا.. فاإن الأمانة العامة ملجل�س التعليم ت�صعى من وراء اجلهد املبذول 
يف هــذا الكتــاب اإلــى الوقــوف علــى اأبرز اجلوانــب احل�صارية يف م�صــرية 
التعليم يف هذا الوطن املعطاء، كا�صًفا لأبعاده املتنوعة، و�صاماًل لقطاعاته 
املختلفة وموؤ�ص�صاته الرائدة، ودافًعا يف الوقت نف�صه اإلى مزيد من التقّدم 
والتجديــد يف هــذا امل�صمــار يف ظــّل القيــادة احلكيمــة حل�صــرة �صاحــب 

اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه -.

 واهلل املوفق ملا فيه اخلري.



الفصل األول
مجلس التعليم



»ل يخف��ى اأنَّ التعلي��َم اأ�شا���ُس التنمي��ة، ففي مراحله املتعددة، ومن خ��الل مناهجه املتنوعة 
ُتَعدُّ القوى العاملة الوطنية الالزمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ براجمها يف �شتى امليادين؛ 
لذل��ك كان لب��د لنج��اح خط��ط التنمي��ة وبراجمها التنفيذي��ة على النحو املبتغى وامل�ش��توى 
املطل��وب م��ن �شم��ان ج��ودة خمرج��ات التعليم، والنهو���س مبختل��ف اأنواعه ومراحل��ه، وفقاً 

لل�شيا�شة العامة للدولة، ومبا يوؤدي اإىل بلوغ الأهداف التي ن�شعى جميعاً اإىل حتقيقها. 
وخالل الفرتة املن�شرمة ُطبَِّقت يف ُعمان اأنظمة ومناهج تعليمية متنوعة، وبرامج تدريبية 
وتاأهيلي��ة متع��ددة، اإل اأن الأم��ر يتطل��ب اإي��الء عناي��ة اأك��رب للرب��ط ب��ني خمرج��ات التعلي��م 
ومتطلبات �شوق العمل؛ لذلك فاإنه من اأولويات املرحلة التي منر بها، واملرحلة القادمة التي 
ن�شت�ش��رفها مراجع��ة �شيا�ش��ات التعلي��م وخططه وبراجمه وتطويرها، مب��ا يواكب املتغّرات 
التي ي�ش��هدها الوطن، واملتطلبَّات التي يفر�شها التقدم العلمي والتطور احل�شاري و�شوًل 

اإىل بناء جيل م�شلَّح بالوعي واملعرفة والقدرات املطلوبة للعمل املفيد.
وما اإن�شاء جمل�س التعليم اإل للنهو�س بهذا القطاع؛ لذلك يجب على �شائر اجلهات امل�شرفة 
عل��ى التعلي��م مبختل��ف اأنواع��ه وم�ش��توياته اأن تتع��اون م��ع هذا املجل���س بكل فاعلي��ة وجدية 
ومثاب��رة، ول يفوتن��ا يف ه��ذا املق��ام اأن ندع��و جمل���س ُعم��ان اإىل تق��دمي روؤاه واأف��كاره يف ه��ذا 
ال�ش��اأن اإىل جمل���س التعليم، ونحن على ثقة باأنَّ اجلهود امل�ش��رتكة �ش��وف توؤدي اإىل النتيجة 

ة مب�شيئة اهلل«. املرجوَّ

من النطق ال�سامي
مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س ُعمان

12 نوفمرب 2012م
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اإن�شاء جمل�س التعليم العايل
عام 1998م

�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين رقم )98/65( باإن�صــاء جمل�ــس التعليم العايل، 
الــذي يخت�ــس بَر�ْصــم ال�صيا�صــة العامــة للتعليــم يف اجلامعــات واملعاهــد 
العليــا، والعمــل على توجيهها مبا يتفق مع حاجات البالد، وتي�صــري حتقيق 
الأهــداف الثقافيــة والجتماعيــة والقت�صاديــة والعلمية للدولــة، وتنظيم 
قبــول الطــالب يف اجلامعات واملعاهد العليا، وحتديد اأعدادهم بالتن�صــيق 
مــع اجلهــات املخت�صــة، والتن�صــيق بــن الأق�صــام املتناظــرة يف موؤ�ص�صــات 
التعليــم العــايل، واقرتاح تعديل قوانــن واأنظمة التعليم العــايل وبحثها يف 
�صــوء تطور ال�صيا�صــات العامــة للدولة، والنظر فيما يواجــه التعليم العايل 
مــن �صعوبــات، واقــرتاح الو�صــائل الكفيلــة بتذليلها، ومراجعة م�صــروعات 
القوانــن املتعلقــة بالتعليم العــايل التي تعدها اجلهات املخت�صة، ودرا�صــة 
مــا يحيله اإليه جاللة ال�صــلطان اأو جمل�ــس الوزراء مــن مو�صوعات التعليم 
العــايل واإبداء الراأي فيهــا، والنظر فيما تعر�صه عليه اجلامعات واجلهات 
احلكومية املخت�صة من م�صــائل تتعلق بالتعليــم العايل، والنظر فيما يتعلق 
مب�صــائل التعليم يف م�صــتوياته ونوعياتــه املختلفة، والطــالع على التقارير 
ال�صــنوية التــي تعدهــا اجلامعات واجلهــات احلكومية املخت�صــة حول اأداء 
موؤ�ص�صــات التعليــم العايل، واتخــاذ التو�صيات املنا�صــبة ب�صــاأن تقومي هذا 
الأداء وتطويره، واإعداد تقارير �صــنوية ملجل�ــس الوزراء عن اأو�صاع التعليم 
العــايل، وتقــدمي التو�صيــات املنا�صــبة يف هذا ال�صــاأن، اإ�صافة اإلــى املتابعة 

الدورية لتنفيذ �صيا�صاته وقراراته. 
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ال�صــلطان  اجلاللــة  �صاحــب  حل�صــرة  ال�صــامية  الروؤيــة  مــن  انطالقــًا 
قابو�ــس بــن �صــعيد املعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه- وتوجيهاتــه ال�صــامية 
الكرميــة بالنهو�س بقطاع التعليم يف ال�صــلطنة مبختلف اأنواعه ومراحله 
وخمرجاته، والعمل على �صمان جودته مبا يتفق وال�صيا�صة العامة للدولة 
وخطــط التنميــة وحاجات �صــوق العمل؛ جاء �صدور املر�صــوم ال�صــلطاين 
ال�صامي رقم )2012/48( باإن�صاء جمل�س التعليم؛ ليكون امتدادًا ملجل�س 
التعليم العايل، ويكون للمجل�ــس يف �صــبيل حتقيق اأهدافه الخت�صا�صات 
الآتيــة: و�صــع ال�صيا�صــة العامــة التــي ي�صــري عليها املجل�ــس يف ممار�صــته 
لخت�صا�صاته، ور�صــم ال�صيا�صة العامة للتعليم مبختلف اأنواعه ومراحله، 
والعمــل علــى توجيه التعليم مبا يتفق وال�صيا�صــة العامة للدولة ومتطلبات 
التنميــة ال�صــاملة، ومبا يوؤدي اإلى حتقيق الأهــداف الثقافية والجتماعية 
املجال�ــس  مــع  بالتن�صــيق  وذلــك  لل�صــلطنة،  والعلميــة  والقت�صاديــة 

املتخ�ص�صة، والعمل على متابعة تنفيذها، وو�صع ا�صرتاتيجية للتعليم يف 
اإطار ال�صيا�صة العامة للدولة بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة، والعمل على 
متابعــة تنفيذهــا، ومتابعة جــودة التعليم بجميع اأنواعــه ومراحله وتقييم 
م�صــتواه، واتخــاذ الإجــراءات الالزمــة كافــة؛ ل�صمان جــودة خمرجاته، 
ومراجعــة �صيا�صــات التعليــم وخططــه وبراجمــه وتطويرهــا مبــا يواكــب 
خمتلــف املتغــريات، ويتفق وال�صيا�صــة العامة للدولة، ور�صــم ال�صيا�صــات 
وو�صع الآليات املنا�صــبة؛ لتحقيق الربط والتكامل بن خمرجات التعليم، 
مبختلــف اأنواعــه ومراحلــه، مبــا يف ذلــك التعليــم التطبيقــي والتقنــي 
واملهنــي، والعمــل على ربط الربامــج التعليمية والتخ�ص�صات الدرا�صــية 
مبتطلبات �صــوق العمل يف ال�صــلطنة، وتنظيم قبول الطالب يف موؤ�ص�صات 
التعليــم مبختلــف اأنواعــه ومراحلــه، وحتديــد اأعدادهــم بالتن�صــيق مــع 
اجلهــات املخت�صــة، واملوافقــة علــى اإن�صــاء موؤ�ص�صــات التعليــم مبختلــف 

اإن�شاء جمل�س التعليم 
عام 2012م 
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اأنواعــه ومراحلــه يف اإطار ال�صيا�صــة العامة للدولة، قبــل منح الرتخي�س 
باإن�صائها من اجلهات املخت�صة، واإقرار ا�صرتاتيجيات وخطط موؤ�ص�صات 
التعليــم العــايل مبختلف اأنواعه، ومتابعة تنفيذها بالتن�صــيق مع اجلهات 
املخت�صــة، والعمــل علــى مراجعــة وتطويــر املناهــج الدرا�صــية وبرامــج 
التعليم، و�صيا�صــات المتحانات والتقومي، واأ�صــاليب الإدارة والإ�صــراف، 
مبا يكفل حتقيق ال�صيا�صــة العامة للتعليم يف ال�صــلطنة، وذلك بالتن�صــيق 
مع اجلهات املخت�صة، ومتابعة �صــوؤون التعليم وما يعرت�صه من �صعوبات، 
وو�صع اخلطط والربامج الكفيلة بحلِّها، ومتابعة ودرا�صة اأو�صاع منت�صبي 
موؤ�ص�صــات التعليم مبختلف اأنواعه ومراحلــه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة 
برعايتهــم مــن خــالل حت�صــن م�صــتوى اأداء تلــك املوؤ�ص�صــات، ودرا�صــة 
التقاريــر ال�صــنوية التــي تعدهــا اجلهــات املخت�صة ب�صــاأن التعليــم واأداء 
موؤ�ص�صــاته، واتخــاذ الإجــراءات املنا�صــبة يف هــذا اخل�صو�ــس،  والعمــل 

على ت�صــجيع الدرا�صــات ذات ال�صلــة بالتعليم ودعم اإعدادها وَن�ْصــرها، 
وتوثيــق التعــاون وتبادل اخلربات مع اجلهــات املماثلة يف الدول الأخرى، 
واملنظمــات الدوليــة املعنيــة يف جمــال التعليم مبختلف اأنواعــه ومراحله، 
والإ�صــراف علــى الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي يف اإطــار اأحكام 
املر�صــوم ال�صلطاين رقم )2010/54( باإن�صــاء الهيئة العمانية لالعتماد 
الأكادميــي، واقــرتاح م�صــروعات القوانــن املتعلقــة بالتعليــم، واإبداء ما 
يراه يف �صــاأن ما ترفعــه اجلهات املخت�صة من هذه امل�صــروعات، ومتابعة 
القوانــن واأنظمــة التعليــم النافــذة والعمــل علــى حتديثهــا وتطويرهــا، 
ودرا�صــة م�صــروعات التفاقيــات الدوليــة ذات ال�صلــة بالتعليم مبختلف 
اأنواعــه ومراحلــه، ومراجعــة التفاقيــات النافــذة، وذلــك بالتن�صــيق مع 
اجلهــات املخت�صة، اإ�صافة اإلى اإعداد تقرير �صــنوي عن التعليم مبختلف 

مراحله واأنواعه، ورفعه اإلى جمل�س الوزراء.



20

امل�شاريع التي اأ�شرف عليها املجل�س
عام 2003م

يف �صوء توجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- 
ل جمل�ــُس التعليم العايل  يف جمل�ــس ُعمان 2011م باإجراء تقييم �صــامل للعملية التعليمية؛ �َصــكَّ
)�صــابقًا( جلنــًة وزارية، واتخــذت قرارًا باأن يتــم حتديث وثيقة ا�صــرتاتيجية التعليم )2006-

2020م(وتنقيحهــا، ويف ظــل الخت�صا�صــات واملهام امل�صــندة اإلى جمل�ــس التعليم الذي اأن�صــئ 
َل فريٌق فني لتحديث ا�صرتاتيجية  مبوجب املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )2012/48( �ُصــكِّ

التعليم يف �صلطنة ُعمان وتنقيحها.

وقد ُبِنيت هذه ال�صرتاتيجية على عدد من الدرا�صات التي قام بها فريق من اخلرباء العمانين 
والدوليــن خــالل فــرتة اإعدادهــا مب�صــاركة الأطراف املعنيــة بالتعليــم، ونتج عن ذلــك اإعداد 
وثيقة جديدة با�صــم »ال�صــرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �صلطنة ُعمان 2040« اآخذة يف العتبار 
التغيــريات والتطــورات التــي طراأت على قطــاع التعليم، وكذلك التوجهــات اجلديدة للحكومة؛ 
اإذ ياأتي م�صــروع ال�صــرتاتيجية الوطنية للتعليم 2040 موجهًا اأ�صا�صــيًا ل�صيا�صــات تطوير قطاع 
التعليم بال�صلطنة وخططها املر�صومة يف اخلطط اخلم�صية امل�صتقبلية؛ فقد ُبنيت ال�صرتاتيجية 
الوطنية للتعليم على اأربعة اأ�ص�س رئي�صة، وهي: و�صع اإطار عمل جديد للتعليم، وبناء القدرات، 

ي اأ�صلوب يعتمد على املخرجات. ونقل امل�صوؤوليات للموؤ�ص�صات التعليمية، وتبنِّ

كمــا تناولــت اأبعاد املنظومة التعليمية كافة من خالل خم�ــس ا�صــرتاتيجيات فرعية، هي: اإدارة 
التعليــم، والتحاق الطالب وتقدمهم عرب املراحــل التعليمية وقطاعات العمل، وبناء اجلودة يف 
التعليــم، والبحث العلمي والتطوير، ومتويل التعليم، كما تهدف ال�صــرتاتيجية الوطنية للتعليم 
2040 اإلــى بنــاء نظام فاعل لإدارة قطاع التعليم وحوكمته، واإيجاد نظام تعليمي ي�صــهل التقدم 
الفاعل للطالب، وانتقالهم اأثناء مراحل التعليم قبل املدر�صــي واملدر�صــي حتى التعليم العايل، 
ثم التحاقهم بقطاعات العمل، وكذلك الرتقاء بجودة النظام التعليمي، وبناء قدرات م�صتدامة 

للبحث العلمي يف قطاع التعليم، ف�صاًل عن بناء نظام متويل فاعل وم�صتدام لقطاع التعليم.
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عام 2012م
تنفيذًا للتوجيهات ال�صــامية حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان املعظم 
-اأبقــاه اهلل- يف خطابــه ال�صــامي اأثناء النعقاد ال�صــنوي ملجل�ــس ُعمان 
لعــام 2012م باأهميــة التعليــم، و�صمــان جــودة خمرجاتــه، و�صــرورة 
مراجعــة �صيا�صــته وخططــه وبراجمه، مبــا يواكب املتغريات املت�صــارعة 
التي ي�صــهدها الوطن، و�صــعيًا اإلى و�صع هذه التوجيهات مو�صع التنفيذ، 
اتخذ جمل�س التعليم قرارات عدة، منها: ت�صكيل جلنة رئي�صة لالإ�صراف 
علــى درا�صــة اإعــادة هيكلة منظومــة التعليم مبختلــف مراحلها، و�صبط 
جودتــه، وتنويع خمرجاته، ورفع الطاقة ال�صــتيعابية ملوؤ�ص�صــات التعليم 
العــايل، والتعليــم التقنــي واملهنــي، مبوجــب القــرار رقــم )2012/1(، 
وقد ت�صمنت الدرا�صــة خم�صــة حماور، هي: درا�صــة اإعــادة هيكلة نظام 
التعليــم العــام، ودرا�صــة اإعــادة هيكلــة نظــام التعليــم العايل، ودرا�صــة 
الطاقــة ال�صــتيعابية مبوؤ�ص�صــات التعليــم العايل، ودرا�صــة تنويع التعليم 
العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �صــوق العمل، وكذلك 
درا�صــة اأنظمة اإدارة جودة التعليم، ومتكنت الدرا�صــة من تو�صيف اأبرز 
التحديــات التي تواجه منظومة التعليم يف ال�صــلطنة، من خالل حتليلها 
وعامليــًا،  امليدانيــة حمليــًا  بالزيــارات  وقيامهــا  املتوافــرة،  للدرا�صــات 
وتقوميهــا للو�صع الراهــن لهذه املنظومة؛ اإذ قدمت الدرا�صــة جملة من 
املقرتحــات ملواجهــة تلــك التحديــات، والعديد مــن التو�صيــات املت�صلة 
باملحاور اخلم�صة امل�صتهدفة، كما اأن تو�صيات الدرا�صة جاءت من�صجمة 
مــع مــا ورد يف وثيقــة ال�صــرتاتيجية الوطنيــة للتعليــم يف �صــلطنة ُعمان 
2040؛ لتكــون مكملــة ملا ورد يف تلك الوثيقــة بحيث ل تتعار�س معها؛ اإذ 
يهدف كالهما اإلى اإعادة �صياغة املنظومة التعليمية وتطويرها للو�صول 

بها اإلى الأف�صل.

عام 201٧م
تف�صــل املقــام ال�صــامي حل�صــرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن 
�صــعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه- باعتماد فل�صفة التعليم يف ال�صلطنة، 
وفقــًا ملــا احتوته مــن م�صادر رئي�صــة ومبــادئ واأهــداف عامــة للتعليم؛ 
لتكون مرجعًا لبناء ال�صيا�صــات التعليمية، وموجهًا نحو التطوير امل�صتمر 

للتعليم يف جميع مراحله واأنواعه. 

وممــا جتــدر الإ�صــارة اإليــه اأّن اأول وثيقــة لفل�صــفة التعليم تبنتهــا وزارة 
الرتبيــة والتعليــم قــد �صــدرت يف عــام 1978م خالل اخلطة اخلم�صــية 
الأولــى، كمــا قامــت الــوزارة مبراجعــة تلك الوثيقــة يف عامــي 2003م، 
و2009م خــالل خطتــي التنميــة اخلم�صــية ال�صاد�صــة وال�صــابعة، ونظرًا 
للم�صــتجدات والتطــورات التــي �صــهدتها ال�صــاحة املحليــة والدولية كان 
لبــد من اإجــراء حتديث على فل�صــفة التعليم بال�صــلطنة وتطويرها، مبا 
ين�صجم مع متطلبات النه�صة الُعمانية، مع الأخذ يف العتبار م�صتجدات 
ه جمل�ــس  الأبعــاد الجتماعيــة والقت�صاديــة وال�صيا�صــية؛ لــذا فقــد وجَّ
التعليم اإلى اإعداد وثيقة جديدة تتناغم مع الو�صع الراهن، وت�صت�صــرف 
اآفــاق امل�صــتقبل، وت�صم بــن جنباتها جممــل اأهداف وتوجهــات التعليم 
يف ال�صــلطنة بجميع اأنواعه ومراحله،وتعترب فل�صــفة التعليم امل�صار اإليها 
قاعدة ر�صينة للنظام التعليمي بال�صلطنة، تتميَّز بطابع ال�صمول والتكامل 
هات حتقيق  والأ�صالــة واملعا�صــرة والتجديد، كما حتتوي اأي�صًا على موجِّ
النمو املتكامل للمتعلم روحيًّا ونف�صيًّا وفكريًّا وخلقيًّا وج�صميًّا واجتماعيًّا؛ 
لتعزيز املواطنة والهوية الُعمانية ذات القيم الأ�صيلة لدى اأبنائها، ف�صاًل 
عــن ال�صــعي اإلى تعريــف املتعلمن بالتزاماتهــم الدينيــة، والجتماعية، 
والقانونيــة يف عالقاتهم املتنوعة مع اأنف�صــهم ومــع الآخرين، وذلك مبا 
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يقــدم اإليهم من تعليم عايل اجلودة، مت�صمنًا برامج تعليمية واأكادميية 
وم�صــارات متنوعة للتعليم، ت�صهم يف �صقل مهارات املتعلم ورفع كفاياته 

مبا يواكب متطلباِت التنمية امل�صتدامة.

الندوات التي عقدها املجل�س
عام 2014م

عقد جمل�ــس التعليم الندوة الوطنية »التعليم يف �صــلطنة عمان: الطريق 
اإلى امل�صــتقبل«، وقد جاءت الندوة ا�صتجابًة للتوجيهات ال�صامية حل�صرة 
�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه - 
ب�صــرورة مراجعة �صيا�صــات التعليم وخططه وتطويرهــا، مبا يتواءم مع 
متطلبات املجتمع و�صوق العمل، ومواكبة ملا ي�صهده الع�صر احلا�صر من 
حتوُّلت يف جميع مناحي احلياة، باعتبار التعليم منطلقًا اأ�صا�صيًا لإعداد 
املــوارد الب�صــرية املوؤهلــة وتنمية قدراتهــا: املعرفية والإداريــة والعملية؛ 

لتتمكن من قيادة التنمية ال�صاملة والوفاء مبتطلباتها التنفيذية. 

ها جمل�ــس التعليم؛ بهدف  وهدفت الندوة اإلى عر�س امل�صــاريع التي اأعدَّ
تطويــر منظومة التعليم يف �صــلطنة ُعمان، وتو�صــيع امل�صــاركة املجتمعية 
لإثــراء امل�صــاريع املقدمــة، وعر�ــس خارطــة طريــق مل�صــتقبل التعليم يف 
�صــلطنة ُعمان وبلورتها؛ لأجل تبادل اخلربات واملعارف مع طيف وا�صــع 
مــن املهتمــن بالتعليــم واخلــرباء و�صنــاع القرار؛ بنــاًء علــى اأن التعليم 
م�صــوؤولية اجلميع، فالبد اأن تت�صافر اجلهود من اأجل الرقي به لتحقيق 
م�صتقبل م�صرق لُعمان واأهلها، وقد خرجت الندوة باآراء ومقرتحات من 
املعنيــن بالتعليم واملهتمن به والطالب واأولياء الأمور، ومتت درا�صــتها 

وال�صتفادة منها لإثراء امل�صاريع املقدمة.

عام 201٧م
عقد جمل�س التعليم ندوة »التعليم والتوجهات التنموية وفر�س التوظيف 
ــَط لهذه النــدوة لتكون  احلاليــة وامل�صــتقبلية يف �صــوق العمــل«، وقــد ُخطِّ
يف اأربــع حلقــات عمل حت�صرييــة يف �صــبتمرب 2016م، وفرباير 2017م، 
وا�صــتقطبت الندوة م�صــاركن من خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة 
منهــا قطاعــات التعليــم، والأعمــال، والتخطيــط يف ال�صــلطنة، وكذلــك 
قطاعــات ال�صحــة وال�صــياحة، والزراعــة والــروة ال�صــمكية، والتعدين 

واخلدمات اللوج�صتية، والنقل والت�صالت.

كمــا تناولــت النــدوة ثالثــة حمــاور اأ�صا�صــية، هــي: الثــورة ال�صناعيــة 
الرابعــة وانعكا�صــاتها علــى التعليــم و�صــوق العمــل، وامل�صــروع الوطنــي 
ملواءمــة خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �صــوق العمل، وكذا واقع 
القت�صــاد العمــاين وتوجهاتــه امل�صــتقبلية وانعكا�ــس ذلك علــى التعليم 
والتوظيــف، وقــد اأغنــت مقرتحــاُت امل�صــاركن يف النــدوة ومداخالُتهم 
املو�صوعــاِت املطروحَة، والتي خرجت مبرئيات وا�صحة بنوعية الربامج 
احلاليــة  الفــرتة  يف  العمــاين  العمــل  ل�صــوق  املطلوبــة  والتخ�ص�صــات 

وامل�صتقبلية.



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 َيِغ��ْب ع��ن بالنا تعلي��م الفت��اة، وهي ن�شف 
ُم �َش��ْطر  املجتم��ع ف��كان اأن خرج��ت الفتاة العمانية املتعط�ش��ة اإىل العلم، حتمل حقيبتها، وُتَيمِّ
املدر�شة. مدار�س يف كل جزء من اأجزاء ال�شلطنة للبنني وللبنات؛ فالعلم �شرورة لزمة، ولبد 

اأن يتعلم اجلميع؛ لي�شعد بهم الوطن...«

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني الثاين املجيد

18 نوفمرب 1972م
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كان جميء الإ�صــالم بداية مرحلة تاريخية وتعليمية مهمة؛ اإذ ركز منذ 
بدايته على اأهمية القراءة والعلم والتعليم، وكان لزامًا اأن ينعك�س هذا 
اخلطــاب علــى اأي فرٍد اأو بلــٍد يدخل يف الدين الإ�صــالمي كما حدث يف 
ُعمان، فال�صحابي اجلليل مازن بن غ�صوبة )25هـ/ 645م( الذي كان 
اأول مــن اأ�صــلم من اأهلها، وبعد اأن التقى بالر�صــول الكــرمي -�صلى اهلل 
عليه و�صــلم- واأخذ عنه، عاد ليوؤ�ص�ــس م�صــجد )امل�صمار( يف �صــمائل، 
الذي ُيَعّد املدر�صة الإ�صالمية الأولى التي اهتمت بتعليم مبادئ الإ�صالم 
ون�صــرها. وقــد اأجنبــت ُعمــان علمــاء اأجالء يف جمــالت دينيــة ولغوية 
خمتلفــة تركــوا ب�صماتهــم علــى م�صــرية العلــم، مــن اأبرزهــم: التابعي 
الإمــام جابر بن زيد الأزدي )18هـ/639م- 93هـ/711م(، الذي كان 
مــام الربيــع  حمدثــًا وفقيهــًا واإمامــًا يف احلديــث والتف�صــري، والإ
ابــن حبيــب بن عمــرو الفراهيــدي الأزدي )تــويف: بــن 175-179هـ/ 
791-795م(�صاحــب امل�صــند املعــروف )م�صــند الإمام الربيــع( الذي 
جمــع فيــه اأحاديث الر�صــول الكرمي-�صلى اهلل عليه و�صــلم-، وقد اأخذ 
حيل )ق: 2هـ/  عنــه جماعة من طالب العلم اأ�صــهرهم: حمبوب بن الرَّ
8م(، ومو�صى بن اأبي جابر الأزكوي )181هـ/ 797م(، وال�صيخ ب�صري بن 
املنــذر النزواين )178هـ/794م(، واأبو �صفرة عبدامللك بن �صفرة)ق: 
3هـــ/9م(، ومنري بن الَنريِّ الريامّي اجَلْعالين )ق: 2هـ/8م(، وحممد 
 ابــن املعلَّى الكندي )ق: 2هـ/8م(، واأبو اأّيوب وائل بن اأّيوب احل�صرمي
)ق: 2هـــ/8م(، ثم حمل العلــم عنهم كثريون منهم ها�صــم بن غيالن 
)ق: 2-3هـ/8-9م(، ومو�صى بن علي )177-230هـ/ 793-844م(، 

وحممــد بــن حمبوب)260هـــ/ 873م(، وغريهم كثري ممن اأن�صــاأوا 
مدار�ــس خمتلفة اأ�صــهمت يف ن�صــر العلم، واأغنت امل�صــرية العلمية يف 

وخارجها. ُعمان 

وكانــت للعمانيــن اإ�صــهامات يف جمــالت اللغــة، اإذ ُيَعــّد العــامِل اللغوي 
املعــروف اخلليل بــن اأحمد الفراهيدي )170هـ/ 786م(، موؤ�ص�ــس علم 
العرو�ــس، ووا�صع اأول معجم للعربية وهــو )العن(. واإبان اإمامة الإمام 
اجللندى بن م�صــعود )749-751م( اأن�صــئت مدر�صــة يقوم نظامها على 
اأن يتولى املعلم الواحد تدري�ــس ع�صــرة اأفراد، وكان من خمرجات هذه 
املدر�صــة عــدد مــن العلماء الذيــن وا�صلوا ن�صــر العلم والتعليــم، كما اأن 
الإمــام ال�صلــت بــن مالك اخلرو�صي، الــذي ُبويع لــه بالإمامة يف عمان 
عــام )237هـــ/851م(،وكان اأي�صــًا من املهتمن بن�صــر العلــم وتعليمه، 
ومدر�صــته يف هذا املجــال معروفة، ومنهم كذلك الَعــامل اللغوي اأبو بكر 
حممــد بــن احل�صــن بــن ُدريــد الأْزدي )223-321هـــ/ 837-933م(، 
وهو عامل و�صــاعر واأديب عربي، قام بتاأليف كتابه »جمهرة اللغة« وتقلد 
ديــوان فار�ــس. وازدهــر ال�صــعر يف ُعمــان يف عهــد دولة النباهنــة، فقد 
ظهر ال�صــتايل )5-6هـــ/ 11-12م( والكيــذاوي )ق: 10-11هـ/16م( 
وغريهما، وتكونت مكتبات مهمة كمكتبة عمر بن �صعيد املعّدي يف بهالء.

وا�صــتمرت املدار�ــس التي تعلم القراآن واحلديث والفقه واللغة يف ُعمان 
تتوا�صل عرب مراحل تاريخية خمتلفة، وتو�ّصعت خريطة العلم مع مرور 
الزمــن، وظهــرت املوؤلفــات متعــددة الأغرا�ــس والفنــون، كمــا ظهــرت 

التعليم يف الع�شور الإ�شالمية الأولى
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املطــولت الفقهيــة، مثــل: كتــاب )ال�صيــاء( للعوتبــي )ق:5هـــ/11م(، 
وكتــاب )بيان ال�صــرع( ملحمد بن اإبراهيم الكنــدي )508هـ/1115م(، 
و)امل�صنــف( لأحمــد بن عبــداهلل الكنــدي )557هـــ/1162م(، وكتاب 
)الكفايــة( ملحمد بن مو�صــى الكندي )ق:6هـــ/12م(، وكتاب )التاج( 
مــن  وغريهــا  )631هـــ/1234م(  الأ�صــم  عبــداهلل  اأبــي  بــن  لعثمــان 
املطــولت، كمــا األــف العوتبي ال�صحــاري كتاب )الأن�صــاب( الــذي ُيَعدُّ 
مرجعــًا لالأن�صــاب الُعمانيــة: وقــد تعــّددت الجتاهات ح�صــب احلاجة، 
فدر�ــس العمانيون الطــب، واأخذوه عن الذين �صــبقوهم يف هذا املجال، 
ويف القــرن العا�صــر الهجــري بــرز يف الر�صــتاق علمــاء يف جمــال الطب 
اأ�صــهموا يف خدمــة املجتمــع، منهــم العالمة را�صــد بن خلــف بن حممد 
ابــن عبــداهلل بن ها�صــم )ق: 9هـــ/15م(، والطبيب الفقيــه عمرية بن 
ثاين بن خلف )ق: 10هـ/16م(، والعالمة را�صد بن عمرية )تويف بعد: 
1019هـــ/1610م( �صاحــب كتــاب )فاكهــة ابــن ال�صــبيل( الــذي اأثبت 

الطب احلديث �صحة العديد من طرقه يف املعاجلة.

التعليم يف ع�شر اليعاربة

ز نقطة موؤثرة  لقد كانت ُعمان يف املا�صي بحكم موقعها اجلغرايف املتميِّ
يف التجارة العاملية، اأ�صــهم اأبناوؤهــا يف تطوير علوم املالحة واجلغرافيا 
والبحــار والفلــك؛ اإذ و�صــل العمانيــون اإلى اأفريقيا، والهنــد ، وال�صن، 
حاملــن معهــم م�صــاعل الإ�صــالم، حري�صــن علــى الدعــوة اإليــه، واإلى 
تعليم القراآن واحلديث والفقه، وبقية العلوم لل�صــعوب التي اأ�ْصَلمْت على 
اأيديهــم، وعــرب املراحل التاريخية احلرجة مل تتوقف م�صــرية العلم، بل 
وا�صــل العلمــاء دورهــم الريادي، فمــا اإن قامــت دولة اليعاربــة على يد 
الإمام نا�صر بن مر�صــد اليعربي عام )حكم :1034ـ 1059هـ / 1624- 
1649م(، حتــى ارتفعــت منزلــة العلــم، وازدهــرت العديد مــن املراكز 
العلميــة التــي ا�صــتملت على عــدد من املوؤ�ص�صــات التعليميــة متّثلت فيما 

ياأتي:

املدار�ــس التــي انق�صــمت اإلــى ق�صــمن: مدار�ــس ُيعلَّــم فيهــا القراآن ®®
الكرمي واأ�صا�صيات القراءة والكتابة، ومدار�س العلوم املختلفة، التي 
كان يوا�صــل فيها طالب مدار�ــس القراآن الكرمي درا�صــتهم يف فنون 

ون احل�صاب، والنحو، واللغة، والطب. اأخرى، فيتعلمَّ

امل�صــاجد: التــي انت�صــرت يف العديد مــن املدن العمانيــة مثل: نزوى، ®®
والر�صــتاق، واإزكــي، و�صحــار، وبــركاء، و�صــمائل، و�صــمد ال�صــاأن، 
واإبــراء، و�صــنا�س، ولــوى، وكان التعليم يف هذه امل�صــاجد على �صــكل 
حلقات ي�صــكلها طالب العلم حول ال�صــيوخ، وفيها اأي�صًا ُتْن�صخ الكتُب 

العلمية القيمة.
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املكتبــات التــي انق�صــمت اإلــى مكتبــات عامــة، مثــل: مكتبــة ح�صن ®®
الر�صتاق ومكتبة جربين، ومكتبات خا�صة ميتلكها العلماء والوجهاء، 
مثل: مكتبة ال�صــيخ الفقيه را�صــد بن �صــعيد بن را�صد اجله�صمي يف 
�صــمد ال�صــاأن، ومكتبــة ال�صــيخ خلــف بن �صــنان الغافــري التي كانت 
ت�صم اأكر من ت�صــعة اآلف كتاب، وكذلك مكتبة ال�صــيخ خمي�ــس بن 

�صعيد ال�صق�صي بالر�صتاق.

املجال�ــس التــي تنوعت بــن املجال�ــس العامــة، التي ميلكهــا الأهايل ®®
َبل( جمع �صبلة، وجمال�ــس متلكها الدولة تتمثل  وُعرفت با�صــم )ال�صِّ
بالعلمــاء  واملجال�ــس اخلا�صــة  واحل�صــون،  ال�صــرعية  املحاكــم  يف 
والفقهــاء، التي يفتحون فيهــا بيوتهم للطالب لتلقي العلم واملعرفة، 
وقد اأ�صــهمت هذه املجال�ــس جميعًا باأنواعها املختلفة يف ن�صر العلم، 

ومناق�صة الق�صايا احلياتية املختلفة.

املراكــز العلميــة، التي ا�صطلعت بن�صــر املعرفة، واأهــم هذه املراكز ®®
كانت يف نزوى، والر�صتاق، وبهالء، وجربين، واأدم، واإبراء وغريها.

واملعرفــة يف عهــد  العلــم  ن�صــر  اأي�صــًا دور يف  الفكــري  وكان لالإنتــاج 
اليعاربــة؛ اإذ ظهــرت العديــد مــن املوؤلفــات الفقهيــة املتخ�ص�صة، كما 
ظهــرت املو�صــوعات الفقهيــة مثل: )منهــج الطالبن وبــالغ الراغبن( 
خلمي�ــس بن �صعيد ال�صق�صي )ق:11هـ/17م(، و)جواهر الآثار ومنهج 
جمعــة  بــن  عبــداهلل  بــن  ملحمــد  الفجــار(  علــى  الأبــرار واحلجــة 
ابــن عبيــدان )1104هـــ/ 1692م( وغريهما، اأما جمال علــوم اللغة 
والأدب؛ فقــد بــرز �صــعراء وعلمــاء لغة كثريون منهم: ال�صــيخ ب�صــري 
بــن حمــد  �صــامل  وال�صــيخ  الفــزاري )ق:11هـــ/17م(،  عامــر  ابــن 

ابــن �صــعيد الربا�صــدي )ق:11هـــ/17م(، وال�صــيخ �صــعيد بــن غــامن 
ابــن م�صــعود النــزوي )ق:11هـــ/17م(، و�صــعيد بن حممــد اخلرو�صي 
املعــروف بالغ�صــري )ق:12هـــ/ 18م(، وحممــد بن م�صــعود ال�صارمي 
)ق:11هـ/17م(، وال�صــيخ مداد بن حممد الغافري، وال�صــيخ عامر بن 
عبــداهلل بن غريب العقري )ق:12هـــ/ 18م(، وغريهم ممن كان لهم 
الأثــر يف علــوم اللغــة والأدب، ويف تلــك الفــرتة اأي�صًا، ظهــرت موؤلفات 
عديدة يف الأن�صــاب والتاريخ مثل )ك�صــف الغمة اجلامع لأخبار الأمة( 
ل�صــرحان بن �صــعيد الأزكوي )تويف يف القرن: 12هـ/18م(، و)املوؤمتن 
يف ذكــر مناقــب نــزار واليمــن( لل�صــيخ �صــليمان بــن بلعــرب بــن عامر 
العقري النزوي )ق:11هـ/17م(، وكتاب )�صري امل�صلمن( لل�صيخ �صيف 
ابن �صــلطان بن �صــيف اليعربــي )مت عام 1101هـ/1690م(، و)�صــرية 
الإمــام نا�صــر بن مر�صــد( لعبــداهلل بن خلفــان بن قي�صــر ال�صحاري 

)ق:11هـ/17م(.

وبرزيف عهد اليعاربة عدد من العلماء امل�صــتغلن بالطب منهم: ال�صــيخ 
ب�صــري الفــزاري )ق:11هـــ/17م(، وال�صــيخ خلــف بــن �صــنان الغافري 
)ق:11هـــ/17م(، وال�صــيخ �صــليمان بــن اإبراهيــم العــويف )ق:12هـــ/ 
18م(، وال�صــيخ �صــليمان بن اأحمد الريامي )ق:11هـ/17م(، وال�صــيخ 
حممد بن �صــعيد بن را�صــد العي�صــائي )ق:12هـ/ 18م(، كما اأن هناك 
العديد من الفلكين يف تلك احلقبة اأمثال: ال�صيخ حممد بن عبداهلل بن 
مبارك امل�صــروري الريامــي )ق:11هـ/17م(، وال�صــيخ اأحمد بن جمعة 
الأزكــوي، وال�صــيخ را�صــد بن خلــف العقيــد املنحي )ق:12هـــ/ 18م(، 

وال�صيخ عمر بن م�صعود املنذري )ق:12هـ/ 18م( وغريهم.
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التعليم يف عهد دولة البو�شعيديني
غت الدولة  ويف عــام 1744م عندمــا اأ�ّص�ــس الإمام اأحمد بن �صــعيد دولة البو�صــعيدين، تفرَّ
لن�صر العلم، والتجارة، والتو�صع اخلارجي، ففي عهدها ا�صتمرت احل�صارة العمانية يف �صرق 
�صــًة لمرباطورية ارتفع �صــاأنها؛ اإذ �صــجعت تاأليف الكتب، وم�صــاندة العلماء،  اأفريقيــا موؤ�صِّ
والتوا�صل مع الدول الكربى اآنذاك عرب رحالت بحرية م�صهورة اأ�صهمت يف التبادل الثقايف.

وبعد قيام دولة البو�صعيدين ظلت املدار�س الدينية، وامل�صاجد، واملكتبات، واملجال�س داخل 
عمان م�صــتمرة يف تاأدية دورها، ون�صــر علوم الدين، وتثقيف املتعلمن، وحمل م�صاعل النور 
اإلى اأرجاء الدولة العمانية بامتدادها عرب البحار، كما برزت العديد من املراكز العلمية يف 
الدولة، وكانت اأهم هذه املراكز يف نزوى، والر�صتاق، وبهالء، وجربين، و�صحار، و�صاللة، 

ومرباط، و�صمال ُعمان التي كان لها اإ�صهامات يف حركة التاأليف والن�صر.

وظهر يف تلك احلقبة اأي�صًا علماء اأجاّلء كثريون، اهتموا بالتاأليف يف العلوم الدينية، وعلوم 
اللغة العربية، ويف الأدب، والتاريخ، وكتابة ال�صري، وعلوم الفلك، فرتكوا اإرثًا ثقافيًا متثل يف 
العديد من املجلدات، ومن اأبرز هذه الكتب: )الفتح املبن يف �صــرية ال�صــادة البو�صعيدين( 
حلميد بن حممد بن رزيق )ق: 13هـ/19م(، و)�صقائق النعمان( ملحمد بن را�صد اخل�صيبي 
)1336- 1410هـــ/ 1918-1990م(، و)مقاليــد الت�صريــف( ل�صــعيد بــن خلفــان اخلليلي 
)1226-1287هـ/ 1811-1871م(، و)نثار اجلوهر( لنا�صر بن �صامل الرواحي )1339هـ/ 
1920م(، و)جوهر النظام(، و)معارج الآمال(، و)م�صارق اأنوار العقول(، و)حتفة الأعيان 
يف �صــرية اأهل ُعمان( لنور الدين عبداهلل بن حميد ال�صاملي )1332هـ/1914م(، و)نه�صة 
الأعيان( ملحمد بن عبداهلل ال�صاملي )1314-1406هـ/1896-1985م(، و)بداية الإمداد( 
ل�صــليمان بن حممد الكندي )1298-1337هـــ/ 1881- 1918م(، و)املهذب وعن الأدب( 
يف املرياث،و)ق�ص�ــس واأخبــار جــرت يف ُعمــان( لأبــي �صــليمان حممد بن عامر بن را�صــد 
املعــويل املعروف بابــن َعِريق)1190هـ/1777م(. كما حظي ال�صــعر يف تلك الفرتة مبنزلة 
عظيمة، فظهر بع�س ال�صــعراء مثل: حممد بن �صــيخان ال�صــاملي، ونا�صر بن �صامل بن عدمّي 
الرواحي املعروف باأبي م�صلم البهالين، وعبداهلل بن علي اخلليلي، وغريهم من ال�صعراء.
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كمــا ظهــرت مكتبات عديــدة كانت مرجعــًا لطالب العلم، مثــل: مكتبة 
ال�صيخ را�صد بن �صيف اللمكي يف الر�صتاق، ومكتبة نور الدين ال�صاملي يف 
ولية بدية، ومكتبة ال�صــيخ ماجد بن خمي�ــس العربي يف ولية احلمراء، 
ومكتبــة ال�صــيخ اأبــي نبهان جاعــد بن خمي�ــس اخلرو�صــي يف وادي بني 

خرو�س، وغريها من املكتبات يف نزوى وبهالء.

النواة الأولى للمدار�س النظامية
رغــم التحــولت التــي مرت بهــا املنطقــة يف الن�صف الثاين مــن القرن 
التا�صــع ع�صــر ومــا يليه، مل تتغــرّي الروؤية يف التعليم، بل ا�صــتمر اإن�صــاء 
املدار�ــس وبالأخ�ــس يف م�صــقط؛ اإذ اجته اإلى تاأ�صي�ــس مدار�ــس حديثة 
اأو�صــع من اإطار الكتاتيب واملدار�ــس القراآنية املنت�صــرة اآنذاك، وات�صح 
ذلــك يف اإن�صــاء بع�س املدار�ــس يف م�صــقط، التي �صــكلت النــواة الأولى 

للمدار�س النظامية فيما بعد، وهي:

يف الفرتة: )18٧1- 1888م(:
�َصــت مدر�صــة م�صــجد اخلور يف م�صــقط بجوار ق�صر بيت اجلريزة  َتاأ�صَّ
عنــد مدخــل قلعة املــرياين يف عهــد ال�صــلطان تركي بن �صــعيد )حكم: 
يت املدر�صــة بهذا ال�صــم؛  1287-1305هـ/ 1871-1888م(، وقد �ُصــمِّ
�ــس فيهــا القــراآن  لأن التدري�ــس يف تلــك الفــرتة كان يف امل�صــجد، وُيدرَّ
الكــرمي، واأ�صــول الديــن، وعلــوم اللغــة العربيــة قــراءًة وكتابــًة، ونحوًا 
وبالغًة، وظلت الدرا�صة بهذه املدر�صة قائمة حتى عام 1973م، اإ�صافة 
اإلى ذلك اأن�صــئت مدر�صــة الزواوي يف مغّب مب�صــقط يف عهد ال�صــلطان 
تركــي بن �صــعيد اأي�صًا، وا�صــتمر التعليم بها اإلى عهد ال�صــلطان �صــعيد 
ابــن تيمور)حكــم: 1350-1390هـــ/ 1932-1970م(، وكانت تدّر�ــس 
مواد القراآن الكرمي واللغة العربية قراءًة وكتابًة، ونحوًا، ومن مدار�ــس 
امل�صــاجد الأخــرى مدر�صــة م�صــجد الوكيل التــي تقع مقابل بيت ال�صــيد 
�س  نادر بن في�صل يف م�صقط، وكذلك مدر�صة بيت الوكيل التي كان ُيدرَّ

فيها مواد القراآن الكرمي والفقه والتوحيد واللغة العربية بفروعها، وقد 
اأن�صــئت هاتان املدر�صــتان يف عهد ال�صــلطان في�صل بن تركي )1888-
1913م(. ومن املدار�س التي كانت معروفة اأي�صا اآنذاك مدر�صة ال�صيخ 
را�صــد بن عّزيز اخل�صيبي، الذي ا�صــتمر يّدر�ــس يف بيتــه طالب العلم 
قرابة اأربعن عامًا؛ اإذ كان يقوم بتدري�صــهم العلوم الدينية وعلوم اللغة 

العربية من نحو و�صرف وبيان.

بدايات التعليم النظامي اخلا�س
عام 1900م 

بداأ التعليم الأهلي يف ولية مطرح، التي كان يوجد بها عدد من املدار�س 
النظاميــة اخلا�صــة منها: مدر�صــة الأ�صــتاذ حممــد بن جواد دروي�ــس، 
ومدر�صــة الأ�صــتاذ باقر بن رم�صان بن مراد، ومدر�صــة الأ�صــتاذ جواد 
ابن جعفر اخلابوري، ومدر�صة الأ�صتاذ ح�صن بن علي ها�صم، ومدر�صة 
الأ�صتاذ حممد علي بن تقي اللواتي، ومدر�صة الأ�صتاذ عبداهلل بن علي 
ابن عبداهلل اآل حممد، ومدر�صة الأ�صتاذ قا�صم بن عبداهلل بن حممد، 
اإ�صافة اإلى مدر�صــة الأ�صــتاذ عبد الر�صا بن علي بن عبداهلل، ومدر�صة 
جمعــة ال�صــودي، وكانــت هذه املدار�ــس حا�صلة علــى ت�صاريح من وايل 

مطرح، مع وجود اإ�صراف حكومي عليها من دائرة املعارف.

اأما مباين هذه املدار�ــس فكانت عبارة عن بيوت ا�صــُتْخِدمت مدار�ــس، 
وبلــغ عــدد الطــالب فيها ما بــن )150( اإلى )300( طالــب وطالبة يف 
كل مدر�صــة، اأمــا الدرا�صــة فكانــت على فرتتــن: �صباحية من ال�صــاعة 
الثامنة اإلى الثانية ع�صرة والن�صف ظهرًا، وم�صائية من ال�صاعة الثالثة 
والن�صف اإلى اخلام�صــة م�صــاًء، اأما املناهج الدرا�صــية املطبقة يف هذه 
�ــس  املدار�ــس فكانــت توفــر من جمهورية لبنــان  وجمهورية الهند، وُيدرَّ
فيهــا القراآن الكــرمي، واللغــة العربية، واللغــة الإجنليزية، واحل�صــاب، 
واجلغرافيا، اأما املراحل الدرا�صية فكانت تنق�صم اإلى م�صتوى )اأ( وهو 
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اأعلــى م�صــتوى وم�صــتوين )ب(، و)ج(، و�صف الأ�صــبال، وكذلك �صف 
يجيها بر�صــائل  البنــات، وبع�ــس هذه املدار�ــس كانــت تقوم بتزويــد خرِّ
تو�صية اإلى موؤ�ص�صات العمل، وا�صتمرت هذه املدار�س يف تقدمي خدماتها 
اإلــى حــن تعميم التعليم النظامي احلكومي يف العام 1970م، بعد ذلك 
حتول بع�صها ليقدم درو�س تقوية ملا يدر�س يف التعليم احلكومي اإلى اأن 

توقفت متامًا يف فرتة الثمانينات.

تاأ�شي�س مدر�شة بوذينة مب�شقط
عام 1914م

مت يف عهــد ال�صــلطان تيمــور بــن في�صــل ) 1331-1350هـــ /1913-
1932م( تكليف �صخ�س يعرف با�صم )حممد علي بوذينة( )ق: 14هـ/ 
20م( لتدري�س عدد من البنن والبنات يف منزل مب�صقط، والذي عرف 
فيمــا بعــد مبدر�صــة بوذينة، يدر�ــس فيهــا علوم القــراآن الكــرمي واللغة 
العربيــة والتاريــخ واجلغرافيــا واحل�صــاب، كمــا كانــت للمدر�صــة خطة 
درا�صــية ا�صــتملت على �صــت ح�ص�س يوميــًا، وبلغ عــدد طلبتها )120( 
طالبًا وطالبًة يدر�صون جميعًا يف غرفة واحدة وا�صعة، وا�صتمر التدري�س 

فيها اإلى عام 1930م.

تاأ�شي�س مدر�شة �شحار
عام 1924م

تاأ�ص�صــت مدر�صــة �صحــار التــي كانت تقع مقابــل قلعة �صحــار من جهة 
ال�صــمال، وقــد اأ�ص�صــها ال�صــيد حمد بــن في�صل بــن تركي، وقــد �صمت 
املدر�صــة اأكــر مــن مائــة طالب مــن خمتلــف املناطق والقــرى املحيطة 
ب�صحار، وكانت تدّر�ــس القراآن الكرمي واللغة العربية واحلديث والنحو 

واحل�صاب واخلط.

التَّحول م��ن التعليم التقليدي اإلى التعليم 
النظامي احلديث

عام 1930م
بــداأ التحــول مــن التعليــم التقليــدي اإلــى التعليــم النظامــي مبعنــاه ®®

احلديث؛ فاأن�صــئت مدار�ــس حمــدودة تخ�صع للتخطيط والإ�صــراف 
دة املواد،  �ــس مناهج حمّددة املحتــوى ومتعدِّ احلكومــي، واأخذت تدرِّ
نتهــم الدولــة، ولهــذه املدار�ــس  ويقــوم بالتدري�ــس فيهــا معلمــون عيَّ
اإدارات خا�صــة بهــا، و�صــّكلت هــذه املدار�ــس علــى ندرتهــا التعليــم 

النظامي يف عمان قبل عام 1970م.

كمــا بــداأ التعليــم باملدر�صــة ال�صــلطانية الأولــى يف م�صــقط يف عهــد ®®
ال�صــلطان تيمور بن في�صل باإ�صــراف حكومي، وكانت تقع يف م�صقط 
�صون من البالد العربية  بجوار م�صت�صــفى ال�صعادة، وقد �صــارك ُمَدرِّ
يف التدري�ــس بهــذه املدر�صــة ويف اإدارتهــا، منهم اإ�صــماعيل بن خليل 
الر�صا�صــي الــذي كان مديــرًا للمدر�صــة، وكانت املواد التي تدر�ــس 
بهــا القــراآن الكــرمي، والتوحيــد، والفقــه، واللغة العربيــة بفروعها، 
والعلــوم، وال�صحة، والتاريخ، واجلغرافيا، والرتبية الوطنية، وذلك 

ذ من خالل اتباع خطة درا�صية حمددة. وفقًا لربنامج منظم ُينفَّ

التعليم النظامي يف عهد ال�ش��لطان �ش��عيد 
ابن تيمور

عام 1935م 
�َصــت مدر�صة بيت ال�صــيد نادر بن في�صل يف عهد ال�صلطان �صعيد ®® اأُ�صِّ

ابــن تيمور بن في�صــل، وكانت ت�صم عددًا مــن الطالب والطالبات، 
وكان يدر�ــس فيها ال�صــيخ اأحمد بن �صــليمان بن زهران الريامي؛ اإذ 
كان يقــوم بتعليم القراآن الكرمي، والتوحيــد، والفقه، واللغة العربية 

واحل�صاب.
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حلَّــت املدر�صــة ال�صــلطانية الثانيــة التــي اأن�صــئت مــن خــالل دمــج ®®
مدر�صــة اخلور مع مدر�صة بيت ال�صيد نادر بن في�صل حمل املدر�صة 
ال�صلطانية الأولى، وذلك بعد ا�صتئجار منزل ليكون مقرًا لها؛ لتكون 
اأول مدر�صة نظامية يف عهد ال�صلطان �صعيد بن تيمور، وكانت ت�صم 
اإلى جانب البنن عددًا من البنات، كما كانت تعمل املدر�صــة بنظام 
اليــوم الكامــل املكّون مــن الفــرتة ال�صباحية وفرتة ما بعــد الظهر، 
�س القراآن الكرمي، والفقه، والتوحيد، واللغة العربية قراءًة  وكانت تدرِّ
�صت الأنا�صيد، واللغة  وكتابًة، وخطًا، واإن�صاًء، واإمالًء، ونحوًا، كما ُدرِّ
الإجنليزيــة، والتاريــخ، واجلغرافيا، والرتبية الوطنية، واحل�صــاب، 
وال�صحــة، والريا�صــة البدنيــة، وقد حظيــت مادتا الإمــالء واخلط 
العربــي بنوعيــه الن�صــخ والرقعــة بعنايــة خا�صــة؛ ذلــك لأن الوثائق 
واملعامــالت كانت تكتب -اآنذاك- بخط اليد، وكانت الدرا�صــة تبداأ 
بال�صــف التمهيدي ثم الأول والثاين والثالث من املرحلة البتدائية، 
يجي ال�صف الثالث لإعادة ال�صف نف�صــه  كما كان ي�صــمح بعودة خرِّ
لعدة �صنوات تعزيزًا ملعلوماتهم، اأما خّريجو هذه املدر�صة واملدار�س 
التي �صــبقتها فكانوا يلتحقــون بالوظائف احلكومية املتوفرة اآنذاك، 

والتي كان معظمها يف دائرتي الولة واجلمارك.

عام 1936م
افُتِتَحت املدر�صــة ال�صعيدية ب�صاللة يف عهد ال�صلطان �صعيد بن تيمور، 
ب�صفتهــا اأول مدر�صــة للبنن يف �صاللة مبحافظة ظفــار، وكانت مكونة 
مــن ثــالث غرف، وقــد اقت�صر التعليــم يف البداية على القــراآن الكرمي 
والتجويــد وتعليــم اأمــور الديــن الأ�صا�صــية، وكذلــك القــراءة والكتابة، 
وعمليــات احل�صــاب الأوليــة، وكانــت للمدر�صــة هيئــة تقــوم باإدارتهــا، 
وو�صعت للمدر�صة مناهج ابتدائية منا�صبة، و�صارت الدرا�صة فيها وفقًا 
لكتــب درا�صــية تتــم املوافقة عليها من قبل ال�صــلطان �صــعيد بــن تيمور، 

وكذلك وفقًا خلطة زمنية؛ اإذ �صــملت الدرا�صــة القراآن الكرمي، والفقه 
الإ�صــالمي، واحلديث ال�صــريف، واللغة العربية، والتاريخ، واجلغرافيا، 

واحل�صاب، والهند�صة، وال�صحة، والطبيعة، والر�صم، والريا�صة.

عام 1940م
افُتِتَحت املدر�صة ال�صعيدية مب�صقط، وتوقفت على اأثرها اأن�صطة املدار�س 
ال�صــابقة لتبداأ مرحلــة اأكر تطورًا يف التعليــم النظامي احلكومي، وقد 
ت خ�صي�صًا لهذا الغر�س؛  ظهر ذلك جليًّا يف اإن�صاء مباٍن مدر�صية اأعدَّ
اإذ احتــوت هــذه املدر�صــة علــى مبنى خمتلف عن مدار�ــس امل�صــاجد اأو 
مدار�س البيوت، وقد �صم مبنى املدر�صة ف�صوًل درا�صية وغرفًا لالإدارة 
رت عند تاأ�صي�س املدر�صة  واملدر�صن، وقد كانت الكتب الدرا�صية التي ُقرِّ
جتلــب من جمهورية م�صر العربية ودولة فل�صــطن، مثل كتاب: )النحو 
الوا�صح(، و)القراءة الر�صيدة(، اأما كتب الريا�صيات والعلوم والتاريخ 
واجلغرافيــا، وبع�ــس كتــب اللغــة العربيــة فكانــت توفــر مــن جمهوريــة 
لبنان، كما حظيت مادة الرتبية الإ�صالمية بقدر كبري من الهتمام بن 
املــواد الدرا�صــية، فاإلى جانــب القراآن الكرمي كان هنــاك كتاب )تلقن 
ال�صبيــان مــا يلــزم الإن�صــان( لل�صــيخ العالمــة نــور الديــن اأبــي حممد 
عبداهلل بن حميد ال�صــاملي )1332هـ/1914م(، وكانت املدر�صة تدّر�س 
اأن�صطة ل�صفية �صملت التمثيل والريا�صة البدنية والرحالت، وا�صتملت 
الدرا�صــة يف املدر�صــة علــى مرحلتن درا�صــيتن: الأولــى مرحلة ما قبل 
البتدائــي ومدتهــا �صــنتان متهيديتــان، والثانية هي املرحلــة البتدائية 
ومدتها �صــت �صــنوات، مينــح الناجحون فيهــا ال�صــهادة البتدائية التي 

ت�صدرها دائرة املعارف اآنذاك. 
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عام 1948م
افُتِتَحــت مدر�صــة الغــزايل بوليــة �صــور، ب�صفتها اأول مدر�صــة نظامية 
خا�صة، واأ�ص�صــها عبــداهلل وعلوي اأبناء اأحمد الغــزايل، وقد ُبنيت على 

نفقة �صيوخ ولية �صور واأهاليها.

عام 1951م
وبافتتاحهــا  ب�صاللــة،  ال�صــعيدية  للمدر�صــة  اجلديــد  املبنــى  افُتِتــَح 
حدثــت تطــورات يف الكتــب وال�صفــوف الدرا�صــية والهيئــة الإداريــة، 
وباأمــر  �صاللــة.  يف  املهمــة  التعليميــة  املوؤ�ص�صــات  مــن  واأ�صبحــت 
 مــن ح�صــرة �صاحــب اجلاللــة ال�صــلطان قابو�ــس بــن �صــعيد املعظــم

-حفظــه اهلل ورعــاه- اأُِعيــد بنــاُء هــذه املدر�صــة وتطويرهــا، وافتتــح 
املبنــى اجلديــد يف اخلام�ــس والع�صــرين مــن نوفمرب من عــام 2000م.

عام 1959م
اأُن�ِصَئت مدر�صة �صعيدية اأخرى يف مدينة مطرح يف حارة ال�صمال، وكانت 
بدايتها يف بيت ميلكه احلاج علي بن عبداللطيف اللواتي وي�صمى )بيت 
املنذري(، ا�صــتوؤجر موؤقتًا اإلى حن اكتمال املبنى احلديث الذي اأن�صــئ 
خ�صي�صــًا للمدر�صــة على الطريــق البحري، وافتتح يف العام الدرا�صــي 
)1961/1960م(، وكان يقــوم بالتدري�ــس يف هــذه املدر�صــة معلمــون 
ُعمانيون، واأ�صقاء من الدول العربية على غرار النظام واملنهاج املطبق 
يف املدر�صــة ال�صــعيدية مب�صــقط. ويف ع�صر النه�صة املباركة مت يف عام 
1971م ترميم مبنى املدر�صة من جديد، مع تغيري ا�صتعماله اإلى مدر�صة 
اأ�صماء بنت اأبي بكر، ولكن املبنى نف�صه اأعيد ا�صتخدامه مدر�صة للبنن 

يف عام 2006م حتت ا�صمه الأ�صلي )املدر�صة ال�صعيدية مبطرح(.

عام 1962م
�َصــت مدر�صــة البيماين، وهي اأول مدر�صــة نظامية مت تاأ�صي�صــها يف  َتاأ�صَّ
حمافظة الداخلية يف ولية بهالء، وتن�صــب اإلى قبيلة موؤ�ص�صها حمد بن 
�صــيف بن �صــامل البيماين )1341-1384هـ/ 1923-1965م(، والتحق 
باملدر�صــة العديد من اأبناء ولية بهالء والقرى املجاورة لها، وقد ق�صــم 
البيماين -اآنذاك- طالب املدر�صــة اإلى �صــبعة ف�صول، وقام بتدري�صهم 
�صــت يف مدار�ــس القــراآن الكــرمي، فاإلى جانب  معــارف مل ي�صــبق اأن ُدرِّ
تدري�ــس القــراآن كانت هناك مقــررات يف الرتبية الأخالقيــة، والرتبية 
الجتماعية، والرتبية اللغوية؛ اإن�صــاًء وتعبريًا وخطًا وخطابة واإن�صــادًا، 
والرتبيــة ال�صحّيــة، ومادة التاريخ  التي ت�صــمل تاريــخ العلماء والأئمة، 
واجلغرافيا واملعارف عامة، ومبادئ احل�صــاب الأ�صا�صــية، كما كان يعد 
البيمــاين مقــررات مدر�صــته واأنا�صــيدها بنف�صــه، وقد انتهت املدر�صــة 

بوفاته عام 1965م.



الفصل الثالث
محطات مشرقة في مسيرة التعليم المدرسي



»اإنن��ا نه��دف اإىل ن�ش��ر التعلي��م يف جمي��ع اأنح��اء ال�ش��لطنة؛ لكي ين��ال كل ن�شيب��ه يف التعليم 
ز ب�ش��ورة خا�شة على  وف��ق قدرات��ه، كم��ا نعم��ل عل��ى و�شع خط��ة للق�شاء عل��ى الأمي��ة، ونركِّ
التعلي��م املهن��ي والتعلي��م الع��ايل؛ حت��ى نلب��ي حاج��ة الب��الد م��ن الق��وى الب�ش��رية العماني��ة 
ب��ة، وُتب��ذل جه��ود يف �ش��بيل تعم��ني املناه��ج يف خمتل��ف املراح��ل التعليمي��ة، والتو�ش��ع يف  املَُدرَّ
اخلدم��ات التعليمي��ة يف املراح��ل الدرا�ش��ية املختلف��ة وخا�ش��ة املرحل��ة البتدائي��ة، وتوف��ر 

املدار�س الإعدادية والثانوية يف مراكز املناطق التعليمية املختلفة.
ويف خطط امل�ش��تقبل اإن�ش��اء معهد تاأهيل للمعلمني العمانيني قبل اخلدمة واأثناءها للعمل 
يف املدار���س البتدائية، واإن�ش��اء مدر�ش��ة ثانوية زراعية بنزوى، واإن�ش��اء ثالث مدار�س ثانوية 
فني��ة - جتاري��ة - زراعي��ة - �شناعي��ة واأرب��ع مدار���س )اإعدادي��ة ثانوي��ة( ومعهدي��ن لإع��داد 
املعلم��ني واملعلم��ات، اإىل جان��ب موا�شلة بناء املدار���س البتدائية يف املناطق التي مل ت�ش��ملها 
املدار���س البتدائي��ة حت��ى الآن، والهتمام باإيفاد البعثات من خريجي املدار���س الثانوية اإىل 

اجلامعات واملعاهد العليا يف الدول ال�شديقة املختلفة«.

من النطق ال�شامي
يف حديث �شاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه-

اإىل ال�شعب الُعماين عرب تلفزيون ال�شلطنة
26 نوفمرب1975م



40

نه�شة التعليم
عام 19٧0م

�َصــت اأول وزارة حديثة للتعليم يف ال�صــلطنة، وحملت ا�صــم)وزارة ®® اأُ�صِّ
املعــارف(، وبلغ عدد املدار�ــس بال�صــلطنة يف تلــك الفرتة )3( ثالث 
ال�صــعيدية يف وليــة �صاللــة، واملدر�صــة  املدر�صــة  مدار�ــس، وهــي: 
ال�صعيدية يف  ولية م�صقط، واملدر�صة ال�صعيدية يف ولية مطرح، وبلغ 

عدد الطالب بها حوايل )900( طالٍب وطالبة.

يف العــام الدرا�صــي 1971/1970م، اأقيــم املهرجــان الطالبي الأول ®®
يف املدر�صــة ال�صعيدية مب�صقط، وقد �صــّرف ح�صرة �صاحب اجلاللة 
ال�صــلطان قابو�ــس بــن �صــعيد املعظم-حفظــه اهلل ورعــاه- املدر�صــة 
وطالبهــا بح�صــوره ومبتابعــة فعاليــات ذلــك املهرجــان الطالبــي، 
وبتكرمي الفائزين وامل�صــاركن فيه؛ اإذ تهــدف املهرجانات الطالبية 
اإلى التعبري عن ولء الطالب، وانتمائه للوطن، وتقديره لباين نه�صة 
عمــان احلديثــة ح�صرة �صاحب اجلاللــة ال�صــلطان املعظم -حفظه 
اهلل ورعاه-، وما اأجنز يف هذا العهد املبارك، وتعك�ــس عرب الطالب 

ما يكّنه ال�صعب لعمان وقائدها.

يف العام الدرا�صــي 1972/1971م ارتفعت عدد املدار�ــس اإلى )42( ®®
مدر�صة، وبلغ عدد الطالب حوايل )15334( طالًبا وطالبة. 

يف العام الدرا�صي 1973/1972م بداأت مرحلة التعليم الإعدادي يف ®®
ال�صــلطنة، وبلغ عدد املدار�س اخلا�صة مدر�صتن، يتلقى التعليم فيها 

ما جملته )115( طالًبا وطالبة.

عام 19٧3م
مت تغيري ا�صم)وزارة املعارف( اإلى )وزارة الرتبية والتعليم(.®®

افُتِتَحــت اأول مدر�صــة دوليــة يف �صــلطنة عمــان، وت�صــمى »املدر�صــة ®®
الربيطانية« مب�صقط ، ويق�صد باملدار�س الدولية هي تلك املوؤ�ص�صات 
التعليمية التي اأن�صــاأتها اجلاليات لتعليم اأبناء املقيمن يف ال�صــلطنة 
كل ح�صــب جن�صيته، و ت�صتقطب  طالبًا من جن�صيات خمتلفة ما عدا 
الطــالب العمانين، كما تطبق هذه املدار�ــس برامج عاملية من حيث 
املناهــج وطرق التدري�ــس واخلطط الدرا�صــية، وتطبــق على طالبها 

المتحانات الدولية.

يف العــام الدرا�صــي1974/1973م ، جتاوز عدد املدار�ــس احلكومية ®®
التابعــة لــوزارة الرتبية والتعليم )100( مدر�صــة، وبلغ عدد املعلمن 
)1195( معلًمــا ومعلمــة، وبــداأ تطبيــق مرحلة التعليــم الثانوي، كما 
افتتحــت مراكــز ملحو الأمية �صــملت )70( �صــعبة، التحق بها حوايل 
)2429( دار�ًصــا ودار�صة، كما ابُتعث عدد من الدار�صن بلغ )273( 
طالبًا يف التخ�ص�صات املختلفة، واأخذ عددهم يف التزايد التدريجي 

حتى نهاية تلك الفرتة.

عام 19٧4م
يف العام الدرا�صــي 1975/1974م بــداأ العمل يف مراكز تعليم الكبار يف 
ال�صلطنة؛ اإذ اأحدث ذلك التكامل ومّد اجل�صور بن حمو الأمية والتعليم 
املدر�صــي، ومثــل دافعًا لالأمين لاللتحــاق بالف�صــول، وموا�صلة التعليم 
ى اإلى اطــراد النمو يف عدد  اإلــى اأعلــى املراحــل دون اأي عوائق؛ ممــا اأدَّ
الدار�صــن يف كل جتمع �صــكاين، وعلى خمتلف الت�صاري�ــس، وباإن�صــائها 
اأتيحت فر�صة موا�صلة التعليم للذين اأكملوا بنجاح برنامج حمو الأمية، 
ممــن انقطعــوا عــن الدرا�صــة النظامية، وافتتــح نظام الدرا�صــة احلرة 
للذين ل ي�صــتطيعون موا�صلة الدرا�صــة مبراكز تعليم الكبار. وكان نظام 
الدرا�صــة يف مراكز تعليم الكبار يبداأ من ال�صف اخلام�ــس وا�صتمر هذا 
احلــال حتــى عام 2006م، حن اأ�صبحت حمو الأمية ثالث �صــنوات بدل 
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ار�ــس ينتقل اإلى ال�صف ال�صــابع مبا�صــرة بعد ال�صنة  �صــنتن، واأ�صبح الدَّ
الثالثة من حمو الأمية بعد اأن كان ينتقل اإلى ال�صف اخلام�س.

عام 19٧5م
اأُن�ِصَئت »الهيئة القومية للك�صافة واملر�صدات« مبوجب املر�صوم ال�صلطاين 
ال�صــامي رقــم )1975/10(، وقــد هدفــت اإلــى بــث روح الــولء والفداء 
ن فيهم عادات  للوطن بن ال�صباب، وتن�صئتهم تن�صئة وطنية �صادقة، وتكوِّ
العتماد على النف�ــس والطاعــة والتعاون، وامل�صــاركة يف اأعمال اخلدمة 
ــا وج�صــميًّا، وتعمل على  ــا وعقليًّ العامــة وتربيتهــم تربيــة متكاملــة روحيًّ
اإيجاد روح الإميان والت�صامن فيهم نحو اأبناء اأمتهم العربية، وامل�صاركة 
يف تدعيم ال�صالم العاملي املبني على العدالة؛ مما جعل لل�صلطنة ال�صبق 

يف تنظيم احلركة الك�صفية بن الدول العربية.

عام 19٧6م
اأُن�ِصَئت اأول رو�صة خا�صة لالأطفال يف �صلطنة عمان، وهي رو�صة الفليج 

يف روي.

عام 19٧٧م
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )77/43( القا�صي باإن�صاء ®®

املجل�ــس  ويخت�ــس  املهنــي،  والتدريــب  والتعليــم  للرتبيــة  جمل�ــس 
بالواجبــات الآتيــة: و�صع اأهــداف �صيا�صــة الرتبية والتعليــم وربطها 
باأهــداف التدريب املهني و�صيا�صــته، وباحتياجات القت�صاد الوطني 
يف اإطــار خطــط التنميــة، وو�صــع برنامــج تنفيــذي لهــذه الأهــداف 
وال�صيا�صــات علــى مدى ال�صــنوات املحددة لكل خطــة تنمية، وتقدمي 
هــذا الربنامج اإلى جمل�ــس التنمية، والتن�صــيق بــن اأغرا�س الرتبية 

والتعليم واحتياجاتها، واأغرا�س التدريب املهني واحتياجاته، اإ�صافة 
اإلى متابعة تنفيذ برنامج الرتبية والتعليم والتدريب املهني.

بداأ ن�صــاط التعليم اخلا�س يف ال�صــلطنة ب�صدور املر�صوم ال�صلطاين ®®
ال�صــامي رقــم )1977/68(، الــذي اأتــاح الفر�صــة للقطــاع اخلا�س 
باإ�صــدار  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  وقامــت  التعليــم،  لال�صــتثمار يف 

الت�صريعات املنظمة لإن�صاء املدار�س اخلا�صة يف ال�صلطنة.

يف العــام الدرا�صــي 1979/1978م اأن�صــئت ف�صول ملحقة مبدر�صــة ®®
جنيــة بنت عامر احلجرية مب�صــقط لتعليــم الأطفال من فئة ال�صم، 
ق برنامج الرتبية الع�صــكرية لطالب حمافظة م�صــقط، وبلغ  كمــا ُطبِّ

عدد امللتحقن فيه )112( طالًبا.

يف الفــرتة مــن 1976م اإلــى1980م اأن�صــئت مدر�صــتان اإعداديتــان ®®
اأمنوذجيتــان ذات طابــع مهنــي، اإحداهمــا للبنن والأخــرى للبنات، 
اإ�صافــة اإلى اإن�صــاء املعاهــد املتخ�ص�صــة ل�صــتيعاب احلا�صلن على 
ال�صهادة الإعدادية، من بينها: معهد نزوى الزراعي، ومعاهد املعلمن 

واملعلمات، واملدر�صة الثانوية التجارية، واملعهد الإ�صالمي الثانوي.

ن�شر التعليم
عام 1980م

يف العام الدرا�صــي 1981/1980م، بلغ عدد املدار�ــس)373( مدر�صــة، 
وبلــغ عــدد الطــالب ) 106932 ( طالًبــا وطالبة، كما بلــغ عدد املعلمن 
)5150( معلًمــا ومعلمــة، واأن�صــئت اأول مدر�صــة لل�صــم والبكــم با�صــم 
)مدر�صة الأمل لل�صم والبكم( يف مدينة م�صقط،  تقوم بتقدمي الرعاية 
اخلا�صــة والتاأهيــل املتخ�ص�ــس لالأطفــال مــن ذوي الإعاقة ال�صــمعية، 
وتتلخ�س ر�صــالة هذه املدر�صــة يف توفري اخلدمة التعليمية للطالب من 
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ذوي الإعاقــة ال�صــمعية، وتزويدهــم باملهــارات الأكادميية التي تنا�صــب 
قدراتهــم وم�صــتواهم التح�صيلــي، ودجمهــم �صمن الإطــار الجتماعي 
للمجتمــع، والتعامــل معهــم مبثــل التعامــل مــع اأقرانهــم مــن غــري ذوي 
الإعاقــة، اإلــى جانــب تاأهيلهــم عمليــًا وفنيــًا وتربويًا للعمــل يف املجالت 
املنا�صــبة لقدراتهــم واإمكاناتهــم مــن اأجــل بنــاء م�صــتقبلهم، وتب�صــري 
اأ�صــرهم، وتعريفهــم باأف�صل �صــبل التعامل مع اأبنائهــم، اإ�صافة اإلى بث 
الثقــة يف نف�ــس الطالب وم�صــاعدته على تقبل اإعاقتــه، وذلك من خالل 

حت�صن العالقات الجتماعية بينه وبن اأفراد جمتمعه.

عام 1983م
 مت تن�صيب ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم®®

-حفظــه اهلل ورعاه- ك�صــاًفا اأعظم لل�صــلطنة، و�صــهد حفل التن�صيب 
م�صاركة مائة وخم�صن من قيادات املنظمات الك�صفية العربية والعاملية، 
ميثلون خم�صــن بلًدا �صــقيًقا و�صديًقا، اإ�صافة اإلى وفود ك�صــفية رفيعة 
امل�صــتوى مــن دول العــامل املختلفــة، ولقــد عّزز هــذا الت�صــريف مكانة 

الك�صافة العمانية على ال�صعيد اخلليجي والعربي والعاملي.

جتاريــة ®® مدر�صــة  اأول  اأن�صــئت  1984/1983م  الدرا�صــي  العــام  يف 
للبنات التحقت بها احلا�صالت على ال�صهادة الإعدادية اآنذاك، كما 
افتتحت املدر�صــة الثانوية ال�صناعية يف منطقة الباطنة، وكان ُيْقِبل 
عليها احلا�صلون على ال�صــهادة الإعداديــة العامة، ومُينح خّريجوها 
ال�صــهادة الثانويــة ال�صناعيــة، ويف العــام الدرا�صــي 1994/1993م 

اأوقف العمل بهذه املدر�صة.

يف العام الدرا�صــي 1985/1984م افُتِتَحْت مدر�صــة الرتبية الفكرية ®®
مب�صقط لذوي الإعاقة العقلية من الأطفال؛ من اأجل تقدمي خدمات 
تعليميــة وتاأهيليــة للطــالب الذيــن لديهم ا�صــتعداد للتعلَّــم من ذوي 
الإعاقــة العقليــة، وتزويدهــم باخلربات واملهــارات التي متكنهم من 

�صق طريقهم يف احلياة بالعتماد على اأنف�صهم. 

رْت اأي�صــًا معاهــُد املعلمن ®® ويف العــام الدرا�صــي 1985/1984م  ُطــوِّ
واملعلمــات؛ لت�صبــح كليات متو�صــطة، واأ�صبح القبــول فيها خلريجي 

الثانوية العامة، ومدة الدرا�صة بها عامان.
يف العــام الدرا�صــي 1985م ، اأ�صــدرت وزارة الرتبيــة والتعليم جملة ®®

ف�صلية )ر�صــالة الرتبية( تهدف اإلى ن�صر الثقافة الرتبوية بن فئات 
املُجتمــع املختلفــة مــن خــالل ن�صــر البحــوث والدرا�صــات والتجارب 
التــي  الرتبويــة، وامل�صــاهمة مُبعاجلــة الق�صايــا الرتبويــة املُختلفــة 
تهــم العاملــن يف املجــال الرتبــوي مــن داخــل ال�صــلطنة وخارجهــا، 
واإبــراز اأهــم امل�صــتجدات الرتبويــة والتوجهــات احلديثــة يف جمــال 
الرتبيــة والتعليــم. ويف عــام 2002م اأعيد اإ�صدارهــا، وتطويرها من 
حيث ال�صــكل وامل�صمــون؛ لتتوافق واملجالت الرتبويــة التي ت�صدرها 

املوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة يف هذا ال�صاأن. 

عام 199٧م
حــازت ال�صــلطنة علــى اجلائــزة الأولــى للمنظمــة العربيــة للرتبيــة ®®

والثقافة والعلوم على م�صتوى الدول العربية؛ وذلك تقديًرا جلهودها 
املتميزة يف جمايل حمو الأمية وتعليم الكبار.

اأ�صــدرت وزارة الرتبيــة والتعليم ُملحق )نافــذة تربوية(، وهو ُملحق ®®
تربــوي كانــت بدايتــه مــن خــالل �صفحــة تربويــة كاملة، ت�صــدر كل 
اأربعاء مع �صحيفة ُعمان، اإلى اأن �صدر اأول عدد من املُلحق بال�صــكل 
اجلديد ب�صــهر �صــبتمرب2002م، وهو يف �صــورة ُملحق تربوي طالبي 
ُمتخ�ص�س)تابلويــد(، ُموّجــه اإلــى الطالب يف املقــام الأول؛ لإيجاد 
ُمتنف�ــس لهم للتعبري عن اإبداعاتهم واأن�صــطتهم وق�صاياهم، ولينقل 
للُمجتمع والبيئة املُحيطة باملدر�صــة ما يقوم به الطالب من اأن�صــطة 
واإ�صــهامات خمتلفة يف داخل املدر�صة وخارجها، وتفعيل العالقة بن 
املدر�صــة واملُجتمــع املحلــي، وربط الطالــب واملُعلــم وويل الأمر باأهم 

الق�صايا والظواهر الرتبوية.
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الطريق نحو اجلودة
عام 1998م

بداأ العمل بنظام التعليم الأ�صا�صــي لل�صفوف )1-10(؛ اإذ �صــرعت ®®
وزارة الرتبية والتعليم بتطوير اخلطة الدرا�صــية وفل�صــفتها، واآليَّات 
التقــومي الرتبوي، واإعــادة تاأليف املناهج الدرا�صــية ووثائق التقومي، 
واإخ�صــاع  العلــوم،  وخمتــربات  التعلــم  م�صــادر  مراكــز  وجتهيــز 
املعلمــن وامل�صــرفن واملخت�صن يف التقومي لــدورات تدريبية داخلية 
وخارجيــة، وتبلــغ عدد �صــنوات الدرا�صــة مبرحلــة التعليم الأ�صا�صــي 
ع�صر �صنوات، ينتقل الناجحون يف نهايتها اإلى مرحلة ما بعد التعليم 
الأ�صا�صــي التي ت�صــتغرق عامن درا�صــين، وتنق�صــم �صــنوات التعليم 
الأ�صا�صــي اإلــى حلقتن: احللقة الأولى من ال�صــف الأول اإلى ال�صف 
الرابــع، واحللقــة الثانية من ال�صف اخلام�ــس اإلى ال�صف العا�صــر. 
ويركز التعليم الأ�صا�صــي على اإك�صــاب الطالب املعارف واملعلومات، 
اإ�صافــة اإلــى املهــارات والقــدرات الالزمــة للتعّلــم والعمــل واحلياة، 
مــع الرتكيز على اجلانــب العملي الأدائي، كَحّل امل�صــكالت والتفكري 
الناقد والبتكاري. ولتحقيق هذه الأهداف ا�صــُتْحدثت مواد درا�صية 
حديثــة مثل: تقنية املعلومات، واملهــارات احلياتية، اإ�صافة اإلى ذلك 
ي�صــعى النظام الرتبوي اإلى اإك�صــاب الطالب الأ�ص�س املعرفية ملادتْي 
الريا�صيات والعلوم، وكذلك الرتكيز على تعلم مهارات اللغة العربية 
واللغــة الإجنليزيــة. ويف بدايــة الأمــر ُطبق نظــام التعليم الأ�صا�صــي 
علــى )17( مدر�َصــة لتكون درا�صــة مبدئية لهذا النظــام، وبعد و�صع 
اخلطــط ودرا�صــة فاعليــة التعليــم الأ�صا�صــي، اأُجِمَع على اأنه �صــيحل 
مــكان التعليــم العــام، وفعــاًل حتّقــق هــذا الهــدف واأ�صبحــت جميع 
مدار�ــس ال�صــلطنة تطبــق نظــام التعليم الأ�صا�صــي بن�صــبة 100% يف 
العام الدرا�صــي 2016/2015م، اأما مرحلة التعليم ما بعد الأ�صا�صي 
فتــم فيهــا اإ�صافة مواد اختياريــة بجانب املواد الأ�صا�صــية؛ اإذ يختار 

الطالــب املــواد الدرا�صــية التي تلبــي قدراتــه واحتياجاتــه ورغباته، 
وتتيح له اإمكانية درا�صة التخ�ص�س الذي يرغب فيه. 

يف العــام الدرا�صــي 2000/1999م افُتِتــَح معهــد عمــر بــن اخلطاب ®®
للمكفوفن، وتتلخ�س ر�صالة هذا املعهد يف تزويد الكفيف باخلربات 
املعرفيــة التــي ت�صــاعده علــى التعامــل مــع اأفــراد جمتمعــه، وتنميــة 
العــادات الجتماعية، وغر�ــس القيــم الدينية واخُللقيــة لديه؛ وذلك 
ليكــون بديــالً عن نظام البتعاث اإلى خارج ال�صــلطنة لتلك الفئة من 

ذوي الإعاقة.

عام 2000م
افُتِتَح املبنى اجلديد للمدر�صة ال�صعيدية يف م�صقط، وتبعها يف ال�صنة ®®

نف�صها افتتاح املبنى اجلديد للمدر�صة ال�صعيدية ب�صاللة.

طّبقــت وزارة الرتبيــة والتعليم برنامج �صعوبــات التعّلم، الذي يقدم ®®
برنامــج اخلدمــات الرتبويــة املنا�صــبة لطــالب �صعوبــات التعّلــم يف 
مدار�ــس التعليــم الأ�صا�صــي بدًل مــن اإحالتهــم اإلى مدار�ــس الرتبية 
اخلا�صــة، ويهــدف الربنامــج اإلــى زيــادة فاعليــة التعليــم من خالل 
تقــدمي اخلدمــات التعليميــة والرتبويــة املالئمــة لطــالب �صعوبــات 
التعلــم يف ال�صفوف العادية لتطوير اأدائهم الأكادميي والجتماعي، 
والتقليل من م�صــكلة انقطاع هوؤلء الطالب عن مدار�صــهم، وي�صــعى 
اأي�صًا اإلى اإبقائهم يف بيئتهم املدر�صية، وعدم عزلهم عن اأقرانهم يف 
مدار�س تربية خا�صة اإلى جانب عالج امل�صاكل النف�صية والجتماعية 
والدرا�صــية لديهــم، التــي حتــول دون مواكبة امل�صــتوى الدرا�صــي مع 

اأقرانهم العادين.
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عام 2002م
اأ�صــدرت وزارة الرتبيــة والتعليــم ن�صــرة )التطويــر الرتبــوي(، وهي ®®

ن�صــرة تربويــة �صــهرية موجهــة اإلــى املعلمــن والعاملــن يف احلقــل 
الرتبــوي، تهــدف اإلــى التنميــة املهنيــة للُمعلــم، والنهو�ــس بتجارب 
احلقــل الرتبــوي والعملية التعليمية، من خالل طرح ال�صــاأن الرتبوي 
بال�صــلطنة وُمناق�صــته، وال�صــتفادة مــن التطــور الرتبــوي العاملي يف 

العملية التعليمية. 

ا�صت�صافت �صلطنة عمان ممثلًة بوزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع ®®
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الأل�صــكو( املوؤمتَر ال�صــابَع 
لــوزراء الرتبيــة والتعليــم العــرب، وهــدف املوؤمتــر اإلى تعريــف واقع 
التعليم ما بعد الأ�صا�صي)الثانوي( يف الوطن العربي، واقرتاح اآليات 
تطويــره، اإ�صافــة اإلــى تعريف التجــارب العامليــة يف اإ�صــالح التعليم 
الثانــوي والق�صايــا والتحديات التي تواجهه، وعر�ــس هياكل التعليم 
مــا بعــد الأ�صا�صــي )الثانــوي(، وو�صــع ت�صــورات لتطويرهــا وتنويع 
م�صاراتها، وكذلك تطوير التعليم ما بعد الأ�صا�صي )الثانوي(، وتنويع 
م�صاراته لتلبية الحتياجات املجتمعية العربية، وو�صع قائمة مبعايري 
جــودة التعليــم ما بعــد الأ�صا�صــي )الثانــوي(، مع مراعاة امل�صــارات 
املختلفة له، والرتقاء بواقع املعلم العربي وتنميته اجتماعيًّا ومهنيًّا. 

يف العــام الدرا�صــي 2003/2002م ، ُطّبــق نظــام  التعليم الأ�صا�صــي ®®
يف)81( مدر�صــة خا�صــة موزعة على املحافظــات التعليمية، وكذلك 
قيام )24( مدر�صة خا�صة بتطبيق برنامج ثنائي اللغة، وهوالربنامج 
�س فيه مواد العلوم والريا�صيات وتقنية املعلومات واحلا�صب  الذي يدرَّ

الآيل باللغة الإجنليزية.

عام 2003م
اأ�صــدر جمل�ــس التعليــم العــايل )�صــابًقا( القــرار رقــم )2003/1/4( 
باملوافقة على اإن�صــاء » املركز الوطني للتوجيه املهني « وباإ�صــراف وزارة 
الرتبيــة والتعليــم؛ اإذ يحقــق املركــز جملــة مــن الأهــداف تتلخ�ــس يف 
م�صــاعدة الطالب على اكت�صــاف ميولهم املهنية و�صــماتهم ال�صخ�صية، 
وتوجيههــم اإلى م�صــاراتهم التعليمية واملهنية ال�صحيحة، التي تتنا�صــب 
مــع تلك امليــول والقدرات، وكذلــك تعريفهم بالتخ�ص�صــات الأكادميية 
املطروحة يف خمتلف موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة وخارجها، 
كما يحر�س املركز على تطوير خدماته باأف�صل اخلربات الدولية املتوفرة 
يف جمــال التوجيه املهني، واإنتاج املطبوعات واللوحات الإعالنية الثابتة 
واملتنقلــة التي تهدف اإلى بث التوعية والإر�صــاد بن الطالب يف خمتلف 

حمافظات ال�صلطنة

عام 2004م
مت اإلغــاء النظــام ال�صــابق القائم علــى توزيع الطالب على الق�صــمن ®®

العلمــي والأدبــي، وا�صــتحداث نظــام موحــد ي�صــمل مــواد درا�صــية 
اأ�صا�صــية واختيارية، وي�صمح للطالب باختيار املقررات التي تتنا�صب 

مع رغباتهم وطموحاتهم امل�صتقبلية.

قامــت الــوزارة باإعــداد درا�صــة » تقــومي احللقــة الأولى مــن التعليم ®®
الأ�صا�صــي« بالتعاون مع �صــركة »كندكوم«، هدفــت اإلى تقييم احللقة 
الأولــى مــن التعليــم الأ�صا�صــي بعد اأن طّبقــت الوزارة نظــام التعليم 

الأ�صا�صي يف العام الدرا�صي 1998/1997م.
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عام 2005م
حققــت ال�صــلطنة امل�صــاواة بــن الذكــور والإنــاث يف ن�صــب اللتحاق ®®

العالية بالتعليم، اإذ ت�صاوى الذكور والإناث يف اإجمايل ن�صب اللتحاق 
بالتعليم؛ وبلغت هذه الن�صبة )100%( تقريبًا.

بــداأت وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق برنامج دمج ذوي الحتياجات ®®
َق الربنامج  اخلا�صة )ال�صمعية، والعقلية( يف املدار�س العادية؛ اإذ ُطبِّ
يف البداية يف ف�صول ملحقة مبدار�س التعليم الأ�صا�صي يف حمافظتي 
�صــمال الباطنة والداخلية بواقع مدر�صتن، وامّتد بعد ذلك اإلى اأربع 
حمافظات يف العام 2006م، ثم اإلى ع�صر حمافظات يف عام 2007م، 
وا�صــتمر يف توفــري اخلدمــات التعليميــة لطــالب ذوي الحتياجــات 
اخلا�صة )ال�صمعية والعقلية( كافة، وبلغ عدد املدار�س املطبقة لهذا 

الربنامج )205( مدر�صة يف العام الدرا�صي 2015/2014م.
مــت وزارة الرتبيــة والتعليــم بالتعــاون مــع منظمة الأمــم املتحدة ®® نظَّ

للرتبيــة والعلــم والثقافة )اليون�صــكو( الندوة الإقليميــة حول تطوير 
التعليــم مــا بعــد الأ�صا�صــي يف الــدول العربيــة لل�صفــن )12-11( 
مبحافظــة م�صــقط، وتتلخ�س اأبرز اأهــداف هذه النــدوة يف الوقوف 
علــى مــا حتقق مــن اإجنــازات يف جمال التعليــم الثانــوي يف املنطقة 
العربيــة، وتبادل اخلربات العربيــة والعاملية يف جمال تطوير التعليم 
ما بعد الأ�صا�صــي )الثانوي(، كما هدفت الندوة اإلى اإطالق امل�صــروع 
الإقليمــي لدعــم �صيا�صــات البحــث والتطويــر يف التعليــم الثانوي يف 
املنطقة العربية، ومناق�صة اإمكانية اإن�صاء موقع اإلكرتوين )مرجعي( 

اإقليمي للدرا�صات والأبحاث يف املجال نف�صه يف املنطقة العربية.

الرتبيــة ®® وزارة  قــت  اأي�صــًا طبَّ الدرا�صــي 2006/2005م  العــام  ويف 
والتعليم م�صروع �صفوف التهيئة للتعليم الأ�صا�صي )ما قبل املدر�صي(، 
وذلك باإحلاقها ببع�س مدار�س التعليم الأ�صا�صي احلكومية يف بع�س 
)القــرى البعيــدة(، وُطبــق هذا امل�صــروع مبدئيــًا يف )14( مدر�صــة 

�صمــت )277( طفــاًل، ومت التو�صــع يف تطبيق هذا امل�صــروع تدريجيًّا 
على خمتلف حمافظات ال�صلطنة.

ابــة ®® يف الفــرتة مــن 2006م اإلــى 2009م بــداأت املرحلــة الأولــى للبوَّ
التعليمية يف بناء نظام الإدارة املدر�صية واإدارة مدار�س ال�صلطنة عن 
طريق قاعدة بيانات واحدة، تدار مركزيًّا من قبل الوزارة واملديريات 
التعليميــة باملحافظات، وبنــاء اأنظمة اإدارة بيانات الطالب، واأنظمة 

التقومي وما يتعلق ب�صجالت اإدارات املدار�س.

عام 200٧م
بلغــت ن�صــبة املتعلمن يف �صــلطنة عمــان )84%( ح�صــب اإح�صائيات ®®

منظمــة اليون�صــكو، وتعد هذه الن�صــبة من الن�صــب العاليــة عامليًّا؛ اإذ 
تعــادل املتو�صــط الــدويل وتزيد بثالث ع�صــرة نقطة مئويــة عن بقية 

الدول العربية.
�صــاركت �صــلطنة عمان لأول مرة يف الدرا�صة الدولية يف الريا�صيات ®®

والعلــوم )TIMSS(، وذلــك لطــالب ال�صــف الثامــن، وهدفــت هذه 
امل�صــاركة اإلى ا�صــتخدام معايري تقومي دولية لتقومي اأداء الطالب يف 
مادتــي الريا�صيات والعلوم، ومعرفة نقــاط القوة ونقاط ال�صعف يف 

املناهج الدرا�صية من اأجل تطويرها. 
َق نظام التعليم ما بعد الأ�صا�صي ®® يف العام الدرا�صي 2007 / 2008م ُطبِّ

لل�صفن )11-12( يف ال�صلطنة، وهو نظام مدته �صنتان من التعليم 
املدر�صــي يعقب مرحلة التعليم الأ�صا�صــي التي ت�صتغرق ع�صر �صنوات 
درا�صــية، ويهــدف اإلــى ال�صــتمرار يف تنميــة املهــارات الأ�صا�صــية، 
ئهم ليكونوا  ومهارات العمل، والتخطيط املهني لدى الطالب، مبا يهيِّ
اأع�صاء فاعلن يف املجتمع، قادرين على ال�صتفادة من فر�س التعليم 
والتدريب والعمل بعد التعليم املدر�صي، ومن خ�صائ�س هذا النظام: 
التنــوُّع، والختيــار، واملرونة، وتلبيــة الحتياجــات الفردية للطالب، 



48



4٩

ويوفــر النظام م�صــارات اأكادميية متعددة للطالب، وذلك من خالل 
املواد الدرا�صية الأ�صا�صية واملواد الدرا�صية الختيارية.

ويف هذا العام الدرا�صــي اأي�صًا)2007/ 2008م( وبناًء على التوجيه ®®
ذت وزارة  ال�صــامي حل�صرة �صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه- نفَّ
الرتبيــة والتعليــم برنامــج التنميــة املعرفيــة للطــالب والطالبات يف 
مــواد العلوم والريا�صيات ومفاهيــم اجلغرافيا البيئية، الذي يهدف 
اإلــى حتفيــز الطــالب لدرا�صــة مــواد العلــوم والريا�صيــات ومفاهيم 
اجلغرافيــا البيئية، وت�صــجيعهم على البحث وال�صــتق�صاء والتفكري 
العلمــي، وتنميــة مهارة البتــكار لديهم، ورفع م�صــتواهم التح�صيلي 
يف هــذه املــواد، اإ�صافــة اإلى تفعيل التطبيق العملي يف درا�صــتها، كما 
يهــدف الربنامج اإلى توجيــه املعلمن واملعلمات اإلى جتديد اأ�صــاليب 
تعاملهــم، وتطويــر اأدائهــم مــع عــدة م�صــتويات يف ال�صــف الواحد، 
اإ�صافــة اإلــى تطويــر مهاراتهــم ملتابعــة الخرتاعــات والتطــورات يف 

جمالت العلوم والريا�صيات واجلغرافيا البيئية.
 تف�صل ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم®®

-حفظــه اهلل ورعــاه- فاأ�صــدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم 
)2007/41( لإن�صــاء املديريــة العامــة للك�صــافة واملر�صــدات بوزارة 
الرتبية والتعليم، باإ�صراف مبا�صر من وزير الرتبية والتعليم؛ لت�صهد 
ــا ونوعيًّا، وذلك بعد  احلركة الك�صــفية والإر�صــادية منــًوا وتطوًرا كميًّ
اإلغــاء الهيئــة القوميــة للك�صــافة واملر�صــدات التــي اأن�صــئت مبوجــب 

املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )1975/10(.

عام 2010م
انخف�صت ن�صبة الأمية اإلى حوايل )13،2%( للعمانين يف الفئة العمرية 
15 �صــنة فما فوق، ح�صــب بيانــات املركز الوطني لالإح�صــاء، الذي يعد 

نقلة نوعية مقارنة بالأعوام ال�صابقة.

عام 2011م
مــت وزارُة الرتبيــة والتعليــم بالتعــاون مع اللجنــة الوطنيــة العمانية  نظَّ
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم ومنظمــة اليون�صــكو موؤمتــَر الرتبيــِة من اأجل 
التنميــة امل�صــتدامة؛ لدعم التنوع الثقــايف والبيولوجــي، ويهدف املوؤمتر 
اإلــى م�صــاعدة الأنظمــة التعليميــة يف تعزيــز اجلهود الدوليــة؛ للحّد من 
الفجــوة الفكريــة بــن الثقافــة والطبيعــة، ودعم امل�صــاعي الراميــة اإلى 
جتاوز النق�صــام بن اجلوانــب البيولوجية والجتماعيــة، وخرج املوؤمتر 
باأهم التو�صيات الآتية: اأهمية ال�صــتثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بن 
الثقافات، و�صرورة املحافظة على التنّوع البيولوجي حلماية احلياة على 
كوكــب الأر�ــس، اإ�صافة اإلى �صرورة توفري الإمكانات املنا�صــبة لل�صــباب 

�صمن اإطار الرتبية من اأجل التنمية امل�صتدامة.

تقييم التعليم وجتويده
عام 2012م

مت وزارة الرتبية والتعليم ندوة »مناق�صة نتائج الدرا�صات الدولية« ®® نظَّ
يف الريا�صيات والعلوم ) TIMSS 2011( ، والدرا�صة الدولية لقيا�س 
مهارات القراءة )PIRLS 2011 ( مب�صاركة وا�صعة من خمتلف فئات 
احلقل الرتبوي، وت�صمن برنامج الندوة مناق�صــة نتائج ال�صــلطنة يف 
تطبيــق الدرا�صــتن )TIMSS 2011(، و)PIRLS 2011 (، وخطوات 
التطبيق، والعوامل املوؤثرة يف اأداء الطالب من حيث �صنوات اخلربة 
للمعلمــن، وامل�صــتوى العلمــي للمعلــم، والر�صــا الوظيفــي للمعلمن، 
والبيئة املدر�صــية، ومتو�صــط عدد احل�ص�س، ودور الأ�صــرة، اإ�صافة 

اإلى التقرير الوطني لنتائج ال�صلطنة يف الدرا�صات الدولية.

الثانيــة مــن ®® بــداأت املرحلــة  اإلــى 2013م،  الفــرتة مــن 2010م  يف 
واملاليــة يف  الإداريــة  الأنظمــة  بنــاء  املتمّثلــة يف  التعليميــة  ابــة  البوَّ
الــوزارة واملديريــات التعليميــة باملحافظــات واملدار�ــس، وا�صــتكمال 
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كافــة، الإداريــة  التطبيقــات  واإدخــال  املركزيــة،  البيانــات   قاعــدة 
امل�صــرفن  و�صــجالت  الإ�صــرافية،  والزيــارات  الإجــازات،  مثــل: 

الرتبوين، والأنظمة املالية باملدار�س واإدارتها اإلكرتونيًّا.

يف العــام الدرا�صــي 2012/2011م تف�صــل ح�صــرة �صاحــب اجلاللة ®®
ال�صــلطان قابو�ــس بــن �صــعيد املعظــم- حفظــه اهلل ورعــاه- واأ�صــدى 
اأوامــره ال�صــامية باإن�صــاء مركــز وطنــي للقيا�ــس والتقــومي الرتبوي؛ 
ليكون له دور بارز يف الإ�صهام يف تطوير امل�صتوى التح�صيلي للطالب 
ب�صكل خا�س، وتطوير املنظومة التعليمية ب�صكل عام، من خالل توفري 
موؤ�ّصرات �صادقة عن الأداء احلقيقي لتعلم الطالب، وحتقيق اجلودة 

والتخ�ص�صية يف اأعمال التقومي الرتبوي والمتحانات.

�صرعت الوزارة يف تبني م�صروع بناء معايري املناهج العمانية بالتعاون ®®
مــع بيت اخلربة »املركز الربيطــاين لتدريب املعلمن )CFBT(«، اإذ 
بــداأ العمل الفعلــي ملجموعات عمل فرق املواد الدرا�صــية، كما قامت 
الوزارة بتنفيذ م�صروع اإنتاج وثائق معايري للمناهج العمانية، بغر�س 
حتقيــق اجلــودة يف العمليــة التعليمية من خالل الرتكيــز على العمق 
املعريف، مع مراعاة التدرج يف تدري�س املعارف واملهارات، مبا يتنا�صب 
مع م�صتوى الطالب يف ال�صفوف املختلفة، ويهدف هذا امل�صروع اإلى 
بنــاء وثائق معايري للمناهــج العمانية، واإعداد كفاءات من الرتبوين 
العمانين املتخ�ص�صن يف جمال بناء املعايري، وتدريبهم على ذلك.

انتهت الوزارة من اإعداد درا�صــة » التعليم يف �صــلطنة عمان: امل�صي ®®
قدمــًا نحــو حتقيق اجلودة« بالتعــاون مع البنك الدويل، وقد �صــملت 
عــدة جمــالت، ت�صمنــت: كفــاءة النظــام التعليمــي، وجــودة تعلــم 
الطالب، والتقومي واملناهج، وطول العام الدرا�صي، واملعلمن وجودة 
التعليم، واملواءمة، واحلوكمة والإدارة، والتكاليف والتمويل. وحققت 
�صــلطنة عمــان منذ ع�صر النه�صة نتائج مثــرية لالإعجاب يف تطوير 
نظامهــا التعليمــي، وب�صفــة خا�صة يف توفري فر�ــس التعليم، وتعزيز 

تقدمي اخلدمات التعليمية. ومثلما هو احلال يف دول عديدة من دول 
العــامل ت�صعىال�صــلطنة اإلى حتويــل اأولوياتها من اللتحاق باملدار�ــس 
اإلــى الرتكيز على جودة التعليم ) البنــك الدويل. )2012(. التعليم 

يف �صلطنة عمان: امل�صي قدمًا نحو حتقيق اجلودة(.
يف العــام الدرا�صــي 2013/2012م، بــداأت وزارة الرتبيــة والتعليــم ®®

تدري�س اللغتن الفرن�صية والأملانية يف عدد من املدار�س، وهي خطوة 
جتريبية تعك�ــس مدى الهتمام بتدري�س اللغات الأجنبية يف ال�صفن 

الـ)11 و12(.

عام 2013م
قــام املركــز الوطنــي للتوجيــه املهنــي بتنفيــذ العديــد مــن الربامــج ®®

والإ�صــراف عليهــا مــن اأهمهــا: برنامــج الريــادة لل�صــباب »غايته« ، 
وبرنامــج »�صــند« لتدريب طالبات املدار�ــس، وبرنامــج حتّدي عمان، 
وبرنامــج الــرواد العاملــي »تكاتــف«، وبرنامــج »انطالقة« التاأ�صي�صــي 

لريادة الأعمال، وبرنامج »ريادة«.
ا تو�ّصــعت الوزارة يف تطبيق ®® يف الفــرتة مــن 2013م اإلى 2014م اأي�صً

برامج الرتبيــة اخلا�صة )معاجلة ا�صطرابــات النطق والتخاطب(، 
ودمج ذوي الإعاقة )ال�صــمعية والعقليــة(، و�صعوبات التعلم باحللقة 
الأولــى بجميــع حمافظات ال�صــلطنة؛ اإذ بلغ عــدد الطالب امللتحقن 
بربامــج الدمج)�صــمعي وعقلــي( )1390( طالًبا وطالبــة، وبلغ عدد 
الطــالب الدار�صــن يف مدار�ــس الرتبيــة اخلا�صــة الثــالث وخــارج 

ال�صلطنة)539( طالبًا وطالبة.
 مت التو�صــع يف برنامــج القرى املتعلمة، الــذي يهدف اإلى حمو الأمية ®®

يف قرى حمددة بال�صلطنة؛ اإذ بلغ عدد القرى املتعلمة املعتمدة )29( 
قريــة متعلمــة، وبلغــت عددها حتى العــام الدرا�صــي 2018/2017م 
)30( قرية متعلمة. كما مت و�صع ا�صرتاتيجية هادفة متكاملة؛ لن�صر 

ثقافة القراءة يف املجتمع العماين.
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عام 2014م
افُتِتــَح املركــز التخ�ص�صــي للتدريب املهني للمعلمــن، الذي ياأتي يف ®®

�صــياق تنفيذ توجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�س بن 
�صعيد املعظم-حفظه اهلل ورعاه- مبراجعة النظام التعليمي وتطوير 
اآلياتــه؛ ليكون تعليًما قادًرا على تلبية احتياجات املجتمع من الكوادر 
الب�صــرية املتخ�ص�صــة. وتتلخ�ــس اأهــداف املركز يف ثالثــة حماور، 
هــي: اإيجاد مرجعية واحدة للمعلمــن، ُتْعَنى بتدريبهم وتقدمي اأوجه 
الدعم وامل�صــاندة لهم، والو�صول اإلى معايري اجلودة، وتاأهيل معلمي 
التخ�ص�صات املختلفة علميًّا وتربويًّا؛ للقيام بواجبات مهنة التدري�س 
وم�صــوؤولياتها، وال�صــعي امل�صــتمر لتطويــر اأدائهم الذاتــي، واللتزام 
بتنفيذ م�صــروعات التطوير، والنهو�س والرتقاء بامل�صتويات العلمية 
والتح�صيليــة واملهاريــة للطــالب عموًما، ويف املــواد الأ�صا�صــّية التي 
اأكدت النتائج واملوؤ�صــرات اأهمية رفع م�صــتويات الطالب والطالبات 
فيها على وجه اخل�صو�س، والعمل على تقلي�س الفجوة بن املخرجات 
التعليمية ومتطلبات �صــوق العمل. ويقدم املركز برامج تدريب نوعية 
مدتهــا �صــنتان، يح�صل بعدها امل�صــارُك املجتاز ملتطلبــات الربنامج 
على �صهادة دبلوم معتمدة من اإحدى املوؤ�ص�صات الأكادميية العاملية.

ابة التعليمية ®® يف الفرتة من 2014م اإلى الآن بداأت املرحلة الثالثة للبوَّ
يف بنــاء اأنظمــة ذكيــة ) تطبيقــات الهواتــف الذكيــة (، التــي مت من 
خاللهــا اإدارة قاعــدة بيانات البوابة التعليمية، عن طريق »�صــمارت 
فــون« لأغلــب التطبيقــات، مثــل: نظــام الإجــازات، وتطبيقــات ويل 

الأمر، ونظام املوؤ�صرات الرتبوية، وتطبيقات املعلم.

افتتحت وزارة الرتبية والتعليم املتحف التعليمي باملدر�صة ال�صعيدية ®®
بوليــة م�صــقط، وتاأتــي اأهميــة هــذا املتحــف يف الُبعديــن التاريخــي 
واحل�صاري لل�صــلطنة؛ اإذ ي�صرد املتحف النظام التعليمي الذي مرت 
به ال�صــلطنة منذ القدم اإلى فجر النه�صة املباركة يف ع�صــر قاعات، 

تتميــز بنظام البطاقــة الإلكرتونية والتفاعل مع الزائــر، اإ�صافة اإلى 
احت�صان املتحف لأكر من 200 وثيقة ت�صــمل �صجل درجات الطالب 

واملناهج، واأن�صطة الطالب ورحالتهم العلمية والرتفيهية املختلفة.

ح�صلت الوزارة على �صــهادة العتمــاد الدولية الأيزو 9001 لكل من ®®
املديرية العامة للتخطيط و�صبط اجلودة، واملديرية العامة لل�صــوؤون 
الإدارية بالوزارة، وما يناظرها من تق�صيمات يف املديريات التعليمية 

باملحافظات؛ بهدف جتويد العمل الإداري. 
يف العــام الدرا�صــي 2015/2014م بــداأت وزارة الرتبيــة والتعليم يف ®®

تطويــر البعد الإ�صــرايف ، الذي ي�صــعى اإلى متكن املعلــم الأول؛ كونه 
اأحد امل�صــتويات الإ�صرافية، وتتمثل املمار�صــات الإ�صرافية يف متابعة 
الأداء التح�صيلي لكل مدر�صــة، �صــواء على م�صتوى املحافظة اأو على 
م�صــتوى ال�صلطنة، ويتمثل دور امل�صــرفن يف حتليل نتائج الطالب يف 
جميــع املواد الدرا�صــية، وزيارة املدار�ــس التي بحاجــة اإلى دعم على 
�صوء البيانات الإح�صائية املختلفة التي يتم احل�صول عليها من عدة 

م�صادر؛ كالمتحانات، وتقارير امل�صرفن وغريهما من امل�صادر.

انتهــت الــوزارة مــن اإعداد درا�صــة »تقييــم النظام التعليمي ل�صــلطنة ®®
عمــان: ال�صفــوف1-12«، التــي متــت بالتعــاون مــع احتــاد املنظمات 
الرتبويــة النيوزيلنديــة، والتــي جــاءت بنــاًء على التوجيهات ال�صــامية 
ملولنــا املعظــم - حفظه اهلل ورعــاه -باإجراء تقييم �صــامل للمنظومة 
التعليميــة، وقد هدفت هذه الدرا�صــة اإلى اإجراء تقييم �صــامل للنظام 
التعليمي يف ال�صــلطنة لل�صفوف )1-12(، تناولت عدة جمالت فيما 
يخ�ــس املناهــج، واملعلــم، والطالب، ومــدى مواءمة النظــام التعليمي 
ملتطلبــات �صــوق العمل وموؤ�ص�صــات التعليــم العايل، وقد مت ال�صــتفادة 
مــن التو�صيــات الواردة يف هذه الدرا�صــة يف تطويــر خمتلف اجلوانب 
يف النظام التعليمي، ويت�صح ذلك جليًّا يف اخلطة اخلم�صــية التا�صــعة 

)2016-2021م(.
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عام 2016م
ن متخذي القرار من ®® ــرات الرتبوية«، الذي ميكِّ مت اإطالق »نظام املوؤ�صِّ

ا�صــتقراء م�صــتوى الأداء على اختالف نطاقات العمل بالوزارة، �صــواء 
على م�صتوى املدر�صة اأو على م�صتوى املديريات التعليمية، اأو على م�صتوى 
ديــوان عــام الــوزارة؛ لتخاذ قــرارات مبنية على اأ�ص�ــس علميــة واأدلة 
تراكمية؛ لتطوير امل�صتوى التح�صيلي للطالب، وتطوير بيئات التعلم، 

والإجراءات الإدارية والفنية على ال�صعيدين املركزي والالمركزي.

اأقرَّ جمل�س التعليم يف اجتماعه الثاين املنعقد بتاريخ 23 مايو 2016م ®®
اإن�صــاء »جائزة الإجادةالرتبويــة للمعلم الُعماين«، وذلك انطالقًا من 
حر�ــس املجل�ــس علــى الرقي مب�صــتوى اأداء املعلــم الُعمــاين، وتقديرًا 
جلهــوده وعطائــه ور�صــالته ال�صــامية التــي يوؤديهــا يف جمــال التعليم 
املدر�صي؛ لتكون بذلك اإ�صافة جديدة �صمن املبادرات الوطنية لتعزيز 
مهنة التدري�س والرتقاء بها، واإذكاء روح التناف�س املحمود يف احلقل 
التعليمي، والت�صجيع على اإبراز اأف�صل املمار�صات الرتبوية والتعليميَّة.

اأقــرَّ جمل�ــس التعليــم يف اجتماعــه الرابــع املنعقد بتاريخ 5 دي�صــمرب ®®
التــي  التعليــم«،  ملهنــة  العمــاين  الوطنــي  »الإطــار  وثيقــة  2016م 
ت�صمنــت اأبرز املعايري املهنية لوظيفة معلم، وكذلك التكوين املهني، 

والرتاخي�س املهنية واآليات تنفيذ الرتقاء الوظيفي للمعلم.

عام 201٧م
يف  قطاعــات  عــدة  مــع  بال�صــراكة  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  مــت  نظَّ
ال�صــلطنة مهرجــان ُعمــان للعلــوم 2017م، وياأتــي هــذا املهرجــان يف 
اإطــار ال�صــرتاتيجية الوطنيــة للتعليم يف �صــلطنة ُعمــان 2040، اإ�صافة 
اإلى ال�صــرتاتيجية الوطنيــة لالبتكار، وترجمة لتوجهــات وزارة الرتبية 
والتعليــم من اأجل تعزيز الهتمام بالعلوم، باعتبارها عن�صرًا فاعاًل يف 
تعزيــز القيمــة القت�صادية والتنمويــة ملخرجات التعلــم؛ اإذ يهدف هذا 

املهرجان اإلى اإي�صال العلوم اإلى الطالب واأفراد املجتمع بو�صــيلة �صــهلة 
زة للتفكري، وت�صــجيع الطالب على اإدراك اأهمية  وبطريقة تفاعلية حمفِّ
العلــوم يف احليــاة، ف�صاًل عــن تكوين اجتــاه اإيجابي لديهم نحــو العلوم 
والبتكار والبحث العلمي، وكذلك ت�صجيع الن�سء على موا�صلة التعلم يف 

التخ�ص�صات العلمية. 

ظلَّت �صــلطنة ُعمان طوال الفرتة منذ عام 1970م جتّدد وُتطّور نظامها 
التعليمــي حتــت القيــادة احلكيمــة حل�صرة �صاحــب اجلاللة ال�صــلطان 
قابو�ــس بــن �صــعيد املعظــم - حفظــه اهلل ورعاه- ومما ل �صــك فيــه اأنَّ 
امل�صــتويات العالية من ال�صــتثمار، والتو�صــع املت�صــارع يف بناء املدار�ــس 
يف جميــع اأنحاء �صــلطنة ُعمان، والنمو الكبــري يف اأعداد العاملن بقطاع 
ل من نظام ذي بنيات اأ�صا�صــية  التعليــم، جعلــت من نظام التعليــم يتحوَّ
حمــدودة وم�صــتويات متدنية من املهنية، ول ي�صــتطيع معظــم العمانين 
ف بدرجة عالية من امل�صــاركة ومعّدلت  احل�صــول عليه، اإلى نظاٍم يتَّ�صِ
اللتحاق، وُينظر اإلى �صلطنة ُعمان باأّنها رائدة يف تنفيذ م�صاريع تطوير 
التعليم يف املنطقة، وعندما ُتقا�س امل�صتويات التي حققتها �صلطنة ُعمان 
يف الإيفاء باملعايري التعليمية والإجنازات التي حتققت يف قطاع التعليم 
مع تلك التي حتققت يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، جند 
اأّن �صلطنة ُعمان حققت م�صتويات تعادل تلك امل�صتويات، بل اإّنها تتفوق يف 
بع�س هذه املعايري والإجنازات  ) احتاد املنظمات الرتبوية النيوزيلندية 
)2014(.تقـيــيم النظام التعليمي ل�صلطنة عمان : ال�صفوف 1 - 12(.



الفصل الرابع
محطات مشرقة في مسيرة التعليم العالي



»ومن هذا املنطق فاإننا نويل اأهمية كربى يف �شيا�ش��تنا الداخلية منذ بدء النه�شة املباركة؛ 
لتنمي��ة امل��وارد الب�ش��رية وتطويرها، مب��ا ميكنها من خدمة املجتمع ورفع �ش��اأن الوطن، ومن 
اأج��ل ذل��ك فاإنن��ا نق��در اجلهود التي تبذلها اأجه��زة الدولة املختلفة يف هذا املجال. كما ن�ش��يد 
مب�ش��اهمة القط��اع اخلا���س يف برام��ج التعلي��م والتدري��ب و�شق��ل امله��ارات، واإع��داد الك��وادر 
العماني��ة املوؤهل��ة، ون�ش��جع بوج��ه خا���س اجتاه هذا القطاع اإىل اإن�ش��اء الكلي��ات واجلامعات يف 
خمتلف مناطق ال�شلطنة من اأجل توفر اأكرب قدر من فر�س التعليم العايل يف هذا الوطن.

 ونحن ندعو القائمني على هذه اجلامعات اإىل تي�شر �شبل اللتحاق بها اأمام ال�شباب العماين، 
كم��ا ندعوه��م اإىل العناي��ة مبناهجها الأكادميية، والعمل على تطويرها دائماً، مبا يحقق لها 
املكانة العلمية املرموقة بني اجلامعات، ويزيد من اإقبال الدار�شني عليها، ول يفوتنا يف هذا 
املقام اأن نذكر اأننا تابعنا خالل العامني املا�شيني ن�شاط القطاع اخلا�س، واجلهد الذي يبذله 
يف جمال توفر فر�س العمل للمواطنني يف موؤ�ش�ش��اته و�ش��ركاته، واإذ نحّث ال�ش��باب العماين 
على ال�ش��تفادة من فر�س التعليم والتدريب والعمل املتاحة فاإننا نود  اأن ي�ش��تخل�س اجلميع 
من دعوتنا املتكررة اإىل العناية باملوارد  الب�شرية تعليماً وتدريباً وتوظيفاً مدى اهتمامنا بهذا 
املو�ش��وع احلي��وي، ال��ذي نعتربه الركن الأ�شا�ش��ي لبناء امل�ش��تقبل، واحلاف��ز الأكرب للنجاح يف 

بلوغ الغايات التي ن�شعى اإليها، والأهداف التي ن�شبو اإىل حتقيقها«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة النعقاد ال�شنوي ملجل�س عمان

21 اأكتوبر 2003م
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التعليم العايل احلكومي
عام 19٧6م 

بوظائــف  للقيــام  املوؤهلــة  العمانيــة  الكفــاءات  باإعــداد  الهتمــام  بــداأ 
التدري�ــس، اإذ اأن�صــئت مراكــز وبرامج تدري�صــية تقبل حملــة الإعدادية، 

ومدتها ثالث �صنوات.

عام 1980م
مت قبــول حملــة الثانوية العامة يف برنامــج ملدة عام واحد؛ ليتم تاأهيلهم 

كمعلمن.

عام 1984م
اأن�صــاأت وزارة الرتبيــة والتعليــم الكليات املتو�صــطة للمعلمــن واملعلمات 
يف حمافظتــي م�صــقط و�صاللــة، وكانت مدة الدرا�صــة فيها �صــنتن بعد 
الثانويــة العامــة، ومن ثم و�صل عددها اإلى ت�صــع كليــات يف عام 1990م 

منت�صرة يف حمافظات ال�صلطنة.

عام 1994م
اأُن�ِصَئت وزارة التعليم العايل مبوجب املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم ®®

)1994/2(، وبــداأت م�صــرية التعليــم العــايل احلكومي الذي �صــهد 
تطــورًا خالل ال�صــنوات الالحقة، من حيــث: اإدارة التعليم العايل، و 
تزايــد الربامج الأكادمييــة املطروحة من حيث: عددهــا، ونوعيتها، 

وعدد الطالب املقيَّدين فيها.

لــت الكليــات املتو�صــطة للمعلمــن واملعلمــات ال�صــت اإلــى كليــات ®® ُحوِّ
جامعية للرتبية متنح درجة البكالوريو�س.

عام 1995م
�صدر املر�صــوم ال�صلطاين ال�صــامي رقم )1995/42( بنقل تبعية كليات 
الرتبية للمعلمن واملعلمات من وزارة الرتبية والتعليم اإلى وزارة التعليم 

العايل.

عام 199٧م
اأُن�ِصــئت كليــة ال�صــريعة والقانــون مبوجب املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي 
ُتها لوزارة التعليم العايل، وقد ُغريِّ ا�صــم  ت تبعيَّ رقم )1997/26( واأُِقرَّ
ُتها اإلى جامعة ال�صــلطان قابو�ــس  الكليــة اإلــى كلية احلقــوق، وُنِقلت تبعيَّ

مبوجب املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2005/55(.

عام 2005م
�صدر قرار جمل�س التعليم العايل )�صابقًا( رقم )2004/1/2( بتحويل 
كليــات الرتبية اإلــى كليات للعلــوم التطبيقية، وبــداأت الكليات يف تقدمي 
براجمهــا اجلديــدة يف العــام الأكادميــي 2006/2005م، كمــا �صــدر 
املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )2007/62( بتنظيم كليــات العلوم 
التطبيقيــة، واأو�صــح املر�صــوم ال�صــلطاين ُهِويَّة هذه الكليــات، من حيث 
اإنهــا موؤ�ص�صــات علميــة تركــز علــى التعليم العملــي التطبيقــي يف جمال 
التكنولوجيا الأ�صا�صية والعلوم التطبيقية،  وت�صرف وزارة التعليم العايل 

على اإدارة هذه الكليات.

عام 2011م
تف�صــل ح�صــرة �صاحــب اجلاللــة ال�صــلطان قابو�ــس بــن �صــعيد املعظم 
-حفظــه اهلل ورعــاه- واأ�صــدر اأوامــره ال�صــامية باإن�صــاء جامعــة عمــان 
ومدينة العلم والتقنية كمدينة جامعية ت�صعى لتطوير القدرات الُعمانية، 
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وبنــاء بيئة متكاملة لالإبــداع والبتكار، لتكون املدينة اجلامعية )جامعة 
عمــان ومدينة العلم والتقنيــة( حموًرا مركزًيا لتحويل جهود ال�صــلطنة 
نحــو اقت�صاد متنــوع ومتجدد قائم على املعرفة والبتكار، وت�صــمل عدة 
جمــالت اأكادمييــة، مثــل: جمال الطاقة وال�صــتدامة، وجمــال ت�صميم 

النظم والتقانة، اإ�صافة اإلى جمال العلوم الطبية وال�صحة العامة.

عام 2013م
بــداأت كليــات العلوم التطبيقيــة بتطبيق برنامج التبــادل الطالبي، وهو 
برنامــج اأكادميي/ثقــايف، ُيْر�صــل مــن خاللــه جمموعــة مــن الطــالب 
للدرا�صة يف جامعات تعليمية، اأو التدريب العملي يف موؤ�ص�صات و�صركات 
عامليــة ذات عالقة بالربامج املطروحة يف كليات العلوم التطبيقية، ويف 
املقابــل تقــوم تلــك املوؤ�ص�صــات ال�صــريكة باإر�صــال جمموعــة مماثلة من 

الطالب للدرا�صة والتدريب يف كليات العلوم التطبيقية.

عام 2015م
اأقــر جمل�ــس التعليم يف اجتماعه الثــاين املنعقد بتاريخ 25 مايو 2015م 
بتحويل كلية العلوم التطبيقية بالر�صتاق اإلى كلية للرتبية، تعنى باإعداد 

املعلمن العمانين وتاأهيلهم.

التعليم العايل اخلا�س
عام 1995م

�صــت كلية جمان اجلامعية بالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة  تاأ�صَّ
بيدفورد �صاير باململكة املتحدة، ومتنح الكلية درجتي الدبلوم والبكالوريو�س 
مــع )مرتبــة ال�صــرف( يف تخ�ص�صــات: )اإدارة الأعمــال، واملحا�صــبة، 
والتجــارة الإلكرتونية، والت�صــويق، واملالية، ودرا�صــات تقنية املعلومات، 
ودرا�صات اللغة الإجنليزية(، اإ�صافة اإلى درجة املاج�صتري يف تخ�ص�صات: 
)اإدارة الأعمال، وعلوم احلا�صب الآيل، واإدارة املوارد الب�صرية العاملية(.

عام 1996م
�صــدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم)96/18( ب�صــاأن اإن�صــاء ®®

الكليــات واملعاهــد اخلا�صــة، تتولى القيام بتدري�ــس نــوع اأو اأكر من 
التخ�ص�صات العلمية اأو الفنية بعد املرحلة الثانوية.

بالرتباط/التعــاون ®® والعلــوم  للتجــارة  احلديثــة  الكليــة  �صــت  تاأ�صَّ
الأكادميــي مــع جامعــة ميــزوري �صــانت لوي�ــس الأمريكيــة، وجامعة 
فرانكلــن بالوليــات املتحــدة الأمريكيــة، وجامعــة الإدارة والعلــوم 
املاليزيــة، واجلامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، ومتنــح الكليــة درجتــي 
والآداب  الأعمــال،  اإدارة  تخ�ص�صــات  يف  والبكالوريو�ــس  الدبلــوم 
تخ�ص�صــات:)اإدارة  يف  املاج�صــتري  درجــة  اإلــى  اإ�صافــة  والعلــوم، 
امل�صــارف  يف  والعلــوم  املعلومــات،  تقنيــة  يف  والعلــوم  الأعمــال، 

الإ�صالمية والتمويل، ويف الإدارة العامة(.

�صــت كليــة كالدونيان الهند�صــية بالرتباط/التعــاون الأكادميي ®® تاأ�صَّ
فيلــور  ومعهــد  املتحــدة،  باململكــة  مــع جامعــة جال�صــكوكالدونيان 
اجلامعــي للتكنولوجيــا بالهنــد. ومتنــح الكليــة درجــة بكالوريو�ــس 
العلوم مع مرتبة ال�صــرف يف بيئة الت�صــييد يف تخ�ص�صات:)هند�صة 
والتكاليــف(،  القيا�ــس  وهند�صــة  املدنيــة،  والهند�صــة  الإن�صــاءات، 
وكذلك بكالوريو�ــس العلوم مع مرتبة ال�صــرف يف الهند�صة:)هند�صة 
الكمبيوتــر، والهند�صــة الإلكرتونيــة، وهند�صــة الطاقــة الكهربائية، 
وهند�صــة الت�صــالت، والهند�صــة امليكانيكية مب�صــاعدة الكمبيوتر، 
وميكاترونك�ــس، وهند�صة املعاجلة وال�صيانة، والهند�صة الكيميائية، 
واإدارة تقنيــة املعلومــات لالأعمــال التجاريــة(، اإ�صافــة اإلــى درجــة 
املاج�صــتري يف العلــوم يف تخ�ص�صــات:)اإدارة ال�صيانة، واإدارة نظم 

املعلومات، واإدارة الإن�صاءات، وهند�صة املعاجلة(.
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عام 199٧م
�صت كلية م�صقط بالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة ا�صتريلنج  تاأ�صَّ
باململكــة املتحــدة، و�صــلطة املوؤهــالت ال�صــكتلندية باململكــة املتحــدة، 
وجامعــة ماليزيــا بهــاجن، ومتنــح الكليــة درجــة بكالوريو�ــس الآداب مــع 
مرتبة ال�صــرف يف تخ�ص�صات:)درا�صــات الأعمال، واملحا�صــبة، وعلوم 
احلا�صــب الآيل، واإدارة املوارد الب�صــرية، واإدارة امل�صــاريع، والت�صويق(، 
وكذلك بكالوريو�س العلوم مع مرتبة ال�صرف يف تخ�ص�س علوم احلا�صب 
الآيل، اإ�صافــة اإلــى الدبلــوم الوطنــي العــايل يف تخ�ص�صات:)الأعمال، 
واملحا�صــبة، ونظــم احلا�صــب الآيل، وبرجمــة احلا�صــب الآيل، وم�صــح 
الكميات، واإدارة الت�صييد(، كما متنح درجة ماج�صتري العلوم يف الإدارة.

عام 1998م
الإطفــاء  والإدارة )كليــة هند�صــة  للهند�صــة  الدوليــة  الكليــة  �صــت  تاأ�صَّ
وال�صــالمة �صــابقًا( بالرتباط/ التعــاون الأكادميي مع جامعة �صــنرتال 
لنكا�صــري باململكــة املتحــدة، ومتنــح الكليــة درجــات الدبلــوم والدبلــوم 
املتقدم وبكالوريو�ــس العلوم مع مرتبة ال�صرف يف تخ�ص�صات:)هند�صة 
حفر اآبار النفط، واإدارة ال�صحة وال�صــالمة والبيئة، وهند�صــة ال�صالمة 

من احلرائق، واإدارة ال�صالمة من احلرائق، واإدارة املن�صاآت(.

عام 1999م
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )99/41( اخلا�س باإ�صدار ®®

نظام اجلامعات والكليات اخلا�صة.

�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )99/42( اخلا�س باإن�صــاء ®®
الكليات واملعاهد اخلا�صة؛ وذلك لت�صجيع القطاع اخلا�س لال�صتثمار 

يف التعليم العايل.

�صــت كليــة الزهــراء للبنــات بالرتبــاط/ التعــاون الأكادميي مع ®® تاأ�صَّ
ــان الأهليــة باململكــة الأردنيــة الها�صــمية، ومتنــح الكليــة  جامعــة عمَّ
املاليــة  )العلــوم  والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صــات:  الدبلــوم  درجتــي 
وامل�صرفيــة، واإدارة الأعمــال، واملحا�صــبة، وتكنولوجيــا املعلومــات، 
واللغــة الإجنليزية واآدابها، والت�صميــم اجلرافيكي(، وكذلك درجة 
البكالوريو�ــس يف تخ�ص�صــات: )احلقــوق، وهند�صــة الربجميــات، 
والت�صميــم الداخلــي، واللغــة الجنليزيــة، والرتجمــة(، اإ�صافة اإلى 

درجة املاج�صتري يف تخ�ص�س اإدارة الأعمال.

جامعــة ®® مــع  الأكادميــي  بالرتباط/التعــاون  مــزون  كليــة  �صــت  تاأ�صَّ
ميــزوري للعلــوم والتكنولوجيــا، وجامعــة بــوردو بالوليــات املتحــدة 
الأمريكية، وجامعة بن�صــتلي بجمهورية الهنــد، ومتنح الكلية درجتي 
الدبلوم والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات )اإدارة الأعمال، واملحا�صــبة، 
وعلوم احلا�صب الآيل، وعلم تقنية املعلومات، واإدارة نظم املعلومات، 
واللغــة الإجنليزيــة(، ودرجــة البكالوريو�ــس فقــط يف تخ�ص�صــات: 
)القت�صاد، وعلم النف�ــس، والقيادة التنظيمية والإ�صــرافية، وريادة 
الأعمــال( اإ�صافــة اإلــى درجــة املاج�صــتري يف تخ�ص�صــات: )اإدارة 

الأعمال، وتقنية علوم احلا�صب الآيل، والأدب الإجنليزي(.

عام 2000م
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )2000/70( اخلا�س باإن�صــاء 
املديريــة العامــة للجامعــات والكليات اخلا�صــة. ووفًقا ملتطلبــات وزارة 
التعليــم العايل يف ترخي�س اإن�صــاء موؤ�ص�صــات التعليم العــايل اخلا�صة؛ 
فاإنَّ موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ترتبط باإحدى اجلامعات العاملية 
ذات ال�صــمعة الأكادميية املعروفة يف اأمريكا ال�صــمالية ، واأوروبا، وبع�س 

الدول العربية والآ�صيوية.
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عام 2001م
�صــت كليــة �صــور اجلامعيــة بالرتباط/التعــاون الأكادميــي مــع ®® تاأ�صَّ

جامعة بوند الأ�صــرتالية، واجلامعة الأمريكيــة يف القاهرة، وجامعة 
�صــندرلند الربيطانية، وجامعة عن �صم�س بالقاهرة، ومتنح الكلية 
درجتي الدبلوم والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات: )الإدارة والت�صــويق، 
واملحا�صبة، والعلوم املالية وامل�صرفية، ونظم املعلومات، وتكنولوجيا 
املعلومــات(، ودرجــة البكالوريو�ــس فقط يف تخ�ص�صي: )الهند�صــة 
امليكانيكية، والهند�صــة املعمارية(، اإ�صافة اإلى درجة املاج�صــتري يف 

تخ�ص�صي اإدارة املوارد الب�صرية، والإدارة العامة.

�صت كلية وجلات للعلوم التطبيقية بالرتباط/التعاون الأكادميي ®® تاأ�صَّ
مــع جامعة بــريل للتكنولوجيا بجمهورية الهنــد، ومتنح الكلية درجة 
الدبلوم يف تخ�ص�صات:)اإدارة الأعمال، وتطبيقات احلا�صب الآيل، 
وهند�صة علوم احلا�صب الآيل، وهند�صة الإلكرتونيات والت�صالت(، 
ودرجــة الدبلــوم املتقــدم يف تخ�ص�صي:)هند�صــة علــوم احلا�صــب 
الآيل، وهند�صة الإلكرتونيات والت�صالت(، ودرجة البكالوريو�س يف 
تخ�ص�صــات:)اإدارة الأعمال، وتطبيقات احلا�صــب الآيل، وهند�صــة 
علوم احلا�صــب الآيل، وهند�صة الإلكرتونيات والت�صالت، وهند�صة 
التكنولوجيــا احليويــة، والهند�صــة الكيميائيــة(، كمــا متنــح درجــة 
املاج�صتري يف تخ�ص�صي اإدارة الأعمال، واإدارة الأعمال التنفيذية.

�صــت جامعــة �صحار بالرتبــاط / التعــاون الأكادميي مع جامعة ®® تاأ�صَّ
كوينزلند الأ�صــرتالية ، وجامعة اأك�صفورد، وجامعة ال�صلطان حممد 
الفــاحت الوقفيــة، وت�صــم اجلامعــة اأربــع كليــات، وهــي: كليــة اإدارة 
الأعمال، وكلية الهند�صــة، وكلية احلا�صــوب وتكنولوجيــا املعلومات، 
اإ�صافــة اإلــى كليــة العلــوم الإن�صــانية والجتماعيــة، ومتنــح اجلامعة 
درجــات الدبلوم والدبلوم املتقدم والبكالوريو�ــس، كما تقدم برنامج 

املاج�صــتري لعدة تخ�ص�صات:) اإدارة الأعمال، والرتبية يف القيادة، 
الآيل،  التدري�ــس، وعلــوم احلا�صــب  والرتبيــة يف مناهــج وطرائــق 
والرتبية يف الإدارة الرتبوية، والهند�صة البيئية، والعلوم يف الريا�صة 
املدر�صــية، وكذلــك ماج�صــتري الآداب يف تدري�ــس اللغــة الجنليزيــة 

للناطقن بغريها، ودبلوم التاأهيل الرتبوي(.
�صــت كلية عمان لل�صــياحة بالرتباط/التعــاون الأكادميي مبعهد ®® تاأ�صَّ

دبلــن للتكنولوجيــا - )DIT( اإيرلندا، ومتنــح الكلية درجتي الدبلوم 
والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صــات:)اإدارة ال�صــياحة وال�صيافة، واإدارة 

الفعاليات، والت�صويق ال�صياحي(.
�صت كلية عمان الطبية بالرتباط/ التعاون الأكادميي مع جامعة ®® تاأ�صَّ

و�صــت فريجينيــا، وتقــدم الكلية درجــة البكالوريو�ــس يف تخ�ص�صي 
الطب العام، وال�صيدلة.

عام 2002م
�صــت كلية ال�صرق الأو�صــط بالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة  تاأ�صَّ
كوفنرتي، وجامعة ولفرهامبتون باململكة املتحدة، ومتنح الكلية درجتي 
دبلوم وبكالوريو�س الهند�صة مع مرتبة ال�صرف يف تخ�ص�صات:)مكونات 
احلا�صــب الآيل وال�صــبكات، ات�صال البيانات واإدارة النظم، وال�صبكات 
الال�صــلكية، والإلكرتونيات والت�صالت، والهند�صــة املدنية، والهند�صة 
امليكانيكيــة، وهند�صــة خدمــة املبــاين(، وكذلــك متنــح الكليــة درجتــي 
دبلــوم وبكالوريو�ــس العلــوم مع مرتبة ال�صــرف يف تخ�ص�صــات: )اإدارة 
الأعمــال ونظم املعلومات، وم�صــح الكميــات واإدارة الإن�صــاءات، وتقنية 
الربجميات، واحلو�صــبة ونظم املعلومات، ونظم اإدارة قواعد البيانات، 
وعلــوم احلا�صــب الآيل، وتقنيــة الو�صــائط املتعــددة، وتقنيــة الألعــاب 
الإلكرتونية(، كما متنح درجة البكالوريو�س فقط يف تخ�ص�س الهند�صة 
البيئيــة واإدارتها، اإ�صافــة اإلى درجة املاج�صــتري يف تخ�ص�صات:)اإدارة 
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اأعمــال »تقنيــة املعلومــات«، والعلــوم يف تقنيــة املعلومــات، والعلــوم يف 
الهند�صة الإلكرتونية، والعلوم يف اإدارة م�صاريع الت�صييد والتكلفة(

عام 2003م
�صت كلية الربميي اجلامعية بالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة  تاأ�صَّ
كاليفورنيا �صــتيت- نورثرج الأمريكية، وجامعة عن �صم�س يف جمهورية 
م�صر العربية )تخ�ص�س القانون فقط(، ومتنح الكلية درجات الدبلوم 
والدبلوم املتقدم والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات: )علوم احلا�صب الآيل، 
واللغة الإجنليزية واآدابها، واملحا�صــبة، وتنمية املوارد الب�صرية، والعلوم 
املاليــة وامل�صرفية، واإدارة اأعمال، والت�صــويق، والتجــارة الدولية، ونظم 
املعلومات، والرتجمة» بكالوريو�س فقط«، والقانون » بكالوريو�س فقط«، 

وهند�صة الربجميات» بكالوريو�س فقط«(.
عام 2004م

�صــت كليــة اخلليــج بالرتبــاط/ التعــاون الأكادميــي مــع جامعــة ®® تاأ�صَّ
�صتافورد �صاير، وجامعة كارديف ميرتوبولينت باململكة املتحدة، ومتنح 
الكلية درجتــي الدبلوم والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات:)اقت�صاديات 
واملحا�صــبة  الت�صــويق،  واإدارة  وال�صــياحة،  ال�صــفر  واإدارة  الأعمــال، 
واملالية، ودرا�صات الأعمال الإدارية، وعلوم احلا�صوب، وعلوم برجمة 
احلا�صــوب، واأنظمة املعلومات، ونظم املعلومات الإدارية(، كما متنح 

درجة املاج�صتري يف تخ�ص�س اإدارة الأعمال. 

�صــت جامعــة نــزوى بالرتبــاط/ التعــاون الأكادميــي مــع جامعة ®® تاأ�صَّ
مارت�ــس للفنون املتعددة، وجامعة �صهيد به�صتي، وجامعة بروناي دار 
ال�صــالم، وجامعة �صنرتال لنك�صــاير، وجامعة وي�صكون�صن اأو�صكو�س، 
وجامعة وي�صكون�س- مدر�صة مادي�صون لل�صيدلة، وجامعة وي�صكون�صن 
�ص�صــتم، وجامعــة ال�صــلطان قابو�ــس، وجامعــة فينــا، وجامعــة قطر، 
وجامعــة الكويــت، واملديريــة العامــة للخدمــات البيطريــة، وحديقــة 

النباتات والأ�صجار الُعمانية، وجامعة دي مونتفورت، وت�صم اجلامعة 
اأربع كليات، هي: كلية العلوم والآداب، وكلية الهند�صة والعمارة، وكلية 
القت�صــاد والإدارة ونظــم املعلومــات، وكليــة ال�صيدلــة والتمري�ــس، 
ومتنــح اجلامعــة درجتــي الدبلــوم والبكالوريو�ــس، كمــا متنــح درجة 
واإدارة  والقت�صــاد،  املعلومــات،  تخ�ص�صات:)نظــم  املاج�صــتري يف 
الأعمال، والرتبية يف الر�صاد والتوجيه، والرتبية يف الإدارة الرتبوية، 
والرتبيــة يف تدري�ــس اللغــة العربية للناطقن بغريهــا، واللغة العربية 
واآدابهــا، ومناهــج وطرائق التدري�ــس، واللغة الإجنليزيــة والرتجمة، 
والعلوم يف الكيمياء، والعلوم يف علوم احلا�صوب، والعلوم يف الهند�صة 

الكيميائية، ودبلوم التاأهيل الرتبوي(.
�صــت جامعــة ظفار بالرتبــاط الأكادميي مع اجلامعــة الأمريكية ®® تاأ�صَّ

يف بــريوت، وموؤ�ص�صــة الهند للتكنولوجيا )بومباي(، وموؤ�ص�صــة الهند 
ا اأربع كليات، هي:  للتكنولوجيــا )Allahabad(، وت�صم اجلامعة حاليًّ
كليــة الآداب والعلــوم التطبيقيــة، وكليــة التجــارة والعلــوم الإداريــة، 
وكليــة الهند�صــة، وكليــة احلقــوق، ومتنــح اجلامعــة درجتــي الدبلوم 
والبكالوريو�ــس، كما تقدم برامج املاج�صتري يف تخ�ص�صات:)الآداب 
يف اللغة الإجنليزية، والرتبية يف الإدارة الرتبوية، والرتبية يف مناهج 
وطرائــق التدري�ــس العامــة، والرتبيــة يف مناهج وطرق تدري�ــس اللغة 
الإجنليزية، والإدارة، وتقنية املعلومات، والرتبية يف الإر�صاد النف�صي، 
واإدارة الأعمال الدولية، والعلوم يف الهند�صة الكهربائية واحلا�صوب، 

والعلوم يف الهند�صة الكيميائية، ودبلوم التاأهيل الرتبوي(.
�صــت الكليــة العلميــة للت�صميــم بالرتبــاط/ التعــاون الأكادميي ®® تاأ�صَّ

مــع اجلامعــة اللبنانيــة الأمريكيــة يف لبنــان، واملعهد العــايل للفنون 
التطبيقيــة بجمهوريــة م�صــر العربيــة )تخ�ص�ــس ت�صميــم الأزيــاء 
فقط(، ومتنح الكلية درجة البكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات: )العمارة، 
والر�صــوم املتحركــة، والت�صميــم اجلرافيكــي »الطباعــي والرقمي«، 
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والت�صميــم الداخلــي، والفنــون اجلميلــة، والت�صويــر الفوتوغــرايف، 
وت�صميم الأزياء(. 

بالرتباط/التعــاون ®® والتكنولوجيــا  لــالإدارة  عمــان  كليــة  �صــت  تاأ�صَّ
الأكادميي مع جامعة الريموك الأردنية، ومتنح الكلية درجتي الدبلوم 
والبكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات:)اإدارة الأعمال، واملحا�صــبة، والعلوم 
املالية وامل�صرفية، والت�صــويق والتجارة الإلكرتونية، وعلوم احلا�صــب 

الآيل، ونظم املعلومات الإدارية، والت�صميم الداخلي(.
عام 2005م

®® ،)STC( صــت كلية عمان البحرية الدولية ب�صــراكة مع جمموعة� تاأ�صَّ
روتــردام بهولنــدا، ومتنــح الكلية درجتــي الدبلوم والبكالوريو�ــس يف 
تخ�ص�صات:)املالحة البحرية »�صابط �صــطح«، والهند�صة البحرية 
»مهند�س بحري«، واإدارة اللوج�صتيات والنقل، والهند�صة التحويلية، 
اإ�صافة اإلى درجة املاج�صتري يف تخ�ص�س العلوم يف ال�صحن والنقل(.

عام 2006م
�صت كلية عمان لطب الأ�صنان بالرتباط/ التعاون الأكادميي مع ®® تاأ�صَّ

جامعة كومبلوتن�صــي يف مدريد، ومتنح الكلية درجة البكالوريو�س يف 
طب وجراحة الفم والأ�صنان.

�صت كلية البيان بالرتباط/التعاون الأكادميي مع جامعة بورديو ®® تاأ�صَّ
نــورث وي�صــت بالوليــات املتحــدة الأمريكيــة، ومتنــح الكليــة درجتي 
والإذاعــة  تخ�ص�صات:)ال�صحافــة،  يف  والبكالوريو�ــس  الدبلــوم 
الإجنليــزي،  والأدب  والإعــالن،  العامــة،  والعالقــات  والتلفزيــون، 

وكتابة اللغة الإجنليزية الحرتافية(.

عام 200٧م
�صت اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا بالرتباط/التعاون الأكادميي ®® تاأ�صَّ

للعلــوم  ميونــخ  باأملانيــا، وجامعــة   )RWTH Aachen( مــع جامعــة
التطبيقية، وجامعة �صرتالزوند للعلوم التطبيقية، وجامعة بوك�صتهوده 
الحتاديــة،  اأملانيــا  بجمهوريــة  بيــوث  وجامعــة  التطبيقيــة،  للعلــوم 
وكذلك جامعة نيويورك �صــتي، وجامعة وليــة اآيوا بالوليات املتحدة 
الأمريكية، وجامعة بري�صيا باجلمهورية الإيطالية، اإ�صافة اإلى جامعة 
امللــك مونغكوت للتكنولوجيا يف �صــمال بانكــوك مبملكة تايلند، وكلية 
ُعمان البحرية الدولية بال�صــلطنة، وت�صم اجلامعة اأربع كليات، هي: 
كليــة الهند�صــة وعلوم احلا�صــوب، وكلية اإدارة الأعمــال والقت�صاد، 
وكليــة العلــوم، وكليــة تخطيــط املــدن والت�صميــم املعمــاري. ومتنــح 
اجلامعة درجة البكالوريو�ــس يف تخ�ص�صات:)علوم احلا�صب الآيل، 
والهند�صة امليكانيكية، وهند�صة العمليات، والهند�صة البيئية، واإدارة 
الأعمــال الدوليــة، واإدارة اخلدمات، واخلدمات اللوج�صــتية، وعلوم 
الأر�ــس التطبيقيــة، وتخطيــط املدن املــدن، والت�صميــم املعماري(، 
اإ�صافة اإلى درجة املاج�صــتري يف تخ�ص�صي علوم الأر�س التطبيقية، 

وعلوم الأر�س البرتولية.

عام 2010م
�صــت اجلامعــة العربية املفتوحــة بالرتباط/ التعــاون الأكادميي ®® تاأ�صَّ

مــع اجلامعــة الربيطانيــة املفتوحة، ومتنح اجلامعــة درجتي الدبلوم 
والبكالوريو�ــس مــع مرتبــة ال�صــرف يف ثالثــة تخ�ص�صــات: )تقنيــة 
املعلومــات، واللغــة الإجنليزية واآدابهــا، والآداب يف اإدارة الأعمال(، 
ودرجــة املاج�صــتري يف تخ�ص�صــات: )الرتبيــة يف القيــادة الرتبوية، 

وتقنيات التعليم، والعلوم يف تطوير الربجميات، واإدارة الأعمال(.

�صــت جامعــة الربميــي، وت�صــم اجلامعــة اأربع كليات، هــي: كلية ®® تاأ�صَّ
الهند�صــة التي تطرح تخ�ص�صات: )هند�صة املعلومات والت�صالت، 
والهند�صــة املدنيــة، والهند�صــة املعماريــة، والهند�صــة امليكانيكيــة، 
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وهند�صة احلا�صب الآيل، والعلوم يف العمارة الداخلية(، وكلية العلوم 
ال�صحية التي تطرح تخ�ص�صي التمري�س، وعلوم الب�صريات، وكلية 
التجارة التي متنح درجة الدبلوم والدبلوم املتقدم والبكالوريو�س يف 
تخ�ص�صــات: )اإدارة التوريــدات العامليــة، واإدارة الت�صدير، واإدارة 
الأعمــال والأعمــال الإلكرتونيــة، واإدارة نظــم املعلومــات، والآداب 
يف ال�صريفــة الإ�صــالمية واملاليــة(، اإ�صافــة اإلــى درجــة املاج�صــتري 
درجــة  التــي متنــح  وكليــة احلقــوق  الأعمــال،  اإدارة  يف تخ�ص�ــس 

البكالوريو�س يف تخ�ص�س القانون.

�صــت جامعة ال�صــرقية بالرتباط/ التعاون الأكادميي مع جامعة ®® تاأ�صَّ
وليــة اأوكالهومــا يف الوليات املتحــدة الأمريكية، وجامعة تك�صا�ــس 
التكنولوجيــة، ومتنــح اجلامعــة الربامــج واملوؤهــالت يف كليــة اإدارة 
ونظــم  والتمويــل،  واملحا�صــبة  تخ�ص�صــات:)الإدارة،  يف  الأعمــال 
املعلومــات الإداريــة، واإدارة الوثائــق واملحفوظــات، وريــادة الأعمال 
اجلماعيــة، وماج�صــتري اإدارة الأعمال(، وكلية الهند�صــة )هند�صــة 
البيئــة، والهند�صــة املدنيــة، والهند�صــة الإلكرتونيــة والت�صــالت، 
التطبيقيــة  العلــوم  وكليــة  الإن�صــائية(،  امل�صــاريع  اإدارة  وهند�صــة 
وال�صحية يف تخ�ص�صات:)علوم الغذاء والتغذية الإن�صانية، والعلوم 
والعلــوم  الآداب  وكليــة  البيطــري(،  والطــب  وال�صــمكية،  البحريــة 
الإن�صــانية يف تخ�ص�صات:)الرتبيــة، وعلــم النف�ــس، واللغــة العربية 
واآدابهــا، والعلوم الإن�صــانية، ودبلوم التاأهيل الرتبــوي(، اإ�صافة اإلى 

كلية القانون التي متنح درجة البكالوريو�س يف القانون.

عام 2014م
�صــت الكليــة العامليــة للهند�صــة والتكنولوجيــا بالرتبــاط /التعــاون  تاأ�صَّ
الأكادميــي مع جامعــة كارلتون بكندا، ومتنح الكلية درجة البكالوريو�ــس 
الهند�صي مع مرتبة ال�صرف يف برامج: )الهند�صة الإلكرتونية والت�صالت، 

والهند�صة امليكانيكية وتكنولوجيا ال�صيارات، وهند�صة الربجميات(.

عام 2016م
اأقــر جمل�ــس التعليم يف اجتماعه الثــاين املنعقد بتاريــخ 23 مايو 2016م 
�صــت اجلامعة يف حمافظة  املوافقة على اإن�صــاء جامعة م�صــقط، وقد تاأ�صَّ
م�صقط بالرتباط/ التعاون الأكادميي مع جامعة كرانفلد، وجامعة اأ�صتون 
باململكة املتحدة، وكلية )MLS( الدولية يف بورن ماوث باململكة املتحدة، 
وحتتــوي اجلامعــة علــى ثالث كليــات، هي: كليــة الأعمــال والإدارة، التي 
متنح درجة ماج�صــتري العلوم يف تخ�ص�صــات:)الإدارة والريادة، واملالية 
والإدارة(، وكلية الهند�صــة والتكنولوجيا، التي متنح درجة البكالوريو�ــس 
يف الهند�صــة يف تخ�ص�ــس )الهند�صــة الكيميائيــة(، وماج�صــتري العلــوم 
يف تخ�ص�صــات: )هند�صــة نظــم العمليــات، ونظــم الطاقــة والعمليــات 
احلراريــة(، اإ�صافــة اإلــى كلية النقــل واخلدمات اللوج�صــتية، التي متنح 
درجــة بكالوريو�ــس العلوم يف اخلدمات اللوج�صــتية يف تخ�ص�ــس )اإدارة 
�صل�صلة التموين(، ودرجة ماج�صتري العلوم يف تخ�ص�س )اإدارة الطريان(.

عام 201٧م
يــخ  ر بتا ملنعقــد  ا لــث  لثا ا عــه  جتما ا يف  لتعليــم  ا جمل�ــس  فــق  ا و
علــى اإن�صــاء جامعــة خا�صــة با�صــم »اجلامعــة  2م  0 1 7 �صــبتمرب   2 5
الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيا«، وذلــك عن طريق دمج كليــة كالدونيان 
الهند�صية، وكلية ُعمان الطبية، واإ�صافة كلية لل�صيدلة، وت�صم اجلامعة 
ثالث كليات، هي: كلية الهند�صة، التي متنح درجة الدبلوم يف تخ�ص�س 
)اإدارة تقنيــة املعلومــات لالأعمــال التجارية(، ودرجة البكالوريو�ــس يف 
بيئة الت�صــييد  يف تخ�ص�صات:)هند�صة الإن�صــاءات، والهند�صة املدنية، 
وهند�صــة القيا�ــس والتكاليــف(، ودرجــة البكالوريو�ــس يف الهند�صــة يف 
تخ�ص�صات:)هند�صــة الكمبيوتــر، والهند�صــة الإلكرتونيــة، وهند�صــة 
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الطاقة الكهربائية، وهند�صة الت�صالت، وهند�صة ميكانيكية مب�صاعدة 
الكمبيوتــر، وميكاترونيك�ــس، وهند�صــة املعاجلة وال�صيانة، والهند�صــة 
الكيميائية(، ودرجة املاج�صــتري يف تخ�ص�صات:)اإدارة ال�صيانة واإدارة 
نظم املعلومات، واإدارة الإن�صــاءات، وهند�صــة املعاجلة، واإدارة �صل�صــلة 
التوريد والعمليات الدولية(، وكذلك كلية الطب والعلوم ال�صحية، التي 
متنــح درجــة البكالوريو�ــس يف الطب العام، اإ�صافة اإلــى كلية ال�صيدلة، 

التي متنح درجة البكالوريو�س يف ال�صيدلة.

البعثات الداخلية واخلارجية
عام 1981م

يف العام الأكادميي 1982/1981م بداأت م�صرية التعليم العايل بابتعاث 
 عــدد من الطــالب لإكمال درا�صــتهم اجلامعية خارج ال�صــلطنة، وتولت

- حينها- وزارة الرتبية والتعليم الإ�صراف على البعثات اخلارجية، وقد 
بلــغ عــدد الطــالب املبتعثن اإلى اخلــارج نحو )1068(  طالبــًا وطالبة. 
ويف العام الأكادميي 1986/1985م ارتفع عددهم لي�صل اإلى )2681(  

طالبًا وطالبة.

عام 1998م
ُفِتحت امللحقية الثقافية يف الهند لرعاية الطالب املبتعثن للدرا�صــة يف 
الهنــد، ويف عــام 2006م ُفِتحت امللحقية الثقافية يف اأ�صــرتاليا، وُفِتحت 
امللحقيــة الثقافيــة يف ماليزيــا يف عــام 2011م؛ لي�صل عــدد امللحقيات 
الثقافيــة اإلــى ثمــاين ملحقيــات موزعة علــى ثمان دول، هــي: جمهورية 
م�صر العربية، واململكة الأردنيةالها�صــمية، والإمارات العربية املتحدة، 
املتحــدة  والوليــات  املتحــدة،  واململكــة  وماليزيــا،  الهنــد،  وجمهوريــة 

الأمريكية، وا�صرتاليا.

عام 2001م
بداأت احلكومة بتنفيذ برنامج البعثات الداخلية الذي يرتكز على توفري 
مقاعــد درا�صــية يف موؤ�ص�صــات التعليــم العايل اخلا�صة داخل ال�صــلطنة 
للطالب من اأبناء اأ�صــر ال�صمــان الجتماعي والدخل املحدود من حملة 
دبلــوم التعليم العــام؛ للنهو�س بهذه الفئة وَدْعمها؛ لتكون اأ�صــرًا منتجة 

توفر لنف�صها العي�س الكرمي، وتخرج من مظلة ال�صمان الجتماعي.

عام 2009م
اأقر جمل�ــس الــوزراء املوقر الربنامج العماين للتعــاون الثقايف والعلمي، 
املتمثــل يف توفــري منح درا�صــية للطالب من الدول ال�صــقيقة وال�صديقة 
للدرا�صــة يف موؤ�ص�صــات التعليــم العــايل احلكومية يف ال�صــلطنة؛ لتعزيز 

التوا�صل الإن�صاين والثقايف بن ال�صلطنة وخمتلف دول العامل.

عام2010م
بــداأت احلكومــة بتنفيذ برنامــج الألف بعثــة خارجية للدرا�صــات العليا 
التخ�ص�صيــة )الربنامــج الوطني للدرا�صــات العليــا( يف املجالت التي 
حتتاج اإليها الدولة  لالإ�صــهام  يف رفد القت�صاد الوطني بكوادر وطنية 
متخ�ص�صة ذات تاأهيل عاٍل؛ وذلك ل�َصّد الحتياجات الفعلية بالوحدات 
احلكومية املختلفة والقطاع اخلا�س، بواقع )200( بعثة �صنويًا، وي�صتمر 

الربنامج ملدة خم�س �صنوات.

عام 2011م
جــاءت توجيهــات ح�صرة �صاحب اجلاللة - حفظه اهلل ورعاه - بتوفري 
)7000( بعثــة داخليــة و)1500( بعثــة خارجيــة، ف�صــاًل عــن البعثــات 
القائمة؛ حر�صًا من احلكومة على زيادة فر�س اللتحاق بالتعليم العايل 

خلريجي دبلوم التعليم العام.
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جودة التعليم العايل
عام 2006م

�صــت ال�صــبكة العمانية للجودة، وهي جهة م�صــتقلة تهدف اإلى ن�صــر  تاأ�صَّ
ثقافــة اجلــودة يف قطــاع التعليــم العــايل يف �صــلطنة عمــان وتعزيزها، 

وتدعم عملية بناء قدرات العاملن يف هذا القطاع.

عام 2012م
ــذت وزارة التعليــم العــايل م�صــروع موؤ�صــرات الأداء علــى اجلامعــات  نفَّ
ــَذ امل�صــروع علــى كليــات العلــوم  والكليــات اخلا�صــة، ويف عــام 2014م ُنفِّ

التطبيقية.

كرا�شي ال�شلطان قابو�س العلمية
عام 2004م

ُكلِّفت وزارة التعليم العايل بالإ�صراف على عدد من الكرا�صي التي حتمل 
�ــَس  ا�صــم �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم، فقد اأُ�صِّ
كر�صي �صلطان عمان للدرا�صات العربية والإ�صالمية بجامعة ملبورن يف 
ا�صــرتاليا؛ �صــعيًا من ال�صــلطنة اإلى اإيجاد تفاهم متبادل بن الثقافات، 
مبا يعود بدوره على ثقافة ال�صالم والتعاون بن الأمم، ودعمًا للدرا�صات 
العلمية والبحثية لإثراء الرتاث العاملي، وقد ا�صــتمرت ال�صــلطنة يف َفْتح 
كرا�ــسٍ علميــة با�صــم �صاحــب اجلاللة يف عدد مــن اجلامعــات العاملية 
املرموقة؛ لي�صل عددها اإلى )16( كر�صيًّا يف عام 2014م، علمًا اأنه يف 
عــام 2013م ُنقلت مهمة الإ�صــراف على تلك الكرا�صــي كافة اإلى مركز 

ال�صلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم.

الأنظمة الإلكرتونية يف التعليم العايل
عام 2005م 

اأُن�ِصــَئ مركــز القبول املوحد مبوجب املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم 
علــى  احلا�صلــن  الطــالب  قبــول  بتنظيــم  ليخت�ــس  )2005/104(؛ 
ال�صــهادة العامــة مبوؤ�ص�صــات التعليم العــايل طبقــًا لرغباتهم، وجمموع 
درجاتهم، و�صــروط اللتحاق التي حتددها املوؤ�ص�صات املذكورة. ويطّبق 
املركــز نظامًا اإلكرتونيًا لتقدمي طلب اللتحاق بالتعليم العايل، واإعالن 

نتائج القبول.

عام 2009م
اأن�صــاأت وزارة التعليــم العــايل النظــام الإح�صائــي الــذي هــو عبــارة 
عــن قاعــدة بيانــات للتعليــم العايل، تتكــّون مــن اأربعة مكونــات، ت�صّم: 
بيانــات الطالب، والهيئات الأكادميية والأكادميية امل�صــاندة والإدارية، 
والبيانــات املاليــة، وبيانــات البنية الأ�صا�صــية جلميع موؤ�ص�صــات التعليم 
العــايل داخل ال�صــلطنة، ويوفر النظــام الإح�صائي بيانــات عن التعليم 
العــايل؛ لإفادة املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات واملنظمات الدولية 

املعنية بالتعليم العايل.

عام2010م
ــذت وزارة التعليــم العــايل اأول َم�ْصــح للخريجن، ا�صــتهدف خريجي  نفَّ
موؤ�ص�صــات التعليــم العــايل اخلا�س، ويف العــام التــايل كان تنفيذه على 
خريجي كليات العلوم التطبيقية، ويف عام 2014م اأُن�ِصــئت دائرة َم�ْصــح 
اخلريجن يف الوزارة، التي ا�صــتهدفت طالب موؤ�ص�صــات التعليم العايل 

كافة، وطالب البعثات، وطالب الدرا�صات العليا يف عام 2015م.
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الإعالم والتوا�شل
عام 2013م

نظمــت وزارة التعليــم العــايل بالتعــاون مع جمل�ــس البحــث العلمي نــدوة » التعليــم الريادي لتحقيــق التنمية 
امل�صــتدامة...دور موؤ�ص�صــات التعليــم العــايل«، وياأتي تنظيم هذه الندوة متا�صــيًا مع الروؤية ال�صــامية حل�صرة 
�صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-، وا�صــتجابة لقرارات ندوة »تنمية 
املوؤ�ص�صــات ال�صغــرية واملتو�صــطة« التــي عقــدت يف رحاب املخيم ال�صــلطاين ب�صــيح ال�صــاخمات بولية بهالء 
مبحافظة الداخلية؛ اإذ َن�سَّ القرار املتعلق مبوؤ�ص�صــات التعليم العايل على اإجراء مزيد من الدرا�صــة، ب�صــاأن 
ر درا�صــي يف ريــادة الأعمال للطــالب يف خمتلف موؤ�ص�صــات التعليم العايل، ودعم تنفيذ اأن�صــطة  تقــدمي مقــرَّ
طالبيــة بالتعــاون مــع القطاع اخلا�س يف جمال ريــادة الأعمال، وقــد تناولت الندوة مناق�صــة حماور جتارب 

ريادة الأعمال داخل ال�صلطنة وخارجها، اإ�صافة اإلى مهارات ريادة الأعمال.

عام 2014م
 )Norrag News( قامــت وزارة التعليــم العايل بالتعاون مع موؤ�ص�صــة نــوراك بتمويل اإ�صدار الن�صــرة الإخبارية
باللغة العربية؛ وذلك اإميانًا منها بتعزيز التوا�صل بن الباحثن والأكادميين ورا�صــمي ال�صيا�صــات من الدول 
العربيــة يف جمــال التعليــم والتدريب، مع نظرائهم يف دول العامل عرب ال�صــبكات البحثية. ونوراك هي �صــبكة 
لل�صيا�صــات والتعــاون الــدويل يف جمــال التعليم والتدريــب، ت�صّم جمموعة مــن الباحثن و�صناع ال�صيا�صــات 
واملنظمــات غــري احلكوميــة، وامل�صت�صــارين الذيــن يهدفــون اإلــى التو�صــط بن البحــث وال�صيا�صــات، مقيمن 

ومنتجن ملعرفة حمايدة وحتليل نقدي ملوا�صيع دولية متعلقة بالتعليم.

عام 2016م
اأطلقت وزارُة التعليم العايل املجلَة الإلكرتونية )وما ي�صطرون(، وهي جملة �صهرية تهدف اإلى اإيجاد من�صة 
اإعالمية تفاعلية للحوار الهادف، مت�صمنة اأخبار قطاع التعليم العايل والبحث العلمي املحلي والعاملي، وعددًا 

من املواد التفاعلية املرئية وامل�صموعة؛ اإذ ت�صتهدف املجلة الطالب والأكادميين واملهتمن بهذا القطاع. 



6٩



الفصل الخامس
محطات مشرقة في مسيرة التعليم بجامعة السلطان قابوس



»اإنَّ افتت��اح اجلامع��ة الي��وم ياأت��ي -بحمد اهلل- ثم��رة طيبة جلهود حثيث��ة، بذلت على مدى 
�شنوات عديدة؛ اقتناعاً منا باأهمية الدور الذي ت�شطلع به، كدعامة قوية للنه�شة التعليمية 
يف بالدن��ا، ولق��د انتهجن��ا يف اإن�ش��ائها �شيا�ش��تنا الواقعي��ة يف التخطي��ط والتطبيق، ومل نقلد 
جتربة بذاتها واإمنا اأخذنا باإيجابيات النظم الأكادميية املعا�شرة، �شمن نظام يالئم واقعنا 
العم��اين، ويع��رب ع��ن ال�ش��خ�شية احل�شارية ل�ش��عبنا، كم��ا وفرنا لهذا ال�ش��رح العلمي كل ما 
ميكنه من تقدمي م�شتوى رفيع للدرا�شات الأكادميية، يلبي املتطلبات الأ�شا�شية يف جمالت 
الط��ب والهند�ش��ة والعل��وم والزراعة والرتبية والعلوم الإ�ش��المية، ف�ش��اًل عّما هو متاح من 

اإمكانيات للتو�شع وفقاً لحتياجات كل مرحلة«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة افتتاح جامعة ال�شلطان قابو�س

9 نوفمرب 1986م
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تاأ�شي�س جامعة ال�شلطان قابو�س وتطورها
عام 1981م

�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )1981/44( القا�صي باإن�صــاء 
جلنة تاأ�صي�صــية مل�صــروع جامعة ال�صــلطان قابو�ــس حتت اإ�صــراف وزارة 

الرتبية والتعليم و�صوؤون ال�صباب اآنذاك.

عام 1982م
و�صع ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم -حفظه 
اهلل ورعاه- حجر الأ�صا�ــس ملن�صــاآت جامعة ال�صــلطان قابو�س يف منطقة 

اخلو�س مبحافظة م�صقط.

عام 1986م
افُتِتَحــت جامعة ال�صــلطان قابو�ــس، وهــي ُتَعّد اأّول جامعــة حكومية، ويف 
هــذا العــام اأي�صًا ا�صــتقبلت اجلامعــة ُدْفعتها الأولى مــن الطالب البالغ 
عددهــم )557( طالبــًا وطالبــة يف خم�ــس كليات، هي: الرتبيــة والعلوم 

الإ�صالمية، والطب، والهند�صة، والعلوم، والزراعة.

عام 198٧م
اأُ�صيَفــت كليــة الآداب والعلــوم الجتماعيــة اإلى كليات جامعة ال�صــلطان 
َع طالب الدفعة الأولــى على التخ�ص�صات  قابو�ــس، ويف العــام التايل ُوزِّ

املطروحــة يف اأق�صــام الكليــة، بعــد اجتيازهــم املداخــل الأولّيــة لهــذه 
التخ�ص�صات يف ال�صنة اجلامعية الأولى.

عام 1990م
 افتتــح ح�صــرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم®®

-حفظــه اهلل ورعــاه- م�صت�صــفى اجلامعة، الذي يعمل على م�صــاندة 
التعليــم الطبــي يف اجلامعــة عن طريق تقدميه التدريــب العيادي ذا 
لى؛ لتاأهيل الطالب  اجلودة العالية، واملمار�صــة الطبية العملية الُف�صْ
الدار�صــن بكلية الطب والعلوم ال�صحية وكلية التمري�س؛ لي�صبحوا 
اأطبــاء وممر�صــن موؤهلن قادريــن على القيام بدورهــم املهم جتاه 
جمتمعهم ووطنهم. ويحتوي امل�صت�صفى اجلامعي على )694( �صريًرا 
موزعــًا علــى )22( جناحًا طبيًا، وهو يقدم خدمــات �صحية متميزة 
للمجتمــع؛ كونــه اأحد اأهــم امل�صت�صــفيات املرجعيــة والتخ�ص�صية يف 

ال�صلطنة.

تف�صل جاللة ال�صــلطان املعظم-حفظــه اهلل ورعاه- بتخريج الدفعة ®®
الأولــى مــن طالب كليــة الرتبية والعلوم الإ�صــالمية، وكليــة الزراعة 

البالغ عددهم )284( طالبًا وطالبة.

عام 1991م
 تف�صــل ح�صــرة �صاحــب اجلاللــة ال�صــلطان قابو�ــس بــن �صــعيد املعظم
العلــوم،  كليــات:  مــن  الأولــى  الدفعــة  ورعاه-بتخريــج  اهلل  -حفظــه 

والهند�صة، والآداب.
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عام 1993م
تف�صل ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم ®®

-اأعزه اهلل- بتخريج الدفعة الأولى من طالب كلية الطب.

افُتِتَحت كلية التجارة والقت�صاد يف اجلامعة.®®

عام 1995م
بــداأت اجلامعة بطرح برامج املاج�صــتري، وقد و�صل عــدد هذه الربامج 
اإلى )60( برناجًما يف العام الأكادميي 2014/2013م، وبلغ عددها يف 

العام الأكادميي 2019/2018م )63( برناجًما.

عام 199٧م
تخرجت الدفعة الأولى من طالب كلية التجارة والقت�صاد.

عام 2000م
اجلاللــة ®® �صاحــب  حل�صــرة  امليمونــة  بالزيــارة  اجلامعــة  ت�صــرفت 

ال�صــلطان قابو�ــس بن �صعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-، وتاأتي هذه 
الزيارة يف اإطار احلر�س ال�صامي الذي يوليه جاللته بتطوير م�صرية 

التعليم يف ال�صلطنة مبختلف مراحلها وم�صتوياتها.

بــداأت اجلامعــة بطــرح برامــج الدكتــوراة و�صــل عددهــا يف العــام ®®
الأكادميــي 2019/2018م اإلــى )30( تخ�ص�صــًا خمتلفــًا يف �صــت 
كليــات، هــي: كليــة العلوم، وكليــة الهند�صــة، وكلية العلــوم الزراعية 
والبحريــة، وكليــة الطــب والعلــوم ال�صحيــة، وكليــة الآداب والعلــوم 
الجتماعيــة، وكليــة الرتبيــة. وتطــرح جميــع هــذه الربامــج بخيــار 

الر�صالة.

عام 2005م
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )2005/55( القا�صي بتعديل 
ا�صــم كلية ال�صــريعة والقانون اإلى كلية احلقوق، والتي كانت تتبع وزارة 
التعليــم العــايل، ونقــل تبعيتها اإلى جامعة ال�صــلطان قابو�ــس ابتداًء من 

تاريخ اكتمال املن�صاآت اخلا�صة بها داخل احلرم اجلامعي.

عام 2008م
اأُن�ِصــَئت كليــة التمري�ــس يف اجلامعــة؛ وذلك مــن اأجل تلبيــة احتياجات 

املجتمع العماين من الرعاية ال�صحية.

عام 2010م
افُتِتــَح مركز جامعة ال�صــلطان قابو�ــس الثقــايف حتت الرعاية ال�صــامية 
حل�صــرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم -حفظه 
اهلل ورعاه-، وقد جاء اإن�صــاء هذا املركز بناًء على الوعد ال�صــامي الذي 
تف�صــل بــه مولنا -حفظــه اهلل ورعاه- يف ختــام حديثه الأبــوي لأبنائه 
طــالب اجلامعــة بقاعة املوؤمتــرات يف الثاين من مايو عــام 2000م، اإذ 
ــا، وهــو اأن يكون هــذا املركز َمعَلمــًا اآخر من  كان الهــدف وا�صحــًا وجليًّ
معــامل هذه اجلامعة، ونقطــة انطالق تتجدد فيها الآمــال، ويتجدد من 
خاللهــا العطــاء والإ�صــهام بطريقة مبا�صــرة يف تطوير الثقافــة العلمية 

والبحثية ون�صرها يف اجلامعة ب�صكل خا�س ويف ال�صلطنة ب�صكل عام.

عام 2011م
ت املوافقة على اإن�صاء مركز التعّلم الذاتي بجامعة ال�صلطان قابو�س،  متَّ
وذلــك يف اإطار حتقيق ر�صــالة اجلامعة بتو�صــيع دوائــر املعرفة، وتوفري 
بيئة تعليمية فاعلة لطالبها؛ لإك�صابهم مهارات التعلم؛ لتطوير قدراتهم 
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املعرفيــة وتنميــة �صــخ�صياتهم، وليكــون مكمــاًل لالإمكانــات واملــوارد 
الأخــرى بالكليات والوحدات امل�صــاعدة باجلامعة، ويتم ذلك من خالل 
توفــري امل�صادر الورقيــة والإلكرتونية املقروءة وامل�صــموعة ذات العالقة 
بالربامج الأكادميية، والتعلم الفردي من خالل و�صائط تقنيات التعلم، 
وكذلــك التعلــم التعاوين بــن الطالب والتعلم اجلماعــي مع املعلم، كما 

يقوم بعمل ور�س عمل متخ�ص�صة يف مهارات التعلم املختلفة.

عام 2012م
مت نقــل كليــة احلقوق اإلــى احلرم اجلامعــي، وتقوم هذه الكليــة بتاأهيل 
الكــوادر املتخ�ص�صــة يف احلقل القانوين واإعدادهــا من خالل الربامج 
الأكادمييــة املتخ�ص�صــة، كمــا ت�صــهم الكليــة يف رفــع م�صــتوى العاملن 
يف املجــال القانــوين مــن خالل برامج الدرا�صــات العليــا، التي تقدم يف 
اأربعــة فــروع من القانون، وتهــدف الكلية اإلى خدمــة املجتمع من خالل 
الإ�صهامات العلمية والجتماعية التي يقدمها اأع�صاء الهيئة الأكادميية 

يف خمتلف املجالت وال�صت�صارات القانونية.

عام 2016م
اأُن�ِصــَئ مركــز الدرا�صــات التح�صرييــة باجلامعــة، وذلــك بدمــج وحدة 
ــم برنامج  مِّ الربنامــج التاأ�صي�صــي مــع مركــز اللغات باجلامعــة، وقد �صُ
الدرا�صــات التح�صرييــة لإعــداد الطــالب املقبولــن بجامعة ال�صــلطان 
اللغــة  يف  الطالــب  الربنامــج  يوؤهــل  اإذ  اجلامعيــة؛  للدرا�صــة  قابو�ــس 
الإجنليزية، والريا�صيات، وتقنية املعلومات ومهارات الدرا�صــة والتعلم 
لبناء اأ�ص�ــس الدرا�صــة اجلامعية والنجاح فيها. واجلدير بالذكر يف هذا 
ال�صياق اأنَّ برنامج الدرا�صات التح�صريية اأ�صبح مدخاًل اإلزاميًا للدرا�صة 

بجميع كليات اجلامعة ابتداًء من العام الدرا�صي)2011/2010م(.

البحث العلمي والبتكار باجلامعة
عام 2000م

اأُن�ِصــَئ مركــز الدرا�صــات والبحــوث البيئية بجامعة ال�صــلطان قابو�ــس؛ 
وذلك من اأجل ت�صجيع الدرا�صات والبحوث البيئية وتن�صيقها وتنظيمها، 
والتن�صــيق مــع احلكومــة والــوكالت الدوليــة والقطــاع اخلا�ــس جلمــع 
املعلومــات عــن البحــوث البيئيــة املتعلقة عــن عمان واملنطقة ون�صــرها، 
وُيَعــّد املركــز حلقة و�صل لتعزيز التعــاون البحثي والتفاعل بن اجلامعة 
واحلكومــة والوكالت الدوليــة والقطاع اخلا�س، اإ�صافة اإلى اإ�صــهاماته 
يف تقييم ق�صايا ال�صيا�صــات البيئية وم�صــاعدة الوكالت احلكومية عند 
الطلــب، كذلــك يقــوم املركــز مبتابعة خمتلــف الق�صايــا البيئيــة، مثل: 
ملوحة املياه والرتبة، وتلوث املياه اجلوفية، والرعي اجلائر، والت�صحر، 

وتغري املناخ واآثاره، واحلفاظ على التنوع البيولوجي. 

عام 2001م
�ــَس مركــز اأبحــاث الت�صــالت واملعلومات، وتتلخ�س ر�صــالته يف ®® اأُ�صِّ

بنــاء بنية اأ�صا�صــية، وتطوير برامج بحثيــة متكاملة يف جمال اأبحاث 
الت�صــالت واملعلومــات، مــن خالل اإقامة �صــراكات بن املوؤ�ص�صــات 
احلكوميــة واجلامعــة وقطــاع ال�صناعــة يف جمال الربامــج البحثية 
امل�صــرتكة لتقنيــة املعلومــات والت�صــالت. اأمــا الروؤيــة التي ي�صــعى 
املركــز اإلــى حتقيقهــا فتتمثل يف تعزيــز اجلهود امل�صــرتكة يف جمال 
البحــث العلمــي وتطويــره، وت�صــمل خمتلــف اأوجــه تقنيــة املعلومات 
والت�صالت، مبا يلبي احتياجات ال�صــلطنة يف املقام الأول، وي�صــعى 
ا اإلى بناء �صــراكات مع قطاع ال�صناعة؛ بغية اإيجاد  هذا املركز اأي�صً
حلــول للم�صــاكل التقنيــة القائمة واملقبلــة املتعلقة بتقنيــة املعلومات 
والت�صالت، ويرجح اأن تت�صمن تلك احللول جمموعة من التقنيات 
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املتوافــرة والنمــاذج املتطــورة،  وكل مــا يخ�ــس الأبحــاث املهمــة يف 
تقنية املعلومات.

مت الفتتاح الر�صمي ملركز ر�صد الزلزل يف جامعة ال�صلطان قابو�س، ®®
وُيعــد هذا املركز مــن اأهم املراكز البحثية؛ فهــو املركز املتخ�ص�س 
الوحيــد بر�صــد واإجــراء بحوث الــزلزل يف ال�صــلطنة، ويقوم املركز 
مبراقبــة الــزلزل التي حتدث داخل ال�صــلطنة وخارجهــا ور�صدها، 
والإبــالغ عنهــا ون�صــر معطياتها للجهــات املخت�صة. وقد َمــرَّ املركز 
منذ اإن�صــائه بعدة مراحل تطويرية، اإذ اأ�صبح ميلك ع�صــرين حمطة 
ر�صــد موزعــة على مناطق خمتلفــة يف جميع اأنحاء ال�صــلطنة، وكان 
زة باأحدث اأجهــزة الر�صد  هَّ اإن�صــاوؤها على ثــالث مراحل، وهــي جُمَ
والرتقيم والت�صالت، وتبث املعلومات الزلزالية على مدار ال�صــاعة 

اإلى مركز ر�صد الزلزل بجامعة ال�صلطان قابو�س.

عام 2002م
اأُن�ِصــَئ مركز اأبحاث النفط والغاز؛ ليتولى م�صــوؤولية اإجراء البحوث ®®

العلميــة، ويقدم اخلدمــات يف جمال التدريب وال�صت�صــارات لقطاع 
�صناعــة النفط والغاز، ويتمتع املركــز بعالقات وثيقة مع العديد من 
ال�صــركات املحلية والعاملية والكليات واملراكــز املختلفة يف اجلامعة، 
ويعمل معها على اإيجاد احللول الالزمة للم�صاكل التي تواجه �صناعة 
النفط والغاز، ويتم ذلك من خالل البحث العلمي الذي ي�صمل تطوير 
و�صــائل ا�صــتخراج النفــط، وحتديد خ�صائ�ــس املكامــن الكربونية، 
وتقنيــة المت�صا�ــس الغ�صــائي، وي�صــتفيد املركــز من منحة كر�صــي 
�صــركة �صــل العاملية التي متول العديد من امل�صــاريع البحثية، وتقدم 
الدعــم املايل لطالب مرحلتي املاج�صــتري والدكتوراة الذين يبحثون 
يف جمــال علــوم الأر�ــس املت�صلــة باملكامــن الكربونيــة. وتتلخ�ــس 
اأهــداف املركز يف ت�صــهيل التعــاون الأكادميي وت�صــجيعه يف �صناعة 

اإجــراء البحــوث يف جمالت الهند�صــة والعلوم بالتعــاون مع �صناعة 
النفط والغاز يف �صــلطنة عمان وجامعة ال�صــلطان قابو�س والكليات، 
وتقدمي خدمات ا�صت�صارية وتدريبية ل�صناعة النفط والغاز، واإن�صاء 
خمتــربات الأبحــاث مع الدولة مــن املرافق الفنيــة، وتطوير التعاون 
البحثــي مــع موؤ�ص�صــات مرموقــة، ودعــم برامــج الدرا�صــات العليــا 
يف كليــات اجلامعــة مــن خالل م�صــاركة طالب الدرا�صــات العليا يف 
امل�صروعات البحثية للمركز وتدري�س دورات متقدمة، وجذب التمويل 
اخلارجي من خالل املنح البحثية وال�صت�صارات والدورات التدريبية 

ل�صناعة النفط والغاز، ون�صر كفاءة املركز واإجنازاته وقدراته.

اأُن�ِصــَئ مركز الدرا�صات العمانية، وتتمثل روؤيته ليكون م�صدر اإ�صعاع ®®
ته وتراثه،  علمــي وبحثي خلدمة املجتمــع الُعماين واحلفاظ على هويَّ
فيما تتمثل ر�صــالته يف اإر�صــاء نظام مبني على اأ�ص�ــس علمية، ي�صــهم 
يف تنظيم الن�صــاطات البحثية والفكرية والرتاثية املرتبطة ب�صــلطنة 
عمــان ون�صــرها، والعمــل على تطوير جمــال املخطوطــات والنهو�س 
باآليــات اإتاحتهــا للم�صــتفيدين. ويهــدف املركــز اإلى تاأ�صي�ــس ون�صــر 
درا�صــات اإن�صــانية وعلمية ذات �صلة باملجتمع الُعماين وما يعهد اإليه 
من درا�صــات وا�صت�صــارات واردة من اجلهــات احلكومية واخلا�صة، 
والنهو�ــس ب�صــمعة املركــز، وبنــاء الهويــة املوؤ�ص�صــية والإعالمية له، 
ور�صــد املعلومات والدرا�صــات والتقارير وامل�صــوحات والإح�صائيات 
ذات ال�صلــة  باأهداف املركز وتوثيقهــا، والتعاون العلمي الثنائي مع 
املوؤ�ص�صات املناظرة ومراكز الدرا�صات الأخرى واجلامعات واملعاهد 
العربيــة والأجنبيــة  ذات الأغرا�ــس والهتمامــات املماثلة، وتنظيم 
الن�صــاطات البحثيــة والفكريــة مــن موؤمتــرات ونــدوات وملتقيــات 
وحلقات درا�صية، والإ�صهام يف جمع املخطوطات الُعمانية وحتقيقها 
وحفظهــا والعمــل على ا�صــتغاللها واإتاحتهــا للم�صــتفيدين، والعناية 
بالــرتاث الُعمــاين املــادي واملــروّي  الفــردي واجلماعــي، بالإ�صافــة 
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اإلى اإ�صــاعة املعرفة يف جمال الدرا�صــات العمانية والرتاث الُعماين،  
والو�صول اإلى اأو�صع دائرة ممكنة من الباحثن واملثقفن.

اأُن�ِصــَئ مركز ال�صت�صعار عن ُبْعٍد ونظم املعلومات اجلغرافية، ويقوم ®®
هــذا املركــز مبهــام تدري�صــية وبحثيــة داخــل اجلامعــة، كمــا يعمــل 
بو�صفه موؤ�ص�صــة وطنية على توفــري املعلومات اجلغرافية واخلدمات 
ال�صــرتاتيجية، وتنظيــم الــدورات التدريبيــة، والإ�صــهام يف تعزيــز 
التعاون الدويل يف جمال الر�صد اجلوي وال�صت�صعار عن ُبْعٍد. ويعمل 
يف املركز حاليًّا خرباء لديهم باع طويل يف العديد من التقنيات التي 
ت�صــتخدم يف حتليل ال�صور والروؤية احلا�صــوبية وال�صت�صعار عن ُبْعٍد 
بالأقمار ال�صناعية، وتطور نظم املعلومات اجلغرافية. ومن اجلدير 
بالذكــر اأنَّ املركــز مزود باأحــدث الأجهزة املتطورة، التي ت�صــتخدم 
يف معاجلة ال�صور وحتليل الت�صاري�ــس، والتحليل الراداري والر�صــم 
الت�صويــري الرقمــي، وت�صويــر البيانــات وحتليــل ال�صــور لأغرا�س 
التحليل يف نظم املعلومات اجلغرافية، اإ�صافة اإلى ا�صتخدام اأجهزة 
املقيا�س الطيفي، وبيانات نظم املعلومات اجلغرافية كخرائط �صبكة 

الطرق وخرائط منظومة املجاري.

عام 2005م
اأُن�ِصــَئ مركــز التميُّــز يف التقنية احليوية البحرية ليكــون مركزًا معرتفًا 
بــه دوليًّا، يعمل على ا�صــتثمار املــوارد البحرية وا�صــتدامتها لإنتاج مواد 
ذات فاعليــة حيويــة وقيمــة اقت�صادية. وتتلخ�س ر�صــالة املركز يف بناء 
بنية اأ�صا�صــية، وتطوير برامج بحثية متكاملة يف جمال التقنية احليوية 
البحرية، وا�صــتخدام املوارد البحرية واإدارتها اإدارة مثلى، وا�صــتخدام 
الو�صــائل احلديثــة لعلــم الأحياء اجلزيئــي وتقنية املعلومات يف درا�صــة 
جمموعة خمتارة من الكائنات البحرية، واكت�صاف اجلينات والعمليات 
التــي ميكــن ا�صــتخدامها يف تطويــر وابتــكار اأ�صــاليب وطرائــق خلدمة 

العلــوم الطبيــة واحلياتيــة، وكذلك ت�صــهيل اإجــراء البحوث بــن املركز 
واملوؤ�ص�صات العلمية والأكادميية حمليًّا ودوليًّا، اإ�صافة اإلى ت�صجيع اإقامة 
ال�صــراكات فيما بن املوؤ�ص�صات الأكادميية واحلكومية وقطاع ال�صناعة 

من اأجل ت�صويق املواد التي تنتج من البحوث العلمية.

عام 2010م
اأُن�ِصَئت عمادة م�صتقلة للبحث العلمي بعد اأن كانت مدجمة بالدرا�صات ®®

العليا حتت ا�صم »عمادة الدرا�صات العليا والبحث العلمي«، اإذ تقوم 
هذه العمادة بتطوير �صيا�صات البحث العلمي يف اجلامعة واأن�صطتها 
وتنفيذهــا، وت�صــعى لإيجاد اأنظمــة واآليات وا�صحة و�صــفافة وفاعلة، 
تخدم احتياجات البحث العلمي والباحثن، كما تقوم باإدارة خمتلف 
اأنواع منح متويل امل�صــاريع البحثية مبا يف ذلك منح الدعم ال�صامي، 
واملنــح الداخليــة، واملنــح اخلارجية، ومنح جمل�ــس البحــث العلمي، 

واملنح امل�صرتكة واخلدمات ال�صت�صارية. 

اأُن�ِصــَئ مركز اأبحاث املياه، وهو مركز بحثي يعنى باجلوانب البحثية ®®
للتحديات املت�صلة باملياه، فهو يقوم مبهام التن�صــيق بن الدرا�صــات 
النظرية والتطبيقية، وجمع البيانات املتعلقة بتقانات املياه التقليدية 
واملبتكــرة واخلــربات واأر�صــفتها، وبناء ال�صــبكات والتدريــب وتنمية 
الكفاءات، وتقدمي اخلدمات ال�صت�صارية، وترتبط كل هذه اجلوانب 
يف الغالــب بالظــروف املحيطة باملناطق اجلافة و�صــبه اجلافة، التي 
ت�صعب فيها اإدارة موارد املياه وتعد عملية �صاقة، ويعتني هذا املركز 
بِعــّدة جمــالت رئي�صــة، مثــل: امليــاه اجلوفيــة، وحتلية امليــاه، واملياه 
ال�صــطحية، واجلوانــب الجتماعيــة والقت�صادية للميــاه يف املناطق 
اجلافــة، واإدارة امليــاه لأغرا�ــس الزراعة، ودرا�صــات البيئــة واملياه، 
ويعمــل املركــز على نحو وثيــق مع العديــد من ال�صــركات واملنظمات 
املحليــة والدوليــة ومــع الكليــات واملراكــز البحثيــة داخــل جامعــة 
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ال�صــلطان قابو�ــس يف �صــبيل معاجلــة امل�صــائل املتعلقــة بتنميــة 
املياه اجلوفية وا�صــتنزافها وتلوثها، وتخفيف املخاطر الناجمة 
عــن الفي�صانات، وتوفري املياه للزراعــة وال�صناعة والبلديات، 
وتر�صــيد الري واإنتــاج املحا�صيل، والكائنات احلية امل�صــتدامة 

باملياه وغريها من امل�صائل.

اأُن�ِصــَئ مركز البحوث الإن�صانية وهو مركز بحثي يعنى بدرا�صة ®®
الظواهر الإن�صــانية والجتماعية مــن جوانب خمتلفة وب�صورة 
معمقــة وبا�صــتخدام منهجيــات بحثية حديثة واأ�صــاليب حتليل 
خمتلفة ومتنوعة، تعتمد على التق�صي والبحث املعمق للو�صول 
اإلى حقائق تف�صــريها، ب�صــكل ي�صــاعد على حتقيــق فهم عميق 
مــع  الإن�صــان وواقعــه الجتماعــي وعالقتــه  و�صــامل لطبيعــة 
الآخرين ومفردات الطبيعة وحميطه الجتماعي، وي�صــعى هذا 
املركز ليكون له دوٌر رياديٌّ يف خدمة الإن�صــان العماين، واإثراء 
معرفته مبحيطه الجتماعي والثقايف ومبا يحيط به من ظواهر 
اإن�صــانية خمتلفــة وبيئته الطبيعية، ُي�صاف اإلــى ذلك اأّن مركز 
البحــوث الإن�صــانية ل يقــوم فقط بت�صــجيع البحوث الإن�صــانية 
يف جمالت العلــوم الجتماعية والرتبوية والقانونية والتجارية 
والإدارية بل ي�صعى اإلى تقوية العالقة  مع الباحثن يف جمالت 
العلوم املختلفة، والقيام باأعمال بحثية م�صــرتكة، والإ�صهام يف 
اإيجــاد جــو من العمل البحثي امل�صــرتك داخل احلرم اجلامعي 
وخارجه، عرب ت�صــكيل فرق بحثية يكون اأع�صاوؤها من الكليات 
الإن�صــانية ومن مركز البحوث نف�صــه ومن املجتمع املحلي، كما 
ي�صطلع املركز مب�صوؤولية اقرتاح و�صخ موا�صيع بحثية متنوعة، 
تهــم قطاعــات املجتمــع املختلفــة والإ�صــراف عليهــا واإدارتهــا 
والعمــل على تنفيذها، كما يهتم املركز بعمليات تدريب الكثري 
مــن اخلريجــن خا�صــة مــن الكليــات الإن�صــانية والجتماعية 
وتاأهيلهــم، حيث يتم تدريبهم على طرق البحث وكيفية اإعداد 
الأبحــاث املختلفــة، مــن خالل ا�صــرتاكهم يف العمليــة البحثية 

كاملة، والإ�صراف على ما يقومون به من اأعمال.
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عام 2013م
�ــسَ برنامج دعــم البتكار الأكادميي )AIAP(؛ بهــدف تعزيز ثقافة  اأُ�صِّ
البتــكار وريــادة الأعمــال يف موؤ�ص�صــات التعليم العــايل، وميكن حتقيق 
ذلــك مــن خالل تطوير القــدرات الإبداعية والبتكاريــة لأع�صاء الهيئة 
التدري�صــية والطالب، ومعاجلة التحديات املوؤ�ص�صــية لالبتكار، وتطوير 
اإلــى  طــرق تدري�ــس مبتكــرة، وت�صــهيل نقــل نتائــج البحــوث املبتكــرة 
القت�صــاد العماين. وقــد مت تطوير الربنامج من خــالل التعاون الوثيق 
واجلهود امل�صرتكة بن جمل�س البحث العلمي وجامعة ال�صلطان قابو�س، 
لْت جلنة توجيهية م�صرتكة تتولَّى الإ�صراف على  ومن هاتن اجلهتن �ُصكِّ
الربنامــج، وذلــك من خالل ال�صــتفادة من املــوارد املوجــودة يف دائرة 
�صــوؤون البتــكار يف اجلامعة وجممع البتكار يف جمل�ــس البحث العلمي، 
ويهــدف موقع الربنامج الإلكــرتوين اإلى تقدمي املعلومات عن اخلدمات 
واخلربات والأن�صطة التي يقدمها الربنامج للباحثن واأ�صحاب امل�صاريع 

املبتكرة باجلامعة.

عام 2014م
اأُن�ِصــَئ مركز اأبحاث علوم الأر�س، اإذ يربز الدافع الرئي�ــس لإن�صــاء هذا 
املركز من منطلق اأهمية النمو ال�صريع لطرق البحث اجليولوجي وحاجة 
املجتمع اإلى الإر�صــاد واخلدمات اجليولوجية، اإ�صافة اإلى املوقع املتميز 
جيولوجيــًا لعمــان، واأهميــة البحــث العلمــي اجليولوجــي فيه، و�صــيكون 
هــذا املركــز نقطة اللتقــاء فيما يتعّلق بالأن�صــطة البحثيــة اجليولوجية 
داخل اجلامعة، و�صــوف ي�صــهم ذلــك يف توظيف اخلــربات املتوافرة يف 
اجلامعــة يف جمــال الأبحــاث التطبيقيــة متعددة الجتاهــات يف جمال 
علــوم الأر�س، خا�صة يف جمال النفــط والروة املعدنية؛ ليكون امل�صدر 

الأ�صا�صــي للمعطيات اجليولوجية ال�صطحية وحتت ال�صطحية يف عمان، 
وذلك بالتعاون مع املوؤ�ص�صــات احلكومية والدولية، و�صــيعتمد املركز يف 
حتقيــق اأهدافــه علــى التعاون بــن كليات واأق�صــام ومراكــز البحوث يف 

اجلامعة، وياأمل باأن ي�صبح مركزًا متميزًا ومعتمدًا دوليًا يف جماله.

عام 2015م
اأعلنــت اجلامعــة عــن اكت�صــاف اأكــر مــن 1100 نــوع جديــد مــن ®®

الفطريات والبكترييا لأول مرة يف ال�صــلطنة، معظم هذه الفطريات 
والبكترييــا مت اكت�صــافها يف حمافظــات �صــمال الباطنــة وجنوبهــا، 
وم�صــقط وم�صــندم، و�صــيتم توثيق ت�صل�صل �صــفرات احلم�س النووي 
لهــا يف بع�س البنوك العاملية املعنيــة باحلم�س النووي، وُي�صاف اإلى 
ذلك تدريب الكوادر الوطنية على اأ�صاليب الك�صف عن هذه الكائنات 

وتعريفها، وتطوير طرق لال�صتفادة منها يف املجال الزراعي.

يف عمليــة ُتَعــّد الأولــى مــن نوعهــا لإنقاذ امــراأة ثالثينيــة وجنينها، ®®
ــن فريــق طبي مب�صت�صــفى جامعــة ال�صــلطان قابو�ــس بنجاح من  متكَّ
القيــام بعملية زراعة �صمام داخل �صمام يف �صمامن ن�صــيجين  يف 
القلــب )ال�صمام الأبهــري وال�صمام املايرتايل( وذلك بالق�صــطرة 
من خالل فتحة �صغرية يف ال�صدر مل يتجاوز حجمها 5 �صنتيمرتات.

بناًء على قرار جمل�ــس التعليم يف اجتماعه اخلام�ــس املنعقد بتاريخ ®®
7 دي�صــمرب 2015م، مت تاأ�صي�ــس املركــز الوطنــي للمــوارد التعليميــة 
املفتوحة باإ�صراف من جامعة ال�صلطان قابو�س بالتعاون مع اجلهات 
املعنيــة مــن القطاعن العام واخلا�س. وياأتي تاأ�صي�ــس املركز بهدف 
دعــم جهــود اجلهــات احلكوميــة وخا�صــة التعليميَّة لإيجــاد جمتمع 
املعرفة الُعماين القادر على التعامل املرن م�صــتقباًل مع التكنولوجيا 
وم�صادر املعلومات، وذلك من خالل ن�صــر ثقافة امل�صادر التعليمية 
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املفتوحــة، وحث الهيئات التدري�صــية والأكادمييــة، وتدريب الطالب 
ت�صميمهــا  علــى  الُعمانيــة  واجلامعــات  املدار�ــس  يف  وتن�صــئتهم 
وا�صــتخدامها ودعمها، كما يقوم املركز بتن�صيق اجلهود املبذولة من 
اجلهــات املخت�صة يف جمال املــوارد التعليمية املفتوحة، وتوفري عدد 
كبــري من البدائل املجانيــة للموارد التعليميــة املفتوحة ذات اجلودة 

العالية.

الكرا�شي البحثية باجلامعة
عام 2003م

اأُن�ِصــَئ كر�صــي املنظمــة الدوليــة للرتبية والثقافــة والعلوم )اليون�صــكو( 
يف جمال التقنية احليوية البحرية بجامعة ال�صــلطان قابو�ــس، وقد قام 
اأ�صــتاذ هذا الكر�صــي باإعــداد برنامج بحثــي متكامل يف جمــال التقنية 
احليويــة البحريــة، يت�صّمن فريقًا بحثيًا مكونــًا من 35 باحثًا من كليات 
اجلامعــة لإجــراء بحوث بال�صــرتاك مع �صــبكة من ال�صــركاء الدولين، 

وقد ُن�ِصَر العديد من هذه البحوث يف املجالت العلمية الدولية.

عام 2006م
اأُن�ِصَئ كر�صي �صل للعلوم الأر�صية الكربوناتية، وهو م�صروع م�صرتك بن 
جامعة ال�صلطان قابو�س و�صركة �صل العاملية، ومقّر هذا الكر�صي يف مركز 
اأبحــاث النفــط والغــاز باجلامعة، ويدعم هذا الكر�صــي اأهــداف مركز 
اأبحــاث النفــط والغاز عــن طريق توجيــه عملية تطوير برامــج البحوث 
والتدريب برتكيزه على تو�صيف املكامن الكربوناتية ومنذجتها، والتنبوؤ 
بجودة املكمن الكربوناتي مع الرتكيز على التطبيقات على ال�صتخال�س 

املعزز للنفط وحب�س ثاين اأك�صيد الكربون يف الأعماق.

عام 200٧م
اأُن�ِصَئ كر�صي جمل�س البحث العلمي لتقنّية النانو يف حتلية املياه، ويتولى 
جمل�ــس البحث العلمي متويل هذا الكر�صــي، ومن املوؤمل اأن تكون بحوث 
هــذا املركــز وفق اأحدث مــا تو�صل اإليــه العلم احلديــث يف جمال تقنية 
النانــو يف حتليــة املياه والأغرا�ــس التطبيقية الأخرى، التي �صت�صــهم يف 
و�صع ال�صــلطنة يف موقع الريادة على م�صــتوى املنطقة يف جمال البحث 

العلمي والتدريب يف هذا املجال.

عام 2018م
وقعــت ال�صــلطنة ممثلــة بجامعة ال�صــلطان قابو�ــس اتفاقية مــع منظمة 
لدرا�صــات �صخــور  اليون�صــكو  اإن�صــاء كر�صــي  اليون�صــكو، ن�صــت علــى 
الأفيوليت يف اجلامعة، اإذ ُيعدُّ هذا الكر�صي الأول من نوعه على م�صتوى 
العــامل، ويهــدف اإلى تعزيز نظام متكامل للبحث والتدريب والإعالم يف 
جمال درا�صات الأفيوليت، وما يت�صل بها من درا�صات ق�صرة املحيطات، 
اإذ �صــريكز العن�صر البحثي للم�صــروع على الدرا�صات املتعلقة بالق�صرة 
املحيطية القدمية، كما اأن املحتوى التعليمي �صيتم باإن�صاء من�صة للتعليم 
عــن ُبْعــد، تقدم التدريب يف درا�صــات الأفيوليت بالتعاون مع �صــبكة من 

ال�صركاء على امل�صتوين الإقليمي والدويل.



الفصل السادس
محطات مشرقة في مسيرة التعليم

بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم



»اإنَّ بناء الإن�ش��ان العماين وتكوين �ش��خ�شيته املتكاملة، وتعليمه وتثقيفه، و�شقله وتدريبه، 
ه��و يف مقدم��ة الأه��داف النبيلة، والغايات اجلليلة التي ن�ش��عى دائماً واأبداً اإىل حتقيقها؛ من 
اأجل توفر العي�س الكرمي لكل فرد  على هذه الأر�س الطيبة املعطاء، وكل ما مت اإجنازه خالل 
الأع��وام املا�شي��ة اإمن��ا هو خطوات عل��ى الدرب الطويل، الذي يج��ب اأن نقطعه معاً متكاتفني 

د هذا الوطن واإعالء رايته«. متعاونني، و�شوًل اإىل الغاية الكربى التي تتمثل يف بناء جَمْ

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني الثالث والع�شرين املجيد

18 نوفمرب 1993م
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الع��ايل  قابو���س  ال�ش��لطان  مرك��ز  اإن�ش��اء 
للثقافة والعلوم

عام 2012م 
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )2012/52( القا�صي باإن�صــاء 
مركز ال�صــلطان قابو�ــس العايل للثقافــة والعلوم واإ�صــدار نظامه، الذي 
يهــدف اإلــى الإ�صــهام يف حتقيــق اأهــداف ال�صــلطنة يف جمــايل الثقافــة 
والعلوم، وتوثيق الروابط واأوجه التعاون مع املوؤ�ص�صات الثقافية والعلمية 
والأكادمييــة واملراكــز املتخ�ص�صــة املماثلــة يف الدول الأخــرى، والعمل 
علــى التعريــف بالثقافــة العمانيــة، وَن�ْصــر ِنَتــاج الفكر العمــاين الثقايف 
والعلمــي، وفتــح املجــال للثقافــات الأخــرى لال�صــتفادة منهــا؛ ت�صــجيعًا 
لل�صــباب العمــاين على ال�صــتفادة من البحــوث والدرا�صــات والفعاليات 
كافة التي يقوم بها املركز، والإ�صهام يف غر�س القيم العمانية وتنميتها، 
وت�صــجيع ثقافــة احلــوار مــع الأديــان والثقافــات الأخــرى، والعمــل على 
تر�صيخ املبادئ والقيم امل�صرتكة، وامل�صاركة يف اإبراز املوروث احل�صاري 
والثقــايف والعلمي لل�صــلطنة على امل�صــتويات الإقليميــة والدولية، اإ�صافة 

اإلى درا�صة احتياجات ال�صلطنة من املعارف واملهارات.

واجلدير بالذكر اأنه قبل اإن�صــاء مركز ال�صــلطان قابو�ــس العايل للثقافة 
والعلــوم عــام 2012م؛ فقد كانت اخت�صا�صات الإ�صــراف على اجلوامع 
ال�صلطانية ومدار�س القراآن الكرمي ومعاهد ال�صلطان قابو�س للدرا�صات 
الإ�صالمية يف ثمانينيات القرن املا�صي موكلة للمديرية العامة للم�صاجد 
واملدار�ــس التابعــة لديــوان البــالط ال�صــلطاين، ومــن ثم فقد مت اإن�صــاء 
اأمانــة عامــة ملعاهد ال�صــلطان قابو�ــس للدرا�صــات الإ�صــالمية مع مطلع 
الت�صــعينيات، وا�صــتمر العمــل باأمانــة املعاهــد حتى عــام 2000م؛ حيث 

�صــدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )2000/53( باإن�صــاء مركــز 
ال�صــلطان قابو�ــس للثقافــة الإ�صــالمية، والــذي �صــم املديريــة العامــة 
للم�صــاجد واملدار�ــس، وكذلك اأمانة معاهد العلوم الإ�صــالمية، وا�صــتمر 
العمــل يف هــذا املركــز حتــى �صــدور املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم 
)2012/52( بتعديل م�صمى املركز اإلى »مركز ال�صلطان قابو�س العايل 

للثقافة والعلوم«.

مدار�س القراآن الكرمي 
ت�صعى مدار�س القراآن الكرمي التابعة للمركز اإلى حتفيظ الطالب قدرًا 
مــن القــراآن الكرمي، اإلــى جانب معرفة التــالوة وعلــوم التجويد، وذلك 
يف الفرتة امل�صــائية مع ا�صــتمرارهم مبدار�صهم التي ينتمون اإليها، ويبلغ 
عــدد الطالب يف كل مدر�صــة )50( طالبًا يف اأق�صــى َحّد، موزِعَن على 
ثالث جمموعات، كما تبلغ مدة الدرا�صة بهذه املدار�س ثالث �صنوات، اإذ 
تهدف هذه املدار�س اإلى تن�صئة جيل يتقن تالوة القراآن الكرمي وحفظه، 
ويعتنــون بعلومــه وتو�صيح ما به من املعاين ال�صــامية، وما يدعو اإليه من 
املثــل العليــا واخللق الكــرمي؛ ليتحلى املجتمــع بهذه القيــم، ويزهو بهذا 
اجليــل املبــارك، وتوجــد هذه املدار�ــس يف اجلوامع ال�صــلطانية وبع�صها 

الآخر خارج اجلوامع.

عام 1981م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س بروي.®®

افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س بنزوى.®®

عام 198٧م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي ب�صحار.
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عام 1993م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي باملنومة.

عام 1996م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي ب�صاللة.

عام 1999م
افُتِتَحــت مدر�صــة القــراآن الكــرمي بجامــع ال�صــلطان �صــعيد بــن تيمــور 

باخلوير.

عام 2000م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س ببهالء.®®
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س ب�صنك.®®

عام 2001م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي يف ولية طاقة.

عام 2006م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س بينقل.®®
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س بدبا.®®

عام 2008م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س مبنح.

عام 2009م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س ب�صاللة.

عام 2010م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صيدة ميزون باملوالح.®®
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س بخ�صب.®®

افُتِتَحــت مدر�صــة القــراآن الكرمي بجامع ال�صــلطان قابو�ــس بجعالن ®®
بني بوعلي.

افُتِتَحــت مدر�صــة القــراآن الكرمي بجامع ال�صــلطان قابو�ــس بجعالن ®®
بني بوح�صن.

عام 2011م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س ب�صور.

عام 2013م
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س مبدحاء.

عام 2014م
افُتِتَحــت مدر�صــة القراآن الكرمي بجامع ال�صــلطان تيمــور بن في�صل ®®

باملعبيلة.
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بقرية الفليج.®®
افُتِتَحت مدر�صة القراآن الكرمي بجامع ال�صلطان قابو�س مبح�صة.®®

معاهد العلوم الإ�شالمية
عام 1988م

افُتِتــَح معهــدي ال�صــلطان قابو�ــس للدرا�صــات الإ�صــالمية بجعــالن بني 
بــو ح�صــن و�صحــار، ويف العــام الذي يليــه 1989م افتتح معهــد ثالث يف 
�صاللــة، ثــم يف عــام 1990م افتتــح معهــد رابــع يف خ�صــب مبحافظــة 
م�صــندم ، وقــد افتتحت هــذه املعاهد بتوجيهات �صــامية من لدن جاللة 
ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه - ا�صت�صعارًا منه 
حلاجة املجتمع العماين لهذا النوع من التعليم، وكل معهد به مرحلتان، 
املرحلــة اجلامعيــة : يلتحق بها الطالــب املتخرج من الثانويــة العامة اأو 
الثانويــة الإ�صــالمية)من املعهد الإ�صــالمي بالوطية �صــابقًا(، واملرحلة 
الثانويــة : يلتحــق بهــا الطــالب الذين اأنهــوا ال�صف الثالــث الإعدادي، 

ويدر�صون ثالث �صنوات يف املرحلة الثانوية الفرع الأدبي.
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عام 1998م
باأمر �صــاٍم من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�س بن �صعيد 
َل ا�صــُم معاهــد ال�صــلطان قابو�ــس   املعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه -ُعــدِّ
للدرا�صات الإ�صالمية اإلى »معاهد ال�صلطان قابو�س للثقافة الإ�صالمية«، 

وتقّل�س عددها اإلى معهدين فقط يف جعالن بني بوح�صن وخ�صب.
عام 2000م

ال�صــلطان  بجامــع  ملحقــًا  م�صــقط  حمافظــة  يف  ثالــث  معهــد  افُتِتــَح 
َل ا�صــم املعاهد اإلــى »معاهد العلوم  قابو�ــس الأكــرب، ويف العــام ذاته ُعدِّ
الإ�صــالمية«، واقت�صرت الدرا�صــة فيها على املرحلــة الثانوية بعد وجود 
كلية ال�صــريعة والقانــون التابعة لوزارة التعليم العايل التي اأن�صــئت عام 
1997م، واأحلقت املعاهد مبركز ال�صــلطان قابو�ــس للثقافة الإ�صالمية؛ 
لالإ�صراف عليها مبوجب املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2000/53( 

اخلا�س باإن�صاء مركز ال�صلطان قابو�س للثقافة الإ�صالمية.
العام الدرا�شي 2010/2009م

افُتِتَح معهد العلوم الإ�صالمية بالربميي، ويف عام 2013/2012م افتتح 
معهدا العلوم الإ�صالمية بعربي و�صاللة، ونقل معهد خ�صب اإلى ال�صويق، 
فاأ�صبحت �صــتة معاهد للعلوم الإ�صــالمية تتبع مركز ال�صــلطان قابو�ــس 
العــايل للثقافة والعلوم. وملعاهد العلوم الإ�صــالمية اأهداف عديدة، من 
اأهمها: تر�صــيخ املبادئ والقيم الإ�صــالمية يف نفو�ــس الطالب، وتخريج 
فئــة جميدة من الطــالب يف جمايل العلوم الإ�صــالمية واللغــة العربية، 
وحتقيق املواطنة ال�صاحلة لدى الطالب، وحتقيق التكامل يف �صخ�صيته 
مــن النواحي الروحية والنف�صــية والعقليــة والبدنية لديه، اإلى غري ذلك 
مــن الأهــداف التــي ت�صــب يف �صالح الطالــب املنتمي اإلى هــذه املعاهد 
ويف �صالــح املجتمــع الذي يحتــاج اإلى مثل هذه ال�صــريحة من املتعلمن، 

الذيــن ي�صــتطيعون القيــام بكثــري مــن املهــام ذات ال�صلــة بدرا�صــتهم. 
ئت هــذه املعاهد بالتجهيزات احلديثة،  ولتحقيــق هذه الأهداف فقد ُهيِّ
ويقوم بالتدري�س فيها معلمون ذوو كفاءة عالية، وبها اإدارات ذات خربة 
تربويــة عاليــة، وتعنى هذه املعاهــد بتعليم الطالب املنتمــن اإليها اأمور 
دينهم، وتربيتهم على الأخالق والآداب الفا�صلة، اإ�صافة اإلى تدري�صهم 
العلوم املختلفة، وهي موؤ�ص�صات تعليمية يلتحق بها الطالب بعد ال�صف 
التا�صع، وت�صتمر الدرا�صة بها ثالث �صنوات، اأي اأن الطالب يق�صي فيها 

ال�صفوف: العا�صر، واحلادي ع�صر، والثاين ع�صر.
كرا�شي ال�شلطان قابو�س العلمية

ــلطان قابو�ــس املعظم-حفظه اهلل  اأولــى ح�صــرة �صاحــب اجلاللــة ال�صُّ
ورعاه-منذ تويّل مقاليد احلكم يف البالد، اهتمامًا بالغًا بن�صــر املعرفة 
وبالبحــث العلمي؛ لذا جاء اإن�صــاء كرا�صــي واأُ�صــتاذيات وزمالت علمية 
با�صــم جاللته يف العديد من اجلامعات العلمية املرموقة؛ ترجمًة لذلك 
الهتمــام، ودعمًا ملجــالت العلم واملعرفة الإن�صــانية باأنواعها املختلفة، 
بحيث مّت حتى الآن اإن�صــاء )16( �صــتة ع�صــر كر�صــيًا واأُ�صــتاذية وزمالة 
ــلطان قابو�ــس، تتــوّزع يف )13( ثالث ع�صــرة جامعة عامليــة، وتتنّوع  لل�صُّ
جمالتها بن العلوم الإن�صانية والتطبيقية، وتهدف اإلى التعريف بالدور 
احل�صــاري والثقــايف لل�صــلطنة يف تطويــر املعرفــة الإن�صــانية، وت�صــجيع 
الو�صول ملجتمع عاملي ع�صري يعي�س يف �صالم، وي�صوده التفاهم امل�صرتك 
والت�صــامح، ودعم الدرا�صات والبحوث العلمية وت�صجيعها، واإي�صاح دور 
ال�صــلطنة يف ال�صــعي للتقريــب بــن الثقافــات العربيــة والغربيــة، ودعم 
اء،  التوا�صــل الثقــايف بــن خمتلف ال�صــعوب للو�صول اإلى حوار ثقــايف بنَّ
واأخــريًا التعريــف بالنه�صــة الُعمانيــة للعامل، وزيــادة الوعــي بجهودها 
واهتمامها امل�صــتدام ما�صيًا وحا�صرًا، يف تطوير درا�صات اللغة العربية 

والتـراث والثقافة والدرا�صات العلمية، وهذه الكرا�صي كالآتي:
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عام 1980م
العربــي  الأدب  يف  �صــعيد  بــن  قابو�ــس  لل�صــلطان  كر�صــي  اأول  اأُن�ِصــَئ 
والإ�صــالمي بجامعــة جورج تــاون الأمريكية، ويهدف هذا الكر�صــي اإلى 
التعريــف بــالأدب العربي والإ�صــالمي للمجتمع الأمريكــي، وتعميق فهم 
الثقافة واحل�صارة الإ�صالمية، واإيجاد �صبل الرتابط والتفاهم امل�صرتك 

بن الثقافتن العربية والغربية.

عام 1993م
اأُن�ِصــَئ كر�صي ال�صلطان قابو�س بن �صعيد للغة العربية بجامعة جورج تاون 
الأمريكية، ومن اأهداف هذا الكر�صي: تطوير الدرا�صات العربية والإ�صالمية 

باجلامعة، وتعزيز التقارب والتفاهم بن ثقافات �صعوب العامل.

عام 1994م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد لال�صــتزراع ال�صحراوي يف 
جامعــة اخلليــج العربــي مبملكــة البحريــن، ويهدف هــذا الكر�صــي اإلى 
دعم م�صرية اجلامعة، وحتقيق اأهدافها وتوجهاتها امل�صتقبلية يف جمال 
اأبحــاث الزراعــة ال�صحراوية، وتنميــة ال�صحــراء واإدارة املياه، اإ�صافة 
اإلــى حتقيق العديد من اأهداف جمــالت التعليم العايل والبحث العلمي 
ذات الأهميــة للمنطقــة، خ�صو�صــًا يف ظــل المتــداد الكبــري للمناطــق 

ال�صحراوية وندرة املياه.

عام 1999م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي اأ�صــتاذية �صــلطان عمــان يف العالقــات الدوليــة بجامعــة 
هارفــارد الأمريكيــة، ومــن اأهــداف هــذا الكر�صــي: تر�صــيخ واإ�صــاعة 
منهــج احلــوار البّنــاء ومفاهيم ال�صــالم وح�صــن اجلوار، امل�صــتمدة من 
ِفْكــر جاللتــه -حفظــه اهلل ورعاه-وخ�صو�صية املجتمــع العماين املحب 

لل�صــالم؛ ليكــون منطلقًا لتطويــر مفاهيم العالقات الدوليــة املعا�صرة، 
بعيدًا عن العنف والكراهية والتمييز.

عام 2003م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي �صــلطان عمان للدرا�صات العربية والإ�صــالمية يف جامعة 
ملبــورن الأ�صــرتالية، ويهــدف هــذا الكر�صــي اإلــى تقــدمي وجهــات نظر 
معا�صــرة، ميكن من خاللهــا لل�صوت العربي اأن ُي�صــمع ب�صورة اأف�صل؛ 
ل�صالح ان�صجام عاملي اأو�صع يف ظل العوملة، كما ي�صهم يف تقدمي وجهات 

نظر عربية-اإ�صالمية فاعلة وبناءة للعامل.

عام 2004م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي زمالــة �صــلطان عمــان الدوليــة يف جمــالت الأدب، ®®

والدرا�صــات الإ�صــالمية، والجتماعية يف مركز اأك�صفورد للدرا�صات 
الإ�صــالمية بجامعــة اأك�صــفورد يف اململكــة املتحــدة، ويهــدف هــذا 
الكر�صــي اإلــى دعم احلــوار والتعليــم وال�صداقة بن �صــعوب العامل، 
وتعميق فهــم الثقافة واحل�صارة الإ�صــالمية وتاريخها وجمتمعاتها، 
وروابطهــا التاريخيــة بالعلــم والأمــم الأخــرى، والتعريــف باملجتمع 
الإ�صالمي املعا�صر، وامل�صاعدة يف تطوير عالقات ال�صداقة، وح�صن 
اجلــوار، وتعميــق تبــادل الثقافــات علــى اأ�ص�ــس الحــرتام والتفاهم 

املتبادل بن ال�صعوب.

اأُن�ِصــَئ كر�صي ال�صلطان قابو�س لتقنية املعلومات يف جامعة الهند�صة ®®
والتكنولوجيــا يف لهــور بجمهوريــة باك�صــتان الإ�صــالمية، ويف عــام 
2005م اأن�صئ الكر�صي نف�صه يف جامعة نيد للهند�صة والتكنولوجيا يف 
كرات�صــي بجمهورية باك�صــتان، ويهدف هذان الكر�صيان اإلى ت�صجيع 
بحوث التقنية، ورفع م�صتوى التخ�ص�صات التعليمية يف جمال تقنية 
املعلومات، وكذلك تدعيم اأق�صــام اجلامعتــن بالأجهزة الإلكرتونية 



٩3



٩4

احلديثــة، وو�صــائل الت�صــالت املتطــورة، وربطهــا مــع املوؤ�ص�صــات 
العلمية العاملية يف اإطار التبادل املعريف.

عام 2005م
اأُن�ِصَئ كر�صي �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد للدرا�صات ®®

العربية املعا�صرة يف جامعة كامربدج باململكة املتحدة، ويهدف هذا 
الكر�صــي اإلى تقدمي م�صــاهمة ُحّرة وم�صــتقلة لتطوير اللغة العربية، 
وتعزيــز العالقــات التاريخيــة والثقافيــة العمانية لــدى الراغبن يف 
تعلــم اللغــة العربية، اإ�صافة اإلى تفعيــل التعاون بن جامعة كامربدج 

وموؤ�ص�صات التعليم العايل بال�صلطنة.

اأُن�ِصــَئ كر�صــي �صــلطان عمــان لــالإدارة الكميــة للميــاه يف جامعــة ®®
اأوتريخــت بجمهورية هولنــدا، اإذ قامت احلكومة الهولندية باإن�صــاء 
الكر�صي ومتويله ملدة ثمان �صنوات من قبل موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 
الهولنديــة؛ عرفانــًا منها باجلهــود اخلرية جلاللته، واإ�صــهاماته يف 
تر�صــيخ دعائم ال�صــالم والتعاون الدويل، وتتويجــًا للعالقات الطيبة 
بن البلدين، وبعدها مت متويل الكر�صــي من قبل ال�صــلطنة، ويهدف 
الكر�صــي اإلى تدري�ــس وتعليم كيفية اإدارة املياه؛ وذلك لالإ�صــهام يف 

التنويع القت�صادي والتنمية.

عام 200٧م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي ال�صــلطان قابو�ــس لدرا�صــات اللغة العربية بجامعة بكن 
يف جمهوريــة ال�صــن ال�صــعبية، ويهدف هذا الكر�صــي اإلى الإ�صــهام يف 
تدري�ــس اللغــة العربيــة واآدابها لل�صينين، وامل�صــاعدة يف اإن�صــاء مكتبة 
يف ق�صــم اللغة العربية بجامعة بكن؛ لرفع م�صــتوى الوعي باأهمية اللغة 
العربيــة واآدابها، وت�صــجيع البحــوث يف اللغة العربيــة واآدابها وثقافتها، 
خا�صــة تلــك البحوث ذات ال�صلة بعمان، وت�صــجيع التبــادل الثقايف بن 

اجلامعات ال�صينية والعمانية يف جمال درا�صات اللغة العربية.

عام 2008م
ليــدن  بجامعــة  ال�صــرقية  للدرا�صــات  عمــان  �صــلطان  كر�صــي  اأُن�ِصــَئ 
واإجــراء بحــوث يف  اإلــى تدري�ــس  الكر�صــي  ويهــدف هــذا  الهولنديــة، 
الدرا�صــات ال�صــرقية، وذلك يف جمالت التاريــخ، والثقافة واحل�صارة، 
واحلياة املعا�صرة، اإ�صافة اإلى ت�صــجيع الدرا�صــات العليا، وتقدمي املنح 
الدرا�صــية يف جمال الدرا�صات ال�صرقية، وتعزيز التعاون بن موؤ�ص�صات 

التعليم العايل العمانية والهولندية.

عام 2010م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي ال�صــلطان قابو�ــس للدرا�صــات ال�صــرق اأو�صــطية بجامعة 
طوكيــو اليابانيــة، ويهــدف هذا الكر�صــي اإلــى التعريف بالعــامل العربي 
والإ�صــالمي عمومًا، وبال�صلطنة خ�صو�صًا لل�صــعب الياباين يف اجلوانب 
احل�صاريــة والثقافيــة، وت�صــجيع الدرا�صــات العليــا، واإقامــة امل�صــاريع 
البحثيــة احلديثــة يف جمــال الدرا�صــات ال�صــرق اأو�صــطية، اإ�صافــة اإلى 

تعزيز التعاون الأكادميي بن ال�صلطنة واليابان.

عام 2011م
اأُن�ِصَئ كر�صي اأ�صتاذية ال�صلطان قابو�س للديانات الإبراهيمية والقيم ®®

امل�صرتكة يف جامعة كامربدج باململكة املتحدة، ويهدف الكر�صي اإلى 
تقــدمي اإ�صــهام فاعــل يف تطوير املعرفــة والتفاهم يف جمــال الأديان 
ال�صماوية والدرا�صــات الدينية، والتعرف على الديانات الإبراهيمية 
الثــالث، ودرا�صــة عالقاتها ببع�ــس، خ�صو�صًا يف ظــالل التحديات 
املعا�صــرة، اإ�صافــة اإلــى توفــري قيــادة عقالنيــة عاليــة امل�صــتوى يف 
التدري�ــس والبحوث يف جمال الدرا�صات الإبراهيمية، والعالقة فيما 
بينها، ذات ال�صلة بالعامل املعا�صر، مع الرتكيز على بع�س اجلوانب 

عن ال�صلطنة.
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اأُن�ِصَئ كر�صي اأ�صتاذية ال�صلطان قابو�س لدرا�صات ال�صرق الأو�صط يف ®®
جامعــة وليام وماري الأمريكية، ويهدف هذا الكر�صــي اإلى التعريف 
ب�صــلطنة عمان ح�صارة وثقافة وتاريخــًا، وجهودها يف تنمية املعرفة 
امل�صــاريع  واإقامــة  العليــا،  الدرا�صــات  ت�صــجيع  الإن�صــانية، وكذلــك 
البحثية احلديثة يف جمال درا�صات ال�صرق الأو�صط، وتعزيز التعاون 

الأكادميي بن ال�صلطنة والوليات املتحدة الأمريكية.
عام 2014م

اأُن�ِصــَئ كر�صــي زمالــة ال�صــلطان قابو�ــس للريا�صيــات، وذلــك يف كليــة 
كوربو�س كري�صتي يف جامعة كامربدج باململكة املتحدة، وتتجلى اأهداف 
هــذا الكر�صــي يف الإ�صــهام الفاعــل يف تطويــر املعرفــة، والتفاهــم يف 
جمــال الريا�صيــات وفق امل�صــتويات العاملية، وتعزيز التعاون امل�صــرتك، 
وانتقــال املعلومات بن الدول واملوؤ�ص�صــات العلمية يف جمال الريا�صيات 
وان�صــيابها، اإ�صافة اإلى اإبراز اإ�صــهامات ال�صلطنة يف الدرا�صات املتعلقة 
بالعلوم التطبيقية، خا�صة جمال الريا�صيات؛ ا�صتنادًا اإلى روؤية ح�صرة 
�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- 

واهتمامه البالغ بهذا ال�صاأن.

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

اأُن�ِصــَئ مركز ال�صــلطان قابو�ــس الثقايف يف وا�صــنطن بالوليات املتحدة 
ال�صداقــة  اأوا�صــر  وتعزيــز  الثقافــة  ن�صــر  بهــدف  وذلــك  الأمريكيــة؛ 
والتفاهــم بن ال�صــعبن الُعمــاين والأمريكي، من خــالل ترويج املعرفة، 
ون�صر الوعي واحل�صارة والتاريخ امل�صرتك بن البلدين، اإ�صافة اإلى بناء 
ج�صور التوا�صل بن ال�صعبن، ويقوم املركز بذلك من خالل منح بعثات 
درا�صــية، وتنفيــذ برامــج توعية، وم�صــادر تعليمية، واأن�صــطة وفعاليات 

ذ ذلك على مدار العام �صــواء يف ال�صــلطنة  متعــددة، وحما�صرات، وُينفَّ
اأو يف الوليــات املتحــدة؛ ممــا يتيــح لــه تقــدمي ح�صــارة كال البلديــن 
وتاريخهمــا وثقافتهمــا ملواطنــي الوليــات املتحــدة وغريها مــن الدول، 
كمــا اأنَّ املركــز يتعاون مــع خمتلف املدار�ــس، واجلامعات، واملوؤ�ص�صــات 

التعليمية والثقافية يف الوليات املتحدة الأمريكية.

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

عام 2012م
اأُن�ِصــَئت كلية ال�صــلطان قابو�ــس لتعليــم اللغة العربيــة للناطقن بغريها؛ 
ال�صــامية حل�صــرة �صاحــب اجلاللــة -حفظــه  لــالإرادة  تلبيــًة  وذلــك 
اهلل ورعــاه- يف اإن�صــاء كليــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا، 
معــززة ذلــك الهتمام من لدن جاللتــه، وجتاوبًا مــع متطلبات الع�صر 
ومقت�صيــات النفتــاح العاملي بن ال�صــعوب، وبناًء على الأوامر ال�صــامية 
فقــد �صــدر القرار الديواين رقــم )2012/48( بتاريــخ 7 يوليو 2012م 
باإن�صاء كلية با�صم »كلية ال�ُصلطان قابو�س لتعليم اللغة العربية للناطقن 
بغريهــا«، وكذلك اعتماد التق�صــيم التنظيمي لهــا، وتقوم الكلية بتقدمي 
برامــج نوعيــة يف اللغــة العربية للناطقن بغريها يف بيئــة لغوية وثقافية 
اأ�صيلــة، واإعـــداد متعـــلمن يتمتعـــون مبعـــرفة اأ�صا�صــية مبهــارات اللغة 
العـــربية ا�صــتماعًا وتعبريًا �صــفويًا وقـــراءًة وكتابًة ومعرفًة، متكنهم من 
التوا�صل مع الثقافة العـربية املعا�صرة، واإتاحة الفـر�صة للناطقـن بغري 
العـــربية لكت�صــابها، ومتكينهــم من التوا�صــل الثقايف بها مع املجـــتمع، 
والإ�صــهام يف ن�صر اللغة العربية بن ال�صــعوب، وتعريفها بح�صارة الأمة 
العربية والإ�صالمية من م�صادرها الرتاثية الأ�صيلة؛ مما يعزز الروابط 

الإن�صانية بن املتحدثن باللغة العربية واملتحدثن باللغات الأخرى.



الفصل السابع
محطات مشرقة في مسيرة التعليم التقني

والتعليم والتدريب المهني



»لق��د اأول��ت م�ش��رتنا عناي��ة كبرة لإجناز البنية الأ�شا�ش��ية يف جم��ايل التعليم والتدريب؛ 
واأكملنا بذلك مراحل مهمة؛ حر�شاً منا على اإعداد اأبنائنا للم�شاركة يف بناء وتنمية البالد، 
واإنه ملن ال�شروري اأن نبذل املزيد من اجلهد لتطوير ال�شيا�شات املتبعة يف هذين املجالني مبا 
يخدم توجهاتنا الأ�شا�شية؛ لالعتماد على قوانا الب�شرية يف خمتلف جمالت العمل، وذلك 
اًل،  بالرب��ط ب��ني هذه ال�شيا�ش��ات وبني احتياجات الب��الد من القوى العاملة ربطاً دقيقاً وَفعَّ
وب��كل م��ا يعني��ه ذل��ك م��ن تكيف وتن��وع يف برام��ج التعلي��م والتدري��ب، وفقاً ملتطلب��ات العمل 
ب��ة، والكفاءات  يف �ش��ائر قطاع��ات  الدول��ة م��ن املهنيني والفني��ني، وغرهم م��ن العمالة املَُدرَّ

املوؤهلة يف خمتلف التخ�ش�شات«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني الثامن ع�شر املجيد

18 نوفمرب 1988م
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التعليم والتدريب املهني
عام196٧م

افُتِتــَح اأول معهــد للتدريــب مبنطقــة دار�صــيت تابــع ل�صــركة تنمية نفط 
عمــان )PDO(؛ وذلــك تزامنــًا مع ت�صدير اأول �صــحنة للنفــط؛ اإذ بلغ 
عدد املتدربن )22( متدربًا، وُنِقَل اإ�صراف هذا املعهد لحقًا اإلى وزارة 
ال�صــوؤون الجتماعيــة والعمــل، وقد �صــهد املعهد تغيريات عدة؛ كاإن�صــاء 

مكتبة ثقافية، واإعداد مناهج جديدة للربامج التقنية والتجارية.

عام 19٧0م
اأُن�ِصَئت وزارة الإعالم والـ�صوؤون الجتماعية والعمل، التي جاءت لتنظيم 
قطاع الإعالم والعمل والتدريب املهني وال�صوؤون الجتماعية بال�صلطنة.

عام 19٧2م
اأُن�ِصــَئت وزارة ال�صــوؤون الجتماعيــة والعمــل؛ لكي تتولى الإ�صــراف على 
اأعمال التدريب والعمل كافة؛ اإذ عملت الوزارة على حتديد اأطر ت�صغيل 
القوى العاملة الوطنية، واقرتاح درا�صــات لإن�صــاء معاهد تدريبية فنية 

متخ�ص�صة.

عام 19٧3م
اأُن�ِصــَئت مديرية التعليم والتدريب املهني يف وزارة ال�صــوؤون الجتماعية 
والعمــل، التــي تولــت م�صــوؤولية الإ�صــراف علــى معهــد التدريــب املهني 
بدار�صــيت، واإعداد درا�صــات لإن�صــاء معاهــد تدريبية مهنيــة حكومية، 
ت�صــهم يف تطويــر التعليــم والتدريب املهني يف ال�صــلطنة وفــق متطلبات 

�صوق العمل.

عام 19٧5م
اأُن�ِصــَئ جمل�ــس التدريب املهني وفقًا للمر�صــوم ال�صــلطاين ال�صامي رقم 
)1975/22(؛ بهدف التو�صع يف اإعداد القوى العاملة الوطنية املدربة يف 
التخ�ص�صــات املهنية كافة، وو�صع املعايري الالزمة للربامج التدريبية، 
وتلبية احتياجات �صوق العمل العماين، واقرتاح ال�صبل  واملوارد الالزمة 

لتمويل برامج التعليم والتدريب املهني.

عام 19٧٧م
مت ت�صــكيل جمل�ــس للرتبيــة والتعليــم والتدريــب املهنــي وفقًا للمر�صــوم 
ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )77/43(، يخت�ــس بو�صــع اأهداف �صيا�صــة 
املهنــي  التدريــب  و�صيا�صــة  باأهــداف  وربطهــا  والتعليــم،  الرتبيــة 
وباحتياجــات القت�صاد الوطني يف اإطار خطط التنمية، واأُِعيد ت�صــكيل 
 املجل�ــس؛ ليكون برئا�صــة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد
-حفظه اهلل ورعاه- مبوجب املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )78/4(.

عام 19٧9م
اأُن�ِصــَئ عدد من املعاهد احلكومية للتدريب املهني يف كل من: )ال�صــيب، 
و�صــور، و�صحــم، و�صاللة(؛ وذلــك بهدف التو�صــع يف خدمة اأكرب عدد 

من اأبناء ال�صلطنة، وتوفري قوى عاملة وطنية مدربة. 

عام 1981م
مت التو�صــع يف اإ�صافــة جمــالت جديــدة للتدريــب املهني )الإن�صــاءات، 
والزراعــة،  الكتابيــة،  والوظائــف  امليكانيكيــة،  والأعمــال  والكهربــاء، 
والتعديــن، وم�صائد الأ�صــماك(؛ وذلــك لتلبية احتياجات �صــوق العمل 
وفــق املوؤ�صــرات القت�صاديــة اإلــى �صرورة اإيجــاد تعليــم وتدريب مهني 

فاعل ي�صهم يف م�صرية التنمية ال�صاملة للبالد.
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عام 1982م 
اأُن�ِصــئ معهد للتدريب املهني بامل�صنعة؛ وذلك لتغطية الحتياج 
الفعلــي ملنطقــة الباطنــة اآنــذاك، وقــد بــداأ بعــدد حمــدود من 

الأق�صام الفنية.

عام 1983م
افُتِتــَح معهــد التدريــب املهني باإبــراء؛ وذلك لتغطيــة الحتياج 
الفعلــي ملنطقــة ال�صــرقية اآنــذاك، وقد بــداأ بعدد من الأق�صــام 

الفنية املتخ�ص�صة.

عام 1984م
افُتِتَح معهدان للتدريب املهني بعربي ونزوى، ويخدم هذان ®®

املعهدان عددًا من الوليات يف ال�صلطنة.

مت البدء يف قبول الطالب يف جمال التعليم والتدريب املهني ®®
بعد اإمتام املرحلة الإعدادية، وح�صول اخلريج على الثانوية 

املهنية )الثانوية التجارية والدبلوم الثانوي الفني(.

عام 1988م
متت زيادة عدد امللتحقن يف جمالت التعليم والتدريب املهني؛ 
لي�صــل العدد اإلى حــوايل )2731(، وقد حقــق التدريب املهني 
خــالل تلــك الفرتة تقدمًا كبــريًا من حيث اجلــودة، ف�صاًل عن 
التو�صــع ال�صــريع يف كل من مراكز التعليم والتدريب املهني؛ اإذ 

عة على عدد من الوليات. بلغ عدد املراكز )7( مراكز، موزَّ
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عام 1990م
اأُن�ِصــَئت وزارة العمــل والتدريــب املهنــي، مبوجــب املر�صــوم ال�صــلطاين 
واملخ�ص�صــات  ال�صالحيــات  اإليهــا  فاآلــت   ،)90/5( رقــم  ال�صــامي 

وال�صجالت اخلا�صة بالتدريب املهني.

عام 1991م
املر�صــوم ®® مبوجــب  والعمــل،  املهنــي  للتدريــب  عليــا  جلنــة  اأُن�ِصــَئت 

ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )91/31(؛ لتحديد احتياجــات القت�صاد 
الوطنــي مــن القوى العاملــة، وو�صع الأ�ص�ــس والقواعد التي ت�صــاعد 
جهــات الخت�صا�ــس على ربــط �صيا�صــات التدريب املهنــي والتعليم 

بهذه الحتياجات.

اأُن�ِصــَئت هيئة التدريب املهني وفًقا للمر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم ®®
اإليهــا ال�صالحيــات وامل�صــوؤوليات وال�صــجالت  )91/115(، فاآلــت 

اخلا�صة بالتدريب املهني.

عام 1992م

اأُ�صــِدرْت الالئحة التنظيمية ملراكز التدريب املهني، وفًقا لقرار اللجنة 
العليا للتدريب املهني والعمل.

عام 1993م
مت حتويــل معاهد التدريب املهني )نزوى، واإبراء، وامل�صنعة، و�صاللة( 
اإلــى كليــات فنيــة �صناعيــة، وحتويــل معهــد دار�صــيت اإلى كليــة خا�صة 

با�صتثمار من القطاع اخلا�س.

عام 1994م
مت تغيري ا�صم معاهد التدريب املهني )ال�صيب، و�صحم، و�صور، وعربي( 

اإلى مراكز للتدريب املهني.

عام 199٧م
اأُلِغيــْت هيئــة التدريــب املهني، واآلت جميــع اخت�صا�صاتهــا وموجوداتها 
وخم�ص�صاتها اإلى وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل والتدريب املهني.

عام 1999م
اعُتِمَد نظام املوؤهالت املهنية العمانية م�صاًرا تدريبًيا يف مراكز التدريب 
َر النظام بال�صتفادة من معايري املوؤهالت املهنية  املهني احلكومية، وُطوِّ
الوطنيــة الربيطانيــة، وبال�صرت�صــاد بالدليــل العربي اخلليجــي املوحد 
للت�صنيف والتو�صيف املهني، باعتباره الأ�صا�س للمعايري املهنية العمانية.

عام 2001م
اأُن�ِصــَئت وزارة القوى العاملة، فاآلت اإليها اخت�صا�صات العمل والتدريب 
 ،)2001/108( رقــم  ال�صــامي  ال�صــلطاين  املر�صــوم  مبوجــب  املهنــي 
واملر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2004/76( بتحديد واعتماد الهيكل 

التنظيمي للوزارة.

عام 2006م
اأُدِخلــْت مــادة التعريف بعامل الأعمال )KAB(، التي تهدف اإلى َغْر�ــس 
ثقافــة ريــادة الأعمــال، وثقافة العمــل الذاتي لدى نفو�ــس الطالب، من 
ي اأن�صــطة وبرامــج تعليمية عن ريادة الأعمــال، وكذلك �صقل  خــالل تبنِّ

مهارات طالب التدريب املهني ليكونوا رواد اأعمال.
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عام 200٧م
افُتِتَح الق�صــم الزراعــي مبركز التدريب املهنــي ب�صحم؛ وذلك 
اإميانًا باأهمية التعليم والتدريب املهني، و�صرورة ربطه مع �صوق 
العمل يف تلبية احتياجاته وتطوير وتو�صيع خططه؛ ل�صمان َرْفد 
�صوق العمل باأعداد كافية من القوى العاملة املوؤهلة واملتخ�ص�صة.

عام 2008م
اأُ�صــِدرْت الالئحة التنظيمية ملراكــز التدريب املهني؛ وذلك ®®

لتنظيــم العمليــة التدريبيــة باملراكــز، ومتكينهــا مــن اأداء 
ر�صالتها، وتنفيذ مهامها يف تدريب واإعداد الكوادر الوطنية.

افُتِتَح مركز التدريب املهني ب�صنا�س، يخدم املركز وليات: ®®
�صنا�س، ولوى، و�صحار، ووليات حمافظة م�صندم.

افُتِتــَح معهــد تاأهيل ال�صياديــن باخلابورة، يخدم ال�صــباب ®®
العمــاين يف خمتلــف حمافظــات ال�صــلطنة، ويقــدم املعهــد 
وتقنيــات  ال�صيــد،  وهند�صــة  ال�صــمكية،  التنميــة  برامــج 
املالحة، ومعدات ال�صيد، وبناء ال�صفن واإ�صالحها، وتربية 

الأحياء املائية.

عام 2009م
م عددًا من ®® افُتِتــَح معهــد تاأهيــل ال�صياديــن ب�صاللة؛ لُيقــدِّ

الربامج منها: التنمية ال�صمكية، وهند�صة ال�صيد، وتقنيات 
املالحة ومعدات ال�صيد، والهند�صــة الكهربائية، وهند�صــة 
الإلكرتونيــات، والتربيــد والتكييف، والهند�صــة امليكانيكية، 

واللحام، والدرا�صات التجارية.
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ُفِتــَح املجــال للمراأة ومتكينها من اللتحاق مبراكــز التدريب املهني، ®®
البيــع  منهــا:  التخ�ص�صــات  بع�ــس  يف  متدربــة   )340( فالتحقــت 
التخ�ص�صي، والبيع يف قطاع ال�صيارات، والت�صنيع الغذائي، وتنجيد 

الأثاث، والإر�صاد ال�صمكي، و�صبط اجلودة، وال�صتزراع ال�صمكي.

الن�صمام اإلى املنظمة العاملية للمهارات املهنية، التي ت�صعى اإلى َرْفع ®®
م�صــتوى الوعي بن ال�صباب واأولياء الأمور واملعلمن واأ�صحاب العمل 
باأن امل�صــتقبل يعتمد على نظام فاعل للتدريب يف اكت�صــاب املهارات 
واإجادتها. وتهتم م�صابقة املهارات العاملية باأكر من )45( مهارة يف 
الــدول الأع�صاء، التي يبلغ عددهــا )72( دولة؛ اإذ يعمل اجلميع مع 
ال�صــباب والرتبويــن وال�صناعين؛ لالإ�صــهام يف اإعــداد قوى عاملة، 

تتمتع باملهارات التي يطلبها �صوق العمل حاليًا وم�صتقباًل.

عام 2012م
افُتِتــَح مركز التدريب املهني بالربميي، الذي يخدم وليات: حم�صة ®®

وال�صــنينة والربميــي، وهــذا املركــز ُيَعدُّ املركــز الوحيد الــذي يقدم 
برنامــج ال�صحة واجلمال، بالإ�صافة اإلى باقي التخ�ص�صات املهنية 

الأخرى.

مت البدء يف م�صــروع دمج الأ�صــخا�س ذوي الإعاقة مبراكز التدريب ®®
املهنــي ومعهــدي تاأهيــل ال�صيادين؛ وذلــك بهدف حتقيق امل�صــاواة 
وتكافوؤ الفر�س التدريبية جلميع اأفراد املجتمع، وتطوير القدرة على 
الأداء لــدى الأ�صــخا�س ذوي الإعاقــة، واإعدادهــم ل�صــوق العمل مبا 

يتالءم مع قدراتهم وميولهم.

اأُدِخــَل برنامج الدبلوم املهني' وفق معايــري الهيئة العمانية لالعتماد ®®
الأكادميــي؛ ل�صــتيعاب خمرجــات دبلــوم التعليم العــام، وبدء قبول 
الطالب امللتحقن مبراكز التدريب املهني ومعهدي تاأهيل ال�صيادين 

مل�صــتوى الدبلــوم املهني عن طريق مركز القبــول املوحد؛ اإذ بلغ عدد 
الطالب املعتمدين عن طريق القبول املوحد )1288(طالبًا وطالبة.

عام 2015م
اأُ�صــِدرْت الالئحة التنظيمية ملراكــز التدريب املهني ومعهدي تاأهيل ®®

ال�صيادين، وفق القرار الوزاري رقم )2015/244(، وهذه الالئحة 
ت�صــّكل لئحة الإطار القانوين الذي يحدد قواعد و�صوابط العمل يف 

مراكز التدريب املهني  ومعاهد تاأهيل ال�صيادين احلكومية.

ــت امل�صــاركة يف م�صــابقة املهــارات العامليــة بجمهوريــة الربازيــل ®® متَّ
الحتادية واحل�صول على نتائج متقدمة.

عام 201٧م
اأقــرَّ جمل�ــس التعليم يف اجتماعه الثــاين املنعقد بتاريخ 22 مايو 2017م 
بتحويــل مراكــز التدريب املهنــي ومعهد تاأهيل ال�صياديــن ب�صاللة اإلى 
كليــات مهنية، وكذلك تغيري ا�صــم »معهد تاأهيــل ال�صيادين باخلابورة« 
اإلــى ا�صــم »الكليــة املهنيــة للعلــوم البحريــة«؛ وذلــك لتطويــر منظومــة 
التعليــم والتدريــب املهنــي، ورفع م�صــتوى براجمــه، وتلبيــة لحتياجات 
م برامج  التنميــة القت�صادية يف ال�صــلطنة مــن الكوادر املهنيــة، اإذ ُتقدَّ
التعليــم والتدريــب املهنــي يف �َصــْبع كليــات مهنيــة )ال�صــيب، و�صحــم، 
و�صور، وعربي، و�صــنا�س، والربميي، و�صاللــة(، وكلية العلوم البحرية 
باخلابورة. وت�صمل م�صارات التعليم والتدريب املهني يف الكليات املهنية 
احلكوميــة ثالثة م�صــارات، هي: م�صــار الدبلوم املهني، وم�صــار التلمذة 

املهنية، وم�صار الدورات التدريبية املهنية.
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املوؤ�ش�ش��ات  يف  املهن��ي  والتدري��ب  التعلي��م 
اخلا�شة 

عام 1986م
�ــَس معهــد بوليغلــوت ُعمــان؛ اإذ ُيعــدُّ املعهد مــن اأكرب واأقــدم معاهد  اأُ�صِّ
التدريــب العاملــة يف ال�صــلطنة، كمــا اأنَّ للمعهد عدة اأفــرع يف حمافظة 
م�صقط، ويقدم املعهد عدة برامج تدريبية مثل:)برامج اللغات، وتدريب 
املعلمــن، وبرامــج درا�صــات تكنولوجيــا املعلومــات، وبرامــج درا�صــات 

القيادة والإدارة واملهنية، اإ�صافة اإلى برنامج التطوير الوظيفي(.

عام 1992م
اأُ�صِدرْت الالئحة التنظيمية للموؤ�ص�صــات التدريبية اخلا�صة بالقرار ®®

رقــم )92/1( ال�صــادر عــن هيئــة التدريــب املهنــي؛ وذلــك بهدف 
ت�صــجيع اإن�صــاء املعاهد واملراكز التدريبية اخلا�صــة، وتنظيم عملها 

و�صبط ممار�صاتها.

اأُ�صــِدرْت لئحــة تنظيــم التــدرج املهني والتدريــب على راأ�ــس العمل ®®
بالقــرار رقــم )92/2( ال�صــادر عن اللجنــة العليــا للتدريب املهني 
والعمــل؛ وذلــك بهــدف تنظيــم عمليــات التدريــب للقــوى العاملــة 

الوطنية.

عام 1993م
�ــَس معهــد التدريــب الوطني �ــس.م.م، اأحــد فروع جمموعــة بابكوك  اأُ�صِّ
الدوليــة باململكــة املتحــدة، وُيَعّد هــذا املعهد من املوؤ�ص�صــات الرائدة يف 
جمــال التدريــب واخلدمات امل�صــاندة بال�صــلطنة؛ اإذ يهــدف اإلى تعزيز 
ثقافــة العمــل يف بيئــة اآمنــة و�صــاملة، ويقــوم هــذا املعهد بتقــدمي برامج 

تدريبية يف عدة جمالت، مثل: )ال�صحة وال�صالمة والبيئة، وتكنولوجيا 
املعلومــات، والتدريــب التقنــي، وبرامــج التنميــة التنفيذيــة والإداريــة، 
وبرامج التدريب يف جمايل النفط والغاز(، وت�صهم هذه الربامج يف بناء 
قــوى وطنيــة عاملة، تكون متخ�ص�صة على ا�صــتعداد ملواجهة التحديات 

والفر�س النا�صئة يف القت�صادات احليوية يف ال�صلطنة وخارجها.

عام 1994م
�ــَس معهــد التدريــب التقنــي والإداري، ويقــّدم هــذا املعهــد خدماتــه  اأُ�صِّ
يف جمموعــة برامــج تدريبيــة ت�صل لأكر مــن )200( برنامــج تدريبي 
يف جمــالت ال�صــالمة وال�صحــة املهنيــة والقيــادة الوقائيــة، كمــا يقوم 
املعهــد بتقدمي خدماته يف الربامج الآتية: )الهند�صــة، والأعمال احلرة 
والتجــارة، وال�صــيارات، وخدمــات القــوى العاملــة التنفيذيــة، وبرامــج 
ال�صحــة وال�صــالمة املهنية، وبرامج القيــادة الوقائية، وبرامج �صــائقي 
ال�صــاحنات الثقيلــة وم�صــغلي املعــدات، بالإ�صافــة اإلــى برامــج عمليات 

الرفع »الرافعات«(.

عام 1995م
�ــَس املعهد الوطني لل�صيافة؛ اإذ يوفر املعهد جودة التدريب املهني يف  اأُ�صِّ
جمــالت ال�صيافة، واملطاعــم، اإ�صافة اإلى �صناعات ال�صــفر، كما يقدم 
املعهــد دوراتــه يف جمــالت عــدة، مثل:)ال�صــتقبال الفندقــي، واإعــداد 
الطعام والطهي و�صالمة الأغذية، وتقدمي الأطعمة وامل�صروبات، وترتيب 
الغرف الفندقية، وال�صــفر وال�صياحة، وال�صيافة اجلوية، بالإ�صافة اإلى 

دورات ال�صحة وال�صالمة املهنية(.
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عام 1996م
�ــَس املعهد العربي للدرا�صــات املالية والإدارية؛ اإذ يهدف هذا املعهد  اأُ�صِّ
اإلــى خدمــة القطاعــن العام واخلا�ــس، ورفــع م�صــتوى الأداء الوظيفي 
للموظفــن العاملــن، ودعــم �صيا�صــة التعمــن مــن خــالل و�صــع خطط 
تدريبية �صــاملة يف خمتلف املجالت التدريبية؛ من اأجل اإعداد الكوادر 
العمانيــة وتاأهيلهــا يف العديــد مــن الربامــج التدريبيــة التــي يحتاجهــا 
�صــوق العمــل يف ال�صــلطنة ودول اخلليــج العربي، ويقــدم املعهد خدماته 
يف الربامــج والتخ�ص�صــات الآتية: )تقنية املعلومــات، والعلوم الإدارية 
واملالية، واللغات الأجنبية، وبرامج الدعم احلكومي، والربامج املدعومة 

من قبل القطاع اخلا�س، اإ�صافة اإلى الربامج الدولية(.

عام 2009م
اعُتِمــَد نظــام لت�صنيف املعاهد التدريبية اخلا�صــة وفق معايري حمددة 

قابلة للقيا�س.

عام 2010م
اأُ�صــِدرْت الالئحــة التنظيميــة للموؤ�ص�صــات التدريبيــة اخلا�صــة بالقرار 
الوزاري رقم )2010/490(، وقد اأ�صهمت عدة جهات حكومية وخا�صة 

يف اإعدادها.

عام 2012م
اأُِعدَّ دليل للــروؤى واملوجهات اخلليجية للموؤهالت واملعايري والختبارات 
ــِدر الدليــل علــى م�صــتوى وزراء العمــل بــدول جمل�ــس  املهنيــة، وقــد اأُ�صْ

التعاون يف عام 2014م.

عام 2013م
ا�صُتحِدثت برامج تدريبية ذات نوعية جديدة، هي:®®

برنامج التدريب على راأ�س العمل: وت�صتند فكرة الربنامج الأ�صا�صية   .1
اإلى ت�صــجيع املن�صاآت؛ لال�صتفادة من هذا الربنامج، بحيث تقوم كل 
من�صــاأة بتحديــد احتياجاتها من القوى العاملــة الوطنية، واإحاللهم 
حمل القوى العاملة الوافدة يف الوظائف الفنية واملهنية والإدارية. 

برنامــج التدريب اخلارجــي: لإميان الوزارة باأهميــة تلبية متطلبات   .2
�صــوق العمــل املحلــي مــن القــوى العاملــة الوطنيــة املوؤهلــة مهنيًا يف 
التخ�ص�صــات واملهــن املتوفــرة ب�صــركات القطــاع اخلا�ــس، وهــذا 
الربنامــج يقوم بتوظيف املواطنن الباحثن عن العمل بعد ابتعاثهم 
للتدريــب خــارج ال�صــلطنة يف عــدد مــن القطاعــات؛ مثــل: قطــاع 
الطــريان، وقطاع اإنتاج الذخائر والأ�صــلحة، وجمــال تدريب مربمج 

تقنية املعلومات.

عام 201٧م
بتاريــخ 27 فربايــر  املنعقــد  الأول  التعليــم يف اجتماعــه  اأقــر جمل�ــس 
2017م بتحويــل املعهد الوطني العايل لل�صــيارات اإلى كلية ُتعنى بتقدمي 
تخ�ص�صات وبرامج تخدم قطاع ال�صيارات. وقد اأ�صدرت وزارة التعليم 
العايل القرار الوزاري رقم )2017/78( باإن�صاء الكلية الوطنية لتقنية 
�صــات  �صــات، مــن بينهــا تخ�صّ ال�صــيارات. وت�صــم الكليــة عــدة تخ�صّ
هند�صــة وتكنولوجيا ال�صــيارات، ت�صــمل: هند�صة ال�صــيارات، وميكانيكا 
املركبــات، وكهرباء واإلكرتونيات ال�صــيارات، وطــالء املركبات واإ�صالح 
وت�صــمل:  والتجــارة،  الإدارة  تخ�ص�صــات  وكذلــك  املركبــات،  هيــاكل 

املبيعات، واإدارة امل�صرتيات، والتخزين والتوزيع.
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عام 2018م
افُتِتــَح معهــد ُعمــان للنفــط والغــاز؛ ليكــون معهــدًا رائــدًا يف جمال ®®

تدريــب الأفــراد وتطويــر قدراتهــم يف قطاعــي النفط والغــاز، وُيَعّد 
هذا املعهد م�صــروعًا ا�صــتثماريًا م�صرتكًا بن �صــركة النفط الُعمانية 
م  ممثلــة ب�صــركة تكاتــف ُعمــان و�صــركة �صــلمربجري ُعمــان، يقــدِّ
الربامــَج التدريبيــَة للمهنيــن واملهند�صــن، وذلــك بتدريبهــم علــى 
املهــارات الالزمــة، و�صقلهــا فيهم بكفــاءة عالية، وكذلــك اخلرباء 
يف جمــال ا�صتك�صــاف وا�صــتخراج النفــط، ومتكينهــم مــن موا�صلــة 
تطوير موارد النفط والغاز بال�صلطنة، اإذ تغطي الربامج املقدمة يف 
املعهد جمالت هند�صــة حفر الآبار، وهند�صــة الإنتاج، وجيوفيزياء، 
َد هذا املعهد  وبرتوفيزياء، وهند�صــة املكامن، وعلوم الأر�س، وقد ُزوِّ
باأحدث تكنولوجيا حماكاة الواقع، ومن�صات الواقع الفرتا�صي؛ من 

اأجل اإتاحة بيئة تدريبية �صبه حقيقية.

افُتِتــَح معهــد تكاتــف برتوفــاك ُعمــان، وهــو م�صــروع م�صــرتك بــن ®®
�صــركة تكاتــف ُعمان و�صــركة برتوفــاك، ويقــّدم هذا املعهــد برامج 
تدريبيــة مهنيــة خلريجي الدبلــوم العام، وخريجــي الدبلوم التقني؛ 
اإذ تغطي الربامج املقدمة يف املعهد جمالت عمليات النفط والغاز، 
وامليكانيكا، والكهرباء، والآلت الدقيقة، وي�صمل الربنامج التدريبي 
يف املعهــد اأربــَع مراحل رئي�صــة، وهي: املرحلــة الأكادميية، واملرحلة 
التاأ�صي�صــية، واملرحلــة التخ�ص�صيــة، وكذلــك مرحلــة التدريب على 
َد املعهد بِوَر�ــس للتدريــب العملي، وكذلك وحدة  راأ�ــس العمل، وقد ُزوِّ
التدريــب العملي اخلارجية لعمليــات النفط والغاز، وهي وحدة تتيح 

للمتدربن اجلاهزية املطلوبة لاللتحاق ب�صوق العمل.

التعليم التقني 
عام 1984م

افُتِتَحــت »كليــة ُعمان الفنيــة ال�صناعية«، وا�صــتقبلت هذه الكلية يف ®®
عامهــا الدرا�صــي الأول الدفعــة الأولى مــن طالبهــا، البالغ عددهم 
)65( طالبــًا وطالبة من حملة �صــهادة الثانويــة العامة، الذين مثلوا 

الدفعة الأولى للملتحقن بها. 
َق نظام الدبلوم الفني؛ ليكون ®® يف العام الأكادميي 1985/1984م ُطبِّ

نظاًما درا�صــيًّا بكلية ُعمان الفنية ال�صناعية، وكانت الدرا�صــة وفًقا 
لهذا النظام على ق�صمن: الفني باللغة الإجنليزية، والتجاري باللغة 
العربيــة، وملدة �صــنتن درا�صــيتن مينح الطالب بعــد اجتيازه بنجاح 

�صهادة الدبلوم الفني. 

عام 1993م
لــْت اأربعة مــن معاهد التدريب املهني يف كل مــن: نزوى، واإبراء، ®® ُحوِّ

و�صاللة، وامل�صنعة اإلى كليات فنية متو�صطة، وحتويل معهد دار�صيت 
اإلــى كلية خا�صة وهي كلية جمــان حالًيا، وذلك تنفيًذا لقرار اللجنة 

العليا للتدريب املهني والعمل؛ لي�صبح بذلك عددها خم�س كليات.

اأُِعيَدْت ت�صــمية كلية عمان الفنية ال�صناعية؛ لت�صبح »الكلية الفنية ®®
لْت اأ�صماء الكليات الفنية املتو�صطة يف كل  ال�صناعية« مب�صقط، وُعدِّ

من نزوى واإبراء و�صاللة وامل�صنعة اإلى كليات فنية �صناعية.

نــظـــــــــــــــــــــــام ®® ــَق  ــ ــبِّ ــ ُط 1994/1993م،  ــي  ــ ــادميـ ــ الأكـ الـــعـــام  يف 
 "GNVQ" الــعــامـــــــــــة  ــة  ــي ــوطــن ـــ ـــ ـــ ال املــهــنــيــة   املـــــــــــوؤهـــــــــــــــالت 
اأن تكون  )General National Vocational Qualification(، وتقرر 
الدرا�صة فيه باللغة الإجنليزية ملدة �صنتن مع اإ�صافة �صنة تاأ�صي�صية، 

َم على باقي الكليات يف العام الأكادميي 1995/1994م. وقد ُعمِّ
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عام 2001م
الدرا�صــة ®® نظــام  َر  ُطــوِّ 2001/2000م  الأكادميــي  العــام  يف 

"OND" العمــاين  الوطنــي  الدبلــوم  ليمنــح  التقنــي؛   بالتعليــم 
ــَق حتــى نهاية العام الأكادميي  )Omani National Diploma(، وُطبِّ

2002 /2003م يف الكليات القائمة اآنذاك.
اأ�صدر جمل�ــس التعليم العايل )جمل�ــس التعليم حالًيا( قراًرا بتغيري ®®

ا�صــم الكليــة الفنية ال�صناعية مب�صــقط اإلــى »الكلية التقنيــة العليا« 
لت�صبــح كليــة جامعية متنــح درجة البكالوريو�ــس اإ�صافــة اإلى درجة 
الدبلــوم  يف الدرا�صــات التقنية، واعتماد الكليــات الفنية ال�صناعية 
الأخرى يف نزوى واإبراء و�صاللة وامل�صنعة با�صم »الكليات التقنية«، 

وهذه الكليات متنح درجة الدبلوم.

يف العــام الأكادميــي2002/2001م، بــداأ العمل علــى تعديل الهيكل ®®
التنظيمــي ملنظومــة التعليــم التقنــي؛ ليمنــح اأربعة م�صــتويات، هي: 

الإجناز، والدبلوم، والدبلوم املتقدم، والبكالوريو�س التقني.

عام 2004م
اأُ�صــِدرْت الالئحة التنظيميــة للكليات التقنية لتنظيم العمل الإداري ®®

والأكادميي فيها.
اعُتِمــَدْت خطــة لتاأهيــل الكــوادر الوطنيــة للعمــل؛ لتقــوم بوظيفــة ®®

رب وفنّي يف الكليات التقنية، من خالل برنامج فنين  حما�صــر ومدِّ
وحما�صريــن، فيبتعــث من خاللــه املجيدون من خريجي موؤ�ص�صــات 
التعليم العايل بعد ا�صــتيفائهم ل�صــروط القبول، وتدريبهم ملدة �صتة 
اأ�صهر يف �صوق العمل، و�صتة اأ�صهر اأخرى يف الكليات التقنية؛ لك�صب 
املعارف واملهارات يف طرق التدري�س والتقييم والتعامل مع الطالب.

عام 2005م
مت البــدء يف تطبيق خطة تاأهيل الكــوادر الوطنية، فابُتعث اأول دفعة ®®

من )26( مر�صحًا لنيل �صهادة املاج�صتري يف التخ�ص�صات املختلفة 
التي حتتاج اإليها الكليات التقنية. 

افُتِتَحــْت كليــة جديــدة يف وليــة �صــنا�س؛ لتخدم حمافظــة الباطنة ®®
�صــمال اآنذاك، وما يتبعها من مناطق �صناعية وميناء ومنطقة حرة 

يف �صحار، وليزداد عدد الكليات اإلى �صّت كليات.

عام 200٧م
املدربــن ®® وظائــف  وجــدول  الأكادمييــة،  الوظائــف  جــدول  اأُ�صــِدَر 

وفنيي املعامل والور�ــس بالكليات التقنية؛ ليحّدد الأ�صــماء الوظيفية 
والدرجات املالية و�صــروط �صــغل الوظيفة لكل منها؛ وذلك من اأجل 

ا�صتقطاب الكفاءات للعمل فيها.

افُتِتَحــْت كليــة تقنيــة جديــدة بعــربي؛ لتخــدم حمافظتــي الظاهرة ®®
والربميي؛ وبذلك ي�صبح جمموع الكليات �صبع كليات.

عام 2012م
يف العــام الأكادميــي 2012/2011م ارتفعــت الطاقــة ال�صــتيعابية ®®

للكليــات التقنيــة يف املــرة الثانيــة باإ�صافة )2000( طالــب وطالبة؛ 
ليــزداد العــدد الكلــي للطــالب اجلــدد املقبولــن يف جميــع الكليات 
التقنيــة مــن)8600( طالــب وطالبة اإلــى ما يزيد علــى )10،600( 
طالب وطالبة، اأما العدد الكلي للطالب امل�صجلن يف الكليات ال�صبع 

فبلغ )33،323( طالًبا وطالبة يف خمتلف التخ�ص�صات.
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لت امل�صــتوياُت ®® ــا، ُعدِّ وخــالل العــام الأكادميــي 2012/2011م اأي�صً
التعليميــة ملنظومــة التعليــم التقنــي، وفًقــا لحتياجــات �صــوق العمل 
مــن املوؤهالت التقنية؛ لت�صبح بذلك ثالثة م�صــتويات، هي: الدبلوم 
ــت  ُدجِمَ اإذ  التقنــي؛  والبكالوريو�ــس  املتقــدم،  والدبلــوم  التقنــي، 
مرحلــة الإجنــاز يف مرحلة الدبلــوم؛ وبذلك اأً�صبحت ال�صــنة الأولى 
مــن الدبلــوم، اإلــى جانب اإجــراء التعديــالت الالزمة علــى الالئحة 
التنظيمية لكليات التقنية؛ بهدف ال�صــتجابة ملتطلبات �صوق العمل، 
وتوحيــد اأنظمــة هــذه الكليات مــع اأنظمة موؤ�ص�صــات التعليــم العايل 

الأخرى، واإعطاء الفر�س للطالب لتح�صن اأدائهم الدرا�صي.

يف العــام 2012م، والعــام 2014م ابُتعــث عــدد )95( مــن املوظفن ®®
واملحا�صريــن العاملــن بالكليــات التقنيــة؛ لنيــل �صــهادة الدكتوراة 
يف التخ�ص�صــات املختلفــة مــن اأجــل تاأهيلهــم وتطويــر قدراتهــم، 
ومتكينهــم مــن القيام بــاإدارة العمليــة التعليمية بالكليــات، وتطوير 

منظومة التعليم التقني.

عام 2013م
افُتِتــَح مركــز الأعمال يف الكليــة التقنية بنزوى، وقــد قامت بتمويله ®®

ال�صــركة العمانية للغاز امل�صال؛ وذلك لتعزيز ال�صراكة مع موؤ�ص�صات 
وت�صــجيعها  واخلريجــن  الطــالب  م�صــاريع  ودعــم  العمــل،  �صــوق 
واحت�صانهــا، وهــذا املركــز يتيــح لــرواد الأعمــال من طــالب الكلية 
بيئة علمية مالئمة؛ لتنميــة قدراتهم ومهاراتهم الذاتية وتطويرها، 

وت�صويق اأفكارهم التجارية بن موؤ�ص�صات القطاع ال�صناعي.

اأ�صــدرت وزارة القــوى العاملــة لئحة الدرا�صــة بالتفــرغ اجلزئي يف ®®
الكليــات التقنيــة؛ ملنــح الفر�صــة للموظفــن العاملــن يف القطاعن 
العــام واخلا�ــس ملوا�صلــة الدرا�صــة، وتطويــر معارفهــم ومهاراتهم، 
وتنميــة قدراتهم، ورفع كفاءتهم؛ لتمكينهم من مواكبة امل�صــتجدات 
يف املهــارات واملعــارف التــي يطلبهــا �صــوق العمــل، وملد اجل�صــور مع 

�صــوق العمــل لتطوير التعليــم التقني؛ اإذ بلغ عــدد الطالب املقبولن 
)258( طالًبــا وطالبــة خــالل العــام 2014م/ 2015م مــن خمتلف 

التخ�ص�صات يف جميع الكليات.

يف العــام الأكادميــي 2013/2012م ُطــِرَح يف الكليــة التقنيــة العليا ®®
برنامج علوم البيئة يف ق�صــم العلــوم التطبيقية، كما ُطِرَح تخ�ص�س 
هند�صــة املعــدات الطبيــة، وهــو تخ�ص�ــس جديــد يف الكليــة التقنية 
العليا؛ وذلك لتعزيز دور الكلية يف رفد �صــوق العمل بالقوى العاملة، 
وبالأخ�س يف امل�صت�صفيات واملراكز الطبية بالفنين والخت�صا�صين 
يف جمالت �صيانة الأجهزة واملعدات الطبية وت�صــغيلها، اإ�صافة اإلى 

تطبيق اآلية املوارد التعليمية املفتوحة يف الكليات التقنية.

خــالل الفرتة من عــام 2010م اإلى 2014م، اأجنزت الهيئُة العمانية ®®
لالعتماد الأكادميي املرحلَة الأولى من عملية تدقيق اجلودة للكليات 
ِدر تقريُر  التدقيق يف موقع الهيئة للكلية التقنية  التقنيــة كافــة، فاأُ�صْ
العليــا يف ينايــر 2010م، والكليــة التقنيــة باإبــراء يف مايــو 2010م، 
التقنيــة  اأغ�صط�ــس 2010م، والكليــة  التقنيــة ب�صاللــة يف  والكليــة 
بامل�صنعــة يف دي�صــمرب 2010م، والكليــة التقنيــة بنــزوى يف مار�ــس 
2012م، والكلية التقنية ب�صــنا�س يف  اإبريل 2013م، والكلية التقنية 

بعربي يف مايو 2014م.

يف العــام الأكادميــي 2014/2013م بلغ عــدد التخ�ص�صات املقدمة ®®
ا، بعد اأْن كان عدد التخ�ص�صات  يف الكليات التقنية )38( تخ�ص�صً

ا. املقدمة يف العام الأكادميي 2002/2001م )13( تخ�ص�صً

عام 2014م
تنفيــذًا لالأوامــر ال�صــامية يف تطبيــق قرارات ندوة �صــيح ال�صــاخمات ®®

)دي�صــمرب 2013م( لتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة وتطويرها 
ودعم القت�صاد العماين؛ با�صــر التعليم التقني بتعميم تدري�ــس مقرر 
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ريــادة الأعمــال لطالب التخ�ص�صات كافة يف جميــع الكليات، بعد اأن 
كانــت منــذ العام 2003م تدر�ــس فقط لطــالب الدرا�صــات التجارية؛ 
وذلــك مــن اأجــل تزويد الطــالب يف خمتلــف التخ�ص�صــات باملعارف 
واملهارات التي متّكنهم من اإن�صاء م�صاريعهم الريادية اخلا�صة، ولتو�صيع 

الإمكانات لإيجاد فر�س عمل لطالب وخريجي الكليات التقنية. 

يف العام الأكادميي 2015/2014م بلغ عدد التخ�ص�صات الهند�صية ®®
ا  ــا مــن جممــوع )38( تخ�ص�صً يف الكليــات التقنيــة )15( تخ�ص�صً
بن�صــبة نحــو )40%(، وعــدد تخ�ص�صــات تقنيــة املعلومــات �صــبعة 
تخ�ص�صات بن�صــبة )18%(، وكذا احلال يف تخ�ص�صات الدرا�صــات 
التجاريــة، واأمــا عــدد تخ�ص�صــات العلــوم التطبيقيــة فبلــغ �صــت 
تخ�ص�صات بن�صــبة )16%(، بينما التخ�ص�صــات املنفردة الأخرى، 
هي: ال�صيدلة، والت�صوير ال�صوئي، وت�صميم الأزياء فبلغت ن�صبتها 
)8%(، وتعتمــد عمليــة َطــْرح التخ�ص�صــات يف الكليــات علــى رغبة 
الطــالب، وتوفــر املــوارد، وحاجــة ال�صــوق؛ اإذ ُيوقــف بع�صهــا وفــق 
موؤ�صرات احلاجة؛ وبهذا ا�صتقّر عدد التخ�ص�صات املطروحة حاليًا 

ا فقط. على )30( تخ�ص�صً

ويف العام الأكادميي 2014/ 2015م، ووفق اإح�صاءات مركز القبول ®®
املوحــد، ما زالت الكليــات التقنية تت�صدر موؤ�ص�صــات التعليم العايل 
يف قبــول خريجــي الدبلــوم العــام؛ اإذ حتتــل املرتبــة الأولــى بن�صــبة 
)36٫2%( مــن جممــوع الطــالب املقبولــن علــى املقاعــد احلكومية 
والبعثــات واملنــح، ون�صــبة )27%( مــن جممــوع الطــالب الناجحن 

املتقدمن ملركز القبول املوحد.

ويف العام الأكادميي 2015/2014م اأي�صًا، بلغ عدد الطالب امل�صجلن ®®
يف الكليــات التقنية مــا يزيد على )40،000( طالب وطالبة، موزعن 
ب�صــكل اأكرب يف التخ�ص�صات الهند�صية بن�صــبة )52%(، و)23%( يف 

تخ�ص�س الدرا�صات التجارية، و )21%( يف تخ�ص�س تقنية املعلومات، 
و)4%( يف تخ�ص�س العلوم التطبيقية والتخ�ص�صات الأخرى، وهو ما 
يتوافق وحاجة ال�صوق لهذه التخ�ص�صات وفق املوؤ�صرات القت�صادية 

الواردة يف التقرير ال�صنوي للوزارة للعام 2014م.

عام 2015م
فــازت الكليــة التقنية العليــا باملركز الأول يف ت�صــييد البيــوت ال�صديقة 
للبيئة، �صمن امل�صــابقة التي �صــاركت فيها اأربعة من موؤ�ص�صــات التعليم 
العــايل الأخــرى، وهــي: جامعة ال�صــلطان قابو�ــس، واجلامعــة الأملانية، 
وجامعــة نــزوى، وجامعــة ظفــار. ومت اإطــالق »البيــت ال�صديــق للبيئة« 
بالكليــة التقنية العليا؛ حيث اأ�صــرف علــى العمل جمموعة من اخلرباء، 
وبدعــم مــن جمل�ــس البحث العلمــي، ويعدُّ هــذا البيت مركــًزا للتدريب 
والتطويــر والتجــارب والأبحــاث يف جمــالت الطاقة اخل�صــراء البديلة 

للكوادر والطالب على ال�صواء.

عام 2018م
وافــق جمل�ــس التعليــم يف اجتماعــه الثالث املنعقــد بتاريخ 24 �صــبتمرب 
2018م على اإن�صــاء الكلية التقنية مبحافظة م�صــندم ، لالإ�صهام يف رفد 
�صوق العمل بالكفاءات الُعمانية يف املجالت التقنية والفنية املتخ�ص�صة. 
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والختبارات املهنية مركز املعايري 
عام 2005م

مت التعاقــد مــع الوكالة الأملانية للتعــاون الفنــي )GTZ( اآنذاك؛ وذلك 
لتاأ�صي�ــس مركــز وطنــي متخ�ص�ــس، ُيعنى باإعــداد املعايــري واختبارات 
الكفاءة املهنية بال�صــلطنة؛ ليكون رائدًا يف تنظيم �صوق العمل الُعماين، 
وي�صــهم يف رفــده بالقــوى العاملــة الوطنية والوافــدة املوؤهلــة، اإذ ُكّلفت 
الوكالة باإعداد اخلطة الرئي�صة لإن�صاء اأق�صام املركز وت�صغيلها، وحتديد 
الكــوادر الب�صــرية ذات اخلــربة التخ�ص�صيــة الالزمــة؛ للعمــل فيــه مع 
اخلطة التدريبية املتكاملة للقوى العاملة الوطنية، وكذلك ُكلفت باإعداد 
اخلطة الإعالمية للتعريف باأن�صطة املركز، واإن�صاء القاعدة احلا�صوبية 

لنظام اإدارة املعلومات ونظام اإدارة اجلودة اخلا�صة باملركز.

عام 2010م
ْت املعايــري املهنية الُعمانية املتقدمة، والبالــغ عددها )60( معياًرا  اأُِعــدَّ
موزعــًة علــى )18( جمــاًل مهنًيا بالتعاون مــع الوكالة الأملانيــة للتعاون 
الدويل )GIZ(، ا�صتناًدا اإلى منهجية حتليل اإجراءات العمل، من خالل 
زيارة فعلية لعدد من ال�صركات امل�صتهدفة، وكذلك تطوير )10( مناذج 

لختبارات الكفاءة املهنية امل�صتقة من املعايري املهنية.

عام 2011م
اأُن�ِصــئ مركز املعايري والختبــارات املهنية بوزارة القوى العاملة بالقرار 
الــوزاري رقــم )2011/76(، ونظرًا لأهمية دور املركز يف بناء منظومة 
متكاملــة للمعايــري والختبارات املهنية يف �صــلطنة ُعمان، لتكون مرجًعا 
يف تطوير قطاع العمل احلكومي واخلا�س وموؤ�ص�صات التعليم والتدريب؛  

فقــد اأُتبــع مبا�صــرة اإلى وكيل الــوزارة للتعليم التقنــي والتدريب املهني، 
وتتاألف من �صــتة اأق�صام رئي�صة هي: ق�صــم املعايري املهنية، والختبارات 
وال�صهادات، والتوجيه وتاأهيل املدربن، والعالقات ال�صناعية واملهنية، 
وبحــوث التدريــب و�صــوق العمل، وال�صــوؤون الإداريــة واملاليــة؛ اإذ اإنَّ من 
اأهــم اخت�صا�صــات املركــز: اإعــداد املعايــري املهنيــة بالتعــاون التام مع 
القطــاع اخلا�ــس، التي �صــُيعتمد عليهــا؛ لتكون اأ�صا�ًصــا لإعــداد املناهج 
التدريبية التي تدر�ــس يف مراكز التدريب املهني احلكومية وموؤ�ص�صــات 
التدريب اخلا�صة مب�صتوى )حمدود املهارة، واملاهر، واملهني(، واإعداد 
اختبــارات الكفــاءة املهنيــة، وفًقــا للمعايــري املهنية؛ لتطبــق على القوى 
العاملــة الوطنية من خريجي املوؤ�ص�صــات احلكوميــة واخلا�صة؛ ل�صمان 
جــودة التدريــب والقــوى العاملة الوافــدة؛ لعتماد م�صــتوياتهم املهنية، 
ومنــح الرخ�ــس املهنية؛ بغية التاأكد من اأهليتهــم املهنية للقيام واإجناز 

الأعمال التي ا�صُتقِدموا للعمل فيها.



الفصل الثامن
محطات مشرقة في مسيرة التعليم الصحي



»ويف الوق��ت ال��ذي نعت��زم ال�ش��تمرار يف اإعطاء الأولوية لتاأهيل وتدريب قوانا الب�ش��رية، مبا 
يواكب خططنا الإمنائية، ويفي مبتطلباتها من الكفاءات الوطنية، فاإننا �شنوا�شل -مب�شيئة 
ْنع احلا�شر وامل�شتقبل،  اهلل- رعايتنا الكاملة لل�شبيبة العمانية؛ اإمياناً منا بدور ال�شباب يف �شُ
وتاأكي��داً حلر�شن��ا عل��ى تنمية قدراته،  وتوفر احتياجاته الأ�شا�ش��ية، واإعداده اإعداداً �ش��ليماً، 

يتكافاأ وطبيعة املهام التي يجب عليه  القيام بها، خلدمة وطنه وامل�شاهمة يف بناء نه�شته. 
 وف�ش��اًل ع��ن ه��ذا كل��ه، فاإنه يج��ب اأن ن�شع ن�شب اأعيننا دائماً الأهمي��َة الكربى لتعزيز قوتنا 
عاب والتغّلب على التحديات؛  الذاتية با�ش��تمرار، ويف كل املجالت مبا ميّكننا من تذليل ال�شّ

واإجناز مهامنا الوطنية خلر عمان و�شعبها الأَِبّي«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني اخلام�س ع�شر املجيد

18نوفمرب1985م
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بدايات التعليم ال�شحي
عام 19٧0م

ملحقــًة  للتمري�ــس،  الرحمــة  مدر�صــة  ال�صحــة  وزارة  اأن�صــاأت 
ل جهة تقوم بتدري�ــس  مب�صت�صــفى الرحمــة يف مطرح، ب�صفتهــا اأوَّ

ل برنامج ر�صمي يف التعليم التمري�صي. اأوَّ

عام 19٧5م
َذ  ا�صــُتحِدث برنامــج لفنيــي املختــربات يف مدر�صــة الرحمــة، وُنفِّ

التدريب العملي لهم مب�صت�صفى خولة، وم�صت�صفى النه�صة.

املعاهد ال�شحية وتطورها
عام 1982م 

)برنامــج  براجمهــا  ونقــل  للتمري�ــس  الرحمــة  مدر�صــة  لــْت  ُحوِّ
التمري�ــس واملختــربات( اإلى معهد م�صــتقل با�صــم )معهــد العلوم 
ال�صحية( يف حمافظة م�صقط؛ ليكون اأول معهد يف تاريخ التعليم 
ال�صحي بال�صلطنة، كما ا�صُتْحِدثت برامج جديدة  يف جمال املهن 
الطبيــة امل�صــاعدة؛ لي�صــمل برنامج فنيــي الأ�صــعة، وبرنامج فنيي 

جراحة الفم والأ�صنان.

عام 1985م
تلبيــًة لحتياجــات وزارة ال�صحــة مــن املهــن الطبيــة امل�صــاعدة؛ 

ا�صُتْحِدث برنامج فني العالج الطبيعي مبعهد العلوم ال�صحية.
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عام 1991م
افُتِتــَح معهــد ُعمان مل�صــاعدي ال�صيدلــة، الذي يقــدم برنامج دبلوم ®®

ار�صن به مبحافظة م�صقط. م�صاعد �صيديل للدَّ

افُتِتــَح معهــد ُعمــان لل�صحــة العامــة؛ لتقــدمي برامــج متخ�ص�صــة ®®
يف جمــال املراقبــة ال�صحيــة، وفنيــي التغذيــة، والتثقيــف ال�صحي، 

والإدارة ال�صحية ) بعد الدبلوم( مبحافظة م�صقط.

عام 2000م
يــَف برنامــج العــالج الطبيعــي )التكميلــي( مــن درجة الدبلــوم اإلى  اأُ�صِ
درجــة البكالوريو�ــس مبعهد العلــوم ال�صحيــة؛ ليكون برناجًمــا جديًدا، 

ي�صاف اإلى التخ�ص�صات التي يقّدمها املعهد.

عام 2002م
افُتِتــَح معهــد عمــان لإدارة املعلومــات ال�صحيــة؛ لتاأهيــل كــوادر وطنية 
متخ�ص�صــة يف جمــال اإدارة املعلومات ال�صحيــة الإلكرتونية، وليتواكب 
مــع الطفرة التي �صــهدتها الوزارة يف جمال الرعايــة ال�صحية الرقمية؛ 
اإذ يهــدف املعهــد اإلــى اإعداد كــوادر تتمتع بقــدرات متعددة قــادرة على 
العمــل يف عــدة جمــالت يف القطاع ال�صحي، مثل: ال�صحــة الإلكرتونية 
وت�صنيفهــا،  وترميزهــا  الأمرا�ــس  ومراجعــة  ال�صحيــة،  واملعلوماتيــة 
ومعايــري التوثيــق الطبــي و�صــّرية املعلومــات وخ�صو�صّيتهــا، والإح�صاء 

والتاأمن ال�صحي. 

عام 2011م
اأبرمــت وزارة ال�صحــة ممثلة مبعهد العلوم ال�صحيــة مذكرة تفاهم مع 
جامعة  جال�صــكو كالدونيان ال�صــكتلندية؛ لتاأهيــل خريجي الدبلوم من 

تخ�ص�صــات املختــربات الطبية والأ�صــعة والعالج الطبيعي اإلى م�صــتوى 
البكالوريو�ــس، وقد ا�صتفاد من املذكرة عدد )112( طالًبا وطالبة، كما 
تاأّهــل اأحــد املوظفن لدرجة الدكتوراة �صمن مذكرة التفاهم، و �صــملت 

املذكرة تدريب عدد من املوظفن باملعهد.

عام 2013م
اأخــذت املعاهــد ال�صحيــة التابعــة لــوزارة ال�صحــة علــى عاتقهــا تنفيذ 
ــة، التــي تهــدف اإلــى اأداء تعليمــي �صحــي متميز،  �صيا�صــة وزارة ال�صحَّ
يتوافق مع املتطلبات واملعايري الدولية، ويتما�صى مع روؤية وزارة ال�صحة 
2050، التــي تهــدف يف اأحــد اأهم ركائزهــا اإلى دفع عجلــة التقدم، من 
خــالل تاأهيــل الكــوادر الطبيــة امل�صــاعدة، والرتقــاء بجــودة اخلدمات 
يْت جميــع الربامج  لهــذه املعاهد، من  ال�صحيــة. ومــن هذا املنطلــق ُرقِّ
درجــة الدبلــوم اإلى درجة البكالوريو�ــس،  كما تعمل الــوزارة على حتويل 

هذه املعاهد والرتقاء بها اإلى م�صتوى كلية للعلوم ال�صحية. 

معاهد التمري�س وتطورها
عام 1991م

تلبيــًة لحتياجــات القطــاع ال�صحــي مــن املــوارد الب�صــرية التمري�صية؛ 
اأُن�صــئت خم�صــة معاهد للتمري�س يف كل من: )�صحار، و�صاللة، ونزوى، 

وعربي، و�صور(.
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عام 1993م
ــف التطــور يف التعليــم ال�صحــي اإلى هذا احلد فقــد افُتِتَح معهد  مل يتوقَّ
اإبراء للتمري�س يف منطقة �صــمال ال�صــرقية؛ ليواكب متطلبات املنطقة، 

ل على الطالب درا�صة برنامج التمري�س يف مناطقهم .  وي�صهِّ

عام 1994م
 ُنِقَل برنامج التمري�س من معهد العلوم ال�صحية اإلى معهد م�صــتقل ®®

با�صم )معهد م�صقط للتمري�س( مبحافظة م�صقط، مع زيادة الطاقة 
ال�صتيعابية للمعهد. 

افُتِتَح معهد الر�صتاق للتمري�س. ®®

عام 1996م
ا�صــتكماًل ملرحلــة التطور يف توفــري الكوادر الب�صــرية يف جميع املناطق؛ 

افُتِتح معهدا الظاهرة و�صمال الباطنة للتمري�س.

عام 199٧م
اإ�صافًة اإلى برنامج الدبلوم؛ قامت وزارة ال�صحة بالبدء يف تدري�ــس ®®

الربامج التخ�ص�صية؛ وذلك لتاأهيل العاملن يف القطاع ال�صحي يف 
عــدد من التخ�ص�صات التمري�صية الدقيقة، اإذ بداأ التعليم ال�صحي 
التخ�ص�صي بربنامج القبالة، وبرنامج متري�س الكلى مبعهد م�صقط 

للتمري�س.

تلبيــًة لالحتياجــات املتزايــدة مــن الكــوادر التمري�صيــة مبحافظــة ®®
الداخلية؛ افُتِتح معهد الداخلية للتمري�س.

عام 1999م
مت التو�ّصع يف التعليم ال�صحي التخ�ص�صي، الذي متثَّل يف افتتاح برنامج 
للتمري�س التخ�ص�صي حلديثي الولدة ، وبرنامج للتمري�س التخ�ص�صي 

لالأطفال، اإ�صافة اإلى الربامج القائمة مبعهد م�صقط للتمري�س. 

عام 2000م
اأُن�ِصــئ معهد عمــان للتمري�س يف حمافظة م�صــقط؛ تلبيــة لالحتياجات 
املتزايــدة مــن الكــوادر الوطنية  يف جمــال التمري�س بطاقة ا�صــتيعابية 

ت�صل اإلى )100( طالب وطالبة. 

عام 2001م
يف هذا العام �صهدت وزارة ال�صحة نقلًة نوعية يف جمال التعليم ال�صحي 
التخ�ص�صــي، وقــد جت�صــد ذلــك يف افتتــاح معهــد م�صــتقل للتمري�ــس 
التخ�ص�صــي با�صــم )معهد عمان للتمري�ــس التخ�ص�صي( يف حمافظة 
م�صــقط؛ ليكــون مركــًزا مرجعًيــا جلميــع الربامــج التخ�ص�صيــة، مــن 
لْت جميع الربامج  حيــث الكفاءة وتاأهيل الكوادر التمري�صية؛ وبهــذا ُحِوّ
التخ�ص�صيــة مــن معهد م�صــقط للتمري�س ومعهد عمــان للتمري�س اإلى 

معهد عمان للتمري�س التخ�ص�صي.

عام 2002م
افُتِتَح برنامج القبالة مبعهد الباطنة للتمري�س.
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عام 2003م
يــَف برنامج اإدارة التمري�س مبعهد عمان للتمري�س التخ�ص�صي ®® اأُ�صِ

بالتعاون مع جامعة فينالوفا بالوليات املتحدة. 

�صــي يف القبالــة مبعهــد الظاهــرة ®® افُتِتــَح برنامــج الدبلــوم التخ�صّ
للتمري�س.  

عام 2004م
افُتِتــَح برنامــج الدبلــوم التخ�ص�صــي يف القبالــة مبعهــد الداخليــة ®®

للتمري�س.

يــَف برنامــج العنايــة احلرجــة للكبــار مبعهــد عمــان للتمري�ــس ®® اأُ�صِ
التخ�ص�صي، بالتعاون مع جامعة �صنرتال لنك�صاير باململكة املتحدة. 

افُتِتَح برنامج الدبلوم التخ�ص�صي يف ال�صحة النف�صية مبعهد عمان ®®
للتمري�س التخ�ص�صي.

عام 2009م
اأبرمــت وزارة ال�صحــة ممثلــة مبعهد عمــان للتمري�ــس التخ�ص�صي ®®

مذكــرة تفاهم مع جامعة  كارديف باململكة املتحدة؛ لتاأهيل خريجي 
دبلوم التمري�س العاملن بوزارة ال�صحة اإلى م�صــتوى البكالوريو�س؛ 

لرفع كفاءتهم العلمية ومهاراتهم العملية.

مت البــدء يف طرح برنامــج الدبلوم التخ�ص�صــي يف مكافحة العدوى ®®
مبعهد عمان للتمري�س التخ�ص�صي. 

عام 2012م
افُتِتــَح برنامــج البكالوريو�ــس يف متري�ــس �صحــة املجتمــع مبعهــد عمان 

للتمري�س التخ�ص�صي، بالتعاون مع جامعة كارديف باململكة املتحدة.

عام 2015م
ــت ترقيــة برامــج معهــد عمــان للتمري�ــس التخ�ص�صــي مــن دبلــوم  متَّ
ات  �صي اإلى دبلوم الدرا�صــات العليــا التخ�ص�صية؛ ليواكب املتغريِّ تخ�صّ

الدولية يف جمال التعليم ال�صحي. 

عام 201٧م
برنامــج  واأن�صــئ  بال�صــلطنة؛  ال�صحيــة  اخلدمــات  لحتياجــات  تلبيــًة 
م�صــتقل يف جمــال القبالة بدرجة البكالوريو�ــس مبعهد عمــان للتمري�س 

التخ�ص�صي. 

عام 2018م
�صدر املر�صــوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2018/18( باإن�صاء كلية ُعمان 
للعلوم ال�صحية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية واإ�صدار نظامهما؛ 
اإذ تــوؤول اإلــى كليــة ُعمان للعلــوم ال�صحيــة اخت�صا�صــات وخم�ص�صات 
واأ�صــول وحقــوق و�صــجالت كل مــن: معهــد العلــوم ال�صحيــة، ومعهــد 
عمــان مل�صــاعدي ال�صيدلة، ومعهد عمان لل�صحــة العامة، ومعهد ُعمان 
للتمري�ــس، ومعهد ُعمان لإدارة املعلومــات ال�صحية، ومعاهد التمري�س 
التابعــة لــوزارة ال�صحــة باملحافظات، وتكــون معاهد التمري�ــس التابعة 
لــوزارة ال�صحــة باملحافظات فروعًا للكلية، كما تــوؤول اإلى املعهد العايل 
للتخ�ص�صــات ال�صحيــة اخت�صا�صــات وخم�ص�صــات واأ�صــول وحقــوق 

و�صجالت معهد ُعمان للتمري�س التخ�ص�صي التابع لوزارة ال�صحة.
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الفصل التاسع
محطات مشرقة في مسيرة المجلس الُعماني

لالختصاصات الطبية



دن��ا دائم��اً اهتمامنا امل�ش��تمر بتنمية املوارد الب�ش��ريَّة، وذكرنا اأنه��ا حتظى بالأولوية  »لق��د اأكَّ
الق�ش��وى يف خططن��ا وبراجمنا؛ فالإن�ش��ان هو حجر الزاوي��ة يف كل بناء تنموي، وهو ُقْطب 
حى الذي تدور حوله كل اأنواع التنمية؛ اإذ اإنَّ غايتها جميعاً هي اإ�ش��عاده، وتوفر اأ�ش��باب  الرَّ
العي���س الك��رمي ل��ه، و�شم��ان اأمنه و�ش��المته. وملَّا كان ال�ش��باب ه��م حا�شر الأمة وم�ش��تقبلها 
فق��د اأْوليناه��م م��ا ي�ش��تحّقونه م��ن اهتمام ورعاي��ة على مدار اأع��وام النه�ش��ة املباركة؛ حيث 

�شعت احلكومة جاهدة اإىل اأن توّفر لهم فر�س التعليم والتدريب والتاأهيل والتوظيف«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة النعقاد ال�شنوي ملجل�س ُعمان

31 اأكتوبر 2011م
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لالخت�شا�ش��ات  الُعم��اين  املجل���س  اإن�ش��اء 
الطبية وتطوره

عام 2006م
املر�صــوم  مبوجــب  الطبيــة  لالخت�صا�صــات  العمــاين  املجل�ــس  اأُن�ِصــَئ 
ال�صــلطاين ال�صامي رقم )2006/31(، الذي يبا�صر مهامه بالتعاون مع 
جامعة ال�صلطان قابو�س، ووزارة ال�صحة واجلهات ذات ال�صلة، وي�صعى 
املجل�ــس اإلــى تطويــر التعليــم الطبــي العــايل وامل�صــتوى ال�صحــي العام 
يف ال�صــلطنة مــن خــالل اإحلاق الأطبــاء وغريهم من الكــوادر ال�صحية 
بربامــج علمية تدريبية ذات م�صــتوى عاٍل من اجلودة، ينفذها املجل�ــس 
يف �صــتى التخ�ص�صــات الطبيــة وال�صحيــة؛ لتاأهيلهــم ملمار�صــة املهنــة 
بعــد تخّرجهــم كاخت�صا�صيــن، وتتمثــل اخت�صا�صات املجل�ــس يف و�صع 
الربامــج التخ�ص�صيــة الطبيــة وال�صحيــة املهنية واإقرارها والإ�صــراف 
عليها، وت�صكيل اللجان العلمية ال�صحية واللجان الفرعية الالزمة لأداء 
عمل املجل�س والإ�صراف عليها واإقرار تو�صياتها، والعرتاف باملوؤ�ص�صات 
المتحانــات  وتوفــري  تقوميهــا،  بعــد  التدريــب  لأغرا�ــس  ال�صحيــة؛ 
التخ�ص�صية املحلية والدولية والإ�صــراف عليها واإقرار نتائجها، وتقومي 
ال�صــهادات ال�صحية املهنية ومعادلتها، وت�صــجيع اإعداد البحوث ون�صــر 
املقــالت العلميــة، واإ�صــدار الدوريــات، والتن�صــيق مــع وزارة ال�صحــة 
واجلهات احلكومية الأخرى يف �صاأن و�صع الأ�ص�س واملعايري ملزاولة املهن 
ال�صحيــة، وت�صــجيل املمار�صــن ال�صحيــن، واعتمــاد نظام الدرا�صــات 
الطبيــة العليــا للكــوادر ال�صحية، والتو�صية باإن�صــاء اجلمعيــات العلمية 
للتخ�ص�صــات ال�صحيــة، وامل�صــاركة يف تنظيــم اأن�صــطة التعليــم الطبي 
امل�صــتمر يف ال�صــلطنة، وعقــد النــدوات واملوؤمتــرات ال�صحيــة يف جمال 

التعليم الطبي، ومتابعة تنفيذ التو�صيات والقرارات ال�صادرة عنها.

عام 2011م
افَتَتــَح املجل�ــس »مركــز املحــاكاة الطبــي«؛ ليكــون من�صــاأة تعليمية طبية 
متميــزة، توفــر فر�صــًا للتدريــب العملي امل�صــتمر واملنظــم لالأطباء على 
ا عــن ابتعاثهم  اأحــدث تقنيــات املحــاكاة الطبيــة، وباأعداد كبــرية عو�صً
للتدريــب يف اخلــارج، وت�صــهم تلــك النوعيــة مــن التدريــب التــي تكــون 
اأقــرب مــا يكــون اإلــى الواقع الــذي يعي�صــه الأطبــاء يف حياتهــم املهنية، 
يف رفــع كفاءاتهــم وتنميــة مهاراتهــم داخــل بيئــة تعليمية اآمنــة وداعمة 
للم�صــوؤولية املهنيــة والتعلــم مــدى احليــاة، مبــا يوؤهلهم للتعامــل بكفاءة 
يف الظــروف الواقعيــة، م�صــتفيدين من التطــور التكنولوجي احلديث يف 
 اأ�صــاليب الرعايــة الطبيــة وتقنياتهــا، ويخــدم »مركــز املحــاكاة الطبي« 
-اإ�صافــة اإلــى الأطبــاء املتدربــن يف املجل�ــس العمــاين لالخت�صا�صــات 
الطبيــة- الأطباَء والفئات الطبية امل�صــاعدة من العاملن يف املوؤ�ص�صــات 
ال�صحية وامل�صت�صــفيات احلكومية وم�صت�صــفيات القطــاع اخلا�س كافة، 
ــا يف التخ�ص�صــات الطبيــة ذات اخلطــورة العاليــة، مثل: طب  خ�صو�صً
الطــوارئ، ووحــدات العنايــة احلرجــة، واجلراحــة، واأمرا�ــس الن�صــاء 
والــولدة، وبذلــك ُيعــدُّ »مركــز املحــاكاة الطبــي« رافــًدا مهًما للمجل�ــس 
العمــاين لالخت�صا�صات الطبية، ومعاونًا له يف حتقيق غاياته التدريبية 
والأكادمييــة يف املجال الطبي التخ�ص�صي. وبناًء على الدور املهم الذي 
يوؤّديه، وما حّققه من نتائج ملمو�صة يف جمال التعليم الطبي التخ�ص�صي؛ 
حــاز »مركــز املحــاكاة الطبــي« يف ينايــر مــن عــام 2012م علــى جائزة 

�صحيفة »الروؤية القت�صادية« كاأف�صل م�صروع حكومي يف ذلك العام.

عام 2013م
افَتَتــَح املجل�ــس »مركز المتحانات القيا�صــية - برومــرتك« ، وهو مركز 
�ــس يف اإدارة المتحانات الطبية، الذي يتيح لالأطباء والعاملن  متخ�صّ
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يف قطــاع ال�صحــة فر�صــة اإجــراء اأكــر مــن �صــبعن امتحاًنــا دولًيــا يف 
ال�صــلطنة دون احلاجة لل�صــفر لأدائها خارج ال�صــلطنة. وقد متت تهيئة 
املركــز وتزويــده باملعدات والأجهزة كافة، كمــا ُروعي يف ت�صميم غرف 
الختبار اأن يكون الطبيب يف بيئة مالئمة اأثناء اإجراء المتحانات. ويف 
هذا املجال اختريت ال�صلطنة ممثلة يف املجل�س العماين لالخت�صا�صات 
الطبيــة مركــًزا لمتحانــات املجل�ــس العربــي يف بع�ــس التخ�ص�صــات 

الطبية. 

اإجنازات املجل�س على امل�شتوى الدويل
عام 2014م

بداأ املجل�س اإجراءات تنفيذ املرحلة الأولى من مراحل احل�صول على ®®
�صية، وذلك بالتعاون مع  العرتاف الدويل برباجمه الطبية التخ�صّ
املجل�ــس الــدويل لعتماد خريجــي التعليم الطبــي بالوليات املتحدة 
الأمريكيــة، وهــو جهة اعرتاف مرموقة على امل�صــتوى الدويل، الأمر 
الذي يتيح خلريجي املجل�س فر�صة اإكمال تخ�ص�صاتهم الفرعية يف 
الوليات املتحدة الأمريكية وغريها من دول العامل بكل ي�صر و�صهولة، 
وجتــري اتفاقية العــرتاف على اأربع مراحل رئي�صــة، متتد اإلى اأربع 
�صــنوات، وهــي: مرحلــة تطويــر البنى التحتيــة، ومرحلــة العرتاف 
�صي للربامج، ومرحلة املراجعة  املوؤ�ّص�صي، ومرحلة العرتاف التخ�صّ
والعرتاف ال�صــنوي، وبعد احل�صول علــى العرتاف، يوؤهل الطبيب 
الُعمــاين لإكمــال �صــنوات التدريب يف الوليــات املتحــدة الأمريكية، 
كذلك ميكنه دخول امتحان املجل�ــس الأمريكي للتخ�ص�صات الطبية 

الدولية. 

حقــق املجل�ــس اإجنــاًزا علــى امل�صــتوى الــدويل؛ وذلــك بعــد ح�صوله ®®
علــى اأول �صــهادة اعتمــاد دولية من قبل جمل�ــس العتمــاد الأمريكي 
للتعليم الطبي امل�صتمر مُتنح خارج نطاق اأمريكا ال�صمالية، وقد �صبق 
ملوؤ�ص�صــتن فقط اأن ح�صلتا على هذا العرتاف من جمل�ــس العتماد 
الأمريكي، وهما: الكلية امللكية لالأطباء واجلراحن يف كندا، وجلنة 
العرتاف الطبي امل�صتمر الكندية. وهكذا اأ�صبح املجل�س اأول موؤ�ص�صة 
معنيــة بالعتمــاد الــدويل يف جمــال التعليــم الطبــي امل�صــتمر داخل 
ال�صــلطنة، ياأتــي ذلك بعــد اأن اجتاز املجل�ــس جميع مراحــل التقييم 
التي بداأت يف عام 2013م؛ وذلك من اأجل التاأكد من تطبيق املجل�س 

للمعايري الدولية املّتبعة يف اعتماد اأن�صطة التطوير املهني امل�صتمر. 
ان�صّم املجل�س اإلى التفاقية الدولية التي جتمع كل من: قطر ولبنان ®®

والإمــارات العربيــة املتحــدة مع املجل�ــس الأمريكــي لالخت�صا�صات 
الطبية؛ اإذ تتيح هذه التفاقية لالأطباء الذين اأكملوا التدريب الطبي 
التخ�ص�صي يف ال�صــلطنة اأداء المتحانات واحل�صول على �صهادات 
املجل�س الأمريكي، ابتداًء من عام 2017م، ب�صرط اأن يكون الطبيب 
قــد تخــرج مــن برنامــج تخ�ص�صــي معتمــد مــن جمل�ــس العرتاف 

الدويل للتعليم الطبي العايل بالوليات املتحدة الأمريكية. 
و�صــهدت نهاية عام 2014م اإطالق املجل�س العماين لالخت�صا�صات ®®

الطبيــة برنامــج بالتعــاون مــع جامعــة »ما�صــرتخت« الهولنديــة يف 
»القيــادة والإدارة«؛ وذلــك بهــدف تدريب املدّربــن يف جمال الطب 
علــى اأعلــى املعايــري الأكادمييــة واملهنيــة، وتاأهيلهم للح�صــول على 
�صــهادة معتمــدة يف هذا املجال. وقــد التحق بالربنامــج »25« طبيًبا 
من خمتلف اللجان العلمية باملجل�س. وُتعد �صهادة »القيادة والإدارة« 
اإحدى ال�صهادات املوؤهلة للح�صول على �صهادة املاج�صتري يف التعليم 
الطبــي، بعــد اإجناز عــدد حمدد من ال�صــهادات يف جمــالت تطوير 

املناهج والتعليم املبني على بيئة العمل والتقييم وغريها.
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عام 2015م
ح�صــل املجل�ــس الُعمــاين لالخت�صا�صــات الطبيــة علــى �صــهادة الأيــزو 
»9001:2008« مــن املنظمــة العاملية للمقايي�ــس، التي بداأ املجل�ــس اأولى 
مراحل احل�صول عليها يف عام 2014م، وهي ال�صهادة التي تتيح اإدراج 
املجل�ــس �صمــن قائمــة املوؤ�ص�صــات الدوليــة املوثوقــة، التي تقوم بــاإدارة 
جودة املدخالت والعمليات واملخرجات ب�صكل فاعل. وقد جاء احل�صول 
علــى هــذه ال�صــهادة الدولية دلياًل على التطور الذي �صــهده املجل�ــس يف 
خمتلــف اأق�صــامه ودوائــره الإداريــة واملاليــة والأكادميية، بعــد اجلهود 
الكبــرية واملتميــزة التي ُبذلــت على مدى اأكر من عام لتحقيق م�صــتوى 
اجلــودة والتطويــر املطلوبْن من منظمــة الأيزو الدوليــة للح�صول على 

�صهادة الأيزو. 

الإعالم والتوا�شل
عام 2011م

اأ�صــدر املجل�ــس جملــة »عمــان الطبيــة«، وهــي جملــة دوريــة اأكادمييــة 
اأ�صبحــت  وقــد  الإجنليزيــة،  باللغــة  �صــهرين  كل  ت�صــدر  متخ�ص�صــة 
مفهر�صــة دوليــًا ومنتظمــة يف الن�صــر منــذ عــام 2011م، وتن�صــر املجلة 
اجلديد من الدرا�صــات والبحوث الطبية �صمن �صتة اإ�صدارات يف العام 
الواحد، وقد بلغ عدد املقالت التي تلقتها املجلة منذ عام 2007م وحتى 
الآن )2990( مقالة، كما بلغ عدد ما ُن�ِصَر خالل الفرتة نف�صها )737( 
مقالــة علمية متخ�ص�صة. وت�صــعى املجلة مع َن�ْصــر العلــوم ال�صحية اإلى 
ت�صــجيع البحــث العلمــي، وذلك عــن طريق اإتاحــة املجــال للراغبن يف 

ن�صــر درا�صــاتهم وبحوثهم، والتي ُتراجع من قبل خرباء واخت�صا�صين 
واأكادمييــن يف العلــوم الطبيــة؛ بهــدف التاأّكــد مــن مراعــاة معايــري 
اجلــودة واملعايــري الأكادمييــة والأخالقية. واملجلة موجهــة لكل الأطباء 
ا تتبّواأ املجلة  والأخ�صائين ال�صّحين داخل ال�صــلطنة وخارجها، وحاليًّ
مكانــة عاليــة يف الأو�صــاط الأكادميية يف املنطقة والعــامل، بعد التطوير 
الكبري الذي �صهدته موؤخرًا، من حيث ال�صكل واملحتوى واأ�صلوب الإخراج 

والن�صر والتوزيع.



الفصل العاشر
محطات مشرقة في مسيرة التعليم العسكري



لم ويف احلرب فاإننا ُنويل  »وانطالقاً من الإميان العميق باأهمية دور القوات امل�شلحة يف ال�َشّ
قواتنا البا�ش��لة كل رعاية واهتمام؛ حتى تكون دائماً على م�ش��توى عاٍل من الكفاءة القتالية، 

وحتى تظّل درعاً للوطن، تذود عن حيا�شه ومقّد�شاته، وت�شاهم يف م�شرة البناء والرخاء.
واإنن��ا لن�ش��عر الي��وم بالفخ��ر والعت��زاز، اإزاء م�ش��توى الكف��اءة العالي��ة الت��ي تتمتَّع به��ا قواتنا 
د لنا مدى الأهمية الكربى  امل�ش��لحة البا�ش��لة، ولعل نظرة �ش��املة على العامل من حولنا توؤكِّ

للحفاظ على ذلك امل�شتوى«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني ال�شابع املجيد

18 نوفمرب1977م
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تطور التعليم الع�شكري
عام 1962م

ظهــرت البــوادر الأولى للم�صــرية التعليمية يف قوات ال�صــلطان امل�صــلحة 
�صــت مدر�صــة لتعليم القــراءة والكتابة واحل�صــاب ملنت�صــبي  عندمــا تاأ�صَّ
قــوات ال�صــلطان امل�صــلحة، تال بعد ذلــك فتح ف�صول درا�صــية اأخرى يف 
كتيبــة م�صــقط، وكتيبة احلــدود ال�صــمالية، اإذ التحق بالقوات امل�صــلحة 
وقتــذاك كثــرٌي ممــن فاتهــم قطــار التعليم؛ وذلــك يف �صــبيل تلبية نداء 

الواجب الوطني املقد�س.

عام 19٧٧م  
اأ�صدر �صاحب اجلاللة ال�صــلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه- مر�صــوًما 
ــمت مبوجبه القواُت امل�صــلحة اإلى ثالث اأ�صــلحة، م�صتقلة  �صــلطانًيا، ُق�صِّ
بع�صهــا عــن بع�ــس، ومبوجبه اآلــت اإدارة اخلدمــات التعليميــة يف قوات 
غــال  )وحــدة  العمــاين  ال�صــلطاين  اجلــو  ل�صــالح  امل�صــلحة  ال�صــلطان 
اجلوية(، وقد با�صــرت الوحدة الإ�صــراف على املدر�صة ومراكز التعليم 
املختلفة للقوات امل�صلحة، وا�صتمر احلال حتى ت�صكيل مديرية اخلدمات 
التعليميــة بقيادة �صــالح اجلــو يف عام 1979م، التي تغرّي ا�صــمها لحًقا 
يف بداية الثمانينيات اإلى )مديرية التعليم والثقافة الع�صكرية(، ونظرًا 
هــا وواجباتها رفع هيكلها التنظيمي مل�صــتوى مديرية عامة  لتنامــي مهامَّ
يف عام 2012م، وُتَعّد املديرية العامة للتعليم والثقافة الع�صكرية اجلهة 
امل�صــوؤولة وامل�صــرفة عن تطبيق اأمناط التعليم )العام والتخ�ص�صي( يف 

القطاع الع�صكري.
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كلية ال�شلطان قابو�س الع�شكرية
عام 19٧1م 

روح  اأُن�ِصــَئت )كلية ال�صلطان قابو�س الع�صكرية( التي ُتَعدُّ اأحد اأهم ال�صُّ
التدريبية باجلي�ــس ال�صــلطاين العماين، حتت�صن الكلية مدر�صة تدريب 
ال�صبــاط املر�ّصــحن التــي ت�صطلــع مبهمة تدريــب ال�صباط املر�صــحن 
وتخريجهــم؛ ليلتحقــوا مبختلــف وحــدات اجلي�ــس ال�صــلطاين العمــاين 
وت�صــكيالته؛ ليكونــوا �صباًطا موؤهلــن، وعلى درجة عاليــة من الكفاءة، 
متكنهــم مــن القيام بــالأدوار والأعمال الع�صــكرية التي تنــاط بهم على 
م�صــتوى قادة ف�صائل، وكذلــك تدريب املر�صــحن وتاأهيلهم؛ لي�صبحوا 
�صبــاط اخلدمــة املحــدودة، وتزويدهــم باملفاهيــم والعلــوم الع�صــكرية 
ليكونوا �صباطًا باجلي�ــس ال�صــلطاين الُعماين، واإلى جانب تلك املدر�صة 
توجــد بالكليــة مدر�صــة اأخــرى وهي )مدر�صــة تدريب اأ�صــلحة الإ�صــناد 
والتعبئــة(، التــي تعنــى بتدريب �صباط ال�صف من اجلي�ــس ال�صــلطاين 
العمــاين واأ�صــلحة قوات ال�صــلطان امل�صــلحة الأخرى وتاأهيلهــم؛ ليكونوا 
مدربن يف خمتلف الكليات واملعاهد التدريبية باأ�صــلحة قوات ال�صلطان 
امل�صــلحة، وقــد و�صلــت الكلية اإلى م�صــتوى عــاٍل من التطــور يف خمتلف 
اجلوانــب �صــواء اأكان ذلك على �صعيد مناهــج التدريب واملواد املقررة، 
اأم اإ�صافــة الإن�صــاءات اجلديــدة واملرافــق احليويــة وحتديــث املعــدات 
وو�صــائل التدريــب املختلفــة، كمــا اكت�صــبت الكليــة �صــمعة متمّيــزة بــن 
مثيالتها يف الدول الأخرى، وبداأت ت�صــتقطب متدربن من دول �صقيقة، 
كذلك اأ�صبحت متنح �صهادة الدبلوم يف العلوم الع�صكرية للخريجن من 
ال�صباط املر�صــحن، وهذه ال�صــهادة معرتف بها من قبل وزارة التعليم 

العايل بال�صلطنة.

الكلية الفنية اجلوية
عام 19٧4م

اأُن�ِصــَئت )الكليــة الفنيــة اجلويــة( ب�صــالح اجلــو ال�صــلطاين العمــاين، 
واأطلق عليها هذا ال�صــم بعد اأن كانت با�صــم: )معهد التدريب الفني(؛ 
لت�صبــح كليــة فنيــة جويــة متخ�ص�صــة كمــا نراهــا اليــوم، وهــي تخطو 
خطى وا�صــعة نحو الرتقاء باأدوارها والنهو�س مب�صوؤولياتها؛ اإذ �صهدت 
تلــك الفــرتة منــًوا �صــريًعا طــال جميــع اأق�صــام الكليــة ومرافقهــا، وتبع 
ذلــك تو�صــع �صا�صــع يف جمــالت التدريب، فبعــد اأن كانــت تقت�صر على 
املهن الأ�صا�صــية للطائرات عّمت لت�صــمل مهًنا فنية متنوعة يف هند�صــة 
الطائرات بتخ�ص�صاتها املختلفة، مثل: هياكل الطائرات، وحمركاتها، 
واأ�صــلحتها، وكهربائهــا وغريها، ف�صــاًل عن تخ�ص�صات اأخرى �صــملت 
العمليــات والإمداد واملالحــة اجلوية واحلركة اجلويــة واملهن الإدارية، 
فــكان حم�صلــة ذلــك التو�صــع والنمــاء يف اأدوار هذا ال�صــرح التدريبي 
ومهامــه اأن حتولــت هــذه املوؤ�ص�صــة التدريبيــة مــن معهــد يقت�صــر على 
تدريب مهن ب�صيطة يف جمال هند�صة الطريان اإلى كلية متكاملة، ُتْعَنى 
بتدريب املهن الفنية واملهن احلرفية وغري الفنية ملنت�صــبي �صــالح اجلو 
ال�صــلطاين العمــاين كافة، �صباًطا كانــوا اأو اأفراًدا، حتت ا�صــم )الكلية 
الفنيــة اجلويــة(. اإنَّ تطــور الكلية الفنية اجلوية كان وما يزال ملمو�صــًا 
ر منهاج التدريب؛ ليتما�صى  على اأيدي كوادر ذات خربة ودراية، فقد ُطوِّ
مع احتياجات ال�صالح من جهة، ومع تطور العلوم والتكنولوجيا من جهة 

اأخرى. 
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مدر�شة قوات ال�شلطان امل�شلحة
عام 19٧4م

اأُن�ِصــَئت )مدر�صــة قــوات ال�صــلطان امل�صــلحة(، وهــي مدر�صــة تعليميــة 
ت�صتقطب الفتية ال�صغار، بهدف تعليمهم وتدريبهم على مبادئ احلياة 
الع�صكرية؛ متهيدًا ل�صمهم لحقًا اإلى خمتلف ت�صكيالت قوات ال�صلطان 
امل�صــلحة )الربيــة، واجلويــة، والبحرية(، وكانت املدر�صــة حتــت اإدارة 
القيادة العامة لقوات ال�صلطان امل�صلحة ببيت الفلج اآنذاك، وكانت الإدارة 
التنفيذية لها هي كتيبة تدريب القوات امل�صــلحة، ثم انتقلت م�صــوؤوليتها 
الإدارية والعملياتية اإلى قاعدة غال اجلوية، بعد اأن اأ�صبح التعليم حتت 
َ ا�صمها اإلى  اإدارة �صــالح اجلو ال�صــلطاين العماين. ويف عام 1980م ُغريِّ
)مدر�صة قوات ال�صلطان امل�صلحة الثانوية(، واقت�صر ا�صتقطابها حلملة 
�صــهادة ال�صف الأول الثانوي والثاين الثانوي، وا�صــتمرت هذه املدر�صــة 
يف رفد القوات امل�صــلحة �صــنوًيا مبخرجات الثانويــة العامة حتى �صدور 
اأمــر اإغالقها مع تخرج اآخر دفعــة من الطالب، وكان ذلك خالل العام 

الدرا�صي )1992/1991م(.

كلية احلر�س ال�شلطاين الُعماين التقنية
عام 19٧6م

اأُن�ِصــَئت كلية احلر�س ال�صــلطاين العماين التقنية باإرادة �صامية من قبل 
ح�صــرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظــم -حفظه 
اهلل ورعاه- با�صــم )مدر�صــة كتيبة احلر�ــس ال�صــلطاين العماين املهنية 
للبنــن(. ويف العــام الأكادميــي 1983/1982م بــداأ تطبيــق الربامــج 

التقنية ملوؤ�ص�صة "BTEC" الربيطانية وبرامج �صهادة "IGCSE" بالتعاون 
لْت اإلى مدر�صة تقنية، ثم اإلى  مع كلية »براد فورد«، ويف عام 1987م حوِّ
كلية متخ�ص�صة يف الدرا�صــات التقنية احلديثة عام 1997م، وت�صتغرق 
الدرا�صة يف الكلية ثمان �صنوات، وتطبق يف الكلية العديد من ال�صهادات 
والربامج الدرا�صية، ففي جمال الدرا�صات التقنية مُتنح ال�صهادات من 
ِقبــل جمل�ــس التعليــم التقنــي "BTEC/EDEXCEL"، باململكــة املتحدة 
)كالدبلــوم الأول ويح�صــل عليــه الطالــب يف نهايــة ال�صــف العا�صــر، 
"BTEC NATIONAL DIPLOMA"وهــو  العــام  الوطنــي  والدبلــوم 
معــادل من قبل وزارة التعليم العايل ب�صــنتن بعــد الدبلوم العام التقني 
املمنوح من قبل وزارة الرتبية والتعليم(، والربامج وال�صهادات املحلية، 
التــي ت�صــمل �صــهادات النقل يف ال�صفــوف من اخلام�ــس وحتى احلادي 
ع�صــر وفــق نظــام وزارة الرتبيــة والتعليم، اإ�صافــة اإلى �صــهادة الدبلوم 
العام التقني، التي متنح من قبل وزارة الرتبية والتعليم لطالب ال�صــنة 

الثانية ع�صرة. 

ويف جمــال اللغة الإجنليزيــة متنح الكلية �صــهادة "IGCSE" من جامعة 
كمربيــدج، و�صــهادة"IELTS"، اإ�صافة اإلى جمال الدرا�صــات الأكادميية 
والتقنيــة، فتمنــح الكليــة الثانويــة العامليــة "IGCSE" املقدمــة مــن قبل 
والريا�صيــات  العربيــة  اللغــة  املتحــدة يف  باململكــة  كمربيــدج  جامعــة 
والفيزيــاء والكيميــاء، و�صــهادة "GCSE" يف الهند�صــة امليكانيكيــة مــن 

موؤ�ص�صة "BTEC/EDEXCEL" من العام الدرا�صي 2016/2015م.

وبجانب الإعداد العملي الذي يتلقاه الطالب يف ور�ــس الكلية وف�صولها 
يح�صلون على اخلربة العملية يف اإحدى الهيئات واملوؤ�ص�صات يف الدولة؛ 
وذلك ليكت�صــبوا اخلربة العملية من خالل املمار�صــة املبا�صرة يف ميدان 

العمل.
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كلية القيادة والأركان
عام 1984م 

اأُن�ِصــَئت كليــة القيــادة والأركان ترجمًة للتوجيهات ال�صــامية من ح�صرة 
�صاحــب اجلاللــة ال�صــلطان قابو�ــس بــن �صــعيد املعظــم القائــد الأعلى 
للقوات امل�صــلحة؛ اإذ با�صــر فريق م�صــروع اإن�صــاء الكلية عمله اآنذاك يف 
الإعــداد والتح�صــري، ومتت املوافقة ال�صــامية على ت�صــمية الكلية )كلية 
القيــادة والأركان لقوات ال�صــلطان امل�صــلحة(. ويف عــام 1988م تف�صل 
ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان املعظم القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
زْت  بافتتاح مبنى الكلية مبوقعه احلايل يف مع�صــكر بيت الفلج، وقد ُجهِّ
مبختلــف املرافــق والت�صــهيالت والو�صــائل ال�صرورية وامل�صــاندة لعملية 
التعليم والتدريب، وقد بداأت الكلية با�صتقبال الدار�صن وامل�صاركن من 
الــدول ال�صــقيقة وال�صديقة ابتداًء مــن عــام 1994م، ويت�صّمن املنهاج 
العــام لدورة كلية القيادة والأركان عــددًا من املو�صوعات املختلفة ذات 
العالقــة بواجبــات الأركان والعلــوم الع�صــكرية وفنون القيــادة والإدارة 
العامة، اإلى جانب الدرا�صات الوطنية والعالقات الدولية. وا�صتناًدا اإلى 
قــرار وزارة التعليم العايل، وجمل�ــس الكلية تقــوم كلية القيادة والأركان 

مبنح �صهادة البكالوريو�س يف العلوم الع�صكرية خلريجيها. 

اأكادميية ال�شلطان قابو�س اجلوية
عام 1986م

اأُن�ِصــَئت اأكادميية ال�صــلطان قابو�ــس اجلوية التي ُتَعّد اأحد اأهم ال�صروح 
التدريبية ب�صــالح اجلو ال�صلطاين العماين، وقد حظيت هذه الأكادميية 

ب�صرف الرعاية ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة القائد الأعلى للقوات 
امل�صــلحة للتخريج ال�صــنوي لل�صباط والطيارين بال�صــالح لعدة �صــنوات 
متتاليــة، وتقــوم الأكادمييــة باإعــداد وتاأهيــل منت�صــبي قوات ال�صــلطان 
امل�صــلحة والأجهــزة الأمنيــة الأخــرى؛ اإذ �صــهدت منــذ اإن�صــائها تطــورًا 
مت�صــارعًا عندمــا كانــت مقرًا ملدر�صــة قــوات ال�صــلطان امل�صــلحة وحتى 
اليــوم، وت�صم يف جنباتها عددًا من املدار�ــس والأجنحــة التدريبية ذات 
التخ�ص�صــات املختلفــة، كما ت�صم الأكادميية جناح تدريب املر�صــحن، 
الذي يقوم بتزويد �صــالح اجلو ال�صــلطاين العماين بعنا�صر جديدة من 
ال�صباط، وتعقد باجلناح دورات ال�صباط املر�صــحن الأ�صا�صية ودورات 
اخلدمــة املحــدودة، اإ�صافــة اإلى ا�صــتقطابه ملخرجــات الثانويــة العامة 
وخريجــي الكليــات واجلامعــات، وت�صــتغرق دورات اخلدمــة املحــدودة 
�صــتة اأ�صــهر بينما ت�صــتغرق دورة املر�صــحن الأ�صا�صــية �صــنتن تقريبًا، 
مق�صمة على �صت مراحل خمتلفة، ت�صمل: التدريب الع�صكري الأ�صا�صي، 
والتاأهيل الأكادميي، واللغة الإجنليزية، والريا�صيات، واحلا�صب الآيل، 
والدرا�صــات الدفاعيــة، والدرا�صــات اجلويــة، وفّن القيــادة، واأخريًا فّن 
القيــادة املتقدمة، مت�صمنة متارين تطبيقيــة مكتبية وميدانية، يح�صل 
ال�صابط املر�صح بعد اجتياز الدورة التاأ�صي�صية على رتبة مالزم/2 جوي 
و�صــهادة الدبلوم يف العلوم الع�صــكرية، وحتوي الأكادمييــة اأي�صًا، جناح 
تدريــب املر�صــحن الذي ي�صــمل اأ�صــراب التدريب الع�صــكري، ومدر�صــة 
تدريــب �صــرطة الأمــن، واملدر�صــة التاأ�صي�صــية ل�صــالح اجلو ال�صــلطاين 
ْغــرى، التــي تعنــى بتاأهيــل  العمــاين، اإ�صافــة اإلــى مدر�صــة الأركان ال�صُّ
ال�صباط برتبة نقيب تهيئة لرتقيتهم اإلى رتبة رائد، كما ت�صم الأكادميية 
يف جنباتهــا جنــاح التعليم والثقافة الع�صــكرية، الذي اأوكلــت اإليه مهمة 
عقد الدورات التعليمية املختلفة ملنت�صــبي وزارة الدفاع وقوات ال�صلطان 

امل�صلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، وي�صم اجلناح ال�صعب الآتية:
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�صعبة التعليم التخ�ص�صي: تعنى هذه ال�صعبة بعقد دورات عديدة،  اأ. 
منهــا: دورة املهارات التدريبية؛ لتزويــد املدربن من فئة �صباط 
ال�صــف باملهارات واملبادئ الأ�صا�صــية لتنفيذ املوقــف التدريبي، 
ودورة املهــارات اللغويــة لت�صحيــح الأخطــاء اللغويــة والإمالئية 
ال�صــائعة لدى الكتبة ومديري الأقالم، ودورة اأئمة امل�صــاجد التي 
ت�صــتهدف اأئمة امل�صــاجد واجلوامع مبع�صــكرات قوات ال�صــلطان 
امل�صــلحة واحلر�ــس ال�صــلطاين العمــاين، ودورة احلا�صــب الآيل، 
ودورة تنميــة قــدرات املوّجهن التي ت�صــتهدف ال�صباط من رتبة 

)نقيب/رائد( الذين خطط لهم �صغل من�صب مدرب اأو موجه.

ب. �صــعبة تعليــم اللغــات: تقــوم هــذه ال�صــعبة بعقــد دورات اللغــات 
الأجنبية ملنت�صبي قوات ال�صلطان امل�صلحة، ودوائر وزارة الدفاع، 

واحلر�س ال�صلطاين العماين، والأجهزة الأمنية الأخرى.

اأكادميية ال�شلطان قابو�س البحرية
عام 1986م

�َصــت اأكادميية ال�صــلطان قابو�ــس البحرية، التي تقع يف قاعدة �صعيد  اأُ�صِّ
ابــن �صــلطان البحريــة مبحافظــة جنــوب الباطنــة، وهــي نــواة مركــز 
التدريــب البحــري الــذي بداأ ن�صــاطه عــام 1977م يف ولية �صور �صــرق 
ال�صــلطنة، والذي متت املوافقة ال�صــامية على رفع م�صتواه اإلى اأكادميية 
بحرية حتت ا�صم »اأكادميية ال�صلطان قابو�س البحرية« يف عام 2011م، 
وت�صــم اأكادمييــة ال�صــلطان قابو�ــس البحريــة اأق�صــامًا اإداريــة وفنيــة، 
ين�صــوي بداخلهــا جمموعــة مــن املدار�ــس التعليميــة والتدريبيــة، مثل: 

مدر�صــة التدريــب البحري، ومدر�صــة التدريب الفني، ومدر�صــة تدريب 
القيادة والإدارة، ومدر�صــة تدريب الإ�صــناد، ومدر�صــة مكافحة احلريق 
واحلرب الكيماوية، ومدر�صة الدرا�صات الأكادميية. ويوجد بالأكادميية 
جنــاح لتدريــب ال�صبــاط، يعنــى بتاأهيل القــدرات الع�صــكرية والقيادية 
والعملياتيــة وتطويرهــا و�صقلها، وتدريــب العلوم البحريــة والأكادميية 
لل�صباط، وي�صم اجلناح ثالث مدار�ــس، هي: مدر�صة تدريب ال�صباط، 
ومدر�صــة تدريــب املر�صــحن، ومدر�صــة حــرب الأ�صــطول، كمــا يوجــد 
بالأكادمييــة جناح للتدريب التخ�ص�صي، الذي يهتم بتدري�ــس ال�صباط 
والأفــراد التخ�ص�صــات التقنيــة والفنيــة، وتدريبهــم مــن خــالل ثالث 
مدار�ــس، هي: مدر�صة التدريب التكتيكي، ومدر�صة التدريب العملياتي، 
ال�صغــرى  الأركان  مدر�صــة  اأمــا  الهيدروغــرايف،  التدريــب  ومدر�صــة 
بالبحريــة ال�صــلطانية العمانيــة فهي اأعلى �صــرح تدريبــي بالأكادميية، 
وتندرج مهمتها الأ�صا�صــية يف رفــع الكفاءة الإدارية والعملياتية ل�صباط 

�صالح البحرية، ورفع م�صتواهم الفكري والثقايف. 

معهد العلوم الطبوغرافية
عام 1995م

اأُن�ِصَئ معهد العلوم الطبوغرافية، وهو مركز معتمد من موؤ�ص�صة التفوق 
العلمــي )Edexcel( باململكــة املتحــدة، وُيَعــّد هذا املعهد اأحــد ال�صروح 
التدريبية يف قوات ال�صلطان امل�صلحة؛ اإذ ارتاأت الهيئة الوطنية للم�صاحة 
اإن�صــاء هــذا املعهد لتوفــري التدريب الــالزم، وتاأهيل الكــوادر العمانية، 
وتطوير قدراتهم يف جمال )اجليوماتية(، واملوا�صيع ذات ال�صلة، مثل: 
امل�صــوحات الطبوغرافية، ور�صــم اخلرائط، وامل�صــح الت�صويري، ونظم 
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املعلومــات اجلغرافيــة. ويقدم املعهد برناجًما لدرا�صــة الدبلوم الوطني 
ملدة �صنتن يف جمال اجليوماتية تخ�ص�س م�صاحة ور�صم خرائط، كما 
يعقد املعهد العديد من الدورات الرئي�صــة املتاحة جلميع منت�صبي قوات 
ال�صــلطان امل�صــلحة، والأجهزة الأمنية، والــوزارات، والدوائر احلكومية 
املختلفــة، اإ�صافة اإلــى القطاع اخلا�س، وكذلــك دورات خا�صة للجهات 

احلكومية ح�صب الطلب.

كلية ُعمان للمراقبة وال�شيطرة اجلوية
 عام 2000م

اأُن�ِصــَئت كليــة ُعمــان للمراقبــة وال�صــيطرة اجلويــة، التــي كانــت ت�صــمى 
�صــابقًا مبدر�صــة املراقبــة وال�صــيطرة اجلويــة ب�صــالح اجلو ال�صــلطاين 
العمــاين، وقــد قامت الكلية بدور رائد يف تلبية املتطلبات امل�صــتمرة من 
الكوادر املهنية املتخ�ص�صة ب�صــالح اجلو ال�صــلطاين العماين. اأّما فكرة 
تطوير مدر�صــة املراقبة وال�صــيطرة اجلوية كــي ت�صبح بحجم كلية فقد 
جاءت خالل تنفيذ اإحدى م�صــاريع ال�صــالح )م�صــروع هــدف(، اإذ كان 
مــن ال�صــروري اإدخال نظــام حماٍك اآيل حديث يتنا�صــب مــع التحديث 
والتطويــر للطائرات والرادارات احلديثــة يف اخلدمة. واإميانًا ب�صرورة 
التن�صــيق، وحفظــًا علــى التعــاون امل�صــتمر بــن �صــالح اجلو ال�صــلطاين 
العمــاين والهيئــة العامــة للطــريان املــدين؛ حر�ــس امل�صــوؤولون يف كال 
اجلانبــن علــى اأن يعطــوا هــذا امل�صــروع متطلبــاِت اجلانــب الع�صــكري 
واملــدين، يف جمــال املراقبــة اجلوية، وعلى هذا الأ�صا�ــس ُبِنيــْت الكلية؛ 
لتكــون قــادرة على ا�صــتيعاب اأحدث اأجهــزة التدريــب العاملية يف جمال 
املراقبــة اجلويــة والدفــاع اجلــوي، وروعي يف اإعــداد مناهج التدري�ــس 

يف الكليــة الأخــذ بعــن العتبار اخلــربات العامليــة، وُتَعّد نظــم املنظمة 
العامليــة للطــريان املــدين )اأيــكاو( وقوانينهــا املرجــَع الرئي�ــَس ملناهــج 
املراقبــة اجلوية املدنية؛ لــذا فقد اختريت املناهج التي حتقق الأهداف 
املن�صــودة؛ لتنه�س كلية عمان للمراقبة وال�صيطرة اجلوية بدور كبري يف 
تاأهيل الكوادر يف جمايْل املراقبة وال�صــيطرة اجلوية ومب�صــتوى عاٍل من 
له هــذان املجالن مــن اأهمية بالغة  اجلــودة يف التدريــب؛ نظرًا ملا ي�صــكِّ
يف �صمــان �صــالمة الطريان، كمــا اأنها تقوم باإر�صــاء القواعد والأ�ص�ــس 
احلديثــة التــي يعتمــد عليها املراقبون وامل�صــيطرون اجلويون يف ت�صــيري 
عملهــم، والنهو�ــس بــه اإلى اأرقى امل�صــتويات، كمــا اأنَّ الكليــة تاأخذ على 
عاتقهــا اأي�صًا تدري�ــس تخ�ص�صــات اأخرى خمتلفة؛ �صــعيًا منها لتحقيق 
الهدف الذي اأن�صئت من اأجله؛ لتكون كلية متقدمة يف جمالت التدريب 

احلديثة.

كلية الدفاع الوطني
عام 2013م

جاء اإن�صــاء كلية للدفاع الوطني بناًء على التوجيهات ال�صــامية حل�صرة 
�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم القائد الأعلى للقوات 
امل�صــلحة -حفظه اهلل ورعاه-باإن�صاء كلية للدفاع الوطني، وفق املر�صوم 
ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )2013/2( الذي ن�ّس يف مادتــه الأولى على 
اإن�صــاء كلية للدرا�صــات ال�صــرتاتيجية يف جمايْل الأمن والدفاع ت�صــمى 
بـ»كليــة الدفــاع الوطنــي « وتتبــع وزارة الدفــاع، ومقرهــا يف بيــت الفلج 
مبحافظة م�صــقط. وياأتي اإن�صــاء هذه الكلية من اأجل الرتقاء بامل�صتوى 
العلمــي واملعــريف للقادة على خمتلف م�صــتوياتهم، وحتقيق التكامل بن 
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جهــود خمتلــف قطاعات وموؤ�ص�صــات الدولــة بهدف تزويد كبــار القادة 
الالزمــة؛  والجتاهــات  واملهــارات  باملعــارف  ومدنيــن(  )ع�صــكرين 
لتــويل املنا�صب يف امل�صــتويات العليــا من القيادة، والإ�صــهام يف �صياغة 
ال�صيا�صــات العامة وتطوير ال�صــرتاتيجيات، والعمل على تن�صــيق جهود 
خمتلـــف قطاعـــات الدولة وموؤ�ص�صاتها، وتوحيد تلك اجلهود وتكاملها، 
وتقــدمي امل�صــورة الفاعلة يف الوقت املنا�صــب للحكومــة يف ق�صايا الأمن 
والدفــاع. وت�صــهم كليــة الدفــاع الوطني ب�صــكل كبري واإيجابــي يف تثبيت 
دعائــم النجاحــات والإجنازات، التي حققتها قوات ال�صــلطان امل�صــلحة 
والأجهــزة الع�صــكرية والأمنيــة املختلفة ب�صــكل خا�س، وبقيــة قطاعات 
الدولــة ب�صــكل عام يف النه�صة ال�صــاملة ل�صــلطنة ُعمان، كمــا اأنها تعمل 
على اإر�صاء قواعد فكرية ع�صكرية ومدنية عمانية تعمل بنظام التوافـــق 
والتكامـــل؛ وذلــك مــن اأجــل حتقيــق امل�صلحة الوطنيــة العليا، وتو�صــيع 
دائرة املعرفة يف املجال ال�صــرتاتيجي، وتر�صــيخ الفهم العميق ملختلف 
الق�صايــا املحليــة والإقليميــة والعامليــة، ذات العالقــة بالأمــن والدفــاع 

الوطني. 

الكلية الع�شكرية التقنية
عام 2013م

جــاء اإن�صــاء الكليــة الع�صــكرية التقنية بنــاًء علــى التوجيهات ال�صــامية 
 جلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
- حفظــه اهلل ورعــاه - التي ق�صت باإن�صــاء كلية ع�صــكرية تقنية، تهدف 
اإلــى و�صع التعليــم التقني والع�صــكري حتت مظلة واحــدة؛ لتكون رافدًا 
مهمــًا لــوزارة الدفــاع وقــوات ال�صــلطان امل�صــلحة وغريها مــن الأجهزة 

الع�صــكرية والأمنيــة بالدولــة. وتعــد الكليــة الع�صــكرية التقنيــة اإحــدى 
موؤ�ص�صات التعليم العايل بال�صلطنة، حتت اإ�صراف وزارة الدفاع، وتتميز 
هــذه الكلية بدمــج التعليم الأكادميي والتدريب الع�صــكري يف اآن واحد، 
الأمر الذي �صوف ُيك�صب الطالب املنت�صبن لها �صفات ال�صبط والربط 
يف �صــلوكهم الدرا�صــي ويف خدمتهــم العمليــة م�صــتقباًل. وقد ا�صــتقبلت 
الكلية اأول دفعة لها يف العام الأكادميي 2013 /2014م، وترتبط الكلية 
الع�صــكرية التقنيــة اأكادمييــًا مــع جامعة بورت�صــموث باململكــة املتحدة، 
وتقــدم الكليــة برامج اأكادميية ملرحلة البكالوريو�ــس مع مرتبة ال�صــرف 
يف كل مــن: هند�صــة النظــم، وهند�صــة الطــريان، والهند�صــة البحرية، 
والهند�صــة املدنية، وم�صــح الكميات، واإدارة امل�صــاريع الهند�صــية، وُتعّد 
درا�صــة البكالوريو�ــس يف الكلية حتديًا؛ اإذ يعتمد الربنامج على الرتكيز 
لتنميــة املهــارات والقــدرات العليــا لــدى الطالــب، اإ�صافــة اإلــى اأّن هذا 
الربنامــج يتيــح اأي�صــًا تاأهيل الطــالب؛ ليكونوا مهند�صــن قادرين على 
التطويــر والبتــكار، واإيجــاد احللــول يف جمــال التخ�ص�س الهند�صــي. 
وت�صعى الكلية لتحقيق اجلودة يف التعليم والبحوث التطبيقية يف املجال 
الهند�صــي، مــن خــالل توفري بيئــة تعليميــة جتمع بن اجلانــب النظري 
واجلانــب العملــي؛ اإذ تقــدم برنامــج الدبلــوم املتقدم مبا يخــدم ويلبي 
احلاجــة الفعليــة لــوزارة الدفاع وقوات ال�صــلطان امل�صــلحة، اإ�صافة اإلى 
احتياجــات �صــوق العمل، ويحمل برنامج الدبلــوم املتقدم الطابع املهني 
التقني يف التخ�ص�س الهند�صــي، يف كٍل من: هند�صــة النظم، وهند�صــة 
الطــريان، والهند�صــة البحريــة، والهند�صــة املدنيــة، واإدارة امل�صــاريع 

الهند�صية.
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اأكادميية ال�شلطان قابو�س لعلوم ال�شرطة
عام 1980م

حتت الرعاية ال�صــامية حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن 
�صــعيد املعظــم القائد الأعلــى - حفظــه اهلل ورعاه- افُتتحــت اأكادميية 
ال�صرطة، التي اأ�صبحت �صرحًا علميًا وتدريبيًا، ومركزًا لإعداد الكوادر 
ال�صــرطية، وقد �صهدت الأكادميية عرب �صنوات م�صريتها نقالت نوعية، 

وتطورًا يف العملية التعليمية والتدريبية.

عام 2000م
�صدر املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2000/62( الذي ُيعنى بتعديل 
ا�صــم اأكادميية ال�صــرطة اإلى اأكادميية ال�صلطان قابو�س لعلوم ال�صرطة، 
وت�صمن كذلك قيام كلية ال�صــرطة مبنح درجة البكالوريو�س يف القانون 
وعلوم ال�صــرطة؛ لالرتقاء مبهارات منت�صــبي �صــرطة عمان ال�صــلطانية 
وقدراتهــم، فقــد تّوجت تلــك اجلهود مبخرجــات على م�صــتويات عالية 
من الكفاءة واملهارة يف اأداء املهام ال�صــرطية العديدة. وت�صم اأكادميية 
ال�صــلطان قابو�ــس لعلــوم ال�صــرطة كليــة ال�صــرطة، التــي تعنــى بتاأهيــل 
ال�صبــاط املر�صــحن واإعدادهــم اإعــدادًا علميــًا وعمليــًا، ومتنــح الكلية 
حاليًا درجة الدبلوم يف القانون وعلوم ال�صــرطة لل�صباط املر�صحن من 
حملة �صــهادة الدبلوم العام، ومدته �صــنتان، كما متنح درجة الدبلوم يف 
علوم ال�صرطة لل�صباط املر�صحن من حملة ال�صهادات اجلامعية ومدته 
�صنة واحدة. كما ت�صم الأكادميية معهدًا لل�صرطة امل�صتجدين، ويخت�س 
هــذا املعهــد بتاأهيــل ال�صــرطة امل�صــتجدين حديثــي العهــد باخلدمــة يف 
�صرطة عمان ال�صلطانية واإعدادهم، اإذ يعمل املعهد على تنمية قدراتهم 

ومهاراتهم؛ لتحقيق معدلت الكفاءة املطلوبة يف الأداء.

وحتتــوي الأكادمييــة كذلك على معهد للتدريــب التخ�ص�صي، الذي ُيعدُّ 
مــن املعاهد العمليــة والتدريبية، وُيعنى بدرا�صــة الحتياجات التدريبية 
مــن الدورات التخ�ص�صية جلهاز ال�صــرطة، وي�صــهم يف تاأهيل ال�صباط 
امل�صرفن واملحا�صرين واملدربن، وتدريبهم و�صقلهم باملهارات العملية 
الالزمة،  كما يعقد دورات يف املجالت القانونية وال�صرطية والعملياتية 

الإدارية ملنت�صبي ال�صرطة. 

وتعمــل اأكادمييــة ال�صــلطان قابو�ــس لعلوم ال�صــرطة على تنفيذ �صيا�صــة 
التاأهيل والتدريب، التي ت�صــعى اإليها �صرطة عمان ال�صلطانية من خالل 
تاأهيل منت�صــبي ال�صــرطة وتدريبهم علميًا وعمليًا، وتنمية قدراتهم من 
خــالل الدرا�صــات والــدورات والربامــج التدريبيــة، وت�صــجيع منت�صــبي 
ال�صــرطة على البحث العلمي يف املجالت القانونية وال�ُصــرطية، اإ�صافة 

اإلى التعاون وتبادل اخلربات يف املجالت ذات ال�صلة.



الفصل الحادي عشر
محطات مشرقة في مسيرة تعليم القرآن الكريم

والعلوم الشرعية



»لق��د كان تعزي��ز ق��درة الإن�ش��ان الُعم��اين عل��ى خدم��ة وطن��ه غاي��ة ك��ربى، وهدف��اً اأ�ش��مى، 
ولتحقي��ق ذل��ك كان ل ب��د م��ن ن�ش��ر التعلي��م، وكان ل بد من ربط هذا التعلي��م بثقافة الأمة 
وح�شارته��ا وموروثه��ا التاريخ��ي م��ن ناحية، ومبناه��ج الع�شر واأدوات��ه  وتقنياته من ناحية 
اأخ��رى؛ لذل��ك اأقيم��ت املدار���س ومعاهد العلم املختلف��ة على امتداد ال�ش��احة الُعمانية، وهي 
تزداد على الأيام تو�شعاً وتنوعاً، وفقاً حلاجات املجتمع، ويف �شوء �شيا�شة ثابتة ت�شتلهم هذه 
احلاج��ات، وت�ش��تجيب لدواعيه��ا ومقت�شياته��ا، ومن ه��ذا املنطلق، ونظراً لأن درا�ش��ة العلوم 
الإ�شالمية على امل�شتوى اجلامعي تتوله يف الوقت احلا�شر جهات حكومية متعددة، ووفقاً 
ملناه��ج درا�ش��ية خمتلف��ة، مم��ا ق��د يوؤّدي اإىل تباين يف امل�ش��توى العلمي، واخت��الف يف التوّجه 
الفك��ري للخريج��ني يف ه��ذا املج��ال... ورغب��ة منا يف تطوير هذه املناه��ج وتقويتها لتتواكب 
مع متطلبات امل�شتقبل، ويف توحيد الإ�شراف على تنفيذها وحتقيق غاياتها يف جهة واحدة؛ 
فق��د اأمرن��ا بدرا�ش��ة اإن�ش��اء كلي��ة لل�ش��ريعة والقان��ون يف م�ش��قط، تت��وىل اإع��داد املخت�شني يف 
العلوم ال�ش��رعية والقانونية مبختلف فروعها وتخ�ش�شاتها، ومبا يوؤدي اإىل بروز جيل من 
املوؤهل��ني العماني��ني، قادر على حتمل م�ش��وؤولياته يف هذه املجالت ب��كل كفاءة واقتدار، واإىل 
جانب هذه الكلية تتم الآن درا�ش��ة اإقامة معهد للق�شاء العايل يف نزوى، وهو معهد لإعداد 
الق�ش��اة ال�ش��رعيني والقانوني��ني الذين حتتاج اإليه��م املحاكم يف املراح��ل التنموية القادمة، 
وامللتحقون بهذا املعهد �شيكونون من حملة ال�شهادة اجلامعية يف ال�شريعة اأو القانون، وعند 

تخرجهم منه مينحون دبلوماً عالياً، يوؤّهلهم لالنخراط يف �شلك الق�شاء«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني الرابع والع�شرين املجيد

18 نوفمرب 1994م
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مدار�س القراآن الكرمي
عام 199٧م 

اأُن�ِصَئت وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية بناًء على املر�صوم ال�صامي 
ومدار�ــس  للم�صــاجد  العامــة  املديريــة  وتولــت   ،)97/84( رقــم 
القــراآن الكرمي بهذه الوزارة مهمة تنظيم تدري�ــس القراآن الكرمي 
يف خمتلف وليات وقرى ال�صــلطنة، وقد اأُن�ِصــئت هذه املدار�ــس يف 
م�صليات امل�صاجد اأو يف جمال�س البلدة اأو يف املدار�س املخ�ص�صة 
القــراآن  التدري�ــس يف مدار�ــس  ويتــم  الكــرمي،  القــراآن  لتدري�ــس 
الكــرمي وفــق خطــة منهجّيــة، وتقومي �صــنوي معتمــد لتنظيم عمل 
هذه املدار�ــس وحتديد مواعيد بدء الف�صول الدرا�صــية، والربامج 

ال�صتوية وال�صيفية بها.

عام 1999م 
اأ�صــدرت وزارة الأوقــاف وال�صــوؤون الدينيــة الالئحــة التنظيميــة 
قت هذه  اخلا�صة باإن�صاء مدار�س القراآن الكرمي اخلا�صة، وقد ُطبِّ

الالئحة على جميع املدار�س يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة. 

عام 2008م 
�صــدر قــرار مــن وزارة الأوقاف وال�صــوؤون الدينيــة، بتحويل تبعية 
مدار�ــس القــراآن الكــرمي اخلا�صــة والأهليــة مــن وزارة الأوقــاف 
وال�صــوؤون الدينيــة اإلــى وزارة الرتبيــة والتعليم، مع اإبقاء مدار�ــس 
القراآن احلكومية حتت اإ�صراف وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية.
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عام 2015م  
اأطلقــت وزارة الأوقــاف وال�صــوؤون الدينيــة برنامــج تعليــم القراآن 
الكــرمي، ويعــد هــذا الربنامــج نقلــة نوعيــة يف جمــال اخلدمــات 
الإلكرتونيــة التي تقدمهــا وزارة الأوقاف وال�صــوؤون الدينية لأبناء 
املجتمــع، ويهــدف هــذا الربنامــج اإلى َن�ْصــر ثقافــة تعليــم القراآن 
الكرمي، وتعليم القراءة ال�صحيحة للقراآن الكرمي، وتدري�س اأحكام 
التــالوة والتجويــد عرب الف�صــول الفرتا�صية املبا�صــرة، وتي�صــري 
حفظ القراآن الكرمي ملختلف الفئات، التي مل تتمكن من اللتحاق 
مبدار�س القراآن الكرمي ب�صبب ظروف عملهم اأو درا�صتهم ، وياأتي 
هذا الربنامج مكماًل للدور الذي تقوم به مدار�ــس القراآن الكرمي 

التقليدية مبختلف حمافظات ال�صلطنة. 

عام 201٧م  
اأطلقت وزارة الأوقاف وال�صــوؤون الدينية منهج )القالع ال�صــبع ®®

َم على مدار�س القراآن الكرمي  حلفظ القراآن الكرمي(، وقد ُعمِّ
كافة، التي ُت�صرف عليها الوزارة يف جميع حمافظات ال�صلطنة، 
وقــد اأ�صــهم هذا املنهــج يف تطوير نظام الدرا�صــة يف مدار�ــس 

القراآن الكرمي، وزيادة عدد حفظة القراآن الكرمي.

اأطلقــت وزارة الأوقــاف وال�صــوؤون الدينيــة م�صــروع الإجــازة ®®
القراآنيــة، وهــو م�صــروع تقدمــه الــوزارة ملــن اجتــاز الــدورات 
التجويديــة النظريــة والعمليــة، واجتيــاز املقابلــة ال�صــخ�صية 

ذه اأ�صحاب الإجازات القراآنية. املعدة لهذا الغر�س، وُينفِّ

اأطلقــت وزارة الأوقــاف وال�صــوؤون الدينيــة م�صــروع القــراءات ®®
القراآنيــة، وهــو م�صــروع تقدمــه الــوزارة ملــن اجتــاز الإجــازة 
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النظريــة والعمليــة لروايــة حف�ــس عــن عا�صــم ، واجتيــاز املقابلــة 
ال�صــخ�صية املعــدة لهــذا الغر�ــس، ويتــم تنفيــذه مــن قبــل اأ�صحاب 

الإجازات القراآنية الكربى وال�صغرى.

كلية العلوم ال�شرعية 
عام 1986م

يف العــام الأكادميــي 1986/1985م اأُن�ِصــَئ )معهــد الق�صــاء ال�صــرعي 
رقــم  ال�صــامي  ال�صــلطاين  املر�صــوم  مبوجــب  والإر�صــاد(،  والوعــظ 
)86/24(، ويتبــع وزارة العدل والأوقاف وال�صــوؤون الإ�صــالمية اآنذاك، 
وقــد اأوكلــت اإلى املعهد مهمة ال�صطالع بتخريج كفاءات واعية بحقيقة 
الدين، وقادرة على ا�صتيعاب معطيات احل�صارة املعا�صرة، وم�صكالتها 
املتجــددة، يف ظــل املحافظــة علــى القيــم الوطنيــة واملثــل الأخالقيــة، 
امل�صــتلهمة مــن مبادئ الإ�صــالم والــرتاث احل�صاري عموًمــا، والعماين 

على وجه اخل�صو�س.

عام 1999م
�صدر املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )1999/9( الذي حتول مبوجبه 
»معهد الق�صاء ال�صرعي والوعظ والإر�صاد« اإلى »معهد العلوم ال�صرعية« 

�صمن هيكل وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية.

عام 2000م
بــداأ املعهــد يف قبــول الإناث للدرا�صــة فيه للح�صول علــى درجة الدبلوم 
يف العلــوم ال�صــرعية؛ اإذ كان قبــل ذلك مقت�صرًا علــى الطالب الذكور، 

ومينحهم �صهادة الإجازة العالية )البكالوريو�س(.

عام 2006م
بــداأت مرحلــة التو�صــع يف القبــول والتخ�ص�صــات يف املعهــد، ومتكــن 
الطالبــات احلا�صــالت علــى الدبلوم موا�صلــة درا�صــتهن يف املعهد ملدة 
�صنتن اأخرين؛ للح�صول على درجة الإجازة العالية يف العلوم ال�صرعية.

عام 2014م
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )2014/35( باإن�صــاء كلية ®®

العلوم ال�صــرعية، واإ�صدار نظامها على اأن تــوؤول اإليها اخت�صا�صات 
معهــد العلــوم ال�صــرعية وخم�ص�صاتــه واأ�صوله وحقوقه و�صــجالته، 
كمــا ينقــل اإلــى الكليــة موظفــو املعهــد. وتهــدف الكليــة اإلــى اإعــداد 
متخ�ص�صــن يف العلوم ال�صــرعية والدرا�صــات الإ�صــالمية املقارنة، 
وتزويدهــم مب�صــتوى عاٍل من املعــارف والثقافة ال�صــرعية والدينية، 
ومــا يت�صل بها من املهــارات الالزمة، والعمل على ت�صــجيع البحوث 
والدرا�صــات يف العلــوم ال�صــرعية ومــا يت�صــل بها، واإعــداد مفكرين 
وباحثــن يف الفكر واملعارف الإ�صــالمية عمومًا، والعمانية خ�صو�صًا 
وتاأهيلهــم، واإبــراز جوانبهــا واإ�صــهاماتها يف احل�صارة الإ�صــالمية، 
خــالل  مــن  املعا�صــر  الإن�صــاين  احل�صــاري  الإمنــاء  والإ�صــهام يف 
تعزيز الثقافة الإ�صــالمية والعلوم ال�صــرعية ذات الطابع الإن�صــاين، 
وتوثيــق ال�صالت والروابط العلمية مع اجلامعات والكليات واملراكز 
واملعاهــد املتخ�ص�صــة املماثلة يف الــدول الأخــرى، وذلك من خالل 
توقيع مذكرات التعاون مع هذه املوؤ�ص�صات العلمية، وحتقيق التفاعل 
بن الكلية واملجتمع، اإ�صافة اإلى تر�صــيخ القيم والأخالق الإ�صــالمية 
والرتقــاء بهــا. ومتنــح الكليــة درجــة البكالوريو�ــس يف تخ�ص�صــات 
)الفقــه واأ�صولــه، واأ�صــول الديــن، والفقــه والدعــوة(، اإ�صافــة اإلى 
الإنــاث،  لفئــة  املخ�ص�ــس  الإ�صــالمية(  )الدرا�صــات  تخ�ص�ــس 
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ويتخ�ص�ــس الطــالب بعد درا�صــة العلــوم ال�صــرعية الأ�صا�صــية ملدة 
�صــنتن، وكذلك متنــح الكلية درجة الدبلوم يف )العلوم ال�صــرعية(، 
�س للموظفن واملوظفــات واملتقاعدين، ويتكون  وهــو برنامــج خم�صّ

من)60( �صاعة معتمدة، تدر�س يف الفرتة امل�صائية ملدة �صنتن.

يف العــام الأكادميــي 2013/ 2014م، افتتحت الكليــة باب اللتحاق ®®
بربنامج )التعليم عن ُبْعٍد(، الذي يعتمد على تقدمي املحتوى التعليمي 
عرب حما�صرات ت�صجيلية مرئية، والدرو�س الفرتا�صية، والن�صو�س 
املطورة التي تعر�س جميعًا عرب �صبكة املعلومات العاملية)الإنرتنت( 
على موقع الكلية، ويتمكن الطالب الدار�صون من خالل موقع الكلية 
مــن متابعــة الربنامج التعليمي، وتلبية متطلبــات التخرج لهذا النوع 

من التعليم وفق اخلطة التعليمية املقررة.

يف العامــن الأكادمييــن 2014/2013م و2015/2014م بلــغ عــدد ®®
املقبولن يف برنامج التعليم عن ُبْعٍد نحو )2200(طالب وطالبة، يف 
تخ�ص�صن درا�صــين، هما: اأ�صول الفقه، والدرا�صــات الإ�صــالمية، 
ويتكــون كل منهمــا من 130 �صــاعة معتمدة، ويالقــي الربنامج قبوًل 

متزايدًا من فئة الراغبن يف هذا النوع من التعليم.



الفصل الثاني عشر
محطات مشرقة في مسيرة الهيئة الُعمانية

لالعتماد األكاديمي



»...كما ن�شيد مب�شاهمة القطاع اخلا�س يف برامج التعليم والتدريب و�شقل املهارات واإعداد 
الكوادر العمانية املوؤهلة، ون�شجع بوجه خا�س اجتاه هذا القطاع اإىل اإن�شاء الكليات واجلامعات 
يف خمتل��ف مناط��ق ال�ش��لطنة؛ م��ن اأج��ل توف��ر اأك��رب قدر م��ن ُفَر���س التعليم الع��ايل يف هذا 

الوطن.
ونحن ندعو القائمني على هذه اجلامعات اإىل تي�شر �شبل اللتحاق بها اأمام ال�شباب العماين، 
كم��ا ندعوه��م اإىل العناي��ة مبناهجها الأكادميية، والعمل على تطويرها دائماً، مبا يحقق لها 

املكانة العلمية املرموقة بني اجلامعات، ويزيد من اإقبال الدار�شني عليها...«

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة النعقاد ال�شنوي ملجل�س ُعمان

21 اأكتوبر2003م



152

اإن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي
عام 2001م 

�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )2001/74( باإن�صــاء جمل�ــس 
العتماد؛ ليكون اجلهة الر�صمية امل�صوؤولة عن اعتماد موؤ�ص�صات التعليم 
العــايل والربامج التي تطرحها، ومراجعــة التعديالت اخلا�صة بالإطار 
الوطنــي للموؤهــالت التــي متنحهــا موؤ�ص�صــات التعليم العــايل. وقد جاء 
اإن�صاء املجل�س تزامنًا مع النمو ال�صريع الذي �صهده قطاع التعليم العايل 
يف �صــلطنة عمــان، خالل عقــدي الثمانينّيــات والت�صــعينّيات من القرن 
املا�صي، خا�صة بعد ال�صــماح للقطاع اخلا�س بال�صــتثمار يف موؤ�ص�صــات 
التعليم العايل، اإذ ظهرت احلاجة اإلى اإن�صاء جهة حكومية متخ�ص�صة؛ 
لتكــون اجلهــة اخلارجيــة ل�صمــان جــودة واعتمــاد موؤ�ص�صــات وبرامــج 

التعليم العايل.

عام 2010م
�صــدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )2010/74( باإن�صــاء الهيئة 
العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي؛ لتحــل حمل جمل�ــس العتماد ال�صــابق، 
وتتبــع  املــايل والإداري،  بال�صــخ�صية العتباريــة وال�صــتقالل  وتتمتــع 
جمل�ــس التعليم. وجاء اإن�صــاء الهيئة لتكمل امل�صــرية التي بداأها جمل�ــس 
العتمــاد ال�صــابق يف ن�صــر ثقافة اجلــودة، واعتمــاد موؤ�ص�صــات التعليم 
العايل والربامج التي تطرحها؛ من اأجل متكن اخلريجن من املناف�صة 
يف �صــوق العمــل، والإ�صــهام الفاعــل يف عمليــة النه�صــة ال�صــاملة التــي 

ت�صهدها ال�صلطنة.

عام 2016م
اأَقرَّ جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي، يف اجتماعه رقم 
)3/ 2016(، املنعقد بتاريخ 4 مايو 2016م وثيقة اخلطة ال�صرتاتيجية 
للهيئــة )2016-2020م(، التــي كان املجل�ــس قــد �صادق علــى اأهدافها 
الرئي�صــة بتاريــخ 16 دي�صــمرب 2015م يف الجتمــاع رقــم )2015/5(. 
وبــداأ العمل يف م�صــروع تطويــر اخلطة ال�صــرتاتيجية مبراجعة �صــاملة 
ومعمقــة خلطــة اجلــودة التي اأعدهــا جمل�ــس العتماد ال�صــابق يف عام 
2006م، كذلــك مراجعــة الأهــداف ال�صــرتاتيجية للهيئــة التــي �صادق 
عليهــا جمل�ــس اإدارة الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي يف العــام 
2013م، اإ�صافــة اإلــى تقييم التقدم احلا�صــل يف حتقيق هذه الأهداف، 
وكذلك مراجعة خمتلف امل�صادر والوثائق ودرا�صــتها، ودرا�صة العوامل 
الداخلية واخلارجية وحتليلها، مما له �صلة بقطاع التعليم يف ال�صــلطنة 
وبالهيئــة العمانية لالعتماد الأكادميي، كل ذلك بالتعاون مع ا�صت�صــارة 
خارجيــة قامــت الهيئــة بالتعاقــد معهــا يف �صــبتمرب 2014م. كما قامت 
الهيئــة اأي�صــًا يف �صــهر اإبريــل 2015م بعقــد ور�صــة عمل ت�صــاورية حول 
امل�صودة الأولية للخطة ال�صرتاتيجية )2016-2020م(، مع ممثلن من 
خمتلف موؤ�ص�صــات التعليم العايل، وجمموعة من املعنين، نتج عن هذه 
ال�صت�صارة احل�صول على اإفادة راجعة مهمة، اأ�صهمت يف اإعادة �صياغة 
بع�س الأهداف الرئي�صــة والأهداف الفرعية. ويف يونيو 2015م، قامت 
الهيئــة باإن�صــاء جلنــة داخليــة لتطوير اخلطــة ال�صــرتاتيجية ومتابعتها 
برئا�صــة الرئي�ــس التنفيــذي للهيئــة، التــي اأ�صــرفت علــى تطويــر عــدة 

م�صودات حم�صنة من اخلطة حتى اعتمادها يف مايو 2016م.
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اإدارة اجلودة يف التعليم العايل
عام 2004م

اأ�صــدر جمل�ــس العتمــاد ال�صــابق اأول نظــام وطنــي لإدارة اجلــودة يف 
التعليــم العــايل يف �صــلطنة عمان؛ بهــدف الرتقاء مب�صــتوى موؤ�ص�صــات 
التعليــم العايل اإلى املعايري الدولية من ناحيــة، وطماأنة الراأي العام اإلى 
اأن هــذه املوؤ�ص�صــات وبراجمهــا تخ�صع لإجــراءات �صمان اجلــودة، التي 
ي�صعها املجل�س من ناحية اأخرى. وقد �صدر هذا النظام يف وثيقة بعنوان 
»متطلبــات نظــام �صمان اجلــودة يف التعليــم العايل يف �صــلطنة ُعمان«، 
وُتْعــرف اخت�صــارًا بـــ)ROSQA(، وقــد اأُِعــّدت هــذه الوثيقة بنــاًء على 
القيا�س املرجعي مع عدد من الأنظمة الدولية املعمول بها يف هذا املجال، 
وقــد ت�صمنــت الوثيقة عددًا من املكونات الأ�صا�صــية التــي يتطلبها نظام 
اإدارة اجلودة يف التعليم العايل، وهي: اإطار ت�صنيف موؤ�ص�صــات التعليم 
العــايل، والإطــار الوطنــي للموؤهالت العلمية يف �صــلطنة عمان، ومعايري 
واإجراءات العتماد املوؤ�ص�صي، ومعايري و اإجراءات العتماد الربناجمي. 

عام 2006م
ع جمل�س العتماد ال�صابق بالتعاون مع وزارة التعليم العايل خطًة ®® َو�صَ

�صاملًة لقطاع التعليم العايل بعنوان »اإدارة نظام �صمان جودة التعليم 
العايل يف �صــلطنة ُعمــان«، وُتْعرف اخت�صــارًا بـ»خطة اجلودة«. وقد 
جــاءت هذه اخلطة بناًء على نتائج عملية حتليل الحتياجات لقطاع 
التعليم العايل يف �صــلطنة عمان، التي قام بها املجل�ــس ال�صابق. وقد 
ت�صمنــت اخلطة )12( هدفًا رئي�صــًا لبناء العنا�صر الأ�صا�صــية التي 
يتطلبهــا النظــام الوطني لإدارة جــودة التعليم العايل يف ال�صــلطنة، 
وقد اقرتحت اخلطة اإجراء تعديالت على املكونات الأ�صا�صية لوثيقة 
»متطلبات نظام �صمان اجلودة يف التعليم العايل يف �صلطنة عمان«؛ 

لكونها متّثل نظاَم العتماد املوؤ�ص�صــي، ونظام العتماد الربناجمي، 
كمــا اقرتحــت اخلطــة اإيجــاد اأطــر واأنظمــة جديــدة؛ لت�صــّكل اإطــار 
الت�صنيــف املعيــاري للتعليــم يف �صــلطنة ُعمــان، ونظــام العرتا�ــس 
والتظلــم.  وقــد ركزت اخلطة على بعدين اأ�صا�صــين يف جمال جودة 
 ،)Quality Assurance( التعليــم العــايل، وهمــا: �صمــان اجلــودة

.)Quality Enhancement( والرتقاء مب�صتوى اجلودة

قام جمل�ــس العتماد ال�صــابق بت�صميــم الربنامج الوطنــي للتدريب ®®
وتنفيــذه؛ اإذ يهــدف هذا الربنامج اإلى َن�ْصــر ثقافــة اجلودة، وتعميم 
املمار�صــات اجليدة يف قطاع التعليم العايل، وقد ُبنَي هذا الربنامج 
َب ممثلون عن موؤ�ص�صــات التعليم  علــى مبداأ تدريب املدربــن، اإذ ُدرِّ
العايل، مع توفري العرو�س التقدميية لهم، اإ�صافة اإلى مواد التدريب؛ 
لتمكينهم من اإعادة تقدمي هذه العرو�س يف موؤ�ص�صاتهم، كما ت�صمن 
هــذا الربنامــج اإقامــة اأكــر مــن )15( ور�صــة عمــل لقطــاع التعليم 
العايل، ثم َن�ْصــرها على املوقع الإلكــرتوين للهيئة. وقد جاء ت�صميم 
هــذا الربنامــج بناًء علــى عملية حتليــل الحتياجات لقطــاع التعليم 
العــايل التي اأجراها جمل�ــس العتماد يف العام 2006م، وقد تناولت 
ور�ــس العمــل مو�صوعات متعــددة، منها: منــوذج التحليــل الرباعي: 
املرجعــي،  والقيا�ــس  والتح�صــن(،  والنتائــج،  والتنفيــذ،  )النهــج، 
املخاطــر،  واإدارة  ال�صــرتاتيجي،  والتخطيــط  اجليــد،  والتوثيــق 
وت�صميــم موؤ�صــرات الأداء الأ�صا�صــية، وا�صــتخدام الإح�صــاءات يف 

التقارير.

جنــح جمل�ــس العتماد ال�صــابق، بالتعاون مــع وزارة التعليم العايل، ®®
يف اإن�صاء ال�صبكة العمانية للجودة، وهي �صبكة م�صتقلة وغري ربحية،  
ت�صــم يف ع�صويتهــا موؤ�ص�صــات التعليــم العايل احلكوميــة واخلا�صة 
العاملــة يف �صــلطنة عمان، وتدار من قبــل جلنة تنفيذية منتخبة من 
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قبــل قطــاع التعليم العــايل. وميثل اإن�صــاء ال�صــبكة العمانيــة للجودة 
فكرة فريدة من نوعها على م�صتوى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية ب�صــكل خا�س، والوطن العربي ب�صكل عام. وقد قامت الهيئة 
العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي -ول تــزال- بــدور فاعــل يف تقــدمي 
الدعــم الإداري والفنــي لهذه ال�صــبكة، كما َنّفذت ال�صــبكة عددًا من 
ور�ــس العمل لقطــاع التعليم العايل، ونظمــت موؤمترْين وطنيْن حول 
اإدارة اجلودة يف التعليم العايل وحت�صينها، وذلك يف العام 2008م، 

والعام 2012م.

عام 200٧م
عقد جمل�س العتماد ال�صابق بالتعاون مع وزارة التعليم العايل، وجامعة 
دة املعايري  ال�صــلطان قابو�ــس، نــدوة وطنيــة ملــدة يومــن ملناق�صــة ُم�َصــوَّ
الوطنيــة للربامــج التاأ�صي�صــية العامــة؛ للوقــوف علــى الإفــادة الراجعة 
مت  مِّ من موؤ�ص�صــات التعليم العايل ب�صــاأنها، واملعنين الآخرين. وقد �صُ
املعايــري مــن اأجل جت�صــري الفجوة بــن خمرجات دبلــوم التعليــم العام 

ومتطلبات التعليم العايل.

عام 2008م
اأُ�صِدَر دليل تدقيق اجلودة؛ وذلك مل�صاعدة موؤ�ص�صات التعليم العايل ®®

يف اإعداد الدرا�صــة الذاتية لأن�صطتها املختلفة، وال�صتعداد لعمليات 
تدقيــق اجلــودة، واإر�صــاد اأع�صاء فــرق التدقيق التي ت�صــكلها الهيئة 
لل�صوابــط والإجــراءات املطلــوب اإتباعهــا  يف هــذه العمليــات، كمــا 
اًل لكيفية حتليل اأن�صطة موؤ�ص�صات التعليم  يت�صمن الدليل بيانًا مف�صَّ
العــايل با�صــتخدام منــوذج التحليــل الرباعــي: )النهــج، والتنفيــذ، 
والنتائــج، والتح�صــن(، الــذي ت�صــتخدمه املوؤ�ص�صــات يف الو�صــول 
لال�صــتنتاجات، وكذلك ت�صتخدمه ِفَرُق املراجعة اخلارجية؛ للتحقق 

من هذه ال�صتنتاجات.

مت البدء يف تنفيذ اأولى عمليات تدقيق اجلودة املوؤ�ص�صية التجريبية، ®®
اإجــراءات  للتدقيــق التجريبــي؛ لفح�ــس  باإجــراء عمليتــن  وذلــك 
التدقيــق، والتاأكد من �صــالمتها، وعــدم وجود معوقــات يف التنفيذ، 
ذْت  وذلــك قبــل البــدء بعمليــات تدقيــق اجلــودة الر�صــمية، التــي ُنفِّ

لحقًا، ح�صب اجلدول الوطني لتدقيق اجلودة.

عقدت ال�صبكُة العمانية للجودة املوؤمتَر الأوَل لإدارة وحت�صن اجلودة ®®
يف التعليــم العــايل، بدعم من جمل�ــس العتمــاد ال�صــابق، وقد لقى 
هــذا املوؤمتــر ا�صتح�صــانًا كبــريًا من امل�صــاركن، وح�صــره عدد كبري 
مــن املخت�صــن يف جمال �صمان اجلودة يف التعليم العايل من داخل 
َم يف املوؤمتر ورقتا عمل رئي�صتن، اإ�صافة  ال�صلطنة وخارجها. وقد ُقدِّ
اإلــى عقــد عدد من ور�ــس العمــل امل�صاحبــة للموؤمتر، وقــد رّكز هذا 
املوؤمتــر علــى اأهــم املمار�صــات اجليــدة يف اإدارة اجلــودة يف التعليم 

العايل يف �صلطنة عمان.

عام 2009م
اأُ�صــِدَر اأول تقريــر لتدقيق جودة موؤ�ص�صــات التعليم العايل، وَن�ْصــره على 
املوقع الإلكرتوين الر�صــمي للمجل�س، وقد َمثََّل هذا الإ�صدار حدثًا مهمًا 
يف جمــال جــودة التعليم العايل يف ال�صــلطنة؛ كونــه كان تقريرًا علنيًا ل 
يت�صمــن اإر�صــادات مبواطن الأداء اجليد للموؤ�ص�صــة فح�صــب، بل يحوي 

اأي�صًا تو�صيات يف املوا�صع التي راأت الهيئة فيها ُفَر�صًا للتح�صن.

عام 2012م
عقــدت ال�صــبكة العمانية للجودة بدعم من الهيئــة العمانية لالعتماد ®®

الأكادميــي، املوؤمتَر الثايَن لإدارة وحت�صــن اجلودة يف التعليم العايل، 
و�صــط ح�صــور دويل واإقليمي رفيع، وجاء انعقاد هــذا املوؤمتر امتدادًا 
للنجــاح الــذي حققــه املوؤمتر ال�صــابق، الــذي نظمته ال�صــبكة يف عام 
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ق فيه تبادل التطبيقات  َر هذا احلدث املهم منربًا، حتقَّ 2008م. وقد َوفَّ
اجليدة يف جمال �صمان اجلودة بن خمتلف موؤ�ص�صات التعليم العايل، 
وكذلك اأتاح الفر�صة للمعنين يف جمال �صمان جودة التعليم العايل؛ 
ل�صتعرا�س اآخر التطورات وتاأثريها يف ال�صيا�صات واملمار�صات املتعلقة 

باإدارة وحت�صن اجلودة يف التعليم العايل يف �صلطنة عمان.

ت الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي، بالتعــاون مــع وزارة ®® اأََعــدَّ
التعليــم العايل، ت�صورًا حول اإن�صــاء �صــبكة خليجيــة ل�صمان اجلودة 
يف التعليــم العــايل، وذلــك بطلب مــن اللجنــة التن�صــيقية لالعتماد 
الأكادميــي بــدول جمل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج العربية، وقــد اأقرَّ 
اأ�صحاُب املعايل وزراء التعليم العايل والبحث العلمي بدول املجل�ــس 
هذا الت�صوَر، وُرِفَع اإلى اأ�صحاب اجلاللة وال�صــمو قادة دول جمل�ــس 
رَّ املجل�ــس الأعلى ملجل�ــس التعــاون لدول  التعــاون اخلليجــي. وقــد اأَقّ
اخلليج العربية يف جل�صته املنعقدة بتاريخ 25 دي�صمرب 2012م تو�صية 
املجل�س الوزاري يف دورته الـ)125( التح�صريية ب�صاأن تو�صية وزراء 
التعليم العايل والبحث العلمي يف دول املجل�ــس حول اإن�صــاء ال�صــبكة 
اخلليجيــة ل�صمــان اجلودة يف التعليــم العايل بدول املجل�ــس؛ لتكون 
عامــاًل م�صــاعدًا للهيئــات الوطنية احلاليــة، ودعامة لإن�صــاء الهيئة 
اخلليجيــة لالعتماد الأكادميي و�صمان اجلودة بدول املجل�ــس. ومن 
اجلدير بالذكر اأن دول جمل�س التعاون اختارت ال�صلطنة لتكون مقرًا 
لل�صــبكة، كمــا اْخِتــرَي الرئي�ــُس التنفيــذي للهيئــة العمانيــة لالعتماد 

الأكادميي ليكون مديرًا ملجل�س اإدارة ال�صبكة يف فرتة التاأ�صي�س.

عام 2015م
عقــدت ال�صــبكة العمانية للجودة يف التعليــم العايل بدعم من الهيئة ®®

العمانيــة لالعتماد الأكادميي، املوؤمتَر الثالَث لإدارة وحت�صــن جودة 
التعليــم العــايل، الذي تناول تطوير اأنظمــة اإدارة اجلودة يف التعليم 

العــايل  التعليــم  العــايل وتعزيزهــا، و�صبــط ومراقبــة اجلــودة يف 
وقيا�صــها، واإدارة اجلودة عن طريق العمل مع ال�صــركاء الأكادميين 
وموؤ�ص�صــات التعليــم الأخــرى، وال�صــتفادة مــن عمليــات املراجعــة 
اإدارة  واإ�صــراك اجلهــات ذات العالقــة يف  الداخليــة واخلارجيــة، 

اجلودة يف التعليم العايل، و حت�صن جودة عمليتي التعليم والتعلم.

بعــد تعميم م�صــودة اإطــار الت�صميــم اخلا�س مبفاهيــم تدقيق جودة ®®
الربامج التاأ�صي�صية العامة على قطاع التعليم العايل؛ ُعقدت بتاريخ 25 
مار�س 2015م ور�صة ت�صاورية ُدعي اإليها ممثلون من موؤ�ص�صات التعليم 
العــايل كافــة، اإ�صافة اإلى ممثلن مــن وزارة التعليم العــايل، ووزارة 
الرتبيــة والتعليــم، ووزارة القوى العاملــة، ووزارة ال�صحة، وح�صرها 
)144( م�صــاركًا. وقد ُجِمَعْت مالحظات امل�صــاركن يف الور�صــة على 
وثيقــة  اإطــار الت�صميــم اخلا�ــس مبفاهيــم تدقيــق جــودة الربامــج 
التاأ�صي�صية العامة، وبعد ذلك مت حتليل ما ُجِمَع من مالحظات، واأُِعدَّ 
ل عّما ت�صمنته من مرئيات واقرتاحات، وكيفية التعامل  تقرير مف�صّ
مع هذه القرتاحات، وال�صــتفادة منها يف اإعداد امل�صــودة الأولى من 

دليل تدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة.

العتماد املوؤ�ش�شي
عام 2006م

اأ�صدر جمل�س العتماد ال�صابق نتائج العتماد املوؤ�ص�صي والربناجمي لـ)كلية 
مزون(؛  لتكون ثاين موؤ�ص�صة تعليم عاٍل واآخرها، تخ�صع لنظام العتماد 
الوارد يف وثيقة »متطلبات نظام �صمان اجلودة يف التعليم العايل يف �صلطنة 
عمان«. وبناًء على نتائج العتماد ملوؤ�ص�صــتي تعليم عال وبراجمهما )كلية 
مزون، والكلية احلديثة للتجارة والعلوم(، والقيا�ــس املرجعي مع الأنظمة 
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املعمول بها دوليًا، ودرا�صة الحتياجات املحلية؛ و�صع املجل�س نظامًا مطورًا 
لالعتماد املوؤ�ص�صي، يتكون من مرحلتن متعاقبتن: مرحلة تدقيق اجلودة 

املوؤ�ص�صية، تليها مرحلة التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية.

عام 200٧م
و�صع جمل�ــس العتماد ال�صــابق �صــجاًل وطنيــًا للمراجعــن اخلارجين، 
ون�صــره علــى موقعــه الإلكــرتوين)www.oaaa.gov.om(، ويت�صمــن هــذا 
ال�صــجل خــرباء واأكادمييــن حمليــن ودوليــن، َي�ْصــتعن بهــم جمل�ــُس 
العتماد/الهيئــة يف عمليــات �صمان اجلودة اخلارجيــة التي تقوم بها. 
علمــًا اأنَّ هــوؤلء املراجعــن اخلارجيــن قــد كان اختيارهــم وفق معايري 
َعــْت لهــذا الغر�ــس، قبــل اإدراجهــم يف ال�صــجل. كما و�صعــت الهيئة  ُو�صِ
اإجراءات لعتماد املراجعن امل�صــتوفن لهذه املعايري، كما تعمل جاهدة 
علــى التحديــث امل�صــتمر لبيانــات املراجعــن اخلارجيــن، والبحث عن 
مراجعن جدد من امل�صــتوفن للمعايري امل�صــار اإليها؛ لتقدمي اأ�صــمائهم 
ملجل�ــس اإدارة الهيئــة للم�صادقــة. وتاأتــي هــذه اجلهــود من اأجــل توفري 
العدد الكايف من املراجعن املتميزين لال�صتعانة بهم يف عمليات تدقيق 
اجلــودة التــي تقوم الهيئــة بها حاليــًا، وعمليات التقــومي مقابل املعايري 
التي تنوي القيام بها م�صــتقباًل. وقــد جتاوز عدد املراجعن اخلارجين 
الدولين يف نهاية العام 2014م )120( مراجعًا، مّت اختيارهم من اأكر 
مــن 20 دولــة، بينما بلــغ عدد املراجعــن اخلارجين املحليــن يف نهاية 

العام نف�صه ما يقارب)80( مراجعًا.

عام 2008م
اأ�صدر جمل�ــس العتماد ال�صــابق الن�صــخة النهائية مــن معايري الربامج 
التاأ�صي�صــية العامــة، التي �صــادق عليها جمل�ــس التعليم العايل ال�صــابق 
بالقــرار رقــم )2008/13(، واأ�صدرتها معايل الدكتــورة وزيرة التعليم 

العايل بالقرار رقم )2008/72(، وحتتوي هذه املعايري على خمرجات 
اأ�صا�صــية، هــي: اللغــة  اأربعــة جمــالت  التعلــم وامل�صــادر املطلوبــة يف 
الإجنليزيــة، والريا�صيات، وتقنيــة املعلومات، ومهــارات التعلَّم. وتقوم 
موؤ�ص�صات التعليم العايل باإجراء اختبارات للتحقق من ا�صتيفاء خريجي 
دبلوم التعليم العام لهذه املعايري قبل التحاقهم بربامج التعليم العايل.

عام 2009م
ل جمل�ــس العتمــاد ال�صــابق فريقــًا مــن املراجعــن اخلارجين ®® �َصــكَّ

ق  لتدقيــق جودة الكلية احلديثة للتجارة والعلــوم، وهي اأول كلية ُيدقِّ
املجل�س على جودتها، ومتت الزيارة التدقيقية يف العام 2009م.

اأُ�صِدَرت وثيقة الت�صنيف املعياري للتعليم يف �صلطنة عمان، وي�صتمل ®®
هــذا الت�صنيف على تو�صيف وترقيم جميع املوا�صيع والتخ�ص�صات 
�ــس �صمــن الربامــج الأكادمييــة املطروحــة حاليــًا، اأو التي  التــي تدرَّ
�صــتطرح يف امل�صتقبل يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف ال�صلطنة. ويعدُّ 
الت�صنيــف املعياري للتعليــم اأحد املكونات الأ�صا�صــية لنظام تعليمي 
فاعــل، ولهــذا الت�صنيــف اأهميــة يف ترخي�ــس الربامــج الأكادمييــة 
واعتمادهــا، وتعريــف خمتلــف جمــالت التعليم وجمــالت التدريب 
املتوفــرة يف ال�صــلطنة، اإ�صافة اإلى ت�صنيف جمــالت البحث العلمي 

واملوارد املالية املخ�ص�صة لكل منها.

عام 2014م
عقــدت الهيئــة العمانيــة لالعتماد الأكادميــي النــدوة الوطنية حول ®®

»معايــري العتماد املوؤ�ص�صــي ومعايــري اعتماد الربامــج الأكادميية«؛ 
وذلــك للح�صــول علــى مرئيــات واإفــادات من قطــاع التعليــم العايل 
دة معايري واإجراءات العتماد املوؤ�ص�صي،  واملعنين الآخرين عن ُم�َصوَّ
واعتمــاد الربامــج الأكادمييــة، وكان قــد �صــارك يف النــدوة كل من: 
مديــر هيئــة العتمــاد الأكادميــي يف اأبوظبــي بالإمــارات العربيــة 
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املتحدة، وم�صت�صــار يف جمال العتماد و�صمان اجلودة من الوليات 
املتحدة الأمريكية، بو�صفهما متحدثْن ر�صميْن فيها.

قامــت الهيئة باأربــع عمليات تقــومي جتريبية: اثنتــن منهما للتقومي ®®
مقابل املعايري املوؤ�ص�صــية )املرحلة الثانية من العتماد املوؤ�ص�صــي(، 
واثنتــن للتقومي مقابل معايري الربامج الأكادميية )اعتماد الربامج 
الأكادمييــة(؛ وذلــك لختبــار ر�صانــة الإجراءات ومــدى مالئمتها، 
والنهــج املتبــع يف عمليتــي التقــومي مقابــل املعايــري، قبــل البــدء يف 
دة  تنفيذهمــا ر�صــميًا؛ اإذ وّفــرت هذه العمليــات فر�صة لتقومي ُم�َصــوَّ
املعايري املوؤ�ص�صية، ومعايري اعتماد الربامج الأكادميية وتطويرهما.

عام 2015م
اأ�صــدرت الهيئــة العمانيــة لالعتماد الأكادميــي املعايري املوؤ�ص�صــية التي 
ت�صــتخدم لتقومي موؤ�ص�صــات التعليم العــايل، والتي با�صــتيفائها حت�صل 
ْت هذه املعايري بالقيا�ــس  املوؤ�ص�صــات على العتماد املوؤ�ص�صــي. وقــد اأُِعدَّ
ع  املرجعي مع املعايري امل�صتخدمة يف العديد من الدول، وبالت�صاور املو�صَّ
مــع قطــاع التعليــم العايل واملعنيــن يف ال�صــلطنة؛ ل�صمــان موائمة هذه 

املعايري للبيئة العمانية.

الإطار الوطني للموؤهالت
عام 2005م

�صدر الإطار الوطني للموؤهالت العلمية يف �صلطنة عمان باللغة العربية، 
ويت�صمــن هــذا الإطــار تو�صيفًا جلميــع املوؤهالت العلميــة ال�صادرة عن 
موؤ�ص�صــات التعليم العــايل العمانية، واملعرتف بها يف ال�صــلطنة )ابتداًء 
مــن ال�صــهادة العامــة، ومــرورًا مبوؤهــالت الدبلــوم، والدبلــوم املتقدم، 
والبكالوريو�ــس، والدبلوم العايل، ودبلوم الدرا�صات العليا، واملاج�صتري، 

وانتهاًء ب�صــهادة الدكتوراة(، مع بيان موا�صفات املوؤهل، مبا فيها احلد 
الأدنــى لل�صــاعات املعتمــدة )اأو النقــاط املعتمــدة( املطلوبــة للح�صــول 
علــى كل موؤهل علمي، اإ�صافة اإلــى املخرجات املتوقعة للموؤهل، مبا فيها 
املعــارف، واملهارات الإدراكية، والقــدرات العامة، والتح�صيل يف جمال 
التخ�ص�ــس، وهــو الإطار املعمول بــه حاليًّا يف جميع موؤ�ص�صــات التعليم 
العــايل العاملــة يف ال�صــلطنة، وي�صــتخدم مرجًعــا يف عمليــات ترخي�س 
برامــج التعليــم العــايل التي تقوم بهــا وزارة التعليم العــايل، كما ُيْرَجع 
اإليه يف عمليات املراجعة اخلارجية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل، التي تقوم 

بها الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.

عام 2014م
اأقر جمل�س التعليم يف اجتماعه الثاين املنعقد بتاريخ 17 مار�س 2014م 
باملوافقة على اأن تقوم الهيئة الُعمانية لالعتماد الأكادميي باإعداد الإطار 
الوطني للموؤهالت وتطويره، وتقدمي الدعم املايل لها؛ لي�صــمل امل�صــروع 

املوؤهالت الأكادميية واملهنية والحرتافية اإ�صافة اإلى التعليم املدر�صي.

عام 2015م
اأطلقــت الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي م�صــروع تطويــر الإطار 
الوطني للموؤهالت، وقد تعاقدت الهيئة مع الهيئة ال�صكتلندية للموؤهالت 
)SQA( لتنفيذ امل�صــروع. ومن اأجل اإ�صــراك جميع املعنين الأ�صا�صين 
يف امل�صروع؛ �صّكلت الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي جلنة لالإ�صراف 
على امل�صروع، ت�صم اأع�صاء ميثلون )15( جهة من القطاعن احلكومي 
واخلا�س، كما �صــكلت فريقًا لتطوير امل�صــروع ي�صم اأع�صاء من خمتلف 
اجلهــات املعنيــة بالتعليــم؛ وذلــك لتدريبهــم يف جمــال الأطــر الوطنية 

للموؤهالت، وبناء القدرات يف موؤ�ص�صاتهم.
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الفصل الثالث عشر
محطات مشرقة في مسيرة مجلس البحث العلمي



»..عندما ن�شل بالتعليم اإىل الدرجات العليا فنحن مطالبون باأن ن�شيَف اإىل تلك املعارف 
ح معارَف من  ا اأن ُن�شحِّ ر، اأن نتدبَّر، وعلينا اأي�شً معارَف جديدة، اأن نبحث، ن�شتنبط، اأن نفكِّ
�ش��بقنا؛ لأن��ه يف كث��ٍر منه��ا نظري��ات، والنظريات تكون متجددة، فال نق��ول: »اإنَّ ما و�شلوا 

اإليه يف املا�شي هي املعرفة«، ..ل.. املعرفة لي�شت ُمْطلَقة، املعرفة متجددة..«

من النطق ال�شامي
اإىل طالب جامعة ال�شلطان قابو�س

2 مايو 2000م



162

اإن�شاء جمل�س البحث العلمي
عام 2005م

اأُن�ِصــَئ جمل�ــس البحث العلمي مبوجب املر�صوم ال�صــلطاين ال�صامي رقم 
)2005/54(؛ لي�صبــح خطوة مهمة يف م�صــار التنمية العمانية، بهدف 
دعم التقدم الذي �صــهدته ال�صلطنة خالل نه�صتها املباركة يف املجالت 
العلميــة والقت�صاديــة والجتماعيــة والثقافيــة، وغريهــا مــن املجالت 

الأخرى كافة، ولالإ�صهام يف النتقال اإلى ما يعرف باقت�صاد املعرفة.

عام 2010م
�صدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )2010/30( باعتمــاد قانون 

جمل�س البحث العلمي ولئحته التنظيمية.

عام 2011م
ا�صت�صــارات  لتقــدمي  للمجل�ــس؛  الدوليــة  ال�صت�صــارية  اللجنــة  َلت  �ُصــكِّ
ا�صرتاتيجية وتو�صيات حول كيفية تطوير البحث العلمي، وت�صم اللجنة 
ال�صت�صــارية الدوليــة جمموعــة مــن العلمــاء ذوي اخلــربة والتجــارب 

الدولية الكبرية من داخل ال�صلطنة وخارجها.

الربامج البحثية
عام 200٧م

مت بــداأ العمــل يف اإعــداد ا�صــرتاتيجية البحث العلمي مب�صــاركة وا�صــعة 
ملختلف �صــرائح املجتمع، من خالل فرق وطنية متخ�ص�صة م�صــكلة من 
القطاعــن العــام واخلا�ــس، كل فريــق منها ميثــل قطاعًا معينًا ح�صــب 

ل فريق ل�صمان اجلودة؛ لإعداد م�صروع ال�صرتاتيجية  الخت�صا�س، و�ُصكِّ
الوطنيــة للبحث العلمــي، اإذ ت�صمنت مرحلة الإعداد تنفيذ اأربع حلقات 

عمل، وموؤمتر دويل.

عام 2009م
مت بــداأ ت�صــغيل اأول الربامــج البحثية املقرتحة للنهو�ــس بقطاع البحث، 
وهــو »برنامج املنح البحثية املفتوحة« الذي حقق نتائج جيدة وملمو�صــة 

يف دعم عمليات اإجراء البحوث.

عام 2010م
اعُتِمــَد الربنامــج البحثــي لل�صــالمة على الطــرق، الذي يهــدف اإلى ®®

تقليــل الوفيــات والإ�صابــات الناجتة عــن حوادث املــرور؛ وذلك من 
خالل اإيجاد نظرة علمية �صــاملة حول اأ�صــباب احلوادث املرورية يف 

ال�صلطنة واآثارها.

اعُتِمــَد الربنامــج البحثي لالإدارة املتكاملة ملكافحة ح�صــرة دوبا�ــس ®®
النخيــل، الــذي يهدف اإلى احلد مــن الأ�صرار القت�صادية حل�صــرة 
دوبا�س النخيل )املتق( على اأ�صجار نخيل التمر، اإ�صافة اإلى التقليل 
مــن العتمــاد علــى املبيــدات احل�صــرية يف مكافحة هــذه الآفة، من 

خالل اإيجاد بدائل اآمنة وفاعلة.
عام 2013م

اعُتِمــَد برنامج بحوث املر�صد الجتماعي، الذي اأن�صــئ بالتعاون مع ®®
وزارة التنميــة الجتماعيــة؛ وذلــك بهــدف الر�صــد العلمي امل�صــتمر 
للظواهر وامل�صــكالت الجتماعية، واقرتاح احللول العلمية للت�صدي 
لها با�صــتخدام منهج البحث العلمي، وتاأ�صي�س بنية اأ�صا�صية مل�صادر 
البيانــات ت�صم املوؤ�صــرات الجتماعية والقت�صادية؛ لي�صــتفيد منها 

الباحثون ومتخذو القرار واملهتمون بال�صلطنة. 
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بداأ جمل�ــس البحث العلمي يف تطبيــق برنامج لدعم بحوث الطالب، ®®
يدر�صــون يف  الأولــى، ممــن  املرحلــة اجلامعيــة  ي�صــتهدف طــالب 
موؤ�ص�صات التعليم العايل والكليات واجلامعات داخل ال�صلطنة؛ وذلك 
لتاأهيل جيل من الباحثن لإعداد بحوث يف خمتلف املجالت العلمية.

اعتمــدت هيئة جمل�ــس البحث العلمــي يف اجتماعها الثالث برناجًما ®®
لدعــم بحوث اخلريجن من حملة درجة البكالوريو�ــس واملاج�صــتري 
وطــالب الدرا�صــات العليا ملتابعــة اأبحاثهم العلميــة؛ وذلك من اأجل 
تاأهيــل جيــل مــن اخلريجــن الباحثــن لإعــداد بحــوث يف خمتلــف 

املجالت العلمية.
اعُتِمــَد موؤ�صــرات م�صــروع )موؤ�صــرات العلــوم والتقانــة( ونتائجــه، ®®

وتهــدف هــذه املوؤ�صــرات اإلــى التخطيط لأن�صــطة املجل�ــس وبراجمه 
الداعمــة للبحــث العلمــي يف ال�صــلطنة، وتقييــم مــدى تاأثــري برامج 
جمل�ــس البحث العلمي واأن�صطته يف املجالت امل�صتهدفة، اإ�صافة اإلى 

امل�صاركة يف التقارير العاملية يف جمال هذه املوؤ�صرات.

عام 2014م
وافق املجل�ــس على متويل اإن�صــاء كر�صــي بحثي، يركز على تطبيقات ®®

علــوم املواد واملعادن، كانت قد تقدمت بطلبه جامعة نزوى بالتعاون 
مــع جامعة كامربدج الربيطانيــة، وتبلغ التكلفة التقديرية للكر�صــي 
البحثــي مبلــغ وقدره خم�صــة مالين ريــال عماين، وذلــك على مدى 

خم�س �صنوات.
اعتمد جمل�ــس البحث العلمي برناجمًا ملنح مكافاآت ت�صــجيعية، بناًء ®®

علــى خمرجات البحوث املمولة من برنامــج املنح البحثية املفتوحة؛ 
ليكــون و�صــيلة لت�صــجيع الباحثــن ولتحقيق التميــز البحثــي، ولبناء 
القــدرات البحثيــة الداعمــة للتنميــة القت�صاديــة والجتماعيــة يف 

�صلطنة عمان.

مت الإعــالن عــن انطــالق اجلائــزة الوطنيــة للبحث العلمــي؛ بهدف ®®
ت�صــجيع الباحثــن للتقدم مبقرتحات ذات جــودة عالية، وتوفري بيئة 
َم يف  حمفــزة لهــم للتناف�ــس يف خمتلــف املجــالت العلميــة. كمــا ُنظِّ
اأكتوبــر 2014م امللتقــى ال�صــنوي الأول للباحثــن، وتكــرمي الفائزين 
باجلائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي، وعــدد مــن امل�صــاريع البحثيــة 
الطالبيــة املمولــة �صمن برنامج دعم بحوث الطــالب. كما انطلقت 
َم  اأي�صًا يف اأكتوبر 2015م اأعمال الن�صخة الثانية للملتقى، والذي ُكرِّ

فيه عدد من الباحثن واملبتكرين.

عام 2015م
اعُتِمَد الربنامج ال�صرتاتيجي لأبحاث الطاقات املتجددة، الذي يهدف 
اإلــى تفعيل ا�صــتخدامات الطاقــات املتجددة يف ال�صــلطنة، والبحث عن 
دور الأبحــاث العلميــة والتطبيقــات احلديثــة يف الإ�صــهام الفعلــي يف 
اع  نَّ التنميــة امل�صــتدامة، اإ�صافة اإلى اقرتاح احللــول العلمية املجربة ل�صُ
القرار با�صــتخدام منهج البحث العلمي، وتاأ�صي�س بنية اأ�صا�صية مل�صادر 

البيانات واملعلومات لال�صتفادة منها.

عام 2016م
اعتمــدت هيئــُة املجل�ــِس الربنامــَج ال�صــرتاتيجيَّ لأبحــاث امليــاه، الذي 
يهدف اإلى تاأمن الإدارة املُْثلى ل�صتخدامات املياه يف ال�صلطنة، وحتقيق 
دعــم اإجــراء البحوث واملبــادرات والبتكارات يف جمال امليــاه، و كذلك 

رفع القدرات الوطنية يف جمال البحوث املتعلقة بها وا�صتخداماتها.
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برامج البتكار
عام 2010م

افُتِتَح مركز البتكار ال�صناعي، الذي اأن�صئ بالتعاون مع وزارة التجارة 
وال�صناعــة، واملوؤ�ص�صــة العامــة للمناطق ال�صناعية يف منطقة الر�صــيل 
ال�صناعيــة؛ حتــى يكــون على مقربة من املوؤ�ص�صــات ال�صناعيــة العاملة 

هناك؛ ليقوم بالدور املطلوب منه على اأكمل وجه.

عام 2012م 
اعتمدت هيئة جمل�س البحث العلمي الإطار العام ل�صرتاتيجية البتكار 
يف ال�صلطنة، الذي ي�صتمل على اأربع ركائز يجب اأن تقف عليها التنمية، 
�صــي،  وهــي: راأ�ــس املــال الب�صــري، وامللكيــة الفكريــة، والت�صــال املوؤ�صَّ

والتنويع القت�صادي.

عام 2014م
متَّ النتهــاء مــن الدرا�صــة التقييميــة ل�صيا�صــات العلــوم والتكنولوجيــا 
والبتكار بال�صلطنة )SITP Review( التي نفذها جمل�س البحث العلمي 
بالتعــاون مع موؤمتر الأمــم املتحدة للتجارة والتنميــة )اونكتاد(، وذلك 
اإدراكًا للــدور اجلوهــري والفاعل الذي ميكــن اأن يقوم به نظام البتكار 
مت هذه الدرا�صــة حتلياًل مف�صاًل  الوطني يف التنمية القت�صادية. وقدَّ
للو�صع احلايل، الذي من �صــاأنه اأن يكون مرجعًا لتطوير ال�صــرتاتيجية 
ْت نتائج الدرا�صــة على جلنة تطوير العلوم  الوطنية لالبتكار. وقد ُعِر�صَ

والتكنولوجيا لالأمم املتحدة بجنيف.

عام 2016م
ا�صــُتكِمَل اإعــداد الوثيقــة النهائيــة مل�صــروع ال�صــرتاتيجية الوطنيــة ®®

لالبتكار، وذلك بعد اإقرارها من اللجنة التوجيهية العليا للم�صروع.

ُعِقــَدت م�صــابقة خمترب اجلــدران املت�صــاقطة العاملي يف ال�صــلطنة، ®®
وُتَعــّد ال�صــلطنة اأول دولة تقام فيها هذه امل�صــابقة على م�صــتوى دول 
جمل�ــس التعــاون، وتاأهلــت طالبــة عمانيــة اإلــى النهائيــات يف برلن 

بجمهورية اأملانيا الحتادية. 

�َصــت اأول �صــركة ا�صتثمارية لتمويل امل�صــاريع املبتكرة، حتت ا�صم ®® اأُ�صِّ
»ال�صــركة الُعمانيــة لتطويــر البتــكار القاب�صــة �ــس.م.ع.م )ابتــكار 
عمــان(«، وذلــك براأ�ــس مــال اأويل يبلــغ )50( مليون ريــال ُعماين، 
من خالل ال�صــراكة بن جمل�ــس البحث العلمي و�صندوق الحتياطي 
العام للدولة، و�صــركة النفط العمانية، اإ�صافة اإلى ال�صــركة العمانية 

لالت�صالت )عمانتل(. 

امل�شاريع واملبادرات
عام 2011م

اعُتِمَد م�صــروع اإن�صــاء واحة البتكار، الذي يهدف اإلى تاأ�صي�ــس بيئة ®®
موؤهلــة ملجتمــع البتــكار، من خالل توفري املــوارد الب�صــرية واملالية؛ 
مــن اأجــل بنــاء القــدرات املحلية يف خمتلــف املجالت بالتن�صــيق مع 
القطاعــن العــام واخلا�ــس. وتت�صمــن واحة البتــكار اأربعــة برامج 
لدعــم البتــكار، وهــي: برنامــج دعم البتــكار الأكادميــي، وبرنامج 
دعــم البتــكار املجتمعي، وبرنامج دعم البتــكار التعليمي، وبرنامج 

دعم البتكار ال�صناعي.



168

اعُتِمَد م�صــروع امل�صــابقة الوطنية لت�صميم البيــوت ال�صديقة للبيئة ®®
وبنائها؛ لتكون عالية الكفاءة يف ا�صــتهالك الطاقة، على اأن ت�صرتك 
يف بنائها فرق طالبية من الكليات واجلامعات واملوؤ�ص�صات الأكادميية 
و�صــركات القطــاع اخلا�ــس العاملة يف هــذا املجال. وقــد مرت هذه 
امل�صــابقة باأربع مراحل، وهي: مرحلة ت�صكيل الفرق وتقدمي املقرتح، 
ومرحلة الت�صميــم والتخطيط، ومرحلة الإن�صــاء، ومرحلة التقييم.

وقد اأُعلنت نتائج امل�صابقة بتاريخ 18 يناير 2015م، اإذ ح�صل فريق 
»الع�س الأخ�صر« التابع للكلية التقنية العليا على املركز الأول، وجاء 
يف املركز الثاين فريق اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا، يف حن ح�صد 

فريق جامعة نزوى املركز الثالث.

احليوانيــة ®® الوراثيــة  للمــوارد  عمــان  مركــز  ا�صــرتاتيجية  ت  اأُِعــدَّ
والنباتية، مب�صاركة وا�صعة ملجموعة من اخلرباء املحلين والدولين، 
بال�صــتفادة من التجارب الدوليــة يف هذا املجال. ويف العام 2013م 

بداأ العمل الفعلي للمركز.

عام 2012م
اعُتِمَد م�صــروع املكتبــة العلمية الفرتا�صية العمانيــة )م�صادر(، الذي 
ُيَعــدُّ الأول مــن نوعــه يف ال�صــلطنة، ويهــدف اإلــى توفري اآخر من�صــورات 
مة للباحثن يف ال�صــلطنة؛ من اأجل الرقي بنوعية  البحوث العلمية املحكَّ
مــة ملجل�ــس البحــث العلمــي، وزيــادة الإنتــاج  املقرتحــات البحثيــة املقدَّ

البحثي، واإن�صاء بنية حتتية معرفية �صلبة لالأن�صطة البحثية.

عام 2013م
ــَع حجــر الأ�صا�ــس لإن�صــاء املرحلــة الأولــى مــن جممــع البتــكار ®® ُو�صِ

اها املجل�ــس؛ لتهيئة  م�صــقط، الذي ُيَعدُّ من امل�صــاريع املهمة التي تبنَّ
البنية الأ�صا�صية لت�صجيع اإجراء البحث العلمي والبتكار يف ال�صلطنة.

ويقوم امل�صــروع على اأ�صا�ــس امل�صــاركة الفعلية بــن القطاع اخلا�س، 
والقطــاع الأكادميــي والبحثي والقطاع احلكومــي يف منظومة ثالثية 
فاعلــة، تتبنى الأبحــاث التطبيقية التي اعتمدها القطاُع الأكادميي؛ 
ا، اأُْنِتج يف �صلطنة  ليتولى القطاع اخلا�س ت�صويقها منَتجًا علميًّا وتقنيًّ

عمان. 

اعتمــدت هيئــة املجل�ــس م�صــروع ال�صــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي ®®
والتعليم )OMREN(بتكلفة ت�صل اإلى )11( مليون ريال عماين على 
مدى خم�ــس �صــنوات. وياأتي اإن�صــاء هذه ال�صــبكة �صمن ا�صرتاتيجية 
نظم املعلومات؛ اإذ ُتَعدُّ هذه ال�صــبكة اإ�صافة مهمة وم�صــروًعا حيوّيًا 
لالرتقــاء مب�صــتوى اخلدمــات التــي يقدمها جمل�ــس البحــث العلمي 

للعاملن يف قطاعي: البحث العلمي، والتعليم بال�صلطنة.

عام 2014م
 ،)IATI(اعتمدت هيئة املجل�ــس اإن�صــاء معهد تكامل التقنيــات املتقدمة
َع يف يونيو 2015م  وذلك بالتعاون مع موؤ�ص�صة هلم هولتز الأملانية، اإذ ُوقِّ

عدٌد من العقود البحثية مع املوؤ�ص�صة.

عام 2016م
اأطلــق املجل�ــس الن�صــخة الأولى من م�صــروع حتويل م�صــاريع التخّرج ®®

يف املوؤ�ص�صــات التعليميــة اجلامعيــة اإلــى �صــركات نا�صــئة يف قطــاع 
الت�صــالت ونظــم املعلومــات )UPGRADE(؛ اإذ يوفــر الربنامــج 
الأر�صّية املنا�صبة مل�صاعدة الطالب، بالنظر مل�صاريع التخرج بنظرة 
ا�صتثمارية بعيدة املدى؛ اإذ اإّن التحويل الناجح لهذه امل�صاريع ل�صركات 
نا�صئة �صيوفر ُفَر�س عمل، ويعن على التنويع القت�صادي م�صتقباًل، 
مــن خالل ال�صــراكة مع ال�صــركة العمانيــة لالت�صــالت )عمانتل(، 
ومركز �صا�ــس لريادة الأعمال التابع لهيئــة تقنية املعلومات، والهيئة 
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العامة لتنمية املوؤ�ص�صــات ال�صغرية واملتو�صطة )ريادة(، اإ�صافة اإلى 
ال�صركة العمانية لتطوير البتكار.

بــداأ املجل�ــس يف تفعيــل م�صــروع ال�صــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي ®®
والتعليــم )OMREN( مــع بع�ــس اجلامعات والكليات. ويعد اإن�صــاء 
�صبكة عمانية للبحث العلمي والتعليم اأحد اأبرز امل�صاريع التي يعكف 
جمل�ــس البحــث العلمــي على تنفيذهــا، وبهذه ال�صــبكة �صتن�صــاأ بنية 
اأ�صا�صية قوية ت�صاعد على تطوير البحث العلمي والتعليم بال�صلطنة؛ 
باعتبارها حمورًا اأ�صا�صــيًا يف بناء ال�صــعة البحثية والقدرات املحلية 
يف املجالت العلمية املختلفة، و�صــتخدم ال�صــبكة اإدارات املوؤ�ص�صــات 
التعليمية، والباحثن، واجلهات الداعمة للطالب من جهات حكومية 
و�صــركات واأولياء اأمور، كما �صتخدم املعلمن واملتعلمن، اإ�صافة اإلى 
اأنها �صت�صــاعد على تطوير جمالت التعاون الدويل من خالل الربط 

مع هيئات وموؤ�ص�صات بحثية عاملية.

عام 201٧م
مت التوقيــع على بروتوكول البحث العلمي والتطوير يف جمال الطاقة ®®

بدعم من وزارة النفط والغاز، وجمل�س البحث العلمي، و�صركة تنمية 
نفــط عمــان؛ اإذ يعنــى الربوتوكــول بت�صــجيع الأبحاث امل�صــرتكة بن 
القطــاع ال�صناعــي والقطاع الأكادميي يف جمــال الطاقة. ومن اأبرز 
خمرجــات الربوتوكــول: تطويــر من�صــة اإلكرتونية لتعزيز الأن�صــطة 
البحثية امل�صــرتكة بن القطاع ال�صناعــي والقطاع الأكادميي، اأطلق 

عليها ا�صم »اإيجاد«.

بعــد جنــاح الن�صــخة الأولــى مــن برنامــج حتويــل م�صــاريع التخــرج ®®
التقنيــة اإلــى �صــركات نا�صــئة )Upgrade(؛ اأطلق املجل�ــس الن�صــخة 
الثانية من الربنامج، وهذا ُيَعّد ُفْر�صة لتوجيه م�صاريع التخرج لدى 

طالب اجلامعات والكليات بال�صلطنة حلل ق�صايا معا�صرة يف جمال 
الت�صالت ونظم املعلومات فيما يتعلق بالثورة ال�صناعية الرابعة. 

ــَذ جمل�ــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع غرفــة جتــارة و�صناعــة ®® َنَفَّ
ُعمان م�صــابقة جائزة الغرفة لالبتكار 2017م حتت �صــعار »�صــاهم 
باأفكارك..لرتقى بالدك«، �صملت خمتلف حمافظات ال�صلطنة. وقد 
هدفت امل�صــابقة اإلى تعزيز التعاون وال�صراكة بن موؤ�ص�صات القطاع 
اخلا�ــس والقطاع الأكادميي، وتبني الأفــكار الإبداعية، والعمل على 

حتويلها اإلى منتجات اأو خدمات يتم ت�صويقها اأو ال�صتفادة منها.

ــَذت من�صة املــدن الذكية �صمــن الربنامج البحثي ال�صــرتاتيجي ®® َنَفَّ
للمــدن الذكيــة فعاليــة »هاكثــون اإنت« ملدينــة مطــرح 2017م، وهي 
م�صــابقة تهــدف اإلــى تطويــر تطبيقــات خمتلفــة ومواقــع اإلكرتونيــة 
وحلــول رقميــة؛ لتطويــر حلول ذكيــة لتحديــات مدينة مطــرح، عرب 
حتفيــز البتــكارات يف جمــال املــدن الذكيــة، وتعزيــز ال�صــراكة بن 

خمتلف املوؤ�ص�صات.

اأن�صــاأ جمل�س البحث العلمي امل�صــتودع الرقمي لالأبحاث والدرا�صات ®®
الُعمانيــة، بالتعــاون مع جامعة ال�صــلطان قابو�ــس؛ من اأجل تاأ�صي�ــس 
قاعــدة بيانــات اإلكرتونية للبحــوث والدرا�صــات الُعمانيــة، ومقالت 
الدوريات وامل�صتخل�صات البحثية والإح�صائيات الأكادميية الُعمانية 
املتخ�ص�صة، �صــواء التي كتبت يف �صــلطنة ُعمان اأو عنها، وتوفريها 

على ال�صبكة العاملية للمعلومات يف موقع موحد.



الفصل الرابع عشر
محطات مشرقة في مسيرة اللجنة الوطنية الُعمانية

للتربية والثقافة والعلوم



»وننته��ز ه��ذه الُفْر�ش��ة؛ لنوؤك��د حر�شن��ا عل��ى العمل �ش��وياً؛ للحف��اظ على مكانة اليون�ش��كو 
املتميزة �شمن منظومة الأمم املتحدة، التي حتمل ر�شالة اأخالقية، تنادي بامل�شاواة واحرتام 
الذات الإن�شانية، وبتكافوؤ فر�س التعليم للجميع، كما حتر�س على حفظ املعرفة وانت�شارها 
وعلى اإحياء الرتاث، وت�شجيع الإبداع والتنوع الثقايف، وجمابهة التحديات التي تواجه البيئة 

وحت�شني املوارد املائية، وهي ل ريب ق�شايا َتُهمُّ الب�شرية جمعاء يف عاملنا املعا�شر«.

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة مرور �شتني عاماً على اإن�شاء منظمة

الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
»اليون�شكو«

4اأكتوبر2005م
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اإن�ش��اء اللجنة الوطنية الُعمانية للرتبية 
والثقافة والعلوم 

عام 19٧4م
�صــدر املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )74/5( بتاريخ 16 �صــبتمرب 
1974م، الذي ق�صى باإن�صاء »اللجنة الوطنية العمانية لليون�صكو«؛ بهدف 
اإيجاد جهة ات�صال واإعالم مع اليون�صكو، اإ�صافة اإلى متثيل ال�صلطنة يف 
خمتلف الفعاليات والربامج والأن�صــطة التي تقيمها اليون�صكو، واملتعلقة 
بالرتبيــة والثقافــة والعلــوم والت�صــال واملعلومــات. وقد با�صــرت وزارُة 
الرتبية والتعليم تنفيَذ املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صامي رقم )74/5(، من 
خالل تخ�صي�س ق�صــم لليون�صــكو، وت�صــكيل مكتب تنفيذي اأ�صندت اإليه 

عددًا من املهام املرتبطة بت�صهيل عمل اللجنة.

عام 19٧9م
مات الثالث  ــعت دائرة اخت�صا�صات اللجنة الوطنية؛ لت�صــمل املنظَّ تو�صَّ
ة بالرتبية والثقافة والعلوم: )اليون�صكو، والإلك�صو، والإي�صي�صكو(،  املعنيَّ
بعــد اأن كانــت مق�صــورة علــى اليون�صــكو، و�صــدر املر�صــوم ال�صــلطاين 
ال�صــامي رقــم )79/2( لتعديل ا�صــم اللجنة؛ لت�صبــح »اللجنة الوطنية 
الُعمانيــة للرتبيــة والثقافة والعلوم«، بدًل مــن »اللجنة الوطنية العمانية 

لليون�صكو«.

عام 1988م
َلت �صكرتارية عامة للجنة الوطنية، لها اخت�صا�صاتها وفقًا للمر�صوم  �ُصكِّ
ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )88/95(، كما ق�صى املر�صــوم بت�صكيل ثالث 
جلاٍن متخ�ص�صة، وهي: )جلنة الرتبية، وجلنة الثقافة، وجلنة العلوم(.

عام 2003م
�صدر املر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2003/7( بتعديل بع�س اأحكام 
نظــام اللجنــة الوطنية العمانيــة للرتبية والثقافة والعلــوم، ومنها تغيري 
ا�صــم »ال�صــكرتارية العامــة« اإلــى »الأمانة الفنيــة«، كما ق�صى املر�صــوم 
باإ�صافــة )جلنــة الإعــالم والت�صــال، وجلنــة املــراأة والطفــل( �صمــن 

�صة. اللجان املتخ�صِّ

عام 2008م
وفًقا للمر�صوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2008/37( الذي ق�صى بتحديد 
اخت�صا�صــات وزارة الرتبيــة والتعليــم واعتماد هيكلهــا التنظيمي، فقد 
َل ا�صــم »اأمانة اللجنــة« اإلى »الأمانة العامة للجنــة الوطنية العمانية  ُعدِّ

للرتبية والثقافة والعلوم«.

ان�شمام ال�شلطنة اإلى املنظمات
عام 19٧2م

والعلــم  للرتبيــة  العامليــة   املنظمــة  ع�صويــة  اإلــى  ال�صــلطنة  ــت  ان�صمَّ
والثقافة)اليون�صــكو(؛ اإميانًا منها مبا تقوم به هذه املنظمة من اأن�صــطة 
وبرامج اإن�صــانية، تعود بالنفع على الب�صــريَّة جمعاء يف جمالت الرتبية 
والثقافــة والعلوم. وُتَعّد اليون�صــكو وكالة متخ�ص�صــة تتبع منظمة الأمم 
�صــت يف عام 1945م، ومقرها باري�س العا�صمة الفرن�صية،  املتحدة، تاأ�صَّ
ومن الأهداف البارزة لهذه املنظمة: الإ�صهام يف اإحالل ال�صالم والأمن، 
عــن طريــق رفــع م�صــتوى التعــاون بــن دول العــامل يف جمــالت الرتبية 
والتعليــم والثقافــة والعلوم، واحرتام العدالة، و�صــيادة القانون، وحقوق 
الإن�صــان، ومبادئ احلرية الأ�صا�صــية، ولليون�صكو خم�صة برامج اأ�صا�صية 



176

الإن�صــانية والجتماعيــة،  والعلــوم  الطبيعيــة،  والعلــوم  هــي: الرتبيــة، 
والثقافة، والت�صال واملعلومات. وتدعم اليون�صــكو العديد من امل�صاريع، 
مثــل: حمو الأميــة، والتدريــب التقني،وبرامج تاأهيــل وتدريب املعلمن، 
وبرامــج العلــوم العامليــة، وامل�صــاريع الثقافيــة والتاريخيــة، واتفاقيــات 
التعــاون العاملــي للحفــاظ على احل�صــارة العامليــة، والــرتاث الطبيعي، 
وحمايــة حقــوق الإن�صــان. ولليون�صــكو العديــد مــن املكاتــب الإقليميــة 

املنت�صرة يف خمتلف املناطق اجلغرافية.

عام 19٧3م
والعلــوم  والثقافــة  للرتبيــة  العربيــة  مــة  املنظَّ اإلــى  ال�صــلطنة  ــت  ان�صمَّ
)الألك�صــو( وهــي منظمة متخ�ص�صــة، مقرها جمهورية تون�ــس، وتعنى 
بتطوير الأن�صطة املتعلقة مبجالت الرتبية والثقافة والعلوم على م�صتوى 
الوطــن العربــي، وقد اأن�صــئت املنظمــة بتاريخ 25 يوليــو 1970م، وتعمل 
املنظمة على تن�صيق اجلهود العربية يف ميادين الرتبية والثقافة والعلوم، 
والنهو�ــس باللغــة العربية والتعليــم والثقافة، وذلك بالتعــاون مع الدول 
الأع�صــاء، كمــا تعنى اأي�صًا بت�صــجيع البحث العلمي يف البــالد العربية، 
والعمــل علــى اإيجــاد هيئــة مــن الباحثــن، واقــرتاح املعاهــدات، وجمع 
املعلومــات واحلقائــق والبيانــات اخلا�صــة بتنفيــذ املعاهــدات الرتبوية 
والثقافيــة والعلميــة والفنيــة، التي تربم بــن البالد العربيــة، كما تقوم 
بامل�صاعدة على تبادل اخلربات واخلرباء واملعلومات والتجارب الرتبوية 
والثقافيــة والعلميــة والإعالمية، وتقّدم املعونات الفنية مع تن�صــيق هذا 

التبادل، والإ�صهام يف احلفاظ على املعرفة وتقدمها ون�صرها.

عام 1982م 
ــت ال�صــلطنة اإلــى املنظمــة الإ�صــالمية للرتبيــة والعلــوم والثقافة  ان�صمَّ
)الإي�صي�صــكو(، ويف �صــياق التعاون القائم بن ال�صــلطنة وهذه املنظمة، 

يوجــد العديد من الربامــج الثقافية والرتبوية والعلمية امل�صــرتكة، التي 
 حتر�ــس ال�صــلطنة علــى امل�صــاركة فيهــا �صــواء من خــالل املنظمــة الأم
اأو مكتــب املنظمة الإقليمي بال�صــارقة. وقد اأن�صــئت املنظمة الإ�صــالمية 
للرتبية والعلوم والثقافة بقرار من موؤمتر القمة الإ�صالمي الثالث مبكة 
املكرمــة واملنعقــد يف 25 - 28 ينايــر1981م، �صمــن العمــل الإ�صــالمي 
ها الرباط العا�صمة املغربية، وتهدف املنظمة اإلى تقوية  امل�صرتك، ومقرَّ
التعــاون وت�صــجيعه وتعميقــه بــن الــدول الأع�صاء، يف جمــالت الرتبية 
والعلــوم والثقافــة والت�صــال، وتدعيــم التفاهم بن ال�صــعوب يف الدول 
الأع�صاء وخارجها، اإ�صافة اإلى التعريف بال�صورة ال�صحيحة لالإ�صالم 
والثقافــات  بــن احل�صــارات  احلــوار  وت�صــجيع  الإ�صــالمية،  والثقافــة 
والأديــان، والعمــل علــى ن�صــر القيــم الإ�صــالمية ال�ّصــمحة، واملتمثلة يف 
اإ�صاعة العدل وال�صالم، ومبادئ احلرية وحقوق الإن�صان، وفقًا للمنظور 

احل�صاري الإ�صالمي الثقايف.

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

عام 1989م
تتويجــًا لعالقات التعاون الوطيدة بن ال�صــلطنة واليون�صــكو، ا�صــتقبلت 
اليون�صــكو ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�س بن �صعيد املعّظـــــم 
ــم  -حفظــه اهلل ورعــاه- مبقّرهــا باري�ــس العا�صمــة الفرن�صــية؛ اإذ ُنظِّ
حفــل ا�صــتقبال كبري على �صــرف جاللتــه، واألقى جاللتــه - اأعّزه اهلل- 
خاللهــا خطابــًا تاريخيًا اأعلن فيه عن اإن�صــاء جائزة ال�صــلطان قابو�ــس 
حلماية البيئة حتت رعاية اليون�صكو، كما اأعلن جاللته -اأيَّده اهلل- عن 
تخ�صي�س ال�صــفينة العمانية )فلك ال�صــالمة( لتنفيــذ الرحلة البحرية 
مل�صــروع طريق احلرير الذي تقوم به اليون�صــكو؛ بهدف درا�صــة التفاعل 
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احل�صــاري بــن ال�صــعوب. مــن جانبــه األقــى الدكتــور فيديريكــو مايور 
املديــر العام لليون�صــكو كلمة للرتحيــب بجاللته، عربَّ فيهــا عن خال�س 
�صــكره وامتنانه جلاللة ال�صلطان  املعظم على دعمه ال�صخ�صي لربامج 
اليون�صــكو واأن�صــطتها. وقــد اأقيم املعر�س العماين بباري�ــس على �صــرف 
زيــارة جاللتــه، وا�صــتمل علــى العديد مــن اللوحــات العمانيــة الرتاثية 

واحل�صارية، عك�صت �صورًا رائعة لأوجه احلياة يف ال�صلطنة.

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

تتويجًا لزيارة جاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم - حفظه اهلل 
ورعاه -ملقر اليون�صــكو بباري�ــس عام 1989م؛ اأُن�صــئت جائزة ال�صــلطان 
نح على امل�صتوى العاملي  قابو�س حلماية البيئة، وتعدُّ اأول جائزة عربية مُتْ
يف جمــال حمايــة البيئــة، واجلائزة متنح كل عامن ل�صــخ�س، اأو هيئة، 
ْون البيئة وحماية  اأو موؤ�ص�صــة، اأو جمموعة اأ�صــخا�س لهم دور بارز يف �صَ
املحيط احليوي، واحلفاظ على الرتاث الطبيعي لالإن�صــانية، وذلك من 
خالل برنامج )الإن�صان واملحيط احليوي( يف اليون�صكو. وتعربِّ اجلائزة 
عن منظور ال�صلطنة العاملي؛ لأهمية م�صاركة الأ�صرة الدولية من �صعوب 
وحكومات يف �صــبيل حتقيق اأمن و�صالمة البيئة على كوكب الأر�س، كما 
تعّد اأي�صًا تثمينًا واعرتافًا باجلهود والإ�صــهامات البارزة التي يقوم بها 
الأفــراد، اأو املجموعــات، اأو املوؤ�ص�صــات، اأو املنظمــات يف جمــال حماية 
البيئــة. ويتوّلــى برنامــُج الإن�صــان واملحيط احليــوي - وهو اأحــد برامج 
منظمة اليون�صكو- الرت�صيَح لنيل هذه اجلائزة؛ بحكم اأنه برنامج علمي 
حكومي دويل، يقوم بالإ�صــراف على امل�صــروعات والأن�صطة البيئية على 
ر املعلومات، واأ�ص�س الإدارة العلمية  م�صتوى الدول الأع�صاء فيه، كما يوفِّ
للمو�صوعات واجلوانب البيئية كافة، وبحكم توّجهاته واأهدافه ي�صتطيع 

تقييَم املر�صحن ب�صكل علمي ودقيق لنيل اجلائزة. وقد ُمِنَحْت اجلائزة 
لالآتي:

عام 1991م
ُمِنَحْت هذه اجلائزة لأول مرة ملعهد البيئة يف املك�صيك.

عام 1993م
ح�صل العامل الت�صيكي الربوفي�صور جان جينيك على اجلائزة.

عام 1995م
قــررت اليون�صــكو منــح اجلائزة لل�صــلطات املالويــة القائمة علــى اإدارة 

املحمية الطبيعية التابعة لبحرية مالوي يف اأفريقيا.

عام 199٧م
تقــرر منــح اجلائــزة منا�صفة بن ق�صــم العلــوم البيئية بكليــة العلوم يف 
جامعة الإ�صكندرية بجمهورية م�صر العربية، ودائرة حماية الغابات يف 

جمهورية �صريالنكا الدميقراطية ال�صرتاكية.

عام 1999م
فازت باجلائزة موؤ�ص�صة ت�صارلز داروين، التي ت�صرف على اإدارة حممية 

جال باجو�س الإكوادور.

عام 2001م
ح�صلت جمعية ت�صــاد للمتطوعن حلماية البيئة بجمهوريةالت�صــاد على 

اجلائزة.
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عام 2003م
ُمِنَحــْت اجلائــزة منا�صفــة بن الربوف�صــور بيرتجوهان�صــي من الرنويج 
املتخ�ص�ــس يف جمــال التنــوع الأحيائــي، ومركــز علــم البيئــة باملعهــد 

الفنزويلي للبحث العلمي.

عام 2005م
ُمِنَحــْت اجلائزة منا�صفة بــن اإدارة الر�صيف البحري املرجاين الكبري 

يف ا�صرتاليا، والربوفي�صور ارن�صتو انكرلن-هوفليت�س من املك�صيك.

عام 200٧م
ُمِنَحــْت اجلائزة منا�صفة بن جوليو�ــس اأوزلين مديــر معهد اإيكولوجيا 
املناظر الطبيعية ب�صــلوفاكيا، ومعهد �صون التنوع البيولوجي بجمهورية 

اإثيوبيا. 

عام 2009م
فــاز باجلائــزة هيئــة احلدائــق الوطنيــة )OAPN(التي ت�صــرف عليها 

ق�صم املناطق الريفية واملناطق البحرية بوزارة البيئة الإ�صبانية. 

عام 2011م
فاز باجلائزة معهد بحوث الغابات بنيجرييا.

عام 2013م
ُمِنَحْت اجلائــزة منا�صفة بن الإدارة الوطنية حلماية الغابات ببولندا، 
ومنظمــة حمايــة احليــاة الربيــة املعر�صــة للخطــر بجمهوريــة جنــوب 

اأفريقيا. 

عام 2015م
فاز باجلائزة جمموعة بحوث عن الأرا�صي الرطبة من جامعة  بيوني�س 

اآير�س بالأرجنتن. 

عام 201٧م
فاز باجلائزة جمل�س احلدائق الوطنية يف جمهورية �صنغافورة.

و�ش��ام اليون�ش��كو جلاللة ال�شلطان قابو�س 
املعظم -اأعزه اهلل-

عام 1993م
مــت منظمــة الأمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة )اليون�صــكو(  قدَّ
بق�صــر العلــم مب�صــقط و�صــام اليون�صــكو جلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن 
�صــعيد املعظم- حفظه اهلل ورعاه - يف الذكرى الأربعن لإعالن النداء 
العاملي حلقوق الإن�صــان؛ وذلك تقديرًا جلاللته ملا قّدمه خدمة لق�صايا 
ال�صــالم والعدل الدوليْن، ولرعايته اخلا�صة لل�صــباب والرتبية وحماية 
البيئة والرتاث، كما ت�صــلَّم جاللته امليدالية الذهبية لبن �صــينا؛ تعبريًا 
عــن م�صــاعر الحــرتام والعرتاف مبــا حققه جاللته من منــو وازدهار 
علــى اأر�س ال�صــلطنة، وللمكانــة املرموقة التي حتظى بها ال�صــلطنة بن 

دول العامل.
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ان�شم��ام ال�ش��لطنة لالتفاقي��ات الدولي��ة 
التابعة لليون�شكو

عام 19٧٧م
ــت ال�صــلطنة اإلــى عــدٍد مــن التفاقيــات الدوليــة التــي ترعاهــا  ان�صمَّ
اليون�صــكو، ومنهــا: اتفاقيــة حمايــة املمتلــكات الثقافيــة يف حالــة نــزاع 

م�صلح، واتفاقية ب�صاأن ا�صترياد املواد الرتبوية والعلمية والثقافية.

عام 19٧8م
ت ال�صــلطنة اإلى اتفاقية ب�صــاأن التدابــري الواجب اتخاذها حلظر  ان�صمَّ
ا�صــتريادها  ومنــع  م�صــروعة  غــري  بطــرق  الثقافيــة  املمتلــكات  ملكيــة 

وت�صديرها ونقلها.

عام 1981م
ــت ال�صــلطنة اإلــى اتفاقيــة ب�صــاأن حمايــة الــرتاث العاملــي الثقايف  ان�صمَّ
ت منظمة اليون�صــكو هذه التفاقيــة يف املوؤمتر العام  والطبيعــي؛ اإذ اأقــرَّ
للمنظمة يف دورته ال�صــابعة ع�صــر من العام 1972م، وقد اْعُتِمَدْت هذه 
دان  التفاقيــة بعــد مالحظة اأن الــرتاث الثقايف والــرتاث الطبيعي مهدَّ
بالتدمري املتزايد، وهذا التدمري لي�س ب�صبب العوامل التقليدية فح�صب، 
واإمنــا اأي�صــًا ب�صــبب الأحــوال الجتماعيــة والقت�صادية املتغــرّية؛ التي 
تزيد من خطورة املوقف مبا حتمله من عوامل الإتالف والتدمري الأ�صّد 

خطرًا.

عام 1982م 
ــت ال�صــلطنة اإلــى اتفاقيــة العــرتاف بدرا�صــات التعليــم العايل،  ان�صمَّ
و�صــهاداته، ودرجاتــه العلميــة يف الــدول العربيــة؛ فقد نوق�صــت م�صــاألة 
العرتاف مبوؤهالت التعليم العايل للمرة الأولى داخل منظمة اليون�صكو 
خــالل الــدورة الثانيــة للموؤمتــر العــام املنعقــدة يف عــام 1947م، اإبــان 
تاأ�صي�ــس برنامــج التعليــم العايل، واعتمــد املوؤمتر العــام يف هذه الدورة 
قــرارًا يدعــم برنامج » العمــل مع اجلامعــات«، الذي كان اأحــد اأهدافه 

ال�صتة هو »النظر يف م�صكلة معادلة ال�صهادات«.

عام 1991م
ت ال�صلطنة اإلى اتفاقية ب�صاأن التعليم التقني واملهني مع اليون�صكو؛  ان�صمَّ
وذلك بهدف اإبراز الجتاهات والق�صايا املرتبطة بالتعليم والتدريب يف 
املجال التقني واملهني، واإ�صــهاماته املختلفة يف حتقيق مهمة اليون�صــكو، 

واملتمثلة يف تعزيز ال�صالم الدائم والتنمية امل�صتدامة.

عام 2005م
ْون الــرتاث الثقايف غري املادي  ــت ال�صــلطنة اإلى اتفاقية ب�صــاأن �صَ ان�صمَّ
باليون�صــكو، وفق املر�صوم ال�صــلطاين ال�صامي رقم )2005/56(، وعليه 
ــْون تراثها الثقايف  قامــت ال�صــلطنة باإعداد ا�صــرتاتيجية خا�صة بها ل�صَ

غري املادي.

عام 200٧م
ــت ال�صــلطنة اإلــى اتفاقية حماية تنــّوع اأ�صــكال التعبري الثقايف ®® ان�صمَّ

وتعزيزه؛ اإذ اأقّرت منظمة اليون�صــكو هذه التفاقية يف املوؤمتر العام 
د منظمة  للمنظمــة يف دورتــه  الثالثة والثالثن يف عام 2005م، وتوؤكِّ
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ــزة للب�صــرية، واأن التنوع  اليون�صــكو اأن التنــوع الثقــايف هو �صــمة مميِّ
الثقــايف - باعتبــاره تراثــًا م�صــرتكًا للب�صــرية- ينبغــي العتــزاز به، 

واملحافظة عليه.
ــت ال�صــلطنة يف هــذا العــام اأي�صًا اإلــى التفاقيــة الدولية ®® كمــا ان�صمَّ

ــطات يف جمال الريا�صــة، وكذلك اإلى اتفاقية ب�صــاأن  ملكافحــة املن�صِّ
توزيع الإ�صارات احلاملة للربامج املر�صلة عرب التوابع ال�صناعية.

املواق��ع الُعماني��ة امل�ش��جلة عل��ى لئح��ة 
الرتاث العاملي لليون�شكو

عام 198٧م
اأُدِرَجــْت قلعة بهالء على قائمة الــرتاث العاملي؛ لتكون اأول موقع عماين 
تراثــي ُيْدرج على هذه القائمة، وتقع هذه القلعة بولية بهالء مبحافظة 
الداخليــة حيــث اإطالل القلعة ال�صــاخمة بجدرانهــا واأبراجها العديدة، 
خري الــذي بنيت عليه،  وكذلــك الطــوب الذي بنيت به، والأ�صا�ــس ال�صّ
وال�صــور ال�صخــم الذي يحيــط بها بطول 12 كــم، واأبــراج مراقبة تزيد 
على اأربعن برجًا، كما يوجد مبقربة من القلعة اأي�صًا امل�صــجد اجلامع، 
ومدار�ــس القراآن الكــرمي، والبيــوت الطينية والأفالج، و�صــوق تقليدي، 
وم�صنــع للفخــار، كّل ذلك يجعل من هذا املوقع فريدًا من نوعه، ورمزًا 
َله يف عــام 1987م لالن�صمام  للقــوة والعظمــة يف ذلك الزمــان، مما اأهَّ

اإلى قائمة الرتاث العاملي.

عام 1988م
اأُدِرَجــْت مواقــع بات واخلطم والعن على قائمة الــرتاث العاملي، اإذ ُتَعّد 
هذه املواقع مبحافظة الظاهرة بولية عربي اأمنوذجًا بارزًا مل�صتوطنات 

الألــف الثالــث قبــل امليــالد ب�صــلطنة ُعمــان؛ لكونهــا ت�صــّم اأكــرب جتمع 
لالأبــراج واملقابــر الأثريــة املميــزة لهــذه احلقبــة. ولأهميتهــا من حيث 
كونها تراًثا اإن�صــانيًّا ي�صتويف �صــروط الأ�صالة وال�صالمة ومعايري القيمة 
ال�صــتثنائية؛ اأدرجتهــا جلنــة الــرتاث العاملــي التابعة ملنظمة اليون�صــكو 

�صمن مواقع الرتاث الثقايف العاملي.

عام 2000م 
اأُدِرَجْت مواقع اأر�س اللبان وهي: »وادي دوكة، و�ص�صر )وبار(، والبليد، 
وخــور روري )�صــمهرم(« علــى قائمــة الــرتاث العاملــي؛ اإذ اإنَّ التوا�صــل 
احل�صــاري بــن ال�صــرق والغرب الــذي كان لعمان الدور البــارز فيه من 
َع حكومة ال�صــلطنة على  خــالل جتــارة اللبان ُيَعّد ر�صيدًا اإن�صــانيًا، �َصــجَّ
�صيانــة املواقع الأثرية والطبيعية املرتبطــة بهذه التجارة وتاأهيلها. وقد 
وقع اختيار منظمة اليون�صــكو ملواقع اأر�س اللبان مبحافظة ظفار؛ كونها 
موطن �صــجرة اللبان وبالد املن�صــاأ والت�صدير، وُيَعّد و�صعها على قائمة 
اليون�صــكو للــرتاث العاملي الثقــايف والطبيعي قيمة م�صافــة لكنوز ُعمان 

وتراثها احل�صاري؛ ا�صتنادًا اإلى حيثيات علمية ومعايري عاملية.

عام 2006م
اأُدِرَج نظــام الــري بالأفالج على قائمة الرتاث العاملي؛ اعرتافًا بالإبداع 
الهند�صــي املتمّيــز الــذي بــرع فيــه العمانيون الأوائــل يف بنــاء الأفالج؛ 
ت جلنة الرتاث التابعة ملنظمة الأمــم املتحدة للرتبية والعلم  لذلــك اأقــرَّ
والثقافة )اليون�صــكو( اإدراج خم�صــة من الأفــالج العمانية �صمن لئحة 
الــرتاث العاملــي، وهي: فلج دار�ــس بولية نزوى، وفلــج اخلطمن بنيابة 
بركــة املــوز، وفلــج امللكي بوليــة اإزكي، وفلــج اجليلة بولية �صــور، وفلج 
املي�ّصــر بولية الر�صــتاق. وهذا ُيعدُّ اإجنازًا كبريًا يتحقق لل�صــلطنة على 

ال�صعيد العاملي .
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عام 2018م
اأُدِرَجْت مدينة قلهات الأثرية مبحافظة جنوب ال�صرقية بولية �صور لتكون 
خام�س املواقع الُعمانية املدرجة �صمن قائمة الرتاث العاملي؛ اعرتافًا من 
دول العامل واملجتمع الدويل باأن هذه املدينة ت�صكل تراثًا ثقافيًا لالإن�صانية؛ 
مــن خالل تبادل القيم الثقافية والتجاريــة يف ظل جتارة مملكة هرمز، 
التــي امتدت اإلى الهند وال�صن وجنوب �صــرق اآ�صــيا، كمــا تدمج املدينة 
�صمات الثقافات العاملية من القرون الو�صطى، من خالل النمط املعماري 

املختلف للمباين؛ نظرًا لالأ�صول الثقافية املختلفة ل�صكانها. 

امل�شاريع الدائمة مع منظمة اليون�شكو
عام 1999م

ــَز باأحدث الأنظمــة والتقنيات  افُتِتــَح ح�صــن الفليــج بولية بركاء، وُجهِّ
ال�صوتية، وال�صوئية؛ لإقامة فعاليات فنية اأو ثقافية ت�صــهم يف تن�صــيط 
بــن  الت�صــال  تعــزز  اأن�صــطه  لإقامــة  وكذلــك  بال�صــلطنة،  ال�صــياحة 
احل�صــارات وال�صــعوب، كمــا يتيح ذلــك اأي�صــًا فر�صة لو�صــائل الإعالم 
املحليــة والدوليــة؛ لت�صويــر واإعداد برامــج تلفزيونيــة واإعالمية تخدم 

الأن�صطة الثقافية والفنية يف ال�صلطنة.

عام 2003م
اأُن�ِصــَئ كر�صــي اليون�صــكو للتقنيــة احليويــة البحريــة بجامعة ال�صــلطان 
قابو�ــس، ومــن اأهــم اأهــداف هــذا الكر�صــي اإجــراء البحــوث العلميــة 
املتقدمــة، واإدخــال تقنيات جديدة يف جمال التقنيــة احليوية البحرية، 
اإ�صافــة اإلــى بنــاء القــدرات للكــوادر الوطنية. وخــالل الفــرتة الزمنية 

ق كثــرٌي من الإجنازات  الق�صــرية التي م�صت على اإن�صــاء الكر�صــي حتقَّ
على عدة اأ�صعدة منها: البحثية والأكادميية، وعقد املوؤمترات، وحلقات 
العمل، وتنمية العالقات املحلية والدولية بن جامعة ال�صــلطان قابو�ــس 

من جهة، واجلامعات الإقليمية والعاملية من جهة اأخرى.

الُعماني��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  فعالي��ات 
للرتبية والثقافة والعلوم 

عام 1998م
ت ال�صــلطنة ل�صــبكة املدار�ــس املنت�صــبة لليون�صــكو، مبدر�صتن من  ان�صمَّ
مدار�ــس التعليــم العــام الثانــوي )التعليــم مــا بعــد الأ�صا�صــي حاليــًا(، 
اإحداهما للذكور، والأخرى لالإناث على �صــبيل التجربة، ونتيجة للنجاح 
الباهــر يف حتقيــق الأهــداف املتوخــاة مــن خــالل هــذه التجربــة، فقد 
ارتاأت الأمانــة العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، 
بالتن�صــيق مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم بزيــادة عدد املدار�ــس املنت�صــبة 

لليون�صكو اإلى خم�س مدار�س يف عام 1999م.

ة املتمثلة يف زيادة  ومن اأجل تو�صــيع ال�صتفادة وحتقيق الأهداف املرجوَّ
املعرفــة بالق�صايــا العامليــة، و�صقل املعــارف والقدرات، وتنمية احل�ــس 
البتــكاري، وثقافــة ريــادة الأعمــال؛ زادت اأعــداد املدار�ــس املنت�صــبة 
لليون�صــكو؛ لت�صــمل �صــائر املديريــات التعليميــة مبحافظــات ال�صــلطنة، 

واأ�صبح عددها حاليًا)26( مدر�صة حكومية وخا�صة.

عام 2002م
مت اللجنة الوطنية العمانية بالتعاون مع املنظمة الإ�صالمية للرتبية  نظَّ
والعلوم والثقافة ووزارة الإعالم، الندوة الإقليمية حول �صناعة و�صــائل 
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الت�صــال الإلكرتونيــة يف العامل الإ�صــالمي؛ لأجل و�صع ا�صــرتاتيجيات 
كفيلــة باإن�صــاء وتطويــر �صناعة و�صــائل الت�صال الإلكرتونيــة يف العامل 
الإ�صالمي، مبا يتالءم مع خ�صو�صيات الثقافة الإ�صالمية، ولال�صتفادة 
اأي�صــًا مــن الإمكانــات املاديــة والب�صــرية والفنيــة املتوافــرة لــدى بع�س 
البلــدان الإ�صــالمية لتطويــر قطــاع �صناعة و�صــائل الت�صــال والإعالم 
الإلكرتونية، اإ�صافة اإلى تن�صــيق اجلهود واخلطط وال�صرتاتيجيات، يف 
�صبيل ت�صحيح �صورة الإ�صالم يف اخلارج من خالل البث باأكر من لغة.

عام 2006م
مــت اللجنــة الوطنيــة العمانية للرتبيــة والثقافة والعلــوم، ووزارة ®® نظَّ

الــرتاث والثقافة بدعم من الإي�صي�صــكو، النــدوة الدولية عن احلوار 
بــن احل�صــارات والثقافــات، وهدفــت النــدوة اإلــى تعزيــز الإميــان 
بالتنوع الإن�صــاين والثقايف يف املجال الدويل، واعتماد ثقافة احلوار 
والتفاهــم يف اأو�صــاط هيئــات املجتمــع املــدين، اإ�صافــة اإلى ت�صــليط 
ال�صوء على اإ�صــهام الثقافة العربية الإ�صــالمية يف حوار احل�صارات 
والثقافات، وفق املنظور الإ�صــالمي ملبداأ احلوار، وت�صــجيع وتن�صيط 
حركــة الرتجمة لأهم املوؤلفات والدرا�صــات لنقل الثقافات املختلفة، 
والتاأكيد على دور الرتجمة يف نقل املعرفة الإن�صانية، واإ�صاعة العلوم.  

يف اإطار برنامج اليون�صــكو لالحتفاء بالذكرى اخلم�صــينية اأو املئوية ®®
اأو مــن م�صاعفاتهمــا لوفــاة �صــخ�صية تاريخيــة لهــا تاأثــري يف ن�صــر 
ال�صــلم والتعاي�ــس، وكذلــك فاعلــة يف جمــال التفاهــم بن ال�صــعوب 
وحــوار الثقافــات والت�صــامح عامليــًا اأو اإقليميًا، اأو مــن خالل اأحداث 
تت�صــف باأهميــة عامليــة اأو اإقليمية تت�صح فيها ُمثــل املنظمة وقيمها، 
اإ�صافــة اإلــى تنوعها الثقــايف وطابعها العاملي؛ اأُْدِرَج ا�صــم عامل اللغة 
وموؤ�ص�ــس العرو�ــس: اخلليل بــن اأحمــد الفراهيــدي الأزدّي الُعمايّن 

)175هـ/791م( يف املوؤمتر العام لليون�صكو.

عام 200٧م
ــذه اللجنة الوطنية العمانية  اأُطِلــَق م�صــروع »توا�صل الثقافات« الذي تنفِّ
للرتبية والثقافة والعلوم �صنويًا، بالتعاون مع موؤ�ص�صة »توا�صل الثقافات« 
مــن خــالل تنظيــم رحــالت لل�صــباب ذكــورًا واإناثــًا مــن الــدول العربية 
والغربيــة. وُتَعّد هذه الرحالت من اأهم مبادرات ال�صــباب التي تدعمها 
اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للرتبية والثقافــة والعلوم، ومــن اأهّم اأهداف 
هــذه الرحالت اإتاحة الفر�صة لل�صــباب؛ لاللتقاء وجهــًا لوجه والتحاور 
فيمــا بينهــم، مما ي�صــهم يف دعم التنــوع الثقايف بن الدول، واكت�صــاب 

مهارات التوا�صل واحلوار مع الآخر.

عام 2009م 
بــداأت يف هذا العام م�صــاريع التواأمة وهي م�صــاريع تربط بن املدار�ــس 
العمانيــة املنت�صــبة لليون�صــكو وعــدد مــن املدار�ــس الأوروبيــة املنت�صــبة 
لليون�صــكو، وتهدف هذه امل�صــاريع اإلى تعزيز ال�صالت، وتقوية الروابط 
بن املدار�س املنت�صبة لليون�صكو، والتعرف على ثقافات ال�صعوب الأخرى 
وتراثهــا وعاداتهــا وتقاليدها، وتطوير املهــارات الجتماعية والثقافية، 
ومهــارات التوا�صــل بن الطالب، من خالل الزيــارات وتبادل اخلربات 
يف موا�صيــع وق�صايــا عامليــة، مثــل: ق�صايــا البيئــة والــرتاث والتبــادل 
الثقايف؛ اإذ قامت املدار�ــس العمانية املنت�صــبة لليون�صــكو مب�صاريع تواأمة 
مــع مدار�ــس مــن دول اأخرى، من ذلــك التواأمُة مع املدار�ــس الأملانية يف 
م�صــاريع: اللغة، والطاقة ال�صم�صــية، والتنّوع الإعالمي واحلوار الثقايف، 
وكذا مع املدار�س اللبنانية يف م�صروع ال�صباب من اأجل ال�صالم والتنمية 
امل�صــتدامة، وكذلــك مع املدار�ــس الدمناركية يف م�صــروع اإحياء الرتاث 

العاملي.
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عام 2011م
مــت اللجنــة الوطنية الُعمانيــة للرتبية والثقافة والعلــوم ندوة وطنية  نظَّ
بعنوان »دور الكيمياء يف احلياة« يف 22 مايو 2011م، هدفت هذه الندوة 
اإلى ت�صليط ال�صوء على ماآثر العلماء العرب وامل�صلمن يف علم الكيمياء، 
ول �صيما الرتكيز على دورهم الأ�صا�صي يف تاأ�صي�س هذا العلم، واإظهاره 
اإلى حّيز الوجود باعتباره علمًا له قواعده واأ�ص�صــه واأ�صوله، كما هدفت 
النــدوة اأي�صًا اإلى ت�صــليط ال�صوء علــى دور الكيميــاء يف احلياة اليومية 

املعا�صرة، وما يقدمه هذا العلم من ت�صهيالت وخدمات للب�صرية.

عام 2012م
مــت اللجنــة الوطنية العمانيــة للرتبية والثقافــة والعلوم بالتعاون ®® نظَّ

مــع وزارة الــرتاث والثقافــة، ومنظمة الإي�صي�صــكو النــدوة الإقليمية 
حــول »التنوع الثقايف ودوره يف اإثراء احلوار بن احل�صارات«، وذلك 
مبحافظــة م�صــقط خــالل الفــرتة 11-13 نوفمــرب 2012م. وهدفت 
النــدوة اإلــى ت�صــليط ال�صــوء علــى جهــود ال�صــلطنة يف دعــم التنــوع 
الثقــايف، والتعاي�ــس بــن الثقافــات، وتفعيــل اتفاقية حمايــة وتعزيز 
تنوع اأ�صكال التعبري الثقايف ، من خالل التعريف بها، وكذلك تعزيز 
تبادل اخلربات يف جمال دعم التنوع الثقايف، كما هدفت اإلى اإظهار 
الأبعــاد الإيجابية للتنوع الثقايف، والتعددية الفكرية على امل�صــتوين 
املحلــي والإقليمــي، ف�صــاًل عــن اإبــراز ال�صــورة احلقيقيــة للمجتمع 
العربــي والإ�صــالمي باعتبــاره نــواة للحوار، والتعاي�ــس ال�صــلمي بن 

الثقافات.

مــت وزارة الرتبيــة والتعليــم ممثلــة باللجنــة الوطنيــة الُعمانيــة ®® نظَّ
للرتبية والثقافة والعلوم ملتقى طالب املدار�ــس املنت�صــبة لليون�صــكو 
ة«، وقد ا�صــتهدف هذا  الأول، حتــت �صــعار »امل�صــتقبل بــن اأيــٍد �َصــابَّ

امللتقى )200( طالبًا من طالب املدار�س ممن ينتمون اإلى ال�صفن 
)11و12( مــن جميــع املحافظــات التعليمية بال�صــلطنة، وهدف اإلى 
فتــح قنوات احلوار والتوا�صل بــن الطالب، وتعزيز قدرات الطالب 
ومواهبهــم البتكاريــة، وترويــج ثقافــة الأعمــال التجاريــة وريــادة 
الأعمــال، وبــث الوعي املعــريف حول اأخالقيــات التكنولوجيا، ون�صــر 

ثقافة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.

عام 2013م
مــت اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم بالتعــاون  نظَّ
مــع جامعة ال�صــلطان قابو�ــس، »النــدوة الدولية حول احَلــدِّ من خماطر 
الكــوارث الطبيعيــة«، وذلــك يف الفــرتة مــن 28-29 اأكتوبــر 2013م، 
وهدفــت هــذه الندوة اإلى تعزيز الوعــي والإدراك باملخاطر الناجتة عن 
الكوارث الطبيعية، و�صبل تعبئة املوارد الوطنية والدولية، ولفت النتباه 
اإلــى املعوقــن، ومراعــاة خ�صو�صيتهــم اأثنــاء الكــوارث، وكذلــك تبادل 
اخلربات وال�صــتفادة من املمار�صــات اجليدة يف جمــال مبادرات احَلّد 

من خماطر الكوارث الطبيعية يف العامل.

عام 2014م
مــت اللجنــة الوطنيــة الُعمانيــة للرتبيــة والثقافة والعلــوم امللتقى ®® نظَّ

الثاين لطالب املدار�س حتت �صعار »جيل واٍع وم�صوؤول«، الذي يهدف 
اإلى توفري املناخ املنا�صب للتعبري الإيجابي بحرية عن الآراء والأفكار 
البنــاءة، وتعريف الطالب امل�صــاركن باحلرف العمانيــة التقليدية، 
الفوتوغــرايف،  الت�صويــر  الطــالب ومواهبهــم يف  قــدرات  وتعزيــز 
وترويج ثقافة الأعمال التجارية وريادة الأعمال، وبّث الوعي املعريف 
يف توظيف التكنولوجيا خلدمة املجتمع، ون�صر ثقافة العمل التطوعي 

وخدمة املجتمع بن الطالب.
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ا�صــت�صافت ال�صــلطنة ممثلة بوزارة الرتبية والتعليـــم بالتعاون ®®
اأعمــال  مــع اليون�صكـــو خــالل الفــرتة 12-14 مايــو 2014م، 
الجتمــاع العاملي للتعليم للجميع، مب�صــاركة القيادات الرتبوية 
التي ميّثلها خم�صون وفدًا برئا�صة وزراء الرتبية اأو نوابهم، من 
لون دول اأوروبا الغربية و�صــمال  خم�ــس جمموعات اإقليمية، ميثِّ
اأمريكا، ودول اأوروبا ال�صــرقية، ودول اأمريكا الالتينية والبحر 
الكاريبــي، ودول اآ�صــيا واملحيــط الهــادي، والــدول الأفريقيــة، 
والــدول العربيــة، وكذا ممثلون عــن الــوكالت الراعية حلركة 
التعليم للجميع، وال�صراكة العاملية من اأجل التعليم، والوكالت 
املتحــدة  الأمــم  ومنظمــات  الأطــراف،  واملتعــددة  الثنائيــة 
واملنظمــات الإقليميــة، وهيئــات املهــن التعليميــة، ومنظمــات 
املجتمع املدين، واملبادرات الطليعية يف جمال التعليم للجميع، 
والقطــاع اخلا�س، ومعاهد وموؤ�ص�صــات البحــث. وتكمن اأهمية 
الجتمــاع يف كونــه الأخري الذي ي�صم ال�صــركاء كافة يف حركة 
التعليــم للجميــع، قبل انعقــاد املنتدى العاملــي للرتبية يف كوريا 
اجلنوبيــة عــام 2015م، مــن اأجــل تنقيــح الأفكار والــروؤى عن 
اأهداف التعليم يف مرحلة ما بعد عام 2015م واأولوياته وغاياته، 
وكذلــك تبــادل الآراء واملقرتحــات لالتفــاق على ا�صــرتاتيجية 
تهدف اإلى �صمان اإدراج التعليم يف �صميم خطة التنمية ملا بعد 
عــام 2015م، وتعزيــز قاعدة املعارف ب�صــاأن التعليــم للجميع، 
والتن�صيق والتعاون من اأجل حتقيق الأهداف الإمنائية املت�صلة 
بالتعليــم، وذلك من خالل مناق�صــة وحتليــل التقدم املحرز يف 
حتقيــق الأهداف ال�صــتة للتعليم للجميع؛ ا�صــتنادًا اإلى التقرير 
العاملي لر�صد التعليم للجميع للفرتة 2013-2014م، والتقارير 
الإقليميــة وغريها مــن الوثائق، والوقوف علــى التحديات التي 

حتول دون اإحراز التقدم يف هذا املجال.
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عام 2015م
�صمــن تو�صيــات املوؤمتر العاملي للرتبية من اأجل التنمية امل�صــتدامة، ®®

ول �صــيما البنــد اخلا�ــسّ بـ»تعزيز بيئــة التعّلم والتدريــب«؛ افَتَتَحْت 
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم م�صــروع »املدار�س 
اخل�صراء« باملدار�ــس التابعة لوزارة الرتبيــة والتعليم؛ وذلك بهدف 
حتويــل البيئــة املدر�صــية اإلــى بيئــة م�صــتدامة، من خالل ا�صــتخدام 
مكونات هذه البيئة وتوظيفها بطريقة ت�صــمح با�صــتدامتها، واإك�صاب 
الطالب املعلومــات واملهارات والجتاهات البيئية، وم�صــاركة اأولياء 
الأمــور واملجتمــع املحلــي يف جعــل البيئــة املدر�صــية بيئة م�صــتدامة، 
واإيجــاد ثقافــة ال�صــتدامة وتعزيــز كفاياتهــا لــدى كل مــن الطالب 
واملعلمــن والإداريــن، وتنفيــذ عــدد من الأن�صــطة والفعاليــات التي 
ت�صــتهدف كل مــن: الطــالب واملعلمــن والإداريــن داخــل املدر�صــة، 
وكذا اأولياء الأمور؛ لتوعيتهم مبفهوم ال�صــتدامة والرتبية؛ من اأجل 

التنمية امل�صتدامة.

مــت اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم نــدوة ®® نظَّ
الحتفــال بالذكــرى املئويــة الرابعــة للطبيــب وال�صيــدلين العماين 
�ْصَتاقّي بتاريخ 18 فرباير2015م  را�صد بن عمرية بن ثاين الِعْيِنّي الرُّ
مبحافظــة م�صــقط؛ وذلك يف اإطار الحتفاء بنــزوى عا�صمة للثقافة 
الإ�صالمية، والحتفال مبرور70 عاًما على اإن�صاء اليون�صكو، وهدفت 
النــدوة اإلــى التعريــف ب�صــخ�صية الطبيب العماين را�صــد بن عمرية 
من خالل اإبراز جهوده العلمية وموؤلفاته، وكذلك الإ�صــهام يف حفظ 
الإنتاج املعريف والرتاث العلمي، والإجنازات الطبية لهذه ال�صخ�صية 

العمانية من ال�صياع والندثار. 

مت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع ®® نظَّ
جامعة ال�صــلطان قابو�ــس والهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون الندوة 

الوطنيــة عن »الإذاعــة وال�صــباب«، وذلك بتاريــخ 24فرباير2015م 
بجامعة ال�صــلطان قابو�س، وهدفت الندوة اإلى تكثيف الوعي باأهمية 
الإذاعــة يف توعيــة ال�صــباب، وتبــادل اخلــربات الوطنيــة يف املجــال 
الذاعي، والنهو�س بالإذاعة يف جمتمعنا، اإ�صافة اإلى اإبراز الإذاعة 
بو�صفهــا اأداًة للتنميــة، وتو�صيــح اإ�صــهاماتها يف املجــالت املختلفة، 
والتعريــف باإجنــازات الإذاعات املختلفة يف ال�صــلطنة، وا�صــتهدفت 
النــدوة الإعالميــن ال�صــباب والطــالب اجلامعيــن يف تخ�ص�صات 
ال�صحافــة والإعــالم، وجماعة الإذاعة املدر�صــية يف بع�س مدار�ــس 

التعليم ما بعد الأ�صا�صي مبحافظة م�صقط.
مت اللجنة الوطنية العمانية بالتعاون مع منظمة الإي�صي�صكو اأعمال ®® نظَّ

النــدوة الإقليميــة للمنطقــة العربية عــن الفجوة الرقميــة ومتطلبات 
 8 الفــرتة 7-  عقــدت يف  والتــي  الإ�صــالمي،  العــامل  مواجهتهــا يف 
دي�صــمرب 2015م مب�صقط، مب�صاركة عدد من املتخ�ص�صن يف جمال 
املعلوماتيــة والعاملــن يف مراكز املعلومات، وكذلــك املعنين بتطوير 
تقنية املعلومات والت�صالت يف املوؤ�ص�صات والإدارات احلكومية بدول 
جمل�ــس التعــاون اخلليجي، اإذ هدفــت الندوة اإلى الطــالع على اآخر 
التطورات العاملية الكبرية املت�صارعة يف جمال املعلومات والت�صالت، 
واأثر ذلك يف الدول الأع�صاء يف منظمة الإي�صي�صــكو، وكذلك درا�صــة 
التحديــات املوؤثــرة علــى توظيــف منجــزات املعرفــة والتكنولوجيــا 
الرقميــة يف خدمــة التنميــة امل�صــتدامة يف العامل الإ�صــالمي، وكيفية 
التغّلب عليها، وبحث �صــبل تطوير مهارات املوارد الب�صــرية يف العامل 
الإ�صالمي، مبا ميكنها من مواكبة التقدم العلمي يف جمال تكنولوجيا 
املعلومــات، اإ�صافــة اإلى و�صــع ت�صورات اأولية خلطــة اإقليمية للتعاون 

التكنولوجي واملعلوماتي بن الدول الأع�صاء بالإي�صي�صكو.
مت اللجنة الوطنية الُعمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع ®® نظَّ

منظمــة الإي�صي�صــكو ندوة وطنيــة عن اقت�صادات املعرفــة بتاريخ 30 
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دي�صمرب 2015م بجامعة ال�صلطان قابو�س، مب�صاركة عدد من اخلرباء 
الُعمانيــن مبختلــف اجلهات املعنيــة باقت�صاد املعرفة يف ال�صــلطنة؛ 
وذلــك بهدف التعريف مبفهــوم اقت�صاد املعرفة واأ�ص�صــه وجمالته، 
ودوره يف اقت�صاد العامل املعا�صر، واأثره يف النمو القت�صادي وخطط 
التنمية امل�صــتدامة، وكذلك الت�صــجيع لتخــاذ التدابري الالزمة؛ من 
اأجــل النتقــال اإلى القت�صــاد القائم على املعرفة مــن خالل حتديد 
ّنــاُع القــرار الرتكيز عليها  القطاعــات واملجــالت التــي قد يحتاج �صُ
ورفدهــا باملعرفة، وكذلك التوعية بالأثر الإيجابي ملجالت البتكار، 

خا�صة عند دمج املعرفة يف القت�صاد الوطني.

عام 2016م
ا�صــت�صافت ال�صــلطنة »امللتقى العلمي الآ�صيوي الرابع« يف الفرتة من ®®

11- 16 دي�صمرب 2016م، الذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم ممثلة 
يف اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للرتبية والثقافة والعلــوم، بالتعاون مع 
املنظمــة العامليــة ل�صــتثمار اأوقــات الفــراغ يف العلــوم والتكنولوجيــا 
)املل�صــت(، وا�صتهدف امللتقى فئة ال�صباب من عمر )9- 25( �صنة؛ 
اإذ هدف اإلى �صقل املهارات العلمية والبتكارية للطالب وال�صــباب، 
وتقدير جهود الطالب وم�صــرفيهم مــن العاملن يف جمال البتكار، 
اإ�صافــة اإلــى اإتاحــة الفر�صــة للتقــاء اأ�صحــاب امل�صــاريع البتكارية 
باأ�صحــاب الأعمــال؛ لتبــادل التعــاون فيمــا بينهم وتبــادل اخلربات 
بــن امل�صــاركن، وتاأ�صي�ــس عالقات �صــراكة وتعــاون يف تطوير بع�س 
امل�صــاريع، اإلــى جانب م�صــاركة طــالب ال�صــلطنة مب�صــاريع ابتكارية 

�صمن حدث علمي دويل.

مــت اللجنــة الوطنية العمانيــة للرتبية والثقافــة والعلوم بالتعاون ®® نظَّ
مع املندوبية الدائمة لل�صــلطنة لدى اليون�صــكو مبقر املنظمة بباري�س 
يف 4 اإبريــل 2019م نــدوة علميــة لالحتفاء بالطبيب الُعماين را�صــد 
ّي الِعْينّي الُر�ْصــَتاقّي )1019هـ/1610م(،  ابــن عمرية بن ثاين الُقِرّ

وهدفــت النــدوة اإلــى التعريــف بن�صــاأته وحياتــه واآثــاره العلميــة من 
خــالل اأوراق العمــل التي قدمــت خالل الندوة، وقد اأُدرج ا�صــم هذه 
اأو املئويــة  ال�صــخ�صية يف برنامــج اليون�صــكو للذكــرى اخلم�صــينية 
لالأحــداث التاريخيــة املهمــة، وال�صــخ�صيات املوؤثــرة عامليــًا، وذلك 

خالل الدورة 37 للموؤمتر العام لليون�صكو يف العام 2013م.

مــت اللجنــة الوطنيــة العمانيــة للرتبيــة والثقافة والعلــوم يف 28 ®®  نظَّ
دي�صــمرب 2016م نــدوة تعريفيــة عــن الطبيــب والفيزيائــي العماين 
حــاري املعــروف بابــن  اأبــو حممــد عبــداهلل بــن حممــد الأزدي ال�صُّ
الذهبــي)ق 5هـــ/13م(، اإحدى ال�صــخ�صيات العمانيــة املدرجة  يف 
الدورة )38( للموؤمتر العام لليون�صكو يف عام 2015م �صمن برنامج 
�صــجل ال�صــخ�صيات العاملية املوؤثرة باليون�صــكو، وهدفت الندوة اإلى 
التعريــف بهــذه ال�صــخ�صية على امل�صــتوى املحلي من خالل ت�صــليط 
ال�صوء على حياته ورحالته يف طلب العلم، وبحث ودرا�صــة اجلوانب 
املتعلقة باأبرز اإ�صهاماته يف العديد من املجالت العلمية ومنها الطب 
والفيزياء، واأهم اإجنازاته العلمية املتمثلة يف كتابه املو�صــوعي املاء، 

الذي يعد اأول معجم طبي لغوي يف مو�صوعه.
عام 201٧م

مــت اللجنــة الوطنية الُعمانية للرتبيــة والثقافة والعلوم ندوة ال�صــيخ  نظَّ
العاّلمة الإمام نور الدين عبداهلل بن حميد ال�صاملي )1332هـ/1914م( 
امل�صلــح الجتماعــي واملو�صــوعي الُعماين، اأحــد ال�صــخ�صيات الُعمانية 
املدرجــة يف الــدورة )38( للموؤمتــر العــام لليون�صــكو يف عــام 2015م  
�صمن برنامج اليون�صــكو، وهدفت الندوة اإلى التعريف بهذه ال�صــخ�صية 
علــى امل�صــتوى املحلي، واإبراز املناهج العلمية التــي اتبعها واأهم نتاجاته 
العلميــة، وكذلك ت�صــليط ال�صوء علــى التاأثري العاملي لهذه ال�صــخ�صية، 
 اإ�صافة اإلى التعريف بربنامج اليون�صــكو لالحتفال بالذكرى اخلم�صينية

اأو املئوية لالأحداث التاريخية املهمة وال�صخ�صيات املوؤثرة عامليًا.



الفصل الخامس عشر
محطات أخرى مشرقة في مسيرة التعليم



»اإنَّ تدريب ال�شباب وتاأهيلهم لياأخذوا مواقعهم بكل جدارة، يف �شتى ميادين العمل لهو اأمٌر 
بالغ الأهمية، وواجب وطني تقع م�شوؤوليته على عاتق كل مواطن عماين، فبدون التدريب 
والتاأهي��ل وا�ش��تمرار �شق��ل املهارات النافعة، وتنمية اخلربات املفي��دة، ي�شبح التعليم يف َحّد 
ذاته غر ُملَبٍّ جلميع متطلباتنا الأ�شا�شية؛ فال�شناعة التي ن�شعى اإىل اإقامتها وتطويرها، 
دُّ يف توفر كافة الو�ش��ائل وال�ش��بل لت�ش��جيعها حتتاج لتوطينها اإىل كوادر مدّربة، واأيٍد  وجَنِ
عامل��ة ماه��رة من اأبناء البلد، وكذلك احلال بالن�ش��بة للزراعة والرثوة ال�ش��مكية، والتجارة 
والقت�ش��اد، والإدارة العام��ة واخلدم��ات، و�ش��ائر مراف��ق احلي��اة.. كله��ا بحاج��ة اإىل كف��اءات 

ماهرة، وخربات متنوعة...«

من النطق ال�شامي
مبنا�شبة العيد الوطني الثاين والع�شرين املجيد

18 نوفمرب 1992م



1٩0

معهد الإدارة العامة
عام 19٧٧م

اأُن�ِصــَئ معهــد الإدارة العامــة ليكــون وحــدة تابعــة لــوزارة �صــوؤون 
الديــوان ال�صــلطاين، وذلــك يف اإطــار اهتمــام حكومــة ال�صــلطنة 
باإعــداد كفــاءات حكوميــة قادرة علــى الوفاء مبتطلبــات العمل يف 
وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة، ومواكبــة التطويــر والتحديــث 
القت�صــادي والجتماعــي يف البــالد. وقــد حتــددت �صفــة املعهــد 
القانونيــة ب�صدور املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم )80/18( 
باعتبــاره هيئــة علمية تتمتع بال�صــخ�صية العتباريــة، وتتبع وزارة 
�صــوؤون الديوان ال�صــلطاين، ويتولى الإ�صــراف عليها جمل�س اإدارة 
برئا�صــة وزير �صــوؤون الديوان ال�صــلطاين، رئي�ــس جمل�ــس اخلدمة 
املدنيــة وع�صوية كل من: وزير الرتبية والتعليم و�صــوؤون ال�صــباب، 
ووزير ال�صــوؤون الجتماعية والعمل، ووكيل ال�صوؤون املالية، واملدير 

العام لديوان �صوؤون املوظفن، واملدير العام للمعهد. 

وباإلغاء وزارة �صوؤون الديوان ال�صلطاين يف اأكتوبر 1986م، و�صدور 
املر�صــوم ال�صلطاين ال�صــامي رقم )86/60( بتوزيع اخت�صا�صات 
الديــوان؛ حتــددت تبعية املعهد برئي�ــس جمل�ــس اخلدمــة املدنية. 
ويف يونيــو 1988م، ومبوجــب املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقــم 
)88/48( باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي لــوزارة اخلدمــة املدنيــة؛ 
اأحلــق املعهد بــوزارة اخلدمــة املدنية لتكــون وحدة تابعــة للوزير. 
وكان �صدور املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم )90/42( باإعادة 
تنظيــم املعهــد بدايــة ملرحلــة جديدة يف م�صــرية املعهد، فقــد اأّكد 
املر�صــوم ال�صلطاين ال�صــامي على و�صع املعهد كهيئة علمية، تتمتع 
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بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل الإداري واملايل، وتتبع وزير اخلدمة 
املدنية، رئي�س جمل�س الإدارة .

وانطالقــًا مــن طبيعــة اأدوار معاهــد ومدار�ــس الإدارة؛ فقــد حتــددت 
اخت�صا�صات املعهد يف رفع م�صتوى اأداء موظفي اجلهاز الإداري للدولة 
مبختلــف م�صــتوياتهم الإداريــة، عن طريــق الربامج العلميــة التدريبية 
امل�صتمرة، وتعميق املفاهيم الإدارية، واإجراء البحوث العلمية - النظرية 
وامليدانيــة - وتقــدمي امل�صــورة للــوزارات والدوائــر احلكوميــة والهيئات 
واملوؤ�ص�صات العامة؛ لالإ�صهام يف حل م�صاكلها يف جمالت الإدارة العامة 

املختلفة. 

كمــا اخت�ــسّ املعهــد بتدعيــم العالقــات يف مياديــن الإدارة العامــة بن 
�صلطنة ُعمان واملوؤ�ص�صات املماثلة يف امل�صتوى الإقليمي والعربي والدويل 

والقيام باأعمال جمع املعلومات الإدارية وتوثيقها ون�صرها. 

ويف اإطار هذه ال�صالحيات  قام املعهد بتلبية احتياجات وحدات اجلهاز 
 الإداري للدولــة، مــن الربامــج واللقاءات العلمية والنــدوات واملوؤمترات

- العامة واخلا�صة - يف جمالت الإدارة املختلفة، واملجالت ذات ال�صلة 
باملالية، واملحا�صــبة، والقانــون، واملعلومات الإدارية ، وتقنية املعلومات. 
وقــد تطور ن�صــاط املعهــد با�صطراد، فبلغــت الطاقة ال�صــتيعابية له يف 
الوقــت احلا�صــر)5000( متــدرب �صــنويًا، كمــا اأ�صــهم املعهــد يف دعم 
جهــود التعمن من خالل تنفيذ الربامج الإعدادية، والربامج التاأهيلية 
املوجهــة لتاأهيــل اخلريجــن اجلدد عنــد اللتحاق باخلدمــة، كما تولى 

املعهد خالل عامي 2012-2013م تدريب املوظفن اجلدد.

عام 2016م
�صدر املر�صــوم ال�صلطاين ال�صــامي رقم ) 2016/28( اخلا�س باإ�صدار 

نظام معهد الإدارة العامة.

النادي العلمي
عام 1989م

افُتِتــَح النــادي العلمــي، وهــو عبارة عن مركــز علمي ثقايف تابــع لوزارة 
الرتاث والثقافة، تتوفر فيه الإمكانات املنا�صبة للقيام بالأن�صطة العلمية 
املختلفة؛ بغية حت�صــن م�صتوى فهم العلوم وا�صتيعاب املبادئ واملفاهيم 
عرب التجربة والتطبيق والتفاعل املبا�صر. وللنادي عدة فروع يف خمتلف 
حمافظات ال�صــلطنة، تتبع املركز الرئي�ــس للنادي يف حمافظة م�صقط، 
وقــد اأُن�صــئت هــذه الفــروع يف حمافظــات ظفــار وال�صــرقية وم�صــندم 
والداخليــة والباطنــة والربميي، وترتكز روؤية النــادي على ثالثة حماور 
رئي�صــة، هــي: املجتمــع، والتكنولوجيــا، والإبــداع والبتــكار؛ اإذ يتكاتف 
املجتمــع ب�صــرائحه كافــة مــن املجتمع املــدين وجمتمع رجــال الأعمال، 
مــع التقــدم التكنولوجــي ل�صناعة الإبــداع والبتكار؛ ليعــود بالنفع على 

املجتمع.

ويقــوم النــادي بــدور فاعل يف تطويــر املواهب وتنمية القــدرات وتكوين 
الذهنيــة العلميــة، كمــا اأنــه ذو اأهميــة ملمو�صــة يف توفــري منــاخ علمــي 
ناجح، وتر�صــيخ العمل اجلماعي من خالل املمار�صــة وامل�صــاركة. وتقوم 
ا�صرتاتيجية النادي العلمي على ثالثة حماور اأ�صا�صية، هي: العمل على 
ن�صــر الثقافــة العلمية يف املجتمع، واكت�صــاف املبدعــن يف جمال العلوم 

ورعايتهم، وامل�صاهمة يف تطوير العلوم والتكنولوجيا. 
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متحف الطفل
عام 1990م

ة  افُتِتَح متحف الطفل يف حمافظة م�صــقط، اإذ ُيَعدُّ املتحف و�صــيلة عمليَّ
لتب�صــيط العلوم والتكنولوجيا، وا�صتعرا�س مراحل تطورها، اإ�صافة اإلى 
طة، وهذا  عر�س الخرتاعات والو�صائل احلديثة باأ�صاليب �صائقة ومب�صَّ
يتيــح للزائر الطالع على الدور احليوي الذي يقوم به العلم يف خمتلف 

جوانب احلياة.

مكتبة املعرفة العامة 
عام 1990م

بتوجيهات كرمية من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن 
�صــعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- اأُن�ِصَئت مكتبة املعرفة العامة التابعة 
ملركــز ال�صــلطان قابو�ــس العــايل للثقافــة والعلــوم، وتهدف املكتبــة اإلى 
الإ�صــهام يف رفع امل�صــتوى الثقايف والفكري لالأفــراد من خالل الطالع 
املعريف و ت�صجيع التعلم الذاتي، ومتكن الطلبة واملهتمن والباحثن من 
الو�صول اإلى املعلومات ذات ال�صلة مبو�صوعات اهتماماتهم ودرا�صاتهم 
واأبحاثهــم العلمية، وكذلك تعزيز احلياة الثقافية يف املجتمع واإثرائها، 
باعتبارهــا مركزًا لتقــدمي املعلومات املوثوقة، اإ�صافــة اإلى جمع الرتاث 
العماين وتوثيقه وحفظه، وتي�صري الطالع عليه، ف�صاًل عن التوا�صل مع 
املجتمــع املحلي وتلبية احتياجاته من التدريب من خالل اإقامة الربامج 
الثقافيــة والــدورات التدريبية  وحلقــات العمل الهادفة، التي ت�صــهم يف 

بناء م�صتقبل واعد للنا�صئة وال�صباب وعموم القراء. 

وت�صــتهدف املكتبــة بخدماتهــا املتعــددة اجلمهــور العــام مــن الطلبــة 

والباحثن والدار�صن مبختلف فئاتهم، وذلك من خالل توفري جمموعة 
قيمــة مــن م�صادر املعلومــات املختلفــة باللغتــن العربيــة والإجنليزية، 
التــي تتنــوع م�صــتوياتها ومو�صوعاتهــا لتكــون منا�صــبة وملبيــة لرغبات 
جميــع الفئات العمرية، وحتتوي املكتبــة على جمموعة كبرية من الكتب 
والوثائــق املطبوعــة، كمــا ت�صــرتك يف جمموعــة مــن قواعــد البيانــات 
الإلكرتونيــة باللغتن العربية والإجنليزيــة، وت�صم يف ثنايا اأركانها تنوع 

ثري من املجالت والدوريات العلمية.

املعهد الدبلوما�شي
عام 1991م

افُتِتَح املعهد الدبلوما�صي، الذي اأن�صئ بتوجيهات �صامية من لدن ح�صرة 
�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعّظم - حفظه اهلل ورعاه-، 
ويهدف املعهد اإلى متكن الدبلوما�صــين الُعمانين من الطالع امل�صتمر 
على التطورات ال�صيا�صية الدولية املتالحقة، وكذلك اإلى ت�صجيع اخلرباء 
والباحثــن الُعمانين يف معاجلة مو�صوعات الدبلوما�صــية الدولية، وفق 
اأ�صول البحث العلمي ومناهجه، وذلك بتدريب موظفي وزارة اخلارجية 
ومــن لهــم �صلــة بالعمــل الدبلوما�صــي، مــن خــالل عقــد دورات داخلية 
وخارجيــة تخ�ص�صيــة واأكادميية؛ لتطوير قدراتهــم يف متطلبات العمل 
الدبلوما�صــي من جوانبه ال�صيا�صــية والقت�صادية والجتماعية والتقنية 
كافة، ومن خالل الإعداد اجليد ملقارنة النظريات بالتطبيقات العملية.
ويعتمــد املعهــد حاليــًا على الدرا�صــات والأبحــاث اأكر من كونــه معهدًا 
اأكادمييًا مينح ال�صــهادات الأكادميية، وبالتايل تعتمد الدرا�صــة باملعهد 
علــى الدمــج بن الطابــع املهنــي والطابع الأكادميــي، اإ�صافــة اإلى ذلك 
يقوم املعهد بتقييم وحتليل التقارير والدرا�صــات التي تعدها املوؤ�ص�صات 

الأكادميية والفكرية الدولية، والكتب ذات الهتمام العام.
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وحدة الدرا�شات الُعمانية بجامعة
اآل البيت بالأردن

عام 1998م
�َصــْت وحــدة الدرا�صــات الُعمانية يف جامعــة اآل البيــت الأردنية، وقد  اأُ�صِّ
جــاء تاأ�صي�صــها مبوجب منحــة كرمية من لدن ح�صــرة �صاحب اجلاللة 
ال�صــلطان قابو�ــس بن �صــعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-، وي�صرف على 
الوحدة مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية. وتهدف الوحدة 
اإلــى الهتمــام بالدرا�صــات الُعمانية ون�صــر الوعــي بقيمتهــا، والتعريف 
بُعمــان، وتقدمي درا�صــات علميــة ر�صينة ذات �صلة بال�صــلطنة، والعناية 
بتحقيــق عيــون الرتاث الُعماين وفق الأ�صــول العلمية احلديثة، وترجمة 
الدرا�صــات ال�صت�صــراقية املتعلقة بال�صلطنة، ف�صاًل عن ت�صجيع التعاون 
الثقــايف والأكادميي والبحثي، وتبادل اخلــربات والزيارات واملطبوعات 
بــن اجلامعــة واملوؤ�ص�صــات املعنيــة يف ال�صــلطنة وخارجهــا، اإ�صافة اإلى 
اإقامة املوؤمترات والندوات واملحا�صرات واملعار�س التي تهتم بال�صلطنة 
قدميــًا وحديثــًا، كما تعمل الوحــدة على ت�صــجيع الأكادميين والباحثن 
يف املوؤ�ص�صــات الأكادمييــة والبحثيــة يف كال البلديــن؛ لق�صــاء اإجــازات 
التفــرغ العلمــي اأو زيــارات علميــة يف الكليــات واملعاهــد املتخ�ص�صة يف 
كال البلدين، والتعاون يف م�صاريع بحثية م�صرتكة. وقد اأ�صدرت الوحدة 
عــدة اإ�صدارات من بينها: كتاب )الإمامــة الإبا�صية يف ُعمان(، وكتاب 
)درا�صــات يف تاريــخ ُعمان(، وكتــاب )اخلليل بن اأحمــد الفراهيدي(، 
التــي جــاءت �صمــن ح�صيلــة  الإ�صــدارات واملن�صــورات  وغريهــا مــن 
الدرا�صات البحثية التي اأُعدت عن جوانب التاريخ واحل�صارة الُعمانية، 

اإلى جانب اأعمال املوؤمترات والندوات.

املعهد العايل للق�شاء
عام 2010م

اأُن�ِصــَئ املعهد العايل للق�صاء مبوجب املر�صــوم ال�صــلطاين ال�صــامي رقم 
)2010/35( ال�صادر يف 11 اإبريل 2010م ، وقد اأن�صــئ يف ولية نزوى 
مبحافظة الداخلية، وت�صــتغرق مدة الدرا�صة فيه �صنتن ون�صف ال�صنة، 
يتلقى فيها الدار�صون تاأهياًل نظريًا وعمليًا يف اأ�صا�صيات املواد ال�صرعية 
والقانونيــة والق�صائيــة. ويقدم املعهد دبلوم الدرا�صــات العليا يف العلوم 
الق�صائية، وكذلك برنامج املاج�صتري يف احلقوق يف تخ�ص�صي القانون 
العــام والقانــون اخلا�ــس. وتتمثــل اأهــداف املعهــد يف تدريــب الق�صــاة 
امل�صــاعدين ومعــاوين والإدعــاء العــام، وتاأهيلهــم علمّيــًا وتطبيقيــًا يف 
جمــال الق�صــاء والإدعاء العــام، والعمل على الرتقاء بامل�صــتوى العلمي 
والعملــي للق�صــاة واأع�صاء حمكمــة الق�صــاء الإداري واأع�صــاء الإدعاء 
العــام، وتدريب م�صــاعدي الق�صاة، ومن يف حكمهــم، وموظفي الإدعاء 
العــام، وتدريــب املوظفن القانونيــن العاملن باجلهــاز الإداري للدولة 
واملحامــن العمانيــن، اإ�صافــة اإلــى تنمية البحــث العلمــي، وتاأ�صيله يف 
فروع ال�صريعة والقانون والق�صاء، وجمع الدرا�صات والأبحاث والأحكام 
واملبــادئ الق�صائيــة وال�صــرعية وحفظهــا، واإعــداد قاعــدة للمعلومــات 

الق�صائية والت�صريعية.

مكتبة ح�شن ال�شموخ
عام 2012م

مبوجــب توجيــٍه �صــاٍم مــن لــدن ح�صــرة �صاحــب اجلاللــة ال�صــلطان 
ن  قابو�ــس بن �صــعيد املعظم - حفظــه اهلل ورعاه- افُتِتَحــت مكتبة ِح�صْ
ال�صــموخ يف حرم ح�صن ال�صموخ بولية منح مبحافظة الداخلية؛ لتكون 
ــا رائــدًا خلدمة الباحثــن يف خُمتلف املجــالت. وتهدف  اأمنوذجــًا بحثيًّ
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املكتبــة اإلــى توفري م�صــادر معلومات ثرية تغطي جميــع جمالت العلوم 
واملعرفــة الإن�صــانية، وتقــدمي خدمــات مرجعيــة، وتهيئــة بيئــة اإيجابية 
للدرا�صــة والبحث من خالل تقدمي ت�صــهيالت مكتبية منا�صــبة لروادها 
مــن امل�صــتغلن بالبحث العلمــي من طالب اجلامعــات واأع�صاء الهيئات 

العلمية والأكادميية والأطباء والعاملن مبراكز البحث العلمي. 

وتتنــوع جمموعــات املكتبــة والتــي ق�صــمت اإلــى: املجموعــة العمانيــة، 
وجمموعــة املراجــع، وجمموعــة الدوريــات، وجمموعــة الكتــب العامة، 
اإ�صافــة اإلــى جمموعــة املــواد ال�صــمعية والب�صريــة، وكذلــك امل�صــادر 

الإلكرتونية التي ت�صمل الكتب، والدوريات، والر�صائل اجلامعية.

معهد تطوير الكفاءات
عام 2014م

مبباركة �صــامية من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس بن 
�َس معهد تطوير الكفاءات بديوان  �صعيد املعظم-حفظه اهلل ورعاه- تاأ�صَّ
البــالط ال�صــلطاين؛ لالإ�صــهام يف تطوير كفاءات موظفــي الديوان على 
اختــالف م�صــتوياتهم الوظيفيــة، خا�صــة يف فئــات القيــادات الإدارية. 
ومنذ انطالقة املعهد عمل على تطوير اأطر الكفاءات ملختلف امل�صتويات 
ر املعهــد فاأطلــق العديــد مــن الربامــج  الوظيفيــة يف الديــوان، كمــا ُطــوِّ
لأ�صحــاب  �صــة  املتخ�صّ الفكريــة  واجلل�صــات  والتدريبيــة  التطويريــة 
وموظفــي  العمــوم،  وم�صــاعدي مديــري  العمــوم،  ومديــري  ال�صــعادة، 
املرا�صــم ال�صلطانية، وروؤ�صاء الأق�صام، واملوظفن التنفيذين احلالين، 
نــوا موؤخــرًا يف الديــوان، كمــا  واملوظفــن التنفيذيــن اجلــدد الذيــن ُعيِّ
ا�صــتهدفت هــذه الربامــج التعليميــة بع�ــس امل�صــتويات الوظيفيــة عــرب 

الوحدات التنظيمية املختلفة بديوان البالط ال�صلطاين.

وتتلخ�ــس الأهــداف ال�صــرتاتيجية للمعهــد يف متكــن اأداء الكفــاءات 
الب�صــرية يف الديــوان، ودعم قدراتهــا الفنية واملهنية وال�صــلوكية، وبناء 
النمــوذج الأف�صــل؛ لتطوير القيــادات الإدارية وفق املنهجيــات الرائدة 
واأف�صل املمار�صات يف العامل، ونقل املعرفة وتوطينها واإدارتها يف جمال 
تطوير الكفاءات الإدارية ومتكينها، اإ�صافة اإلى بناء ال�صراكة املجتمعية 

خلدمة ق�صايا التنمية ال�صاملة يف ال�صلطنة.

مــن   عــدد  مــع  ا�صــرتاتيجية  �صــراكة  املعهــد  عقــد  غاياتــه،  ولتحقيــق 
املوؤ�ص�صــات الأكادمييــة واملهنية الرائــدة، مثل: جامعة اأك�صــفورد، وكلية 
هينلي لالأعمال التابعة جلامعة ردينج يف اململكة املتحدة، وكلية اخلدمة 
املدنية بجمهورية �صــنغافورة، و�صركة ليفن بريت لال�صت�صارات، والكلية 
الدولية للمرا�صم والدبلوما�صية ببلجيكا، ومركز اأك�صفورد لال�صت�صارات 
ال�صــرتاتيجية، وبع�ــس اجلهــات الأخــرى لتطويــر اخلدمــات املختلفــة 
للمعهــد وتقدميها لــه. ويركز املعهد �صمن خدماته على تطوير الربامج 
وامل�صــارات التعليميــة والتدريبيــة املوجهــة؛ لتلبية احتياجــات املوظفن 
يف فئــة القيــادة الإداريــة، واإطــالق مركــز للبحــوث والتطويــر املعريف، 
والإ�صــهام يف تطوير الكفاءات الوطنية ب�صــكل عام باعتبارها جزءًا من 

م�صوؤولية املعهد الجتماعية.

ال�شندوق الوطني للتدريب
عام 2016م

�صدر املر�صــوم ال�صلطاين ال�صامي رقم )2016/48( باإن�صاء ال�صندوق 
الوطنــي للتدريــب واإ�صــدار نظامــه، وُيَعــدُّ ال�صنــدوق موؤ�ص�صــة خا�صــة 
بــن العر�ــس  اإلــى جت�صــري الفجــوة املهاريــة  ذات نفــع عــام، تهــدف 
والطلــب يف �صــوق العمل من خــالل بناء كفاءات وطنية مناف�صــة عامليًا، 
ولل�صنــدوق �صالحيــات وا�صــعة لتحقيــق اأهدافــه، ولــه ب�صفــة خا�صــة 
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تقييم الو�صع الراهن جلهود التدريب يف ال�صــلطنة؛ بهدف �صــد الفجوة 
بــن متطلبــات كل مــن: القطــاع اخلا�ــس وامل�صــروعات الوطنيــة مــن 
الكفــاءات والتخ�ص�صــات، وبــن العر�ــس يف �صــوق العمــل، اإ�صافة اإلى 
حتديد اأولويات التدريب واحتياجات �صــوق العمل، ول �صــيما احتياجات 
القطاعات الواعدة وامل�صــروعات التنموية من الكفاءات واملهارات، من 
خالل التعاون مع القطاع اخلا�س والعمل امل�صــرتك مع اجلهات املعنية، 
وبنــاء بنيــة معلومات �صــاملة لدعــم التدريب، من خالل جمــع البيانات 
واملعلومــات املتعلقــة بجانبــي العر�ــس والطلب، ومدخــالت وخمرجات 
برامــج التدريب املختلفة، وتقدمي الدعم وال�صت�صــارات للجهات املعنية 
من احلكومة والقطاع اخلا�س، فيما يتعلق ب�صيا�صات التدريب والت�صغيل 
واملعايــري العامليــة للجــودة والعتمــاد، كذلــك تت�صمــن اخت�صا�صــات 
ال�صنــدوق بنــاء �صــراكات مــع املوؤ�ص�صــات املحليــة والعامليــة الرائدة يف 
جمــال التدريــب، وال�صــتفادة مــن براجمهــا حمليــًا لدعــم القطاعات 
الربامــج  معايــري متويــل  اخلا�ــس، وحتديــد  والقطــاع  ال�صــرتاتيجية 
التدريبيــة، مبــا ي�صــمل حتديــد موا�صفــات املناهــج املعتمــدة للربامــج 
التدريبيــة التــي ميولهــا ال�صنــدوق ومعايريها و�صــروطها، وكذا حتديد 
معايري جودة اأداء املوؤ�ص�صات التدريبية، ومتويل الربامج التدريبية التي 
تتــالءم مع الروؤية الوطنية والقطاعــات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات 
القطــاع اخلا�ــس وامل�صــروعات الوطنيــة مــن الكفــاءات، ومتابعــة اأداء 

لها ال�صندوق. الربامج التي مُيوِّ

الحتاد العمايل لقطاع التعليم
عام 2016م

�ــَس الحتــاد الُعمــايل لقطــاع التعليــم مبوجب القــرار الــوزاري رقم  اأُ�صِّ
)2012/570(، وقــد اأ�صــهرته وزارة القوى العاملة بتاريخ 4 اأغ�صط�ــس 
2016م، ومقــره يف حمافظــة م�صــقط؛ اإذ يهــدف تاأ�صي�ــس الحتــاد اإلى 
رعاية م�صالح الأع�صاء املن�صمن اإليه، ورفع م�صتواهم املهني والثقايف، 

ف�صــاًل عن العمــل على تطوير الت�صــريعات الُعماليــة اخلا�صة بالعاملن 
باملن�صاآت التي تعمل بقطاع التعليم اخلا�س.

ومــن اخت�صا�صاته اأي�صــًا دعم التعاون بن النقابــات الُعمالية املن�صمة 
اإليــه، واأطــراف الإنتــاج الثالثــة واجلهــات ذات العالقة، وامل�صــاركة يف 
املجال�س واللجان املعنية ب�صوؤون العمل والُعمال يف جمال قطاع التعليم، 
والإ�صــهام يف و�صــع اخلطــط والربامــج الُعماليــة بالتعاون مــع اجلهات 
املعنيــة، اإ�صافــة اإلــى دعــم اجلهــود الراميــة اإلــى تعمــن الوظائــف يف 
املوؤ�ص�صــات التعليميــة اخلا�صة، اإذ اإنَّ لالحتاد �صــاأنًا كبــريًا يف النهو�س 
والرقي مب�صــرية التعليم وجودته بال�صــلطنة، ومتثيل التعليم اخلا�س يف 

املحافل املحلية والإقليمية والدولية.

مكتبة الأطفال العامة
عام 201٧م

افُتِتَحــت مكتبــة الأطفال العامة من اأجل ممار�صــة دورهــا كبيئة ثقافية 
واملعرفيــة  القرائيــة  وت�صــبع حاجاتــه  وتعلمــه،  الطفــل  تربــي  مالئمــة 
باأ�صــاليب وو�صــائل ممتعــة ومتنوعــة؛ اإذ تعــد املكتبــة الأولى مــن نوعها 
يف ال�صــلطنة ويف املنطقــة خم�ص�صــة لالأطفــال، وتهــدف اإلــى تي�صــري 
و�صــائل تنمية مهارات الطفل احلياتية وحبه للمطالعة واملعرفة، وتوفري 
الربامج والأن�صــطة والإمكانات املختلفة الالزمة لت�صــجيع الأطفال على 
التعلم واملطالعة احلرة، وتقدمي اأن�صطة وفعاليات متعددة، ويف الأوقات 
املنا�صــبة تعمل على ن�صــر ثقافة املطالعة احلرة بن الأطفال، ف�صاًل عن 
ال�صــعي املتوا�صــل اإلى تعزيز العالقة بــن الطفل والكتــاب وتلبية امليول 
والجتاهــات املختلفــة، وتوفــري و�صــائل املطالعــة والتعلم لــرواد املكتبة 
يف خمتلــف املجــالت املنا�صــبة، اإ�صافة اإلى تعزيــز التوا�صل بن املكتبة 
واملدر�صــة مبا يحقق اأهداف املكتبة، وغر�ــس القيم واملثل ال�صــامية التي 
يتحلــى بها املجتمع العماين. وت�صــتهدف املكتبة الأطفال من عمر ثالث 
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�صــنوات اإلى �صــبع ع�صــرة �صــنة، من كل الأجنا�ــس ومن فئات املكفوفن 
وذوي الحتياجات اخلا�صة اأي�صًا.

مركز تاريخ العلوم
عام 201٧م

افُتِتــَح مركز تاريــخ العلوم الذي اأن�صــاأته اجلامعة الأملانيــة للتكنولوجيا 
يف ُعمــان، وُيعنــى هــذا املركــز بتطــور العلــوم التطبيقيــة مــن احلقبــة 
الكال�صيكية الإغريقية-الرومانية، ثم امتدادها اإلى احلقبة الإ�صالمية، 
ثم بيان كيفية تفعيلها يف الع�صور احلديثة، وتكمن اأهميته يف الإ�صــهام 
احل�صــاري، والتوا�صل الإن�صــاين لل�صــعوب يف تطوير العلــوم التطبيقية، 
وتو�صيــح تاريــخ نقــل الأفــكار والنظريــات، وكذلــك فاإنــه ُيعــد قاعــدة 
للرتاكــم العلمي واملعريف، اإذ ُيَعّد اجلانــب التعليمي هو الّلب الذي يقوم 

عليه املركز، وهو اجلزء املوحد ملهامه وروؤيته وبراجمه.

ويت�صمــن املركــز معرو�صــات متحفيــة تنق�صــم اإلــى �صــتة اأق�صــام، هي: 
الريا�صيــات، والفلــك، واملناظر، وامليكانيكا، وعلوم ال�صــكون واحلركة، 
واجلغرافيــا الريا�صيــة، وكذلك يت�صمن مكتبة علميــة يف تاريخ العلوم، 
اإ�صافة اإلى الربامج التعليمية التي �صــرتتبط يف تعليمها �صمن الربامج 
الأكادمييــة يف اجلامعــة؛ بهــدف توفــري التعليــم الأف�صــل،  والزمــالت 

العلمية يف العناية باملخت�صن من اأجل اإجراء الأبحاث العلمية.

مكتبة اأبي الريحان البريوين يف العا�شمة 
الأوزبكية ط�شقند

عام 2018م
افُتِتــَح املبنــى اجلديــد ملكتبــة »اأبــي الريحــان البــريوين« التابعــة ملعهد 
الدرا�صــات ال�صرقية يف العا�صمة الأوزبكية ط�صقند؛ تقديرًا من ح�صرة 

�صاحب اجلاللة ال�صــلطان املعظم -حفظه اهلل ورعاه- للجهود العلمية 
وللعلم والعلماء امل�صــلمن، الذين كان لهــم الدور الكبري يف خدمة علوم 
الديــن والفقه والتاريخ والفلك واحل�صــاب واجلرب والعلوم الأخرى، وما 
حتتويــه من كنوز ثقافية وح�صارية عريقة وخمطوطات ووثائق تاريخية 
واإ�صــالمية؛ تعزيــزًا لعالقــات ال�صداقــة بن �صــلطنة ُعمــان وجمهورية 
اأوزبك�صــتان، وحتتــوي املكتبــة نحــو )40،0000( وثيقــة تاريخيــة ونحو 
26 األــف خمطوطــة عربية واإ�صــالمية قدمية، كما يحتــوي مبنى املكتبة 
علــى خمترب خم�ص�س حلفظ وترميم القطــع التي اأ�صابها التلف بفعل 
الزمــن، وخمتــربات لالأبحــاث، ومكاتــب للتوثيــق، وقاعــة للمحفوظات 
الكــربى، ومكتبة للقــراء، اإ�صافة اإلى غرف للت�صوير والن�صــخ، ومكاتب 
لــالإدارة واخلدمــات، وتفتح املكتبة اآفاقًا للباحثــن من كل اأنحاء العامل 

لال�صتفادة مما حتتويه من مقتنيات.

مرك��ز ُعم��ان للغ��ة والثقاف��ة العربية يف 
بيالرو�شيا

عام 2018م
افُتِتَح مركز ُعمان للغة والثقافة العربية يف مبنى كلية العالقات الدولية 
التابعــة للجامعــة احلكوميــة البيالرو�صــية يف مين�صــك، وياأتــي اإن�صــاء 
هــذا املركــز بدعم مــن ال�صــلطنة، يف اإطــار تعزيــز العالقــات الثقافية 
بــن البلديــن ال�صديقــن؛ اإذ يهدف اإلــى تعليم اللغــة العربية للناطقن 
بغريها، ون�صــر الثقافة العربية اإ�صافة اإلى اإجراء الدرا�صــات والأبحاث 

واملوؤمترات والفعاليات العلمية الأخرى.
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الخاتمـــــــــــة

اإنَّ املتاأمل يف اإجنازات قطاع التعليم بال�صــلطنة يف جميع اأنواعه ومراحله خالل م�صــرية 
النه�صــة املباركة؛ يلم�ــس مــدى ِعظم هذه اجلهود التــي بذلت يف بناء الإن�صــان العماين 
وتطويــر قدراتــه واإمكاناتــه يف جميع النواحــي؛ اإميانًا باأهمية التعليــم، ودوره الفاعل يف 

دفع عجلة التنمية ال�صاملة امل�صتدامة يف البالد.

لقد �صــعى هذا الإ�صدار اإلى توثيق بع�س املنجزات الوطنية التي �صــهدتها ال�صــلطنة مع 
بــزوغ النه�صــة املباركــة، التــي قاد زمامهــا ح�صــرة �صاحب اجلاللة ال�صــلطان قابو�ــس 
ابن �صــعيد املعظــم -حفظه اهلل ورعاه-؛ لينري للقارئ الكرمي �صــذراٍت من تلك اجلهود 

املحمودة، والإجنازات الكبرية املتوالية يف جمايل التعليم والتدريب.

ومــن املوؤّمــل اأن يقــدم هــذا الكتــاب ملحــة علمية ووم�صــة تثقيفية، ي�صــتفيد منهــا جميع 
العاملن بقطاع التعليم واملهتمن ب�صــوؤونه، وكذلك �صــرائح املجتمع املختلفة التي تتطلع 

فة منذ بداية النه�صة املباركة اإلى الآن. ملعرفة هذه اجلهود امل�صرِّ

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�صداد،،،
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