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اإّن اإعداد الإن�سان العماين امل�ؤهل واملت�سلح باملعارف والقيم 
بزوغ  منذ  التنمية  ب��سلة   - يزال  ول   - كان  واملهارات، 
فجر النه�سة املباركة التي قادها ح�سرة �ساحب اجلاللة 
ورعاه.  اهلل  حفظه  املعظم  �سعيد  بن  قاب��س  ال�سلطان 

لت�ؤكد   2040 للتعليم  ال�طنية  ال�سرتاتيجية  روؤية  وتاأتي 
على هذا النهج، وتبني عليه روؤى امل�ستقبل؛ لتمكني امل�ارد 
الب�سرية العمانية للعي�س منتجة يف عامل اقت�ساد املعرفة، 
على  وحمافظة  الع�سر،  متغريات  مع  للتكيف  وم�ؤهلة 
ه�يتها ال�طنية وقيمها الأ�سيلة، وقادرة على الإ�سهام يف 

رقي احل�سارة الإن�سانية.

ويربز هذا التقرير اأهم الإح�ساءات وامل�ؤ�سرات التعليمية 
عليها  التاأكيد  ال�اجب  الإجنازات  اإلى  ُت�سري  التي 

كلمة رئيس مجلس التعليم
ينبغي  التي  الظ�اهر  واإلى  وتط�يرها،  فيها  وال�ستمرار 
اأن ُتعنى بالبحث والدرا�سة ُبغية تذليلها وحلها، وذلك يف 
خمتلف مراحل التعليم واأن�اعه، كما يت�سمن التقرير اأهم 
والتعليم  املدر�سي  التعليم  قطاع  يف  والإجنازات  امل�ساريع 
البتكارات  اإلى  اإ�سافة  املهني،  والتدريب  والتقني  العايل 
الطالبية التي حققت مراكز متقدمة على امل�ست�ى املحلي 
والإقليمي والعاملي، وهي -بال �سك- �سيك�ن لها دوٌر بارٌز 
يف تط�ر ريادة الأعمال يف ال�سلطنة ويف بناء اقت�ساد مبني 

على املعرفة والبتكار. 

التقرير �س�رة متكاملة للمخت�سني  اأن يقدم هذا  وامل�ؤمل 
حتليل  على  ت�ساعدهم  التعليمية،  باملنظ�مة  واملعنيني 
ال�اقع، وحتديد اخلطط امل�ستقبلية للتعليم؛ لتلبي متطلبات 
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التنمية امل�ستدامة يف البالد، واإمداد �س�ق العمل بقدرات 
وطنية ذات كفاءة ومهارات عالية وقادرة على التاأقلم مع 
اأفرزتها  التي  املت�سارعة  والتكن�ل�جية  العلمية  املتغريات 

الث�رة ال�سناعية الرابعة. 

امللم��س�ة  باجله��د  ُي�س�يد  اأن  التعلي�م  جمل��س  وي�س�ر 
و�س�عيها  التعليم�ي،  بال�س�اأن  املعني�ة  اجله�ات  جلمي�ع 
ال�س�رتاتيجية  يف  املن�س��دة  الأه�داف  لتحقي�ق  امل�س�تمر 
ه�ذا  يحف�ظ  اأن  ن�س�األ  واهلل   ،2040 للتعلي�م  ال�طني�ة 
وال�س�تقرار  الأم�ن  ب�دوام  علي�ه  وينع�م  الطي�ب  البل�د 
�ساح�ب  املبارك�ة  امل�س�رية  قائ�د  يحف�ظ  واأن  والزده�ار، 
ُي�دمي  واأن   ،- اهلل  اأي�ده   - املعظ�م  ال�س�لطان  اجلالل�ة 

جمي�ب. �س�ميع  اإن�ه  والعافي�ة  ال�سح�ة  لبا��س  علي�ه 
خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي

وزير ديوان البالط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
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ترجمة  2018م  لعام  للتعليم  ال�سن�ي  التقرير  ياأتي 
مبتابعة  منها  املتعلقة  خا�سة  التعليم  جمل�س  لخت�سا�سات 
م�ست�ى ج�دة التعليم وتقييمه بجميع اأن�اعه ومراحله، واتخاذ 
ويتك�ن  خمرجاته،  ج�دة  ل�سمان  كافة؛  الالزمة  الإجراءات 
التعليم  الأول على  الباب  اأب�اب: ركز  التقرير من ثالثة  هذا 
قبل املدر�سي، والتعليم املدر�سي، ويحت�ي على اأربعة ف�س�ل: 
اإح�سائية  تعليمية  م�ؤ�سرات  منها  الأول(  )الف�سل  يتناول 
الف�سل  يعر�س  اإذ  واملدر�سي،  املدر�سي  قبل  التعليم  عن 
والتعليم  املدر�سي،  قبل  ما  التعليم  عن  اإح�سائية  م�ؤ�سرات 
املدر�سي احلك�مي واخلا�س، اإ�سافة اإلى م�ؤ�سرات اإح�سائية 
)الف�سل  اأما  امل�ستمر،  والتعليم  اخلا�سة  الرتبية  تعليم  عن 
اأبرز م�ساريع التعليم املدر�سي، التي نفذتها  الثاين( في��سح 
وزارة الرتبية والتعليم خالل العام 2018م والتي من اأهمها: 
الرابع/  الهدف  م�ؤ�سرات  الإقليمية عن  العمل  ور�سة  م�سروع 
العمانية،  املناهج  ومكتبة  ا�ستيفائها،  وطرق  التعليم2030 
والريا�سيات  العل�م  برامج  لتعزيز  )STEM(؛  وبرنامج 

مقدمة
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وم�سروع  ورعايتهم،  املُِجيدين  عن  الك�سف  وبرامج  وتط�يرها، 
م�ساريع  عن  اًل  َف�سْ عارف«،  »#خلك  وحملة  مدر�ستي،  منتج 
اأخرى، ويعر�س )الف�سل الثالث( اأهم م�ساريع البتكار والريادة 
يف التعليم املدر�سي والإجنازات الطالبية يف هذا املجال، ويتناول 
)الف�سل الرابع( اجله�د املبذولة يف �سبيل تط�ير ج�دة التعليم 

املدر�سي احلك�مي واخلا�س.

ْيه  ب�ِسقَّ العايل  التعليم  لقطاع  �س  ُخ�سِّ فقد  الثاين  الباب  اأما 
الأول(  )الف�سل  ف�س�ل: جاء  اأربعة  وي�سمل  والتقني،  الأكادميي 
ا  منها ليك�سف م�ؤ�سرات تعليمية اإح�سائية عن التعليم العايل، اأمَّ
ذتها  َ اأبرز م�ساريع التعليم العايل، التي نفَّ )الف�سل الثاين( فُيَبنيَّ
وزارة التعليم العايل وم�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية واخلا�سة 
اأثناء العام 2018م، ومن هذه امل�ساريع: م�سروع الالئحة التنظيمية 
التطبيقية،  العل�م  كليات  يف  وامل�ؤمترات  الندوات  يف  للم�ساركة 
وطرح ثالثة برامج اأكادميية جديدة يف درجة املاج�ستري بجامعة 
البتكار  ج�انب  الثالث(  )الف�سل  َح  وُيَ��سَّ قاب��س،  ال�سلطان 
والريادة على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات التعليمية، والإجنازات الطالبية 

تط�ير  اآليات  لَيْعِر�س  الرابع(  )الف�سل  وجاء  املجال،  هذا  يف 
�َس اأهم الإجراءات املتخذة يف جمال  ج�دة التعليم العايل، اإذ خَلَّ
تط�ير ج�دة التعليم العايل على م�ست�ى الهيئة العمانية لالعتماد 
م�ست�ى  وعلى  العايل،  التعليم  وزارة  م�ست�ى  وعلى  الأكادميي، 

امل�ؤ�س�سات التعليمية. 

م�ؤ�سرات  َم  فَقدَّ املهني،  والتدريب  بالتعليم  الثالث  الباب  واعتنى 
اأبرز  ثم عر�س  املهني،  والتدريب  التعليم  اإح�سائية عن  تعليمية 
ذت عام 2018م، وكان  م�ساريع التعليم والتدريب املهني، التي ُنفِّ
كما  والب�ستنة،  الزراعية  البي�ت  اإن�ساء  م�سروع  تنفيذ  بينها  من 
اأو�سح الباب اإجراءات تط�ير اجل�دة مب�ؤ�س�سات التعليم والتدريب 
َد ج�انب البتكار والريادة على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات،  املهني، وَر�سَ

والإجنازات الطالبية يف هذا املجال.

ويف اخلتام نتطلع اأن يك�ن هذا التقرير رافًدا لرا�سمي ال�سيا�سات 
ذين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية باأن�اعها  طني واملنفِّ التعليمية واملخطِّ
اجل�دة  اإلى  و�س�ًل  وتقييمها  وتنفيذها  اخلطط  لإعداد  كافة؛ 

املن�س�دة، واحلمد هلل رب العاملني.



البـــــــــــاب األول

التعليم المدرسي

الفصـــــــــــل األول

مؤشرات تعليمية
عن التعليم المدرسي
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١٨
أوًل: التعليم قبل المدرسي:

معدل اللتحاق بالتعليم قبل المدرسي
جدول رقم )1( معدل اللتحاق بالتعليم قبل املدر�سي يف العامني الدرا�سيني 201٧/201٦م و 2018/201٧م

العام الدراسي
معدل اللتحاق اإلجماليمعدل اللتحاق الصافي

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

201٧/201٦43.1٦45.1244.1251.٦053.0352.30م

2018/201٧41.٦442.2942.0049.4٧51.0050.21م

-4.00-3.8٧-4.13-4.89-٦.2٦-3.52ن�سبة النم�

عدد رياض األطفال وعدد األطفال بها 
جدول رقم )2( اإجمايل اأعداد ريا�س الأطفال واأعداد الأطفال بها م�زعني ح�سب اجلن�س يف العامني الدرا�سيني 201٧/201٦م و 2018/201٧م

ي
س

درا
 ال

ام
لع

ا

مدارس 
رياض 

األطفال

مدارس 
تتضمن 
رياض 

األطفال

طلبة المدارس التي تتضمن طلبة مدارس رياض األطفال
اإلجمالي العامرياض األطفال

ور
ثذك
إنا

ي
مال

إلج
ا

ور
ثذك
إنا

ي
مال

إلج
ا

ور
ثذك
إنا

ي
مال

إلج
ا

201٧/201٦2٦5303133٧4132٧92٦٦5311952111٦3231152532٦2444249٧٦8م

2018/201٧32٧28914٦551435٧2901210٧40988820٦28253952424549٦40م

-0.3-0.30.8-10.8-11.4-9.٦8.18.910.1-4.٦ 23.4ن�سبة النم�

انخف�س معدل اللتحاق الإجمايل بالتعليم قبل املدر�سي يف العام الدرا�سي 2018/201٧م مقارنة بالعام الدرا�سي املن�سرم، فبلغ )%50.2( 
بعد اأن كان )52.3%( يف العام الدرا�سي 201٧/201٦م، كما انخف�س معدل اللتحاق ال�سايف كذلك؛ لي�سل اإلى )42%( مقارنة ب�)%44( 

خالل الفرتة نف�سها، كما تظهر البيانات ال�اردة يف اجلدول رقم )1( عدم وج�د تفاوت كبري يف معدل اللتحاق بني الذك�ر والإناث. 

ارتفع عدد مدار�س ريا�س الأطفال يف العام الدرا�سي 2018/201٧م مقارنة بالعام الدرا�سي 201٧/201٦م بن�سبة من� و�سلت اإلى )%23.4(، 
وه� ما ي�سري اإليه اجلدول رقم )2(، وهذا م�ؤ�سر اإيجابي يتيح لأولياء الأم�ر اإحلاق اأبنائهم بريا�س الأطفال، بينما انخف�س عدد ريا�س 
لني يف مرحلة التعليم قبل املدر�سي بعدد  الأطفال يف املدار�س التي تت�سمن ريا�س اأطفال بن�سبة بلغت)4.٦%(. وانخف�س عدد الأطفال امل�سجَّ

)128( طفاًل بني العاميني 201٧/201٦م و2018/201٧م.



١٩

إجماليإجمالي
1066

2156199

1090

عدد األطفال

88 80

عدد الشعب عدد المدارس

عدد المعلمات

المتطوعات

13267
المعينات

عدد المعلمين في رياض األطفال 
جدول  رقم )3( اإجمايل عدد املعلمني يف ريا�س الأطفال للعام الدرا�سي 2018/201٧م

الجنسية

أعداد المعلمين في رياض األطفال

اإلجماليثنائية اللغةأحادية اللغة

نسبة اإلجماليإناثذكورإناثذكورإناثذكور
التعمين

90.٦%01598022٧018251825عماين

9.4%1٧0218٧189 111٧غري عماين

اجلملة
11٧15129٧220122014

1٧1٦298

14.8%85.2%الن�سبة

برنامج صفوف التهيئة 
�سكل رقم )1( اإجمايل عدد مدار�س التهيئة و�سعبها وعدد الأطفال واملعلمات بها يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

*)المعلمون في رياض األطفال فقط ول يشمل المعلمين في المدارس التي تتضمن رياض األطفال(

ي��سح اجلدول رقم )3( عدد املعلمني يف ريا�س الأطفال، اإذ بلغ عددهم )2014( معلًما ومعلمة يف العام الدرا�سي 2018/201٧م، بن�سبة 
تعمني بلغت )90.٦%(، وتظهر البيانات اأن معظم املعلمني امل�ج�دين مبرحلة التعليم قبل املدر�سي هم من فئة الإناث، ويت�زع عدد املعلمني 

بن�سبة )85.2%( للريا�س الأحادية اللغة و)14.8%( للريا�س الثنائية اللغة.



٢٠
ثانيًا: التعليم المدرسي الحكومي والخاص:

معدل اللتحاق بالصف األول األساسي : 
�سكل رقم)2( معدل اللتحاق بال�سف الأول الأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

يتبني من ال�سكل رقم )2(، ارتفاع معدل اللتحاق ال�سايف املعدل بال�سف الأول، اإذ و�سل اإلى 9٧% يف العام الدرا�سي 2018/201٧م، 
ويتفاوت هذا املعدل ح�سب اجلن�س لي�سل اإلى 9٧% عند الذك�ر مقابل 9٦% لالإناث، كما يظهر ال�سكل ارتفاع اأعداد الطلبة الذك�ر عن 

الإناث نح� األف طالب.

٣6١٨7عدد الطلبة

٣٥٠٠٤

7١١٩١

١٠١.6

١٠١.٠

١٠١.٣

٩6.٩

٩6.١

٩6.٥

اإلجمالي

عدد الطالبات

معدل اللتحاق اإلجمالي

معدل اللتحاق اإلجمالي

معدل اللتحاق اإلجمالي

معدل اللتحاق الصافي المعدل

اإلجمالي الصافي المعدل

معدل اللتحاق الصافي المعدل



٢١

معدل اللتحاق بالتعليم المدرسي : 
�سكل رقم)3( معدل اللتحاق بالتعليم املدر�سي يف العامني الدرا�سيني 201٧/201٦م و 2018/201٧م

الصفوف )١- ٤(

الصفوف )٥ - ١٠(

الصفان )١١و١٢(

201٧/201٦م  الدرا�سيني  العاميني  بني  قلياًل  انخف�س  قد  املدر�سي  بالتعليم  الإجمايل  اللتحاق  معدل  اأن   )3( رقم  ال�سكل  وي��سح 
و2018/201٧م يف ال�سف�ف )1-4( وال�سف�ف )10-12( مقابل ارتفاعه يف ال�سف�ف )5 - 9(، اإل اأن معدل اللتحاق ال�سايف املعدل 
الذي ميثل عدد الطلبة املقابلني للفئة العمرية نف�سها من ال�سكان قد ثبت بني العامني؛ وهذا يدّل على جه�د ال�سلطنة يف جمال تعميم 

التعليم للجميع لهذه الفئة العمرية من ال�سكان.  

٢٠١٨/٢٠١7م٢٠١7/٢٠١6م

101.5 معدل اللتحاق الإجمايل

101.3 معدل اللتحاق الإجمايل

95.5 معدل اللتحاق الإجمايل

100.6 معدل اللتحاق الإجمايل

102.6 معدل اللتحاق الإجمايل

94.6 معدل اللتحاق الإجمايل

96.8 معدل اللتحاق ال�سايف

87.9 معدل اللتحاق ال�سايف

76.4 معدل اللتحاق ال�سايف

96.8 معدل اللتحاق ال�سايف

88 معدل اللتحاق ال�سايف

76.6 معدل اللتحاق ال�سايف

98.3 معدل اللتحاق ال�سايف املعدل

96.1 معدل اللتحاق ال�سايف املعدل

84.9 معدل اللتحاق ال�سايف املعدل

98.3 معدل اللتحاق ال�سايف املعدل

96.1 معدل اللتحاق ال�سايف املعدل

84.9 معدل اللتحاق ال�سايف املعدل

ن�سبة النم�

ن�سبة النم�

ن�سبة النم�

0.9-

1.3

0.9-

0.0

0.1

0.3

0

0

0



٢٢
معدل اإلعادة في التعليم المدرسي 

جدول رقم)4( معدل الإعادة يف التعليم املدر�سي ح�سب ال�سف الدرا�سي واجلن�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

الصف الدراسي
الجنس

اإلجمالي
إناثذكور

000 الصف األول

000 الصف الثاني

000 الصف الثالث

000 الصف الرابع 

000إجمالي الحلقة األولى )١- ٤(

5.903.144.5٦ الصف الخامس

4.882.203.58 الصف السادس 

4.852.203.5٧ الصف السابع

4.411.٦43.0٦ الصف الثامن

3.821.٧02.٧8 الصف التاسع

٦.٦93.545.13 الصف العاشر

5.092.413.٧8إجمالي الحلقة الثانية )٥-١٠( 

4.301.٦52.99 الصف الحادي عشر

8.8٧2.005.53 الصف الثاني عشر

٦.٦11.834.2٦إجمالي التعليم ما بعد األساسي: الصفان )١١و١٢(

3.٦931.4992.٦02اإلجمالي العام

انخف�س  معدل الإعادة للعام الدرا�سي 2018/201٧م يف جميع ال�سف�ف للذك�ر والإناث؛ ما عدا ال�سف العا�سر للذك�ر، وال�سف الثاين 
ع�سر للذك�ر والإناث مًعا، اإذ ارتفع معدل الإعادة يف ال�سف العا�سر مبقدار)0.05%(، فبلغ )5.13%(، اأما يف ال�سف الثاين ع�سر فقد 
بلغ املعدل) 5.53% ( مرتفًعا مبقدار)0.23%( عن العام ال�سابق، يف حني يتال�سى معدل الإعادة يف ال�سف�ف الدرا�سية الأربعة الأولى، 

ويع�د ذلك اإلى نظام التق�مي املعم�ل به يف هذه الفئة من ال�سف�ف، اإذ ُينقل الطلبة اإلى ال�سف الأعلى تلقائًيا.



٢٣

معدل النقطاع في التعليم المدرسي  
�سكل رقم )4( معدل النقطاع يف املدار�س احلك�مية ح�سب احللقة التعليمية واجلن�س

يف العامني الدرا�سيني 201٧/201٦م  و 2018/201٧م

الصفوف )١- ٤(

الصفوف )٥ - ١٠(

الصفان )١١و١٢(

ا  الطالب المنقطع هو المفصول َفْصاًل نهائيًّ *

٢٠١7/٢٠١6م 

إجمالي

إجمالي

إجمالي

0.0

0.0

0.02

1.98

0.0

٠.٠٢

١.١6

٠.٠٣

٢.7٨

٢٠١٨/٢٠١7م

إجمالي

إجمالي

إجمالي

0.0

0.0

0.10

1.95

0.0

٠.٠7

١.٤7

٠.١٣

٢.٤٢

تظهر البيانات ال�اردة يف ال�سكل ا�ستمرار انخفا�س معدل النقطاع عن الدرا�سة يف احللقة الثانية يف ال�سف�ف )5 - 10( اإذ و�سلت اإلى 
)0.10%(، ول تظهر ف�راق كبرية بني اجلن�سني، كما اأن معدل النقطاع عن الدرا�سة يف ال�سفني )11 و12( ثابت بني العامني الدرا�سيني 

)201٧/201٦م( و) 2018/201٧م(، اإذ يبلغ 2%، ويرتفع عند الذك�ر بن�سبة )1%( عن الإناث. 



٢٤
عدد المدارس والطلبة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص

�سكل رقم )5( اإجمايل عدد املدار�س والطلبة  يف التعليم املدر�سي احلك�مي واخلا�س للعام الدرا�سي 2018/201٧م

1125
حكومي

309
خاص

1434
إجمالي

نسبة 
التعليم 
الخاص

٪21.5
579024
حكومي

56040
خاص

635064
إجمالي

نسبة 
التعليم 
الخاص

٪8.8

ل املدرا�س  يت�سح من ال�سكل رقم )5( اأن عدد املدار�س يف التعليم املدر�سي يف العام الدرا�سي 2018/201٧م بلغ ) 1434 ( مدر�سة، ت�سكِّ
اخلا�سة منها نح� )22%( من اإجمايل مدار�س ال�سلطنة للتعليم املدر�سي، ويبلغ اأعداد الطلبة امللتحقني مبدار�س التعليم احلك�مي واخلا�س 
نح� )٦350٦4( طالًبا وطالبة، و ميثل الطلبة امللتحق�ن مبدار�س التعليم اخلا�س نح�)9%( من اإجمايل طلبة التعليم املدر�سي بال�سلطنة، 

ُي�ساف اإلى ذلك )44( مدر�سة دولية، يدر�س بها نح� )54( األف طالب وطالبة، خالل العام الدرا�سي 201٧ / 2018م.



٢٥

جدول رقم )5( اأعداد املدار�س احلك�مية ح�سب احللقة التعليمية ون�ع املدر�سة يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

سة
در
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ع ا
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لق
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ى
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المدارس المستمرة الحلقة الثانية
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0٦5٧23100012434415354ذكور  

04242210004544510209إناث  

2٧٦00048٧3152310005٦2مشترك

2٧٦10٧1145248٧31521٧21٧89251125اإلجمالي 

2.2%٧.9%41.1%24.3%24.5%النسبة

بلغ عدد املدار�س احلك�مية )1125( مدر�سة م�زعة اأعدادها بني )2٧٦( مدر�سة من مدار�س احللقة الأولى بن�سبة )24.5%(، و)2٧3( 
الن�سبة الأعلى،  الثانية بن�سبة )24.3%(، و)4٦2( مدر�سة من املدار�س امل�ستمرة بن�سبة )41.1%(، وهي  مدر�سة من مدار�س احللقة 
وجند مدار�س ال�سف�ف )10-12( بلغ عددها )89( مدر�سة، وعدد)25( مدر�سة فقط لل�سفني )11و12(؛ ويرجع ذلك اإلى ت�ّجه ال�زارة 

ل�سّم ال�سف العا�سر مع مدار�س ال�سفني )11و12(.



٢6

جدول رقم )٦( اأعداد الطلبة يف املدار�س احلك�مية ح�سب ال�سف�ف التعليمية واجلن�س يف العام الدرا�سي2018/201٧م

س
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لق
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ى
ول

األ

المدارس المستمرة الحلقة الثانية
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82189393٧53505٦23٧54808٦٧08٦14134403224٧042٧2٧390892910٦8ذكور  

8118830٦432٧٧0٧1552020088144412٧2242٧40983502948٧589928٧95٦إناث  

1٦33٧٧٧0018٦2٧٦3392٧4281٧42152٧41358٦٧٧31130545٦٧٦0149885٧9024اإلجمالي 

100%2.٦%9.8%29.8%29.٧%28.2%النسبة

الدرا�سي  العام  يف  وطالبة  طالًبا   )5٧9024( بلغ  احلك�مي  التعليم  مدار�س  يف  الطلبة  عدد  اإجمايل  اأن   )٦( رقم  اجلدول  من  يت�سح 
2018/201٧م، وت�زع العدد بني مدار�س احللقة الأولى بعدد )1٦33٧٧( طالًبا وطالبة بن�سبة )28.2%( من جملة طلبة املدار�س الأخرى، 
ت  مَّ ومدار�س احللقة الثانية بعدد)1٧2055( بن�سبة )29.٧%(، ويف املدار�س امل�ستمرة بلغ عدد الطلبة )1٧1844( بن�سبة )29.8%(، و�سَ

مدار�س ال�سف�ف )10-12( عدد )5٦٧٦0( طالًبا وطالبة، ومدار�س ال�سفني )11و12( عدد )14988( طالًبا وطالبة.

�سكل رقم )٦( اأعداد املدار�س يف التعليم املدر�سي اخلا�س ح�سب ن�ع املدار�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

121٪39.2

163٪52.8

25

309

٪8.1

٪48.6

النسبةأحادية اللغة

النسبة

النسبة

النسبة

ثنائية اللغة

عالمية

اإلجمالي

ض

A
ض



٢7

�سكل رقم )٧( اأعداد الطلبة يف التعليم املدر�سي اخلا�س ح�سب احللقة التعليمية واجلن�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

الصفوف )١- ٤(

الصفوف )٥ - ١٠(

الصفان )١١و١٢(

اإلجمالي 

اإلجمالي العام

١6٨٥6

56040

١٤٣7٣

7٠6٥

١6٤٨

٢٣٠٨6

١٢٨٤٩

٣٢٤٩

٣٢٩٥٤



٢٨
الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الحكومي والخاص  

�سكل رقم )8( مت��سط الكثافة ال�سفية لكل حلقة تعليمية يف التعليم املدر�سي احلك�مي يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

�سكل رقم )9( مت��سط الكثافة ال�سفية لكل حلقة تعليمية يف التعليم املدر�سي اخلا�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

الصفان )١١و١٢(الصفوف )٥-١٠(الصفوف )١-٤(

26 27 27

٢٠١٨/٢٠١7م

الصفان )١١و١٢( الصفوف )٥-١٠(الصفوف )١-٤(

19 17 7

٢٠١٨/٢٠١7م



٢٩

ــاصالتعليم الحكومي ــم الخ التعلي

الطلبة

٥7٩٠٢٤

٥6٠٤٠

المعلمون

٥6٣٨٥

7٥٩١

معدل 
طالب لكل 

معلم

١٠.٣

7.٤

نصاب المعلم من الطلبة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص  
�سكل رقم )10( مت��سط ن�ساب املعلم من الطلبة يف التعليم املدر�سي احلك�مي واخلا�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

الصفوفالمستمرةالحلقة الثانيةالحلقة األولىالجنس
)١٠-١٢(

 الصفان
النسبةاإلجمالي)١١و١٢(

32.4%08153٦94٧23٧9٧81182٦0ذكور

٦٧.٦%13٧٦5٦104150892٦2154٦38125إناث

13٧٦51425٧2203٦5000132٧5٦385اإلجمالي

2.4%8.9%39.1%25.3%24.4%النسبة

عدد المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص  
جدول رقم )٧( اأعداد املعلمني يف التعليم املدر�سي احلك�مي ح�سب احللقة التعليمية واجلن�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م



٣٠

الجنس / الجنسية

نوع المدارس 

مدرسة
اإلجماليمدرسة عالمية 

ثنائية اللغةأحادية اللغة

إجماليإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

0٦9421859٧1٦1281٧141٧42عماني

338٧4٦10422٦23321٧٧91٧0141485849غير عماني

338144010٦334823289401٧2958٦2٧591اإلجمالي

جدول رقم )8( اإجمايل اأعداد املعلمني يف التعليم املدر�سي اخلا�س للعام الدرا�سي 2018/201٧م

التعمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص 
�سكل رقم )11( ن�سب التعمني يف مهنة التدري�س يف التعليم احلك�مي واخلا�س يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

٪37.1 ٪84
اإلجمالي اإلجمالي

التعليم الخاصالتعليم الحكومي

٢٠١٨/٢٠١7م

٪72.5 ٪72.5٪72.5 ٪72.5٪1.6 ٪72.9٪44.9 ٪89.3



٣١

مدارس التربية الخاصة وبرامجها
جدول رقم )9(  اإجمايل عدد املعلمني والطلبة يف مدار�س الرتبية اخلا�سة يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

المدرســـة
الطلبةالمعلمون

اإلجماليغير عمانيعمانياإلجماليغير عمانيعماني

التربية 
85119٦1٧213185الفكرية

األمل للصم 
941310٧1٧٧5182والبكم

معهد عمر 
ابن الخطاب 
للمكفوفين

11281201٦441٦8

2913232351322535اإلجمالي

للعام الدرا�سي 2018/201٧م، وقد بلغ عدد الطلبة  اإجمايل عدد الطلبة واملعلمني مبدار�س الرتبية اخلا�سة  ي��سح اجلدول رقم )9( 
)535( طالًبا وطالبة، بن�سبة )9٦%( من العمانيني، وعدد املعلمني يف مدار�س الرتبية اخلا�سة )323( معلًما ومعلمة بن�سبة )%90.1( 

للمعلمني العمانيني، اإ�سافة اإلى ذلك يدر�س )31( طالًبا يف مدار�س الرتبية اخلا�سة بدولة الك�يت ال�سقيقة. 



٣٢
برنامج الدمج

ْمج املَُطبَّق يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2018/201٧م جدول )10( بيانات برنامج الدَّ

ظة
اف

مح
ال

المعلمونالطلبةالشعبالمدارس

عقليسمعي

ي
مال

إلج
ا

ي
مع

س

ي
قل

ع

ي
مال

إلج
ا

عقليسمعي

ي
مال

إلج
ا

إناثذكور

ي
مال

إلج
ا

ى
ول

األ
ة 

لق
لح

ا

ية
ثان

 ال
قة

حل
ال

ى
ول

األ
ة 

لق
لح

ا

ية
ثان

 ال
قة

حل
ال

ور
ثذك
إنا

ور
ثذك
إنا

ي
مان

ع

ي
مان

 ع
غير

ي
مان

ع

ي
مان

 ع
غير

001482202222009٧٦٧1٦49339051مسقط

شمال 
8٦141341212950525014512٧3٧415121038138الباطنة

جنوب 
32٧112392029322٦93٧022112٦4٦0٦4الباطنة

35141133925342٦251208٦25٧111354583الداخلية

جنوب 
2251221٦1824331٧90٦٧20٧1٦43515٦الشرقية

شمال 
5410٦2591٦252118٦٦4٧152٦12405٦3الشرقية

1333108٧1511٧2٦135٧5٦23034البريمي

2255144131٧1٦٦٦45113٧0142٧54٦الظاهرة

24٧5181012222٧235330133٧1131554ظفار

002020220025٧00٦0٦الوسطى

123393٦9231٧3250128020مسندم

2٧3084٧٧218٧91٧02492201٧5٧٧35٦٦1٧34819341229٦15اإلجمالي

واملعلمني  والطلبة  وال�سعب  املدار�س  الأ�سا�سي ح�سب عدد  التعليم  املَُطبَّق  يف مدار�س  الدمج  بيانات برنامج  ي��سح اجلدول رقم )10( 
ت هذه ال�سعب  مَّ للعام الدرا�سي 2018/201٧م، ويت�سح من اجلدول اأن عدد املدار�س املطبقة بلغ )218( مدر�سة، فيها )249( �سعبة، و�سَ
ل طلبة الإعاقة العقلية منهم ما ن�سبته ) ٧٧% (، وبلغ عدد املعلمني يف مدار�س الرتبية اخلا�سة )٦15( معلًما  )1٧34( طالًبا وطالبة، ي�سكِّ

ومعلمة بن�سبة تعمني )%80.2(. 



٣٣

جدول )11( اأعداد املدار�س التي تطبق برنامج �سع�بات التعلم واأعداد الطلبة بها يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

المحافظة
التعليم األساسي

مدارس الحلقـــة 
األولــى

مدارس الحلقــة 
الطلبةاإلجماليالمدارس المستمرةالثانيـــة

532٦1089183٧مسقط

5429221052٧01شمال الباطنة

292323٧5153٧جنوب الباطنة

382322832134الداخلية

19111٦4٦14٧4جنوب الشرقية

221515521٦09شمال الشرقية

٧٦٦1945٦البريمي

1٦112350115٦الظاهرة

231529٦٧834ظفار

11٦1٧1٦4الوسطى

4241018٧مسندم

2٦51٦218٦٦1314089اإلجمالي

30%2٦%43%النسبة

بلغ عدد املدار�س التي تطبق برنامج �سع�بات التعلم )٦13( مدر�سة، فقد ِزْيَد عدد  خم�س مدار�س يف هذا العام، و�سكلت مدار�س احللقة 
اأخريًا مدار�س احللقة  بن�سبة ما بني )30%(، وحلت  امل�ستمرة  املدار�س  تلتها  املدار�س املطبقة،  الأكرب )43%( من جملة  الن�سبة  الأولى 

الثانية بن�سبة ما بني )2٦%(، وبلغ عدد الطلبة )14089( طالًبا وطالبة. 
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المراكز                           الشعب                          المعلمون 

التعليم المستمر 
�سكل رقم )12( اإجمايل عدد الدار�سني يف التعليم امل�ستمر يف العام الدرا�سي 2018/201٧م

مة
تظ

الدراسة المن

تعليـــم كبـــار

محـــو الميـــة

ة الحرة
س

درا
ال

ب                         المعلمون                          الدارسون
    الشع

      
     

     
    

    
كز 

مرا
ال

ْت )54( �سعبة، وبلغ جممل الدار�سني فيها )٧54(  مَّ و�سل عدد مراكز تعليم الكبار اإلى)14( مركًزا يف العام الدرا�سي 2018/201٧م، �سَ
دار�ًسا، وجممل املعلمني )343( معلًما ومعلمة يف الدرا�سة املنتظمة، كما بلغ عدد الدار�سني يف الدرا�سة احلرة عدد )8838(، اأّما مراكز 
حم� الأمية فقد بلغت )15( مركًزا يف العام الدرا�سي 2018/201٧م، وحت�ي هذه املراكز )٦04( �ُسَعب، و)٦3٧9( دار�ًسا ودار�سة، وعدد 

املعلمني فيها )٧٧1( معلًما ومعلمة. 



٣٥

معدل األمية والقرائية 
جدول رقم )12( معدل الأمية والقرائية بني العمانيني للعامني 201٦م و201٧م

المحافظة

معدل األمية بين العمانيين   
١٥ +

معدل القراءة والكتابة بين 
العمانيين   + ١٥

معدل األمية بين العمانيين 
)١٥-٢٤(

معدل القراءة والكتابة بين 
العمانيين )١٥- ٢٤(

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

٢٠١64.319.08٦.٦895.٦990.9293.320.90.80.999.199.299.1 م

٢٠١74.118.41٦.2595.8991.5993.٧50.90.80.899.199.299.2 م

بلغ  العمانيني  والكتابة- بني  القراءة  اأ�سا�سيات  التمكن من  اإلى م�ست�ى  القرائية -وه� م�سطلح ي�سري  اأن معدل  اإلى  الإ�سارة هنا  جتدر 
)93.٧5%( يف عام 201٧م للفئة العمرية من 15 �سنة فما ف�ق، وترتكز الن�سبة الأعلى منه يف الفئة العمرية )15- 24( �سنة، وذلك 
ح�سب تقديرات املركز ال�طني لالإح�ساء واملعل�مات، وُيَعّد هذا م�ؤ�سًرا على الت��سع الكمي والن�عي للتعليم على م�ست�ى ال�سلطنة، ويف 
املقابل انخف�ست ن�سبة الأمية بني اأفراد املجتمع اإلى )٦.25 %( يف العام 201٧م مقابل )٦.٦8%( يف العام 201٦م مما يدع� اإلى م�ا�سلة 
اجله�د وال�سعي نح� حم� الأمية بالكامل، واإيجاد جمتمع معريف متعلم يعي اأفراده م�س�ؤولياتهم واأدوارهم يف النه��س مبنظ�مة التنمية 

ال�ساملة للبالد. 



التعليم المدرسي
البـــــــــــاب األول

أبـــرز مشاريـــــع 
التعليم المدرسي

ـــــــــي ــ ــــــل الثان ـــ الفصــ
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٣٨
ورشة العمل اإلقليمية في مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

التنمية امل�ستدامة 2030 بالتعاون مع اجلهات  اأهداف  اإطار عمل ال�زارة على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق الهدف الرابع من  يف 
ذت ال�زارة ممثلة يف اللجنة ال�طنية للرتبية والثقافة والعل�م ور�سة عمل اإقليمية، وتهدف اإلى ا�ستعرا�س امل�ؤ�سرات  ذات الخت�سا�س؛ نفَّ
امل��س�عية واآليات ر�سد التعليم يف الدول العربية، وت�فري التدريب لبدء العمل على تكييف م�ؤ�سرات الهدف الرابع مع ال�سياقات ال�طنية، 
اآلية  وو�سع الت��سيات املالئمة، ومناق�سة التحديات التي ت�اجه دول املنطقة يف ر�سد م�ؤ�سرات الهدف الرابع وقيا�سها، والتدريب على 
املنطقة،  دول  وا�ستخدامها يف  البيانات  ت�فري  واآلية  امل�س�ؤولة  واملتغريات، وحتديد اجلهات  بياناتها،  امل�ؤ�سرات وم�سادر  بع�س  احت�ساب 
وا�ستهدفت ال�ر�سة الأخ�سائيني والفنيني العاملني يف جمال الإح�ساءات الرتب�ية، �س�اء يف وزارات الرتبية والتعليم يف الدول العربية 
قني ال�طنيني للتعليم 2030، و�سارك يف  اأو املراكز ال�طنية لالإح�ساء، اأو اأع�ساء الفرق ال�طنية للتعليم 2030 بالدول العربية، اأو املن�سِّ
تنفيذ هذه ال�ر�سة بالتعاون مع اللجنة ال�طنية العمانية للرتبية والثقافة والعل�م كل من: مكتب الي�ن�سك� الإقليمي للرتبية ببريوت، ومكتب 

الي�ن�سك� بالدوحة، ومعهد الي�ن�سك� لالإح�ساء، ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.

مكتبة المناهج العمانية
يف �س�ء اجله�د املبذولة مل�اكبة التغريات املت�سارعة يف التكن�ل�جيا؛ قامت ال�زارة ممثلة باملديرية العامة لتط�ير املناهج باإطالق مكتبة 
اإلكرتونية ُيعر�س خاللها جميع املناهج الدرا�سية لل�سف�ف من الأول اإلى الثاين ع�سر ب�س�رة كتب اإلكرتونية تفاعلية، ويهدف امل�سروع اإلى 
ت�فري الكتب الدرا�سية ب�س�رة اإلكرتونية تفاعلية ميكن ا�ستعرا�سها على جميع املت�سفحات والأجهزة الل�حية واله�اتف الذكية؛ ل�سمان 
ال��س�ل اإليها يف اأي وقت واأي مكان مع ت�سجيع الطلبة على التعلم الذاتي. واجلدير بالذكر اأن مكتبة املناهج الُعمانية ميكن ال��س�ل اإليها 
كتاًبا   )231( على  املكتبة  وت�ستمل   ،)http://ict.moe.gov.om( ُعمان  ل�سلطنة  التعليمية  بالب�ابة  التعليم  تقنيات  م�قع  طريق  عن 

اإلكرتونيًّا، وي�ستهدف هذا امل�سروع جميع الفئات املرتبطة بالعملية التعليمية. 

برامج تفعيل التقانة في التعليم
تعمل ال�زارة على م�اكبة التقانة يف جت�يد اخلدمات التعليمية التي تقدمها جلميع �سرائح امل�ستفيدين، ومن هذا املنطلق قامت ال�زارة 
قائم  م�سروع  وكل  املجال،  هذا  يف  م�ساريع  عدة  باإجناز  الدرا�سي2018/201٧م  العام  خالل  املعل�مات  لتقنية  العامة  باملديرية  ممثلة 
بذاته يهدف اإلى م�اكبة التط�ر املت�سارع وامل�ستجدات املتالحقة يف تقنية املعل�مات واخلدمات الرقمية وت�ظيف التقانة يف ت�سهيل جميع 

اخلدمات اإلكرتونيًّا، واإجناز العمل ب�سرعة ودقة عالية اجل�دة، وي��سح اجلدول رقم )13( اأدناه اأهم هذه امل�ساريع:



٣٩

جدول رقم )13( م�ساريع التقانة يف التعليم 

الفئة المستهدفةوصف المشروعاسم المشروع

خدمة التصديق 
اإللكتروني

تقدمي خدمات الدخ�ل لنظام ب�ابة �سلطنة عمان التعليمية عن طريق البطاقة 
للدخ�ل يف نظام  التقليدية  الطريقة  والنتقال من  الذكي  والهاتف  ال�سخ�سية 
ال�سلطانية  عمان  �سرطة  مع  بالتعاون  امل�سروع  تنفيذ  وجاء  التعليمية،  الب�ابة 

وهيئة تقنية املعل�مات.

جميع م�ستخدمي نظام 
ب�ابة �سلطنة عمان 

التعليمية.

تطبيق ذكي لنظام 
المراسالت

الر�سمية  املرا�سالت  لت�سفح  بال�زارة  املرا�سالت  بنظام  خا�س  ذكي  تطبيق 
واإجراء جميع العمليات اخلا�سة بها، من رّد واإعادة ت�جيه واإر�سال مرا�سالت 

جديدة وتتبع الر�سائل عرب التطبيق بالهاتف النقال.  

جميع م�ستخدمي نظام 
املرا�سالت من امل�ظفني 

والإداريني بال�زارة 
واملديريات التعليمية.

تطبيق ذكي لنظام 
اإلجازات

ه� تطبيق ذكي خا�س بنظام الإجازات لتقدمي امل�ظفني اإلكرتونيًّا طلب اإجازة 
ا عرب التطبيق البّت يف الإجازات  على اختالف اأن�اعها، وتتبع الطلب، وميكن اأي�سً
املقدمة، ومعرفة ر�سيد الإجازات، وجميع العمليات الإدارية املت�سلة بالنظام.  

جميع امل�ظفني والإداريني 
بال�زارة واملديريات 

التعليمية.

البيانات المفتوحة 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  التي تخ�س  �سة  املرخَّ الرقمية  البيانات  جمم�عة من 
الرقمية  وامل�ؤ�سرات  البيانية  الإح�سائيات  من  العديد  البيانات  تلك  وتت�سمن 
وامل�ستثمرون  امل�ستخدم  خاللها  من  يتمكن  اإذ  التعليمية،  الب�ابة  يف  وال�س�ر 
وحتميله  املحت�ى  على  الّطالع  من  والأكادميي  التعليمي  بال�ساأن  واملهتم�ن 

وا�ستخدامه لأغرا�س البحث العلمي والدرا�سات التخ�س�سية.

جميع امل�ستفيدين من 
البيانات.  

صفحات المديريات 
التعليمية في البوابة 

التعليمية

الرئي�س  اإن�ساء �سفحة خا�سة بكل مديرية تعليمية باملحافظات ترتبط بامل�قع 
م هذه ال�سفحة عدًدا من اخلدمات الرقمية  لب�ابة �سلطنة عمان التعليمية، وتقدِّ
التعليمية، مثل َن�ْسر الأخبار الإعالمية وال�س�ر والإعالنات وامل�ستجدات الرتب�ية 

وغريها للمديريات التعليمية.

املديريات التعليمية 
باملحافظات.

مشروع حلول 
الطباعة

الطباعة  وت�فري  والت�س�ير،  الطباعة  اإدارة  يف  التحكم  اإلى  امل�سروع  يهدف 
على  ي�ساعد  وهذا  عملية،  ب�س�رة  لل�زارة  العاّم  بالدي�ان  امل�ستخدمني  جلميع 
الأغرا�س  متعددة  ت�س�ير  اآلت  ا�ستئجار  على  امل�سروع  ويق�م  الإنفاق،  تقليل 
ال�سحب وطابعات  واآلت  الت�س�ير  اآلت  )MULTIFUNCTION(  حتل حمل 
الليزر والطابعات املل�نة امل�ج�دة باملبنى، اإ�سافة اإلى ربط جميع هذه الآلت عن 
طريق نظام يتيح جمال الإدارة والتحكم يف عملية الطباعة وحتديد �سالحيات 

ا اأو ف�سليًّا. امل�ستخدمني واحت�ساب كميات الطباعة �سهريًّ

م�ظف� الدي�ان العام 
لل�زارة.



٤٠
برامج الكشف عن الُمِجيدين ورعايتهم

ذْت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اللجنة ال�طنية  بهدف الك�سف عن فئة الطلبة املجيدين وحتديد جمالت امل�هبة واملي�ل لديهم؛ نفَّ
البتكار،  حا�سنات  مل�سروع  املطبقة  م�سقط  حمافظة  مدار�س  طلبة  الأولى  املرحلة  يف  ا�ستهدف  املُِجيدين،  لكت�ساف  م�سروًعا  لل�سباب 
ر عدد )132( من الطلبة  وعددها )5( مدار�س، اإذ ُيطبَّق الختبار الت�سخي�سي على عدد )1200( طالًبا وطالبة، وكان نتيجة ذلك َح�سْ

املُِجيدين؛ ليتم متابعتهم وتقدمي اأحدث الربامج املتخ�س�سة ل�سقل امل�اهب وتنمية القدرات.

َذ الربنامج ال�سيفي بالتعاون مع كل  �ا من َقْبل قامت ال�زارة باإدراجهم يف مراكز �سيفية، اإذ ُنفِّ �سُ وه�ؤلء الطلبة املُِجيدون الذين �ُسخِّ
من فريق مَلْ�َسة التط�عي والكلية العلمية للت�سميم خالل الفرتة )22 ي�لي� - 30 اأغ�سط�س 2018م(، والنادي العلمي والقرية الهند�سية 
مت للطلبة اأن�سطة وفعاليات لتنمية قدراتهم وم�اهبهم وتعزيز مهارات التحليل وحل امل�سكالت  خالل الفرتة )5-9 اأغ�سط�س 2018(، وُقدِّ

لديهم. 

برنامج خبرات العمل
اإمياًنا من ال�زارة باأهمية ال�ستثمار الأمثل لالإجازة ال�سيفية للطلبة مِلَا له من مردود ترب�ي كبري؛ فقد قام املركز ال�طني للت�جيه املهني 
باإحلاق عدد من طلبة ال�سف�ف )9-11( من التعليم الأ�سا�سي )ذك�ًرا واإناًثا( يف عدد من امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة خالل فرتة 
الإجازة ال�سيفية؛ بهدف تدريبهم على امِلَهن وال�ظائف يف تلك امل�ؤ�س�سات واإك�سابهم جمم�عة من املهارات والجتاهات الإيجابية نح� تلك 
امِلَهن، وتق�م فكرة الربنامج على تدريب الطلبة ملدة ت�ستغرق من اأ�سب�عني اإلى اأربعة اأ�سابيع، ويف نهاية الربنامج مُينح الطلبة امللتحق�ن 
َق الربنامج يف ن�سخته الأولى يف حمافظة م�سقط بالتعاون  �سهادة م�ساركة يف الربنامج تقدمها لهم ال�سركة اأو امل�ؤ�س�سة امل�ست�سيفة.  وقد ُطبِّ

مع ال�سركة العمانية لنقل الكهرباء وبنك ظفار، وبلغ اإجمايل الطلبة امل�ساركني )45( طالًبا وطالبة. 

مشروع منتج مدرستي
للت�جيه املهني للطلبة، وانطالًقا  ال�طني  ال�زارة ممثلة يف املركز  التي تقدمها  الت�جيه املهني وريادة الأعمال  اإطار تقدمي خدمات  يف 
من اأهمية تن�ُّع الأن�سطة والأعمال يف القطاعات التنم�ية املختلفة؛ جاء م�سروع »منتج مدر�ستي« بهدف غر�س اأهمية الأمن الغذائي لدى 
الطلبة، وتدريبهم على ممار�سة الأعمال املتعلقة بالقطاع الزراعي وال�سمكي من خالل ت�فري بي�ت حممية للزراعة املائية وتربية الأ�سماك، 
وقد تعاونت ال�زارة يف هذا امل�سروع مع �سندوق التنمية الزراعية وال�سمكية، وبلغ عدد الطلبة امل�ساركني )5500( من ال�سف�ف )12-9(.

مقياس الميول المهنية لذوي اإلعاقة البصرية
يف اإطار �سعي ال�زارة لت�فري خدمات الت�جيه املهني جلميع الطلبة ومنهم طلبة ذوي الإعاقة الب�سرية؛ اأُِعّد مقيا�س املي�ل املهنية لهذه 
الفئة من الطلبة، وهذا الأمر �سي�ساهم يف ت�جيههم اإلى املهنة املنا�سبة التي تتنا�سب مع مي�لهم وا�ستعداداتهم وقدراتهم، ويطبق املقيا�س 

على طلبة ذوي الإعاقة الب�سرية من ال�سف ال�سابع وحتى ال�سف الثاين ع�سر.



٤١

مشاريع وبرامج لتعزيز قيم المواطنة
ذت ال�زارة ممثلة بدائرة امل�اطنة عدًدا من امل�ساريع يف هذا  بهدف تنمية العتزاز باله�ية العمانية وقيم امل�اطنة وامل�ساركة املجتمعية؛ نفَّ
املجال، مثل اإعداد كتاب »ق�س�س جناح عمانية« لطلبة ال�سف التا�سع، ويهدف هذا الكتاب اإلى تعريف الطلبة �سخ�سيات عمانية معا�سرة 
ع عدد )3000( ن�سخة مبختلف مدار�س ال�سلطنة، وتق�م املدار�س بتدري�س الطلبة  حققت اإجنازات يف جمالت خمتلفة لالقتداء بها، وُوزِّ

هذه الق�س�س �سمن الي�م الدرا�سي.

اأما برامج تعزيز قيم امل�اطنة يف الطلبة فقد �سملت م�سروع اإعداد حقيبة تدريبية عن »دور املعلم يف تنمية قيم امل�اطنة لدى الطلبة«، 
ت�ستهدف املعلمني باملدار�س احلك�مية واخلا�سة، ويهدف امل�سروع اإلى التعريف برتبية امل�اطنة، من حيث مفه�مها واأهميتها واأبعادها، 
وت�سليط ال�س�ء على اأثر �سخ�سية املعلم يف تنمية قيم امل�اطنة لدى الطلبة، وت�ظيف التقنيات احلديثة يف تنمية قيم امل�اطنة لديهم، واإلى 
ت��سيح دور املعلم ب�سفته م�سرف ن�ساط يف تنمية قيم امل�اطنة، اإ�سافة اإلى التطرق اإلى اآليات واإجراءات تفعيل ثقافة احل�ار لتنمية قيم 

امل�اطنة لدى الطلبة.

بعن�ان  ال�سلطنة  حمافظات  مبختلف  مدر�سة   )44( يف  م�سابقة  ال�زارة  نفذت  امل�اطنة؛  جمال  يف  املجتمعية  امل�ساركة  تعزيز  اإطار  ويف 
واملالحظة  بامل�ساهدة،  املرتبطة  الطلبة  مهارات  �سقل  على  امل�سابقة  زت هذه  وركَّ بامل�س�ؤولية«،  و�سع�ر  اإيجابي  تفاعل  ال�طن:  اأجل  »من 
ور�سد التحديات، وو�سع احلل�ل للتعامل معها با�ستخدام املنهجيات العلمية؛ اإذ يق�م الطالب مبالحظة التحديات امل�ج�دة يف املجتمع املحلي، 

وحماولة اإيجاد احلل�ل لها. 

برنامج فواصل 
يف اإطار حر�س ال�زارة على تنمية �سخ�سية الطلبة وتعزيز النم� املتكامل لديهم )اجل�سدي واملعريف والجتماعي وغريه( قامت ال�زارة 
ممثلة يف املديرية العامة للربامج التعليمية وبالتعاون مع �سركة )منت�ر( بتطبيق برنامج »ف�ا�سل« يف )12( مدر�سة حك�مية و)28( مدر�سة 
خا�سة يف حمافظة م�سقط، وهدف هذا الربنامج اإلى ت�عية الن�سء وحمايتهم من ال�ق�ع يف �سرك املخدرات وامل�ؤثرات العقلية، و�سمل 
الربنامج جمم�عة من املهارات املعرفية والجتماعية التي اأ�سمهت يف �سقل �سخ�سية الطلبة وت�عيتهم ح�ل املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.

مشروع محو أمية األميين العمانيين القاطنين بالجزر والقرى البحرية
فيما يخ�س جه�د ال�زارة ملح� الأمية واإيجاد جمتمع متعلم لالإ�سهام ب�سكل فاعل يف التنمية ال�ساملة للبالد؛ تق�م ال�زارة ممثلة باملديرية 
العامة للربامج التعليمية بتنفيذ عدد من الربامج وامل�ساريع التي تهدف اإلى حتقيق هذه الغاية، كم�سروع القرية املتعلمة، وم�سروع املدار�س 
باجلزر  القاطنني  العمانيني  الأميني  اأمية  »حم�  م�سروع  ذ  ُنفِّ 2018/201٧م  الدرا�سي  العام  وخالل  اأمية.  بال  ولية  وم�سروع  املتعاونة، 
اأمية الأفراد الأميني العمانيني يف كل: من جزر احلالنيات مبحافظة ظفار، وجزيرة م�سرية  اإلى حم�  والقرى البحرية«، الذي يهدف 
مبحافظة جن�ب ال�سرقية، والقرى البحرية: ليما وكمزار مبحافظة م�سندم، وي�ستمر امل�سروع ملدة ثالثة اأع�ام درا�سية، فقد بداأ يف العام 
ل انتهاء الأمية بهذه اجلزر خالل املّدة املحددة. وقد حقق  الدرا�سي 2018/201٧م، وي�ستمر اإلى العام الدرا�سي 2020/2019م، ومن امل�ؤمَّ

امل�سروع اإقباًل وا�سًحا، فقد انت�سب اإلى امل�سروع يف عامه الأول )٧5( دار�ًسا ودار�سة م�زعني على )11( �سعبة.



٤٢
الحقيبة التدريبية اإللكترونية إلدارة السلوك الطالبي

طلبة  بع�س  لدى  ال�سلبية  ال�سل�كيات  مع  املهنية  التدخالت  جمال  يف  واملعلمني  والنف�سيني  الجتماعيني  الأخ�سائيني  كفاءة  رفع  بهدف 
ت احلقيبة التدريبية  املدار�س، وت�ظيف التدريب الإلكرتوين يف الب�ابة التعليمية لتدريب العاملني يف جمال الت�جيه والإر�ساد الطالبي؛ اأُِعدَّ
الإلكرتونية لإدارة ال�سل�ك الطالبي لتمكني الأخ�سائيني الجتماعيني والنف�سيني واملعلمني من تطبيق الربنامج ال�قائي والعالجي، وهذا 
الأمر �سي�سهم يف تعزيز ال�سل�كيات الإيجابية، واحَلّد من ال�سل�كيات ال�سلبية لدى بع�س الطلبة، كما ي�ستفاد من تطبيقات الربنامج يف 
حت�سني م�ست�ى التح�سيل الدرا�سي لديهم، وقد ا�ستهدف الربنامج يف دورته الأولى: )٧0( م�سرًفا اإر�ساديًّا اجتماعيًّا ونف�سيًّا و)1300( 

اإخ�سائي اجتماعي ونف�سي. 

حملة »#خلك عارف«
اأثناء  له  يتعر�س�ن  قد  الذي  الإلكرتوين  والبتزاز  ال�ستغالل  وخماطر  واأ�ساليبه  التعامل  طرق  يف  وتثقيفهم  الأطفال  ت�عية  اإلى  �سعًيا 
الفني  باملكتب  ممثلة  ال�زارة  مع  بالتعاون  الت�سالت  تنظيم  هيئة  َذت  َنفَّ املختلفة؛  الإلكرتونية  والألعاب  الت�ا�سل  و�سائل  ا�ستخدامهم 
للدرا�سات والتط�ير يف العام 2018/201٧م احلملة ال�طنية يف ال�ستخدام الأمثل ل��سائل الت�سال وخدماته »#خلك عارف« للمدار�س 
العمل يف احلملة على  اإذ بدء  ال�سلطنة،  واأولياء الأم�ر يف جميع حمافظات  احلك�مية واخلا�سة، وا�ستهدفت احلملة الطلبة، واملعلمني، 

ذ ما يقارب �سبعة برامج ت�عية، تن�عت لت�سمل الآتي: م�ست�ى املديريات التعليمية باملحافظات بتاريخ 2018/4/1م، وُنفِّ

برامج ت�عية وتثقيف يف الإذاعة املدر�سية يف طاب�ر ال�سباح. �

حما�سرات ت�عية يف مراكز م�سادر التعلم للمراحل العمرية كافة. �

ندوات وبرامج ت�عية عن البتزاز الإلكرتوين وطرق ال�قاية منه. �

حما�سرات عن الألعاب الإلكرتونية وخط�رتها. �

م�سرحيات عن خماطر و�سائل الت�ا�سل الجتماعي وكيفية ا�ستخدامها بال�سكل الأمثل. �

ء ل��سائل الت�ا�سل الجتماعي. � يِّ م�سابقات طالبية لت�سميم مل�سقات )ب��سرتات( وبرامج عن خماطر ال�ستخدام ال�سَّ

ا�ستخدام ح�س�س الن�ساط يف ت�عية الطلبة مثل ح�سة »حرك عقلك«. �

 )Babylon( مدرسة بابيلون
تعزيًزا لل�سراكة بني خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع، وت�فري التعليم ال�سامل جلميع الطلبة لتط�ير مهاراتهم يف تعلم اللغة الإجنليزية، وتنمية 
املهارات ال�سخ�سية لديهم؛ �سارك عدد من طلبة التعليم املدر�سي يف برنامج »مدر�سة بابيل�ن )Babylon( ال�سيفي باململكة املتحدة«، وه� 
برنامج �سيفي تنظمه الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم و�سركة بابيل�ن الربيطانية، وي�ست�سيف 
عدًدا من الطلبة من اأ�سر ال�سمان الجتماعي لدعم تعلمهم اللغة الإجنليزية وتعزيزه ملدة �سهر واحد يف مدر�سة بابيل�ن، ويهدف الربنامج 
كذلك اإلى �سقل مهارات الطلبة وبناء قدراتهم وتعزيز الثقة بالذات والعتماد على النف�س من خالل برنامج درا�سي وترفيهي مدته �سهر، 

وي�ستمر تنفيذ الربنامج ال�سيفي مدة خم�سة اأع�ام، ي�ستهدف �سن�ًيا جمم�عات خمتلفة من الطلبة.



٤٣

برامج التدريب وبناء القدرات في مجالت الملكية الفكرية
يف جمال بناء القدرات ح�ل امللكية الفكرية لطلبة املدار�س واملعلمني وامل�سرفني؛ تعاونت ال�زارة مع عدة جهات حك�مية لن�سر مفاهيم 
احرتام حق�ق امللكية الفكرية، وكذلك التدريب على الآليات والأ�س�س حلماية حق�ق املبتكرين، وتدريب املعلمني امل�سرفني على البتكارات 
الطالبية على مهارات البحث يف ق�اعد بيانات الخرتاع، وكذلك اإ�سراكهم يف عدد من الدورات امل�سرتكة بني وزارة التجارة وال�سناعة، 
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومكتب تدريب امللكية الفكرية التابع لالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، وبلغ عدد امل�ستفيدين 
من الربنامج )50( معلًما ومعلمة وم�سرًفا وم�سرفة، ومائة طالب وطالبة، وت�سعى ال�زارة اإلى ال�ستمرار يف تنفيذ هذا الربنامج ب�سكل 

�سن�ي.

  NXplorers برنامج
ذة لتنمية مهارات البحث والتفكري العلمي، وبناء القدرات لدى الطلبة امل�ستهدفني؛ لإيجاد طرق علمية  هذا الربنامج من الربامج املنفَّ
اإيجابي ونافع للمجتمع، وجاء تنفيذ هذا الربنامج )NXplorers( بالتعاون بني وزارة  ل�ستغالل جمالت الغذاء واملياه والطاقة ب�سكل 
الطلبة  ويق�م  مدر�سة،  كل  يف  طالًبا   )50( تدريب  خالل  من  مدار�س   )10( يف  الربامج  ويطبَّق  للتنمية،  �سل  و�سركة  والتعليم  الرتبية 

اإلكرتونيًّا برفع تقارير م�ساريعهم، التي تخ�سع لحًقا لتقييم من قبل جلنة علمية خمت�سة.

 )STEM( برنامج
متا�سًيا مع ت�جهات ال�زارة لتعزيز وتط�ير برامج العل�م والريا�سيات )STEM Education( و�سعيها اإلى ن�سر املهارات املرتبطة باحلق�ل 
STEM بالتعاون مع الهيئة العمانية  ذ ال�زارة برنامج  الأربعة )العل�م، والتكن�ل�جيا، والهند�سة، والريا�سيات( بني طلبة املدار�س؛ تنفِّ
ال�سلطنة،  التنمية، وب�سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركة رولز راي�س الربيطانية يف ثالثني مدر�سة من خمتلف حمافظات  اأجل  لل�سراكة من 
ويهدف الربنامج اإلى تعزيز البتكار وحتفيز املبادرات لدى الطلبة من خالل درا�سة الن�ساطات الرئي�سة مل�ساق املنهج وفق جتارب تعليمية 
ي مهارات التفكري الإبداعي النقدي لدى الطلبة ، وي�سهم يف اإن�ساء  ز على ربط التعليم باحلياة الي�مية، كما اأن املنهج امل�ستخدم ُينمِّ تركِّ
جيل قادر على امل�ساركة الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة، وقد التحق املعلم�ن املنفذون للربنامج يف دورات تدريبية داخل ال�سلطنة وخارجها 

من خالل دورة مدربي منهج STEM  بجامعة ي�رك الربيطانية.

مشروع التدريب على اإلسعافات األوليــة
حفاظًا على اأمن و�سالمة الطالب والك�ادر الإدارية والتدري�سية وغريهم من العاملني املنت�سبني ل�زارة الرتبية والتعليم مبختلف حمافظات 
ال�سلطنة، وتعزيزًا لل�سراكة مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س لتقدمي برامج تدريبية لتمكني امل�ستهدفني من القيام بعمليات الإ�سعافات الأولية؛ 
احل�ادث  مع  التعامل  باآلية  وتعريفه  كافة،  والرتب�ي  املدر�سي  املجتمع  لتدريب  الأولية(  الإ�سعافات  على  )التدريب  م�سروع  تنفيذ  جاء 
بالتعاون مع �سركة نفط  التي قد تنتج من تفاقم بع�س احلالت. وياأتي تنفيذ امل�سروع  واحلالت الطارئة لتفادي امل�ساعفات واملخاطر 
عمان ووزارة ال�سحة، بناًء على مذكرة التفاهم مع هذه اجلهات خدمة للعمل الرتب�ي، وي�ستمر تنفيذ امل�سروع ملدة ثالث �سن�ات يف جميع 
املديريات التعليمية، وي�ستهدف الربنامج الذي بداأ تنفيذه يف �سهر اأكت�بر 201٧م وي�ستمر حتى عام 2020م الطلبة واملعلمني وممر�سي 

ال�سحة املدر�سية وم�ظفي املديريات التعليمية وال�سحية باملحافظات التعليمية.



التعليم المدرسي

المشـــاريـــع والبتكـــارات
الطالبية في التعليم المدرسي

البـــــــــــاب األول

ــــــث ـــ ــ ــــــل الثال ـــ الفصــ



٤٥



٤6
على المستوى المحلي:

برنامج سفراء نماء 
التنمية امل�ستدامة ومهاراتها، وتدريبهم عليها،  ي�ستهدف برنامج �سفراء مناء طلبة املدار�س من ال�سف�ف)8-10(؛ لإك�سابهم معارف 
لل�طن، ويهدف  اأقرانهم باعتبارهم �سفراء مناء  َن�ْسر هذه املعارف بني  ليق�م�ا بدورهم يف  واإدارة املخلفات؛  وكذلك الطاقة املتجددة 
الربنامج اإلى ت�سجيع الطلبة على العمل اجلماعي، وتعديل بع�س املمار�سات التي ت�ستنزف جمالت التنمية، ويتناول الربنامج عدة حماور، 

منها: 

مفه�م التنمية امل�ستدامة واأهدافها. �

تر�سيد ا�ستهالك الكهرباء واملياه.  �

كيفية التعامل مع املخلفات ومعاجلتها.  �

التعرف على الطاقة املتجددة ومميزاتها وف�ائدها. �

وي�سمل الربنامج تقدمي الطلبة م�ساريع تخدم املحاور الأربعة اأعاله، علًما باأن هذا الربنامج بتم�يل من جمم�عة مناء، وقد بلغ عدد الطلبة 
ذتها ِفَرق طالبية يف املحاور ال�سابقة،  م�ا فيه )19( م�سروًعا، نفَّ امل�ساركني )3٦0( طالًبا وطالبة من خمتلف حمافظات ال�سلطنة، قدَّ

وجاءت املراكز الثالثة الأولى على النح� الآتي:

املركز الأول: م�سروع »الِكْل�س يف حياتنا«، من مدر�سة زينب بنت الر�س�ل للتعليم الأ�سا�سي، مبحافظة الداخلية. �

ِكي«، من مدر�سة بلعرب بن �سلطان للتعليم الأ�سا�سي، مبحافظة الداخلية. � َخان الذَّ املركز الثاين: م�سروع »ال�سَّ

املركز الثالث: م�سروع »جمتمع م�ستدام«، من مدر�سة جمزي للتعليم الأ�سا�سي، مبحافظة الظاهرة. �



٤7

معرض البتكارات العلمية الطالبية 
ا وطنيًّا لالبتكارات العلمية الطالبية، يهدف اإلى ت�سجيع الطلبة على درا�سة العل�م والبحث العلمي،  نظمت وزارة الرتبية والتعليم َمْعر�سً
باع املنهجية ال�سحيحة لأداء البحث، وتر�سيخ املفاهيم  التعليم ما قبل اجلامعي، وتنمية مهاراتهم لتِّ وعلى تعزيز قدراتهم يف مرحلة 
ي والتفكري العلمي املنظم، وتنمية  ال�سحيحة وتعزيز الجتاهات ح�ل اأهمية البحث العلمي والبتكار، وت�سجيع الطلبة على البحث والتََّق�سِّ
ملكات البتكار لديهم. وفيما ياأتي جدول ي��سح نتائج البتكارات الفائزة باملركز الأول يف كل جمال من املجالت العلمية الأربع (الأنظمة 

الهند�سية، والطاقة والنقل، والعل�م الطبيعية والريا�سيات، وعل�م البيئة(:

جدول رقم )14( البتكارات العلمية الطالبية

المحافظة اسم البتكارأسماء الطلبةالمجال العلمي

الأنظمة الهند�سية
املعت�سم بن حممد بن مبارك الرواحي �
اخلطاب بن �سامل بن حمد احل�سني �
العز بن حممد بن حم�د الرواحي �

�سمال ال�سرقية البطاقة املدر�سية الذكية

الطاقة والنقل
حممد بن علي احلديدي �
ق�سي بن �سالح بن عبد اهلل امل�سكري �
ج�اد ن�سال راتب �

م�سقط جهاز اإنذار نزول الأودية

العل�م الطبيعية 
والريا�سيات

نربا�س بنت حمدان بن �سامل ال�سكيلية �
اأميمة بنت حممد بن عبداهلل امل�سلحية �

معاجلة الفطريات داخل 
الثالجة بتقنية النان�

الداخلية 

عل�م البيئة
ملياء بنت حمد بن عبداهلل احلنظلية �
مروة بنت خليفة بن م�سع�د احلنظلية �
حبيبة بنت حممد بن مبارك احلنظلية �

اكت�ساف ومكافحة النمل 
الأبي�س

�سمال ال�سرقية 



٤٨
جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة 

جاء تنفيذ اجلائزة بتعاون بني ال�زارة و�سركة تنمية نفط عمان؛ لتعزيز ج�انب البتكار والبحث العلمي يف اإيجاد احلل�ل لق�سايا الطاقة، 
وبلغ عدد البتكارات امل�سجلة للعام الدرا�سي 2018/201٧م )12٦( ابتكاًرا، وح�سل ابتكار »تطبيق تر�سيد« للطالبتني: رمي بنت اأحمد 
ه  ُي�جِّ الذكية )اإندرويد(،  لله�اتف  الأول، وه� تطبيق برجمي  املركز  الق�سابية على  اأحمد بن حممد  بنت  وريان  الق�سابية  ابن حممد 
امل�ستهلكني نح� َخْف�س تكاليف ا�ستهالك الطاقة باأ�سكالها املختلفة، وتعزيز احلفاظ عليها وت�جيه الأفراد لبناء منازل �سديقة للبيئة، كما 

ميكن من خالل هذا التطبيق التحكم بَغْلق الأجهزة الكهربائية وَفْتحها عن ُبْعد.

جائزة البحوث والبتكارات في مجال المياه )فئة المبتكر الناشئ( 
تاأتي جائزة البح�ث والبتكارات يف جمال املياه بالتعاون مع جمل�س البحث العلمي، ومركز ال�سلطان قاب��س العايل للثقافة والعل�م؛ لتعزيز 
دور البحث العلمي والبتكار يف اإيجاد احلل�ل لق�سايا املياه ورفع الَ�ْعي مبجالت اإدارة امل�ارد املائية، وبلغ عدد البتكارات امل�سجلة للعام 
الدرا�سي 2018/201٧م )8٦( ابتكاًرا، وح�سل الطالبان الرباء بن خلفان البدوي، وعماد بن عامر الرميمي من حمافظة �سمال ال�سرقية 

على املركز الأول عن ابتكار »م�سفي املياه الرمادية احلي�ي«.

على المستوى اإلقليمي:
مسابقة ابتكار الكويت العلمية الثامنة عشر 

ح�سلت ال�سلطنة على املركز الأول يف الن�سخة الثامنة ع�سر يف فئة م�ساريع STEM يف م�سابقة ابتكار الك�يت العلمية الثامنة ع�سر، التي 
تنظمها دولة الك�يت ال�سقيقة لطالبات دول جمل�س التعاون اخلليجي، فقد حقق ابتكار »مكافحة ح�سرة دوبا�س النخيل« للطالبتني فل�سطني 

ابنة يعق�ب العزرية، واأفنان بنت يعق�ب الرواحية من حمافظة الداخلية على املركز الأول. 



٤٩



التعليم المدرسي
البـــــــــــاب األول

تطويـــر جـــودة 
التعليــم المدرســي 

الفصـــــــــــل الرابـــــــــــع



٥١



٥٢

العمل يف عدد من  ال�زارة  بداأت  املنطلق  ومن هذا  الدولية،  املمار�سات  اأف�سل  وفق  املدر�سي  التعليم  بقطاع  الرتقاء  اإلى  ال�زارة  �سعت 
اإر�ساء الأ�س�س لعدد منها، ومن هذه امل�ساريع: مركز تقييم الأداء املدر�سي، وم�سروع  اإذ ل يزال العمل جارًيا على  امل�ساريع التط�يرية، 
ذ خالل هذا العام م�سروعان يف جمال التق�مي الرتب�ي،  ت�سنيف املدار�س اخلا�سة، وم�سروع الإطار ال�طني ل�سيا�سات مهنة التعليم، كما ُنفِّ

وهذان امل�سروعان من �ساأنهما جت�يد اخلدمات التعليمية وحت�سني املخرجات، وهما:

مشروع الختبارات الوطنية
نة التي ت�ستخدم لقيا�س ج�دة التعليم والتعلم، من اأجل تط�ير خمرجات التعليم  تعترب الختبارات ال�طنية من اأهم الأدوات العلمية املقنَّ
الطلبة  ميتلكه  ما  على  للدللة  و�سادقة  دقيقة  اإح�سائية  وم�ؤ�سرات  بيانات  من  الختبارات  هذه  ت�فره  ما  خالل  من  وذلك  وحت�سينها، 
من مهارات ومعارف وكفايات اأ�سا�سية، بعد اإكمالهم مرحلة درا�سية معينة اأو �سًفا درا�سًيا ما، ويتم بناء الختبارات ال�طنية لل�سلطنة 
والكتابة  القراءة  يف  عمان،  ب�سلطنة  اخلا�سة  واملدار�س  العام  التعليم  مدار�س  يف  قة  املطبَّ للمناهج  الأ�سا�سية  التعليمية  املخرجات  على 
واحل�ساب يف نهاية احللقة الأولى )ال�سف الرابع(، وم�اد اللغة العربية، واللغة الإجنليزية، والريا�سيات والعل�م يف نهاية احللقة الثانية 
)ال�سف العا�سر(، اإ�سافة اإلى ال�سف ال�سابع، وت�ساحب هذه الختبارات جمم�عة من ال�ستبانات )للطالب، وويل الأمر، واملعلم، والإدارة 
املدر�سية(؛ لقيا�س الع�امل امل�ؤثرة يف اأداء الطلبة، َكْ�نها م�ؤ�سرات لتط�ير العملية التعليمية وجت�يدها، وبداأ تطبيق الختبارات ال�طنية 
خالل العام الدرا�سي2018/201٧م على طلبة ال�سف العا�سر فقط، على اأن يتم تطبيقها يف ال�سفني الآخرين تدريجًيا خالل العامني 
الدرا�سيني 2019/2018م و2020/2019م؛ لإعطاء فر�سة لتطبيق املناهج املط�رة التي تنفذها ال�زارة خالل هذه الفرتة �سمن م�سروع 

ال�سال�سل العاملية ملادتي العل�م والريا�سيات.

مشروع تطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة ووثائق تقويم تعلم الطلبة
ز العمل على  قامت ال�زارة ممثلة باملديرية العامة للتق�مي الرتب�ي بتط�ير ال�ثيقة العامة لتق�مي تعلم الطلبة لل�سف�ف )1-12(، وقد اأُجْنِ
ة بتق�مي تعلم الطلبة يف جميع امل�اد الدرا�سية، وذلك من خالل عقد ور�س ملناق�سة ال�ثائق والعمل على تط�يرها  تط�ير ال�ثائق اخلا�سّ
مب�ساركة املعنيني، اإذ ُعِقدْت ور�سة يف الفرتة 4-4/5 /2018م عن ال�ثيقة العامة، وور�سة عمل اأخرى عن وثائق تق�مي تعلم الطلبة يف امل�اد 

الدرا�سية يف الفرتة 1٦-4/1٧/ 2018م.



٥٣



ــــــي ـــ ــ ـــاب الثان ـــ ـــ ــ الب

التعليم العالي

الفصـــــــــــل األول

مؤشرات تعليمية 
عن التعليم العالي 
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٥6
أعداد مؤسسات التعليم العالي

جدول رقم )15( اأعداد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية واخلا�سة يف العامني الأكادمييني 2018/201٧م  و2019/2018م

العام
األكاديمي

نوع 
المعاهد الكليات الجامعات المؤسسة 

الصحية
كلية عمان 

للعلوم 
الصحية

الكلية 
المهنية 
للعلوم 
البحرية

الكليات 
اإلجماليمهنية

٢م
٠١

٨ 
/ ٢

٠١
7

1191301٧41حك�مية 

821000029خا�سة

100%10%1%0%19%5٧%13%الن�سبة )%(

9401301٧٧0الإجمايل

٢م
٠١

٩ 
/ ٢

٠١
٨

119181٧3٧حك�مية 

919000028خا�سة

100%11%2%12%2%58%15%الن�سبة )%(

1038181٧٦5الإجمايل

بلغ عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية واخلا�سة يف العام الأكادميي 2018/201٧م )٧0( م�ؤ�س�سة، منها )41( م�ؤ�س�سة حك�مية، 
و)29( م�ؤ�س�سة خا�سة، بينما انخف�س عددها يف العام الأكادميي 2019/2018م اإلى )٦5( م�ؤ�س�سة، منها )3٧( م�ؤ�س�سة حك�مية، و)28( 
م�ؤ�س�سة خا�سة، وُيعزى النخفا�س يف العدد اإلى اإن�ساء اجلامعة ال�طنية للعل�م والتكن�ل�جيا؛ وذلك بدمج كلية كالدونيان الهند�سية وكلية 
للتخ�س�سات  العايل  واملعهد  ال�سحية،  للعل�م  كلية عمان  با�سم  كليات  اإلى )8(  اإلى حت�يل )12( معهًدا �سحًيا  اإ�سافة  الطبية،  عمان 

الطبية.
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أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي في العام األكاديمي 2019/2018م: �

�سكل رقم )13( اأعداد الطلبة املقب�لني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها يف العام الأكادميي 2018/201٧م

بالعام  مقارنة   )%2.4( مبعدل  ا  انخفا�سً 2019/2018م  الأكادميي  العام  يف  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  املقب�لني  الطلبة  عدد  �سهد 
الأكادميي 2018/201٧م، اإذ بلغ عددهم يف العام الأكادميي 2019/2018م )2383٧( طالًبا وطالبة بينما كان عددهم يف العام الأكادميي 

2018/201٧م )24421( طالًبا وطالبة.

العام األكاديمي 
٢٠١٨/٢٠١٩م

10288 23837

10077
العام األكاديمي 
٢٠١7 / ٢٠١٨م

نسبة النمو

14248 10173

24421

٪2.4-

أعداد الطلبة في التعليم العالي  

13549
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البعثات والمنح اإلجمالي
الخارجية

البعثات والمنح 
الداخلية

مؤسسات التعليم 
العالي الحكومية

�سكل رقم )14( ت�زيع الطلبة املقب�لني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها يف العامني الأكادمييني 
2018/201٧م  2019/2018م ح�سب ن�ع امل�ؤ�س�سة ون�سبة النم� ال�سن�ي 
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1

نسبة النمو السنوي٢٠١٨/٢٠١7م ٢٠١٩/٢٠١٨م

كما تظهر البيانات ارتفاع عدد الطلبة املقب�لني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية يف العام الأكادميي 2018/201٧م من )14٦٦1( 
اإلى )1508٧( طالبًا وطالبة، كما ارتفع عدد الطلبة  طالبًا وطالبة، وارتفع مبعدل )2.9%( يف العام الأكادميي 2019/2018م لي�سل 
املقب�لني  يف البعثات واملنح اخلارجية مبعدل )٧.٧%(، فقد بلغ عددهم يف العام الأكادميي 2018/201٧م )1245( طالبًا وطالبة لي�سل 
اإلى )1339( يف العام الأكادميي 2019/2018م، بينما انخف�س عددهم يف البعثات واملنح الداخلية مبعدل )14%(، كما يظهر يف  ال�سكل 

رقم )14(

٪ 2.4-

٪ 2.9

٪ 14-

٪ 7.7
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جدول رقم )1٦( ت�زيع الطلبة املقب�لني يف التعليم العايل يف العام الأكادميي 2019/2018م
مقارنة بالعام الأكادميي 2018/201٧م ح�سب م�ؤ�س�سات التعليم العايل

نسبة التغير )%(٢٠١٩/٢٠١٨م٢٠١٨/٢٠١7منوع المؤسسة

م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية
-0.٦%299329٧٦جامعة ال�سلطان قاب��س

4.4%٧8٦18205الكليات التقنية
1.٦%1٧3٧1٧٦5كليات العل�م التطبيقية
5.5%٦02٦35كليات العل�م ال�سحية

9.٧%٧٦283٦الكليات املهنية
-1.8%5٦٧55٧الكلية الع�سكرية التقنية

-18.٧%139113كلية العل�م ال�سرعية
2.9%14٦٦11508٧الإجمايل

بعثات داخلية
-٧٧.8%924205�سمان اجتماعي

8.٦%544591دخل حمدود
-٧.3%٦9٦1٦451بعثة داخلية
-14.0%8429٧24٧الإجمايل

منح داخلية
-90.9%111منحة داخلية كاملة لل�سمان

119.4%٧2158منحة داخلية كاملة عامة
٦٦.٧%35منحة داخلية كاملة للدخل املحدود

90.٧%8٦1٦4الإجمايل
بعثات خارجية
٧.٧%12011294بعثة خارجية 

٧.٧%12011294الإجمايل
منح خارجية

0.0%3131منحة خارجية كاملة
٧.٧%1314منحة خارجية جزئية

2.3%4445الإجمايل
-2.4%244212383٧الإجمايل العام



6٠

أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها حسب التخصص العام  �
في العام األكاديمي 2019/2018م

ر تخ�س�س الإدارة واملعامالت التجارية باقي التخ�س�سات يف ن�سبة املقب�لني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،  وعلى �سعيد التخ�س�سات يت�سدَّ
اإذ بلغ ما يقارب )2٦.٦%( من اإجمايل املقب�لني، ثم تاله بفارق ب�سيط تخ�س�س الهند�سة والتقنيات ذات ال�سلة بن�سبة )%25.2(.

جدول رقم )1٧( ت�زيع الطلبة املقب�لني بنظام القب�ل الإلكرتوين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها ح�سب 
التخ�س�س العام يف العام الأكادميي 2019/2018م

النسبةاإلجماليإناثذكورالتخصص العام

2٦.٦%2٦4٧3٦82٦329الإدارة واملعامالت التجارية

25.2%45٦31452٦015الهند�سة والتقنيات ذات ال�سلة

13.٧%٦80459032٧0تكن�ل�جيا املعل�مات

٧.5%3٧114181٧89املجتمع والثقافة

٦.2%53٧93414٧1العل�م الطبيعية والفيزيائية

٦.0%31311151428ال�سحة

5.3%4٦9٧831252الرتبية

3.4%198٦1981٧الفن�ن الإبداعية

1.٦%19٦1833٧9الزراعة والبيئة والعل�م املرتبطة بها

1.2%٦3218281العمارة والإن�ساء

0.5%5954113الدين والفل�سفة

2.9%192501٦93*غري حمدد

100%10288135492383٧الإجمايل

*غير محدد: لم يتم تحديد تخصص الطلبة المقبولين.         
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التعليم العالي

أبـــرز مشــاريـــع 
التعليـــم العالـــي

ــــــي ـــ ــ ـــاب الثان ـــ ـــ ــ الب

الفصـــــــــــل الثانـــــــــــي
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6٤
أوًل:  جامعة السلطان قابوس

•  طرح ثالثة برامج أكاديمية جديدة في درجة الماجستير بالجامعة
يف العام الأكادميي 2018/201٧م ُطِرح برنامج املاج�ستري يف ال�سياحة بكلية الآداب والعل�م الجتماعية، وبرنامج املاج�ستري يف الهند�سة 
املعمارية بكلية الهند�سة، وبرنامج املاج�ستري يف الإر�ساد النف�سي بق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية؛ اإذ تتيح هذه الربامج احل�س�ل على 
العلمية  الطلبة باخللفيات  العلمي، وتزود  البحث  وتن�سط عملية  برنامج،  املتعلقة بكل  الالزمة يف املجالت  واملهارات  املعرفية  اخلربات 

واملعارف الالزمة؛ لتمكينهم من العمل يف املجالت املختلفة.

•  استحداث اثني عشر تخصًصا دقيًقا في برامج درجة البكالوريوس بكلية القتصاد والعلوم السياسية
واخلريجني،  احلاليني  والطلبة  العمل،  واأ�سحاب  احلالية،  للمناهج  النظر  ووجهات  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  اإليه  اأ�سارت  ما  على  بناًء 
واأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري بالكلية، وامل�ساركني يف امللتقيات املختلفة، والأكادمييني، ومناهج اجلامعات الرائدة يف جميع اأنحاء العامل،  
يقدم برنامج القت�ساد واملالية ثالثة تخ�س�سات دقيقة يف: اإدارة ال�ستثمار، ومت�يل ال�سركات، وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية واملالية، كما يطرح 
برنامج نظم املعل�مات ثالثة تخ�س�سات دقيقة يف: تط�ير التطبيقات، وذكاء الأعمال التجارية والتحليل، واأمن نظم املعل�مات، بينما 
ي�سيف برنامج الإدارة اثنني من التخ�س�سات الدقيقة يف: اإدارة امل�ارد الب�سرية، والبتكار وريادة الأعمال، اأما برنامج الت�س�يق يعر�س 
اثنني من التخ�س�سات الدقيقة يف: الت�س�يق، واإدارة العالمات التجارية، واأخرًيا �سيقدم برنامج اإدارة العمليات عددًا من التخ�س�سات 

الدقيقة يف: اإدارة الل�ج�ستيات، واإدارة �سل�سلة الت�ريد واجل�دة، واإدارة العمليات.

•  إنشاء مركز إعادة الستخدام )Reuse Centre( بالجامعة بالتعاون مع شركة بيئة
اإلى احلفاظ على البيئة يف املجتمع من خالل حت�سني الأدوات امل�ستهلكة وتهيئتها   )Reuse Centre( اإعادة ال�ستخدام  يهدف مركز 
للمجتمع املحلي؛ لإعادة ا�ستخدامها وال�ستفادة منها قبل َرْميها والتخل�س منها نهائًيا، وتتطلع مبادرة �سركة بيئة يف اختيارها جامعة 
اأن م�ظفي اجلامعة وطلبتها  �سيما  اأهداف اجلامعة، ل  الإ�سهام يف خدمة  اإلى  اأرا�سيها،  اإحدى  املركز يف  قاب��س ل�ست�سافة  ال�سلطان 
�سي�سكل�ن م�سدًرا اإ�سافًيا لتزويد املركز بامل�اد امل�ستهلكة غري املرغ�ب فيها، كما �ستت�فر فر�س التط�ع للعمل يف املركز مبا ي�سهم يف 
تفعيل ا�سرتاتيجية اجلامعة لن�سر ثقافة التنمية امل�ستدامة، واجلدير بالذكر اأّن هذا املركز ذو طبيعة غري ربحية، اإذ ي�ستخدم العائد يف 

ت�سغيله و�سمان ا�ستمراريته.

•  إنشاء مركز البتكار ونقل التكنولوجيا في الجامعة
يهدف املركز اإلى دعم ال�سباب العماين يف عملية التعليم، والنخراط يف جميع املجالت املتعلقة بالبتكار وريادة الأعمال، وهذا �سينتج عنه 
اأن�سطة ومبادرات ت�ؤدي اإلى تاأ�سي�س �سركات �سغرية نا�سئة، وفتح فروع ل�سركات قائمة من �ساأنها اأن ت�سهم يف تن�يع وا�ستدامة القت�ساد 
التن�يع  لتعزيز  فعالة  و�سيلة  ك�نه  بالبتكار،  البالغ  اهتمامها  ال�سلطنة  م�ا�سلة  على  ي�ؤكد  وطني  �سياق  يف  ذلك  يتحقق  بحيث  العماين، 

القت�سادي، واإيجاد ُفَر�س عمل، ووج�د تناف�س عاملي.
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•  إنشاء مركز البحوث الطبية
البح�ث يف خمتربات  َرى هذه  اإن�ساء هذا املركز خط�ة حي�ية لإنتاج بح�ث طبية ذات ج�دة عالية وطابع وا�سع ومتخ�س�س، وجُتْ ُيعّد 
جمهزة ب�سكل جيد، كما �سيعزز هذا املركز فر�س التعاون بني املتخ�س�سني يف املجال واأ�سحاب العالقة داخل ال�سلطنة والدول املجاورة. 

•  تأسيس كراسي بحثية
ال�سناعية  للمناطق  البحثي  الكر�سي  وهي:  باجلامعة،  امل�ج�دة  البحثية  املراكز  اإلى  اإ�سافة  العلمية  البحثية  الكرا�سي  من  عدد  �س  اأُ�سِّ

واحلرة، وكر�سي غرفة جتارة و�سناعة عمان للدرا�سات القت�سادية، وكر�سي الي�ن�سك� لدرا�سة �سخ�ر الأفي�ليت وعل�م الأر�س.

ثانًيا: كليات العلوم التطبيقية، وكلية التربية بالرستاق
•  الالئحة التنظيمية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات في كليات العلوم التطبيقية

تهدف الالئحة اإلى ت�سجيع منت�سبي كليات العل�م التطبيقية وكلية الرتبية بالر�ستاق للم�ساركة يف الندوات وامل�ؤمترات الداخلية واخلارجية 
باإجراءات واعتمادات �سهلة و�سريعة، ت�سمن حتقيق اجل�دة العلمية املطل�بة، وقد اعُتمدْت م�س�دة الالئحة من قبل املجل�س الأكادميي 

بتاريخ 28 / 3 / 2018م والعمل جاٍر ل�ستكمال باقي الإجراءات. 

•  برنامج دعم المشاريع البحثية
املقرتحة  البحثية  للم�ساريع  التطبيقية  العل�م  كليات  م�ازنة  من  املايل  والتم�يل  الدعم  الربنامج  م  ُيقدِّ العلمي  البحث  حلركة  ت�سجيًعا 
بالكليات، ونتج عن هذا الربنامج مت�يل )15( م�سروًعا من امل�ساريع البحثية املقدمة من جانب اأع�ساء هيئة التدري�س واملجم�عات البحثية 

يف دورة الربنامج الأولى )2018/201٧م( بتكلفة بلغت )1404٧( رياًل عمانيًّا.

Q4 9.1 تحديث نسخة نظام البالك بورد إلى النسخة رقم  •
التعليم  َي  ُرقِّ فقد  والطلبة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني  ون�سرها  الإلكرتوين  التعليم  ثقافة  تفعيل  اإلى  العايل  التعليم  وزارة  �سعي  اإطار  يف 
َب م�سرف� النظام على الن�سخة احلديثة، وذلك بعقد ور�سة تدريبية  الإلكرتوين اإلى الن�سخة )Q4 Blackboard Learn 9.1(، كما ُدرِّ
ت�سهيل  اإلى  اإ�سافة  للطلبة،  النظام و�سمان دمي�مة تقدمي اخلدمات  اأداء  اإلى حت�سني  امل�سروع  ملدة ي�مني )9-2018/9/10(، ويهدف 

عملية الت�ا�سل بني طلبة املقرر والأ�ساتذة.

•  برنامج طباعة شهادات التخرج لطلبة كليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق
اإمكانية معاجلة  ت�فري  مع   ،)SIS( الطلبة  معل�مات  نظام  مع  الربط  عليها من خالل  والتدقيق  التخرج  �سهادات  الربنامج طباعة  يتيح 
قة يف �سهادات التخرج، واأي�سًا ي�فر خا�سية طباعة ال�سهادات ب�س�رة جماعية، والربنامج بهذه الكيفية ُي�ّفر  الأ�سماء لتظهر ب�س�رة ُمَن�سَّ

اجلهد واملال؛ فقد انتفت احلاجة اإلى �سراء عق�د �سيانة لربنامج طباعة ال�سهادات بعد جناح الربنامج اجلديد.
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•  البرنامج التدريبي التعزيزي للخريجين الباحثين عن عمل بكلية العلوم التطبيقية بعبري

ذ الربنامج يف اإطار �سعي الكلية اإلى مّد ج�س�ر الت�ا�سل مع خرجيها الباحثني عن عمل، وتزويدهم بالأدوات الالزمة؛ لتعزيز اأ�ساليب  ُنفِّ
الت�س�يق ملهاراتهم وقدراتهم يف �س�ق العمل، وقد �سارك يف الربنامج )43( خريًجا وخريجة.

•  نظام الكشف عن التسلل اإللكتروني باستخدام طريقة اختيار الميزات بكلية العلوم التطبيقية بنزوى
بات هذا النظام الفائز بجائزة جمل�س البحث العلمي يق�م بدور مهّم يف ر�سد وحتليل الأن�سطة الي�مية التي حتدث يف اأنظمة الكمبي�تر؛ 
بغية الك�سف عن التهديدات الأمنية املحتملة داخل ال�سبكة املراد حمايتها عن طريق ا�ستبعاد امليزات التي لي�س لها عالقة، اأو تلك املتكررة، 
وحتديد جمم�عة فرعية من املزايا وا�ستخدامها لحقًا لبناء )IDS(، التي من �ساأنها الإ�سهام يف تعزيز وجت�يد عمليات ال�سبط والك�سف 

املطل�بة.

•  استخدام برنامج )WarpPLS 6.0( لتحليل نمذجة المعادلة البنائية بكلية العلوم التطبيقية بصاللة
َذ ق�سم البحث العلمي بالتعاون مع ق�سم اإدارة العمال ور�سة عمل عن »املربعات ال�سغرى اجلزئية«  يف �سياق برنامج اخلدمات املجتمعية َنفَّ
العل�م  كلية  يف  العليا  الدرا�سات  وطلبة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء   )WarpPLS(با�ستخدام  ،)PLS-SEM( الهيكلية  املعادلت  ومنذجة 
التطبيقية ب�ساللة، ويهدف الربنامج لزيادة ال�عي يف اأهمية مناذج املعادلة الهيكلية، وم�ساعدة امل�ساركني يف حتليل البيانات بفاعلية من 

خالل ا�ستخدام مناذج املعادلة الهيكلية، وحتفيزهم على و�سع خطط وا�سحة ح�ل م�ستقبل اأبحاثهم الأكادميية.

ثالًثا: الكليات التقنية
•  الرتباط األكاديمي مع كلية الحرس السلطاني الُعماني لتخصصي الهندسة الميكانيكية والكهربائية
العليا، بحيث  التقنية  الكلية  اأكادميي كامل من قبل  باإ�سراف  الدبل�م  الطلبة يف م�ست�ى  بتدري�س  الُعماين  ال�سلطاين  تق�م كلية احلر�س 
ي�ستطيع الطلبة اإكمال درا�ستهم للح�س�ل على درجة البكال�ري��س من الكلية التقنية العليا، وهذا ي�ؤدي اإلى التن�يع يف ن�عية املدخالت 

امللتحقة بالكليات التقنية والت�س�يق للربامج الأكادميية املطروحة.

•  مراجعة تخصص المحاسبة ببرنامج الدراسات التجارية من قبل جمعية المحاسبين القانونيين 
ACCA المعتمدين

يهدف الربنامج اإلى م�ائمة تخ�س�س املحا�سبة بالكلية التقنية العليا مع �سهادة جمعية املحا�سبني القان�نيني املعتمدين ACCA؛ لتلبية 
احتياجات �س�ق العمل، فقد اعُتمد الربنامج من قبل جمل�س العمداء، وُطّبق اإبتداًء من الف�سل الدرا�سي الأول 2019/2018م.

•  إنشاء مركز مصادر التعلم
يهدف اإلى ت�فري قاعات درا�سية متن�عة للتعليم والدورات وال�ر�س التدريبية لتهيئة املناخ الأكادميي املنا�سب للطلبة وامل�ظفني.
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)PEER TUTORING( برنامج تعليم األقران  •
يعترب هذا الربنامج م�ساعًدا على التقليل من ن�سبة الطلبة خريجي الربنامج التاأ�سي�سي؛ ب�سبب �سعف م�ست�اهم، وكذلك م�ساعدة الطلبة 
التي  ال�سع�بات  التغلب على  التعليمية اخلا�سة على  الحتياجات  اأ�سحاب  الطلبة  وم�ساعدة  الأداء على حت�سني م�ست�ياتهم،  منخف�سي 

ي�اجه�نها، وتفعيل التعلم التعاوين

رابًعا: كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الطبية
•  التشغيل الفعلي لنظام اإلدارة األكاديمية الصحية )هامس(

َم  مِّ ا�ستمراًرا لأعمال النظام التي بداأت يف عام 201٧م، مت ت�سغيل النظام يف البيئة احلقيقية بتاريخ 22 اأكت�بر 201٧م، ويف هذا العام �سُ
تطبيُق الهاتف اخلا�س بالنظام، و�سُيخترب يف البيئة التجريبية خالل الفرتة القادمة، كما �سُيقّيم النظام والب�ابة التعليمية مع حتديد 

اأوجه التح�سني والتغيري يف �س�ء حت�يل املعاهد ال�سحية اإلى كلية عمان للعل�م ال�سحية واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية. 

•  تفعيل نظام المراسالت )البروة(
املرا�سالت  واإجناز  متابعة  و�سه�لة  املعامالت،  اإر�سال  يف  العمل  ان�سيابية  اإلى  يهدف  الذي  )الربوة(  اإلكرتوين  مرا�سالت  نظام  ت�سغيل 
الداخلية لالأق�سام والدوائر التابعة للكلية واملعهد العايل، وقد ت�لَّت تنفيذ هذا امل�سروع املديريُة العامة لتقنية املعل�مات ب�زارة ال�سحة 

بالتن�سيق مع الكلية واملعهد العايل. 

•  استحداث برنامج بكالوريوس القبالة )تجسير( 
يهدف هذا امل�سروع اإلى تدريب املمر�سات العمانيات وتاأهيلهن؛ لكي ي�سبحن قابالت م�ؤهالت للعمل يف اأق�سام ال�لدة والأم�مة، وذلك 
تقدمي  لدورهن يف  الأمثل  وال�ستثمار  ال�سلطنة  داخل  العمانيات  القابالت  ت�فري  امل�سروع على  و�سي�ساعد  الالزمة،  باملهارات  بتزويدهن 
العام، وقد قام  التمري�س  العمانيات من حملة دبل�م  وي�ستهدف هذا الربنامج املمر�سات  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  اخلدمة يف مراكز 
بتاأهيلهن املعهُد العايل للتخ�س�سات ال�سحية مب�ساركة املديرية العامة ل�س�ؤون التمري�س واملديريات العامة للخدمات ال�سحية ب�زارة 
ال�سحة، وقد بداأ ا�ستقطاب )31( ممر�سة من خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�سحية، يف الدفعة الأولى يف العام الأكادميي 2018/201٧م للدرا�سة 

يف هذا الربنامج  ملدة )18( �سهًرا.

خامًسا: كلية العلوم الشرعية
•  برنامج تأهيل األئمة والخطباء

املعارف  �ساعة، يف خمتلف  و�سبعني  �سّت  ب�اقع  اأ�سابيع  اأربعة  املجتمع ملدة  الأئمة واخلطباء خلدمة  بتاأهيل  يعنى  برناجًما  الكلية  قدمت 
لهذا  دورتان  ذت  وُنفِّ الأ�سري،  والإر�ساد  والدع�ة  اخلطابة  وفن  العبادات  بفقه  يتعلق  فيما  واخلطيب،  الإمام  يحتاجها  التي  ال�سرعية 

الربنامج: الأولى لأئمة �سالج اجل� ال�سلطاين، والثانية لأئمة دي�ان البالط ال�سلطاين.
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•  برنامج اإلجازة القرآنية

نفذت الكلية برناجمني لالإجازة القراآنية: الأول كان خالل �سهر يناير 2018م، والثاين يف الفرتة ال�سيفة من العام نف�سه، وي�ستهدف 
الربنامج طالبات الكلية من اأجل اإخراج جيل من الطالبات يحمل باإتقاٍن اإجازات تالوة القراآن الكرمي، فقد بلغ عدد امللتحقات بالربنامج 

الأول )٦5( طالبة، ويف الربنامج الثاين )120( طالبة.

•  برنامج الدورة المكثفة في التجويد والتالوة
طرحت الكلية يف �سيف 2018م برناجًما لالإناث ملدة اأ�سب�عني ُيعنى بالدرا�سة النظرية والتطبيقية لأحكام التج�يد واإتقان التالوة، وُقِبل 

يف هذا الربنامج )4٦( طالبة.

•  برنامج الدورة الفقهية المكثفة
العل�م  ال�سلطنة وغري متخ�س�سات يف  يدر�سن خارج  الل�اتي  لالإناث  ال�سرعية يف �سيف 2018م،  العل�م  مكثفة يف  دورة  الكلية  اأقامت 

ال�سرعية، اإذ التحق بالربنامج )109( طالبات.

•  التعاون والتبادل الثقافي بين الكلية وجامعة تيوبنجن األلمانية
اإلى  من منطلق التعاون والتبادل الثقايف بني الكلية وجامعة تي�بنجن الأملانية؛ مت اإر�سال عدد ثمانية طالب عمانيني مع م�سرف اإداري 
تلقى فيه الطالب حما�سرات مكثفة تتحدث عن ديانة  اأ�سب�عني،  ي�لي� 2018م حل�س�ر برنامج مكثف ملدة  اجلامعة املذك�رة يف �سهر 
الن�سرانية، وواقع امل�سلمني يف اأوروبا، والت�سامح الديني، والتبادل املعريف بني الطلبة العمانيني والطلبة الأملان، كما متت زيارة العديد 
من امل�اقع الدينية واملراكز العلمية، وتخلل الربنامج العديد من الرحالت الرتفيهية. ويف اجلانب املقابل ا�ستقبلت الكلية يف اأواخر �سيف 
2018م وفدًا من الطلبة والطالبات الأملانيني من جامعة تي�بنجن ا�ستمرت ملدة اأربعة اأ�سابيع، وركز برنامج الكلية على تعليم اللغة العربية، 
ومناق�سة بع�س الق�سايا الدينية، واحلديث عن تاريخ عمان احلديث، واإبراز الت�سامح الديني واملذهبي يف ال�سلطنة، وخالل فرتة الربنامج 

قامت الكلية بعمل ج�لت �سياحية لهم، �سملت عدة وليات يف ال�سلطنة؛ وذلك لل�ق�ف على احل�سارة العمانية.

سادًسا: الجامعات والكليات الخاصة

كلية الدراسات المصرفية والمالية. 1
•  ملتقى الستثمار في عمان

نظمت الكلية هذا امللتقى بالتعاون مع وزارة التجارة وال�سناعة بال�سلطنة، وجاءت م�ساركة الكلية يف التنظيم من منطلق دعم امل�ساريع 
ال�طنية التي ت�سهم يف دعم القت�ساد ال�طني، وقد ناق�س امللتقى فر�س جذب ال�ستثمار اخلارجي اإلى ال�سلطنة، والرتكيز على ت�سجيع 

امل�ستثمرين لال�ستثمار يف جمالت الطاقة والنفط والغاز وال�سناعات املعدنية.
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•  منتدى التمويل اإلسالمي والحوكمة الشرعية في عصر الضطرابات المالية
نظمت الكلية هذا املنتدى بالتعاون مع هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مباليزيا )اأي�يف(، اإذ �سعت من خالله اإلى امل�ساهمة 
يف تط�ير الأفكار والأطروحات املتعلقة بال�سريفة والتم�يل الإ�سالمي بال�سلطنة، ورفد امل�سهد القت�سادي املايل باإ�سافات معرفية ن�عية.

•  البرنامج السنوي إلرسال طلبة البكالوريوس إلى المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة برافورد
مه الكلية بالتعاون مع جامعة براف�رد  الربنامج عبارة عن رحلة طالبية اإلى اململكة املتحدة للملتحقني بربنامج البكال�ري��س، الذي تقدِّ
بربيطانيا؛ بهدف تبادل اخلربات العلمية وذلك من خالل مقابلة املحا�سرين بجامعة براف�رد، وح�س�ر بع�س املحا�سرات وزيارة بع�س 

املعامل الثقافية باململكة املتحدة.

جامعة نزوى. 2

•  استكشاف مشتقات جديدة من حمض البوسولك المستخلص من اللبان العماني ومعرفة 
ا للسرطانات لهذه المشتقات فعاليته مضادًّ

عْت م�ستقات جديدة من حم�س  نِّ ذ هذا امل�سروع بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قاب��س ومراكز دولية اأخرى يف اأملانيا وبريطانيا، فقد �سُ ُنفِّ
املركب  لهذا  اأن  ووجد  خمربيًّا،  ال�سرطانية  اخلاليا  من  عديدة  اأن�اع  �سد  فعاليته  ودرا�سة  العماين،  اللبان  من  امل�ستخل�س  الب��س�لك 

خ�سائ�س م�سادة للخاليا ال�سرطانية، كخاليا �سرطان الربو�ستات والثدي، تف�ق خ�ا�س املركبات الأخرى من حيث الفعالية. 

•  مبادرة علماء المستقبل
ا�ستهدفت املبادرة طلبة املدار�س من ال�سف�ف )10-12( وتهدف هذه املبادرة اإلى اإعداد جيل مزود باملعرفة قادر على البتكار يف �ستى 

جمالت العل�م، وت�فري بيئة علمية حا�سنة للنا�سئة وتنمية مهاراتهم، وترغيبهم باملهن العلمية وجعلها اأكرث ت�س�يًقا لهم.

•  برنامج ماجستير العلوم في الهندسة اإلنشائية
هدف الربنامج اإلى تزويد اخلريج باملعرفة واملهارات الالزمة لي�سبح مهنًيا ناجًحا يف الهند�سة الإن�سائية، يتمتع مبهارات اّت�سال وقيادة 
وميتلك  احلياة،  الذاتي مدى  التعلم  على  قادًرا  املهنة،  اأخالقيات  رفيع يف  يتحلَّى مب�ست�ى  اأنه  كما  واحد،  فريق  العمل يف  وروح  عالية، 

املهارات املطل�بة لت�سميم م�ساريع م�ستدامة بيئيًّا.

جامعة الشرقية. 3
•  طرح برنامج بكالوريوس في ريادة األعمال جماعًيا

ريادة الأعمال جماعًيا من الربامج الرائدة والفريدة يف جمال ريادة الأعمال، وقد بداأ العمل يف هذا الربنامج يف خريف 201٧م بكلية 
فنلندا،  التطبيقية يف  للعل�م  تامبريي  بالتعاون مع جامعة  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  برنامج يف منطقة  اأول  وه�  الأعمال،  اإدارة 

ويهدف هذا الربنامج اإلى اإيجاد جيل من رّواد الأعمال ي�سهم�ن يف تنمية القت�ساد العماين. 
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كلية البريمي الجامعية. 4

•  المؤتمر الوطني الطالبي األول في البحث العلمي »من أجل تطوير القدرات البحثية لدى الطلبة«
يف امل�ؤمتر َعَر�َس الطلبُة اأكرَث من )30( بحًثا، مثَّلْت عّدة جامعات وكليات من ال�سلطنة، وقد تن�عت تخ�س�سات البح�ث املطروحة ما بني 
اللغة الإجنليزية واآدابها، وتقنية املعل�مات، واإدارة الأعمال، واملحا�سبة، وا�سرتك يف مناق�سة الطلبة وحتكيم بح�ثهم العديد من اأع�ساء 

الهيئة الأكادميية بالكلية، وُمنحْت ج�ائز لأف�سل البح�ث يف التخ�س�سات املختلفة. 

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. 5

•  دور عوامل النمو الموجودة في السائل الكيسي في تسبب متالزمة المبيض متعدد الكيسات
اأجري هذا البحث لدرا�سة دور ع�امل النم� يف من� الأن�سجة امل��سعية يف املبي�س، وقد اأجُنز ذلك عن طريق حتليل ن�سبة وج�د ع�امل النم� 

يف ال�سائل الكي�سي امل�ستخرج من املر�سى الذين خ�سع�ا لعملية ا�ستئ�سال لالأكيا�س. 

•  تطوير طريقة جديدة لتوصيل الدواء المكون من ميترونيدازول و ديكلوفيناك البوتاسيوم في 
عالج أمراض اللثة

الدرا�سة تهدف اإلى تط�ير ال�سيغة الدوائية؛ ليك�ن الدواء له فاعلية م��سعية لفرتة ط�يلة، ويحت�ي على كل من مركبي ميرتونيدازول 
بالتعاون مع جامعة  اأجريت هذه الدرا�سة  اللثة، وقد  اأمرا�س  الب�تا�سي�م، وا�ستهدفت الدرا�سة املر�سى الذين يعان�ن من  وديكل�فيناك 
العل�م بيننج املاليزية، ونتج عن هذا امل�سروع تط�ير وتقييم طريقة مب�سطة ومعتمدة ل�ستخدام HPLC-UV يف حتديد تراكيز كل من 

ميرتونيدازول وديكل�فيناك الب�تا�سي�م. 

كلية صور الجامعية. 6

•  نظام وطريقة لستخدام الهوائي النانوي في تطبيقات الطاقة الشمسية
الهدف من هذا الخرتاع ه� تقدمي طريقة لال�ستفادة من ه�ائي نان� يف التطبيقات ال�سم�سية، وامل�ستهدف من ذلك اجلهات ال�سناعية 

لة يف الهند. والبحثية، وقد ح�سل الخرتاع على براءة اخرتاع ُم�َسجَّ

•  جهاز مرساة ربط مرن لنظام توليد الطاقة الشمسية العائم
يعر�س هذا الخرتاع مر�ساة منا�سبة ذات مقاومة عالية جتاه املد واجلزر والأحمال ال�ساكنة والديناميكية وم�ست�يات املياه املتقلبة، ويتمثل 
الهدف الرئي�س لالخرتاع احلايل يف ت�فري نظام ر�س� مرن لالأل�اح ال�سم�سية العائمة يف البحر، وقد ح�سل الخرتاع على براءة اخرتاع 

لة يف الهند.  ُم�َسجَّ
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•  طريقة جديدة لتحضير مواد الكاثود لبطارية الليثيوم
امل�ساكل  الخرتاع  ويعالج  الكهربائية،  ال�سيارة  امل�ستخدمة يف  ليثي�م  لبطارية  الليثي  للكاث�د  من�سطة  مادة  الخرتاع احلايل عن  يك�سف 
املعرو�سة يف التقنية ال�سابقة املتعلقة بالقدرة املنخف�سة لبطارية الليثي�م للمركبة الكهربائية واملركبات الهجينة الكهربائية، وقد ح�سل 

لة يف الهند.  الخرتاع على براءة اخرتاع ُم�َسجَّ

كلية عمان البحرية الدولية. 7

•  تحليل الفجوات الموجودة في القوى العاملة في مجال الخدمات اللوجستية في السلطنة
يهدف امل�سروع اإلى حتليل �س�ق العمل القائم حاليًّا يف جمال �سناعة الل�ج�ستيات، وبناء �س�رة وا�سحة للم�ست�ى املطل�ب من املهارات 

والكفاءات يف هذا املجال يف ال�سلطنة. 

كلية الشرق األوسط. 8
•  المؤتمر الدولي األول للوثائق والمحفوظات

اإلى تقييم دور الأر�سيف يف الذاكرة ال�طنية يف خمتلف املجالت، واإبراز دور الأر�سيف يف الدرا�سات العلمية والتاريخية  هدف امل�ؤمتر 
واحل�سارية، اإ�سافة اإلى درا�سة الأبعاد والعالقات الأر�سيفية بني �سلطنة ُعمان والدول الأخرى، كما يلقي ال�س�ء على دور الأر�سيف يف 

احلفاظ على احلق�ق ال�طنية والفردية، ويدر�س اأهمية الأر�سيف يف تعزيز اله�ية والنتماء ال�طني. 

•  المؤتمر الدولي األول بكلية الشرق األوسط لتعليم اللغة اإلنجليزية لغًة ثانيًة تحت عنوان: اللغة 
اإلنجليزية في تغيير السياقات المحلية  والدولية 

مة يف امل�ؤمتر واقَع تدري�س اللغة الإجنليزية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل، وكيفية تط�ير املناهج وطرق التدري�س  تناولت الدرا�سات املقدَّ
ب�سكل ُي�اكب احلداثة يف خمتلف العل�م الإن�سانية.

كلية عمان للسياحة . 9

»Academic Advising System« نظام الستشارة األكاديمية  •
ًزا عملية التعاون بني كل من املر�سد   ه� نظام اإلكرتوين  لت�سهيل اأن�سطة الإر�ساد الأكادميي ومتابعة اأداء الطالب خالل فرتة الدرا�سة، معزِّ
الطالبي وبني الطالب، من خالل اإتاحة تقدمي ال�ست�سارة والت�جيهات الأكادميية من املر�سد، كما يحت�ي النظام على العديد من امليزات 

التي جتعل الإر�ساد الأكادميي عرب الإنرتنت اأكرث فاعلية و�سه�لة، وي�فر التغذية الراجعة التي قد يحتاج اإليها كلٌّ من املعلمني والطلبة.
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 •  التعاون مع جامعة نبراسكا لينكولن في مجال التعلم عن ُبْعد في مشروع بعنوان

»UNL Global Virtual Project«
ويهدف هذا امل�سروع اإلى تنفيذ لقاءات عرب الإنرتنت بني طلبة كلية عمان لل�سياحة وطلبة جامعة نربا�سكا لينك�لن يف ال�ليات املتحدة 

الأمريكية، وتتيح هذه اللقاءات تبادل املعارف والتقارب بني الثقافات، وتعزيز مهارات الت�ا�سل لدى الطلبة من كلتا اجلهتني. 

كلية مجان الجامعية. 10

•  طرح برامج البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في مجالت الحوسبة: النفط والغاز، ونظم 
المعلومات المصرفية، وهندسة البرمجيات، وماجستير في اللغويات التطبيقية 

ا لتعزيز قابلية ت�ظيف اخلريجني وتلبية احتياجات القت�ساد الُعماين )التعمني( وال�س�ق  ُتعّد هذه امل�سارات اجلديدة م�سممة خ�سي�سً
اإذ ت�فر للطلبة فر�سة لكت�ساب مهارات واأ�سكال مميزة من املعرفة التي ل ميكن احل�س�ل عليها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل  العاملي، 
الأخرى، اأما بالن�سبة لربنامج املاج�ستري، فيقدم م�ؤهاًل مهنًيا متقدًما ملعلمي اللغة الإجنليزية ذوي اخلربة، والراغبني يف تنمية مهاراتهم 

التدري�سية واللغ�ية. 

جامعة صحار. 11

•  نظام تعلمي باستخدام الروبوت الصطناعي لتعليم األطفال المصابين بالتوحد
ي�ساعد النظام الأطفال الذين يعان�ن من ا�سطرابات طيف الت�حد يف جمالت التن�سئة الجتماعية، والت�سالت، وال�سل�ك من خالل 

تط�ير برامج تدري�سية قائمة على ا�ستخدام الروب�ت.

•  خوارزمية الجدولة العادلة لشبكة توزيع اإلنترنت الالسلكية
يهدف امل�سروع اإلى ت�سميم وتط�ير خ�ارزمية جديدة مل�سكلة اجلدولة العادلة يف �سبكات ت�زيع بيانات الإنرتنت الال�سلكية، كما يهدف 
نتيجة مفيدة ومثرية  امل�سروع  اأظهر  وقد  ب�سكل جيد ودقيق، بحيث ي�سمن دقة عملها وج�دتها،  رة  املط�َّ ال�سبكة  اختبار هذه  اإلى  ا  اأي�سً
لالهتمام يف تط�ير خ�ارزميات اجلدولة احلالية التي ميكن اأن تك�ن ق�ية جًدا لتعزيز �سعة �سبكة ت�زيع الإنرتنت الال�سلكية؛ وذلك لتط�ير 
الإر�سال  ترتيب  الرتددي، ويحدد  النطاق  التنازع يف  تعمل على حل م�سكلة  ال�سبكة من خالل ت�سميم خ�ارزمية جدولة فاعلة وعادلة، 

مل�ستخدمي الإنرتنت.

•  برنامج الدعم األكاديمي الطالبي لبرنامج اللغة العربية
ي�ستمل الربنامج على رفع امل�ست�ى التح�سيلي لدى الطلبة ذوي امل�ست�يات املنخف�سة يف مقررات اللغة العربية، وتنمية قدراتهم، والرتقاء 
بهم يف العملية التعليمية التعلمية الفاعلة، وا�ستثمار اأوقات فراغهم بني املحا�سرات باللتحاق بامل�سروع، وتع�يدهم على ق�اعد احلديث، 

واحرتام الراأي الآخر، والتغلب على عامل اخلجل، وحفزهم على العطاء والتميز.
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كلية البيان. 12

•  استخدام نظام كانفاس
قامت الكلية بالتعاقد مع �سركة كانفا�س الأمريكية لل��سائل التعليمية على ا�ستخدام نظام كانفا�س اجلديد الذي اعتمدته الكلية، اإذ ي�فر 
هذا النظام فر�سة احل�س�ل على املحا�سرات اأو الت�سجيل الإلكرتوين اأو معرفة الأن�سطة واملتطلبات الدرا�سية الي�مية من خالل نظام 

اإلكرتوين �سامل ومتعدد الأغرا�س. 

•  ندوة علمية تحت عنوان )دور التكنولوجيا في التعليم واإلعالم(
ا�ستخدامات  وحتديد  احلديثة  املعل�مات  تبادل  يف  تبحث  التي  العلمية  والدرا�سات  البح�ث  من  عدًدا  جل�ساتها  خالل  الندوة  تناولت 

التكن�ل�جيا احلديثة يف جمايل الإعالم والربامج التاأ�سي�سية لتعليم اللغة الإجنليزية وتط�يرها.

كلية مسقط. 13

•  برنامج ماجستير البيانات الضخمة
والتجزئة  والت�سنيع  الت�سالت  مثل  �سناعات،  عرب  الف�ري  والن�سغال  للطلبة،  متعددة  مهنية  خليارات  فر�سة  بفتح  الربنامج  �سيق�م 
والبن�ك والتاأمني والتم�يل والرعاية ال�سحية وال�سفر واحلك�مة، وياأتي هذا الربنامج لتلبية مطالبات هائلة من امل�ظفني املتخ�س�سني 
املهرة يف البيانات الكبرية يف �س�ق عمان، على  اأنَّ ت�سجيل الطلبة يف جامعة �ستريلنغ يك�ن عرب كلية م�سقط، كما اأنَّ درا�سة الربنامج نف�سه 
ا، وعناية بهذا الربنامج �سيق�م اأع�ساء هيئة التدري�س الزائرين من �ستريلنغ بتدري�س بع�س امل�اد هنا يف م�سقط، و�سيتم  يف م�سقط اأي�سً

منح درجة املاج�ستري من جامعة �ستريلنغ.

 Block طرح برنامج تأسيسي جديد في الكلية قائم على نظام الفترات  •
معايريها  حت�سني  بغية  وذلك  قبل؛  من  ًقا  مطبَّ كان  الذي  الدرا�سية  الف�س�ل  نظام  عن  ا  ِعَ��سً الفرتات  نظام  على  الربنامج  هذا  يق�م 
الأكادميية والتدري�س والتعلم لطلبة املرحلة التاأ�سي�سية، ويهدف تطبيق منهج املهارات املتكاملة اإلى متكني الطلبة من اكت�ساب لغة اأ�سيلة 
يف وقت ق�سري، وهذا يعك�س �س�رة حقيقية عن ثراء اللغة الإجنليزية؛ اإذ ي�ستطيع الطلبة بعد ذلك اإلى ت�ظيفها يف �سّتى عمليات الت�ا�سل. 

كلية ولجات للعلوم التطبيقية. 14
•  إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات الورق من عملية التخمر

الهدف الرئي�س من امل�سروع ه� التقليل من النفايات ال�رقية من خالل ا�ستخدامها بكفاءة يف اإنتاج ال�ق�د احلي�ي.
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•  دليل الطالب وتطبيق المنفعة

يدعم الدليُل الطلبَة من خالل ت�فري وحدات لتعزيز التعلم والف�س�ل الفرتا�سية والأن�سطة خارج املنهج الدرا�سي، وذلك مب�ساعدتهم 
يف التعّلم عرب طرق واأ�ساليب تفاعلية، مثل البطاقات التعليمية وم�سابقات الفيدي� واملحا�سرات، ويت�سّكل الف�سل الدرا�سي -وه� طريقة 
ا طريقة مالئمة مل�ساركة املالحظات، كما ي�فر للطلبة نظرة �سريعة  للت�ا�سل- من غرفة للدرد�سة بني الزمالء، وُيتاح يف هذا الدليل اأي�سً

على جدول م�اعيدهم وح�س�رهم وجدول م�اعيد تقدمي الطلبات والختبارات والمتحانات املقبلة.

)Tri-Functional Automated System( النظام اآللي الثالثي الوظيفي للكلية  •
يق�م امل�سروع على بناء وتنفيذ نظام اآيل ميكن ا�ستخدامه يف الكليات اأو اجلامعات لأداء خمتلف املهام،  وي�ستخدم امل�سروع وحدة التحكم 
التكلفة  وفاعل من حيث  ذكي  نظام  لت�سميم  وذلك  باللم�س؛  تعمل  و�سا�سة   ،ESP،8266-01 فاي  واي  وحدة  واأي�سا  اأردوين�،  الدقيقة 

و�سه�لة ال�ستخدام، وقد اأُجنز هذا امل�سروع من اأجل زيادة تفاعل الطلبة يف الكليات.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم. 15

»Masader«  تطبيق المكتبة اإللكترونية  •
ت�فر املكتبة امل�ارد الأكادميية والبحثية عرب الإنرتنت، بحيث متكن الطلبة من ال��س�ل اإلى اأعمال الدورة الدرا�سية من اأي مكان ويف اأي 

وقت.



7٥



التعليم العالي

البتكار والريادة 
في التعليم العالي

ــــــي ـــ ــ ـــاب الثان ـــ ـــ ــ الب

الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث



77



7٨
أوًل: جامعة السلطان قابوس

احتلت �سركة جي�فن الطالبية املركز الأول يف جائزة البنك ال�طني العماين لالبتكار.  �
ح�سلت �سركة »ن�ى« على اأف�سل �سركة طالبية، و�سركة »بل�جن« على جائزة حديث امل�سعد �سمن برنامج ال�سركة 2018م.  �
ح�سلت جمم�عة من طلبة كلية الهند�سة على املركز الثاين يف م�سابقة حتدي الروب�تات اخلليجية يف ن�سختها الثانية التي اأقيمت يف  �

جامعة قطر.
فاز فريق ق�سم عل�م احلا�سب الآيل بكلية العل�م باملركز الرابع يف م�سابقة اخلليج اجلامعية للربجمة. �
ح�سلت الطالبة اأمرية عبد املعطي طالبة ماج�ستري يف كلية الهند�سة على املركز الأول يف م�سابقة ه�اوي الدولية. �
ح�سل طالب الدكت�راآه نا�سر بن �سيف ال�سعدي بق�سم التاريخ بكلية الآداب والعل�م الجتماعية على جائزة »عبداهلل النعيم خلدمة  �

مة من جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون يف الريا�س. تاريخ اجلزيرة العربية واآثارها«، املقدَّ
القان�ن  � نظمتها جمعية  التي  العربية،  ال�س�رية  املحكمِة  املذكرات اخلطية مب�سابقة  الأول يف  املركز  على  احلق�ق  كلية  فريق  اأحرز 

الك�يتية بدولة الك�يت.
�  The best of the best( يف )ح�سلت �سركة ليني�م خالل الفرتة )10-12 اأغ�سط�س 2018م( على املركز الأول )امليدالية الذهبية

invention(  وذلك يف الدورة الأوملبية الدولية لل�سباب املبتكرين من طلبة املدار�س واجلامعات بك�ريا اجلن�بية. 

ثانًيا: كليات العلوم التطبيقية:

حاز الفيلم )�سلمى والدمية( على اجلائزة الأولى يف م�سابقة جائزة �سامل به�ان لالأفالم الروائية الق�سرية، للمخرجة احلا�سلة على  �
جائزة اأف�سل خمرج الطالبة اأ�سيلة البحرية من كلية العل�م التطبيقية بنزوى، ومن اإنتاج الطالبات: ن�سمة اجلابرية واأ�سيلة البحرية 
وجهينة الها�سمية، كما ح�سلت الطالبة منرية البل��سية على جائزة اأف�سل ممثلة عن فيلم )اجلانب الآخر(، وح�سدت الطالبة ج�اهر 

الها�سمية جائزة اأف�سل ت�س�ير عن فيلم )جنة(.
�  Tharwa Smart Irrigation( ح�سلت كلية العل�م التطبيقية بعربي على مت�يل جمل�س البحث العلمي مل�سروع بحثي طالبي با�سم

system(  للطالبيتني: جهينة بنت علي ال�سبحية، ومزنة بنت �سليمان ال�سباحية، ويخدم امل�سروع قطاع الزراعة )البي�ت اخل�سراء(، 
ّي. م يف عملية الرَّ اإذ ي�ساعد املزارعني على التحكُّ

�ساركْت الطالبات: �سفية بنت علي احلامتية، واأ�سماء بنت �سامل احلامتية، وجهينة بنت �سامل اليحيائية من كلية العل�م التطبيقية  �
اأف�سل من�ذج  جائزة  وح�سدهن  اللبنانية،  باجلمه�رية  )�ستارباك(  2018م  والتغليف  للتعبئة  الإقليمية  العربية  امل�سابقة  بعربي يف 

�سمن فئة التغليف الهيكلي، وجائزة اأف�سل من�ذج يف التغليف املرئي.
ع تخرجهم، املُقامة يف  � فازت الطالبة �سهى ف�ؤاد احلاج من كلية العل�م التطبيقية ب�ساللة باملركز الأول يف م�سابقة اأبحاث الطلبة املُت�قَّ

كلية العل�م التطبيقية بنزوى عن م�سروع بعن�ان »حمددات �سيا�سة ت�زيع الأرباح لل�سركات غري املالية ب�سلطنة عمان«.
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�س�ر  � بيئة  والكائنات احلية يف  البحرية  املنجروف  روا�سب  الدقيقة يف  البال�ستيك  وت�زيع جزئيات  )البحث يف حدوث  م�سروع  حاز 
�ر على جائزة امل�ساريع والبح�ث الطالبية من ِقبل جمل�س البحث  م من كلية العل�م التطبيقية ب�سُ ال�ساحلية يف �سلطنة عمان( املقدَّ
العلمي، وقد اأ�سهم يف اإجناز امل�سروع الطلبُة: اأحمد بن �سعيد احل�سني، وحمدة بنت ي��سف املجينية، وفاطمة بنت �سالح املجرفية، 
وفاطمة بنت خليف اأولد ثاين، ومزنة بنت �سالح الربوانية، كما نال اجلائزَة نف�َسها م�سروُع )ت�سميم وت�ظيف احل��سبة ال�سحابية( 

ذته الطالبتان: �سيخة الرزيقية، وج�اهر امل�سكرية. الذي نفَّ

ثالًثا: الكليات التقنية

على مستوى الكليات :
اإن�شاء م�شروع الطاقة املتجددة بق�شم الهند�شة بالكلية التقنية ب�شنا�ص:  �

 يخت�س امل�سروع بالطاقة املتجددة ال�سم�سية والرياح، ويتك�ن من وحدة الطاقة ال�سم�سية ووحدة اأخرى لطاقة الرياح، بتربع من �سركة نفاذ 
للطاقة املتجددة؛ وذلك بهدف تدريب الطلبة، وَن�ْسر ال�عي بينهم باأهمية الطاقة املتجددة، وعمل بح�ث من خالل ا�ستخدام خمرجات امل�سروع.

جائزة وزارة القوى العاملة لالبتكار:  �
ياأتي اإطالق جائزة وزارة الق�ى العاملة لالبتكار بهدف ت�سجيع الطلبة وامل�ظفني على البتكار ودعمه وتعزيزه يف خمتلف امليادين، وتهدف 
اإلى حتفيز املناف�سة بني طلبة الكليات التقنية واملهنية وم�ظفي ال�زارة وا�ستقطاب املُِجيدين منهم؛ للرقي باإبداعاتهم  اجلائزة كذلك 

وابتكاراتهم، وت�سجيعهم على حت�يلها اإلى واقع ملم��س ت�سهم يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.
املخيم البتكاري:  �

اأطلقت الكلية التقنية العليا املخّيم البتكاري الأول لطلبة املدار�س )الفئة العمرية 10-15 �سنة(؛ بهدف ن�سر ثقافة ريادة الأعمال والبتكار 
التقني، وت�فري بيئة حتت�سن الأطفال امل�ه�بني؛ لالطالع عن قرب على عامل ريادة الأعمال  النا�سئة، وتنمية م�اهبهم يف املجال  عند 
والبتكار، وحتفيز الأفكار الإبداعية واإعداد خطط العمل ب�سكل مب�سط ي�سهل ا�ستيعابها من قبل الأطفال، والإ�سهام يف حت�يل الأفكار 
اإلى م�ساريع ريادية قابلة للتطبيق، من خالل اإقامة العديد من ال�ر�س والفعاليات. وبناًء على النتائج الإيجابية يف الن�سخة الأولى للمخيم 

مه الكلية التقنية العليا ب�سكل م�ستمر. اعُتمد برنامج �سن�ي ُتقيِّ
وحدة ريادة الأعمال والبتكار: �

اأُن�ِسئت بالكلية التقنية بامل�سنعة وحدة ريادة الأعمال والبتكار لت�سبح �سريًكا رائًدا لقطاع الأعمال من خالل حت�يل الأفكار الإبداعية 
اأو مناذج حّية، وكذلك تعزيز ثقافة روح املبادرة داخل الكلية واملجتمع، والإ�سهام يف روؤية ُعمان 2040، من خالل  اإلى م�ساريع  للطلبة 
اإعداد جيل من الطلبة الذين ي�ستطيع�ن تط�ير قدراتهم يف البتكار وريادة الأعمال، وكذلك ت�سعى ال�حدة اإلى ت�فري الت�جيه والدعم يف 
تط�ير خطط الأعمال للم�ساريع، كما ت�سعى اإلى  اإقامة عالقات تعاونية بني الكلية وقطاعات الأعمال، اإ�سافة اإلى م�ساعدة الطلبة يف اإعداد 
خطط اأعمالهم، وم�ساعدة املهتمني منهم يف بدء م�ساريع جتارية خا�سة بهم، من خالل تطبيق مفه�م ريادة الأعمال والبتكار يف الف�س�ل 

الدرا�سية، وحت�يلها اإلى بيئة اأعمال واقعية. 



٨٠
على مستوى طلبة الكلية التقنية العليا :

جدول رقم )18( م�ساركات طلبة الكلية التقنية العليا يف امل�سابقات املحلية والعاملية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

عامليةجائزة التميزم�سابقة ه�اوي لل�سبكاتعائ�سة بنت عبد ال�هاب بن ح�سني الزدجالية١

٢
هبة بنت خليفة بن �سليمان الغافري�����ة

فائزة بنت عبداهلل بن �سيف اخلاطري���ة
�سريفة بنت حمد بن خلفان القطيطية

جائزة غرفة جتارة و�سناعة 
عمان لالبتكار

حمليةالثاين

اإجناز عمان�سرك��ة �سم�����ارم٣
جائزة القيمة املحلية 

امل�سافة
حملية

٤
فريق بل������رة

فريق فاف�رايد
جائزة البنك ال�طني 

العماين
حمليةالثاين والثالث

٥
عه����د بنت حمم�د بن خمي���س العامري��ة

�سهد بنت يحيى بن �سالح �سعيد الهاجرية
عم��ر بن اأحم���د بن اإبراهي����م الريام�����ي

حمليةالأولفعالية هاكاث�ن
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الكلية التقنية بالمصنعة:
جدول رقم )19( م�ساركات طلبة الكلية التقنية بامل�سنعة يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

١
طلبة ق�سم الهند�سة 
والدرا�سات التجارية

امللتقى ال�شنوي الرابع للباحثني
م�سروع:  نظام ذكي لف�سل النفايات  �

بالطاقة ال�سم�سية مع الروب�ت اجلامع ذي 
القيادة الذاتية املتكاملة نح� ال�ستدامة 

)SWSSTCR(  البيئية يف حرم املدر�سة

م�سروع »التحقيق التجريبي يف مركبات  �
ترييفثالت الب�يل اإيثيلني املكررة واملعززة 
باألياف اأوراق اأ�سجار النخيل ل�ستخدامها 
يف التطبيقات الهيكلية يف �سناعة النفط 

والغاز«- يف قطاع الطاقة وال�سناعة

حملية اأف�سل م�سروع

م�سعب بن �سيف بن �سعيد العربي٢
م�سابقة مهارات ُعمان 2018م

)مهارة كابالت �سبكة املعل�مات(

امليدالية 
الذهبية 

)اجلائزة 
الأولى(

حملية

٣
حممد بن �سليم بن حمد الهنائي
ماجد بن حممد بن علي املجيني

INVASION
حمليةالأول2018م

٤
اأمرية بنت �سعيد بن نا�سر البحري���ة
وفاء بنت مال اهلل بن خليفة العفارية
اإميان بنت حممد بن �سعيد الع�في��ة

م�سابقة اإنرتنت الأ�سياء من �سي�سك�
)packet tracer Marathon(

امليدالية 
الذهبية 

)اجلائزة 
الأولى(

حملية

٥
عمار بن ي��سف بن حممد الفار�سي
علي بن خمي�س بن علي اخلرو�سي

برنامج »�سفراء مناء«- الن�سخة الثانية 
)م�سروع »م�لد الطاقة احلراري«(

حملية الثالث
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الكلية التقنية بإبراء:

جدول رقم )20( م�ساركات طلبة الكلية التقنية باإبراء يف امل�سابقات املحلية والإقليمية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

١

حممد بن �سال������ح بن �سي��ف العبدل������ي
اأحم�د بن حم���دون  بن حممد العزي���زي

اأ�سيل�ة بنت عام�ر بن �سعي���د امل�سلحي���ة 
عذاري بنت خمي�س بن حلي�س البهل�لية

جائزة الروؤيا لل�سباب
 ا�سم امل�سروع )التحكم التلقائي 

بالأ�سلحة با�ستخدام Arduino من 
)»RF« �خالل الإنرتنت وال

حمليةالأول

٢
مازن بن م�سلم بن ها�سل الهيملي
يا�سر بن �سيف بن �سعيد  الرح�بي

جائزة الروؤيا لل�سباب 
ا�سم امل�سروع: نظام الف�ترة 

الكهربائية واملاء من خالل خط 
الت�سالت دون ا�ستخدام �سبكة 
الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية

حمليةالثالث

٣
عمر بن �سامل بن �سليم امل�سلم���ي
عزان بن خمي�س بن �سامل املالكي

م�سابقة املهارات العمانية 
)مهارة الروب�ت(

حملية الثالث

٤
�سيف بن �سلط���ان  بن �سيف الهنائ����ي

عبدالعزيز بن حممد بن نا�سر املقدري
التحدي الثالث لروب�تات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي
)البحرين(الثالث
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الكلية التقنية بشناص:
جدول رقم )21( م�ساركات طلبة الكلية التقنية ب�سنا�س يف امل�سابقات املحلية والعاملية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

١
عفراء بنت �سيف بن خلفان الكعبية

عا�سم بن �سليمان بن عبيد امل�حرزي
م�سابقة نت رايدر - عرب الإنرتنت

الثاين 
والرابع

عاملية

٢

عف����راء بنت  �سي���ف بن خلف�ان الكعبي�ة
م�����روان بن عبداهلل بن  عل���ي ال�سيف������ي
عائ�سة بنت خمي�س بن عبداهلل احل��سنية
خليف�ة بن جمع���ة بن حممد البل��س�������ي
را�س�����د بن حم����دان بن عل������ي الب����ادي

م�سابقة ه�اوي لل�سبكات
الثالث 
والرابع

عاملية 

٣
عفراء بنت �سيف بن خلفان الكعبية

مروان بن عبداهلل بن علي ال�سيف������ي
م�سابقة ه�اوي لل�سبكات

الثاين
والثالث

حملية 

٤
عبري بنت عبداهلل  بن را�سد البل��سية
خديجة بنت حممد بن �سيف الزيدية
عا�سم بن �سليمان بن  عبيد املحرزي

م�سابقة ماراث�ن التكن�ل�جيا يف 
م�ساريع التخرج

حملية الأول

بدور بنت را�سد بن بخيت ال�سعيدية٥
م�سابقة املهارات العمانية - مهارة 

ت�سميم امل�اقع الإلكرتونية
حمليةالثاين
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الكلية التقنية بصاللة:

جدول رقم )22( م�ساركات طلبة الكلية التقنية ب�ساللة يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

١
�س������ق بنت علي بن اأحم������د امل�سيخية
مروة بنت �سعيد بن عبد اهلل ال�سنفرية
غ�����ادة بنت حم�سن بن اأحمد احل�����داد

دورة اإنرتنت الأ�سياء 
الكلية التقنية العليا

حمليةالأول

ي��سف بن اأن�ر بن �سليمان ال�سندي٢
ندوة التعلم الذكي والتكن�ل�جيا 
)SETS2018( - الكلية التقنية 

العليا والكلية التقنية بعربي
حمليةاأف�سل بحث

٣
اأحمد بن م�سع�د بن اأحمد الكثريي
حممد بن م�سلم بن �سعي���د هبي�س

م�سروع تنظيف ال�س�ارع
)برنامج �سفراء النماء(

حمليةجائزة نقدية

٤
اأحم������د بن �س�����ال���م بن نا�س����ر العل����ي

فاطمة بنت عبدالر�سيد بن م�سع�د البل��سية
م�سابقة املهارات العمانية

وزارة الق�ى العاملة
حملية الأول والثاين
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الكلية التقنية بعبري:
جدول رقم )23( م�ساركات طلبة الكلية التقنية بعربي يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

١

�سامية بنت �سعيد بن علي احلامتية
اأمرية بنت �سعيد بن �سلّيم الغ�سانية
مروة بنت �سامل بن �سعيد الكلبانية
خل�د بنت علي بن �سال����م العربي������ة

ابت�سام بنت �سليمان بن عبداهلل احلامتية

جهاز تعقب الأ�سعة ال�س�ئية 
وتنظيف الأل�اح ال�سم�سية للبيئة 

ذات الغبار والرياح - جمل�س البحث 
العلمي

م�سروع 
طالبي 
معتمد

حملية

هبة بنت عبداهلل بن علي الكلبانية٢
م�سابقة املهارات العمانية- جمال 
ال�سبكات والت��سيالت الإلكرتونية -

الثالث  
وامليدالية 
الربونزية

حملية 

الكلية التقنية بنزوى:
جدول رقم )24( م�ساركات طلبة الكلية التقنية بنزوى يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المشاركةالمركزاسم المشروع / المبادرةالسمم

كلثم بنت يعق�ب بن نا�سر الت�بية١
م�سابقة املهارات العمانية

مهارة الإلكرتونيات
حملية الثاين

ماجد بن �سعيد بن عبيد الب��سعيدي٢
م اأنظمة  م�سروع جهاز مراقبة وحتكُّ

الزراعة املائية يف عمان
حملية الأول

ماجد بن �سعيد بن عبيد الب��سعيدي٣
م�سابقة الغرفة لالبتكار

)جهاز التحكم با�سط�انات الغاز(
حملية الثاين

ماجد بن �سعيد بن عبيد الب��سعيدي٤
م�سابقة ندوة التعليم
والتكن�ل�جيا الذكية

حمليةالأول
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رابًعا: كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الطبية

اأحد امل�ساريع الطالبية التي �سلطت ال�س�ء على اخلدمات املت�فرة من خمتلف  � ُيعّد هذا الدليل  اإعداد دليل خدمات ذوي التوّحد: 
القطاعات )ال�سحة، والتنمية، والتعليم( لدعم ذوي الت�حد يف ال�سلطنة، فقد قام الطلبة باإعداد دليل �سامل خلدمات ذوي الت�حد، 
�س جميَع اخلدمات لكل قطاع، واأدرج جميَع الهيئات  وا�ستمل هذا الدليل على معل�مات عامة عن ا�سطراب طيف الت�حد، كما خلَّ

وامل�ؤ�س�سات التي ُتعنى بهذا ال�ساأن لكل قطاع وطرق الت�ا�سل معها.

�ر  � ح�س�ل م�سروع طاقة النبات ومبيد احل�سرات على املركز الأول يف م�سابقة امل�ساريع الطالبية على امل�ست�ى ال�طني املقام يف كلية �سُ
للعل�م التطبيقية، وهذا امل�سروع ه� عبارة عن نظام رّي عن طريق م�ستخل�س الطحالب؛ لت�سريع عملية التمثيل ال�س�ئي يف النبات 
وتزيد من اإنتاجيته، وحاز م�سروع قاتل احل�سرات على املركز الثاين يف امل�سابقة ذاتها، وه� عبارة عن مبيد ح�سري غري �سار للبيئة 

با�ستخدام م�اد طبيعية. 

خامًسا: كلية العلوم الشرعية

�سارك الطالب مازن بن �سليم النظريي يف م�سابقة القراآن الكرمي بجمه�رية م�سر العربية، والطالب احل�سني بن علي الأغربي يف  �
جائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي، و�سارك كذلك الطالب عمار بن �سامل الها�سمي، والطالبة فاطمة بنت �سامل الربا�سدية يف جائزة 

اخلرط�م الدولية للقراآن الكرمي، وامل�سابقة الها�سمية الأردنية للقراآن الكرمي.

ح�سل الطالب اإبراهيم بن عي�سى الب��سعيدي على املركز الأول يف م�سابقة ابن عمري للبحث العلمي، وح�سل الطالب حممد �سالح  �
جمعة على املركز الثاين يف امل�سابقة نف�سها.

سادًسا: الجامعات والكليات الخاصة
كلية الدراسات المصرفية والمالية

�  Oman Economic“ ح�سلْت الكلية على املركز الثالث لتقييم الأداء الإداري والتنفيذي ح�سب نتائج الدرا�سات التي اأجرتها جملة
Review” للعالمات التجارية الأكرث ثقة يف ال�سلطنة، وذلك �سمن فئة م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

جامعة ظفار
ح�سل م�سروع الروب�ت الزراعي جائزة جمل�س البحث العلمي، وقد ا�سرتك يف العمل عليه كل من الطلبة: طالل بن عبداهلل بن ح�سني  �

امل�سه�ر باعمر، وحممد احت�سام، وحراء مبني، كما نال اجلائزة نف�سها م�سروع )حت�سري وت��سيف ال�سلي�ل�ز البكتريي من ماء ج�ز 
الهند(، الذي نفذته الطالبتان: �سهرية تب�ك، واأمرية ك�س�ب، وكذلك ح�سل م�سروع )عملية الريادة النا�سئة: حتقيق جتريبي يف قطاع 
اخلدمات يف �سلطنة عمان( للطالبتني: ذكرى بنت �سعيد قطن، وج�اهر بنت �سامل املع�سني على اجلائزة نف�سها، وقد ح�سل على 
ا م�سروع )ال�سيارة الذكية لك�سف ال�سرعة( للطالبني طاهر بن عل�ي بن طاهر برهام باعمر، وعبدالرحمن بن  اجلائزة نف�سها اأي�سً

حممد بن عقيل باعمر.
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جامعة نزوى
ح�سدت الطالبتان اأمرية العربية واإ�سهار املالكية امليدالية الذهبية يف املعر�س الدويل ال�ساد�س والأربعني لالخرتاعات بجنيف؛ وذلك  �

عن م�ساركتهما بجهاز قيا�س ال�سكر لكبار ال�سن وذوي الحتياجات اخلا�سة.

حققت الطالبة روؤى بنت �سامل املع�سرية جائزة اأف�سل م�ساركة من ال�سرق الأو�سط يف م�سابقة ال�سعر يف اللغة الفرن�سية التي متنحها  �
وزارة الثقافة الفرن�سية.

ح�سل م�سروع )مردود الهاتف الذكي على تعلم الطلبة( للطلبة: حممد اجلابري، واإبت�سام اخلاطرية، و خل�د الرزيقية، على منحة  �
ف�ارب التي يتيحها جمل�س البحث العلمي.

جامعة الشرقية
لة من جمل�ص البحث العلمي: � امل�شاريع احلا�شلة على منحة )FURAP( املَُموَّ

م�سروع )الع�امل امل�ؤثرة يف ت�جهات ال�سباب العماين نح� الت�ظيف يف القطاع اخلا�س يف �سلطنة عمان( للطالبتني اأبرار بنت حممد  �
العل�ية، ورحمة بنت �سالح امل�سرورية. 

بنت  � ميعاد  للطالبة  �سلطنة عمان(  وال�سيافة يف  ال�سياحة  �سناعة  الإنرتنت يف  الجتماعي عرب  الت�ا�سل  و�سائل  )اأهمية  م�سروع 
عبداهلل الفار�سية. 

و�سلطان  � العي�سائي،  علي  للطلبة:  ال�سم�سية(  الطاقة  با�ستخدام  والزراعة  الأغذية  خملفات  من  الطبيعي  ال�سماد  )اإنتاج  م�سروع 
الب��سعيدي، واأروى الربيكية، وزينب البل��سية. 

م�سروع )درا�سة جتريبية عن تاأثري حرب احلبار على ن�سيج اجل�سم وكثافة العظام للفئران( للطالب علي بن را�سد املب�سلي.  �

م�سروع )امليكروبي�ل�جي ملياه حمامات ال�سباحة يف الفنادق ال�سياحية التابعة للمنطقة ال�سرقية( للطالبة علياء بنت علي. �

كلية البريمي الجامعية
والطلبة: عمر  � الفريق«  قائد  �س�ؤون طلبة-  »م�ظفة  املقبالية  �سرحان  بنت  ن من: مرمي  املُكوَّ الربميي اجلامعية  كلية  ح�شل فريق 

ال�سبلي، وحامد الهدابي، و�سيخة اجلابرية، على املركز الرابع على م�ست�ى الكليات واجلامعات يف جائزة ملتقى بيت الزبري لل�سباب.

ح�شل الطلبة: عبد العزيز بن را�سد ال�سافعي، وعمران بن علي الهطايل، و�سخر بن �سامل ال�سالمي، ومنال بنت حممد املقبالية،  �
وميعاد بنت عبد اهلل الكحالية، على املركز الرابع يف جائزة الربميي للتميز املجتمعي عن م�سروع )العيادة القان�نية والتميز املجتمعي(.
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�شارك الطلبة: عالء �سليمان، و�ساه خان، ورانية جميد، وهالة بنت في�سل بنت علي احلمريية يف امل�ؤمتر الدويل الأول ح�ل النباتات  �
اللبانية والنباتية، والذي اأقيم يف  جامعة ال�سلطان قاب��س من 30 اأكت�بر اإلى 1 ن�فمرب 2018م، وقد �سارك الطلبة يف م�سروع )التقييم 

املخربي ودرا�سة الفاعلية الدوائية مل�ستخل�سات الكح�لية والكل�روف�رمية من اللبان الظفاري(.

كلية صور الجامعية
ح�سل الطالب �سع�د بن حممد املخيني على املركز الثاين يف املعر�س الهند�سي الطالبي الثامن بجامعة ال�سلطان قاب��س عن م�سروع  �

.)GSM( نظام اإنذار الفي�سانات

كلية عمان البحرية الدولية
مت�يل بحثي �سمن برنامج جائزة البحث العلمي للمرحلة اجلامعية )FURAP( مل�سروع )تط�رات امل�اد امل�سن�عة من الأنابيب النان�ية  �

الكرب�نية لإزالة املعادن الثقيلة من مياه ال�سرف ال�سحي يف ميناء �سحار ال�سناعي( للطلبة: املهند بن خمي�س الكلباين، وب�ساير بنت 
يعق�ب العرميية، وهناء بنت اإبراهيم البل��سية، وريهام بنت اإياد البدرية.

مت�يل بحثي �سمن من�سة اإيجاد من ِقبل �سركة اأوربك مل�سروع )حت�يل النفايات البال�ستيكية ال�سلبة اإلى وق�د �سائل با�ستخدام تقنية  �
الإنحالل احلراري( للطلبة: اأحمد بن عي�سى املعمري، وفاطمة بنت حممد اليحمدية، وحممد بن علي املعمري، و�س��سن بنت �سالح 

القرط�بية، و�سادي ن�ساأت �سامي حنا.

فازت الطالبة بلقي�س الرحيلية باملركز الأول يف م�سابقة خمتربات اجلدران املت�ساقطة على م�ست�ى ال�سلطنة امل�ساركة يف خمتربات  �
اجلدران املت�ساقطة يف برلني اأملانيا 2018م عن م�سروع )ك�سر جدار ال�ق�د البديل با�ستخدام روث الإبل وبرو�س�بي�س ج�ليفل�را(.

ح�سلت الطالبة منتهى البل��سية على �سهادة تقدير وم�ساركة من الق�سم ال�سع�دي من معهد الحرتاق  SASCI �سمن الجتماع ال�سن�ي  �
الثامن، وقد �ساركت يف امل�ؤمتر خالل الفرتة 1-2 ماي�2018م يف الريا�س باململكة العربية ال�سع�دية.
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كلية الشرق األوسط
ح�سلت الطالبة نعمة بنت �سامل ال�سيابية على جائزة جمل�س البحث العلمي عن م�سروع )تطبيق التعرف على ال�جه لفح�س ه�يات  �

الأ�سخا�س والتحقق من �سرعية وج�دهم يف البالد(.

الأو�سط  � ال�سرق  يف  املياه  حتلية  اأبحاث  مركز  من  املمن�حة  201٧م  املياه  يف  العماين  الباحث  جائزة  البل��سية  منال  الطالبة  نالت 
)Case Study  (، وذلك عن م�سروع )حتقيقات ح�ل خ�سارة املياه يف م�سقط: نظام تزويد مياه ال�سيبMEDRC(

ح�سل م�سروع )نظام اإدارة الن�ساط الي�مي التلقائي لل�سخ�س امل�سن( للطالبتني عبري بنت نا�سر بن حم�د ال�سيابية، والعن�د بنت  �
عبداهلل بن اأحمد العل�ية على جائزة جمل�س البحث العلمي؛ ك�نه اأف�سل م�سروع منجز بق�سم ال�سحة واخلدمات الجتماعية حتت 

.)FURAP( رعايه مت�يل م�ساريع التخرج

كلية مجان الجامعية
نالت الطالبة مزون بنت �سعيد الزدجالية من بني ثالثني األف مر�سح على جائزة الأداء العايل التي مينحها الحتاد العاملي لل�سباب  �

الدميقراطي )WFDY(، وقد ت�سلمت الفائزة اجلائزة من الرئي�س الرو�سي، يف �س�ت�سي برو�سيا.

ال�طني  � البنك  يتبناها  التي   Hackathon جائزة  على  الذكي(  )البنك  م�سروع  �ساحب  اخلنب�سي  �سامل  بن  طالل  الطالب  ح�سل 
العماين، وهي عبارة عن م�سابقة تناف�سية تتيح ملط�ري التطبيقات تقدمي فكرة تكن�ل�جية جديدة ت�سهم يف ت�سكيل الطريقة التي نرى 

بها العامل.

ّم الفريق كالًّ من الطلبة: حمم�د بن حامد  � ح�سل فريق ممثل للكلية على جائزة اأف�سل عر�س مرئي متنحها م�ؤ�س�سة اإجناز عمان، و�سَ
اليحيائي، واأحمد بن ماجد احلنيني، وعلي بن عبداحلميد البل��سي، و�سمري بن عبداهلل الط�قي، وبثينة بنت عبداهلل العرينية، ورهف 

ابنة حارب ال�سكيلية، واآلء بنت حممد اجلمالنية، وفاطمة بنت علي الل�اتية، ونفال بنت �سعيد الهنائية، ووئام بنت �سيف احلب�سية. 

م من اللجنة ال�طنية لل�سباب لأف�سل الأفكار املبتكرة. � ح�سلت الطالبة رهف بنت حارب ال�سكيلية على �سهادة تقدير ودرٍع مقدَّ
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ّم الفريُق  � اأحرز فريق الكلية على املركز الأول يف امل�سابقة الثالثة ع�سر لتجمع الهند�سة الكيميائية فى جامعة ال�سلطان قاب��س، و�سَ
عن  وذلك  املزروعي؛  ورا�سد  ال�سعدي،  ويا�سر  الظاه�ري،  وطاهر  اجلديدية،  و�سارة  الرحمن،  عبد  واإقراأ  البل��سي،  اأ�سامة  الطلبة: 

ت�سميمهم �سيارة تعمل بالطاقة الكيميائية.

احل�شول على متويل من جمل�ص البحث العلمي مل�شاريع التخرج )FURAP(، وهي ما ياأتي: �

)تاأثريات ع�امل اجل� على ال�سل�ك اجلي�تقني للمخلفات الناجتة من املناجم( للطالبات: اآزاد ال�سبلية، وفاطمة ال�سبلية، وحليمة  �
الفار�سية، وفاطمة ال�سعدية.

)تط�ير وتقييم طابعات للمطب�عات ثالثية الأبعاد ل�ستخامها يف الت�سنيع والنمذجة( للطلبة: يا�سر ال�سعدي، وم�ؤيد الهرا�سي،  �
وميعاد احلديدية، واإقراأ عبد الرحمن.

ون�سرين  � الهنائية،  اأمرية  للطالبات:  ال�سناعية(  الكتالي�سي�س  عمليات  يف  ل�ستخدامه  اجلرافني  اأك�سيد  من  هيدروجيل  )ت�سنيع 
اجل�فلية، ونعيمة ال�سعدية، ومرمي العرميية. 

كلية مسقط
مت�يل م�سروع )نظام مكتبة اإليكرتونية لكلية م�سقط( من ِقبل جمل�س البحث العلمي عن طريق دعم بح�ث الطلبة )FURAP(، وقد  �

عمل على امل�سروع الطالبتان: اأمنية بنت �سامل اجلنيبية، واآمال بنت ن�سر الغنيمية.

اأحرزت الطالبة قا�سية ال�سيابية جائزة اأف�سل اأطروحة من جامعة ا�ستريلنج باململكة املتحدة عن اأطروحة بعن�ان )حتليل جتريبي  �
لراأ�س املال الفكري واأداء من�ساآت القطاع املايل ب�سلطنة عمان(.
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أوًل: الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي

تنفيذاً للمر�شوم ال�شلطاين ال�شامي )2010/54( باإن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي؛ تعمل الهيئة على تنظيم جودة التعليم 
العايل بال�شلطنة، مبا ي�شمن له ال�شتمرار يف املحافظة على امل�شتوى الذي يحقق املعايري الدولية، وت�شجيع موؤ�ش�شات التعليم العايل 
علييى حت�شييني جودتهييا الداخلييية. ويعييدُّ العتميياد الأكادميي اأحييد الخت�شا�شات الرئي�شيية للهيئة، وهو ينق�شييم اإىل مرحلتييني: اأولهما 

تدقيق اجلودة املوؤ�ش�شية، وثانيهما: التقومي مقابل املعايري املوؤ�ش�شية. 

تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي )المرحلة األولى من العتماد المؤسسي(
بعد عقد من البدء يف تنفيذ هذه املرحلة اأمتت الهيئُة بنهاية العام 2018م تدقيق جودة )59( موؤ�ش�شة، ومن الأن�شطة التي قامت 

الهيئة بتنفيذها يف عام 2018م ما ياأتي:

النتهاء من الزيارة التدقيقية لكلية العل�م ال�سرعية، والكلية الع�سكرية التقنية، واأكادميية ال�سلطان قاب��س البحرية، ومعهد العل�م . 1
الطب�غرافية، وكلية الّدفاع ال�طني، والعمل جاٍر على اإعداد تقارير تدقيق اجل�دة اخلا�س بكل منها.

العمل على حتديث دليل تدقيق اجل�دة امل�ؤ�س�سية باللغة الإجنليزية، وحتديث م�س�دة الن�سخة العربية منه.. 2

ترجمة . 3 اإلى  اإ�سافة  ون�سرهما،  الربميي،  وجامعة  ال�سرقية،  جامعة  من:  لكل  امل�ؤ�س�سية  اجل�دة  تدقيق  تقريري  اإعداد  من  النتهاء 
ْيهما التنفيذيني. �سَ ُمَلخَّ

ال�ستمرار يف تعيني املراجعني اخلارجيني يف ال�سجل ال�طني للمراجعني اخلارجيني.. 4

عقد ور�سة عمل يف ي�ني� 2018م؛ لتدريب املراجعني اخلارجيني للعمل م�ستقباًل �سمن فرق التدقيق التي �ست�سكلها الهيئة.. 5

اإدراج ثالث م�ؤ�س�سات تعليم عاٍل �سمن اجلدول الزمني لتدقيق ج�دة م�ؤ�س�سات التعليم العايل، وهي: كلية عمان للعل�م ال�سحية، . ٦
واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية، وكلية ال�سلطان قاب��س الع�سكرية.

التقويم مقابل المعايير المؤسسية )المرحلة الثانية من العتماد المؤسسي(
واإحدى الخت�شا�شات  املوؤ�ش�شي،  الأوىل من العتماد  املرحلة  تلي  التي  املرحلة  املوؤ�ش�شية هي  املعايري  التقومي مقابل  تعترب عملية 
الرئي�شة للهيئة، وبنهاية العام 2018م مّرت )19( موؤ�ش�شة تعليم عال مبراحل خمتلفة من عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ش�شية، 

وقد قامت الهيئة يف عام 2018م بالأن�شطة الآتية: 

القيام بعملية التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، واإ�سدار م�س�دات التقارير اخلا�سة ب�ست م�ؤ�س�سات )كلية وجلات للعل�م التطبيقية، . 1
وجامعة ال�سلطان قاب��س، وكلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية، وكلية عمان البحرية الدولية، وكلية الربميي اجلامعية، وكلية عمان 

لالإدارة والتكن�ل�جيا(.

البدء باإجراءات التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ل�سبع م�ؤ�س�سات )اجلامعة العربية املفت�حة فرع �سلطنة عمان، وكلية البيان، واجلامعة . 2
الأملانية للتكن�ل�جيا يف عمان، وكلية عمان لل�سياحة، وكلية م�سقط، وكلية ال�سرق الأو�سط، والكلية الدولية لالإدارة والتكن�ل�جيا(.
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اإ�سدار تقارير ونتائج عملية التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ل�ست م�ؤ�س�سات )جامعة �سحار، وكلية اخلليج، وكلية الزهراء للبنات، . 3
وكلية كالدونيان الهند�سية، وكلية مزون، وكلية �س�ر اجلامعية(، ون�سر النتائج على امل�قع الإلكرتوين للهيئة. 

اإدراج ملحق اإعادة التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية اإلى دليل التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، وَن�ْسره على امل�قع الإلكرتوين للهيئة . 4
بعد اعتماده من ِقَبل جمل�س الإدارة. 

ا�ستمرار العمل على م�س�دة دليل التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية باللغة العربية.. 5

عقد عدة ور�س عمل للمراجعني اخلارجيني املحليني عن عملية التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، والتدريب على عمليتي تدقيق اجل�دة . ٦
امل�ؤ�س�سية والتق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية. 

تعريف بع�س اجلهات احلك�مية بعملية التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية من خالل ا�ست�سافة بع�س من م�ظفيها يف ال�ر�س التدريبية . ٧
التي تقدمها الهيئة للمراجعني اخلارجيني املحليني، ومن هذه اجلهات: وزارة التعليم العايل، والأمانة العامة ملجل�س التعليم، واملجل�س 

العماين لالخت�سا�سات الطبية، و�سرطة عمان ال�سلطانية. 

اإ�سدار القرار رقم )2018/3( ب�ساأن حتديد ر�س�م املرحلة الثانية من العتماد امل�ؤ�س�سي، والقرار رقم )2018/4( ب�ساأن حتديد . 8
م�اعيد العمليات اخلارجية ل�سمان اجل�دة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية واخلا�سة، واعتماد القرارين من قبل وزارة املالية، 

واجلهات املعنية الأخرى، وتعميمهما على اجلهات ذات العالقة.

درا�سة طلبات بع�س م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتاأجيل م�اعيد التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، واتخاذ القرارات ب�ساأنها.. 9

العمل على ت�فري نظام ملقارنة نتائج عمليات التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية؛ ليك�ن متاحًا �سمن تطبيقات اله�اتف الذكية.. 10

إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية
ُتعد عملية اإعادة التقومي مقابل املعايري املوؤ�ش�شية عملية ل ُبّد اأن متّر بها موؤ�ش�شات التعليم العايل التي ح�شلت على اعتماد م�شروط، 
اأو و�شعت حتت املالحظة؛ وذلك للو�شول اإىل نظام العتماد املوؤ�ش�شي املعتمد. وبنهاية العام 2018م مرت ثمان موؤ�ش�شات تعليم عاٍل 

مبراحل خمتلفة من عملية اإعادة التقومي مقابل املعايري املوؤ�ش�شية؛ فقد قامت الهيئة يف اأثناء العام 2018م بالأن�شطة الآتية: 

اإ�سدار ملحق لدليل التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، يت�سمن تف�سياًل لعملية اإعادة التق�مي، ون�سره على امل�قع الإلكرتوين للهيئة.. 1

اإ�سدار تقرير اإعادة التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية للكلية العلمية للت�سميم )املحاولة الأولى(.. 2

النتهاء من زيارة اإعادة التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية مل�ؤ�س�ستني )جامعة ظفار، والكلية احلديثة لالإدارة والعل�م( والعمل جاٍر على . 3
اإعداد تقارير اإعادة التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية لهاتني امل�ؤ�س�ستني.

درا�سة طلبات التاأجيل يف م�اعيد اإعادة التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية لثالث م�ؤ�س�سات )كلية الزهراء للبنات، وكلية اخلليج، وكلية . 4
مزون( واتخاذ القرارات ب�ساأنها.
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اعتماد البرامج األكاديمية

بداأت الهيئة يف العام 2018م يف م�شروع مراجعة معايري واإجراءات اعتماد الربامج الأكادميية يف �شوء اخلربة املكت�شبة من عمليات 
التقومي مقابل املعايري املوؤ�ش�شية، وتدقيق جودة الربامج التاأ�شي�شية العامة، والقيا�ص املرجعي مع املمار�شات الدولية اجليدة، ومن 

اأهم ما قامت به الهيئة يف هذا املجال يف العام 2018م  الأن�شطة الآتية:

و�سع ت�س�ر مل�سروع مراجعة معايري واإجراءات اعتماد الربامج الأكادميية، وقد ت�سمن الت�س�ر مقرتًحا بتقلي�س عدد معايري اعتماد . 1
الربامج الأكادميية اإلى ثالثة معايري، وبع�س التعديالت لزيادة كفاءة وفاعلية عملية العتماد.

اإجراء َم�ْسح بيئي للربامج الأكادميية التي تطرحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سلطنة.. 2

النتهاء من اإعداد م�س�دة اثنني من معايري اعتماد الربامج الأكادميية، واملقايي�س التي تندرج حتتها.. 3

حزمة . 4 ب��سفها  الربامج  من  عدد  اعتماد  واإجراءات  الأكادميية،  الربامج  اعتماد  معايري  م�س�دة  ملناق�سة  داخلية  عمل  ور�سة  عقد 
واحدة، والأول�يات التي تت�سمنها عملية اإدراج الربامج الأكادميية يف اجلدول الزمني للتق�مي مقابل معايري الربامج الأكادميية.

تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة
تاأتي عملية تدقيق جودة الربامج التاأ�شي�شية العامة، التي تطرحها موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية واخلا�شة، �شمن ركائز العمل 

الرئي�شة للهيئة، ومن اأهم الأن�شطة التي اأجنزتها الهيئة يف هذا ال�شاأن يف عام 2018م، ما ياأتي:

ن�سر تقارير تدقيق ج�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة على امل�قع الإلكرتوين للهيئة لأربع م�ؤ�س�سات خ�سعت لعملية التدقيق يف العام . 1
201٧م، وهي )كلية عمان البحرية الدولية، وكلية عمان لطب الأ�سنان، والكلية العلمية للت�سميم، وجامعة ظفار(.

النتهاء من الزيارة التدقيقية جل�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة التي تطرحها خم�س  م�ؤ�س�سات )جامعة الربميي، وكلية الربميي . 2
اجلامعية، وجامعة ال�سرقية، وكلية اخلليج، والكلية احلديثة للتجارة والعل�م(، والعمل جاٍر على اإعداد تقارير التدقيق اخلا�سة بهذه 

الربامج.

تنظيم ور�ستي عمل، يف �سهر ماي� لتدريب ثالث وثالثني م�ؤ�س�سة تعليم عاٍل، متت جدولتها لتقدمي وثائق الدرا�سة الذاتية اخلا�سة . 3
بتدقيق ج�دة براجمها التاأ�سي�سية العامة يف العام 2019م.

ت�سكيل فرق العمل ا�ستعداًدا لتدقيق ج�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة لأربع م�ؤ�س�سات )جامعة ال�سلطان قاب��س، وجامعة نزوى، وكلية . 4
الدرا�سات امل�سرفية واملالية، وكلية جمان اجلامعية(.

النتهاء من اإعداد ت�س�ر ح�ل حتديد ر�س�م تدقيق ج�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة التي تقدمها �سبكة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل، . 5
ورفعه اإلى وزارة املالية للدرا�سة والعتماد.

مراجعة الإ�سدار احلايل لدليل تدقيق ج�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة؛ ل�سمان م�ست�ى اأعلى من ال��س�ح والدقة يف بع�س ج�انبه.. ٦

التقدم يف ترجمة دليل تدقيق ج�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة؛ ا�ستعدادًا لتدقيق الربامج املطروحة باللغة العربية.. ٧
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العتراض والتظلم
يعترب نظام العرتا�ص والتظلم اأحد اأهم مرتكزات النظام الوطني لإدارة اجلودة يف التعليم العايل يف ال�شلطنة، وقد قامت الهيئة 

بتنفيذ الأن�شطة الآتية يف العام 2018م:

ت�سكيل جلان اعرتا�س وتظلم، ومراجعة طلبات العرتا�س والتظلم من تقارير التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، املقدمة من ثالث . 1
م�ؤ�س�سات )كلية مزون، وكلية اخلليج، وجامعة �سحار(.

مراجعة اإجراءات العرتا�س والتظلم بناًء على اخلربة املكت�سبة يف هذا املجال، والقيام باإعداد الن�سخة )3-3( من دليل العرتا�س . 2
والتظلم، ون�سرها على امل�قع الإلكرتوين للهيئة.

مشروع تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت
ا�شتكماًل لالأعمال املتعلقة بتنفيذ م�شروع تطوير الإطار الوطني للموؤهالت تزامًنا مع التطور احلا�شل يف اأنظمة التعليم العايل؛ مت 

النتهاء يف هذا العام مما ياأتي: 

م�سادقة جمل�س اإدارة الهيئة على وثيقة الإطار ال�طني للم�ؤهالت ل�ستخدامها يف العمليات التجريبية لإدراج امل�ؤهالت على الإطار . 1
ال�طني للم�ؤهالت.

النتهاء من اإعداد ال�سيا�سات والإجراءات التالية اخلا�سة بتنفيذ الإطار ال�طني للم�ؤهالت: . 2

م�س�دة ال�سيا�سة ال�طنية اخلا�سة باإدراج امل�ؤهالت على الإطار ال�طني للم�ؤهالت. �

م�س�دة الإر�سادات اخلا�سة باإدراج امل�ؤهالت على الإطار ال�طني للم�ؤهالت. �

م�س�دة ال�سيا�سة ال�طنية اخلا�سة بح�كمة الإطار ال�طني للم�ؤهالت واإدارته وتنفيذه. �

م�س�دة ال�سيا�سة ال�طنية اخلا�سة ب�سمان ج�دة الإطار ال�طني للم�ؤهالت. �

م�س�دة الإر�سادات اخلا�سة ب�سمان ج�دة الإطار ال�طني للم�ؤهالت. �

م�س�دة ال�سيا�سة ال�طنية اخلا�سة بت�سكني امل�ؤهالت الأجنبية والدولية على الإطار ال�طني للم�ؤهالت. �

عقد عدد من اجلل�سات التعريفية مب�سروع تط�ير الإطار ال�طني للم�ؤهالت لكل من اأ�سحاب العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية. . 3

الت�ا�سل مع عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية، وجهة احرتافية واحدة؛ للم�ساركة يف العمليات التجريبية لإدراج امل�ؤهالت على الإطار . 4
ال�طني للم�ؤهالت.

اإعداد امل�اد التدريبية ل�ر�س بناء القدرات اخلا�سة باإجراءات اإدراج امل�ؤهالت على الإطار ال�طني للم�ؤهالت. . 5

وتنفيذه، . ٦ للم�ؤهالت  ال�طني  الإطار  ل�ستكمال  الأكادميي؛  لالعتماد  العمانية  الهيئة  قدرة  تعزيز  مبادرة  ملتابعة  عمل  فريق  ت�سكيل 
ومتكينها من تطبيق نظام العتماد على جميع قطاعات التعليم الأكادميي والتقني واملهني.
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عقد حفل اإطالق العمليات التجريبية لإدراج امل�ؤهالت على الإطار ال�طني للم�ؤهالت، وذلك بتاريخ 13 دي�سمرب 2018م.. ٧

العمليات . 8 امل�ساركة يف  للم�ؤ�س�سات  وذلك  للم�ؤهالت،  ال�طني  الإطار  على  امل�ؤهالت  اإدراج  اإجراءات  القدرات ح�ل  بناء  ور�س  عقد 
التجريبية.

الرتقاء بمستوى جودة التعليم العالي
للهيئة  ال�شرتاتيجية  اأهداف اخلطة  لتحقيق  وذلك  العايل؛  التعليم  الرتقاء مب�شتوى جودة  الهيئة يف جمال  ا�شتمراًرا يف جهود 

)2016 - 2020م(، مت خالل هذا العام تنفيذ ما ياأتي:

تقدمي الدعم للجمعية العمانية للج�دة يف التعليم العايل، من خالل م�ساركة الهيئة ب�سكل منتظم يف اجتماعات جمل�س اإدارة اجلمعية، . 1
وتقدمي الدعم له كلما اقت�سى ذلك.

امل�ساركة يف معر�س اإيدوتراك للتعريف بالنظام ال�طني لإدارة اجل�دة يف ال�سلطنة.. 2

ال�ستمرار يف تعيني املراجعني اخلارجيني املحليني وتدريبهم، واإ�سراكهم يف عمليات املراجعة اخلارجية التي تق�م بها الهيئة؛ لتك�ين . 3
جمم�عة من املحرتفني يف جمال �سمان ج�دة التعليم العايل.

عقد عدد من ال�ر�س التدريبية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف جمال عمليات تدقيق اجل�دة امل�ؤ�س�سية والتق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية، . 4
وتدقيق ج�دة الربامج التاأ�سي�سية العامة.

الإ�سهام يف اجله�د املبذولة من اجلهات احلك�مية املخت�سة والرامية لالرتقاء بج�دة التعليم، وذلك من خالل الع�س�ية يف اللجان . 5
واملجال�س التي ت�سكلها هذه اجلهات.

اإعداد اأوراق عمل عن اأن�سطة الهيئة لتقدميها يف امل�ؤمترات املحلية والدولية؛ وذلك لإبراز الدور الذي تق�م به الهيئة لالرتقاء مب�ست�ى . ٦
ج�دة التعليم العايل بال�سلطنة؛ ذلك اأن اإظهار الثقة يف هذا النظام على امل�ست�ى الإقليمي والدويل ي�ساعد يف دعم جه�د م�ؤ�س�سات 
العايل وغريها من اجلهات املخت�سة خارج  امل�ست�ى  العايل ذات  التعليم  التعاون والرتباط مب�ؤ�س�سات  اإلى  الرامية  العايل  التعليم 

ال�سلطنة، مبا ي�سهم يف الرتقاء بج�دة امل�ؤ�س�سات املحلية.

ن�سر ثقافة اجل�دة من خالل تقدمي عرو�س مرئية للم�ؤ�س�سات ال�طنية احلك�مية واخلا�سة؛ لبيان م�ستجدات عمل الهيئة، والتعريف . ٧
مبختلف الأن�سطة التي تق�م بها الهيئة؛ لتح�سني ج�دة التعليم العايل بال�سلطنة.
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ثانيًا: وزارة التعليم العالي 
زيارات معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

والكليات  للجامعات  العامة  املديرية  قامت  اخلا�سة؛  العايل  التعليم  مب�ؤ�س�سات  التعليمية  العملية  �سري  متابعة  على  احلر�س  منطلق  من 
الأكادميية املطروحة بكل م�ؤ�س�سة وم�ستجداتها، ومت  ال�زيرة ملتابعة الربامج  الدكت�رة  لتنفيذ زيارات ميدانية ملعايل  اخلا�سة بالإعداد 
خالل اللقاءات مع روؤ�ساء اجلامعات والعمداء وروؤ�ساء الأق�سام وكذلك املجال�س الطالبية الطالع على الأو�ساع احلالية والبيئة التعليمية 

لهذه امل�ؤ�س�سات.

اللقاء السنوي لسعادة الدكتور وكيل الوزارة مع رؤساء وعمداء الكليات
ُعِقد اللقاء ال�سن�ي الذي يجمع بني �سعادة الدكت�ر وكيل ال�زارة مع ممثلي اجلامعات والكليات اخلا�سة لهذا العام يف ي�م الثنني امل�افق 
2018/12/1٧م بفندق كراون بالزا مبدينة العرفان، ويف اللقاء ُن�ق�س عدد من امل�ا�سيع التي طرحتها عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية، 

اإ�سافة اإلى تقدمي عرو�س مرئية من خمتلف اجلهات املعنية بالتعليم العايل بال�سلطنة.

دراسة وتحليل التقارير التقييمية الصادرة من جهات الرتباط الخارجية
التعليم العايل اخلا�سة بتطبيق معايري و�س�ابط اجل�دة املتعارف عليها حملًيا ودولًيا يف  التزام م�ؤ�س�سات  ال�زارة على �سمان  حتر�س 
جمال التعليم العايل؛ لذا فقد قامت ال�زارة ِبحث م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ب�سرورة عقد اتفاقيات ارتباط اأكادميي ومذكرات 
تفاهم مع م�ؤ�س�سات تعليمية خارجية مرم�قة، على اأن تت�سمن بن�دها قيام تلك امل�ؤ�س�سات بزيارات تقييمية دورية للم�ؤ�س�سات املحلية؛ 
وذلك ملتابعة �سري العملية التعليمية، اإ�سافة اإلى م�ساعدتها يف التغلب على املع�قات والتحديات التي قد ت�سادفها من خالل م�ساركتهم 
خرباتهم يف املجال نف�سه، وقد در�سْت ال�زارة خالل العام 2018م تقريرين اثنني من التقارير التقييمية، مع خططها العالجية ال�سادرة 

عن اجلامعات ال�سريكة املرتبطة مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة املحلية.

دراسة اتفاقيات/ مذكرات التفاهم والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي المحلية ومؤسسات 
التعليم العالي الخارجية

قامت ال�زارة خالل عام 2018م بدرا�سة وحتليل عدد )٧( اتفاقيات ارتباط اأكادميي م�زعة على )4( م�ؤ�س�سات تعليم عاٍل خا�سة، اإ�سافة 
اإلى عدد )1٧( مذكرة تفاهم م�زعة على عدد )9( م�ؤ�س�سات تعليم عاٍل خا�سة؛ وذلك للتاأكد من مدى ا�ستيفائها ملتطلبات الرتباط 

الأكادميي التي تكفل حق�ق كال الطرفني وواجباتهما.



١٠٠
ثالًثا: جامعة السلطان قابوس

العتماد األكاديمي الدولي للبرامج اآلتية:   •
� .)ASIIN( برناجما التكن�ل�جيا احلي�ية والأحياء البيئية يف البكال�ري��س بكلية العل�م من خالل وكالة

امل�ؤ�س�سة  � خالل  من  الجتماعية  والعل�م  الآداب  كلية  يف  التخ�سي�سية  م�ساراته  مع  اجلغرافيا  يف  واملاج�ستري  البكال�ري��س  برناجما 
.) AQAS( الأملانية لالعتماد الأكادميي

الآداب  � بكلية  الجتماعي  العمل  يف  واملاج�ستري  البكال�ري��س  برناجما  وكذلك  الجتماع،  علم  يف  واملاج�ستري  البكال�ري��س  برناجما 
.)AHPGS( والعل�م الجتماعية من خالل امل�ؤ�س�سة الأملانية لالعتماد الأكادميي

� .)CLIP(برنامج املاج�ستري يف درا�سات املعل�مات بكلية الآداب والعل�م الجتماعية من م�ؤ�س�سة

تط�ير ومراجعة �سياغة ال�سيا�سات الآتية: �

�سيا�سة الإر�ساد الطالبي. �

�سيا�سة خدمة املجتمع. �

�سيا�سة الت�جيه ال�ظيفي.  �

�سيا�سة اإعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية. �

�سيا�سة امللكية الفكرية. �

�سيا�سة املراجعة الذاتية للمجال�س واللجان  �

�سيا�سة اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س.  �

رابًعا: كليات العلوم التطبيقية

ت�سكيل جلنة فنية باملديرية العامة لكليات العل�م التطبيقية؛ ملتابعة �سمان اجل�دة بكليات العل�م التطبيقية.  �

اعتماد اإجراءات �سيا�سات كليات العل�م التطبيقية. �

� .)ADRI( تنفيذ ور�سة لروؤ�ساء اأق�سام �سمان اجل�دة، ح�ل م�سروع م�ؤ�سرات الأداء والكتابة بنظام

مراجعة ثالث �سيا�سات )تدريب الطلبة - اإدارة ال�سيا�سات - اإدارة ال�ثائق(، واعتمادها من جمل�س الأمناء. �

ا�ستحداث �سيا�سة جديدة )اإدارة اخلدمات والأنظمة الإلكرتونية(. �
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جاري العمل على اإعداد �سيا�سة لإدارة املجل�س الأكادميي وجمل�س الأمناء. �

مت اعتماد التعديالت على اخلطة ال�سرتاتيجية للكليات من جمل�س الأمناء. �

مراجعة اللجنة الفنية ل�سمان اجل�دة لتقرير التق�مي يف مقابل املعايري لكلية العل�م التطبيقية ب�ساللة. �

خامًسا: الكليات التقنية

اإقامة العديد من الدورات الت�ع�ية والتدريبية وب�سفة منتظمة، ح�ل منهجية واآليات �سمان اجل�دة للم�ظفني واملحا�سرين.  �

اإقامة ور�سة عمل يف كل كلية ملراجعة وتقييم اخلطة ال�سرتاتيجية للكليات التقنية )2013 - 2018م( مب�ساركة م�ظفي الكلية وممثلي  �
الطلبة واملعنيني من املجتمع والقطاع اخلا�س.  

اإقامة ور�سة تط�ير اخلطة ال�سرتاتيجية )2019 -2024م( للكليات التقنية، مب�ساركة ما يقارب )150( من ممثلي ال�زارة، وجمل�س  �
اأمناء الكليات، واملديرية العامة للتعليم التقني، ودائرة اجل�دة، واأع�ساء من الهيئة الإدارية والأكادميية، واملجل�س الطالبي بالكليات 

التقنية، ومتت ال�ستعانة مبمثلني من القطاع ال�سناعي وبخربات وكفاءات وطنية لتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية. 

اعتماد نظم خدمات اإلكرتونية لت�سهيل الت�ا�سل بني م�ظفي الكلية، وحت�سني �سري العمل يف معظم املعامالت الي�مية، مثل: نظام تقييم  �
الطلبة )التغذية الراجعة( للعملية التعليمية، ونظام ا�ستمارات اإلكرتونية لطلب اخلدمات، ونظام اإلكرتوين لإدارة املخاطر، ونظام 

�سكاوى الطلبة والتظلم، واآخر للمقرتحات.

مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة داخل الكليات وتط�يرها؛ حيث تعمل جلنة اإدارة ال�سيا�سات داخل كل كلية - ب�سفة دورية -  �
يتالئم مع  اإمكانية تط�يرها مبا  والنظر يف  وتقييمها،  والإجراءات  ال�سيا�سات  امل�ستفيدين ملختلف  الراجعة من  التغذية  با�ستعرا�س 

متطلبات العمل، ورفع الت��سيات ملجال�س الكليات لعتمادها.

العمل،  � خلطط  البّناء  والتحليل  املراجعة  خالل  من  دائم،  ب�سكل  الت�سغيلية  واخلطط  الداخلي  بالتدقيق  املتعلقة  الإجراءات  حت�سني 
والتخطيط املبكر لها من قبل ق�سم �سبط اجل�دة يف كل كلية ب�سفة دورية، وكذلك طرح جميع املتطلبات على طاولة احل�ار يف جمال�س 

الكلية املختلفة، واحل�س�ل على التغذية الراجعة من قبل جمال�س الكليات، وا�ستثمار الأفكار لتط�ير تلك الإجراءات.

سادًسا: كلية العلوم الشرعية

قيام فريق عمل من الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي بزيارة تدقيقية للكلية، حيث مت مقابلة بع�س اأع�ساء جمل�س الأمناء، وعميد الكلية 
والأكادميية،  الإدارية  الكلية  وبع�س جلان  الإداريني،  وامل�س�ؤولني  الأكادميي،  املجل�س  واأع�ساء من  العلمية،  الأق�سام  وروؤ�ساء  وم�ساعديه، 
وجمم�عة من الأ�ساتذة والطالب واخلريجني، وممثلني للجهات امل�ستفيدة من خمرجات الكلية، ويف اأثناء تلك الزيارة طلب الفريق اأدلة 

اإ�سافية مت ت�فريها، كما اجتمع الفريق بعميد الكلية، وبع�س م�ظفي الكلية؛ وذلك لتقدمي التغذية الراجعة الأولية.
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سابًعا: الجامعات والكليات الخاصة 

كلية الدراسات المصرفية والمالية
مذكييرة تعيياون مييع كلييية م�شييقط : ب��ادرت الكلي��ة م�ؤخ��ًرا اإلى ت�قيع مذك��رة تعاون مع كلية م�س��قط؛ من اأج��ل تقييم الربنامج التاأ�سي�س��ي 

)GFP( يف الكليتني؛ تطلًعا اإلى حت�سني الِبْنية التحتية، وجعل العملية التعليمية اأكرث م�اكبة للتغريات املعرفية والتكن�ل�جية.

كلية البريمي الجامعية

الرتبيياط مييع اجلامعيية الأردنييية، والعمييل علييى طييرح برامييج جديييدة : قامت الكلي��ة بت�قيع اتفاقي��ة ارتباط اأكادميي جدي��د مع اجلامعة 
الأردني��ة يف اململك��ة الردني��ة الها�س��مية، ومب�جب هذه التفاقية �س��ُيطرح برنامج املاج�س��تري يف اإدارة الأعمال، وبرنامج البكال�ري����س يف 

تخ�س�سي القت�ساد واللغات.

كلية عمان البحرية الدولية
نظام �سبط اجل�دة اآيزو 9001 : اأجنزت الكلية كل متطلبات نظام �سبط اجل�دة العاملي اآيزو ISO 9001:2015( 9001( وح�سلت  �

.)Class NK( على العتماد من م�ؤ�س�سة كال�س ان كي اليابانية

العتماد الدويل يف املالحة البحرية : ح�سلت الكلية بالتن�سيق مع وزارة النقل والت�سالت على امل�افقة من وكالة ال�سالمة البحرية الأوروبية  �
بال�سماح خلريجي الكلية مبمار�سة اأن�سطة الإبحار يف دول الحتاد الأوروبي، بعد ت�قيع ال�سلطنة على اتفاقيات ثنائية مع دول الحتاد.

كلية مجان الجامعية

توقيييع �شييراكة بييني كلييية جمييان اجلامعية وهيئة التعليم العايل باململكة املتحييدة )HEA( : يف ي�لي� 201٧م وّقعت كلية جمان اجلامعية 
اتفاًق��ا م��ع هيئ��ة التعليم الع��ايل باململكة املتحدة )املعروفة �س��ابًقا باأكادميية التعلي��م العايل - HEA(؛ لت�سبح �س��ريًكا فاعاًل، وقد ح�سل 
اأربعة من املتقدمني على مرتبة "الزميل الأول" يف �سيف عام 2018م؛ وبهذا �سيق�م�ن بدور فاعل ومهم يف مراجعة الكلية لنظام التدري�س 

وتعزيز ممار�سات التعليم بها.
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التعليم والتدريب المهني 
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أعداد الخريجين 

اجلدول رقم )25( 
اأعداد اخلريجني يف م�سارات التعليم والتدريب املهني ح�سب ن�ع امل�سار واجلن�س يف العام الأكادميي 2018/201٧م

المسار
الجنس

النسبةاإلجمالي
إناثذكور

44.3%22٧484٧11الدبل�م املهني

55.٧%٦39254893الدورات التدريبية املهنية

8٦٦٧381٦04الإجمايل
%100

4٦%54%الن�سبة

أبرز مشاريع التعليم والتدريب المهني: 
مشروع إنشاء البيوت الزراعية والبستنة:

يهدف امل�سروع اإلى اإعداد نظام ومنهج معتمد دوليًّا وحمليًّا ومط�ر، وقابل للتطبيق بالكلية املهنية ب�سحم يف الربنامج الزراعي، وتقدمي 
اخلدمات ال�ست�سارية والتعليمية يف النظام التعليمي والتدريبي والدورات املنا�سبة لتطبيقه على برنامج الزراعة والب�ستنة بالكلية، الذي 

اأُبرم مع م�ؤ�س�سة AOCRAAD  مبملكة ه�لندا.

توريد وتجهيز معدات وأجهزة لورشة الميكانيكا العامة بالكلية المهنية بالسيب:
يهدف امل�سروع اإلى جتهيز ور�سة امليكانيكا واملختربات اخلا�سة بها باأحدث املعدات والأجهزة وفق اأحدث املعايري، و�ستتيح املجال اأمام 
التنم�ية  امل�ؤ�س�سة  بتم�يل من  امل�سروع  اأُجْنز  امليكانيكا، وقد  املتدربني لتط�ير معرفتهم بالرتكاز على تقنيات حديثة متط�رة يف جمال 
مة  اإلى الرتقاء باخلدمات املقدَّ لل�سركة الُعمانية للغاز الطبيعي املُ�َسال، �سمن مبادراتها يف تعزيز اجله�د احلك�مية ودعمها، الرامية 

لل�طن وامل�اطن وترجمة للتعاون املثمر بني القطاعني العام واخلا�س )ط����ر التنفيذ(.  

مشروع تطوير الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة:
يهدف امل�سروع اإلى تركيز تخ�س�سات العل�م البحرية بالكلية املهنية للعل�م البحرية باخلاب�رة؛ ب�سبب م�قعها اجلغرايف املالئم واملنا�سب 
واملختربات  الدرا�سية  القاعات  �سيانة  اعُتمدت  ذلك  ولأجل  ال�سيد؛  وهند�سة  ال�سمكي  وال�ستزراع  املائية  الأحياء  تربية  لتخ�س�سات 
اخلا�سة بالعل�م البحرية، وتهيئة نقل املحاكيات واملختربات وجتهيزات ومعدات ور�س امليكنة البحرية من الكلية املهنية ب�ساللة اإلى الكلية 

املهنية للعل�م البحرية باخلاب�رة )ط����ر التنفيذ(.
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البتكار والريادة في التعليم والتدريب المهني

الريادة في التعليم والتدريب المهني :
ا�شتمراًرا للنهج املتبع يف التعليم والتدريب املهني لت�شجيع املبادرات الطالبية بالكليات املهنية، كانت للكليات املهنية عدة م�شاركات يف 

خمتلف املجالت، ومن هذه امل�شاريع والبتكارات ما ياأتي: 

املهنية  الكلية  امل�سروع طلبة  بهذا  و�سارك  ال�سم�سية،  بالطاقة  يعمل  واإلكرتوين  اأوت�ماتيكي  بتحكم  ونباتي  ا�ستزراع �سمكي  اأوًل: م�سروع 
ب�ساللة يف م�سابقة جائزة الغرفة لالبتكار، وينظمها جمل�س البحث العلمي، وقد تاأهل امل�سروع للمرحلتني الأولى والثانية مع ح�س�له على 

ج�ائز نقدية تقديرية. 

ثانًيا: م�سروع » امَلَطّب الذكي«، وتتمثل فكرة امل�سروع يف و�سع اأجهزة  ا�ست�سعار )ح�سا�سات( على بعد معني قبل امَلَطّب )كا�سر ال�سرعة(، 
بحيث ي�ست�سعر �سرعة املركبة بعدها يبداأ بالرتفاع يف حال جتاوزت ال�سيارة �سرعة معينة وذلك للحد من ال�سرعة.

ع جهاز اأ�سفل املطب يق�م بتح�يل  ثالًثا: َمَطب اإنارة لت�ليد الطاقة الكهربائية من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب، وتق�م فكرته على َو�سْ
الطاقة احلركية اإلى طاقة كهربائية من خالل ال�ستفادة من عب�ر املركبات؛ ليق�م بعد ذلك بتزويد الطاقة الكهربائية مل�سابيح الإنارة 

بالطريق. 

جهاز  تثبيت  يف  امل�سروع  فكرة  وتتلخ�س  بال�سيب،  املهنية  الكلية  طلبة  ابتكار  من  الكهرباء«  ت�فري  وقت  »حان  م�سروع  رابًعا: 
الكهربائية من  الدائرة  الكهرباء يق�م اجلهاز بف�سل  الكهرباء، فبعد حتديد �سقف معني ل�ستهالك  )microcontroller( يف عّداد 

�سبكة الكهرباء، لتتزّود بعد ذلك طاقتها من خاليا الطاقة ال�سم�سية.

خام�ًشا: م�سروع »احلافلة« من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب، ويهدف اإلى اإيجاد حلقة ت�ا�سل بني اأولياء الأم�ر و�سائقي احلافالت 
والإدارة املدر�سية؛ ل�سمان الأمن وال�سالمة للطلبة من خالل تزويد احلافالت بتقنية ذكية تتيح للمتتبع معرفة م�سار الطالب؛ ملعاجلة 

م�سكلة ن�سيان الأطفال يف حافالت املدار�س .

�شاد�ًشا: م�سروع »قفاز للمكف�فني« من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب، يهدف امل�سروع اإلى م�ساعدة املكف�فني اإلى حت�ّس�س الأج�سام، 
وجتّنب املخاطر وحتديد م�سار الطريق.

�شابًعا: م�سروع »اإنتاج ال�ق�د احلي�ي« من ابتكار طلبة الكلية املهنية للعل�م البحرية، ويهدف اإلى اإيجاد احلل�ل البديلة للطاقة، اإذ تق�م 
الفكرة على اإنتاج ال�ق�د احلي�ي من الطحالب.
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مسابقة المهارات العمانية الثالثة ٢٠١7 / ٢٠١٨م :
يف هذا العام ُنّظمْت م�سابقة املهارات الُعمانية املهنية الثالثة ل�سبع مهارات مهنية، هي: )التربيد والتكييف، وتقنية ال�سيارات، والكهرباء، 

والإلكرتونيات، والدهان والديك�ر، واللحام، وت�سفيف ال�سعر(، وبلغ عدد املت�سابقني )50( مت�سابقًا، مب�ساركة )29( مدرًبا.

الفائزون بمهارة اإللكترونيات:

المتسابقالميدالية

ليا بنت اأحم�������د بن �سامل الغريبيةالذهبية

اآلء بنت حم�د بن �سعيد الع�ي�سيةالفضية

ريان بنت را�سد بن خلفان الهنائيةالبرونزية

الفائزون بمهارة الكهرباء:

المتسابقالميدالية

عمار بن �سامل بن �سالح ال�سكيليالذهبية

اأحمد بن �سامل بن حممد احلرا�سيالفضية

حمد بن علي بن �سعيد الق�سابيالبرونزية

الفائزون بمهارة السيارات:

المتسابقالميدالية

عمر بن فدى ح�سني ح�سن الرئي�سيالذهبية

�سيف بن �س���ال���م بن �سيف احل��سنيالفضية

حمزة بن عبداهلل بن علي ال�سليمان��يالبرونزية
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الفائزون بمهارة التبريد والتكييف:

المتسابقالميدالية

ل�ؤي بن خلفان بن �سليمان ال�سليميالذهبية

عبداملجيد بن عبداهلل بن �سامل ال�سكيليالفضية

حممد بن خمي�س بن خلفان ال�س�اعيالبرونزية

الفائزون بمهارة الدهان والديكور:

المتسابقالميدالية

فاطمة بنت علي بن �سليمان العي�سائيةالذهبية

مزن����ة بنت �سعيد بن م�سل��م النظرييةالفضية

راحي����ل بنت الن�س���ر بن �سيف العزريةالبرونزية

الفائزات بمهارة تصفيف الشعر:

المتسابقالميدالية

ابته���ال بنت اأحم���د بن �سالح البل��سيةالذهبية

اأن���ار بنت علي بن عبداهلل الب��سعيديةالفضية

خل���د بنت حم����د بن را�س��د املقباليةالبرونزية
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تطوير جودة التعليم والتدريب المهني: 

يق�م  اجل�دة،  يف  متخ�س�س  فريق  بدقة  وُيتابعها  ور�سالة،  روؤية  على  ترتكز  ا�سرتاتيجية  على  املهني  والتدريب  التعليم  منظ�مة  تعتمد 
بالإ�سراف على تطبيق جميع الآليات وال�سيا�سات والأهداف الفرعية.

الكليات  وي�سرتك القطاع اخلا�س يف نطاق هذه املنظ�مة؛ وذلك لإعداد املعايري املهنية واللجان التخ�س�سية وجمل�س الأمناء وجمل�س 
بن�سب مت�ساوية ، كما ي�جد اعتماد م�ؤ�س�سي لإحدى الكليات من م�ؤ�س�سة )EAL( الربيطانية وهي الكلية املهنية بال�سيب، وامل�ساركة مع 
العمانية، وتقييم  امل�ؤهالت  التعليم والتدريب املهني �سمن منظ�مة  الُعمانية لالعتماد الأكادميي )OAAA( لإدراج كّل م�سارات  الهيئة 

الكلية املهنية وفق املعايري امل�ؤ�س�سية املعتمدة بالهيئة.

ويق�م فريق اجل�دة بتاأطري اجل�دة بالكليات املهنية للتاأكد والإ�سراف على اإجراءات اجل�دة ال�ساملة كافة، وفق ال�سرتاتيجية املعتمدة 
واخلطط اخلم�سية وال�سن�ية الت�سغيلية من خالل اجتماعات وور�س عمل م�ستمرة.
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اأه�مَّ  2018م  لع�ام  للتعلي�م  ال�س�ن�ي  التقري�ر  ر�س�د 
بقط�اع  اخلا�س�ة  الإح�سائي�ة  وامل�ؤ�س�رات  البيان�ات 
املهن�ي،  والتدري�ب  والتعلي�م  والع�ايل،  املدر�س�ي،  التعلي�م 
امل�ؤ�س�س�ات  اأجنزته�ا  الت�ي  امل�س�اريع  اأه�م  اأب�رز  كم�ا 
يف  الطالبي�ة  والإجن�ازات  ع�ام،  ب�س�كل  التعليمي�ة 

خا��س. ب�س�كل  البت�كار  جم�ال 

ال�سيا�س�ات  لرا�س�مي  راف�ًدا  يع�د  التقري�ر  ه�ذا  اإن 
ت�س�خي�س  يف  لي�س�هم  الق�رار؛  ومتخ�ذي  التعليمي�ة 
التنفي�ذ  ومتابع�ة  اخلط�ط  َر�ْس�م  ث�م  القط�اع،  واق�ع 
اأخ�رى  خط�ط  اإل�ى  ال��س��ل  اأج�ل  م�ن  وتقييم�ه 
مبختل�ف  التعلي�م  ج��دة  حت�س�ني  هدفه�ا  رة،  مط��َّ
الت�ي  امل�س�تقبلية  الت�جه�ات  �س��ء  يف  ومراحل�ه  اأن�اع�ه 

.2040 للتعلي�م  ال�طني�ة  ال�س�رتاتيجية  حددته�ا 

خاتمة
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