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كلمة رئيس مجلس التعليم
�إنّ �إعداد الإن�سان العماين امل�ؤهل واملت�سلح باملعارف والقيم
واملهارات ،كان  -وال يزال  -بو�صلة التنمية منذ بزوغ
فجر النه�ضة املباركة التي قادها ح�ضرة �صاحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.
وت�أتي ر�ؤية اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  2040لت�ؤكد
على هذا النهج ،وتبني عليه ر�ؤى امل�ستقبل؛ لتمكني املوارد
الب�شرية العمانية للعي�ش منتجة يف عامل اقت�صاد املعرفة،
وم�ؤهلة للتكيف مع متغريات الع�صر ،وحمافظة على
هويتها الوطنية وقيمها الأ�صيلة ،وقادرة على الإ�سهام يف
رقي احل�ضارة الإن�سانية.
ويربز هذا التقرير �أهم الإح�صاءات وامل�ؤ�شرات التعليمية
التي ُت�شري �إلى الإجنازات الواجب الت�أكيد عليها

واال�ستمرار فيها وتطويرها ،و�إلى الظواهر التي ينبغي
�أن ُتعنى بالبحث والدرا�سة ُبغية تذليلها وحلها ،وذلك يف
خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه ،كما يت�ضمن التقرير �أهم
امل�شاريع والإجنازات يف قطاع التعليم املدر�سي والتعليم
العايل والتقني والتدريب املهني� ،إ�ضافة �إلى االبتكارات
الطالبية التي حققت مراكز متقدمة على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والعاملي ،وهي -بال �شك� -سيكون لها دو ٌر بار ٌز
يف تطور ريادة الأعمال يف ال�سلطنة ويف بناء اقت�صاد مبني
على املعرفة واالبتكار.
وامل�ؤمل �أن يقدم هذا التقرير �صورة متكاملة للمخت�صني
واملعنيني باملنظومة التعليمية ،ت�ساعدهم على حتليل
الواقع ،وحتديد اخلطط امل�ستقبلية للتعليم؛ لتلبي متطلبات

التنمية امل�ستدامة يف البالد ،و�إمداد �سوق العمل بقدرات
وطنية ذات كفاءة ومهارات عالية وقادرة على الت�أقلم مع
املتغريات العلمية والتكنولوجية املت�سارعة التي �أفرزتها
الثورة ال�صناعية الرابعة.
وي�س�ر جمل��س التعلي�م �أن ُي�ش�يد باجله�ود امللمو�س�ة
جلمي�ع اجله�ات املعني�ة بال�ش��أن التعليم�ي ،و�س�عيها
امل�س�تمر لتحقي�ق الأه�داف املن�ش�ودة يف اال�ستراتيجية
الوطني�ة للتعلي�م  ،2040واهلل ن�س��أل �أن يحف�ظ ه�ذا
البل�د الطي�ب وينع�م علي�ه ب�دوام الأم�ن واال�س�تقرار
واالزده�ار ،و�أن يحف�ظ قائ�د امل�سيرة املبارك�ة �صاح�ب
اجلالل�ة ال�س�لطان املعظ�م � -أي�ده اهلل  ،-و�أن ُي�دمي
علي�ه لبا��س ال�صح�ة والعافي�ة �إن�ه �س�ميع جمي�ب.

خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البالط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
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مقدمة
ي�أتي التقرير ال�سنوي للتعليم لعام 2018م ترجمة
الخت�صا�صات جمل�س التعليم خا�صة املتعلقة منها مبتابعة
م�ستوى جودة التعليم وتقييمه بجميع �أنواعه ومراحله ،واتخاذ
الإجراءات الالزمة كافة؛ ل�ضمان جودة خمرجاته ،ويتكون
هذا التقرير من ثالثة �أبواب :ركز الباب الأول على التعليم
قبل املدر�سي ،والتعليم املدر�سي ،ويحتوي على �أربعة ف�صول:
يتناول (الف�صل الأول) منها م�ؤ�شرات تعليمية �إح�صائية
عن التعليم قبل املدر�سي واملدر�سي� ،إذ يعر�ض الف�صل
م�ؤ�شرات �إح�صائية عن التعليم ما قبل املدر�سي ،والتعليم
املدر�سي احلكومي واخلا�ص� ،إ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات �إح�صائية
عن تعليم الرتبية اخلا�صة والتعليم امل�ستمر� ،أما (الف�صل
الثاين) فيو�ضح �أبرز م�شاريع التعليم املدر�سي ،التي نفذتها
وزارة الرتبية والتعليم خالل العام 2018م والتي من �أهمها:
م�شروع ور�شة العمل الإقليمية عن م�ؤ�شرات الهدف الرابع/
التعليم 2030وطرق ا�ستيفائها ،ومكتبة املناهج العمانية،
وبرنامج ()STEM؛ لتعزيز برامج العلوم والريا�ضيات

وتطويرها ،وبرامج الك�شف عن املُ ِجيدين ورعايتهم ،وم�شروع
منتج مدر�ستي ،وحملة «#خلك عارف»َ ،ف ْ�ض ًل عن م�شاريع
�أخرى ،ويعر�ض (الف�صل الثالث) �أهم م�شاريع االبتكار والريادة
يف التعليم املدر�سي والإجنازات الطالبية يف هذا املجال ،ويتناول
(الف�صل الرابع) اجلهود املبذولة يف �سبيل تطوير جودة التعليم
املدر�سي احلكومي واخلا�ص.
واعتنى الباب الثالث بالتعليم والتدريب املهني ،ف َق َّد َم م�ؤ�شرات
ب�ش َّق ْيه تعليمية �إح�صائية عن التعليم والتدريب املهني ،ثم عر�ض �أبرز
�أما الباب الثاين فقد ُخ ِّ�ص�ص لقطاع التعليم العايل ِ
الأكادميي والتقني ،وي�شمل �أربعة ف�صول :جاء (الف�صل الأول) م�شاريع التعليم والتدريب املهني ،التي ُن ِّفذت عام 2018م ،وكان
منها ليك�شف م�ؤ�شرات تعليمية �إح�صائية عن التعليم العايل� ،أ َّما من بينها تنفيذ م�شروع �إن�شاء البيوت الزراعية والب�ستنة ،كما
(الف�صل الثاين) ف ُي َب َّ َي �أبرز م�شاريع التعليم العايل ،التي ن َّفذتها �أو�ضح الباب �إجراءات تطوير اجلودة مب�ؤ�س�سات التعليم والتدريب
وزارة التعليم العايل وم�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة املهني ،و َر َ�ص َد جوانب االبتكار والريادة على م�ستوى امل�ؤ�س�سات،
�أثناء العام 2018م ،ومن هذه امل�شاريع :م�شروع الالئحة التنظيمية والإجنازات الطالبية يف هذا املجال.
للم�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات يف كليات العلوم التطبيقية ،ويف اخلتام نتطلع �أن يكون هذا التقرير رافدً ا لرا�سمي ال�سيا�سات
ِّ
واملخططني واملن ِّفذين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�أنواعها
وطرح ثالثة برامج �أكادميية جديدة يف درجة املاج�ستري بجامعة التعليمية
ً
و�صول �إلى اجلودة
ال�سلطان قابو�س ،و ُي َو َّ�ض َح (الف�صل الثالث) جوانب االبتكار كافة؛ لإعداد اخلطط وتنفيذها وتقييمها
والريادة على م�ستوى امل�ؤ�س�سات التعليمية ،والإجنازات الطالبية املن�شودة ،واحلمد هلل رب العاملني.
يف هذا املجال ،وجاء (الف�صل الرابع) ل َي ْع ِر�ض �آليات تطوير
جودة التعليم العايل� ،إذ َ َّ
ل َ�ص �أهم الإجراءات املتخذة يف جمال
تطوير جودة التعليم العايل على م�ستوى الهيئة العمانية لالعتماد
الأكادميي ،وعلى م�ستوى وزارة التعليم العايل ،وعلى م�ستوى
امل�ؤ�س�سات التعليمية.

15

البـــــــــــاب األول

التعليم المدرسي

الفصـــــــــــل األول

مؤشرات تعليمية
عن التعليم المدرسي

17

18

ً
أوال :التعليم قبل المدرسي:
معدل االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي

جدول رقم ( )١معدل االلتحاق بالتعليم قبل املدر�سي يف العامني الدرا�سيني 201٧/201٦م و 201٨/201٧م
معدل االلتحاق الصافي

العام الدراسي

٢٠١٧/٢٠١٦م
٢٠١٨/٢٠١٧م
ن�سبة النمو

معدل االلتحاق اإلجمالي

ذكور

إناث

اإلجمالي

ذكور

إناث

اإلجمالي

43.16
41.64
3.52-

45.12
42.29
6.26-

44.12
42.00
4.89-

51.60
49.47
4.13-

53.03
51.00
3.87-

52.30
50.21
4.00-

انخف�ض معدل االلتحاق الإجمايل بالتعليم قبل املدر�سي يف العام الدرا�سي 2018/2017م مقارنة بالعام الدرا�سي املن�صرم ،فبلغ ()%50.2
بعد �أن كان ( )%52.3يف العام الدرا�سي 2017/2016م ،كما انخف�ض معدل االلتحاق ال�صايف كذلك؛ لي�صل �إلى ( )%42مقارنة بـ()%44
خالل الفرتة نف�سها ،كما تظهر البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )١عدم وجود تفاوت كبري يف معدل االلتحاق بني الذكور والإناث.
عدد رياض األطفال وعدد األطفال بها

جدول رقم (� )٢إجمايل �أعداد ريا�ض الأطفال و�أعداد الأطفال بها موزعني ح�سب اجلن�س يف العامني الدرا�سيني 2017/2016م و 2018/2017م

ذكور

إناث

اإلجمالي

ذكور

9.6

8.1

8.9

إناث

ن�سبة النمو

23.4

4.6-

0.3-

اإلجمالي

٢٠١٨/٢٠١٧م

327

289

49640 24245 25395 20628 9888 10740 29012 14357 14655
10.8- 11.4- 10.1-

ذكور

٢٠١٧/٢٠١٦م

265

303

٤٩٧٦٨ ٢٤٤٤٢ ٢٥٣٢٦ 23115 11163 11952 26653 13279 13374
0.3

إناث

مدارس
رياض
األطفال

مدارس
تتضمن
رياض
األطفال

0.8-

اإلجمالي

العام الدراسي

طلبة مدارس رياض األطفال

طلبة المدارس التي تتضمن
رياض األطفال

اإلجمالي العام

ارتفع عدد مدار�س ريا�ض الأطفال يف العام الدرا�سي 2018/2017م مقارنة بالعام الدرا�سي 2017/2016م بن�سبة منو و�صلت �إلى (،)%23.4
وهو ما ي�شري �إليه اجلدول رقم ( ،)٢وهذا م�ؤ�شر �إيجابي يتيح لأولياء الأمور �إحلاق �أبنائهم بريا�ض الأطفال ،بينما انخف�ض عدد ريا�ض
امل�سجلني يف مرحلة التعليم قبل املدر�سي بعدد
الأطفال يف املدار�س التي تت�ضمن ريا�ض �أطفال بن�سبة بلغت( .)%4.6وانخف�ض عدد الأطفال َّ
(ً )128
طفل بني العاميني 2017/2016م و2018/2017م.

عدد المعلمين في رياض األطفال

جدول رقم (� )٣إجمايل عدد املعلمني يف ريا�ض الأطفال للعام الدرا�سي 201٨/201٧م
أعداد المعلمين في رياض األطفال
أحادية اللغة

الجنسية

اإلجمالي

ثنائية اللغة

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

اإلجمالي

نسبة
التعمين

عماين

0

1598

0

227

0

1825

1825

%90.6

غري عماين

1

117

1

70

2

187

189

%9.4

1

1715

1

297

2

2012

2014

اجلملة
الن�سبة

1716

298

%85.2

%14.8

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

يو�ضح اجلدول رقم ( )٣عدد املعلمني يف ريا�ض الأطفال� ،إذ بلغ عددهم ( )2014معل ًما ومعلمة يف العام الدرا�سي 2018/2017م ،بن�سبة
تعمني بلغت ( ،)%90.6وتظهر البيانات �أن معظم املعلمني املوجودين مبرحلة التعليم قبل املدر�سي هم من فئة الإناث ،ويتوزع عدد املعلمني
بن�سبة ( )%85.2للريا�ض الأحادية اللغة و( )%14.8للريا�ض الثنائية اللغة.
برنامج صفوف التهيئة

�شكل رقم (� )1إجمايل عدد مدار�س التهيئة و�شعبها وعدد الأطفال واملعلمات بها يف العام الدرا�سي 2018/2017م
عدد المدارس

عدد الشعب

80

88

عدد األطفال

1090 1066
إجمالي

2156

عدد المعلمات

المتطوعات

المعينات

132

67

إجمالي

199

19

20

ً
ثانيا :التعليم المدرسي الحكومي والخاص:
معدل االلتحاق بالصف األول األساسي :

�شكل رقم( )2معدل االلتحاق بال�صف الأول الأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2018/2017م

36187

عدد الطلبة
معدل االلتحاق اإلجمالي
معدل االلتحاق الصافي المعدل

101.6
96.9

عدد الطالبات

35004
101.0
96.1

اإلجمالي

معدل االلتحاق اإلجمالي
معدل االلتحاق الصافي المعدل

71191

معدل االلتحاق اإلجمالي

101.3

اإلجمالي الصافي المعدل

96.5

يتبني من ال�شكل رقم ( ،)٢ارتفاع معدل االلتحاق ال�صايف املعدل بال�صف الأول� ،إذ و�صل �إلى  %97يف العام الدرا�سي 2018/2017م،
ويتفاوت هذا املعدل ح�سب اجلن�س لي�صل �إلى  %97عند الذكور مقابل  %96للإناث ،كما يظهر ال�شكل ارتفاع �أعداد الطلبة الذكور عن
الإناث نحو �ألف طالب.

معدل االلتحاق بالتعليم المدرسي :

�شكل رقم( )٣معدل االلتحاق بالتعليم املدر�سي يف العامني الدرا�سيني 2017/2016م و 2018/2017م
2018/2017م

2017/2016م
الصفوف ()4 -1

معدل االلتحاق الإجمايل
معدل االلتحاق ال�صايف
معدل االلتحاق ال�صايف املعدل

101.5
96.8
98.3

معدل االلتحاق الإجمايل
معدل االلتحاق ال�صايف
معدل االلتحاق ال�صايف املعدل

101.3
87.9
96.1

معدل االلتحاق الإجمايل
معدل االلتحاق ال�صايف
معدل االلتحاق ال�صايف املعدل

95.5
76.4
84.9

ن�سبة النمو
0.90.0
0

معدل االلتحاق الإجمايل
معدل االلتحاق ال�صايف
معدل االلتحاق ال�صايف املعدل

100.6
96.8
98.3

الصفوف ()10 - 5

ن�سبة النمو
1.3
0.1
0

معدل االلتحاق الإجمايل
معدل االلتحاق ال�صايف
معدل االلتحاق ال�صايف املعدل

102.6
88
96.1

الصفان (11و)12

ن�سبة النمو
0.90.3
0

معدل االلتحاق الإجمايل
معدل االلتحاق ال�صايف
معدل االلتحاق ال�صايف املعدل

94.6
76.6
84.9

ويو�ضح ال�شكل رقم (� )٣أن معدل االلتحاق الإجمايل بالتعليم املدر�سي قد انخف�ض ً
قليل بني العاميني الدرا�سيني 2017/2016م
و2018/2017م يف ال�صفوف ( )4-1وال�صفوف ( )12-10مقابل ارتفاعه يف ال�صفوف (� ،)9 - 5إال �أن معدل االلتحاق ال�صايف املعدل
الذي ميثل عدد الطلبة املقابلني للفئة العمرية نف�سها من ال�سكان قد ثبت بني العامني؛ وهذا ّ
يدل على جهود ال�سلطنة يف جمال تعميم
التعليم للجميع لهذه الفئة العمرية من ال�سكان.

21

22

معدل اإلعادة في التعليم المدرسي

جدول رقم( )٤معدل الإعادة يف التعليم املدر�سي ح�سب ال�صف الدرا�سي واجلن�س يف العام الدرا�سي 2018/2017م
الصف الدراسي

الجنس

اإلجمالي

ذكور

إناث

الصف األول

0

0

0

الصف الثاني

0

0

0

الصف الثالث

0

0

0

الصف الرابع

0

0

0

إجمالي الحلقة األولى ()4 -1

0

0

0

الصف الخامس

5.90

3.14

4.56

الصف السادس

4.88

2.20

3.58

الصف السابع

4.85

2.20

3.57

الصف الثامن

4.41

1.64

3.06

الصف التاسع

3.82

1.70

2.78

الصف العاشر

6.69

3.54

5.13

إجمالي الحلقة الثانية ()10-5

5.09

2.41

3.78

الصف الحادي عشر

4.30

1.65

2.99

الصف الثاني عشر

8.87

2.00

5.53

إجمالي التعليم ما بعد األساسي :الصفان (11و)12

6.61

1.83

4.26

اإلجمالي العام

3.693

1.499

2.602

انخف�ض معدل الإعادة للعام الدرا�سي 2018/2017م يف جميع ال�صفوف للذكور والإناث؛ ما عدا ال�صف العا�شر للذكور ،وال�صف الثاين
ع�شر للذكور والإناث م ًعا� ،إذ ارتفع معدل الإعادة يف ال�صف العا�شر مبقدار( ،)%0.05فبلغ (� ،)%5.13أما يف ال�صف الثاين ع�شر فقد
بلغ املعدل(  ) %5.53مرتف ًعا مبقدار( )%0.23عن العام ال�سابق ،يف حني يتال�شى معدل الإعادة يف ال�صفوف الدرا�سية الأربعة الأولى،
ويعود ذلك �إلى نظام التقومي املعمول به يف هذه الفئة من ال�صفوف� ،إذ ُينقل الطلبة �إلى ال�صف الأعلى تلقائ ًيا.

معدل االنقطاع في التعليم المدرسي

�شكل رقم ( )4معدل االنقطاع يف املدار�س احلكومية ح�سب احللقة التعليمية واجلن�س
يف العامني الدرا�سيني ٢٠١٧/٢٠١٦م و ٢٠١٨/٢٠١٧م
2017/2016م

0.0

0.0

2018/2017م

الصفوف ()4 -1

إجمالي

0.0

0.0
إجمالي

0.0

0.0

الصفوف ()10- 5

0.03

0.13

0.02

إجمالي

0.07

إجمالي

0.10

0.02

الصفان (11و)12

2.78

1.16

إجمالي

1.98

2.42

1.47

إجمالي

1.95

نهائيا
* الطالب المنقطع هو المفصول َف ْص ًل
ًّ

تظهر البيانات الواردة يف ال�شكل ا�ستمرار انخفا�ض معدل االنقطاع عن الدرا�سة يف احللقة الثانية يف ال�صفوف (� )10 - 5إذ و�صلت �إلى
( ،)%0.10وال تظهر فوراق كبرية بني اجلن�سني ،كما �أن معدل االنقطاع عن الدرا�سة يف ال�صفني ( 11و )12ثابت بني العامني الدرا�سيني
(2017/2016م) و( 2018/2017م)� ،إذ يبلغ  ،%2ويرتفع عند الذكور بن�سبة ( )%1عن الإناث.
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عدد المدارس والطلبة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص

�شكل رقم (� )٥إجمايل عدد املدار�س والطلبة يف التعليم املدر�سي احلكومي واخلا�ص للعام الدرا�سي 201٨/201٧م

1125
حكومي
309
خاص
1434
إجمالي
نسبة
التعليم
الخاص

٪21.5

579024
حكومي
56040
خاص
635064
إجمالي
٪8.8

نسبة
التعليم
الخاص

يت�ضح من ال�شكل رقم (� )٥أن عدد املدار�س يف التعليم املدر�سي يف العام الدرا�سي 2018/2017م بلغ (  ) 1434مدر�سة ،ت�ش ِّكل املدرا�س
اخلا�صة منها نحو ( )%22من �إجمايل مدار�س ال�سلطنة للتعليم املدر�سي ،ويبلغ �أعداد الطلبة امللتحقني مبدار�س التعليم احلكومي واخلا�ص
نحو ( )635064طال ًبا وطالبة ،و ميثل الطلبة امللتحقون مبدار�س التعليم اخلا�ص نحو( )%9من �إجمايل طلبة التعليم املدر�سي بال�سلطنة،
ُي�ضاف �إلى ذلك ( )44مدر�سة دولية ،يدر�س بها نحو (� )54ألف طالب وطالبة ،خالل العام الدرا�سي 2018 / 2017م.

جدول رقم (� )٥أعداد املدار�س احلكومية ح�سب احللقة التعليمية ونوع املدر�سة يف العام الدرا�سي 201٨/201٧م
الحلقة
األولى

المدارس المستمرة

الحلقة الثانية

إناث

0

42

42

21

0

0

0

45

4

45

10

209

مشترك

276

0

0

0

48

73

152

3

10

0

0

562

اإلجمالي

276

107

114

52

48

73

152

172

17

89

25

1125

النسبة

%24.5

%7.9

%2.2

نوع المدرسة

الصفوف ()4-1

الصفوف ()9-5

الصفوف ()10-5

أخرى

الصفوف ()9-1

الصفوف ()10-1

الصفوف ()12-1

الصفوف ()12-5

أخرى

الصفوف ( )12-10

الصفان (11و)12

اإلجمالي العام

ذكور

0

65

72

31

0

0

0

124

3

44

15

354

%24.3

%41.1

بلغ عدد املدار�س احلكومية ( )1125مدر�سة موزعة �أعدادها بني ( )276مدر�سة من مدار�س احللقة الأولى بن�سبة ( ،)%24.5و()273
مدر�سة من مدار�س احللقة الثانية بن�سبة ( ،)%24.3و( )462مدر�سة من املدار�س امل�ستمرة بن�سبة ( ،)%41.1وهي الن�سبة الأعلى،
توجه الوزارة
وجند مدار�س ال�صفوف ( )12-10بلغ عددها ( )89مدر�سة ،وعدد( )25مدر�سة فقط لل�صفني (11و)12؛ ويرجع ذلك �إلى ّ
ل�ضم ال�صف العا�شر مع مدار�س ال�صفني (11و.)12
ّ
25
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جدول رقم (� )6أعداد الطلبة يف املدار�س احلكومية ح�سب ال�صفوف التعليمية واجلن�س يف العام الدرا�سي2018/2017م

الجنس

الصفوف ()4-1

الصفوف ()9-5

الصفوف ()10-5

أخرى

الصفوف ()9-1

الصفوف ()10-1

الصفوف ()12-1

الصفوف ()12-5

أخرى

الصفان (11و)12

اإلجمالي العام

الحلقة
األولى

الحلقة الثانية

الصفوف ( )12-10

المدارس المستمرة

ذكور

8086 23754 35056 39375 82189

إناث

287956 5899 29487 8350 27409 27224 14441 20088 15520 27707 30643 81188

اإلجمالي

579024 14988 56760 13054 67731 41358 21527 28174 39274 62763 70018 163377

النسبة

%28.2

291068 9089 27273 4704 40322 14134 7086

%29.7

%9.8

%29.8

%2.6

٪١٠٠

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن �إجمايل عدد الطلبة يف مدار�س التعليم احلكومي بلغ ( )579024طال ًبا وطالبة يف العام الدرا�سي
2018/2017م ،وتوزع العدد بني مدار�س احللقة الأولى بعدد ( )163377طال ًبا وطالبة بن�سبة ( )%28.2من جملة طلبة املدار�س الأخرى،
ومدار�س احللقة الثانية بعدد( )172055بن�سبة ( ،)%29.7ويف املدار�س امل�ستمرة بلغ عدد الطلبة ( )171844بن�سبة (َ ،)%29.8
و�ض َّمت
مدار�س ال�صفوف ( )12-10عدد ( )56760طال ًبا وطالبة ،ومدار�س ال�صفني (11و )12عدد ( )14988طال ًبا وطالبة.
�شكل رقم (� )٦أعداد املدار�س يف التعليم املدر�سي اخلا�ص ح�سب نوع املدار�س يف العام الدرا�سي 2018/2017م
ض

A

ض

أحادية اللغة  121النسبة

%39.2

ثنائية اللغة

 163النسبة

%52.8

عالمية

25

اإلجمالي

 309النسبة

النسبة

%8.1
%48.6

�شكل رقم (� )٧أعداد الطلبة يف التعليم املدر�سي اخلا�ص ح�سب احللقة التعليمية واجلن�س يف العام الدرا�سي 2018/2017م

الصفوف ()4 -1

14373

16856

الصفوف ()10- 5

7065

12849

الصفان (11و)12

1648

3249
اإلجمالي

32954

اإلجمالي العام

56040

23086
27

28

الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الحكومي والخاص

�شكل رقم ( )٨متو�سط الكثافة ال�صفية لكل حلقة تعليمية يف التعليم املدر�سي احلكومي يف العام الدرا�سي 2018/2017م
٢٠١٨/٢٠١٧م

27

27

26

الصفوف ()4-1

الصفوف ()10-5

الصفان (11و)12

�شكل رقم ( )٩متو�سط الكثافة ال�صفية لكل حلقة تعليمية يف التعليم املدر�سي اخلا�ص يف العام الدرا�سي 2018/2017م
٢٠١٨/٢٠١٧م

٧

١٧

١٩

الصفوف ()4-1

الصفوف ()10-5

الصفان (11و)12

نصاب المعلم من الطلبة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص

�شكل رقم ( )١٠متو�سط ن�صاب املعلم من الطلبة يف التعليم املدر�سي احلكومي واخلا�ص يف العام الدرا�سي 2018/2017م

الطلبة

المعلمون

معدل
طالب لكل
معلم

579024

56385

10.3

56040

7591

7.4

التعليم الحكومي

التعليــم الخــاص

عدد المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص

جدول رقم (� )٧أعداد املعلمني يف التعليم املدر�سي احلكومي ح�سب احللقة التعليمية واجلن�س يف العام الدرا�سي 2018/2017م
الجنس

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

المستمرة

الصفوف
()12-10

الصفان
(11و)12

اإلجمالي

النسبة

ذكور

0

8153

6947

2379

781

18260

%32.4

إناث

13765

6104

15089

2621

546

38125

%67.6

اإلجمالي

13765

14257

22036

5000

1327

56385

النسبة

%24.4

%25.3

%39.1

%8.9

%2.4
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30

جدول رقم (� )٨إجمايل �أعداد املعلمني يف التعليم املدر�سي اخلا�ص للعام الدرا�سي 201٨/201٧م
نوع المدارس
مدرسة
الجنس  /الجنسية

ثنائية اللغة

أحادية اللغة

اإلجمالي

مدرسة عالمية

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

إجمالي

عماني

0

694

21

859

7

161

28

1714

1742

غير عماني

338

746

1042

2623

321

779

1701

4148

5849

اإلجمالي

338

1440

1063

3482

328

940

1729

5862

7591

التعمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص

�شكل رقم ( )١١ن�سب التعمني يف مهنة التدري�س يف التعليم احلكومي واخلا�ص يف العام الدرا�سي 2018/2017م
2018/2017م
التعليم الحكومي

%89.3
%72.5

%72.9
%72.5
اإلجمالي

٪84

التعليم الخاص

%44.9
%72.5

%72.5
%1.6
اإلجمالي

٪37.1

مدارس التربية الخاصة وبرامجها

جدول رقم (� )٩إجمايل عدد املعلمني والطلبة يف مدار�س الرتبية اخلا�صة يف العام الدرا�سي 2018/2017م
المدرســـة

الطلبة

المعلمون
عماني

غير عماني

اإلجمالي

عماني

غير عماني

اإلجمالي

التربية
الفكرية

85

11

96

172

13

185

األمل للصم
والبكم

94

13

107

177

5

182

معهد عمر
ابن الخطاب
للمكفوفين

112

8

120

164

4

168

اإلجمالي

291

32

323

513

22

535

يو�ضح اجلدول رقم (� )٩إجمايل عدد الطلبة واملعلمني مبدار�س الرتبية اخلا�صة للعام الدرا�سي 2018/2017م ،وقد بلغ عدد الطلبة
( )535طال ًبا وطالبة ،بن�سبة ( )%96من العمانيني ،وعدد املعلمني يف مدار�س الرتبية اخلا�صة ( )323معل ًما ومعلمة بن�سبة ()%90.1
للمعلمني العمانيني� ،إ�ضافة �إلى ذلك يدر�س ( )31طال ًبا يف مدار�س الرتبية اخلا�صة بدولة الكويت ال�شقيقة.

31

32

برنامج الدمج

جدول ( )١٠بيانات برنامج ال َّد ْمج املُ َط َّبق يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي يف العام الدرا�سي 2018/2017م
الشعب

المدارس
عقلي

عقلي

إناث

ذكور

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

الحلقة األولى

الحلقة الثانية

اإلجمالي

سمعي

عقلي

اإلجمالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

اإلجمالي

عماني

غير عماني

عماني

غير عماني

اإلجمالي

المحافظة

سمعي

الطلبة
سمعي

المعلمون

مسقط

0

0

14

8

22

0

22

22

0

0

97

67

164

9

3

39

0

51

شمال
الباطنة

8

6

14

13

41

21

29

50

52

50

374 127 145

15

12

103

8

138

جنوب
الباطنة

3

2

7

11

23

9

20

29

32

26

93

70

221

12

6

46

0

64

الداخلية

3

5

14

11

33

9

25

34

26

25

120

86

257

11

13

54

5

83

جنوب
الشرقية

2

2

5

12

21

6

18

24

33

17

90

67

207

16

4

35

1

56

شمال
الشرقية

5

4

10

6

25

9

16

25

21

18

66

47

152

6

12

40

5

63

البريمي

1

3

3

3

10

8

7

15

11

7

26

13

57

5

6

23

0

34

الظاهرة

2

2

5

5

14

4

13

17

16

6

64

51

137

0

14

27

5

46

ظفار

2

4

7

5

18

10

12

22

27

23

53

30

133

7

11

31

5

54

الوسطى

0

0

2

0

2

0

2

2

0

0

2

5

7

0

0

6

0

6

مسندم

1

2

3

3

9

3

6

9

2

3

17

3

25

0

12

8

0

20

اإلجمالي

27

30

84

77

218

79

81 1734 566 773 175 220 249 170

93

412

29

615

يو�ضح اجلدول رقم ( )١٠بيانات برنامج الدمج املُ َط َّبق يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ح�سب عدد املدار�س وال�شعب والطلبة واملعلمني
للعام الدرا�سي 2018/2017م ،ويت�ضح من اجلدول �أن عدد املدار�س املطبقة بلغ ( )218مدر�سة ،فيها (� )249شعبةَ ،
و�ض َّمت هذه ال�شعب
( )1734طال ًبا وطالبة ،ي�ش ِّكل طلبة الإعاقة العقلية منهم ما ن�سبته (  ،) %77وبلغ عدد املعلمني يف مدار�س الرتبية اخلا�صة ( )615معل ًما
ومعلمة بن�سبة تعمني (.)%80.2

جدول (� )١١أعداد املدار�س التي تطبق برنامج �صعوبات التعلم و�أعداد الطلبة بها يف العام الدرا�سي 2018/2017م
التعليم األساسي
المحافظة

مدارس الحلقــة
الثانيـــة

مدارس الحلقـــة
األولــى

المدارس المستمرة

اإلجمالي

الطلبة

مسقط

53

26

10

89

1837

شمال الباطنة

54

29

22

105

2701

جنوب الباطنة

29

23

23

75

1537

الداخلية

38

23

22

83

2134

جنوب الشرقية

19

11

16

46

1474

شمال الشرقية

22

15

15

52

1609

البريمي

7

6

6

19

456

الظاهرة

16

11

23

50

1156

ظفار

23

15

29

67

834

1

16

17

164

مسندم

4

2

4

10

187

اإلجمالي

265

162

186

613

14089

النسبة

%43

%26

%30

الوسطى

بلغ عدد املدار�س التي تطبق برنامج �صعوبات التعلم ( )613مدر�سة ،فقد ِز ْي َد عدد خم�س مدار�س يف هذا العام ،و�شكلت مدار�س احللقة
الأولى الن�سبة الأكرب ( )%43من جملة املدار�س املطبقة ،تلتها املدار�س امل�ستمرة بن�سبة ما بني ( ،)٪٣٠وحلت �أخري ًا مدار�س احللقة
الثانية بن�سبة ما بني ( ،)٪٢٦وبلغ عدد الطلبة ( )14089طال ًبا وطالبة.
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التعليم المستمر

�شكل رقم (� )١٢إجمايل عدد الدار�سني يف التعليم امل�ستمر يف العام الدرا�سي 2018/2017م

عب
الش
٥٤

ون

س ون
الدار 883
8
٧٥
٤

الدراس

المر
اكز
14

تعليـــم كبـــار

منتظمة

الم
علم
٣٤٣

الدراس
ة ال

ة ال

حرة
15
اكز
المر

محـــ الميـــة
وا
ا 604
ل
شعب

9
الد 637
ار
س ون

34

٧
 ٧ ١ون
علم
ال م

و�صل عدد مراكز تعليم الكبار �إلى( )14مركزًا يف العام الدرا�سي 2018/2017م�َ ،ض َّم ْت (� )54شعبة ،وبلغ جممل الدار�سني فيها ()754
دار�سا ،وجممل املعلمني ( )343معل ًما ومعلمة يف الدرا�سة املنتظمة ،كما بلغ عدد الدار�سني يف الدرا�سة احلرة عدد (� ،)8838أ ّما مراكز
ً
دار�سا ودار�سة ،وعدد
حمو الأمية فقد بلغت ( )15مركزًا يف العام الدرا�سي 2018/2017م ،وحتوي هذه املراكز (�ُ )604ش َعب ،و(ً )6379
املعلمني فيها ( )771معل ًما ومعلمة.

معدل األمية والقرائية

جدول رقم ( )١٢معدل الأمية والقرائية بني العمانيني للعامني 2016م و2017م
معدل األمية بين العمانيين
15 +

معدل القراءة والكتابة بين
العمانيين 15 +

معدل األمية بين العمانيين
()24-15

معدل القراءة والكتابة بين
العمانيين ()24 -15

المحافظة
ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

 2016م

4.31

9.08

6.68

95.69

90.92

93.32

0.9

0.8

0.9

99.1

99.2

99.1

 2017م

4.11

8.41

6.25

95.89

91.59

93.75

0.9

0.8

0.8

99.1

99.2

99.2

جتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن معدل القرائية -وهو م�صطلح ي�شري �إلى م�ستوى التمكن من �أ�سا�سيات القراءة والكتابة -بني العمانيني بلغ
( )%93.75يف عام 2017م للفئة العمرية من � 15سنة فما فوق ،وترتكز الن�سبة الأعلى منه يف الفئة العمرية (� )24 -15سنة ،وذلك
ح�سب تقديرات املركز الوطني للإح�صاء واملعلومات ،و ُي َع ّد هذا م�ؤ�ش ًرا على التو�سع الكمي والنوعي للتعليم على م�ستوى ال�سلطنة ،ويف
املقابل انخف�ضت ن�سبة الأمية بني �أفراد املجتمع �إلى ( )% ٦٫٢٥يف العام 2017م مقابل ( )%6.68يف العام 2016م مما يدعو �إلى موا�صلة
اجلهود وال�سعي نحو حمو الأمية بالكامل ،و�إيجاد جمتمع معريف متعلم يعي �أفراده م�س�ؤولياتهم و�أدوارهم يف النهو�ض مبنظومة التنمية
ال�شاملة للبالد.

35

البـــــــــــاب األول

التعليم المدرسي

الفص ــــــل الثان ــــــي

أبـــرز مشاريـــــع
التعليم المدرسي

37

38

ورشة العمل اإلقليمية في مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

يف �إطار عمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتحقيق الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة  2030بالتعاون مع اجلهات
ذات االخت�صا�ص؛ ن َّفذت الوزارة ممثلة يف اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ور�شة عمل �إقليمية ،وتهدف �إلى ا�ستعرا�ض امل�ؤ�شرات
املو�ضوعية و�آليات ر�صد التعليم يف الدول العربية ،وتوفري التدريب لبدء العمل على تكييف م�ؤ�شرات الهدف الرابع مع ال�سياقات الوطنية،
وو�ضع التو�صيات املالئمة ،ومناق�شة التحديات التي تواجه دول املنطقة يف ر�صد م�ؤ�شرات الهدف الرابع وقيا�سها ،والتدريب على �آلية
احت�ساب بع�ض امل�ؤ�شرات وم�صادر بياناتها ،واملتغريات ،وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة و�آلية توفري البيانات وا�ستخدامها يف دول املنطقة،
وا�ستهدفت الور�شة الأخ�صائيني والفنيني العاملني يف جمال الإح�صاءات الرتبوية� ،سواء يف وزارات الرتبية والتعليم يف الدول العربية
املن�سقني الوطنيني للتعليم  ،2030و�شارك يف
�أو املراكز الوطنية للإح�صاء� ،أو �أع�ضاء الفرق الوطنية للتعليم  2030بالدول العربية� ،أو ِّ
تنفيذ هذه الور�شة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم كل من :مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية ببريوت ،ومكتب
اليون�سكو بالدوحة ،ومعهد اليون�سكو للإح�صاء ،ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.
مكتبة المناهج العمانية

يف �ضوء اجلهود املبذولة ملواكبة التغريات املت�سارعة يف التكنولوجيا؛ قامت الوزارة ممثلة باملديرية العامة لتطوير املناهج ب�إطالق مكتبة
�إلكرتونية ُيعر�ض خاللها جميع املناهج الدرا�سية لل�صفوف من الأول �إلى الثاين ع�شر ب�صورة كتب �إلكرتونية تفاعلية ،ويهدف امل�شروع �إلى
توفري الكتب الدرا�سية ب�صورة �إلكرتونية تفاعلية ميكن ا�ستعرا�ضها على جميع املت�صفحات والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية؛ ل�ضمان
الو�صول �إليها يف �أي وقت و�أي مكان مع ت�شجيع الطلبة على التعلم الذاتي .واجلدير بالذكر �أن مكتبة املناهج ال ُعمانية ميكن الو�صول �إليها
عن طريق موقع تقنيات التعليم بالبوابة التعليمية ل�سلطنة ُعمان ( ،)http://ict.moe.gov.omوت�شتمل املكتبة على ( )231كتا ًبا
�إلكرتون ًّيا ،وي�ستهدف هذا امل�شروع جميع الفئات املرتبطة بالعملية التعليمية.
برامج تفعيل التقانة في التعليم

تعمل الوزارة على مواكبة التقانة يف جتويد اخلدمات التعليمية التي تقدمها جلميع �شرائح امل�ستفيدين ،ومن هذا املنطلق قامت الوزارة
ممثلة باملديرية العامة لتقنية املعلومات خالل العام الدرا�سي2018/2017م ب�إجناز عدة م�شاريع يف هذا املجال ،وكل م�شروع قائم
بذاته يهدف �إلى مواكبة التطور املت�سارع وامل�ستجدات املتالحقة يف تقنية املعلومات واخلدمات الرقمية وتوظيف التقانة يف ت�سهيل جميع
اخلدمات �إلكرتون ًّيا ،و�إجناز العمل ب�سرعة ودقة عالية اجلودة ،ويو�ضح اجلدول رقم (� )13أدناه �أهم هذه امل�شاريع:

جدول رقم ( )13م�شاريع التقانة يف التعليم
اسم المشروع
خدمة التصديق
اإللكتروني

تطبيق ذكي لنظام
المراسالت

تطبيق ذكي لنظام
اإلجازات

البيانات المفتوحة

صفحات المديريات
التعليمية في البوابة
التعليمية

مشروع حلول
الطباعة

وصف المشروع

الفئة المستهدفة

تقدمي خدمات الدخول لنظام بوابة �سلطنة عمان التعليمية عن طريق البطاقة
جميع م�ستخدمي نظام
ال�شخ�صية والهاتف الذكي واالنتقال من الطريقة التقليدية للدخول يف نظام
بوابة �سلطنة عمان
البوابة التعليمية ،وجاء تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع �شرطة عمان ال�سلطانية
التعليمية.
وهيئة تقنية املعلومات.
جميع م�ستخدمي نظام
تطبيق ذكي خا�ص بنظام املرا�سالت بالوزارة لت�صفح املرا�سالت الر�سمية
املرا�سالت من املوظفني
و�إجراء جميع العمليات اخلا�صة بها ،من ر ّد و�إعادة توجيه و�إر�سال مرا�سالت
والإداريني بالوزارة
جديدة وتتبع الر�سائل عرب التطبيق بالهاتف النقال.
واملديريات التعليمية.
هو تطبيق ذكي خا�ص بنظام الإجازات لتقدمي املوظفني �إلكرتون ًّيا طلب �إجازة جميع املوظفني والإداريني
على اختالف �أنواعها ،وتتبع الطلب ،وميكن � ً
البت يف الإجازات بالوزارة واملديريات
أي�ضا عرب التطبيق ّ
املقدمة ،ومعرفة ر�صيد الإجازات ،وجميع العمليات الإدارية املت�صلة بالنظام .التعليمية.
جمموعة من البيانات الرقمية َّ
املرخ�صة التي تخ�ص وزارة الرتبية والتعليم،
وتت�ضمن تلك البيانات العديد من الإح�صائيات البيانية وامل�ؤ�شرات الرقمية
جميع امل�ستفيدين من
وال�صور يف البوابة التعليمية� ،إذ يتمكن من خاللها امل�ستخدم وامل�ستثمرون
البيانات.
واملهتمون بال�ش�أن التعليمي والأكادميي من ّ
االطالع على املحتوى وحتميله
وا�ستخدامه لأغرا�ض البحث العلمي والدرا�سات التخ�ص�صية.
�إن�شاء �صفحة خا�صة بكل مديرية تعليمية باملحافظات ترتبط باملوقع الرئي�س
لبوابة �سلطنة عمان التعليمية ،وتقدِّ م هذه ال�صفحة عددًا من اخلدمات الرقمية املديريات التعليمية
التعليمية ،مثل َن ْ�شر الأخبار الإعالمية وال�صور والإعالنات وامل�ستجدات الرتبوية باملحافظات.
وغريها للمديريات التعليمية.
يهدف امل�شروع �إلى التحكم يف �إدارة الطباعة والت�صوير ،وتوفري الطباعة
جلميع امل�ستخدمني بالديوان العا ّم للوزارة ب�صورة عملية ،وهذا ي�ساعد على
تقليل الإنفاق ،ويقوم امل�شروع على ا�ستئجار �آالت ت�صوير متعددة الأغرا�ض
موظفو الديوان العام
( )MULTIFUNCTIONحتل حمل �آالت الت�صوير و�آالت ال�سحب وطابعات
للوزارة.
الليزر والطابعات امللونة املوجودة باملبنى� ،إ�ضافة �إلى ربط جميع هذه الآالت عن
طريق نظام يتيح جمال الإدارة والتحكم يف عملية الطباعة وحتديد �صالحيات
امل�ستخدمني واحت�ساب كميات الطباعة �شهر ًّيا �أو ف�صل ًّيا.
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الم ِجيدين ورعايتهم
برامج الكشف عن ُ

ذت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اللجنة الوطنية
بهدف الك�شف عن فئة الطلبة املجيدين وحتديد جماالت املوهبة وامليول لديهم؛ ن َّف ْ
م�شروعا الكت�شاف املُ ِجيدين ،ا�ستهدف يف املرحلة الأولى طلبة مدار�س حمافظة م�سقط املطبقة مل�شروع حا�ضنات االبتكار،
لل�شباب
ً
وعددها ( )5مدار�س� ،إذ ُيط َّبق االختبار الت�شخي�صي على عدد ( )1200طال ًبا وطالبة ،وكان نتيجة ذلك َح ْ�صر عدد ( )132من الطلبة
املُ ِجيدين؛ ليتم متابعتهم وتقدمي �أحدث الربامج املتخ�ص�صة ل�صقل املواهب وتنمية القدرات.
وه�ؤالء الطلبة املُ ِجيدون الذين ُ�ش ِّخ ُ�صوا من َق ْبل قامت الوزارة ب�إدراجهم يف مراكز �صيفية� ،إذ ُن ِّف َذ الربنامج ال�صيفي بالتعاون مع كل
من فريق َ ْل َ�سة التطوعي والكلية العلمية للت�صميم خالل الفرتة ( 22يوليو � 30 -أغ�سط�س 2018م) ،والنادي العلمي والقرية الهند�سية
خالل الفرتة (� 9-5أغ�سط�س  ،)2018و ُقدِّ مت للطلبة �أن�شطة وفعاليات لتنمية قدراتهم ومواهبهم وتعزيز مهارات التحليل وحل امل�شكالت
لديهم.
برنامج خبرات العمل

�إميا ًنا من الوزارة ب�أهمية اال�ستثمار الأمثل للإجازة ال�صيفية للطلبة لِ َا له من مردود تربوي كبري؛ فقد قام املركز الوطني للتوجيه املهني
ب�إحلاق عدد من طلبة ال�صفوف ( )11-9من التعليم الأ�سا�سي (ذكو ًرا و�إنا ًثا) يف عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة خالل فرتة
الإجازة ال�صيفية؛ بهدف تدريبهم على ا ِمل َهن والوظائف يف تلك امل�ؤ�س�سات و�إك�سابهم جمموعة من املهارات واالجتاهات الإيجابية نحو تلك
ا ِمل َهن ،وتقوم فكرة الربنامج على تدريب الطلبة ملدة ت�ستغرق من �أ�سبوعني �إلى �أربعة �أ�سابيع ،ويف نهاية الربنامج ُينح الطلبة امللتحقون
�شهادة م�شاركة يف الربنامج تقدمها لهم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة امل�ست�ضيفة .وقد ُط ِّبقَ الربنامج يف ن�سخته الأولى يف حمافظة م�سقط بالتعاون
مع ال�شركة العمانية لنقل الكهرباء وبنك ظفار ،وبلغ �إجمايل الطلبة امل�شاركني ( )45طال ًبا وطالبة.
مشروع منتج مدرستي

يف �إطار تقدمي خدمات التوجيه املهني وريادة الأعمال التي تقدمها الوزارة ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني للطلبة ،وانطال ًقا
من �أهمية تن ُّوع الأن�شطة والأعمال يف القطاعات التنموية املختلفة؛ جاء م�شروع «منتج مدر�ستي» بهدف غر�س �أهمية الأمن الغذائي لدى
الطلبة ،وتدريبهم على ممار�سة الأعمال املتعلقة بالقطاع الزراعي وال�سمكي من خالل توفري بيوت حممية للزراعة املائية وتربية الأ�سماك،
وقد تعاونت الوزارة يف هذا امل�شروع مع �صندوق التنمية الزراعية وال�سمكية ،وبلغ عدد الطلبة امل�شاركني ( )5500من ال�صفوف (.)12-9
مقياس الميول المهنية لذوي اإلعاقة البصرية

يف �إطار �سعي الوزارة لتوفري خدمات التوجيه املهني جلميع الطلبة ومنهم طلبة ذوي الإعاقة الب�صرية؛ �أُ ِع ّد مقيا�س امليول املهنية لهذه
الفئة من الطلبة ،وهذا الأمر �سي�ساهم يف توجيههم �إلى املهنة املنا�سبة التي تتنا�سب مع ميولهم وا�ستعداداتهم وقدراتهم ،ويطبق املقيا�س
على طلبة ذوي الإعاقة الب�صرية من ال�صف ال�سابع وحتى ال�صف الثاين ع�شر.

مشاريع وبرامج لتعزيز قيم المواطنة

بهدف تنمية االعتزاز بالهوية العمانية وقيم املواطنة وامل�شاركة املجتمعية؛ ن َّفذت الوزارة ممثلة بدائرة املواطنة عددًا من امل�شاريع يف هذا
املجال ،مثل �إعداد كتاب «ق�ص�ص جناح عمانية» لطلبة ال�صف التا�سع ،ويهدف هذا الكتاب �إلى تعريف الطلبة �شخ�صيات عمانية معا�صرة
حققت �إجنازات يف جماالت خمتلفة لالقتداء بها ،و ُو ِّزع عدد ( )3000ن�سخة مبختلف مدار�س ال�سلطنة ،وتقوم املدار�س بتدري�س الطلبة
هذه الق�ص�ص �ضمن اليوم الدرا�سي.
�أما برامج تعزيز قيم املواطنة يف الطلبة فقد �شملت م�شروع �إعداد حقيبة تدريبية عن «دور املعلم يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة»،
ت�ستهدف املعلمني باملدار�س احلكومية واخلا�صة ،ويهدف امل�شروع �إلى التعريف برتبية املواطنة ،من حيث مفهومها و�أهميتها و�أبعادها،
وت�سليط ال�ضوء على �أثر �شخ�صية املعلم يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة ،وتوظيف التقنيات احلديثة يف تنمية قيم املواطنة لديهم ،و�إلى
تو�ضيح دور املعلم ب�صفته م�شرف ن�شاط يف تنمية قيم املواطنة� ،إ�ضافة �إلى التطرق �إلى �آليات و�إجراءات تفعيل ثقافة احلوار لتنمية قيم
املواطنة لدى الطلبة.
ويف �إطار تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف جمال املواطنة؛ نفذت الوزارة م�سابقة يف ( )44مدر�سة مبختلف حمافظات ال�سلطنة بعنوان
«من �أجل الوطن :تفاعل �إيجابي و�شعور بامل�س�ؤولية» ،ور َّكزت هذه امل�سابقة على �صقل مهارات الطلبة املرتبطة بامل�شاهدة ،واملالحظة
ور�صد التحديات ،وو�ضع احللول للتعامل معها با�ستخدام املنهجيات العلمية؛ �إذ يقوم الطالب مبالحظة التحديات املوجودة يف املجتمع املحلي،
وحماولة �إيجاد احللول لها.
برنامج فواصل

يف �إطار حر�ص الوزارة على تنمية �شخ�صية الطلبة وتعزيز النمو املتكامل لديهم (اجل�سدي واملعريف واالجتماعي وغريه) قامت الوزارة
ممثلة يف املديرية العامة للربامج التعليمية وبالتعاون مع �شركة (منتور) بتطبيق برنامج «فوا�صل» يف ( )12مدر�سة حكومية و( )28مدر�سة
خا�صة يف حمافظة م�سقط ،وهدف هذا الربنامج �إلى توعية الن�شء وحمايتهم من الوقوع يف �شرك املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،و�شمل
الربنامج جمموعة من املهارات املعرفية واالجتماعية التي �أ�سمهت يف �صقل �شخ�صية الطلبة وتوعيتهم حول املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.
مشروع محو أمية األميين العمانيين القاطنين بالجزر والقرى البحرية

فيما يخ�ص جهود الوزارة ملحو الأمية و�إيجاد جمتمع متعلم للإ�سهام ب�شكل فاعل يف التنمية ال�شاملة للبالد؛ تقوم الوزارة ممثلة باملديرية
العامة للربامج التعليمية بتنفيذ عدد من الربامج وامل�شاريع التي تهدف �إلى حتقيق هذه الغاية ،كم�شروع القرية املتعلمة ،وم�شروع املدار�س
املتعاونة ،وم�شروع والية بال �أمية .وخالل العام الدرا�سي 2018/2017م ُن ِّفذ م�شروع «حمو �أمية الأميني العمانيني القاطنني باجلزر
والقرى البحرية» ،الذي يهدف �إلى حمو �أمية الأفراد الأميني العمانيني يف كل :من جزر احلالنيات مبحافظة ظفار ،وجزيرة م�صرية
مبحافظة جنوب ال�شرقية ،والقرى البحرية :ليما وكمزار مبحافظة م�سندم ،وي�ستمر امل�شروع ملدة ثالثة �أعوام درا�سية ،فقد بد�أ يف العام
الدرا�سي 2018/2017م ،وي�ستمر �إلى العام الدرا�سي 2020/2019م ،ومن امل�ؤ َّمل انتهاء الأمية بهذه اجلزر خالل امل ّدة املحددة .وقد حقق
امل�شروع � ً
دار�سا ودار�سة موزعني على (� )11شعبة.
إقبال
ً
وا�ضحا ،فقد انت�سب �إلى امل�شروع يف عامه الأول (ً )75
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الحقيبة التدريبية اإللكترونية إلدارة السلوك الطالبي

بهدف رفع كفاءة الأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني واملعلمني يف جمال التدخالت املهنية مع ال�سلوكيات ال�سلبية لدى بع�ض طلبة
املدار�س ،وتوظيف التدريب الإلكرتوين يف البوابة التعليمية لتدريب العاملني يف جمال التوجيه والإر�شاد الطالبي؛ �أُ ِع َّدت احلقيبة التدريبية
الإلكرتونية لإدارة ال�سلوك الطالبي لتمكني الأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني واملعلمني من تطبيق الربنامج الوقائي والعالجي ،وهذا
الأمر �سي�سهم يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابيةَ ،
واحل ّد من ال�سلوكيات ال�سلبية لدى بع�ض الطلبة ،كما ي�ستفاد من تطبيقات الربنامج يف
حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لديهم ،وقد ا�ستهدف الربنامج يف دورته الأولى )70( :م�شر ًفا �إر�شاد ًّيا اجتماع ًّيا ونف�س ًّيا و()1300
�إخ�صائي اجتماعي ونف�سي.
حملة «#خلك عارف»

�سع ًيا �إلى توعية الأطفال وتثقيفهم يف طرق التعامل و�أ�ساليبه وخماطر اال�ستغالل واالبتزاز الإلكرتوين الذي قد يتعر�ضون له �أثناء
ا�ستخدامهم و�سائل التوا�صل والألعاب الإلكرتونية املختلفة؛ َن َّف َذت هيئة تنظيم االت�صاالت بالتعاون مع الوزارة ممثلة باملكتب الفني
للدرا�سات والتطوير يف العام 2018/2017م احلملة الوطنية يف اال�ستخدام الأمثل لو�سائل االت�صال وخدماته «#خلك عارف» للمدار�س
احلكومية واخلا�صة ،وا�ستهدفت احلملة الطلبة ،واملعلمني ،و�أولياء الأمور يف جميع حمافظات ال�سلطنة� ،إذ بدء العمل يف احلملة على
م�ستوى املديريات التعليمية باملحافظات بتاريخ 2018/4/1م ،و ُن ِّفذ ما يقارب �سبعة برامج توعية ،تنوعت لت�شمل الآتي:


برامج توعية وتثقيف يف الإذاعة املدر�سية يف طابور ال�صباح.



حما�ضرات توعية يف مراكز م�صادر التعلم للمراحل العمرية كافة.



ندوات وبرامج توعية عن االبتزاز الإلكرتوين وطرق الوقاية منه.



حما�ضرات عن الألعاب الإلكرتونية وخطورتها.



م�سرحيات عن خماطر و�سائل التوا�صل االجتماعي وكيفية ا�ستخدامها بال�شكل الأمثل.



ال�س ِّيء لو�سائل التوا�صل االجتماعي.
م�سابقات طالبية لت�صميم مل�صقات (بو�سرتات) وبرامج عن خماطر اال�ستخدام َّ



ا�ستخدام ح�ص�ص الن�شاط يف توعية الطلبة مثل ح�صة «حرك عقلك».

مدرسة بابيلون ()Babylon

تعزيزًا لل�شراكة بني خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع ،وتوفري التعليم ال�شامل جلميع الطلبة لتطوير مهاراتهم يف تعلم اللغة الإجنليزية ،وتنمية
املهارات ال�شخ�صية لديهم؛ �شارك عدد من طلبة التعليم املدر�سي يف برنامج «مدر�سة بابيلون ( )Babylonال�صيفي باململكة املتحدة» ،وهو
برنامج �صيفي تنظمه الهيئة العمانية لل�شراكة من �أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم و�شركة بابيلون الربيطانية ،وي�ست�ضيف
عددًا من الطلبة من �أ�سر ال�ضمان االجتماعي لدعم تعلمهم اللغة الإجنليزية وتعزيزه ملدة �شهر واحد يف مدر�سة بابيلون ،ويهدف الربنامج
كذلك �إلى �صقل مهارات الطلبة وبناء قدراتهم وتعزيز الثقة بالذات واالعتماد على النف�س من خالل برنامج درا�سي وترفيهي مدته �شهر،
وي�ستمر تنفيذ الربنامج ال�صيفي مدة خم�سة �أعوام ،ي�ستهدف �سنو ًيا جمموعات خمتلفة من الطلبة.

برامج التدريب وبناء القدرات في مجاالت الملكية الفكرية

يف جمال بناء القدرات حول امللكية الفكرية لطلبة املدار�س واملعلمني وامل�شرفني؛ تعاونت الوزارة مع عدة جهات حكومية لن�شر مفاهيم
احرتام حقوق امللكية الفكرية ،وكذلك التدريب على الآليات والأ�س�س حلماية حقوق املبتكرين ،وتدريب املعلمني امل�شرفني على االبتكارات
الطالبية على مهارات البحث يف قواعد بيانات االخرتاع ،وكذلك �إ�شراكهم يف عدد من الدورات امل�شرتكة بني وزارة التجارة وال�صناعة،
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ومكتب تدريب امللكية الفكرية التابع للأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،وبلغ عدد امل�ستفيدين
من الربنامج ( )50معل ًما ومعلمة وم�شر ًفا وم�شرفة ،ومائة طالب وطالبة ،وت�سعى الوزارة �إلى اال�ستمرار يف تنفيذ هذا الربنامج ب�شكل
�سنوي.
برنامج NXplorers

هذا الربنامج من الربامج املن َّفذة لتنمية مهارات البحث والتفكري العلمي ،وبناء القدرات لدى الطلبة امل�ستهدفني؛ لإيجاد طرق علمية
ال�ستغالل جماالت الغذاء واملياه والطاقة ب�شكل �إيجابي ونافع للمجتمع ،وجاء تنفيذ هذا الربنامج ( )NXplorersبالتعاون بني وزارة
الرتبية والتعليم و�شركة �شل للتنمية ،ويط َّبق الربامج يف ( )10مدار�س من خالل تدريب ( )50طال ًبا يف كل مدر�سة ،ويقوم الطلبة
�إلكرتون ًّيا برفع تقارير م�شاريعهم ،التي تخ�ضع الح ًقا لتقييم من قبل جلنة علمية خمت�صة.
برنامج ()STEM

متا�ش ًيا مع توجهات الوزارة لتعزيز وتطوير برامج العلوم والريا�ضيات ( )STEM Educationو�سعيها �إلى ن�شر املهارات املرتبطة باحلقول
الأربعة (العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات) بني طلبة املدار�س؛ تن ِّفذ الوزارة برنامج  STEMبالتعاون مع الهيئة العمانية
لل�شراكة من �أجل التنمية ،وب�شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركة رولز راي�س الربيطانية يف ثالثني مدر�سة من خمتلف حمافظات ال�سلطنة،
ويهدف الربنامج �إلى تعزيز االبتكار وحتفيز املبادرات لدى الطلبة من خالل درا�سة الن�شاطات الرئي�سة مل�ساق املنهج وفق جتارب تعليمية
تر ِّكز على ربط التعليم باحلياة اليومية ،كما �أن املنهج امل�ستخدم ُين ِّمي مهارات التفكري الإبداعي النقدي لدى الطلبة  ،وي�سهم يف �إن�شاء
جيل قادر على امل�شاركة الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة ،وقد التحق املعلمون املنفذون للربنامج يف دورات تدريبية داخل ال�سلطنة وخارجها
من خالل دورة مدربي منهج  STEMبجامعة يورك الربيطانية.
مشروع التدريب على اإلسعافات األوليــة

حفاظ ًا على �أمن و�سالمة الطالب والكوادر الإدارية والتدري�سية وغريهم من العاملني املنت�سبني لوزارة الرتبية والتعليم مبختلف حمافظات
ال�سلطنة ،وتعزيز ًا لل�شراكة مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لتقدمي برامج تدريبية لتمكني امل�ستهدفني من القيام بعمليات الإ�سعافات الأولية؛
جاء تنفيذ م�شروع (التدريب على الإ�سعافات الأولية) لتدريب املجتمع املدر�سي والرتبوي كافة ،وتعريفه ب�آلية التعامل مع احلوادث
واحلاالت الطارئة لتفادي امل�ضاعفات واملخاطر التي قد تنتج من تفاقم بع�ض احلاالت .وي�أتي تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع �شركة نفط
عمان ووزارة ال�صحة ،بنا ًء على مذكرة التفاهم مع هذه اجلهات خدمة للعمل الرتبوي ،وي�ستمر تنفيذ امل�شروع ملدة ثالث �سنوات يف جميع
املديريات التعليمية ،وي�ستهدف الربنامج الذي بد�أ تنفيذه يف �شهر �أكتوبر 2017م وي�ستمر حتى عام 2020م الطلبة واملعلمني وممر�ضي
ال�صحة املدر�سية وموظفي املديريات التعليمية وال�صحية باملحافظات التعليمية.
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على المستوى المحلي:
برنامج سفراء نماء

ي�ستهدف برنامج �سفراء مناء طلبة املدار�س من ال�صفوف()10-8؛ لإك�سابهم معارف التنمية امل�ستدامة ومهاراتها ،وتدريبهم عليها،
وكذلك الطاقة املتجددة و�إدارة املخلفات؛ ليقوموا بدورهم يف َن ْ�شر هذه املعارف بني �أقرانهم باعتبارهم �سفراء مناء للوطن ،ويهدف
الربنامج �إلى ت�شجيع الطلبة على العمل اجلماعي ،وتعديل بع�ض املمار�سات التي ت�ستنزف جماالت التنمية ،ويتناول الربنامج عدة حماور،
منها:


مفهوم التنمية امل�ستدامة و�أهدافها.



تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملياه.



كيفية التعامل مع املخلفات ومعاجلتها.



التعرف على الطاقة املتجددة ومميزاتها وفوائدها.

وي�شمل الربنامج تقدمي الطلبة م�شاريع تخدم املحاور الأربعة �أعاله ،عل ًما ب�أن هذا الربنامج بتمويل من جمموعة مناء ،وقد بلغ عدد الطلبة
م�شروعا ،ن َّفذتها ِف َرق طالبية يف املحاور ال�سابقة،
امل�شاركني ( )360طال ًبا وطالبة من خمتلف حمافظات ال�سلطنة ،ق َّدموا فيه ()19
ً
وجاءت املراكز الثالثة الأولى على النحو الآتي:


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



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



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

معرض االبتكارات العلمية الطالبية

نظمت وزارة الرتبية والتعليم َم ْع ً
ر�ضا وطن ًّيا لالبتكارات العلمية الطالبية ،يهدف �إلى ت�شجيع الطلبة على درا�سة العلوم والبحث العلمي،
وعلى تعزيز قدراتهم يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي ،وتنمية مهاراتهم ال ِّتباع املنهجية ال�صحيحة لأداء البحث ،وتر�سيخ املفاهيم
ال�صحيحة وتعزيز االجتاهات حول �أهمية البحث العلمي واالبتكار ،وت�شجيع الطلبة على البحث وال َّت َق ِّ�صي والتفكري العلمي املنظم ،وتنمية
ملكات االبتكار لديهم .وفيما ي�أتي جدول يو�ضح نتائج االبتكارات الفائزة باملركز الأول يف كل جمال من املجاالت العلمية الأربع )الأنظمة
الهند�سية ،والطاقة والنقل ،والعلوم الطبيعية والريا�ضيات ،وعلوم البيئة):
جدول رقم ( )14االبتكارات العلمية الطالبية
المجال العلمي


الأنظمة الهند�سية






الطاقة والنقل




العلوم الطبيعية
والريا�ضيات






علوم البيئة




أسماء الطلبة

اسم االبتكار

املعت�صم بن حممد بن مبارك الرواحي
اخلطاب بن �سامل بن حمد احل�سني
العز بن حممد بن حمود الرواحي

البطاقة املدر�سية الذكية

حممد بن علي احلديدي
ق�صي بن �صالح بن عبد اهلل امل�سكري
جواد ن�ضال راتب

جهاز �إنذار نزول الأودية

المحافظة

�شمال ال�شرقية

م�سقط

نربا�س بنت حمدان بن �سامل ال�شكيلية
�أميمة بنت حممد بن عبداهلل امل�صلحية

معاجلة الفطريات داخل
الثالجة بتقنية النانو

الداخلية

ملياء بنت حمد بن عبداهلل احلنظلية
مروة بنت خليفة بن م�سعود احلنظلية
حبيبة بنت حممد بن مبارك احلنظلية

اكت�شاف ومكافحة النمل
الأبي�ض

�شمال ال�شرقية

47

48

جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة

جاء تنفيذ اجلائزة بتعاون بني الوزارة و�شركة تنمية نفط عمان؛ لتعزيز جوانب االبتكار والبحث العلمي يف �إيجاد احللول لق�ضايا الطاقة،
وبلغ عدد االبتكارات امل�سجلة للعام الدرا�سي 2018/2017م ( )126ابتكا ًرا ،وح�صل ابتكار «تطبيق تر�شيد» للطالبتني :رمي بنت �أحمد
وجه
ابن حممد الق�صابية وريان بنت �أحمد بن حممد الق�صابية على املركز الأول ،وهو تطبيق برجمي للهواتف الذكية (�إندرويد)ُ ،ي ِّ
امل�ستهلكني نحو َخفْ�ض تكاليف ا�ستهالك الطاقة ب�أ�شكالها املختلفة ،وتعزيز احلفاظ عليها وتوجيه الأفراد لبناء منازل �صديقة للبيئة ،كما
ميكن من خالل هذا التطبيق التحكم ب َغ ْلق الأجهزة الكهربائية و َفتْحها عن ُب ْعد.
جائزة البحوث واالبتكارات في مجال المياه (فئة المبتكر الناشئ)

ت�أتي جائزة البحوث واالبتكارات يف جمال املياه بالتعاون مع جمل�س البحث العلمي ،ومركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم؛ لتعزيز
دور البحث العلمي واالبتكار يف �إيجاد احللول لق�ضايا املياه ورفع ال َو ْعي مبجاالت �إدارة املوارد املائية ،وبلغ عدد االبتكارات امل�سجلة للعام
الدرا�سي 2018/2017م ( )86ابتكا ًرا ،وح�صل الطالبان الرباء بن خلفان البدوي ،وعماد بن عامر الرميمي من حمافظة �شمال ال�شرقية
على املركز الأول عن ابتكار «م�صفي املياه الرمادية احليوي».
على المستوى اإلقليمي :
مسابقة ابتكار الكويت العلمية الثامنة عشر

ح�صلت ال�سلطنة على املركز الأول يف الن�سخة الثامنة ع�شر يف فئة م�شاريع  STEMيف م�سابقة ابتكار الكويت العلمية الثامنة ع�شر ،التي
تنظمها دولة الكويت ال�شقيقة لطالبات دول جمل�س التعاون اخلليجي ،فقد حقق ابتكار «مكافحة ح�شرة دوبا�س النخيل» للطالبتني فل�سطني
ابنة يعقوب العزرية ،و�أفنان بنت يعقوب الرواحية من حمافظة الداخلية على املركز الأول.
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�سعت الوزارة �إلى االرتقاء بقطاع التعليم املدر�سي وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية ،ومن هذا املنطلق بد�أت الوزارة العمل يف عدد من
امل�شاريع التطويرية� ،إذ ال يزال العمل جار ًيا على �إر�ساء الأ�س�س لعدد منها ،ومن هذه امل�شاريع :مركز تقييم الأداء املدر�سي ،وم�شروع
ت�صنيف املدار�س اخلا�صة ،وم�شروع الإطار الوطني ل�سيا�سات مهنة التعليم ،كما ُن ِّفذ خالل هذا العام م�شروعان يف جمال التقومي الرتبوي،
وهذان امل�شروعان من �ش�أنهما جتويد اخلدمات التعليمية وحت�سني املخرجات ،وهما:
مشروع االختبارات الوطنية

تعترب االختبارات الوطنية من �أهم الأدوات العلمية املق َّننة التي ت�ستخدم لقيا�س جودة التعليم والتعلم ،من �أجل تطوير خمرجات التعليم
وحت�سينها ،وذلك من خالل ما توفره هذه االختبارات من بيانات وم�ؤ�شرات �إح�صائية دقيقة و�صادقة للداللة على ما ميتلكه الطلبة
من مهارات ومعارف وكفايات �أ�سا�سية ،بعد �إكمالهم مرحلة درا�سية معينة �أو �ص ًفا درا�س ًيا ما ،ويتم بناء االختبارات الوطنية لل�سلطنة
على املخرجات التعليمية الأ�سا�سية للمناهج املط َّبقة يف مدار�س التعليم العام واملدار�س اخلا�صة ب�سلطنة عمان ،يف القراءة والكتابة
واحل�ساب يف نهاية احللقة الأولى (ال�صف الرابع) ،ومواد اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية ،والريا�ضيات والعلوم يف نهاية احللقة الثانية
(ال�صف العا�شر)� ،إ�ضافة �إلى ال�صف ال�سابع ،وت�صاحب هذه االختبارات جمموعة من اال�ستبانات (للطالب ،وويل الأمر ،واملعلم ،والإدارة
املدر�سية)؛ لقيا�س العوامل امل�ؤثرة يف �أداء الطلبةَ ،ك ْونها م�ؤ�شرات لتطوير العملية التعليمية وجتويدها ،وبد�أ تطبيق االختبارات الوطنية
خالل العام الدرا�سي2018/2017م على طلبة ال�صف العا�شر فقط ،على �أن يتم تطبيقها يف ال�صفني الآخرين تدريج ًيا خالل العامني
الدرا�سيني 2019/2018م و2020/2019م؛ لإعطاء فر�صة لتطبيق املناهج املطورة التي تنفذها الوزارة خالل هذه الفرتة �ضمن م�شروع
ال�سال�سل العاملية ملادتي العلوم والريا�ضيات.
مشروع تطوير الوثيقة العامة لتقويم تعلم الطلبة ووثائق تقويم تعلم الطلبة

نز العمل على
قامت الوزارة ممثلة باملديرية العامة للتقومي الرتبوي بتطوير الوثيقة العامة لتقومي تعلم الطلبة لل�صفوف ( ،)12-1وقد �أُ ْ ِ
اخلا�صة بتقومي تعلم الطلبة يف جميع املواد الدرا�سية ،وذلك من خالل عقد ور�ش ملناق�شة الوثائق والعمل على تطويرها
تطوير الوثائق
ّ
دت ور�شة يف الفرتة 2018/ 4/5-4م عن الوثيقة العامة ،وور�شة عمل �أخرى عن وثائق تقومي تعلم الطلبة يف املواد
مب�شاركة املعنيني� ،إذ ُع ِق ْ
الدرا�سية يف الفرتة 2018 /4/17-16م.
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أعداد مؤسسات التعليم العالي
جدول رقم (� )١٥أعداد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة يف العامني الأكادمييني 2018/2017م و2019/2018م

الجامعات

الكليات

المعاهد
الصحية

كلية عمان
للعلوم
الصحية

الكلية
المهنية
للعلوم
البحرية

الكليات
مهنية

اإلجمالي

حكومية

1

19

13

0

1

7

41

خا�صة

8

21

0

0

0

0

29

الن�سبة ()%

%13

%57

%19

%0

%1

%10

%100

الإجمايل

9

40

13

0

1

7

70

حكومية

1

19

1

8

1

7

37

خا�صة

9

19

0

0

0

0

28

الن�سبة ()%

%15

%58

%2

%12

%2

%11

%100

الإجمايل

10

38

1

8

1

7
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نوع
العام
األكاديمي المؤسسة

٢٠١٨ / ٢٠١٧م
٢٠١٩ / ٢٠١٨م

بلغ عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة يف العام الأكادميي 2018/2017م ( )70م�ؤ�س�سة ،منها ( )41م�ؤ�س�سة حكومية،
و( )29م�ؤ�س�سة خا�صة ،بينما انخف�ض عددها يف العام الأكادميي 2019/2018م �إلى ( )65م�ؤ�س�سة ،منها ( )37م�ؤ�س�سة حكومية ،و()28
م�ؤ�س�سة خا�صة ،و ُيعزى االنخفا�ض يف العدد �إلى �إن�شاء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا؛ وذلك بدمج كلية كالدونيان الهند�سية وكلية
عمان الطبية� ،إ�ضافة �إلى حتويل ( )12معهدً ا �صح ًيا �إلى ( )8كليات با�سم كلية عمان للعلوم ال�صحية ،واملعهد العايل للتخ�ص�صات
الطبية.

أعداد الطلبة في التعليم العالي


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

�شكل رقم (� )١٣أعداد الطلبة املقبولني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م

10173

14248

العام األكاديمي
2018 / 2017م

24421

١٠٠٧٧
نسبة النمو

٪٢٫٤-

٢٣٨٣٧

10288

13549

العام األكاديمي
2018/2019م

ً
انخفا�ضا مبعدل ( )%2.4مقارنة بالعام
�شهد عدد الطلبة املقبولني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف العام الأكادميي 2019/2018م
الأكادميي 2018/2017م� ،إذ بلغ عددهم يف العام الأكادميي 2019/2018م ( )٢٣٨٣٧طال ًبا وطالبة بينما كان عددهم يف العام الأكادميي
2018/2017م ( )24421طال ًبا وطالبة.
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�شكل رقم ( )١٤توزيع الطلبة املقبولني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها يف العامني الأكادمييني
2018/2017م ٢٠١٩/٢٠١٨م ح�سب نوع امل�ؤ�س�سة ون�سبة النمو ال�سنوي
٢٧٠٠٠
٢٤٤٢١

٢١٠٠٠

٢٣٨٣٧

٢٤٠٠٠

٪ ٢٫٤-

١٨٠٠٠

% ٢٫٩

١٥٠٠٠
14661

١٥٠٨٧

١٢٠٠

٪ ١٤-

٩٠٠
8515

1245

١٣٣٩

٣٠٠

٧٤١١

٦٠٠

% ٧٫٧

٠
اإلجمالي

مؤسسات التعليم
العالي الحكومية
٢٠١٨/٢٠١٧م

البعثات والمنح
الداخلية

٢٠١٩/٢٠١٨م

البعثات والمنح
الخارجية

نسبة النمو السنوي

كما تظهر البيانات ارتفاع عدد الطلبة املقبولني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية يف العام الأكادميي 2018/2017م من ()14661
طالب ًا وطالبة ،وارتفع مبعدل ( )٪٢٫٩يف العام الأكادميي 2019/2018م لي�صل �إلى ( )١٥٠٨٧طالب ًا وطالبة ،كما ارتفع عدد الطلبة
املقبولني يف البعثات واملنح اخلارجية مبعدل ( ،)%٧٫٧فقد بلغ عددهم يف العام الأكادميي 2018/2017م ( )1245طالب ًا وطالبة لي�صل
�إلى ( )١٣٣٩يف العام الأكادميي 2019/2018م ،بينما انخف�ض عددهم يف البعثات واملنح الداخلية مبعدل ( ،)%١٤كما يظهر يف ال�شكل
رقم ()١٤

جدول رقم ( )١٦توزيع الطلبة املقبولني يف التعليم العايل يف العام الأكادميي 2019/2018م
مقارنة بالعام الأكادميي 2018/2017م ح�سب م�ؤ�س�سات التعليم العايل
نوع المؤسسة

م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
جامعة ال�سلطان قابو�س
الكليات التقنية
كليات العلوم التطبيقية
كليات العلوم ال�صحية
الكليات املهنية
الكلية الع�سكرية التقنية
كلية العلوم ال�شرعية
الإجمايل
بعثات داخلية
�ضمان اجتماعي
دخل حمدود
بعثة داخلية
الإجمايل
منح داخلية
منحة داخلية كاملة لل�ضمان
منحة داخلية كاملة عامة
منحة داخلية كاملة للدخل املحدود
الإجمايل
بعثات خارجية
بعثة خارجية
الإجمايل
منح خارجية
منحة خارجية كاملة
منحة خارجية جزئية
الإجمايل
الإجمايل العام

2018/2017م

2019/2018م

نسبة التغير ()%

2993
7861
1737
602
762
567
139
14661

2976
8205
1765
635
836
557
113
15087

%0.6%4.4
%1.6
%5.5
%9.7
%1.8%18.7%2.9

924
544
6961
8429

205
591
6451
7247

%77.8%8.6
%7.3%14.0-

11
72
3
86

1
158
5
164

%90.9%119.4
%66.7
%90.7

1201
1201

1294
1294

%7.7
%7.7

31
13
44
24421

31
14
45
23837

%0.0
%7.7
%2.3
%2.459
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أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها حسب التخصص العام
في العام األكاديمي 2019/2018م

وعلى �صعيد التخ�ص�صات يت�ص َّدر تخ�ص�ص الإدارة واملعامالت التجارية باقي التخ�ص�صات يف ن�سبة املقبولني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
�إذ بلغ ما يقارب ( )%26٫٦من �إجمايل املقبولني ،ثم تاله بفارق ب�سيط تخ�ص�ص الهند�سة والتقنيات ذات ال�صلة بن�سبة (.)%25٫٢
جدول رقم ( )١٧توزيع الطلبة املقبولني بنظام القبول الإلكرتوين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها ح�سب
التخ�ص�ص العام يف العام الأكادميي 2019/2018م
التخصص العام

ذكور

إناث

اإلجمالي

النسبة

الإدارة واملعامالت التجارية

٢٦٤٧

٣٦٨٢

٦٣٢٩

%26٫٦

الهند�سة والتقنيات ذات ال�صلة

٤٥٦٣

1452

٦٠١٥

%25٫٢

تكنولوجيا املعلومات

٦٨٠

٤٥٩٠

٣٢٧٠

%13.7

املجتمع والثقافة

٣٧١

1418

١٧٨٩

%7٫٥

العلوم الطبيعية والفيزيائية

537

934

1471

%6٫٢

ال�صحة

313

1115

1428

%6٫٠

الرتبية

469

783

1252

%5٫٣

الفنون الإبداعية

198

٦١٩

٨١٧

%3٫٤

الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

١٩٦

183

٣٧٩

%1.6

العمارة والإن�شاء

63

218

281

%1.2

الدين والفل�سفة

59

54

113

%0.5

*غري حمدد

١٩٢

٥٠١

٦٩٣

%٢٫٩

الإجمايل

١٠٢٨٨

١٣٥٤٩

٢٣٨٣٧

%100

*غير محدد :لم يتم تحديد تخصص الطلبة المقبولين.
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الب ــــــاب الثان ــــــي

التعليم العالي

الفص ــــــل الثان ــــــي

أبـــرز مشــاريـــع
التعليـــم العالـــي

63
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ً
أوال :جامعة السلطان قابوس
• طرح ثالثة برامج أكاديمية جديدة في درجة الماجستير بالجامعة

يف العام الأكادميي 2018/2017م ُط ِرح برنامج املاج�ستري يف ال�سياحة بكلية الآداب والعلوم االجتماعية ،وبرنامج املاج�ستري يف الهند�سة
املعمارية بكلية الهند�سة ،وبرنامج املاج�ستري يف الإر�شاد النف�سي بق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية؛ �إذ تتيح هذه الربامج احل�صول على
اخلربات املعرفية واملهارات الالزمة يف املجاالت املتعلقة بكل برنامج ،وتن�شط عملية البحث العلمي ،وتزود الطلبة باخللفيات العلمية
واملعارف الالزمة؛ لتمكينهم من العمل يف املجاالت املختلفة.
دقيقا في برامج درجة البكالوريوس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
تخصصا
• استحداث اثني عشر
ً
ً

بنا ًء على ما �أ�شارت �إليه الدرا�سات اال�ستق�صائية ووجهات النظر للمناهج احلالية ،و�أ�صحاب العمل ،والطلبة احلاليني واخلريجني،
و�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري بالكلية ،وامل�شاركني يف امللتقيات املختلفة ،والأكادمييني ،ومناهج اجلامعات الرائدة يف جميع �أنحاء العامل،
يقدم برنامج االقت�صاد واملالية ثالثة تخ�ص�صات دقيقة يف� :إدارة اال�ستثمار ،ومتويل ال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية ،كما يطرح
برنامج نظم املعلومات ثالثة تخ�ص�صات دقيقة يف :تطوير التطبيقات ،وذكاء الأعمال التجارية والتحليل ،و�أمن نظم املعلومات ،بينما
ي�ضيف برنامج الإدارة اثنني من التخ�ص�صات الدقيقة يف� :إدارة املوارد الب�شرية ،واالبتكار وريادة الأعمال� ،أما برنامج الت�سويق يعر�ض
اثنني من التخ�ص�صات الدقيقة يف :الت�سويق ،و�إدارة العالمات التجارية ،و�أخ ًريا �سيقدم برنامج �إدارة العمليات عدد ًا من التخ�ص�صات
الدقيقة يف� :إدارة اللوج�ستيات ،و�إدارة �سل�سلة التوريد واجلودة ،و�إدارة العمليات.
• إنشاء مركز إعادة االستخدام ( )Reuse Centreبالجامعة بالتعاون مع شركة بيئة

يهدف مركز �إعادة اال�ستخدام (� )Reuse Centreإلى احلفاظ على البيئة يف املجتمع من خالل حت�سني الأدوات امل�ستهلكة وتهيئتها
للمجتمع املحلي؛ لإعادة ا�ستخدامها واال�ستفادة منها قبل َر ْميها والتخل�ص منها نهائ ًيا ،وتتطلع مبادرة �شركة بيئة يف اختيارها جامعة
ال�سلطان قابو�س ال�ست�ضافة املركز يف �إحدى �أرا�ضيها� ،إلى الإ�سهام يف خدمة �أهداف اجلامعة ،ال �سيما �أن موظفي اجلامعة وطلبتها
�سي�شكلون م�صد ًرا �إ�ضاف ًيا لتزويد املركز باملواد امل�ستهلكة غري املرغوب فيها ،كما �ستتوفر فر�ص التطوع للعمل يف املركز مبا ي�سهم يف
تفعيل ا�سرتاتيجية اجلامعة لن�شر ثقافة التنمية امل�ستدامة ،واجلدير بالذكر �أنّ هذا املركز ذو طبيعة غري ربحية� ،إذ ي�ستخدم العائد يف
ت�شغيله و�ضمان ا�ستمراريته.
• إنشاء مركز االبتكار ونقل التكنولوجيا في الجامعة

يهدف املركز �إلى دعم ال�شباب العماين يف عملية التعليم ،واالنخراط يف جميع املجاالت املتعلقة باالبتكار وريادة الأعمال ،وهذا �سينتج عنه
�أن�شطة ومبادرات ت�ؤدي �إلى ت�أ�سي�س �شركات �صغرية نا�شئة ،وفتح فروع ل�شركات قائمة من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تنويع وا�ستدامة االقت�صاد
العماين ،بحيث يتحقق ذلك يف �سياق وطني ي�ؤكد على موا�صلة ال�سلطنة اهتمامها البالغ باالبتكار ،كونه و�سيلة فعالة لتعزيز التنويع
االقت�صادي ،و�إيجاد ُف َر�ص عمل ،ووجود تناف�س عاملي.

• إنشاء مركز البحوث الطبية

ُيع ّد �إن�شاء هذا املركز خطوة حيوية لإنتاج بحوث طبية ذات جودة عالية وطابع وا�سع ومتخ�ص�صْ ُ ،
وت َرى هذه البحوث يف خمتربات
جمهزة ب�شكل جيد ،كما �سيعزز هذا املركز فر�ص التعاون بني املتخ�ص�صني يف املجال و�أ�صحاب العالقة داخل ال�سلطنة والدول املجاورة.
• تأسيس كراسي بحثية

�أُ ِّ�س�س عدد من الكرا�سي البحثية العلمية �إ�ضافة �إلى املراكز البحثية املوجودة باجلامعة ،وهي :الكر�سي البحثي للمناطق ال�صناعية
واحلرة ،وكر�سي غرفة جتارة و�صناعة عمان للدرا�سات االقت�صادية ،وكر�سي اليون�سكو لدرا�سة �صخور الأفيوليت وعلوم الأر�ض.
ثانيا :كليات العلوم التطبيقية ،وكلية التربية بالرستاق
ً
• الالئحة التنظيمية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات في كليات العلوم التطبيقية

تهدف الالئحة �إلى ت�شجيع منت�سبي كليات العلوم التطبيقية وكلية الرتبية بالر�ستاق للم�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات الداخلية واخلارجية
ُمدت م�سودة الالئحة من قبل املجل�س الأكادميي
ب�إجراءات واعتمادات �سهلة و�سريعة ،ت�ضمن حتقيق اجلودة العلمية املطلوبة ،وقد اعت ْ
بتاريخ 2018 / 3 / 28م والعمل جا ٍر ال�ستكمال باقي الإجراءات.
• برنامج دعم المشاريع البحثية

ت�شجي ًعا حلركة البحث العلمي ُيقدِّ م الربنامج الدعم والتمويل املايل من موازنة كليات العلوم التطبيقية للم�شاريع البحثية املقرتحة
م�شروعا من امل�شاريع البحثية املقدمة من جانب �أع�ضاء هيئة التدري�س واملجموعات البحثية
بالكليات ،ونتج عن هذا الربنامج متويل ()15
ً
يف دورة الربنامج الأولى (2018/2017م) بتكلفة بلغت (ً )14047
ريال عمان ًّيا.
• تحديث نسخة نظام البالك بورد إلى النسخة رقم Q4 9.1

يف �إطار �سعي وزارة التعليم العايل �إلى تفعيل ثقافة التعليم الإلكرتوين ون�شرها بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة فقد ُر ِّق َي التعليم
الإلكرتوين �إلى الن�سخة ( ،)Q4 Blackboard Learn 9.1كما ُد ِّر َب م�شرفو النظام على الن�سخة احلديثة ،وذلك بعقد ور�شة تدريبية
ملدة يومني ( ،)2018/9/10-9ويهدف امل�شروع �إلى حت�سني �أداء النظام و�ضمان دميومة تقدمي اخلدمات للطلبة� ،إ�ضافة �إلى ت�سهيل
عملية التوا�صل بني طلبة املقرر والأ�ساتذة.
• برنامج طباعة شهادات التخرج لطلبة كليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق

يتيح الربنامج طباعة �شهادات التخرج والتدقيق عليها من خالل الربط مع نظام معلومات الطلبة ( ،)SISمع توفري �إمكانية معاجلة
الأ�سماء لتظهر ب�صورة ُم َن َّ�سقة يف �شهادات التخرج ،و�أي�ض ًا يوفر خا�صية طباعة ال�شهادات ب�صورة جماعية ،والربنامج بهذه الكيفية ُيو ّفر
اجلهد واملال؛ فقد انتفت احلاجة �إلى �شراء عقود �صيانة لربنامج طباعة ال�شهادات بعد جناح الربنامج اجلديد.
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• البرنامج التدريبي التعزيزي للخريجين الباحثين عن عمل بكلية العلوم التطبيقية بعبري

ُن ِّفذ الربنامج يف �إطار �سعي الكلية �إلى م ّد ج�سور التوا�صل مع خرجيها الباحثني عن عمل ،وتزويدهم بالأدوات الالزمة؛ لتعزيز �أ�ساليب
خريجا وخريجة.
الت�سويق ملهاراتهم وقدراتهم يف �سوق العمل ،وقد �شارك يف الربنامج (ً )43
• نظام الكشف عن التسلل اإللكتروني باستخدام طريقة اختيار الميزات بكلية العلوم التطبيقية بنزوى

مهم يف ر�صد وحتليل الأن�شطة اليومية التي حتدث يف �أنظمة الكمبيوتر؛
بات هذا النظام الفائز بجائزة جمل�س البحث العلمي يقوم بدور ّ
بغية الك�شف عن التهديدات الأمنية املحتملة داخل ال�شبكة املراد حمايتها عن طريق ا�ستبعاد امليزات التي لي�س لها عالقة� ،أو تلك املتكررة،
وحتديد جمموعة فرعية من املزايا وا�ستخدامها الحق ًا لبناء ( ،)IDSالتي من �ش�أنها الإ�سهام يف تعزيز وجتويد عمليات ال�ضبط والك�شف
املطلوبة.
• استخدام برنامج ( )WarpPLS 6.0لتحليل نمذجة المعادلة البنائية بكلية العلوم التطبيقية بصاللة

يف �سياق برنامج اخلدمات املجتمعية َن َّف َذ ق�سم البحث العلمي بالتعاون مع ق�سم �إدارة االعمال ور�شة عمل عن «املربعات ال�صغرى اجلزئية»
ومنذجة املعادالت الهيكلية ( ،)PLS-SEMبا�ستخدام( )WarpPLSلأع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم
التطبيقية ب�صاللة ،ويهدف الربنامج لزيادة الوعي يف �أهمية مناذج املعادلة الهيكلية ،وم�ساعدة امل�شاركني يف حتليل البيانات بفاعلية من
خالل ا�ستخدام مناذج املعادلة الهيكلية ،وحتفيزهم على و�ضع خطط وا�ضحة حول م�ستقبل �أبحاثهم الأكادميية.
ً
ثالثا :الكليات التقنية
العماني لتخصصي الهندسة الميكانيكية والكهربائية
• االرتباط األكاديمي مع كلية الحرس السلطاني ُ

تقوم كلية احلر�س ال�سلطاين ال ُعماين بتدري�س الطلبة يف م�ستوى الدبلوم ب�إ�شراف �أكادميي كامل من قبل الكلية التقنية العليا ،بحيث
ي�ستطيع الطلبة �إكمال درا�ستهم للح�صول على درجة البكالوريو�س من الكلية التقنية العليا ،وهذا ي�ؤدي �إلى التنويع يف نوعية املدخالت
امللتحقة بالكليات التقنية والت�سويق للربامج الأكادميية املطروحة.
• مراجعة تخصص المحاسبة ببرنامج الدراسات التجارية من قبل جمعية المحاسبين القانونيين
المعتمدين ACCA

يهدف الربنامج �إلى موائمة تخ�ص�ص املحا�سبة بالكلية التقنية العليا مع �شهادة جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين ACCA؛ لتلبية
احتياجات �سوق العمل ،فقد اعتُمد الربنامج من قبل جمل�س العمداءُ ،
وط ّبق �إبتدا ًء من الف�صل الدرا�سي الأول 2019/2018م.
• إنشاء مركز مصادر التعلم

يهدف �إلى توفري قاعات درا�سية متنوعة للتعليم والدورات والور�ش التدريبية لتهيئة املناخ الأكادميي املنا�سب للطلبة واملوظفني.

• برنامج تعليم األقران ()PEER TUTORING

يعترب هذا الربنامج م�ساعدً ا على التقليل من ن�سبة الطلبة خريجي الربنامج الت�أ�سي�سي؛ ب�سبب �ضعف م�ستواهم ،وكذلك م�ساعدة الطلبة
منخف�ضي الأداء على حت�سني م�ستوياتهم ،وم�ساعدة الطلبة �أ�صحاب االحتياجات التعليمية اخلا�صة على التغلب على ال�صعوبات التي
يواجهونها ،وتفعيل التعلم التعاوين
رابعا :كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الطبية
ً
• التشغيل الفعلي لنظام اإلدارة األكاديمية الصحية (هامس)

ا�ستمرا ًرا لأعمال النظام التي بد�أت يف عام 2017م ،مت ت�شغيل النظام يف البيئة احلقيقية بتاريخ � 22أكتوبر 2017م ،ويف هذا العام ُ�ص ِّم َم
تطبيقُ الهاتف اخلا�ص بالنظام ،و�س ُيخترب يف البيئة التجريبية خالل الفرتة القادمة ،كما �س ُيق ّيم النظام والبوابة التعليمية مع حتديد
�أوجه التح�سني والتغيري يف �ضوء حتويل املعاهد ال�صحية �إلى كلية عمان للعلوم ال�صحية واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية.
• تفعيل نظام المراسالت (البروة)

ت�شغيل نظام مرا�سالت �إلكرتوين (الربوة) الذي يهدف �إلى ان�سيابية العمل يف �إر�سال املعامالت ،و�سهولة متابعة و�إجناز املرا�سالت
الداخلية للأق�سام والدوائر التابعة للكلية واملعهد العايل ،وقد تو َّلت تنفيذ هذا امل�شروع املديري ُة العامة لتقنية املعلومات بوزارة ال�صحة
بالتن�سيق مع الكلية واملعهد العايل.
• استحداث برنامج بكالوريوس القبالة (تجسير)

يهدف هذا امل�شروع �إلى تدريب املمر�ضات العمانيات وت�أهيلهن؛ لكي ي�صبحن قابالت م�ؤهالت للعمل يف �أق�سام الوالدة والأمومة ،وذلك
بتزويدهن باملهارات الالزمة ،و�سي�ساعد امل�شروع على توفري القابالت العمانيات داخل ال�سلطنة واال�ستثمار الأمثل لدورهن يف تقدمي
اخلدمة يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،وي�ستهدف هذا الربنامج املمر�ضات العمانيات من حملة دبلوم التمري�ض العام ،وقد قام
بت�أهيلهن املعه ُد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية مب�شاركة املديرية العامة ل�ش�ؤون التمري�ض واملديريات العامة للخدمات ال�صحية بوزارة
ال�صحة ،وقد بد�أ ا�ستقطاب ( )31ممر�ضة من خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،يف الدفعة الأولى يف العام الأكادميي 2018/2017م للدرا�سة
يف هذا الربنامج ملدة (� )18شه ًرا.
خامسا :كلية العلوم الشرعية
ً
• برنامج تأهيل األئمة والخطباء

�ست و�سبعني �ساعة ،يف خمتلف املعارف
قدمت الكلية
برناجما يعنى بت�أهيل الأئمة واخلطباء خلدمة املجتمع ملدة �أربعة �أ�سابيع بواقع ّ
ً
ال�شرعية التي يحتاجها الإمام واخلطيب ،فيما يتعلق بفقه العبادات وفن اخلطابة والدعوة والإر�شاد الأ�سري ،و ُن ِّفذت دورتان لهذا
الربنامج :الأولى لأئمة �سالج اجلو ال�سلطاين ،والثانية لأئمة ديوان البالط ال�سلطاين.
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• برنامج اإلجازة القرآنية

نفذت الكلية برناجمني للإجازة القر�آنية :الأول كان خالل �شهر يناير 2018م ،والثاين يف الفرتة ال�صيفة من العام نف�سه ،وي�ستهدف
إتقان �إجازات تالوة القر�آن الكرمي ،فقد بلغ عدد امللتحقات بالربنامج
الربنامج طالبات الكلية من �أجل �إخراج جيل من الطالبات يحمل ب� ٍ
الأول ( )65طالبة ،ويف الربنامج الثاين ( )120طالبة.
• برنامج الدورة المكثفة في التجويد والتالوة

برناجما للإناث ملدة �أ�سبوعني ُيعنى بالدرا�سة النظرية والتطبيقية لأحكام التجويد و�إتقان التالوة ،و ُق ِبل
طرحت الكلية يف �صيف 2018م
ً
يف هذا الربنامج ( )46طالبة.
• برنامج الدورة الفقهية المكثفة

�أقامت الكلية دورة مكثفة يف العلوم ال�شرعية يف �صيف 2018م ،للإناث اللواتي يدر�سن خارج ال�سلطنة وغري متخ�ص�صات يف العلوم
ال�شرعية� ،إذ التحق بالربنامج ( )109طالبات.
• التعاون والتبادل الثقافي بين الكلية وجامعة تيوبنجن األلمانية

من منطلق التعاون والتبادل الثقايف بني الكلية وجامعة تيوبنجن الأملانية؛ مت �إر�سال عدد ثمانية طالب عمانيني مع م�شرف �إداري �إلى
اجلامعة املذكورة يف �شهر يوليو 2018م حل�ضور برنامج مكثف ملدة �أ�سبوعني ،تلقى فيه الطالب حما�ضرات مكثفة تتحدث عن ديانة
الن�صرانية ،وواقع امل�سلمني يف �أوروبا ،والت�سامح الديني ،والتبادل املعريف بني الطلبة العمانيني والطلبة الأملان ،كما متت زيارة العديد
من املواقع الدينية واملراكز العلمية ،وتخلل الربنامج العديد من الرحالت الرتفيهية .ويف اجلانب املقابل ا�ستقبلت الكلية يف �أواخر �صيف
2018م وفد ًا من الطلبة والطالبات الأملانيني من جامعة تيوبنجن ا�ستمرت ملدة �أربعة �أ�سابيع ،وركز برنامج الكلية على تعليم اللغة العربية،
ومناق�شة بع�ض الق�ضايا الدينية ،واحلديث عن تاريخ عمان احلديث ،و�إبراز الت�سامح الديني واملذهبي يف ال�سلطنة ،وخالل فرتة الربنامج
قامت الكلية بعمل جوالت �سياحية لهم� ،شملت عدة واليات يف ال�سلطنة؛ وذلك للوقوف على احل�ضارة العمانية.
سادسا :الجامعات والكليات الخاصة
ً
1.1كلية الدراسات المصرفية والمالية
• ملتقى االستثمار في عمان

نظمت الكلية هذا امللتقى بالتعاون مع وزارة التجارة وال�صناعة بال�سلطنة ،وجاءت م�شاركة الكلية يف التنظيم من منطلق دعم امل�شاريع
الوطنية التي ت�سهم يف دعم االقت�صاد الوطني ،وقد ناق�ش امللتقى فر�ص جذب اال�ستثمار اخلارجي �إلى ال�سلطنة ،والرتكيز على ت�شجيع
امل�ستثمرين لال�ستثمار يف جماالت الطاقة والنفط والغاز وال�صناعات املعدنية.

• منتدى التمويل اإلسالمي والحوكمة الشرعية في عصر االضطرابات المالية

نظمت الكلية هذا املنتدى بالتعاون مع هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مباليزيا (�أيويف)� ،إذ �سعت من خالله �إلى امل�ساهمة
يف تطوير الأفكار والأطروحات املتعلقة بال�صريفة والتمويل الإ�سالمي بال�سلطنة ،ورفد امل�شهد االقت�صادي املايل ب�إ�ضافات معرفية نوعية.
• البرنامج السنوي إلرسال طلبة البكالوريوس إلى المملكة المتحدة بالتعاون مع جامعة برافورد

الربنامج عبارة عن رحلة طالبية �إلى اململكة املتحدة للملتحقني بربنامج البكالوريو�س ،الذي تقدِّ مه الكلية بالتعاون مع جامعة برافورد
بربيطانيا؛ بهدف تبادل اخلربات العلمية وذلك من خالل مقابلة املحا�ضرين بجامعة برافورد ،وح�ضور بع�ض املحا�ضرات وزيارة بع�ض
املعامل الثقافية باململكة املتحدة.
2.2جامعة نزوى
• استكشاف مشتقات جديدة من حمض البوسولك المستخلص من اللبان العماني ومعرفة
مضادا للسرطانات لهذه المشتقات
فعاليته
ًّ

عت م�شتقات جديدة من حم�ض
ُن ِّفذ هذا امل�شروع بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س ومراكز دولية �أخرى يف �أملانيا وبريطانيا ،فقد ُ�ص ِّن ْ
البو�سولك امل�ستخل�ص من اللبان العماين ،ودرا�سة فعاليته �ضد �أنواع عديدة من اخلاليا ال�سرطانية خمرب ًّيا ،ووجد �أن لهذا املركب
خ�صائ�ص م�ضادة للخاليا ال�سرطانية ،كخاليا �سرطان الربو�ستات والثدي ،تفوق خوا�ص املركبات الأخرى من حيث الفعالية.
• مبادرة علماء المستقبل

ا�ستهدفت املبادرة طلبة املدار�س من ال�صفوف ( )12-10وتهدف هذه املبادرة �إلى �إعداد جيل مزود باملعرفة قادر على االبتكار يف �شتى
جماالت العلوم ،وتوفري بيئة علمية حا�ضنة للنا�شئة وتنمية مهاراتهم ،وترغيبهم باملهن العلمية وجعلها �أكرث ت�شوي ًقا لهم.
• برنامج ماجستير العلوم في الهندسة اإلنشائية

ناجحا يف الهند�سة الإن�شائية ،يتمتع مبهارات اتّ�صال وقيادة
هدف الربنامج �إلى تزويد اخلريج باملعرفة واملهارات الالزمة لي�صبح مهن ًيا ً
عالية ،وروح العمل يف فريق واحد ،كما �أنه يتح َّلى مب�ستوى رفيع يف �أخالقيات املهنة ،قاد ًرا على التعلم الذاتي مدى احلياة ،وميتلك
املهارات املطلوبة لت�صميم م�شاريع م�ستدامة بيئ ًّيا.
3.3جامعة الشرقية
جماعيا
• طرح برنامج بكالوريوس في ريادة األعمال
ً

ريادة الأعمال جماع ًيا من الربامج الرائدة والفريدة يف جمال ريادة الأعمال ،وقد بد�أ العمل يف هذا الربنامج يف خريف 2017م بكلية
�إدارة الأعمال ،وهو �أول برنامج يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بالتعاون مع جامعة تامبريي للعلوم التطبيقية يف فنلندا،
ويهدف هذا الربنامج �إلى �إيجاد جيل من ر ّواد الأعمال ي�سهمون يف تنمية االقت�صاد العماين.
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4.4كلية البريمي الجامعية
• المؤتمر الوطني الطالبي األول في البحث العلمي «من أجل تطوير القدرات البحثية لدى الطلبة»

يف امل�ؤمتر َع َر َ�ض الطلب ُة �أك َرث من ( )30بح ًثا ،م َّث ْلت ع ّدة جامعات وكليات من ال�سلطنة ،وقد تنوعت تخ�ص�صات البحوث املطروحة ما بني
اللغة الإجنليزية و�آدابها ،وتقنية املعلومات ،و�إدارة الأعمال ،واملحا�سبة ،وا�شرتك يف مناق�شة الطلبة وحتكيم بحوثهم العديد من �أع�ضاء
نحت جوائز لأف�ضل البحوث يف التخ�ص�صات املختلفة.
الهيئة الأكادميية بالكلية ،و ُم ْ
5.5الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
• دور عوامل النمو الموجودة في السائل الكيسي في تسبب متالزمة المبيض متعدد الكيسات

�أجري هذا البحث لدرا�سة دور عوامل النمو يف منو الأن�سجة املو�ضعية يف املبي�ض ،وقد �أُجنز ذلك عن طريق حتليل ن�سبة وجود عوامل النمو
يف ال�سائل الكي�سي امل�ستخرج من املر�ضى الذين خ�ضعوا لعملية ا�ستئ�صال للأكيا�س.
• تطوير طريقة جديدة لتوصيل الدواء المكون من ميترونيدازول و ديكلوفيناك البوتاسيوم في
عالج أمراض اللثة

الدرا�سة تهدف �إلى تطوير ال�صيغة الدوائية؛ ليكون الدواء له فاعلية مو�ضعية لفرتة طويلة ،ويحتوي على كل من مركبي ميرتونيدازول
وديكلوفيناك البوتا�سيوم ،وا�ستهدفت الدرا�سة املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض اللثة ،وقد �أجريت هذه الدرا�سة بالتعاون مع جامعة
العلوم بيننج املاليزية ،ونتج عن هذا امل�شروع تطوير وتقييم طريقة مب�سطة ومعتمدة ال�ستخدام  HPLC-UVيف حتديد تراكيز كل من
ميرتونيدازول وديكلوفيناك البوتا�سيوم.
6.6كلية صور الجامعية
• نظام وطريقة الستخدام الهوائي النانوي في تطبيقات الطاقة الشمسية

الهدف من هذا االخرتاع هو تقدمي طريقة لال�ستفادة من هوائي نانو يف التطبيقات ال�شم�سية ،وامل�ستهدف من ذلك اجلهات ال�صناعية
والبحثية ،وقد ح�صل االخرتاع على براءة اخرتاع ُم َ�س َّجلة يف الهند.
• جهاز مرساة ربط مرن لنظام توليد الطاقة الشمسية العائم

يعر�ض هذا االخرتاع مر�ساة منا�سبة ذات مقاومة عالية جتاه املد واجلزر والأحمال ال�ساكنة والديناميكية وم�ستويات املياه املتقلبة ،ويتمثل
الهدف الرئي�س لالخرتاع احلايل يف توفري نظام ر�سو مرن للألواح ال�شم�سية العائمة يف البحر ،وقد ح�صل االخرتاع على براءة اخرتاع
ُم َ�س َّجلة يف الهند.

• طريقة جديدة لتحضير مواد الكاثود لبطارية الليثيوم

يك�شف االخرتاع احلايل عن مادة من�شطة للكاثود الليثي لبطارية ليثيوم امل�ستخدمة يف ال�سيارة الكهربائية ،ويعالج االخرتاع امل�شاكل
املعرو�ضة يف التقنية ال�سابقة املتعلقة بالقدرة املنخف�ضة لبطارية الليثيوم للمركبة الكهربائية واملركبات الهجينة الكهربائية ،وقد ح�صل
االخرتاع على براءة اخرتاع ُم َ�س َّجلة يف الهند.
7.7كلية عمان البحرية الدولية
• تحليل الفجوات الموجودة في القوى العاملة في مجال الخدمات اللوجستية في السلطنة

يهدف امل�شروع �إلى حتليل �سوق العمل القائم حال ًّيا يف جمال �صناعة اللوج�ستيات ،وبناء �صورة وا�ضحة للم�ستوى املطلوب من املهارات
والكفاءات يف هذا املجال يف ال�سلطنة.
8.8كلية الشرق األوسط
• المؤتمر الدولي األول للوثائق والمحفوظات

هدف امل�ؤمتر �إلى تقييم دور الأر�شيف يف الذاكرة الوطنية يف خمتلف املجاالت ،و�إبراز دور الأر�شيف يف الدرا�سات العلمية والتاريخية
واحل�ضارية� ،إ�ضافة �إلى درا�سة الأبعاد والعالقات الأر�شيفية بني �سلطنة ُعمان والدول الأخرى ،كما يلقي ال�ضوء على دور الأر�شيف يف
احلفاظ على احلقوق الوطنية والفردية ،ويدر�س �أهمية الأر�شيف يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني.
ثانية تحت عنوان :اللغة
لغة
ً
• المؤتمر الدولي األول بكلية الشرق األوسط لتعليم اللغة اإلنجليزية ً
اإلنجليزية في تغيير السياقات المحلية والدولية

تناولت الدرا�سات املق َّدمة يف امل�ؤمتر واق َع تدري�س اللغة الإجنليزية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وكيفية تطوير املناهج وطرق التدري�س
ب�شكل ُيواكب احلداثة يف خمتلف العلوم الإن�سانية.
9.9كلية عمان للسياحة
• نظام االستشارة األكاديمية «»Academic Advising System

هو نظام �إلكرتوين لت�سهيل �أن�شطة الإر�شاد الأكادميي ومتابعة �أداء الطالب خالل فرتة الدرا�سةِّ ،
معز ًزا عملية التعاون بني كل من املر�شد
الطالبي وبني الطالب ،من خالل �إتاحة تقدمي اال�ست�شارة والتوجيهات الأكادميية من املر�شد ،كما يحتوي النظام على العديد من امليزات
التي جتعل الإر�شاد الأكادميي عرب الإنرتنت �أكرث فاعلية و�سهولة ،ويوفر التغذية الراجعة التي قد يحتاج �إليها ك ٌّل من املعلمني والطلبة.
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• التعاون مع جامعة نبراسكا لينكولن في مجال التعلم عن ُب ْعد في مشروع بعنوان
«»UNL Global Virtual Project

ويهدف هذا امل�شروع �إلى تنفيذ لقاءات عرب الإنرتنت بني طلبة كلية عمان لل�سياحة وطلبة جامعة نربا�سكا لينكولن يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وتتيح هذه اللقاءات تبادل املعارف والتقارب بني الثقافات ،وتعزيز مهارات التوا�صل لدى الطلبة من كلتا اجلهتني.
1010كلية مجان الجامعية
• طرح برامج البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجاالت الحوسبة :النفط والغاز ،ونظم
المعلومات المصرفية ،وهندسة البرمجيات ،وماجستير في اللغويات التطبيقية

خ�صي�صا لتعزيز قابلية توظيف اخلريجني وتلبية احتياجات االقت�صاد ال ُعماين (التعمني) وال�سوق
ُتع ّد هذه امل�سارات اجلديدة م�صممة
ً
العاملي� ،إذ توفر للطلبة فر�صة الكت�ساب مهارات و�أ�شكال مميزة من املعرفة التي ال ميكن احل�صول عليها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الأخرى� ،أما بالن�سبة لربنامج املاج�ستري ،فيقدم م� ً
متقدما ملعلمي اللغة الإجنليزية ذوي اخلربة ،والراغبني يف تنمية مهاراتهم
ؤهل مهن ًيا
ً
التدري�سية واللغوية.
1111جامعة صحار
• نظام تعلمي باستخدام الروبوت االصطناعي لتعليم األطفال المصابين بالتوحد

ي�ساعد النظام الأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات طيف التوحد يف جماالت التن�شئة االجتماعية ،واالت�صاالت ،وال�سلوك من خالل
تطوير برامج تدري�سية قائمة على ا�ستخدام الروبوت.
• خوارزمية الجدولة العادلة لشبكة توزيع اإلنترنت الالسلكية

يهدف امل�شروع �إلى ت�صميم وتطوير خوارزمية جديدة مل�شكلة اجلدولة العادلة يف �شبكات توزيع بيانات الإنرتنت الال�سلكية ،كما يهدف
� ً
أي�ضا �إلى اختبار هذه ال�شبكة املط َّورة ب�شكل جيد ودقيق ،بحيث ي�ضمن دقة عملها وجودتها ،وقد �أظهر امل�شروع نتيجة مفيدة ومثرية
لالهتمام يف تطوير خوارزميات اجلدولة احلالية التي ميكن �أن تكون قوية جدً ا لتعزيز �سعة �شبكة توزيع الإنرتنت الال�سلكية؛ وذلك لتطوير
ال�شبكة من خالل ت�صميم خوارزمية جدولة فاعلة وعادلة ،تعمل على حل م�شكلة التنازع يف النطاق الرتددي ،ويحدد ترتيب الإر�سال
مل�ستخدمي الإنرتنت.
• برنامج الدعم األكاديمي الطالبي لبرنامج اللغة العربية

ي�شتمل الربنامج على رفع امل�ستوى التح�صيلي لدى الطلبة ذوي امل�ستويات املنخف�ضة يف مقررات اللغة العربية ،وتنمية قدراتهم ،واالرتقاء
بهم يف العملية التعليمية التعلمية الفاعلة ،وا�ستثمار �أوقات فراغهم بني املحا�ضرات بااللتحاق بامل�شروع ،وتعويدهم على قواعد احلديث،
واحرتام الر�أي الآخر ،والتغلب على عامل اخلجل ،وحفزهم على العطاء والتميز.

1212كلية البيان
• استخدام نظام كانفاس

قامت الكلية بالتعاقد مع �شركة كانفا�س الأمريكية للو�سائل التعليمية على ا�ستخدام نظام كانفا�س اجلديد الذي اعتمدته الكلية� ،إذ يوفر
هذا النظام فر�صة احل�صول على املحا�ضرات �أو الت�سجيل الإلكرتوين �أو معرفة الأن�شطة واملتطلبات الدرا�سية اليومية من خالل نظام
�إلكرتوين �شامل ومتعدد الأغرا�ض.
• ندوة علمية تحت عنوان (دور التكنولوجيا في التعليم واإلعالم)

تناولت الندوة خالل جل�ساتها عددًا من البحوث والدرا�سات العلمية التي تبحث يف تبادل املعلومات احلديثة وحتديد ا�ستخدامات
التكنولوجيا احلديثة يف جمايل الإعالم والربامج الت�أ�سي�سية لتعليم اللغة الإجنليزية وتطويرها.
1313كلية مسقط
• برنامج ماجستير البيانات الضخمة

�سيقوم الربنامج بفتح فر�صة خليارات مهنية متعددة للطلبة ،واالن�شغال الفوري عرب �صناعات ،مثل االت�صاالت والت�صنيع والتجزئة
والبنوك والت�أمني والتمويل والرعاية ال�صحية وال�سفر واحلكومة ،وي�أتي هذا الربنامج لتلبية مطالبات هائلة من املوظفني املتخ�ص�صني
املهرة يف البيانات الكبرية يف �سوق عمان ،على �أنَّ ت�سجيل الطلبة يف جامعة �ستريلنغ يكون عرب كلية م�سقط ،كما �أنَّ درا�سة الربنامج نف�سه
يف م�سقط � ً
أي�ضا ،وعناية بهذا الربنامج �سيقوم �أع�ضاء هيئة التدري�س الزائرين من �ستريلنغ بتدري�س بع�ض املواد هنا يف م�سقط ،و�سيتم
منح درجة املاج�ستري من جامعة �ستريلنغ.
• طرح برنامج تأسيسي جديد في الكلية قائم على نظام الفترات Block

يقوم هذا الربنامج على نظام الفرتات ِع َو ً�ضا عن نظام الف�صول الدرا�سية الذي كان مط َّب ًقا من قبل؛ وذلك بغية حت�سني معايريها
الأكادميية والتدري�س والتعلم لطلبة املرحلة الت�أ�سي�سية ،ويهدف تطبيق منهج املهارات املتكاملة �إلى متكني الطلبة من اكت�ساب لغة �أ�صيلة
يف وقت ق�صري ،وهذا يعك�س �صورة حقيقية عن ثراء اللغة الإجنليزية؛ �إذ ي�ستطيع الطلبة بعد ذلك �إلى توظيفها يف �شتّى عمليات التوا�صل.
1414كلية ولجات للعلوم التطبيقية
• إنتاج الوقود الحيوي من مخلفات الورق من عملية التخمر

الهدف الرئي�س من امل�شروع هو التقليل من النفايات الورقية من خالل ا�ستخدامها بكفاءة يف �إنتاج الوقود احليوي.
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• دليل الطالب وتطبيق المنفعة

ُ
الدليل الطلب َة من خالل توفري وحدات لتعزيز التعلم والف�صول االفرتا�ضية والأن�شطة خارج املنهج الدرا�سي ،وذلك مب�ساعدتهم
يدعم
يف التع ّلم عرب طرق و�أ�ساليب تفاعلية ،مثل البطاقات التعليمية وم�سابقات الفيديو واملحا�ضرات ،ويت�ش ّكل الف�صل الدرا�سي -وهو طريقة
للتوا�صل -من غرفة للدرد�شة بني الزمالء ،و ُيتاح يف هذا الدليل � ً
أي�ضا طريقة مالئمة مل�شاركة املالحظات ،كما يوفر للطلبة نظرة �سريعة
على جدول مواعيدهم وح�ضورهم وجدول مواعيد تقدمي الطلبات واالختبارات واالمتحانات املقبلة.
• النظام اآللي الثالثي الوظيفي للكلية ()Tri-Functional Automated System

يقوم امل�شروع على بناء وتنفيذ نظام �آيل ميكن ا�ستخدامه يف الكليات �أو اجلامعات لأداء خمتلف املهام ،وي�ستخدم امل�شروع وحدة التحكم
الدقيقة �أردوينو ،و�أي�ضا وحدة واي فاي  ،ESP،8266-01و�شا�شة تعمل باللم�س؛ وذلك لت�صميم نظام ذكي وفاعل من حيث التكلفة
و�سهولة اال�ستخدام ،وقد �أُجنز هذا امل�شروع من �أجل زيادة تفاعل الطلبة يف الكليات.
1515الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
• تطبيق المكتبة اإللكترونية «»Masader

توفر املكتبة املوارد الأكادميية والبحثية عرب الإنرتنت ،بحيث متكن الطلبة من الو�صول �إلى �أعمال الدورة الدرا�سية من �أي مكان ويف �أي
وقت.
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الب ــــــاب الثان ــــــي

التعليم العالي

الفص ــــــل الثال ــــــث

االبتكار والريادة
في التعليم العالي
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ً
أول :جامعة السلطان قابوس












احتلت �شركة جيوفن الطالبية املركز الأول يف جائزة البنك الوطني العماين لالبتكار.
ح�صلت �شركة «نوى» على �أف�ضل �شركة طالبية ،و�شركة «بلوجن» على جائزة حديث امل�صعد �ضمن برنامج ال�شركة 2018م.
ح�صلت جمموعة من طلبة كلية الهند�سة على املركز الثاين يف م�سابقة حتدي الروبوتات اخلليجية يف ن�سختها الثانية التي �أقيمت يف
جامعة قطر.
فاز فريق ق�سم علوم احلا�سب الآيل بكلية العلوم باملركز الرابع يف م�سابقة اخلليج اجلامعية للربجمة.
ح�صلت الطالبة �أمرية عبد املعطي طالبة ماج�ستري يف كلية الهند�سة على املركز الأول يف م�سابقة هواوي الدولية.
ح�صل طالب الدكتور�آه نا�صر بن �سيف ال�سعدي بق�سم التاريخ بكلية الآداب والعلوم االجتماعية على جائزة «عبداهلل النعيم خلدمة
تاريخ اجلزيرة العربية و�آثارها» ،املق َّدمة من جمعية التاريخ والآثار بدول جمل�س التعاون يف الريا�ض.
�أحرز فريق كلية احلقوق على املركز الأول يف املذكرات اخلطية مب�سابقة املحكم ِة ال�صورية العربية ،التي نظمتها جمعية القانون
الكويتية بدولة الكويت.
ح�صلت �شركة لينيوم خالل الفرتة (� 12-10أغ�سط�س 2018م) على املركز الأول (امليدالية الذهبية) يف (The best of the best
 )inventionوذلك يف الدورة الأوملبية الدولية لل�شباب املبتكرين من طلبة املدار�س واجلامعات بكوريا اجلنوبية.

ثانيا :كليات العلوم التطبيقية:
ً








حاز الفيلم (�سلمى والدمية) على اجلائزة الأولى يف م�سابقة جائزة �سامل بهوان للأفالم الروائية الق�صرية ،للمخرجة احلا�صلة على
جائزة �أف�ضل خمرج الطالبة �أ�صيلة البحرية من كلية العلوم التطبيقية بنزوى ،ومن �إنتاج الطالبات :ن�سمة اجلابرية و�أ�صيلة البحرية
وجهينة الها�شمية ،كما ح�صلت الطالبة منرية البلو�شية على جائزة �أف�ضل ممثلة عن فيلم (اجلانب الآخر) ،وح�صدت الطالبة جواهر
الها�شمية جائزة �أف�ضل ت�صوير عن فيلم (جنة).
ح�صلت كلية العلوم التطبيقية بعربي على متويل جمل�س البحث العلمي مل�شروع بحثي طالبي با�سم (Tharwa Smart Irrigation
 )systemللطالبيتني :جهينة بنت علي ال�صبحية ،ومزنة بنت �سليمان ال�صباحية ،ويخدم امل�شروع قطاع الزراعة (البيوت اخل�ضراء)،
�إذ ي�ساعد املزارعني على التح ُّكم يف عملية ال َّر ّي.
�شاركت الطالبات� :صفية بنت علي احلامتية ،و�أ�سماء بنت �سامل احلامتية ،وجهينة بنت �سامل اليحيائية من كلية العلوم التطبيقية

ْ
بعربي يف امل�سابقة العربية الإقليمية للتعبئة والتغليف 2018م (�ستارباك) باجلمهورية اللبنانية ،وح�صدهن جائزة �أف�ضل منوذج
�ضمن فئة التغليف الهيكلي ،وجائزة �أف�ضل منوذج يف التغليف املرئي.
فازت الطالبة �سهى ف�ؤاد احلاج من كلية العلوم التطبيقية ب�صاللة باملركز الأول يف م�سابقة �أبحاث الطلبة املُتو َّقع تخرجهم ،املُقامة يف
كلية العلوم التطبيقية بنزوى عن م�شروع بعنوان «حمددات �سيا�سة توزيع الأرباح لل�شركات غري املالية ب�سلطنة عمان».



حاز م�شروع (البحث يف حدوث وتوزيع جزئيات البال�ستيك الدقيقة يف روا�سب املنجروف البحرية والكائنات احلية يف بيئة �صور
ب�صور على جائزة امل�شاريع والبحوث الطالبية من ِقبل جمل�س البحث
ال�ساحلية يف �سلطنة عمان) املق َّدم من كلية العلوم التطبيقية ُ
العلمي ،وقد �أ�سهم يف �إجناز امل�شروع الطلب ُة� :أحمد بن �سعيد احل�سني ،وحمدة بنت يو�سف املجينية ،وفاطمة بنت �صالح املجرفية،
نف�سها م�شرو ُع (ت�صميم وتوظيف احلو�سبة ال�سحابية)
وفاطمة بنت خليف �أوالد ثاين ،ومزنة بنت �صالح الربوانية ،كما نال اجلائز َة َ
الذي ن َّفذته الطالبتان� :شيخة الرزيقية ،وجواهر امل�سكرية.

ً
ثالثا :الكليات التقنية
على مستوى الكليات :

 �إن�شاء م�شروع الطاقة املتجددة بق�سم الهند�سة بالكلية التقنية ب�شنا�ص:
يخت�ص امل�شروع بالطاقة املتجددة ال�شم�سية والرياح ،ويتكون من وحدة الطاقة ال�شم�سية ووحدة �أخرى لطاقة الرياح ,بتربع من �شركة نفاذ
للطاقة املتجددة؛ وذلك بهدف تدريب الطلبة ،و َن ْ�شر الوعي بينهم ب�أهمية الطاقة املتجددة ،وعمل بحوث من خالل ا�ستخدام خمرجات امل�شروع.
 جائزة وزارة القوى العاملة لالبتكار:
ي�أتي �إطالق جائزة وزارة القوى العاملة لالبتكار بهدف ت�شجيع الطلبة واملوظفني على االبتكار ودعمه وتعزيزه يف خمتلف امليادين ،وتهدف
اجلائزة كذلك �إلى حتفيز املناف�سة بني طلبة الكليات التقنية واملهنية وموظفي الوزارة وا�ستقطاب املُ ِجيدين منهم؛ للرقي ب�إبداعاتهم
وابتكاراتهم ،وت�شجيعهم على حتويلها �إلى واقع ملمو�س ت�سهم يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.
 املخيم االبتكاري:
�أطلقت الكلية التقنية العليا املخ ّيم االبتكاري الأول لطلبة املدار�س (الفئة العمرية � 15-10سنة)؛ بهدف ن�شر ثقافة ريادة الأعمال واالبتكار
عند النا�شئة ،وتنمية مواهبهم يف املجال التقني ،وتوفري بيئة حتت�ضن الأطفال املوهوبني؛ لالطالع عن قرب على عامل ريادة الأعمال
واالبتكار ،وحتفيز الأفكار الإبداعية و�إعداد خطط العمل ب�شكل مب�سط ي�سهل ا�ستيعابها من قبل الأطفال ،والإ�سهام يف حتويل الأفكار
�إلى م�شاريع ريادية قابلة للتطبيق ،من خالل �إقامة العديد من الور�ش والفعاليات .وبنا ًء على النتائج الإيجابية يف الن�سخة الأولى للمخيم
اعتُمد برنامج �سنوي ُتق ِّيمه الكلية التقنية العليا ب�شكل م�ستمر.
 وحدة ريادة الأعمال واالبتكار:
ن�شئت بالكلية التقنية بامل�صنعة وحدة ريادة الأعمال واالبتكار لت�صبح �شري ًكا رائدً ا لقطاع الأعمال من خالل حتويل الأفكار الإبداعية
�أُ ِ
للطلبة �إلى م�شاريع �أو مناذج ح ّية ،وكذلك تعزيز ثقافة روح املبادرة داخل الكلية واملجتمع ،والإ�سهام يف ر�ؤية ُعمان  ،2040من خالل
�إعداد جيل من الطلبة الذين ي�ستطيعون تطوير قدراتهم يف االبتكار وريادة الأعمال ،وكذلك ت�سعى الوحدة �إلى توفري التوجيه والدعم يف
تطوير خطط الأعمال للم�شاريع ،كما ت�سعى �إلى �إقامة عالقات تعاونية بني الكلية وقطاعات الأعمال� ،إ�ضافة �إلى م�ساعدة الطلبة يف �إعداد
خطط �أعمالهم ،وم�ساعدة املهتمني منهم يف بدء م�شاريع جتارية خا�صة بهم ،من خالل تطبيق مفهوم ريادة الأعمال واالبتكار يف الف�صول
الدرا�سية ،وحتويلها �إلى بيئة �أعمال واقعية.
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على مستوى طلبة الكلية التقنية العليا :

جدول رقم ( )١٨م�شاركات طلبة الكلية التقنية العليا يف امل�سابقات املحلية والعاملية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
م

االسم

اسم المشروع  /المبادرة

المركز

المشاركة

1

عائ�شة بنت عبد الوهاب بن ح�سني الزدجالية

م�سابقة هواوي لل�شبكات

جائزة التميز

عاملية

2

هبة بنت خليفة بن �سليمان الغافريـــــة
فائزة بنت عبداهلل بن �سيف اخلاطريـــة
�شريفة بنت حمد بن خلفان القطيطية

جائزة غرفة جتارة و�صناعة
عمان لالبتكار

الثاين

حملية

3

�شركــة �سمـــــارم

�إجناز عمان

جائزة القيمة املحلية
امل�ضافة

حملية

4

فريق بلـــــورة
فريق فافورايد

جائزة البنك الوطني
العماين

الثاين والثالث

حملية

5

عهـــود بنت حممـد بن خميــ�س العامريــة
�شهد بنت يحيى بن �صالح �سعيد الهاجرية
عمــر بن �أحمـــد بن �إبراهيــــم الريامـــــي

فعالية هاكاثون

الأول

حملية

الكلية التقنية بالمصنعة:

جدول رقم ( )١٩م�شاركات طلبة الكلية التقنية بامل�صنعة يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
اسم المشروع  /المبادرة

م

االسم

1

طلبة ق�سم الهند�سة
والدرا�سات التجارية

2

م�صعب بن �سيف بن �سعيد العربي

3

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

2018م

امللتقى ال�سنوي الرابع للباحثني
 م�شروع :نظام ذكي لف�صل النفايات
بالطاقة ال�شم�سية مع الروبوت اجلامع ذي
القيادة الذاتية املتكاملة نحو اال�ستدامة
البيئية يف حرم املدر�سة ()SWSSTCR

المركز

المشاركة

�أف�ضل م�شروع

حملية

امليدالية
الذهبية
(اجلائزة
الأولى)

حملية

الأول

حملية

4

�أمرية بنت �سعيد بن نا�صر البحريـــة
وفاء بنت مال اهلل بن خليفة العفارية
�إميان بنت حممد بن �سعيد العوفيــة

م�سابقة �إنرتنت الأ�شياء من �سي�سكو
()packet tracer Marathon

امليدالية
الذهبية
(اجلائزة
الأولى)

حملية

5

عمار بن يو�سف بن حممد الفار�سي
علي بن خمي�س بن علي اخلرو�صي

برنامج «�سفراء مناء» -الن�سخة الثانية
(م�شروع «مولد الطاقة احلراري»)

الثالث

حملية



م�شروع «التحقيق التجريبي يف مركبات
ترييفثاالت البويل �إيثيلني املكررة واملعززة
ب�ألياف �أوراق �أ�شجار النخيل ال�ستخدامها
يف التطبيقات الهيكلية يف �صناعة النفط
والغاز» -يف قطاع الطاقة وال�صناعة
م�سابقة مهارات ُعمان 2018م
(مهارة كابالت �شبكة املعلومات)
INVASION
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الكلية التقنية بإبراء:

جدول رقم ( )٢٠م�شاركات طلبة الكلية التقنية ب�إبراء يف امل�سابقات املحلية والإقليمية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
المشاركة

م

االسم

اسم المشروع  /المبادرة

المركز

1

حممد بن �صالــــــح بن �سيــف العبدلــــــي
�أحمـد بن حمـــدون بن حممد العزيـــزي
�أ�صيلـة بنت عامـر بن �سعيـــد امل�صلحيـــة
عذاري بنت خمي�س بن حلي�س البهلولية

جائزة الر�ؤيا لل�شباب
ا�سم امل�شروع (التحكم التلقائي
بالأ�سلحة با�ستخدام  Arduinoمن
خالل الإنرتنت والـ «)»RF

الأول

2

مازن بن م�سلم بن ها�شل الهيملي
يا�سر بن �سيف بن �سعيد الرحـبي

جائزة الر�ؤيا لل�شباب
ا�سم امل�شروع :نظام الفوترة
الكهربائية واملاء من خالل خط
االت�صاالت دون ا�ستخدام �شبكة
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

الثالث

حملية

3

عمر بن �سامل بن �سليم امل�سلمـــي
عزان بن خمي�س بن �سامل املالكي

م�سابقة املهارات العمانية
(مهارة الروبوت)

الثالث

حملية

4

�سيف بن �سلطـــان بن �سيف الهنائــــي
عبدالعزيز بن حممد بن نا�صر املقدري

التحدي الثالث لروبوتات
دول جمل�س التعاون اخلليجي

الثالث

(البحرين)

حملية

الكلية التقنية بشناص:

جدول رقم ( )٢١م�شاركات طلبة الكلية التقنية ب�شنا�ص يف امل�سابقات املحلية والعاملية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
م

االسم

اسم المشروع  /المبادرة

المركز

المشاركة

1

عفراء بنت �سيف بن خلفان الكعبية
عا�صم بن �سليمان بن عبيد املـحرزي

م�سابقة نت رايدر  -عرب الإنرتنت

الثاين
والرابع

عاملية

2

عفــــراء بنت �سيـــف بن خلفـان الكعبيـة
مـــــروان بن عبداهلل بن علـــي ال�سيفــــــي
عائ�شة بنت خمي�س بن عبداهلل احلو�سنية
خليفـة بن جمعـــة بن حممد البلو�شـــــــي
را�شـــــد بن حمــــدان بن علــــــي البــــادي

م�سابقة هواوي لل�شبكات

الثالث
والرابع

عاملية

3

عفراء بنت �سيف بن خلفان الكعبية
مروان بن عبداهلل بن علي ال�سيفــــــي

م�سابقة هواوي لل�شبكات

الثاين
والثالث

حملية

4

عبري بنت عبداهلل بن را�شد البلو�شية
خديجة بنت حممد بن �سيف الزيدية
عا�صم بن �سليمان بن عبيد املحرزي

م�سابقة ماراثون التكنولوجيا يف
م�شاريع التخرج

الأول

حملية

٥

بدور بنت را�شد بن بخيت ال�سعيدية

م�سابقة املهارات العمانية  -مهارة
ت�صميم املواقع الإلكرتونية

الثاين

حملية
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الكلية التقنية بصاللة:

جدول رقم ( )٢٢م�شاركات طلبة الكلية التقنية ب�صاللة يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
المشاركة

م

االسم

اسم المشروع  /المبادرة

المركز

1

�شـــــوق بنت علي بن �أحمــــــد امل�شيخية
مروة بنت �سعيد بن عبد اهلل ال�شنفرية
غـــــادة بنت حم�سن بن �أحمد احلـــــداد

دورة �إنرتنت الأ�شياء
الكلية التقنية العليا

الأول

2

يو�سف بن �أنور بن �سليمان ال�سندي

ندوة التعلم الذكي والتكنولوجيا
( - )SETS2018الكلية التقنية
العليا والكلية التقنية بعربي

�أف�ضل بحث

حملية

3

�أحمد بن م�سعود بن �أحمد الكثريي
حممد بن م�سلم بن �سعيـــد هبي�س

م�شروع تنظيف ال�شوارع
(برنامج �سفراء النماء)

جائزة نقدية

حملية

4

�أحمــــــد بن �ســـــالـــم بن نا�صــــر العلـــوي
فاطمة بنت عبدالر�شيد بن م�سعود البلو�شية

م�سابقة املهارات العمانية
وزارة القوى العاملة

الأول والثاين

حملية

حملية

الكلية التقنية بعبري:

جدول رقم ( )٢٣م�شاركات طلبة الكلية التقنية بعربي يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
المشاركة

م

االسم

اسم المشروع  /المبادرة

المركز

1

�سامية بنت �سعيد بن علي احلامتية
�أمرية بنت �سعيد بن �سل ّيم الغ�سانية
مروة بنت �سامل بن �سعيد الكلبانية
خلود بنت علي بن �سالــــم العربيــــــة
ابت�سام بنت �سليمان بن عبداهلل احلامتية

جهاز تعقب الأ�شعة ال�ضوئية
وتنظيف الألواح ال�شم�سية للبيئة
ذات الغبار والرياح  -جمل�س البحث
العلمي

م�شروع
طالبي
معتمد

حملية

2

هبة بنت عبداهلل بن علي الكلبانية

م�سابقة املهارات العمانية -جمال
ال�شبكات والتو�صيالت الإلكرتونية -

الثالث
وامليدالية
الربونزية

حملية

الكلية التقنية بنزوى:

جدول رقم ( )٢٤م�شاركات طلبة الكلية التقنية بنزوى يف امل�سابقات املحلية يف العام الأكادميي ٢٠١٨/٢٠١٧م
م

االسم

اسم المشروع  /المبادرة

المركز

المشاركة

1

كلثم بنت يعقوب بن نا�صر التوبية

م�سابقة املهارات العمانية
مهارة الإلكرتونيات

الثاين

حملية

2

ماجد بن �سعيد بن عبيد البو�سعيدي

م�شروع جهاز مراقبة وحت ُّكم �أنظمة
الزراعة املائية يف عمان

الأول

حملية

3

ماجد بن �سعيد بن عبيد البو�سعيدي

م�سابقة الغرفة لالبتكار
(جهاز التحكم با�سطوانات الغاز)

الثاين

حملية

4

ماجد بن �سعيد بن عبيد البو�سعيدي

م�سابقة ندوة التعليم
والتكنولوجيا الذكية

الأول

حملية
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رابعا :كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الطبية
ً




التوحدُ :يع ّد هذا الدليل �أحد امل�شاريع الطالبية التي �سلطت ال�ضوء على اخلدمات املتوفرة من خمتلف
�إعداد دليل خدمات ذوي
ّ
القطاعات (ال�صحة ،والتنمية ،والتعليم) لدعم ذوي التوحد يف ال�سلطنة ،فقد قام الطلبة ب�إعداد دليل �شامل خلدمات ذوي التوحد،
وا�شتمل هذا الدليل على معلومات عامة عن ا�ضطراب طيف التوحد ،كما َّ
خل�ص جمي َع اخلدمات لكل قطاع ،و�أدرج جمي َع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي ُتعنى بهذا ال�ش�أن لكل قطاع وطرق التوا�صل معها.
ح�صول م�شروع طاقة النبات ومبيد احل�شرات على املركز الأول يف م�سابقة امل�شاريع الطالبية على امل�ستوى الوطني املقام يف كلية ُ�صور
ري عن طريق م�ستخل�ص الطحالب؛ لت�سريع عملية التمثيل ال�ضوئي يف النبات
للعلوم التطبيقية ،وهذا امل�شروع هو عبارة عن نظام ّ
وتزيد من �إنتاجيته ،وحاز م�شروع قاتل احل�شرات على املركز الثاين يف امل�سابقة ذاتها ،وهو عبارة عن مبيد ح�شري غري �ضار للبيئة
با�ستخدام مواد طبيعية.

خامسا :كلية العلوم الشرعية
ً




�شارك الطالب مازن بن �سليم النظريي يف م�سابقة القر�آن الكرمي بجمهورية م�صر العربية ،والطالب احل�سني بن علي الأغربي يف
جائزة دبي الدولية للقر�آن الكرمي ،و�شارك كذلك الطالب عمار بن �سامل الها�شمي ،والطالبة فاطمة بنت �سامل الربا�شدية يف جائزة
اخلرطوم الدولية للقر�آن الكرمي ،وامل�سابقة الها�شمية الأردنية للقر�آن الكرمي.
ح�صل الطالب �إبراهيم بن عي�سى البو�سعيدي على املركز الأول يف م�سابقة ابن عمري للبحث العلمي ،وح�صل الطالب حممد �صالح
جمعة على املركز الثاين يف امل�سابقة نف�سها.

سادسا :الجامعات والكليات الخاصة
ً
كلية الدراسات المصرفية والمالية


ح�صلت الكلية على املركز الثالث لتقييم الأداء الإداري والتنفيذي ح�سب نتائج الدرا�سات التي �أجرتها جملة “Oman Economic

ْ
 ”Reviewللعالمات التجارية الأكرث ثقة يف ال�سلطنة ،وذلك �ضمن فئة م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

جامعة ظفار


ح�صل م�شروع الروبوت الزراعي جائزة جمل�س البحث العلمي ،وقد ا�شرتك يف العمل عليه كل من الطلبة :طالل بن عبداهلل بن ح�سني
امل�شهور باعمر ،وحممد احت�شام ،وحراء مبني ،كما نال اجلائزة نف�سها م�شروع (حت�ضري وتو�صيف ال�سليولوز البكتريي من ماء جوز
الهند) ،الذي نفذته الطالبتان� :شهرية تبوك ،و�أمرية ك�شوب ،وكذلك ح�صل م�شروع (عملية الريادة النا�شئة :حتقيق جتريبي يف قطاع
اخلدمات يف �سلطنة عمان) للطالبتني :ذكرى بنت �سعيد قطن ،وجواهر بنت �سامل املع�شني على اجلائزة نف�سها ،وقد ح�صل على
اجلائزة نف�سها � ً
أي�ضا م�شروع (ال�سيارة الذكية لك�شف ال�سرعة) للطالبني طاهر بن علوي بن طاهر برهام باعمر ،وعبدالرحمن بن
حممد بن عقيل باعمر.

جامعة نزوى






ح�صدت الطالبتان �أمرية العربية و�إ�شهار املالكية امليدالية الذهبية يف املعر�ض الدويل ال�ساد�س والأربعني لالخرتاعات بجنيف؛ وذلك
عن م�شاركتهما بجهاز قيا�س ال�سكر لكبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة.
حققت الطالبة ر�ؤى بنت �سامل املع�شرية جائزة �أف�ضل م�شاركة من ال�شرق الأو�سط يف م�سابقة ال�شعر يف اللغة الفرن�سية التي متنحها
وزارة الثقافة الفرن�سية.
ح�صل م�شروع (مردود الهاتف الذكي على تعلم الطلبة) للطلبة :حممد اجلابري ،و�إبت�سام اخلاطرية ،و خلود الرزيقية ،على منحة
فوارب التي يتيحها جمل�س البحث العلمي.

جامعة الشرقية


امل�شاريع احلا�صلة على منحة ( )FURAPامل ُ َم َّولة من جمل�س البحث العلمي:






م�شروع (العوامل امل�ؤثرة يف توجهات ال�شباب العماين نحو التوظيف يف القطاع اخلا�ص يف �سلطنة عمان) للطالبتني �أبرار بنت حممد
العلوية ،ورحمة بنت �صالح امل�سرورية.
م�شروع (�أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي عرب الإنرتنت يف �صناعة ال�سياحة وال�ضيافة يف �سلطنة عمان) للطالبة ميعاد بنت
عبداهلل الفار�سية.
م�شروع (�إنتاج ال�سماد الطبيعي من خملفات الأغذية والزراعة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية) للطلبة :علي العي�سائي ،و�سلطان
البو�سعيدي ،و�أروى الربيكية ،وزينب البلو�شية.



م�شروع (درا�سة جتريبية عن ت�أثري حرب احلبار على ن�سيج اجل�سم وكثافة العظام للفئران) للطالب علي بن را�شد املب�سلي.



م�شروع (امليكروبيولوجي ملياه حمامات ال�سباحة يف الفنادق ال�سياحية التابعة للمنطقة ال�شرقية) للطالبة علياء بنت علي.

كلية البريمي الجامعية




ح�صل فريق كلية الربميي اجلامعية املُك َّون من :مرمي بنت �سرحان املقبالية «موظفة �ش�ؤون طلبة -قائد الفريق» والطلبة :عمر
ال�شبلي ،وحامد الهدابي ،و�شيخة اجلابرية ،على املركز الرابع على م�ستوى الكليات واجلامعات يف جائزة ملتقى بيت الزبري لل�شباب.
ح�صل الطلبة :عبد العزيز بن را�شد ال�شافعي ،وعمران بن علي الهطايل ،و�صخر بن �سامل ال�سالمي ،ومنال بنت حممد املقبالية،
وميعاد بنت عبد اهلل الكحالية ،على املركز الرابع يف جائزة الربميي للتميز املجتمعي عن م�شروع (العيادة القانونية والتميز املجتمعي).
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الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا


�شارك الطلبة :عالء �سليمان ،و�شاه خان ،ورانية جميد ،وهالة بنت في�صل بنت علي احلمريية يف امل�ؤمتر الدويل الأول حول النباتات
اللبانية والنباتية ،والذي �أقيم يف جامعة ال�سلطان قابو�س من � 30أكتوبر �إلى  1نوفمرب 2018م ،وقد �شارك الطلبة يف م�شروع (التقييم
املخربي ودرا�سة الفاعلية الدوائية مل�ستخل�صات الكحولية والكلوروفورمية من اللبان الظفاري).

كلية صور الجامعية


ح�صل الطالب �سعود بن حممد املخيني على املركز الثاين يف املعر�ض الهند�سي الطالبي الثامن بجامعة ال�سلطان قابو�س عن م�شروع
نظام �إنذار الفي�ضانات (.)GSM

كلية عمان البحرية الدولية








متويل بحثي �ضمن برنامج جائزة البحث العلمي للمرحلة اجلامعية ( )FURAPمل�شروع (تطورات املواد امل�صنوعة من الأنابيب النانوية
الكربونية لإزالة املعادن الثقيلة من مياه ال�صرف ال�صحي يف ميناء �صحار ال�صناعي) للطلبة :املهند بن خمي�س الكلباين ،وب�شاير بنت
يعقوب العرميية ،وهناء بنت �إبراهيم البلو�شية ،وريهام بنت �إياد البدرية.
متويل بحثي �ضمن من�صة �إيجاد من ِقبل �شركة �أوربك مل�شروع (حتويل النفايات البال�ستيكية ال�صلبة �إلى وقود �سائل با�ستخدام تقنية
الإنحالل احلراري) للطلبة� :أحمد بن عي�سى املعمري ،وفاطمة بنت حممد اليحمدية ،وحممد بن علي املعمري ،و�سو�سن بنت �صالح
القرطوبية ،و�شادي ن�ش�أت �سامي حنا.
فازت الطالبة بلقي�س الرحيلية باملركز الأول يف م�سابقة خمتربات اجلدران املت�ساقطة على م�ستوى ال�سلطنة امل�شاركة يف خمتربات
اجلدران املت�ساقطة يف برلني �أملانيا 2018م عن م�شروع (ك�سر جدار الوقود البديل با�ستخدام روث الإبل وبرو�سوبي�س جوليفلورا).
ح�صلت الطالبة منتهى البلو�شية على �شهادة تقدير وم�شاركة من الق�سم ال�سعودي من معهد االحرتاق � SASCIضمن االجتماع ال�سنوي
الثامن ،وقد �شاركت يف امل�ؤمتر خالل الفرتة  2-1مايو2018م يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.

كلية الشرق األوسط






ح�صلت الطالبة نعمة بنت �سامل ال�سيابية على جائزة جمل�س البحث العلمي عن م�شروع (تطبيق التعرف على الوجه لفح�ص هويات
الأ�شخا�ص والتحقق من �شرعية وجودهم يف البالد).
نالت الطالبة منال البلو�شية جائزة الباحث العماين يف املياه 2017م املمنوحة من مركز �أبحاث حتلية املياه يف ال�شرق الأو�سط
( ،)MEDRCوذلك عن م�شروع (حتقيقات حول خ�سارة املياه يف م�سقط :نظام تزويد مياه ال�سيب )Case Study
ح�صل م�شروع (نظام �إدارة الن�شاط اليومي التلقائي لل�شخ�ص امل�سن) للطالبتني عبري بنت نا�صر بن حمود ال�سيابية ،والعنود بنت
عبداهلل بن �أحمد العلوية على جائزة جمل�س البحث العلمي؛ كونه �أف�ضل م�شروع منجز بق�سم ال�صحة واخلدمات االجتماعية حتت
رعايه متويل م�شاريع التخرج (.)FURAP

كلية مجان الجامعية








نالت الطالبة مزون بنت �سعيد الزدجالية من بني ثالثني �ألف مر�شح على جائزة الأداء العايل التي مينحها االحتاد العاملي لل�شباب
الدميقراطي ( ،)WFDYوقد ت�سلمت الفائزة اجلائزة من الرئي�س الرو�سي ،يف �سوت�شي برو�سيا.
ح�صل الطالب طالل بن �سامل اخلنب�شي �صاحب م�شروع (البنك الذكي) على جائزة  Hackathonالتي يتبناها البنك الوطني
العماين ،وهي عبارة عن م�سابقة تناف�سية تتيح ملطوري التطبيقات تقدمي فكرة تكنولوجية جديدة ت�سهم يف ت�شكيل الطريقة التي نرى
بها العامل.
و�ض ّم الفريق ًّ
ح�صل فريق ممثل للكلية على جائزة �أف�ضل عر�ض مرئي متنحها م�ؤ�س�سة �إجناز عمانَ ،
كل من الطلبة :حممود بن حامد
اليحيائي ،و�أحمد بن ماجد احلنيني ،وعلي بن عبداحلميد البلو�شي ،و�سمري بن عبداهلل الطوقي ،وبثينة بنت عبداهلل العرينية ،ورهف
ابنة حارب ال�شكيلية ،و�آالء بنت حممد اجلمالنية ،وفاطمة بنت علي اللواتية ،ونفال بنت �سعيد الهنائية ،ووئام بنت �سيف احلب�سية.
ودرع مق َّدم من اللجنة الوطنية لل�شباب لأف�ضل الأفكار املبتكرة.
ح�صلت الطالبة رهف بنت حارب ال�شكيلية على �شهادة تقدير ٍ
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جامعة صحار




و�ض ّم الفريقُ
�أحرز فريق الكلية على املركز الأول يف امل�سابقة الثالثة ع�شر لتجمع الهند�سة الكيميائية فى جامعة ال�سلطان قابو�سَ ،
الطلبة� :أ�سامة البلو�شي ،و�إقر�أ عبد الرحمن ،و�سارة اجلديدية ،وطاهر الظاهوري ،ويا�سر ال�سعدي ،ورا�شد املزروعي؛ وذلك عن
ت�صميمهم �سيارة تعمل بالطاقة الكيميائية.
احل�صول على متويل من جمل�س البحث العلمي مل�شاريع التخرج ( ،)FURAPوهي ما ي�أتي:






(ت�أثريات عوامل اجلو على ال�سلوك اجليوتقني للمخلفات الناجتة من املناجم) للطالبات� :آزاد ال�شبلية ،وفاطمة ال�شبلية ،وحليمة
الفار�سية ،وفاطمة ال�سعدية.
(تطوير وتقييم طابعات للمطبوعات ثالثية الأبعاد ال�ستخامها يف الت�صنيع والنمذجة) للطلبة :يا�سر ال�سعدي ،وم�ؤيد الهرا�سي،
وميعاد احلديدية ،و�إقر�أ عبد الرحمن.
(ت�صنيع هيدروجيل من �أك�سيد اجلرافني ال�ستخدامه يف عمليات الكتالي�سي�س ال�صناعية) للطالبات� :أمرية الهنائية ،ون�سرين
اجلوفلية ،ونعيمة ال�سعدية ،ومرمي العرميية.

كلية مسقط




متويل م�شروع (نظام مكتبة �إليكرتونية لكلية م�سقط) من ِقبل جمل�س البحث العلمي عن طريق دعم بحوث الطلبة ( ،)FURAPوقد
عمل على امل�شروع الطالبتان� :أمنية بنت �سامل اجلنيبية ،و�آمال بنت ن�صر الغنيمية.
�أحرزت الطالبة قا�ضية ال�سيابية جائزة �أف�ضل �أطروحة من جامعة ا�ستريلنج باململكة املتحدة عن �أطروحة بعنوان (حتليل جتريبي
لر�أ�س املال الفكري و�أداء من�ش�آت القطاع املايل ب�سلطنة عمان).
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الب ــــــاب الثان ــــــي

التعليم العالي

الفصـــــــــــل الرابـــــــــــع

تطويــر جــودة
التعليــم العالــي
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ً
أول :الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي
تنفيذاً للمر�سوم ال�سلطاين ال�سامي ( )2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي؛ تعمل الهيئة على تنظيم جودة التعليم
العايل بال�سلطنة ،مبا ي�ضمن له اال�ستمرار يف املحافظة على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية ،وت�شجيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل
عل��ى حت�س�ين جودته��ا الداخلي��ة .ويع��دُّ االعتم��اد الأكادميي �أح��د االخت�صا�صات الرئي�س��ة للهيئة ،وهو ينق�س��م �إىل مرحلت�ين� :أوالهما
تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سية ،وثانيهما :التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية.
تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي (المرحلة األولى من االعتماد المؤسسي)

بعد عقد من البدء يف تنفيذ هذه املرحلة �أمتت الهيئ ُة بنهاية العام 2018م تدقيق جودة ( )59م�ؤ�س�سة ،ومن الأن�شطة التي قامت
الهيئة بتنفيذها يف عام 2018م ما ي�أتي:
1.1االنتهاء من الزيارة التدقيقية لكلية العلوم ال�شرعية ،والكلية الع�سكرية التقنية ،و�أكادميية ال�سلطان قابو�س البحرية ،ومعهد العلوم
الطبوغرافية ،وكلية ال ّدفاع الوطني ،والعمل جا ٍر على �إعداد تقارير تدقيق اجلودة اخلا�ص بكل منها.
2.2العمل على حتديث دليل تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سية باللغة الإجنليزية ،وحتديث م�سودة الن�سخة العربية منه.
3.3االنتهاء من �إعداد تقريري تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سية لكل من :جامعة ال�شرقية ،وجامعة الربميي ،ون�شرهما� ،إ�ضافة �إلى ترجمة
ُم َل َّخ َ�ص ْيهما التنفيذيني.
4.4اال�ستمرار يف تعيني املراجعني اخلارجيني يف ال�سجل الوطني للمراجعني اخلارجيني.
ً
م�ستقبل �ضمن فرق التدقيق التي �ست�شكلها الهيئة.
5.5عقد ور�شة عمل يف يونيو 2018م؛ لتدريب املراجعني اخلارجيني للعمل
عال �ضمن اجلدول الزمني لتدقيق جودة م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وهي :كلية عمان للعلوم ال�صحية،
�6.6إدراج ثالث م�ؤ�س�سات تعليم ٍ
واملعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية ،وكلية ال�سلطان قابو�س الع�سكرية.
التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من االعتماد المؤسسي)

تعترب عملية التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية هي املرحلة التي تلي املرحلة الأوىل من االعتماد امل�ؤ�س�سي ،و�إحدى االخت�صا�صات
الرئي�سة للهيئة ،وبنهاية العام 2018م م ّرت ( )19م�ؤ�س�سة تعليم عال مبراحل خمتلفة من عملية التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية،
وقد قامت الهيئة يف عام 2018م بالأن�شطة الآتية:
1.1القيام بعملية التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،و�إ�صدار م�سودات التقارير اخلا�صة ب�ست م�ؤ�س�سات (كلية وجلات للعلوم التطبيقية،
وجامعة ال�سلطان قابو�س ،وكلية الدرا�سات امل�صرفية واملالية ،وكلية عمان البحرية الدولية ،وكلية الربميي اجلامعية ،وكلية عمان
للإدارة والتكنولوجيا).
2.2البدء ب�إجراءات التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ل�سبع م�ؤ�س�سات (اجلامعة العربية املفتوحة فرع �سلطنة عمان ،وكلية البيان ،واجلامعة
الأملانية للتكنولوجيا يف عمان ،وكلية عمان لل�سياحة ،وكلية م�سقط ،وكلية ال�شرق الأو�سط ،والكلية الدولية للإدارة والتكنولوجيا).

�3.3إ�صدار تقارير ونتائج عملية التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ل�ست م�ؤ�س�سات (جامعة �صحار ،وكلية اخلليج ،وكلية الزهراء للبنات،
وكلية كالدونيان الهند�سية ،وكلية مزون ،وكلية �صور اجلامعية) ،ون�شر النتائج على املوقع الإلكرتوين للهيئة.
�4.4إدراج ملحق �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية �إلى دليل التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،و َن ْ�شره على املوقع الإلكرتوين للهيئة
بعد اعتماده من ِق َبل جمل�س الإدارة.
5.5ا�ستمرار العمل على م�سودة دليل التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية باللغة العربية.
6.6عقد عدة ور�ش عمل للمراجعني اخلارجيني املحليني عن عملية التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،والتدريب على عمليتي تدقيق اجلودة
امل�ؤ�س�سية والتقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية.
7.7تعريف بع�ض اجلهات احلكومية بعملية التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية من خالل ا�ست�ضافة بع�ض من موظفيها يف الور�ش التدريبية
التي تقدمها الهيئة للمراجعني اخلارجيني املحليني ،ومن هذه اجلهات :وزارة التعليم العايل ،والأمانة العامة ملجل�س التعليم ،واملجل�س
العماين لالخت�صا�صات الطبية ،و�شرطة عمان ال�سلطانية.
�8.8إ�صدار القرار رقم ( )2018/3ب�ش�أن حتديد ر�سوم املرحلة الثانية من االعتماد امل�ؤ�س�سي ،والقرار رقم ( )2018/4ب�ش�أن حتديد
مواعيد العمليات اخلارجية ل�ضمان اجلودة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة ،واعتماد القرارين من قبل وزارة املالية،
واجلهات املعنية الأخرى ،وتعميمهما على اجلهات ذات العالقة.
9.9درا�سة طلبات بع�ض م�ؤ�س�سات التعليم العايل بت�أجيل مواعيد التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.
1010العمل على توفري نظام ملقارنة نتائج عمليات التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية؛ ليكون متاح ًا �ضمن تطبيقات الهواتف الذكية.
إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية

ُتعد عملية �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية عملية ال ُب ّد �أن مت ّر بها م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي ح�صلت على اعتماد م�شروط،
�أو و�ضعت حتت املالحظة؛ وذلك للو�صول �إىل نظام االعتماد امل�ؤ�س�سي املعتمد .وبنهاية العام 2018م مرت ثمان م�ؤ�س�سات تعليم عالٍ
مبراحل خمتلفة من عملية �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية؛ فقد قامت الهيئة يف �أثناء العام 2018م بالأن�شطة الآتية:
ً
تف�صيل لعملية �إعادة التقومي ،ون�شره على املوقع الإلكرتوين للهيئة.
�1.1إ�صدار ملحق لدليل التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،يت�ضمن
�2.2إ�صدار تقرير �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية للكلية العلمية للت�صميم (املحاولة الأولى).
3.3االنتهاء من زيارة �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية مل�ؤ�س�ستني (جامعة ظفار ،والكلية احلديثة للإدارة والعلوم) والعمل جا ٍر على
�إعداد تقارير �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية لهاتني امل�ؤ�س�ستني.
4.4درا�سة طلبات الت�أجيل يف مواعيد �إعادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية لثالث م�ؤ�س�سات (كلية الزهراء للبنات ،وكلية اخلليج ،وكلية
مزون) واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.
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اعتماد البرامج األكاديمية

بد�أت الهيئة يف العام 2018م يف م�شروع مراجعة معايري و�إجراءات اعتماد الربامج الأكادميية يف �ضوء اخلربة املكت�سبة من عمليات
التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،وتدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة ،والقيا�س املرجعي مع املمار�سات الدولية اجليدة ،ومن
�أهم ما قامت به الهيئة يف هذا املجال يف العام 2018م الأن�شطة الآتية:
مقرتحا بتقلي�ص عدد معايري اعتماد
1.1و�ضع ت�صور مل�شروع مراجعة معايري و�إجراءات اعتماد الربامج الأكادميية ،وقد ت�ضمن الت�صور
ً
الربامج الأكادميية �إلى ثالثة معايري ،وبع�ض التعديالت لزيادة كفاءة وفاعلية عملية االعتماد.
�2.2إجراء َم ْ�سح بيئي للربامج الأكادميية التي تطرحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف ال�سلطنة.
3.3االنتهاء من �إعداد م�سودة اثنني من معايري اعتماد الربامج الأكادميية ،واملقايي�س التي تندرج حتتها.
4.4عقد ور�شة عمل داخلية ملناق�شة م�سودة معايري اعتماد الربامج الأكادميية ،و�إجراءات اعتماد عدد من الربامج بو�صفها حزمة
واحدة ،والأولويات التي تت�ضمنها عملية �إدراج الربامج الأكادميية يف اجلدول الزمني للتقومي مقابل معايري الربامج الأكادميية.
تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

ت�أتي عملية تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة ،التي تطرحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة� ،ضمن ركائز العمل
الرئي�سة للهيئة ،ومن �أهم الأن�شطة التي �أجنزتها الهيئة يف هذا ال�ش�أن يف عام 2018م ،ما ي�أتي:
1.1ن�شر تقارير تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة على املوقع الإلكرتوين للهيئة لأربع م�ؤ�س�سات خ�ضعت لعملية التدقيق يف العام
2017م ،وهي (كلية عمان البحرية الدولية ،وكلية عمان لطب الأ�سنان ،والكلية العلمية للت�صميم ،وجامعة ظفار).
2.2االنتهاء من الزيارة التدقيقية جلودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة التي تطرحها خم�س م�ؤ�س�سات (جامعة الربميي ،وكلية الربميي
اجلامعية ،وجامعة ال�شرقية ،وكلية اخلليج ،والكلية احلديثة للتجارة والعلوم) ،والعمل جا ٍر على �إعداد تقارير التدقيق اخلا�صة بهذه
الربامج.
عال ،متت جدولتها لتقدمي وثائق الدرا�سة الذاتية اخلا�صة
3.3تنظيم ور�شتي عمل ،يف �شهر مايو لتدريب ثالث وثالثني م�ؤ�س�سة تعليم ٍ
بتدقيق جودة براجمها الت�أ�سي�سية العامة يف العام 2019م.
4.4ت�شكيل فرق العمل ا�ستعدادًا لتدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة لأربع م�ؤ�س�سات (جامعة ال�سلطان قابو�س ،وجامعة نزوى ،وكلية
الدرا�سات امل�صرفية واملالية ،وكلية جمان اجلامعية).
5.5االنتهاء من �إعداد ت�صور حول حتديد ر�سوم تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة التي تقدمها �شبكة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل،
ورفعه �إلى وزارة املالية للدرا�سة واالعتماد.
6.6مراجعة الإ�صدار احلايل لدليل تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة؛ ل�ضمان م�ستوى �أعلى من الو�ضوح والدقة يف بع�ض جوانبه.
7.7التقدم يف ترجمة دليل تدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة؛ ا�ستعداد ًا لتدقيق الربامج املطروحة باللغة العربية.

االعتراض والتظلم

يعترب نظام االعرتا�ض والتظلم �أحد �أهم مرتكزات النظام الوطني لإدارة اجلودة يف التعليم العايل يف ال�سلطنة ،وقد قامت الهيئة
بتنفيذ الأن�شطة الآتية يف العام 2018م:
1.1ت�شكيل جلان اعرتا�ض وتظلم ،ومراجعة طلبات االعرتا�ض والتظلم من تقارير التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ،املقدمة من ثالث
م�ؤ�س�سات (كلية مزون ،وكلية اخلليج ،وجامعة �صحار).
2.2مراجعة �إجراءات االعرتا�ض والتظلم بنا ًء على اخلربة املكت�سبة يف هذا املجال ،والقيام ب�إعداد الن�سخة ( )3-3من دليل االعرتا�ض
والتظلم ،ون�شرها على املوقع الإلكرتوين للهيئة.
مشروع تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت

ً
ا�ستكمال للأعمال املتعلقة بتنفيذ م�شروع تطوير الإطار الوطني للم�ؤهالت تزام ًنا مع التطور احلا�صل يف �أنظمة التعليم العايل؛ مت
االنتهاء يف هذا العام مما ي�أتي:
1.1م�صادقة جمل�س �إدارة الهيئة على وثيقة الإطار الوطني للم�ؤهالت ال�ستخدامها يف العمليات التجريبية لإدراج امل�ؤهالت على الإطار
الوطني للم�ؤهالت.
2.2االنتهاء من �إعداد ال�سيا�سات والإجراءات التالية اخلا�صة بتنفيذ الإطار الوطني للم�ؤهالت:


م�سودة ال�سيا�سة الوطنية اخلا�صة ب�إدراج امل�ؤهالت على الإطار الوطني للم�ؤهالت.



م�سودة الإر�شادات اخلا�صة ب�إدراج امل�ؤهالت على الإطار الوطني للم�ؤهالت.



م�سودة ال�سيا�سة الوطنية اخلا�صة بحوكمة الإطار الوطني للم�ؤهالت و�إدارته وتنفيذه.



م�سودة ال�سيا�سة الوطنية اخلا�صة ب�ضمان جودة الإطار الوطني للم�ؤهالت.



م�سودة الإر�شادات اخلا�صة ب�ضمان جودة الإطار الوطني للم�ؤهالت.



م�سودة ال�سيا�سة الوطنية اخلا�صة بت�سكني امل�ؤهالت الأجنبية والدولية على الإطار الوطني للم�ؤهالت.

3.3عقد عدد من اجلل�سات التعريفية مب�شروع تطوير الإطار الوطني للم�ؤهالت لكل من �أ�صحاب العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية.
4.4التوا�صل مع عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وجهة احرتافية واحدة؛ للم�شاركة يف العمليات التجريبية لإدراج امل�ؤهالت على الإطار
الوطني للم�ؤهالت.
�5.5إعداد املواد التدريبية لور�ش بناء القدرات اخلا�صة ب�إجراءات �إدراج امل�ؤهالت على الإطار الوطني للم�ؤهالت.
6.6ت�شكيل فريق عمل ملتابعة مبادرة تعزيز قدرة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي؛ ال�ستكمال الإطار الوطني للم�ؤهالت وتنفيذه،
ومتكينها من تطبيق نظام االعتماد على جميع قطاعات التعليم الأكادميي والتقني واملهني.
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7.7عقد حفل �إطالق العمليات التجريبية لإدراج امل�ؤهالت على الإطار الوطني للم�ؤهالت ،وذلك بتاريخ  13دي�سمرب 2018م.
8.8عقد ور�ش بناء القدرات حول �إجراءات �إدراج امل�ؤهالت على الإطار الوطني للم�ؤهالت ،وذلك للم�ؤ�س�سات امل�شاركة يف العمليات
التجريبية.
االرتقاء بمستوى جودة التعليم العالي

ا�ستمرا ًرا يف جهود الهيئة يف جمال االرتقاء مب�ستوى جودة التعليم العايل؛ وذلك لتحقيق �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة
(2020 - 2016م) ،مت خالل هذا العام تنفيذ ما ي�أتي:
1.1تقدمي الدعم للجمعية العمانية للجودة يف التعليم العايل ،من خالل م�شاركة الهيئة ب�شكل منتظم يف اجتماعات جمل�س �إدارة اجلمعية،
وتقدمي الدعم له كلما اقت�ضى ذلك.
2.2امل�شاركة يف معر�ض �إيدوتراك للتعريف بالنظام الوطني لإدارة اجلودة يف ال�سلطنة.
3.3اال�ستمرار يف تعيني املراجعني اخلارجيني املحليني وتدريبهم ،و�إ�شراكهم يف عمليات املراجعة اخلارجية التي تقوم بها الهيئة؛ لتكوين
جمموعة من املحرتفني يف جمال �ضمان جودة التعليم العايل.
4.4عقد عدد من الور�ش التدريبية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف جمال عمليات تدقيق اجلودة امل�ؤ�س�سية والتقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية،
وتدقيق جودة الربامج الت�أ�سي�سية العامة.
5.5الإ�سهام يف اجلهود املبذولة من اجلهات احلكومية املخت�صة والرامية لالرتقاء بجودة التعليم ،وذلك من خالل الع�ضوية يف اللجان
واملجال�س التي ت�شكلها هذه اجلهات.
�6.6إعداد �أوراق عمل عن �أن�شطة الهيئة لتقدميها يف امل�ؤمترات املحلية والدولية؛ وذلك لإبراز الدور الذي تقوم به الهيئة لالرتقاء مب�ستوى
جودة التعليم العايل بال�سلطنة؛ ذلك �أن �إظهار الثقة يف هذا النظام على امل�ستوى الإقليمي والدويل ي�ساعد يف دعم جهود م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الرامية �إلى التعاون واالرتباط مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ذات امل�ستوى العايل وغريها من اجلهات املخت�صة خارج
ال�سلطنة ،مبا ي�سهم يف االرتقاء بجودة امل�ؤ�س�سات املحلية.
7.7ن�شر ثقافة اجلودة من خالل تقدمي عرو�ض مرئية للم�ؤ�س�سات الوطنية احلكومية واخلا�صة؛ لبيان م�ستجدات عمل الهيئة ،والتعريف
مبختلف الأن�شطة التي تقوم بها الهيئة؛ لتح�سني جودة التعليم العايل بال�سلطنة.

ً
ثانيا :وزارة التعليم العالي
زيارات معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

من منطلق احلر�ص على متابعة �سري العملية التعليمية مب�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة؛ قامت املديرية العامة للجامعات والكليات
اخلا�صة بالإعداد لتنفيذ زيارات ميدانية ملعايل الدكتورة الوزيرة ملتابعة الربامج الأكادميية املطروحة بكل م�ؤ�س�سة وم�ستجداتها ،ومت
خالل اللقاءات مع ر�ؤ�ساء اجلامعات والعمداء ور�ؤ�ساء الأق�سام وكذلك املجال�س الطالبية االطالع على الأو�ضاع احلالية والبيئة التعليمية
لهذه امل�ؤ�س�سات.
اللقاء السنوي لسعادة الدكتور وكيل الوزارة مع رؤساء وعمداء الكليات

ُع ِقد اللقاء ال�سنوي الذي يجمع بني �سعادة الدكتور وكيل الوزارة مع ممثلي اجلامعات والكليات اخلا�صة لهذا العام يف يوم االثنني املوافق
2018/12/17م بفندق كراون بالزا مبدينة العرفان ،ويف اللقاء ُنوق�ش عدد من املوا�ضيع التي طرحتها عدد من امل�ؤ�س�سات التعليمية،
�إ�ضافة �إلى تقدمي عرو�ض مرئية من خمتلف اجلهات املعنية بالتعليم العايل بال�سلطنة.
دراسة وتحليل التقارير التقييمية الصادرة من جهات االرتباط الخارجية

حتر�ص الوزارة على �ضمان التزام م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة بتطبيق معايري و�ضوابط اجلودة املتعارف عليها حمل ًيا ودول ًيا يف
جمال التعليم العايل؛ لذا فقد قامت الوزارة ِبحث م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة ب�ضرورة عقد اتفاقيات ارتباط �أكادميي ومذكرات
تفاهم مع م�ؤ�س�سات تعليمية خارجية مرموقة ،على �أن تت�ضمن بنودها قيام تلك امل�ؤ�س�سات بزيارات تقييمية دورية للم�ؤ�س�سات املحلية؛
وذلك ملتابعة �سري العملية التعليمية� ،إ�ضافة �إلى م�ساعدتها يف التغلب على املعوقات والتحديات التي قد ت�صادفها من خالل م�شاركتهم
در�ست الوزارة خالل العام 2018م تقريرين اثنني من التقارير التقييمية ،مع خططها العالجية ال�صادرة
خرباتهم يف املجال نف�سه ،وقد
ْ
عن اجلامعات ال�شريكة املرتبطة مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة املحلية.
دراسة اتفاقيات /مذكرات التفاهم والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي المحلية ومؤسسات
التعليم العالي الخارجية

عال خا�صة� ،إ�ضافة
قامت الوزارة خالل عام 2018م بدرا�سة وحتليل عدد ( )7اتفاقيات ارتباط �أكادميي موزعة على ( )4م�ؤ�س�سات تعليم ٍ
عال خا�صة؛ وذلك للت�أكد من مدى ا�ستيفائها ملتطلبات االرتباط
�إلى عدد ( )17مذكرة تفاهم موزعة على عدد ( )9م�ؤ�س�سات تعليم ٍ
الأكادميي التي تكفل حقوق كال الطرفني وواجباتهما.
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ً
ثالثا :جامعة السلطان قابوس
•






االعتماد األكاديمي الدولي للبرامج اآلتية:

برناجما التكنولوجيا احليوية والأحياء البيئية يف البكالوريو�س بكلية العلوم من خالل وكالة (.)ASIIN
برناجما البكالوريو�س واملاج�ستري يف اجلغرافيا مع م�ساراته التخ�صي�صية يف كلية الآداب والعلوم االجتماعية من خالل امل�ؤ�س�سة
الأملانية لالعتماد الأكادميي (.) AQAS
برناجما البكالوريو�س واملاج�ستري يف علم االجتماع ،وكذلك برناجما البكالوريو�س واملاج�ستري يف العمل االجتماعي بكلية الآداب
والعلوم االجتماعية من خالل امل�ؤ�س�سة الأملانية لالعتماد الأكادميي (.)AHPGS



برنامج املاج�ستري يف درا�سات املعلومات بكلية الآداب والعلوم االجتماعية من م�ؤ�س�سة(.)CLIP



تطوير ومراجعة �صياغة ال�سيا�سات الآتية:


�سيا�سة الإر�شاد الطالبي.



�سيا�سة خدمة املجتمع.



�سيا�سة التوجيه الوظيفي.



�سيا�سة �إعداد ومراجعة الهياكل التنظيمية.



�سيا�سة امللكية الفكرية.



�سيا�سة املراجعة الذاتية للمجال�س واللجان



�سيا�سة �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س.

رابعا :كليات العلوم التطبيقية
ً


ت�شكيل جلنة فنية باملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية؛ ملتابعة �ضمان اجلودة بكليات العلوم التطبيقية.



اعتماد �إجراءات �سيا�سات كليات العلوم التطبيقية.



تنفيذ ور�شة لر�ؤ�ساء �أق�سام �ضمان اجلودة ،حول م�شروع م�ؤ�شرات الأداء والكتابة بنظام (.)ADRI



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



ا�ستحداث �سيا�سة جديدة (�إدارة اخلدمات والأنظمة الإلكرتونية).



جاري العمل على �إعداد �سيا�سة لإدارة املجل�س الأكادميي وجمل�س الأمناء.



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



مراجعة اللجنة الفنية ل�ضمان اجلودة لتقرير التقومي يف مقابل املعايري لكلية العلوم التطبيقية ب�صاللة.

خامسا :الكليات التقنية
ً












�إقامة العديد من الدورات التوعوية والتدريبية وب�صفة منتظمة ،حول منهجية و�آليات �ضمان اجلودة للموظفني واملحا�ضرين.
�إقامة ور�شة عمل يف كل كلية ملراجعة وتقييم اخلطة اال�سرتاتيجية للكليات التقنية (2018 - 2013م) مب�شاركة موظفي الكلية وممثلي
الطلبة واملعنيني من املجتمع والقطاع اخلا�ص.
�إقامة ور�شة تطوير اخلطة اال�سرتاتيجية (2024- 2019م) للكليات التقنية ،مب�شاركة ما يقارب ( )150من ممثلي الوزارة ،وجمل�س
�أمناء الكليات ،واملديرية العامة للتعليم التقني ،ودائرة اجلودة ،و�أع�ضاء من الهيئة الإدارية والأكادميية ،واملجل�س الطالبي بالكليات
التقنية ،ومتت اال�ستعانة مبمثلني من القطاع ال�صناعي وبخربات وكفاءات وطنية لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية.
اعتماد نظم خدمات �إلكرتونية لت�سهيل التوا�صل بني موظفي الكلية ،وحت�سني �سري العمل يف معظم املعامالت اليومية ،مثل :نظام تقييم
الطلبة (التغذية الراجعة) للعملية التعليمية ،ونظام ا�ستمارات �إلكرتونية لطلب اخلدمات ،ونظام �إلكرتوين لإدارة املخاطر ،ونظام
�شكاوى الطلبة والتظلم ،و�آخر للمقرتحات.
مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة داخل الكليات وتطويرها؛ حيث تعمل جلنة �إدارة ال�سيا�سات داخل كل كلية  -ب�صفة دورية -
با�ستعرا�ض التغذية الراجعة من امل�ستفيدين ملختلف ال�سيا�سات والإجراءات وتقييمها ،والنظر يف �إمكانية تطويرها مبا يتالئم مع
متطلبات العمل ،ورفع التو�صيات ملجال�س الكليات العتمادها.
حت�سني الإجراءات املتعلقة بالتدقيق الداخلي واخلطط الت�شغيلية ب�شكل دائم ،من خالل املراجعة والتحليل الب ّناء خلطط العمل،
والتخطيط املبكر لها من قبل ق�سم �ضبط اجلودة يف كل كلية ب�صفة دورية ،وكذلك طرح جميع املتطلبات على طاولة احلوار يف جمال�س
الكلية املختلفة ،واحل�صول على التغذية الراجعة من قبل جمال�س الكليات ،وا�ستثمار الأفكار لتطوير تلك الإجراءات.

سادسا :كلية العلوم الشرعية
ً
قيام فريق عمل من الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي بزيارة تدقيقية للكلية ،حيث مت مقابلة بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمناء ،وعميد الكلية
وم�ساعديه ،ور�ؤ�ساء الأق�سام العلمية ،و�أع�ضاء من املجل�س الأكادميي ،وامل�س�ؤولني الإداريني ،وبع�ض جلان الكلية الإدارية والأكادميية،
وجمموعة من الأ�ساتذة والطالب واخلريجني ،وممثلني للجهات امل�ستفيدة من خمرجات الكلية ،ويف �أثناء تلك الزيارة طلب الفريق �أدلة
�إ�ضافية مت توفريها ،كما اجتمع الفريق بعميد الكلية ،وبع�ض موظفي الكلية؛ وذلك لتقدمي التغذية الراجعة الأولية.
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سابعا :الجامعات والكليات الخاصة
ً
كلية الدراسات المصرفية والمالية

مذك��رة تع��اون م��ع كلي��ة م�س��قط  :ب��ادرت الكلي��ة م�ؤخ � ًرا �إلى توقيع مذك��رة تعاون مع كلية م�س��قط؛ من �أج��ل تقييم الربنامج الت�أ�سي�س��ي
( )GFPيف الكليتني؛ تطل ًعا �إلى حت�سني ال ِب ْنية التحتية ،وجعل العملية التعليمية �أكرث مواكبة للتغريات املعرفية والتكنولوجية.
كلية البريمي الجامعية

االرتب��اط م��ع اجلامع��ة الأردني��ة ،والعم��ل عل��ى ط��رح برام��ج جدي��دة  :قامت الكلي��ة بتوقيع اتفاقي��ة ارتباط �أكادميي جدي��د مع اجلامعة
الأردني��ة يف اململك��ة االردني��ة الها�ش��مية ،ومبوجب هذه االتفاقية �س � ُيطرح برنامج املاج�س��تري يف �إدارة الأعمال ،وبرنامج البكالوريو���س يف
تخ�ص�صي االقت�صاد واللغات.
كلية عمان البحرية الدولية




نظام �ضبط اجلودة �آيزو � : 9001أجنزت الكلية كل متطلبات نظام �ضبط اجلودة العاملي �آيزو  )ISO 9001:2015( 9001وح�صلت
على االعتماد من م�ؤ�س�سة كال�س ان كي اليابانية (.)Class NK
االعتماد الدويل يف املالحة البحرية  :ح�صلت الكلية بالتن�سيق مع وزارة النقل واالت�صاالت على املوافقة من وكالة ال�سالمة البحرية الأوروبية
بال�سماح خلريجي الكلية مبمار�سة �أن�شطة الإبحار يف دول االحتاد الأوروبي ،بعد توقيع ال�سلطنة على اتفاقيات ثنائية مع دول االحتاد.

كلية مجان الجامعية

توقي��ع �ش��راكة ب�ين كلي��ة جم��ان اجلامعية وهيئة التعليم العايل باململكة املتح��دة ( : )HEAيف يوليو 2017م و ّقعت كلية جمان اجلامعية
اتفا ًق��ا م��ع هيئ��ة التعليم الع��ايل باململكة املتحدة (املعروفة �س��اب ًقا ب�أكادميية التعلي��م العايل )HEA -؛ لت�صبح �ش��ري ًكا فاع ًال ،وقد ح�صل
�أربعة من املتقدمني على مرتبة "الزميل الأول" يف �صيف عام 2018م؛ وبهذا �سيقومون 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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مؤشرات تعليمية عن التعليم والتدريب المهني
أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني:

تو�س ًعا يف �أعداد الطلبة امللتحقني� ،إذ و�صل عدد الطلبة �إلى(  ) 4498طال ًبا وطالبة ،بن�سبة منو تق ّدر نحو  %18عن
حقق التدريب املهني ُّ
العام ال�سابق ،و ُي�ش ِّكل طلبة م�سار الدبلوم املهني نحو(  ) %70تقري ًبا من �إجمايل امللتحقني ،كما تظهر البيانات �أنه ال توجد اختالفات
كبرية يف ن�سب االلتحاق بني الذكور والإناث� ،إذ ُت�ش ِّكل الإناث نحو(  ) %48من �إجمايل امللتحقني.
�شكل رقم (� )١٥إجمايل �أعداد الطلبة امللتحقني مب�سارات التعليم والتدريب املهني ح�سب نوع امل�سار واجلن�س
يف العام الأكادميي 2018 / 2017م
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٪٨٤

أعداد الخريجين

اجلدول رقم ()٢٥
�أعداد اخلريجني يف م�سارات التعليم والتدريب املهني ح�سب نوع امل�سار واجلن�س يف العام الأكادميي 2018/2017م
المسار

الجنس

اإلجمالي

النسبة

%44.3
%55.7

ذكور

إناث

الدبلوم املهني

227

484

711

الدورات التدريبية املهنية

639

254

893

الإجمايل
الن�سبة

866
%54

738
%46

1604

%100

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

يهدف امل�شروع �إلى �إعداد نظام ومنهج معتمد دول ًّيا وحمل ًّيا ومطور ،وقابل للتطبيق بالكلية املهنية ب�صحم يف الربنامج الزراعي ،وتقدمي
اخلدمات اال�ست�شارية والتعليمية يف النظام التعليمي والتدريبي والدورات املنا�سبة لتطبيقه على برنامج الزراعة والب�ستنة بالكلية ،الذي
�أُبرم مع م�ؤ�س�سة  AOCRAADمبملكة هولندا.
توريد وتجهيز معدات وأجهزة لورشة الميكانيكا العامة بالكلية المهنية بالسيب:

يهدف امل�شروع �إلى جتهيز ور�شة امليكانيكا واملختربات اخلا�صة بها ب�أحدث املعدات والأجهزة وفق �أحدث املعايري ،و�ستتيح املجال �أمام
املتدربني لتطوير معرفتهم باالرتكاز على تقنيات حديثة متطورة يف جمال امليكانيكا ،وقد �أُ ْنز امل�شروع بتمويل من امل�ؤ�س�سة التنموية
لل�شركة ال ُعمانية للغاز الطبيعي املُ َ�سال� ،ضمن مبادراتها يف تعزيز اجلهود احلكومية ودعمها ،الرامية �إلى االرتقاء باخلدمات املق َّدمة
للوطن واملواطن وترجمة للتعاون املثمر بني القطاعني العام واخلا�ص (طـــور التنفيذ).
مشروع تطوير الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة:

يهدف امل�شروع �إلى تركيز تخ�ص�صات العلوم البحرية بالكلية املهنية للعلوم البحرية باخلابورة؛ ب�سبب موقعها اجلغرايف املالئم واملنا�سب
لتخ�ص�صات تربية الأحياء املائية واال�ستزراع ال�سمكي وهند�سة ال�صيد؛ ولأجل ذلك اعتُمدت �صيانة القاعات الدرا�سية واملختربات
اخلا�صة بالعلوم البحرية ،وتهيئة نقل املحاكيات واملختربات وجتهيزات ومعدات ور�ش امليكنة البحرية من الكلية املهنية ب�صاللة �إلى الكلية
املهنية للعلوم البحرية باخلابورة (طـــور التنفيذ).
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االبتكار والريادة في التعليم والتدريب المهني
الريادة في التعليم والتدريب المهني :

ا�ستمرا ًرا للنهج املتبع يف التعليم والتدريب املهني لت�شجيع املبادرات الطالبية بالكليات املهنية ،كانت للكليات املهنية عدة م�شاركات يف
خمتلف املجاالت ،ومن هذه امل�شاريع واالبتكارات ما ي�أتي:
� ً
أول :م�شروع ا�ستزراع �سمكي ونباتي بتحكم �أوتوماتيكي و�إلكرتوين يعمل بالطاقة ال�شم�سية ،و�شارك بهذا امل�شروع طلبة الكلية املهنية
ب�صاللة يف م�سابقة جائزة الغرفة لالبتكار ،وينظمها جمل�س البحث العلمي ،وقد ت�أهل امل�شروع للمرحلتني الأولى والثانية مع ح�صوله على
جوائز نقدية تقديرية.
ثان ًيا :م�شروع « ا َمل َط ّب الذكي» ،وتتمثل فكرة امل�شروع يف و�ضع �أجهزة ا�ست�شعار (ح�سا�سات) على بعد معني قبل ا َمل َط ّب (كا�سر ال�سرعة)،
بحيث ي�ست�شعر �سرعة املركبة بعدها يبد�أ باالرتفاع يف حال جتاوزت ال�سيارة �سرعة معينة وذلك للحد من ال�سرعة.
ثال ًثاَ :م َطب �إنارة لتوليد الطاقة الكهربائية من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب ،وتقوم فكرته على َو ْ�ضع جهاز �أ�سفل املطب يقوم بتحويل
الطاقة احلركية �إلى طاقة كهربائية من خالل اال�ستفادة من عبور املركبات؛ ليقوم بعد ذلك بتزويد الطاقة الكهربائية مل�صابيح الإنارة
بالطريق.
راب ًعا :م�شروع «حان وقت توفري الكهرباء» من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب ،وتتلخ�ص فكرة امل�شروع يف تثبيت جهاز
( )microcontrollerيف ع ّداد الكهرباء ،فبعد حتديد �سقف معني ال�ستهالك الكهرباء يقوم اجلهاز بف�صل الدائرة الكهربائية من
�شبكة الكهرباء ،لتتز ّود بعد ذلك طاقتها من خاليا الطاقة ال�شم�سية.
خام�سا :م�شروع «احلافلة» من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب ،ويهدف �إلى �إيجاد حلقة توا�صل بني �أولياء الأمور و�سائقي احلافالت
ً
والإدارة املدر�سية؛ ل�ضمان الأمن وال�سالمة للطلبة من خالل تزويد احلافالت بتقنية ذكية تتيح للمتتبع معرفة م�سار الطالب؛ ملعاجلة
م�شكلة ن�سيان الأطفال يف حافالت املدار�س .
حت�س�س الأج�سام،
ً
�ساد�سا :م�شروع «قفاز للمكفوفني» من ابتكار طلبة الكلية املهنية بال�سيب ،يهدف امل�شروع �إلى م�ساعدة املكفوفني �إلى ّ
وجت ّنب املخاطر وحتديد م�سار الطريق.
�ساب ًعا :م�شروع «�إنتاج الوقود احليوي» من ابتكار طلبة الكلية املهنية للعلوم البحرية ،ويهدف �إلى �إيجاد احللول البديلة للطاقة� ،إذ تقوم
الفكرة على �إنتاج الوقود احليوي من الطحالب.

مسابقة المهارات العمانية الثالثة 2018 / 2017م :

مت م�سابقة املهارات ال ُعمانية املهنية الثالثة ل�سبع مهارات مهنية ،هي( :التربيد والتكييف ،وتقنية ال�سيارات ،والكهرباء،
يف هذا العام ُن ّظ ْ
والإلكرتونيات ،والدهان والديكور ،واللحام ،وت�صفيف ال�شعر) ،وبلغ عدد املت�سابقني ( )50مت�سابق ًا ،مب�شاركة ( )29مدر ًبا.
الفائزون بمهارة اإللكترونيات:
الميدالية

المتسابق

الذهبية

ليا بنت �أحمـــــــد بن �سامل الغريبية

الفضية

�آالء بنت حمود بن �سعيد العوي�سية

البرونزية

ريان بنت را�شد بن خلفان الهنائية

الفائزون بمهارة الكهرباء:
الميدالية

المتسابق

الذهبية

عمار بن �سامل بن �صالح ال�شكيلي

الفضية

�أحمد بن �سامل بن حممد احلرا�صي

البرونزية

حمد بن علي بن �سعيد الق�صابي

الفائزون بمهارة السيارات:
الميدالية

المتسابق

الذهبية

عمر بن فدى ح�سني ح�سن الرئي�سي

الفضية

�سيف بن �ســـالـــم بن �سيف احلو�سني

البرونزية

حمزة بن عبداهلل بن علي ال�سليمانــي
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الفائزون بمهارة التبريد والتكييف:
الميدالية

المتسابق

الذهبية

ل�ؤي بن خلفان بن �سليمان ال�سليمي

الفضية

عبداملجيد بن عبداهلل بن �سامل ال�شكيلي

البرونزية

حممد بن خمي�س بن خلفان ال�صواعي

الفائزون بمهارة الدهان والديكور:
الميدالية

المتسابق

الذهبية

فاطمة بنت علي بن �سليمان العي�سائية

الفضية

مزنــــة بنت �سعيد بن م�سلــم النظريية

البرونزية

راحيــــل بنت الن�صـــر بن �سيف العزرية

الفائزات بمهارة تصفيف الشعر:
الميدالية

المتسابق

الذهبية

ابتهـــال بنت �أحمـــد بن �صالح البلو�شية

الفضية

�أنــوار بنت علي بن عبداهلل البو�سعيدية

البرونزية

خلــود بنت حمـــود بن را�شــد املقبالية

تطوير جودة التعليم والتدريب المهني:
تعتمد منظومة التعليم والتدريب املهني على ا�سرتاتيجية ترتكز على ر�ؤية ور�سالة ،و ُيتابعها بدقة فريق متخ�ص�ص يف اجلودة ،يقوم
بالإ�شراف على تطبيق جميع الآليات وال�سيا�سات والأهداف الفرعية.
وي�شرتك القطاع اخلا�ص يف نطاق هذه املنظومة؛ وذلك لإعداد املعايري املهنية واللجان التخ�ص�صية وجمل�س الأمناء وجمل�س الكليات
بن�سب مت�ساوية  ،كما يوجد اعتماد م�ؤ�س�سي لإحدى الكليات من م�ؤ�س�سة ( )EALالربيطانية وهي الكلية املهنية بال�سيب ،وامل�شاركة مع
الهيئة ال ُعمانية لالعتماد الأكادميي ( )OAAAلإدراج ك ّل م�سارات التعليم والتدريب املهني �ضمن منظومة امل�ؤهالت العمانية ،وتقييم
الكلية املهنية وفق املعايري امل�ؤ�س�سية املعتمدة بالهيئة.
ويقوم فريق اجلودة بت�أطري اجلودة بالكليات املهنية للت�أكد والإ�شراف على �إجراءات اجلودة ال�شاملة كافة ،وفق اال�سرتاتيجية املعتمدة
واخلطط اخلم�سية وال�سنوية الت�شغيلية من خالل اجتماعات وور�ش عمل م�ستمرة.
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خاتمة
ر�ص�د التقري�ر ال�س�نوي للتعلي�م لع�ام 2018م �أه َّ�م
البيان�ات وامل�ؤ�ش�رات الإح�صائي�ة اخلا�ص�ة بقط�اع
التعلي�م املدر�س�ي ،والع�ايل ،والتعلي�م والتدري�ب املهن�ي،
كم�ا �أب�رز �أه�م امل�ش�اريع الت�ي �أجنزته�ا امل�ؤ�س�س�ات
التعليمي�ة ب�ش�كل ع�ام ،والإجن�ازات الطالبي�ة يف
جم�ال االبت�كار ب�ش�كل خا��ص.
�إن ه�ذا التقري�ر يع�د راف�دً ا لرا�س�مي ال�سيا�س�ات
التعليمي�ة ومتخ�ذي الق�رار؛ لي�س�هم يف ت�ش�خي�ص
واق�ع القط�اع ،ث�م َر ْ�س�م اخلط�ط ومتابع�ة التنفي�ذ
وتقييم�ه م�ن �أج�ل الو�ص�ول �إل�ى خط�ط �أخ�رى
مط� َّورة ،هدفه�ا حت�سين ج�ودة التعلي�م مبختل�ف
�أنواع�ه ومراحل�ه يف �ض�وء التوجه�ات امل�س�تقبلية الت�ي
حددته�ا اال�ستراتيجية الوطني�ة للتعلي�م .2040
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