
ــان ــ ــ ــ ــ ــِة ُعــَمــ ــ ــ ــ ــ ــــي َسلــطنــ ــ ــ ــ فـ
التقرير السنوي للتعليم

2017م



ــان ــ ــ ــ ــ ــِة ُعــَمــ ــ ــ ــ ــ ــــي َسلــطنــ ــ ــ ــ فـ
التقرير السنوي للتعليم

2017م



حضرة صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم

حفظه اهلل ورعاه



ت
ويا

حت
لم

12كلمة رئيس المجلسا

14مقدمة

الباب األول: التعليم المدرسي
16

الفصل األول: مؤشرات تعليمية حول التعليم المدرسي

18أواًل: التعليم قبل المدرسي

20ثانيًا: التعليم المدرسي الحكومي والخاص

34الفصل الثاني: أبـــرز مشـاريــع وبرامج التعليم المدرسي الحكومي والخاص

42الفصل الثالث: تطـــــويــــر جــــودة التعليــــم المدرسي الحكومي والخاص

46الفصل الرابع: االبتكــار والريــادة في التعليم المدرسـي الحكومي والخاص

الباب الثاني: التعليم العالي
70

الفصل األول: مؤشرات تعليمية حول التعليم العالي

79أواًل: جامعة السلطان قابوس

83ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية

84ثالثًا: الكليات التقنية

85رابعًا: المعاهد الصحية

87خامسًا: كلية العلوم الشرعية

88سادسًا: الجامعات والكليات الخاصة

98الفصل الثاني: أبرز مشاريع وبرامج التعليم العالي

100أواًل: وزارة التعليم العالي

102ثانيًا: جامعة السلطان قابوس

103ثالثًا: كليات العلوم التطبيقية

103رابعًا: الكليات التقنية

104خامسًا: المعاهد الصحية

104سادسًا: كلية العلوم الشرعية

105سابعًا: الجامعات والكليات الخاصة

106الفصل الثالث: تطوير جودة التعليم العالي

108أواًل: الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي

114ثانيًا: وزارة التعليم العالي

115ثالثًا: جامعة السلطان قابوس 

117رابعًا: كليات العلوم التطبيقية

118خامسًا: الكليات التقنية

118سادسًا: المعاهد الصحية

118سابعًا: كلية العلوم الشرعية

119ثامنًا: الجامعات والكليات الخاصة

120الفصل الرابع: االبتكــار والريــادة في التعليم العالي

122أواًل: جامعة السلطان قابوس

124ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية

125ثالثًا: الكليات التقنية

131رابعًا: المعاهد الصحية

131خامسًا: كلية العلوم الشرعية

132سادسًا: الجامعات والكليات الخاصة

136الباب الثالث: التعليم والتدريب المهني

138مؤشرات تعليمية حول التعليم والتدريب المهني

143أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني

143تطوير جودة التعليم والتدريب المهني

144االبتكار والريادة في التعليم والتدريب المهني

147الخاتمة



64الطالب الفائزون في مسابقة التفوق الدراسيجدول رقم )2٤(

65الطالب الفائزون في المسابقات العلميةجدول رقم )2٥(

الطالب الفائزون في مسابقة الفنون األدبية واإلعالم المدرسي على مستوى المحافظات جدول رقم )2٦(
66التعليمية

الطالب الفائزون في مسابقة الفنون التشكيلية والصناعات الحرفية لفئة المدارس للتعليم جدول رقم )27(
68األساسي وما بعد األساسي

الباب الثاني: التعليم العالي

أعداد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في العام األكاديمي 201٨/2017م مقارنة جدول رقم )2٨(
73بالعام األكاديمي 2017/201٦م

جدول رقم )2٩(
توزيع الطالب المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في جميع مؤسسات التعليم العالي داخل 

السلطنة  وخارجها حسب نوع المؤسسة التعليمية للعام األكاديمي 201٨/2017م مقارنة 
بالعام األكاديمي 2017/201٦م

76

توزيع الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني على جميع مؤسسات التعليم العالي داخل جدول رقم )٣0(
78السلطنة وخارجها حسب التخصص العام في العام األكاديمي 201٨/2017م

عدد المنح البحثية والخدمات االستشارية في جامعة السلطان قابوس في العام األكاديمي جدول رقم )٣1(
2017/201٦79 م

عدد البحوث والدراسات المنجزة في كليات العلوم التطبيقية في العام األكاديمي جدول رقم )٣2(
2017/201٦83م موزعة حسب المجال البحثي وحالة النشر

عدد أطروحات برنامجي الماجستير والدكتوراة التي أنجزها موظفو المعاهد الصحيةجدول رقم )٣٣(
86في العام األكاديمي 2017/201٦م موزعة حسب المجال البحثي

عدد البحوث والدراسات المنجزة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في العام األكاديمي جدول رقم )٣٤(
2017/201٦90م موزعة حسب المجال البحثي وحالة النشر

100المشاريع المنفذة حسب معايير المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة في المرحلة األولىجدول رقم )٣٥(

101المشاريع المنفذة حسب معايير المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة في المرحلة الثانيةجدول رقم )٣٦(

براءات اختراع جامعة السلطان قابوس في المكتب األمريكي لبراءات االختراع في العام جدول رقم )٣7(
122األكاديمي 2017/201٦م

128المشاركات الطالبية في المسابقات المحلية في العام األكاديمي 2017/201٦مجدول رقم )٣٨(

130المشاركات الطالبية في المسابقات اإلقليمية والعالمية في العام األكاديمي 2017/201٦مجدول رقم )٣٩(

الباب الثالث: التعليم والتدريب المهني

عدد الطالب والمتدربين الخريجين حسب المسار والتخصص والجنس للعام األكاديمي جدول رقم )٤0(
2017/201٦139م

141التوزيع الجغرافي للمؤسسات التدريبية الخاصة حسب المحافظاتجدول رقم )٤1(

ول
دا

لج
الباب األول: التعليم المدرسيا

إجمالي عدد المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي حسب الحلقة التعليمية والجنس للعام جدول رقم )1(
26الدراسي 2017/201٦م

27إجمالي عدد المعلمين في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2017/201٦مجدول رقم )2( 

29بيانات عن عدد الطالب والمعلمين في مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي 2017/201٦مجدول رقم )٣(

بيانات عن عدد الطالب والمعلمين والمدارس الحكومية المطبقة لبرنامج الدمج في المدارس جدول رقم )٤(
30الحكومية للعام الدراسي 2017/201٦م

بيانات عن عدد المعلمين والمدارس المطبقة لبرنامج صعوبات التعلم للعام الدراسي جدول رقم )٥(
2017/201٦31م

النشرجدول رقم )٦( وحالة  المجال  حسب  موزعة  2017/201٦م  الدراسي  العام  خالل  المنجزة  البحوث  33عدد 

51المعلمون الحاصلون على المراكز الثالثة األولى في المشاريع االبتكاريةجدول رقم )7( 

52المجيدون من المدارس والمعلمين والطالب في برنامج التنمية المعرفيةجدول رقم )٨(

52المحافظات المجيدة في برنامج التنمية المعرفيةجدول رقم )٩(

52بيانات حول المسابقة األدبية للمدارس الخاصة ) النسخة الثالثة(جدول رقم )10(

53بيانات حول المسابقة العلمية للمدارس الخاصةجدول رقم )11(

54الطالب الفائزون بجائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددةجدول رقم )12( 

54الطالب الفائزون بجائزة البحوث واالبتكارات في مجال المياه »فئة المبتكر الناشئ«جدول رقم )1٣(

55بيانات حول مسابقات الروبوت والذكاء االصطناعيجدول رقم )1٤(

56الطالب الفائزون في المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريمجدول رقم )1٥(

57الطالب الفائزون من ذوي اإلعاقة السمعية في المسابقة الخاصة لحفظ القرآن الكريمجدول رقم )1٦(

57الطالب الفائزون من ذوي اإلعاقة البصرية في المسابقة الخاصة لحفظ القرآن الكريمجدول رقم )17( 

58الطالب الفائزون في إتقان التالوة والصوت الحسنجدول رقم )1٨(

59الطالب الفائزون في النصوص التراثية في مسابقة اإلنشادجدول رقم )1٩(

59الطالب الفائزون في النصوص الفصيحة في مسابقة اإلنشادجدول رقم )20(

60الطالب الفائزون في األعمال المبتكرة  في مسابقة اإلنشادجدول رقم )21(

61الطالب الفائزون في األعمال التراثية في مسابقة اإلنشادجدول رقم )22(

62الطالب الفائزون في األداء، والتلحين، وكتابة النصوص الشعرية، والعزفجدول رقم )2٣(



نسبة النمو السنوي لعدد المقبولين بنظام القبول اإللكتروني  في مؤسسات التعليم العالي شكل رقم )20(
74في العام األكاديمي 2017/201٦م والعام األكاديمي 201٨/2017م

توزيع الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها في األعوام شكل رقم )21(
75األكاديمية 2017/201٦م و 201٨/2017م حسب نوع المؤسسة ونسبة النمو السنوي

عدد البحوث المنجزة في جامعة السلطان قابوس موزعة حسب المجال البحثي في العام شكل رقم )22(
79األكاديمي 2017/201٦م

عدد األوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية والمقدمة في المؤتمرات حسب كلياتشكل رقم )2٣(
80جامعة السلطان قابوس في العام األكاديمي 2017/201٦م

عدد المجالت العلمية الصادرة عن جامعة السلطان قابوس،شكل رقم )2٤(
81وعدد األوراق العلمية المنشورة بها للعام األكاديمي 2017/201٦م

شكل رقم )2٥(
عدد أطروحات برنامجي الماجستير والدكتوراة التي أنجزها موظفو جامعة السلطان قابوس 
المبتعثون لنيل درجات الدراسات العليا خالل العام األكاديمي 2017/201٦م موزعة حسب 

المجاالت العلمية
82

عدد البحوث والدراسات المنجزة في الكليات التقنية في العام األكاديمي 2017/201٦مشكل رقم )2٦(
84موزعة حسب المجال البحثي وحالة النشر

عدد البحوث المنجزة في المعاهد الصحية خالل العام األكاديمي 2017/201٦مشكل رقم )27(
85موزعة حسب المجال البحثي وحالة النشر

عدد البحوث المنجزة في كلية العلوم الشرعية في العام األكاديمي 2017/201٦م موزعة شكل رقم )2٨(
87حسب المجال البحثي وحالة النشر

عدد أطروحات برنامجي الدكتوراة والماجستير التي أنجزها موظفو كلية العلوم الشرعية في شكل رقم )2٩(
87العام األكاديمي 2017/201٦م موزعة حسب المجال البحثي

عدد البحوث والدراسات المنجزة في كلية الدراسات المصرفية والمالية في العام األكاديمي شكل رقم )٣0(
2017/201٦88م موزعة حسب المجال البحثي

شكل رقم )٣1(
أطروحات برنامجي الدكتوراة والماجستير التي أنجزها موظفو كلية الدراسات المصرفية والمالية 

المبتعثون لنيل درجات الدراسات العليا خالل العام األكاديمي 2017/201٦م موزعة على 
المجاالت العلمية

89

الباب الثالث: التعليم والتدريب المهني

عدد الطالب الدارسين والمتدربين في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية حسب شكل رقم )٣2(
138المسار والجنس )ذكور/إناث( للعام األكاديمي 2017/201٦م

142أعداد وأنواع المؤسسات التدريبية الخاصة للعام 2017مشكل رقم )٣٣(

142عدد المؤسسات التدريبية الخاصة المصنفة من الفئة األولىشكل رقم )٣٤(

ال
شك

الباب األول: التعليم المدرسياأل

18معدل االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي في العامين الدراسيين 201٦/201٥م و 2017/201٦مشكل رقم )1(

إجمالي عدد مدارس رياض األطفال وعدد األطفال بها في العامين الدراسيين 201٦/201٥م و شكل رقم )2(
2017/201٦18م

19إجمالي عدد المعلمين في رياض األطفال للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )٣(

19إجمالي عدد شعب التهيئة وعدد األطفال والمعلمات بها للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )٤(

معدل االلتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة في العامين الدراسيين 201٦/201٥م و شكل رقم )٥(
2017/201٦20م

معدل اإلعادة في المدارس الحكومية والخاصة في العامين الدراسيين 201٦/201٥م و شكل رقم )٦(
2017/201٦21م

معدل االنقطاع عن الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة في العامين الدراسيين شكل رقم )7(
201٦/201٥22م و 2017/201٦م

إجمالي عدد المدارس والطالب  في التعليم المدرسي الحكومي للعام الدراسي شكل رقم )٨(
2017/201٦23م

23إجمالي عدد المدارس والطالب في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )٩(

24إجمالي عدد المدارس والطالب في المدارس الدوليةشكل رقم )10(

24الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الحكومي للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )11(

24الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )12(

25معدل طالب لكل معلم في التعليم المدرسي الحكومي للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )1٣(

25معدل طالب لكل معلم في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )1٤(

28نسبة تعمين المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي 2017/201٦مشكل رقم )1٥(

28نسبة تعمين المعلمين في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )1٦(

32بيانات عن التعليم المستمر للعام الدراسي 2017/201٦مشكل رقم )17(

الباب الثاني: التعليم العالي

72 مؤشرات عالميةشكل رقم )1٨(

73أعداد ونسبة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في العام األكاديمي 201٨/2017مشكل رقم )1٩(



121٣

كذلك توفر مثل هذه الإح�صاءات - يف كثري من الأحيان -  �صورة 
اأو تالفيه من  املجالت،  العمل على حت�صينه من  ينبغي  ملا  اأو�صح 
اإمكانات  يـُ�صتك�صف من خاللها  العوامل ذات الأثر الأقل، بل وقد 
جديدة تعزز ما مت حتقيقه، وت�صاعد يف ا�صت�صراف اآفاق وتطّورات 
جهات  من  وغريه  التعليم  جمل�س  متكن  وبالتايل  م�صتجدة، 
الخت�صا�س من التخطيط ملواكبتها �صواًء من خالل )ال�صرتاتيجية 
واخلطط  ال�صيا�صات  من  غريها  عرب  اأو   )2040 للتعليم  الوطنية 
تظافر  يتطلب  الواقع  وهذا يف  تعالى.  اهلل  باإذن  الواعدة  النوعية 
املعنية  والأطراف  املخت�صة  املوؤ�ص�صات  جميع  قبل  من  اجلهود 
من  البناء  التجاوب  يتطلب  كما  الأ�صعدة،  خمتلف  على  بالتعليم 

املجتمع على اختالف مكّوناته و�صرائحه.

هذا  التعليمي  بال�صاأن  املعنيني  جلميع  التعليم  جمل�س  يقدم  اإذ  و 
واملوؤ�صرات  البيانات  من  مهمًا  قدرًا  دفتيه  بني  اجلامع  التقرير 
الفعلية املتعلقة بهذا القطاع؛ فاإنه يوجه ال�صكر والتقدير للوزارات 
تطوير  يف  جلهودها  كافة،  التعليم  قطاع  عن  امل�صوؤولة  واجلهات 
التعليم على اختالف  الرقي مبنظومة  و�صعيها اجلاد نحو  الأداء، 
اأنواعه ومراحله، وجتويد نواجته وخمرجاته، داعني املولى - جلَّ 
وعال - اأن ينعم على هذا الوطن العزيز مبزيد من الرخاء والتقدم 
والزدهار، يف ظل القيادة احلكيمة ملولنا ح�صرة �صاحب اجلاللة 

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

اإنَّ ال�صتثمار يف راأ�س املال الب�صري من خالل التعليم والتدريب هو املحرك 
اإيالء  خالل  من  اإل  ذلك  يتاأتى  ول  وتطورها،  املجتمعات  لتقدم  الرئي�صي 
الذي  املت�صارع  التكنولوجي  التقدم  وخا�صة يف ظل  ق�صوى،  اأولوية  التعليم 
اإلى ثورة اقت�صادية رابعة حمركها  يوؤثر على جوانب احلياة كافة؛ ُمف�صيًا 
مع  التعامل  ومهارات  كفايات  ميتلك  الذي  املتعلم  الإن�صان  هو  الرئي�صي 
مقت�صيات هذه الثورة. وانطالقًا من الهتمام الكبري بقطاع التعليم واأهميته 
يف حتقيق التنمية امل�صتدامة، وتعزيز موقع ال�صلطنة يف التناف�صية العاملية؛ 
اخلطط  واإعداد  امل�صتقبلية  ال�صيا�صات  ر�صم  على  ال�صلطنة  عملت  فقد 

والربامج التي من �صاأنها تطوير هذا القطاع و�صمان جودته.

التي  لعام 2017م  التعليمية  واملوؤ�صرات  البيانات  اأبرز  التقرير  هذا  ويقدم 
ير�صد من خاللها التطّور الكمي ملا حتقق يف قطاع التعليم يف ال�صلطنة خالل 
هذا العام، ويف جميع مراحل التعليم واأنواعه. كذلك ي�صلط التقرير ال�صوء 
على اأهم امل�صاريع واملو�صوعات التي ناق�صها جمل�س التعليم يف اجتماعاته 
اجلهات  تواجه  التي  التحديات  اإلى  اإ�صافة  2017م،  العام  خالل  املنعقدة 

احلكومية امل�صوؤولة عن قطاع التعليم والإجراءات املتخذة حيالها.

ول �صك اأن مثل هذا الر�صد الكمي امل�صتمر ملا يتحقق من منجزات تعليمية، 
وما ُينفذ من م�صروعات تخدم منظومة التعليم الوا�صعة؛ يجدد الأمل وي�صحذ 
الهمم نحو م�صتقبٍل اأكرث اإ�صراقًا واأداء اأكرث فاعلية وجودة. فمثل هذه البيانات 
والإح�صاءات توؤ�صر اإلى ما ميكن البناء عليه من املنجــــزات وامل�صاريع التي 
ا�صتدامة.  واأكرث  اأكرب  مكا�صب  لتحقيق  ا�صتثمارها  كيفية  واإلى  حتققت، 

كلمة رئيس مجلس التعليم

خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البالط السلطاني

رئيس مجلس التعليم
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معدل اللتحاق ال�صايف والإجمايل وعدد الطالب واملدار�س 
مع معدلت النمو ال�صنوي، ومعدلت النقطاع عن الدرا�صة 
الطالب،  من  املعلم  ون�صاب  ال�صفية،  والكثافة  والإعادة، 
اإلى  اإ�صافة  التعمني،  ون�صب  التدري�صية  الهيئات  واأعداد 
موؤ�صرات اإح�صائية عن التعليم امل�صتمر. اأما الف�صل الثاين: 
اأبرز م�صاريع وبرامج التعليم قبل املدر�صي واملدر�صي، ومن 
خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة  نفذتها  التي  امل�صاريع  اأهم 
العام 2017م: م�صروع املبادرة الوطنية: )اأخالقي عمانية(، 
للمناهج  العام  الإطار  وفق  الدرا�صية  املناهج  وتاأليف 
املدر�صية.  للريا�صة  العماين  الحتاد  وم�صروع  واملعايري، 
جمال  يف  امل�صاريع  اأهم  لعر�س  الثالث  الف�صل  وخ�ص�س 
تطوير جودة التعليم املدر�صي. وو�صح الف�صل الرابع جوانب 
البتكار والريادة على م�صتوى الوزارة، والإجنازات الطالبية 

يف هذا املجال.

الأكادميي  ب�صقيه  العايل  التعليم  قطاع  الثاين  الباب  تناول 
الأول:   الف�صل  ف�صول:  اأربعة  الباب  ويت�صمن  والتقني، 
موؤ�صرات تعليمية اإح�صائية حول التعليم العايل، حيث عر�س 
التعليم  موؤ�ص�صات  عدد  عن  اإح�صائية  موؤ�صرات  الف�صل 
يف  املقبولني  الطالب  وعدد  واخلا�صة،  احلكومية  العايل 
داخل  واخلا�صة  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جميع 
ال�صلطنة وبنظام البتعاث، مع معدلت النمو ال�صنوي، وبني 
والن�صر  البحث  حول  اإح�صائية  موؤ�صرات  كذلك  الف�صل 
واخلا�صة.  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  العلمي 
واأو�صح الف�صل الثاين اأبرز م�صاريع وبرامج التعليم العايل، 
التي نفذتها موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة يف 
املوؤ�ص�صي،  التميز  امل�صاريع: م�صروع  عام 2017م، ومن هذه 

اأبحاث  مركز  اإن�صاء  وم�صروع  اخلريجني،  م�صح  وم�صروع 
الطاقة امل�صتدامة يف جامعة ال�صلطان قابو�س، وم�صروع مركز 
الف�صل  وعر�س  ب�صحار.  التطبيقية  العلوم  بكلية  البيانات 
الثالث اآليات تطوير جودة التعليم العايل، حيث خل�س اأهم 
الإجراءات املتخذة يف جمال تطوير جودة التعليم العايل على 
م�صتوى  وعلى  الأكادميي،  لالعتماد  العمانية  الهيئة  م�صتوى 
التعليمية.  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  وعلى  العايل،  التعليم  وزارة 
م�صتوى  على  والريادة  البتكار  جوانب  الرابع  الف�صل  وبني 

املوؤ�ص�صات التعليمية، والإجنازات الطالبية يف هذا املجال. 

املهني؛  والتدريب  للتعليم  خ�ص�س  فقد  الثالث  الباب  اأما 
التعليم  حول  اإح�صائية  تعليمية  موؤ�صرات  بعر�س  بداأ  حيث 
والتدريب املهني، مثل: عدد الدار�صني واملتدربني يف معاهد 
امل�صار  ح�صب  موزعني  املهني  والتدريب  التعليم  ومراكز 
واأعداد  اخلريجني  اأعداد  وكذلك  واجلن�س،  والتخ�ص�س 
املوؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة. ثم تناول اأبرز م�صاريع وبرامج 
العام  خالل  تنفيذها  مت  التي  املهني،  والتدريب  التعليم 
مع اجلمعية  تعاون  برنامج  تنفيذ  بينها  من  والتي  2017م، 
تطرق  كما  )اأوبال(.  والغاز  النفط  خلدمات  العمانية 
الباب اإلى اإجراءات تطوير اجلودة مبعاهد ومراكز التعليم 
والتدريب املهني، وبنّي جوانب البتكار والريادة على م�صتوى 
املجال. هذا  يف  الطالبية  والإجنازات  واملراكز،  املعاهد 

اأن يحقق هذا التقرير الأهداف املن�صودة  ناأمل  ويف اخلتام 
والربامج  واخلطط  ال�صيا�صات  تطوير  يف  ي�صهم  واأن  منه، 
حمليًّا  العمل  على  قادرة  ب�صرية  كوادر  لإعداد  امل�صتقبلية 

واملناف�صة عامليًّا. واحلمد هلل رب العاملني.

اقت�صاد  اأ�صا�س  على  امل�صتقبل  لبناء  احلكومة  وتطلعات  طموحات  اإنَّ 
املعرفة تقت�صي تبني نظام تعليمي يتالءم مع م�صامني تلك الطموحات 
فقد  العملي،  والتطبيق  النظرية  املعرفة  بني  ما  ويجمع  والتطلعات، 
اأكد مولنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�س بن �صعيد املعظم 
على  2006م،  عام  وبالتحديد  عقد  من  اأكرث  -قبل  واأّيده  اهلل  -اأعزه 
اأهمية العلم والعمل يف بناء حا�صر الأمم وم�صتقبلها: »اإن العلم والعمل 
اأمران متالزمان، ل ي�صتغني اأحدهما عن الآخر، فبهما مًعا تبني الأمم 
الثاقبة  الروؤية  هذه  وم�صتقبلها«،  حا�صرها  بنيان  وتعلي  اأجمادها، 
جلاللته -حفظه اهلل- للعلم والعمل والعالقة الوثيقة بينهما ل تزال 
املنظمات الدولية املعنية بالتعليم والعمل؛ كمنظمة اليون�صكو، ومنظمة 
توؤكد عليها مراًرا وتكراًرا يف  الدويل وغريها  والبنك  الدولية،  العمل 
-حفظه  جلاللته  ال�صامي  الفكر  اإنَّ  ت�صدرها.  التي  التقارير  معظم 
اهلل- هو الركيزة الأ�صا�صية للعمل التنموي يف ال�صلطنة يف القطاعات 
كافة ب�صكل عام، ويف القطاع التعليمي ب�صكل خا�س، ول تزال اجلهود 
ما�صية بخًطى حثيثة لتطوير التعليم ا�صتناًدا اإلى التوجيهات ال�صامية 
بهذا ال�صاأن، وذلك من اأجل الرتقاء مب�صتوى م�صاركة املواطن الُعماين 

يف خمتلف القطاعات التنموية بال�صلطنة. 

اإجنازات  متابعة  يف  التعليم  جمل�س  جهود  ا�صتمرار  من  وانطالًقا 
قطاعات التعليم املختلفة ور�صدها، ياأتي التقرير ال�صنوي للتعليم لعام 
ا�صتعر�س  الذي  الأول  الباب  اأبواب:  ثالثة  يتكون من  والذي  2017م، 
ف�صول:  اأربعة  من  ويتكون  املدر�صي،  والتعليم  املدر�صي،  قبل  التعليم 
الف�صل الأول:  موؤ�صرات تعليمية اإح�صائية حول التعليم قبل املدر�صي 
واملدر�صي؛ حيث بداأ الف�صل بعر�س موؤ�صرات اإح�صائية حول التعليم 
ما قبل املدر�صي من حيث معدل اللتحاق ال�صايف والإجمايل، وعدد 
يقدم  ثم  فيها،  التالميذ  وعدد  التهيئة،  و�صفوف  الأطفال  ريا�س 
املدر�صي احلكومي واخلا�س؛ فيبني  التعليم  اإح�صائية حول  موؤ�صرات 

مقدمة
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ذكور

إجمالي

972

1933

961
إناث

عدد األطفال

86

عدد الشعب

عدد المعلمات

المتطوعات

12066
المعينات

أواًل: التعليم قبل المدرسي:
معدل االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي

�صكل رقم )1( معدل اللتحاق بالتعليم قبل املدر�صي يف العامني الدرا�صيني 2016/2015م و 2017/2016م

العام الدراسي
معدل االلتحاق اإلجماليمعدل االلتحاق الصافي

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

2015/201640.942.941.952.754.653.6م

2016/201743.245.144.151.653.052.3م

-2.4-2.9-5.55.15.32.1ن�صبة النمو

عدد المعلمين في رياض األطفال 
�صكل  رقم )3( اإجمايل عدد املعلمني يف ريا�س الأطفال للعام الدرا�صي 2017/2016م

الجنس/الجنسية

أعداد المعلمين في رياض األطفال

اإلجماليثنائية اللغةأحادية اللغة

اإلجماليإناثذكورإناثذكورإناثذكور

014711124115951596عماين

05403108585غري عماين

015251155116801681الإجمايل

برنامج صفوف التهيئة 
�صكل رقم )4( اإجمايل عدد �صعب التهيئة وعدد الأطفال واملعلمات بها للعام الدرا�صي 2017/2016م

مدارس رياض األطفال وعدد األطفال بها
�صكل رقم )2( اإجمايل عدد مدار�س ريا�س الأطفال وعدد الأطفال بها يف العامني الدرا�صيني 2016/2015م و 2017/2016م

إجمالي عدد األطفال ونسبة النموإجمالي عدد مدارس رياض األطفال و نسبة النمو

العام الدراسي
مدارس 
رياض 

األطفال
مدارس تتضمن 
رياض األطفال

مدارس تتضمن رياض األطفالمدارس رياض األطفال

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

2016/2015246277129321272125635117331087022603م

2017/2016265303133741327926653119521116323115م

7.729.393.424.393.971.872.702.27ن�صبة النمو

يغري الى مبنى
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معدل اإلعادة في المدارس الحكومية والخاصة 

�صكل رقم )6( معدل الإعادة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف العامني الدرا�صيني 2016/2015م و 2017/2016م

العام الدراسي
المرحلة/الجنس

الصفوف )1- ٤(

الصفوف )٥ - 10(

الصفان )11و12(

201٦/201٥م

ذكور

ذكور

ذكور

إجمالي

إجمالي

إجمالي

0.0

0.0

6.785

5.055

0.0
إناث

إناث

إناث

٤.٥٦٤

2.٦٤٦

٨.٨٩٦

7.٣٩٥

2017/201٦م

ذكور

ذكور

إناث

إناث

ذكور

إجمالي

إجمالي

إجمالي

0.0

0.0

4.327

4.028

0.0

2.٨71

1.77٨

٥.707

٦.20٩

إناث

هـذه  يف  بـه  املعمـول  التقـومي  نظـام  اإلـى  ذلـك  ويعـود   ،)4-1( ال�صفـوف  يف  الإعـادة  معـدل  تال�صـي   )6( رقـم  ال�صـكل  يو�صـح 
علـى  الإعـادة  معـدلت  انخفا�ـس  يالحـظ  كمـا  تلقائًيـا،  الأعلـى  ال�صـف  اإلـى  الطـالب  نقـل  يتـم  حيـث  ال�صفـوف؛  مـن  الفئـة 
مبقـدار  )11و12(  لل�صفـني  وانخف�صـت   ،)%1.38( مبقـدار   )10-5( لل�صفـوف  الن�صـبة  انخف�صـت  اإذ  )5-12(؛  ال�صفـوف  م�صـتوى 

الطلبـة. ل�صـوؤون  اجلديـدة  الالئحـة  تطبيـق  اإلـى  النخفا�ـس  هـذا  ويعـود   ،)%1.03(

ثانيًا: التعليم المدرسي الحكومي والخاص:
معدل االلتحاق بالمدارس الحكومية والخاصة 

�صكل رقم)5( معدل اللتحاق باملدار�س احلكومية واخلا�صة يف العامني الدرا�صيني 2016/2015م و 2017/2016م

2017/201٦مالعام الدراسي

معدل اللتحاق الإجمايل

معدل اللتحاق الإجمايل

معدل اللتحاق الإجمايل

معدل اللتحاق ال�صايف

معدل اللتحاق ال�صايف

معدل اللتحاق ال�صايف

معدل اللتحاق ال�صايف املعدل

معدل اللتحاق ال�صايف املعدل

معدل اللتحاق ال�صايف املعدل

95.5

101.3

101.5

76.4

87.9

96.8

84.9

96.1

98.3

المرحلة/الجنس

الصفوف )1- ٤(

الصفوف )٥ - 10(

الصفان )11و12(

201٦/201٥م

معدل اللتحاق الإجمايل

معدل اللتحاق الإجمايل

معدل اللتحاق الإجمايل

معدل اللتحاق ال�صايف

معدل اللتحاق ال�صايف

معدل اللتحاق ال�صايف

معدل اللتحاق ال�صايف املعدل

معدل اللتحاق ال�صايف املعدل

معدل اللتحاق ال�صايف املعدل

101.1

100.7

95.1

96.7

87.8

76.2

98.3

95.4

83.9

ارتفعت معدلت اللتحاق باملدار�س احلكومية واخلا�صة يف العام الدرا�صي 2017/2016م ارتفاًعا ب�صيًطا مقارنة بالعام الدرا�صي الذي 
ي�صبقه؛ حيث زاد معدل اللتحاق الإجمايل لل�صفوف )1-4( بن�صبة )0.4%( بني العامني، ولل�صفوف )5-10( بن�صبة )0.6%(، ولل�صفني 
)11و12( بن�صبة )0.4%(، باملقابل فاإنَّ معدلت اللتحاق ال�صايف املعدل قد ثبتت لل�صفوف )1-4( عند )98.3%( بينما ارتفعت قلياًل 

لل�صفوف )5-12( كما يت�صح من ال�صكل رقم )5(.
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معدل االنقطاع عن الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة  
�صكل رقم )7( معدل النقطاع عن الدرا�صة يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف العامني الدرا�صيني 2016/2015م و 2017/2016م

العام الدراسي
المرحلة/الجنس

الصفوف )1- ٤(

الصفوف )٥ - 10(

الصفان )11و12(

المعدل اإلجمالي 

201٦/201٥م

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

إجمالي

إجمالي

إجمالي

إجمالي

0.0

0.0

0.001

2.11

0.296

0.0
إناث

إناث

إناث

إناث

0.000

1.٣0٤

0.1٨٣

0.00٣

2.٩0٣

0.٤0٥

2017/201٦م

ذكور

ذكور

ذكور

إناث

إناث

إناث

ذكور

إجمالي

إجمالي

إجمالي

إجمالي

0.0

0.0

0.015

1.98

0.278

0.0

0.002

1.1٥7

0.1٦0

0.02٨

2.77٩

0.٣٩2

إناث

بلغ معدل النقطاع الإجمايل )0.278%( يف العام الدرا�صي 2017/2016م بانخفا�س بلغ )0.018( عن العام الذي ي�صبقه كما يو�صحه 
ال�صكل رقم )7(، وتال�صت معدلت النقطاع يف ال�صفوف )1-4( لعدم تطبيق الف�صل النهائي للطالب بهذه ال�صفوف.

يف ال�صفوف )5-10( ارتفعت معدلت النقطاع ب�صكل طفيف من )0.001%( اإلى )0.015%( يف العاميني املو�صحني يف ال�صكل، باملقابل 
الدرا�صي  العام  يف   )%1.98( اإلى  2016/2015م  الدرا�صي  العام  يف   )%2.11( من  )11و12(،  ال�صفني  يف  النقطاع  معدل  انخف�س 

2017/2016م، و�صمل هذا النخفا�س كال اجلن�صني يف ال�صفني احلادي ع�صر والثاين ع�صر.

عدد المدارس والطالب في التعليم المدرسي الحكومي والخاص
�صكل رقم )8( اإجمايل عدد املدار�س والطالب  يف التعليم املدر�صي احلكومي للعام الدرا�صي 2017/2016م

�صكل رقم )9( اإجمايل عدد املدار�س والطالب يف التعليم املدر�صي اخلا�س للعام الدرا�صي 2017/2016م

المدارس

المدارس )بعضها تتضمن 
رياض أطفال(

126

313 إجماليإجمالي

إجمالي

265103358 578

16225

أحادية 
اللغة

ثنائية 
اللغة

عالمية

رياض أطفال

22738

أحادية 
اللغة

ثنائية 
اللغة

الطالب

إناثذكـور

5667646682

352
ذكـور

1100
إجمالي

562423
إجمالي

282984
ذكور

279439
إناث

227
إناث

521
مشترك

ضض A
ض

A
ض

الطالب



2٤2٥

الطالب

10٣٣٥٨

المعلمون
معدل 

طالب لكل 
معلم

٨٦٦٦11.٩

الطالب

٥٦2٤2٣

المعلمون

٥٦٤2٨

معدل 
طالب لكل 

معلم

10.0

�صكل رقم )10(  اإجمايل عدد املدار�س والطالب يف املدار�س الدولية

الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الحكومي والخاص 
�صكل رقم )11( الكثافة ال�صفية يف التعليم املدر�صي احلكومي للعام الدرا�صي 2017/2016م

�صكل رقم )12( الكثافة ال�صفية يف التعليم املدر�صي اخلا�س للعام الدرا�صي 2017/2016م

متوسط نصاب المعلم من الطالب في التعليم  المدرسي الحكومي والخاص 
�صكل رقم )13( معدل طالب لكل معلم يف التعليم املدر�صي احلكومي للعام الدرا�صي 2017/2016م

�صكل رقم )14( معدل طالب لكل معلم يف التعليم املدر�صي اخلا�س للعام الدرا�صي 2017/2016م

0.4 44

نسبة الطالب العمانيينالطالبالمدارس

الصفان )11و12(الصفوف )٥-10(الصفوف )1-٤(

الصفان )11و12(

35 35 30

26 28 27

العام الدراسي 2017/201٦م

الكثافة الصفية

النصاب المحدد

الصفوف )٥-10(الصفوف )1-٤(

14 14 16

الصفوف

الكثافة الصفية

61930
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الحلقة التعليمية

المعلمون

غير عماني عماني

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

01193511935014181418الحلقة األولى

638657721215814683351803الحلقة الثانية

46371294917586284823515199المدارس المستمرة

164323543997561168729مدارس الصفوف )12-10(

733627136019845243مدارس الصفين  )11و12(

133993363747036507543179392اإلجمالي

عدد المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص
جدول رقم )1( اإجمايل عدد املعلمني يف التعليم املدر�صي احلكومي ح�صب احللقة التعليمية واجلن�س للعام الدرا�صي 2017/2016م

الجنس / الجنسية

تعليم أساسي

اإلجماليعالميةثنائية اللغةأحادية اللغة

إجماليإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

27101778661252516211646عماني

2427458892422279762141039295339غير عماني

الجنس / الجنسية

رياض أطفال

اإلجماليثنائية اللغةأحادية اللغة

إجماليإناثذكورإناثذكورإناثذكور

014711124115951596عماني

05403108585غير عماني

الجنس / الجنسية
اإلجمالي العام ) تعليم أساسي / رياض أطفال (

إجماليإناثذكور

2632163242عماني

141040145424غير عماني

جدول رقم )2( اإجمايل عدد املعلمني يف التعليم املدر�صي اخلا�س للعام الدرا�صي 2017/2016م
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2017/201٦م

%72.5%44.5 %1.8
%37.4

اإلجمالي

العام الدراسي

%72.5%88.6 %72.5
%83.4

اإلجمالي

العام الدراسي
2017/201٦م

مدارس وبرامج التربية الخاصة
جدول رقم )3(  بيانات عن عدد الطالب واملعلمني يف مدار�س الرتبية اخلا�صة للعام الدرا�صي 2017/2016م

المدرســـة

المعلمونالطالب

غير عمانيعمانياإلجماليغير عمانيعماني

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكورإجماليإناثذكورإجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

التربية 
1076517263911368181777843912الفكرية

األمل للصم 
11066176415114671811381946612والبكم

معهد عمر 
ابن الخطاب 
للمكفوفين

8862150224906415420901108210

3051934981261831719951640248288171734اإلجمالي

بلغ عدد مدار�س الرتبية اخلا�صة )3( مدار�س، �صمت عدد )516( طالبًا وطالبة خالل العام الدرا�صي2017/2016م، وبلغت اأعلى ن�صبة 
اإجمايل عدد الطالب يف كل منهما )181( طالبًا وطالبة،  للطلبة يف مدر�صة الرتبية الفكرية، ومدر�صة الأمل لل�صم والبكم، حيث بلغ 

�صكلت الإناث ما ن�صبته )38.6%( من اإجمايل عدد الطالب.

للمعلمني يف معهد عمر بن اخلطاب  ن�صبة  اأعلى  وتوجد  ومعلمة،  الرتبية اخلا�صة )322( معلمًا  املعلمني يف مدار�س  اإجمايل عدد  وبلغ 
للمكفوفني، حيث بلغ عدد املعلمني فيها )120( معلًما ومعلمة.

 �صكلت الإناث ن�صبة )82.3%( من اإجمايل عدد املعلمني يف مدار�س الرتبية اخلا�صة.

التعمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص 
�صكل رقم )15( ن�صبة تعمني املعلمني يف التعليم املدر�صي احلكومي 2017/2016م

�صكل رقم )16( ن�صبة تعمني املعلمني يف التعليم املدر�صي اخلا�س للعام الدرا�صي 2017/2016م
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برنامج صعوبات التعلم
جدول رقم )5( بيانات عن عدد املعلمني واملدار�س املطبقة لربنامج �صعوبات التعلم للعام الدرا�صي 2017/2016م

المحافظة
المدارسعدد المعلمين

صعوبات 
تعلم

مجال 
أول

مجال 
ثاني

لغة 
الحلقة رياضياتعربية

االولى
الحلقة 
المستمرةالثانية

633925242492711مسقط

1161819421523021شمال الباطنة

852114270283616جنوب الباطنة

10854420362224الداخلية

جنوب 
441713291171320الشرقية

50131027022165شمال الشرقية

2110132668البريمي

6203261151124الظاهرة

92711230231529ظفار

3123900116الوسطى

161080432مسندم

6601341022707252180176اإلجمالي

بلغت عدد املدار�س التي تطبق برنامج �صعوبات التعلم )608( مدر�صة، �صكلت مدار�س احللقة الأولى الن�صبة الأكرب، حيث بلغت )%41.4( 
من اإجمايل املدار�س املطبقة للربنامج، تلتها مدار�س احللقة الثانية بن�صبة )29.6%(، وحلت اأخرًيا املدار�س امل�صتمرة بن�صبة )%28.9( 

كما يو�صح اجلدول رقم )5( ، وبلغ عدد املعلمني )1173( معلًما ومعلمة. 

برنامج الدمج
جدول )4( بيانات عن عدد الطالب واملعلمني واملدار�س احلكومية املطبقة لربنامج الدمج

يف املدار�س احلكومية للعام الدرا�صي 2017/2016م

المحافظة

المعلمونالطالبالمدارس

عقليسمعي
اإلجمالي

عقليسمعي
اإلجمالي

إناثذكور
اإلجمالي الحلقة 

األولى
الحلقة 
الثانية

الحلقة 
األولى

الحلقة 
غير عمانيإناثذكورإناثذكورالثانية

غير عمانيعماني
عماني

00148220087731607540052مسقط
شمال 
7616134252541461233751513848120الباطنة

جنوب 
32810233326928423510855073الباطنة

3513123331241158225224147510123الداخلية
جنوب 
2511624142268461506359068الشرقية

شمال 
22512212615908121271235155الشرقية

132391172310516623035البريمي
225514145555312701026541الظاهرة

2475182523664115581034557ظفار
002020024600606الوسطى
1233923213290117018مسندم

233186772172081797656001752839244429648اإلجمالي

املدار�س عدد  ال�صلطنة، �صمت هذه  توزعت على جميع حمافظات  الدمج )217( مدر�صة،  لربنامج  املطبقة  املدار�س  اإجمايل عدد  بلغ 
معلًما  واملعلمات )648(  املعلمني  اإجمايل عدد  وبلغ  والإناث )%44.5(،  الذكور )%55.5(،  ن�صبة  بلغت  وطالبة، حيث  )1752( طالبًا 

ومعلمة، وقد �صكلت حمافظة الداخلية اأعلى ن�صبة، حيث بلغت )18.98%(، يف حني بلغت حمافظة الو�صطى )0.92%( فقط.

وحازت حمافظة �صمال الباطنة على اأعلى ن�صبة من املدار�س املطبقة لربنامج الدمج؛ حيث بلغت )19.4%(، بينما بلغت عدد املدار�س 
املطبقة للدمج يف حمافظة الو�صطى مدر�صتني فقط  بن�صبة )%0.9(.
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ون
رس

لدا
   ا

    
     

     
      

المراكز                           الشعب                          المعلمون 

بلغ عدد مراكز تعليم الكبار )16( مركًزا للعام الدرا�صي 2017/2016م، �صمت )73( �صعبة باإجمايل )963( دار�ًصا و دار�صة )431( 
معلًما ومعلمة يف الدرا�صة املنتظمة، كما بلغ عدد الدار�صني امللتحقني بالدرا�صة احلرة )10941( دار�ًصا و دار�صة؛ اأي اأن اإجمايل عدد 

الدار�صني يف مراكز تعليم الكبار )11904(، كما ي�صري اإليها ال�صكل رقم )17(.

وبلغ اإجمايل مراكز تعليم حمو الأمية )22( مركزًا للعام الدرا�صي 2017/2016م، وحتوي هذه املراكز )664( �صعبة و)6935( دار�ًصا 
ودار�صة، و)799( معلًما ومعلمة.

البحث والنشر العلمي 
جدول رقم )6( عدد البحوث املنجزة خالل العام الدرا�صي 2017/2016م موزعة ح�صب املجال وحالة الن�صر 

العددالمجال
صفة التنفيذالنشر

غير مشتركةمشتركةغير منشورمنشور

71652التنمية المهنية للمعلمين

الدراسات العليا
----96الماجستير

----14الدكتوراة

16-16-16البحوث اإلجرائية للمدارس

11-22التوجيه المهني

-3123التوعية واإلرشاد

-1-11منظمات دولية

241019-139اإلجمالي

التعليم المستمر 
�صكل رقم )17( بيانات عن التعليم امل�صتمر للعام الدرا�صي 2017/2016م

مة
تظ

الدراسة المن

تعليـــم كبـــار

محـــو االميـــة

ة الحرة
س

درا
ال

ب                         المعلمون                          الدارسون
    الشع

      
     

     
    

    
كز 

مرا
ال
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٩٤

1 
  ٩

٦٣
       

     
      

      ٤
٣1                            7٣                            1٦   
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22
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در
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م ا
علي

الت

ــــــي ـــ ــ ـــل الثان ـــ ـــ الفصــ

أبـــرز مشـاريــع وبرامج التعليم
المدرسي الحكومي والخاص
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مشروع الطاقة الشمسية في المدارس
ياأتي م�صروع الطاقة ال�صم�صية يف املدار�س كاأحد م�صاريع مبادرة ال�صتثمار الجتماعي ل�صركة �صل للتنمية عمان، والذي يتمثل يف تدريب 
عدد من املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، ومنحها عقوًدا لرتكيب الأنظمة ال�صم�صية يف 22 مدر�صة من خمتلف حمافظات ال�صلطنة خالل 
الأعوام القادمة، ويهدف امل�صروع اإلى تفعيل ال�صراكة احلقيقية بني القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س، وال�صتفادة من احللول التقنية 
والطاقة املتجددة يف احلفاظ على البيئة، والتقليل من ا�صتخدام �صبكة الكهرباء يف املدار�س. وقد بداأت املرحلة التجريبية لهذا امل�صروع يف 

ثالث مدار�س، هي: مدر�صة اأم الف�صل بنزوى، ومدر�صة ال�صلطان قابو�س بالربميي، ومدر�صة خولة بنت احلكيم ب�صاللة.

حملة سالمتي
�صعًيا اإلى تعزيز ال�صراكة بني الوزارة وموؤ�ص�صات املجتمع ون�صر الوعي وثقافة ال�صحة والوقاية وال�صالمة يف البيئة املدر�صية واملجتمع املحلي 
مت تنفيذ »حملة �صالمتي« بالتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم والكلية الدولية للهند�صة والإدارة، وتعد احلملة برناجًما وطنيًّا جمتمعيًّا 
توعويًّا، ا�صتهدفت  الطالب يف جميع املحافظات التعليمية من ال�صفوف )5-9( وال�صفوف )10-12( . وقد نفذته الكلية يف الفرتة من 
5 مار�س 2017م اإلى 11 مايو 2017م، و�صمل الربنامج 183 مدر�صة حكومية و27 مدر�صة خا�صة يف خمتلف املحافظات؛ حيث بلغ عدد 
الطالب امل�صتفيدين من الربنامج ما يقارب 40000 األف طالب وطالبة. مت تنفيذ احلملة نظرًيا وعملًيا يف جمال ال�صحة وال�صالمة من 
احلرائق والإطفاء، وتناول اجلوانب الآتية: اأ�صا�صيات وعلوم احلرائق، وخطة الخالء املب�صطة، وال�صالمة يف احلافلة املدر�صية، والتدريب 
على الإ�صعافات الأولية، وتوزيع من�صورات توعوية. وتدر�س الوزارة مع الكلية اإمكانية تعميم الربنامج خالل الأعوام القادمة لي�صمل �صرائح 

اأو�صع من امل�صتهدفني.

البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت حول رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
يف اإطار جهود الوزارة لدمج ذوي الحتياجات اخلا�صة ورعايتهم، ومراعاة الفروق الفردية بني الطالب؛ مت تنفيذ برنامج تدريبي عرب 
الإنرتنت للمعلمني وعدد من الرتبويني من مواد واخت�صا�صات خمتلفة حتقيًقا ملبادئ الدمج، ومدة الدورة التدريبية ثالثة اأ�صهر. ينفذ 
الربنامج بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين، وبتمويل من بنك اأت�س اأ�س بي �صي عمان )HSBC Oman(، حيث ا�صتهدفت الدورة 
300 م�صارك من الهيئات الإدارية والتدري�صية. ت�صمن الربنامج عدد )11( وحدة تدريبية، اأبرزها: الطالب املوهوبون واملجيدون، وتعدد 
الثقافات، وق�صور الأداء، والتوحد، و�صعوبات اللغة، والتخاطب، والإعاقات البدنية وال�صمعية والب�صرية، وع�صر القراءة، وا�صطراب قلة 
النتباه وزيادة الن�صاط، وال�صعوبات الجتماعية والنفعالية وال�صلوكية. ويتخلل الربنامج حلقات تدريبية ونقا�صية من قبل مدرب دويل 

خمت�س يف بداية الربنامج التدريبي وختامه.

معرض التعليم وعد منجز 
من منطلق تعزيز قيم املواطنة لدى الطالب؛ مت اإقامة معر�س »التعليم وعد منجز« الذي يت�صمن اأكرث من 35 لوحة فنية توؤرخ م�صرية 
التعليم يف ع�صر النه�صة املباركة يف حقبة زمنية مهمة من التاريخ العماين، وهو معر�س تعليمي يهدف اإلى تر�صيخ مبداأ ال�صعور بامل�صوؤولية 
لدى الطالب من خالل اإك�صابهم املعرفة مب�صرية التعليم يف ال�صلطنة، والت�صل�صل الزمني للتعليم ابتداًء من ظهور الكتاتيب وحتى املباين 
احلديثة للمدار�س، وكذلك تعزيز قيم ولء الطالب وانتمائهم للوطن، ومت تنفيذه يف الفرتة من 22 نوفمرب 2016م وحتى1 دي�صمرب2016م، 

وبلغ عدد الزائرين للمعر�س ما يقارب )220( طالبًا وطالبة من ال�صفوف )5-10( باملدار�س احلكومية واخلا�صة، و)22( معلمًا ومعلمة 
من جميع املحافظات. 

حملة تعزيز القيم
تعزيًزا ملهارات البتكار والتفكري الإبداعي وتنمية القيم لدى الطالب؛ مت التعاون بني الوزارة وجمعية »الأطفال اأوًل« يف تنفيذ حملة »تعزيز 
القيم« يف دورتها الثالثة حتت حمور »املواطنة«، وتاأتي احلملة لتنمية القيم احلميدة وغر�صها يف نفو�س الطالب، وتعزيز ال�صلوكيات الإيجابية 
لديهم، وامل�صاهمة يف الرتبية القيمية لالأطفال من خالل اأن�صطة عملية تعزز البتكار والتفكري الإبداعي وغريها من املهارات لدى الطالب، 
منها: مهارة التوا�صل الجتماعي، ومهارة التعبري عن الراأي وقبول الراأي الآخر. وقد �صملت احلملة عدة جوانب، منها: اجلوانب الفنية 
)فعاليات الر�صم والت�صوير(، واجلوانب الجتماعية والأدبية )كتابة الق�صة(، و)تاأليف امل�صرحيات(، كما ا�صتهدفت هذه احلملة طالب 
ال�صفوف من )1-4( باملدار�س احلكومية واخلا�صة يف جميع املحافظات، ومت تطبيقها يف الفرتة ما بني �صبتمرب اإلى دي�صمرب 2016م.

مشروع المبادرة الوطنية: أخالقي عمانية
وزاري  بقرار  املواطنة  ملفاهيم  والعملية  العلمية  واملمار�صة  القيمية  الرتبية  باأهمية  الوعي  روح  لبث  وفني  رئي�صي  عمل  فريق  ت�صكيل  مت 
رقم)2014/793م(، ويهدف امل�صروع اإلى الوقوف على الجتاهات املعا�صرة يف تربية املواطنة من خالل التجارب العاملية، وو�صع ت�صور 
مقرتح لرتبية املواطنة يكون مالئًما للبيئة العمانية، وت�صمني قيم املواطنة ومهاراتها باأبعادها )الوطنية، والإقليمية، والعربية، والعاملية، 
مع  بالتعاون  عمل(  وور�س  وزيارات،  وحما�صرات،  وفعاليات،  وبرامج،  واأن�صطة،  ومقررات،  )مناهج،  املختلفة  وجمالتها  والإ�صالمية( 
اجلهات املعنية كافة؛ حكومية واأهلية وخا�صة، ويف العام 2016م مت و�صع ت�صور مقرتح مل�صروع املبادرة الوطنية »اأخالقي عمانية« يتالءم 
مع متطلبات املجتمع العماين وخ�صو�صيته، و�صوف ي�صتهدف الفئة العمرية من 6 �صنوات اإلى 24 �صنة، ويت�صمن ع�صرة جمالت )املجال 
الديني - املجال الوطني - املجال املدين - املجال العلمي - املجال القت�صادي - املجال البيئي - جمال الت�صال والتوا�صل - املجال 
الجتماعي - املجال ال�صحي - املجال الريا�صي(، ومتت مراجعة ت�صور املقرتح من قبل اجلهات املخت�صة، و�صيتم رفعه للجهات املعنية 

بال�صلطنة لالعتماد. 

ندوة البحوث التربوية لخريجي البرامج التأهيلية )1٣-1٤ مارس 2017م(
املنظومة  تطوير  والدكتوراة( يف  )املاج�صتري  التاأهيلية  للربامج  الرتبوية  البحوث  نتائج  ا�صتثمار  مبداأ  من  انطالًقا  الندوة  فكرة  جاءت 
الرتبوية، وقد ا�صتهدفت موظفي وزارة الرتبية والتعليم كافة، وهدفت اإلى تقدير وتطوير ودعم البحوث والباحثني، وت�صجيع ال�صراكة بني 
موؤ�ص�صات البحث الرتبوي و�صناع ال�صيا�صة التعليمية، كما هدفت الوزارة من اإقامة الندوة اإلى تفعيل تو�صيات البحوث الرتبوية لو�صع روؤية 

م�صتقبلية بالحتياجات البحثية للنظام التعليمي، وت�صعى الوزارة اإلى ا�صتمرار تنفيذ الندوة ب�صكل �صنوي.

كما تعمل الوزارة على بناء قاعدة بيانات اإلكرتونية حول البحوث الرتبوية والباحثني العمانيني يف كل املجالت الرتبوية بالوزارة.

مشروع البرنامج التدريبي المتكامل لشاغلي وظائف اإلدارة الوسطى بوزارة التربية والتعليم 
الب�صرية  كوادرها  تاأهيل  اإلى  الوزارة  ت�صعى  واملوؤ�ص�صي  الوظيفي  الأداء  يف  والتميز  الإجادة  حتقيق  نحو  ال�صلطنة  حكومة  توجه  اإطار  يف 
وتدريبها، واإعداد قيادات ال�صف الثاين يف امل�صتويات الإدارية املختلفة؛ لتمكينهم من القيام مبهامهم بالفاعلية والكفاءة املطلوبة من 
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الفرتة من  �صنوات خالل  اأربع  ملدة  الربنامج  تنفيذ هذا  العامة، وميتد  الإدارة  بالتعاون مع معهد  ينفذ  تدريبي متكامل،  برنامج  خالل 
منها  العام،  مدار  على  اأ�صابيع  اأربعة  اإلى  مق�صمة  �صاعة  نحو )100(  الربنامج  التدريبية يف  ال�صاعات  يبلغ عدد  - 2020م(.  )2017م 
)20( �صاعة من التدريب الإلكرتوين، وي�صمل الربنامج جميع العاملني يف الإدارة الو�صطى بوزارة الرتبية والتعليم بديوان عام الوزارة 
واملحافظات التعليمية من )مديري الدوائر، واملديرين امل�صاعدين، وروؤ�صاء الأق�صام(، حيث بلغ عدد امل�صتهدفني يف الدفعة الأولى من 

الربنامج )100( م�صارك. 

برنامج الدمج )الكلي/الجزئي( لطالب ذوي اضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام/األساسي
من منطلق �صعي الوزارة لتوفري التعليم للجميع ومنهم الأطفال من ذوي ا�صطراب طيف التوحد، ون�صر ثقافة الدمج بني �صرائح املجتمع 
كافة؛ مت تنفيذ برنامج لدمج الأطفال من ذوي ا�صطراب طيف التوحد يف العام الدرا�صي 2017/2016م، والذي يهدف اإلى توفري اخلدمات 
التعليمية والتاأهيلية امل�صاندة لهوؤلء الطالب لدعم دجمهم يف البيئة املدر�صية لي�صبحوا اأكرث فاعلية يف املجتمع، كما يهدف الربنامج اإلى 
تعزيز امل�صاركة املجتمعية الفاعلة لتحقيق التنمية امل�صتدامة. وقد �صمل الربنامج دمج عدد )18( طالًبا من خم�س حمافظات )م�صقط، 
و�صمال الباطنة، وجنوب الباطنة، و�صمال ال�صرقية، والو�صطى( ومت توزيعهم على )15( مدر�صة. وقد مت تنفيذ الربنامج بالتعاون مع وزارة 

التنمية الجتماعية، وجامعة ال�صلطان قابو�س، وم�صت�صفى جامعة ال�صلطان قابو�س.

إعداد وتأهيل الطالب ذوي اإلعاقة لسوق العمل 
 يف اإطار جهود الوزارة يف تنمية الجتاهات الإيجابية لدى اأفراد املجتمع املحلي نحو التحاق الأ�صخا�س من ذوي الإعاقة ب�صوق العمل يف 
املجالت املختلفة، وتدريبهم وتاأهيلهم على ممار�صة مهن تتنا�صب وقدراتهم وميولهم وتلبي احتياجاتهم؛ مما يجعلهم اأع�صاء منتجني 
قادرين على العمل يف جمتمعهم، وبالتايل اإ�صباع حاجاتهم النف�صية لتحقيق ذاتهم وا�صتقالليتهم، وحتقيق رغبات ومطالبات اأولياء اأمور 
الطالب من ذوي الإعاقة؛ لإيجاد م�صارات مالئمة لأبنائهم بعد التخرج من املدر�صة. وقد مت تنفيذ الربامج التدريبية الآتية للطالب من 

ذوي الإعاقة العقلية: 

برنامج تدريبي عملي لطالب مدرسة التربية الفكرية في المراكز التجارية االستهالكية الكبرىأ. 
املحالت  اأحد  الفكرية يف  الرتبية  العقلية يف مدر�صة  الإعاقة  والتا�صع من ذوي  الثامن  ال�صفني  العملي لطالب  التدريبي  الربنامج  نفذ 
التجارية الكبرية يف حمافظة م�صقط لتدريبهم على مهن تتنا�صب مع قدراتهم ومهاراتهم. وبلغ عدد الطالب الذين ا�صتهدفهم الربنامج 

)24( طالًبا، ونفذ الربنامج يف الفرتة بني دي�صمرب 2016م - اإبريل 2017م.

برنامج التلمذة المهنية ب. 
جاء برنامج التلمذة املهنية الذي ي�صعى اإلى توعية الطالب بالواجبات وامل�صوؤوليات واملهارات املرتبطة مبهنة امل�صتقبل، وم�صاعدة الطالب 
واأولياء الأمور على اتخاذ القرار املهني املنا�صب للطالب. و�صمل الربنامج يف املرحلة الأولى عدد )5( طالب من ال�صفني الثامن والتا�صع 
من مدر�صة الرتبية الفكرية، ومت تنفيذه يف الفرتة بني �صهر دي�صمرب وحتى منت�صف مار�س من العام الدرا�صي 2017/2016م؛ حيث مت 
تدريب الطالب على وظيفة معاون خدمة. وقد ت�صمن الربنامج حماور عدة، اأبرزها: واجبات وم�صوؤوليات الوظيفة، وتعزيز الثقة بالنف�س، 

واآداب و�صلوكيات التعامل والتحاور مع الآخرين.

برنامج تحدي عمان لطالب مدرسة التربية الفكرية
اإمياًنا مببداأ تكافوؤ الفر�س وامل�صاواة من حيث تنوع اخلدمات التعليمية للطالب ومنهم من ذوي الإعاقة؛ نفذت الوزارة برنامج حتدي عمان 
للطالب من ذوي الإعاقة العقلية اأ�صوة باأقرانهم العاديني الذين ي�صتهدفهم الربنامج، والذي يهدف اإلى بناء �صخ�صية الطالب من خالل 
الو�صول  اأجل  والتعاون من  امل�صوؤولية  املهارات الالزمة ل�صقل �صخ�صياتهم، وحتمل  بالنف�س وبع�س  الثقة  واإك�صابهم  ال�صعوبات،  حتدي 
للهدف، و�صمل الربنامج )15( طالًبا من الذكور من الطالب ذوي الإعاقة العقلية بال�صفوف )7-9( يف مدر�صة الرتبية الفكرية؛ حيث 

�صاركوا يف رحلة اإلى منطقة الوادي الأبي�س بولية نخل يف الفرتة بني 17-2  اأكتوبر 2016م، وذلك حتت اإ�صراف عدد من املخت�صني. 

تأليف المناهج الدراسية وفق اإلطار العام للمناهج والمعايير
قامت الوزارة خالل العام الدرا�صي 2016م/2017م  بتاأليف جمموعة من املناهج الدرا�صية ا�صتناًدا على جمموعة من امل�صادر واملبادئ 
الأ�صا�صية، اأهمها: وثيقة فل�صفة التعليم، والوثائق الأخرى كالإطار العام للمناهج، واملعايري، وتتمثل املناهج اجلديدة التي مت تاأليفها يف 

املواد الدرا�صية التالية:

الرتبية الإ�صالمية لل�صف الأول. �

املهارات احلياتية لل�صف الأول. �

الريا�صة املدر�صية لل�صف الأول. �

املهارات املو�صيقية لل�صف الأول. �

تقنية املعلومات لل�صف الثامن.  �

الفنون الت�صكيلية لل�صف احلادي ع�صر. �

الحلقات النقاشية ألولياء األمور والطالب عبر وسائل التواصل االجتماعي
لأهمية تقدمي خدمات التوجيه املهني للطالب ملا له من دور حيوي يف دعم اختيارات الطالب للتخ�ص�صات التي تالئم امليول والهتمامات 
والقدرات من جانب، واحتياجات املجتمع و�صوق العمل من جانب اآخر؛ تقوم الوزارة با�صتحداث و�صائل جديدة وطرق مبتكرة للتوا�صل 
مع اأولياء الأمور والطالب وتعزيز ال�صراكة معهم من خالل تكوين جمموعات للتوا�صل الجتماعي )عرب تطبيق الوات�س اأب( ت�صتهدف 
اأولياء الأمور وعدًدا من طالب �صفوف التعليم ما بعد املدر�صي؛ بهدف طرح موا�صيع تتعلق بالتخطيط املهني واختيار املواد الدرا�صية 

ا. والتخ�ص�صات ومناق�صتها. وبداأ تنفيذ احللقات النقا�صية يف عام 2016م وي�صتمر تنفيذها �صنويًّ
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االتحاد العماني للرياضة المدرسية
ت�صعى الوزارة اإلى غر�س القيم واملبادئ الريا�صية بني الطالب وخا�صة الإناث منهم، ودعم الأن�صطة الريا�صية؛ �صعًيا لتجويد اخلدمات 
الرتبوية والتعليمية للطالب. ونظرًا لكون الريا�صة جزءًا ل يتجزاأ من الربنامج التعليمي، وملا لها من اأهمية يف النمو املتكامل للطالب، 
الأمر الذي ينعك�س اأثره على الأداء التح�صيلي؛ فقد قامت الوزارة باإ�صهار الحتاد العماين للريا�صة املدر�صية، واعتماد نظامه الأ�صا�صي 
وجمل�س الإدارة برئا�صة �صعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم واملناهج بالقرار الوزاري رقم )2016/94(. ويتكون الحتاد من 12 جلنة 

ريا�صية م�صهرة بوزارة الرتبية والتعليم وباملديريات التعليمية يف املحافظات واملديرية العامة للمدار�س اخلا�صة.

ومت اإجناز الآتي:

ت�صكيل جلان ريا�صية مدر�صية باملديريات التعليمية باملحافظات للعمل على تفعيل خطط وبرامج الحتاد وتنفيذها باملحافظات. �

اعتماد عدة �صراكات مع الحتادات املعنية وكذلك القطاع اخلا�س؛ وذلك لتجويد الربامج املقدمة والعمل جار على اإعداد ا�صرتاتيجية  �
الحتاد ملدة 4 �صنوات كذلك الإطار التنفيذي.

ا�صتحداث م�صاريع توعوية على هيئة م�صابقات ملدار�س ال�صلطنة، مثل: دوري عمان للمدار�س لكرة القدم، والأيام الأوملبية املدر�صية. �
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دراسة ووضع الخطوات اإلجرائية لتشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع 
الخاص )نموذج التعاقد التشغيلي(

تقوم الوزارة باإعداد درا�صة تف�صيلية حول ت�صغيل بع�س املدار�س احلكومية واإدارتها من قبل القطاع اخلا�س )منوذج التعاقد الت�صغيلي(؛ 
وال�صروط  وال�صوابط  الت�صريعية  الأطر  وبحث  املدر�صي احلكومي،  التعليم  القطاع اخلا�س يف  ا�صتثمار  درا�صة  اإلى  الوزارة  تهدف  حيث 
اخلطوات  لو�صع  جلنة  ت�صكيل  مت  الإطار  هذا  ويف  العالقة.  ذات  احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  وذلك  بال�صراكة،  املرتبطة  واملعايري 
الإجرائية لت�صغيل بع�س املدار�س احلكومية واإدارتها من قبل القطاع اخلا�س بالقرار الوزاري رقم )2017/3م( يرتاأ�صها �صعادة وكيل 
احلكومية  املدار�س  بع�س  بت�صغيل  املتعلقة  اجلوانب  كل  بدرا�صة  اللجنة  تقوم  بحيث  الب�صرية،  املوارد  وتنمية  الرتبوي  للتخطيط  الوزارة 

واإدارتها من قبل القطاع اخلا�س.

وقد مت اإجناز الآتي:

رقم  � الإداري  بالقرار  واإدارتها  احلكومية  املدار�س  لت�صغيل  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  حول  اجلدوى  لدرا�صة  فني  فريق  ت�صكيل 
)2017/1137110م(. 

للتعاقد  � مناذج  خالل  من  التعليمي  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  جمال  يف  والأجنبية  العربية  الدول  من  عدد  جتارب  على  الطالع 
الت�صغيلي.

اإجراء عدد من اللقاءات واملقابالت لأخذ مرئيات ال�صركاء الآخرين يف موؤ�ص�صات املجتمع املدين احلكومية منها واخلا�صة، واملوؤ�ص�صات  �
الأكادميية. )ل يزال العمل يف الدرا�صة قائًما(.

التوسع في نظام إدارة الجودة في وزارة التربية والتعليم
بعد اإر�صاء نظام اإدارة اجلودة وفق متطلبات الآيزو 9001 باإ�صدارها الأخري 2015م يف مديريتني من املديريات العامة بوزارة الرتبية 
والتعليم والدوائر املناظرة لها يف املديريات التعليمية باملحافظات؛ ت�صعى الوزارة اإلى تاأهيل جميع التق�صيمات الهيكلية بها لتطبيق النظام. 
ويت�صمن امل�صروع ثالث مراحل اأ�صا�صية، وهي: اأ( مرحلة الإعداد والتح�صري؛ حيث متت توعية موظفي الوزارة باأهمية نظام اإدارة اجلودة، 
ب( مرحلة التقييم والت�صخي�س؛ حيث مت فيها حتليل الواقع يف كل مديرية مقارنة مبتطلبات املوا�صفة، ج( مرحلة التوثيق، وتهدف اإلى 

توثيق جميع متطلبات نظام اإدارة اجلودة وفق املوا�صفة. 

وقد مت اإجناز الآتي:

خالل العام الدرا�صي 2017/2016م مت النتهاء من املرحلتني الأولى والثانية؛ حيث مت اإعداد تقارير ت�صخي�س الواقع وفق متطلبات  �
موا�صفة الأيزو9001 اإ�صدار 2015م.

 مت النتهاء من املرحلة الثالثة، واإعداد وثائق متكاملة لنظام اإدارة اجلودة يف كل املديريات والدوائر بالوزارة واملديريات التعليمية يف  �
املحافظات يف دي�صمرب2017م.

 

برنامــج توطيــن الوظائــف التدريســية فــي القــرى البعيــدة بمحافظــة الوســطى 
األخرى والمحافظات 

تقوم الوزارة باإعداد معلمني بدرجة البكالوريو�س خلدمة اأبناء املناطق البعيدة فقط، لإيجاد نوع من ال�صتقرار للمعلمني باملدار�س الواقعة 
يف تلك املناطق، ورفع امل�صتوى التح�صيلي للطالب من خالل برنامج توطني الوظائف التدري�صية يف القرى البعيدة، وهو برنامج حكومي 
تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العايل. وي�صتهدف الربنامج 100 طالب �صنويًّا من خمرجات �صهادة دبلوم التعليم العام يف املناطق 
البعيدة، وينق�صم اإلى ق�صمني: اأ( الربنامج التاأ�صي�صي الوطني: ويقبل الطالب الذين حققوا درجة القبول املطلوبة، ب( برنامج التج�صري 
الرتبوي: يقبل الطالب الذين مل يحققوا درجة القبول املطلوبة؛ حيث يتم تهيئة هوؤلء الطالب ملدة عام اأكادميي يف بع�س املواد، وذلك 
قبل اإحلاقهم بربنامج البكالوريو�س. وينفذ الربنامج يف كلية الرتبية بالر�صتاق، وي�صمل املدار�س البعيدة يف حمافظات الو�صطى، وظفار، 

و�صمال ال�صرقية، وم�صقط، والداخلية، وم�صندم، وجنوب الباطنة.

وقد مت اإجناز الآتي:

تنفيذ برنامج خا�س لتهيئة اأبناء مناطق المتياز، واإعدادهم لدرا�صة التخ�ص�صات الرتبوية يف العام الأكادميي 2017/2016م. �

وو�صائل  � الإعـالمية  الو�صائط  خالل  مـن  ال�صيفيـة  الإجـازة  فتـرة  يف  املهني  للتوجيه  الوطني  املركز  خالل  من  توعوية  برامج  تنفيذ 
الت�صال املختلفـة وبالتعاون مع مركـز القبـول املوحـد.

التحاق عــدد 42 طالًبا وطالبـة بالربنامج التاأ�صي�صي الوطني، وعدد 14 طالًبا وطالبـة يف برنامج التج�صري الرتبوي يف مواد: الريا�صيات  �
والأحياء والفيزياء والكيمياء يف العام الأكادميي 2017/2016م.

متابعة اجلوانب الفنيـة من خالل فريق عمـل م�صتـرك بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العالــي. �
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الفصـــــــــــل الرابـــــــــــع

االبتكــار والريــادة في التعليم 
المدرسـي الحكومي والخاص



٤٨٤٩

االبتكار والريادة على مستوى الوزارة 
دائرة االبتكار واألولمبياد العلمي

يف طور تعزيز البتكار والهتمام به قامت الوزارة برتقية الهيكل التنظيمي لها، حيث مت تعديل م�صمى دائرة التنمية املعرفية اإلى م�صمى 
)دائرة البتكار والأوملبياد العلمي( ليتنا�صب مع توجهات الوزارة يف دعم جانب البتكار والريادة لدى الطالب واملعلمني، وت�صم الدائرة 
على م�صاعفة اجلهود  �صي�صاعد  الذي  الأمر  الدولية(،  الدرا�صات  وق�صم  العلمي،  البتكار  وق�صم  العلمي،  الأوملبياد  )ق�صم  اأق�صام  ثالثة 

والرتكيز على اجلانب العلمي ب�صكل اأكرب.

مهرجان العلوم
من اأجل تعزيز الهتمام بالعلوم، وتكوين اجتاهات اإيجابية لتعلمها، وت�صجيع البحث العلمي والبتكار، وتوفري البيئة الداعمة واملحفزة 
للمبتكرين، وت�صجيع الطلبة على درا�صة التخ�ص�صات العلمية؛ نظمت الوزارة مهرجان عمان للعلوم يف ن�صخته الأولى خالل الفرتة من 24-

28 اأكتوبر 2017م، وذلك بدعم من موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س، وقد ا�صتمل املهرجان على مرحلتني: مرحلة تنفيذ العديد من الفعاليات 
والربامج يف حمافظات ال�صلطنة، مثل: املحا�صرات، واملعار�س، والألعاب، والتجارب العلمية، وامل�صرحيات، وحلقات العمل التعليمية، ثم 
مرحلة افتتاح املهرجان مبركز عمان الدويل للموؤمترات واملعار�س خالل الفرتة من 26-28 اأكتوبر 2017م. وا�صتهدف املهرجان طلبة 
املدار�س احلكومية واخلا�صة، وطلبة اجلامعات والكليات، واملعلمني والرتبويني، واملخت�صني، والباحثني، والأكادمييني يف املجالت العلمية 

والتطبيقية والبتكار، اإ�صافة اإلى القطاع اخلا�س يف املجال العلمي، و�صرائح املجتمع املختلفة.

رعاية الموهوبين في مسابقة الكتابة األدبية
بهدف ت�صجيع طلبة املدار�س اخلا�صة يف حمافظة م�صقط على مهارات الكتابة الأدبية، ودفع املدار�س اإلى الهتمام باأن�صطة اللغة العربية 
عامة والكتابة الأدبية والإبداعية خا�صة، ورعاية املوهوبني من الطالب يف جمال الكتابة الأدبية؛ جاءت فكرة م�صروع الكتابة الأدبية حتت 
اإ�صراف م�صريف اللغة العربية باملديرية العامة للمدار�س اخلا�صة، وا�صتهدف الربنامج طالب املدار�س اخلا�صة ثنائية اللغة يف ال�صفوف 
)5-7( ومعلمي وم�صريف املدار�س اخلا�صة مبحافظة م�صقط، حيث �صارك ما يقارب )32( مدر�صة و)250( طالًبا و)50( من املعلمني 
والإداريني واملبدعني يف جمايل الق�صة ونظم ال�صعر، ويتم ن�صر اأعمال املوهوبني من الطالب يف الكتابة الأدبية يف جملة مت اإن�صاوؤها لتوثيق 

هذه الأعمال وحتفيز الطالب.

برنامج سفراء نماء
يعد برنامج �صفراء مناء من الربامج التحفيزية التي تنفذها الوزارة؛ بهدف تدريب الطالب على معارف ومهارات التنمية امل�صتدامة، 
ون�صر ذلك بني اأقرانهم يف املجتمع، من خالل مهمتهم ك�صفراء مناء للوطن، كما يهدف الربنامج اإلى تعريف املجتمع املدر�صي واملحلي 
بالتنمية امل�صتدامة وجمالتها، وتعزيز القيم والجتاهات والعادات لدى اأفراد املجتمع املدر�صي حول التنمية امل�صتدامة، وت�صجيع الطالب 
على الريادة يف العمل الجتماعي لن�صر ثقافة التنمية امل�صتدامة واحلد من ال�صلوكيات غري املرغوبة. تنفذ الوزارة الربنامج بالتعاون مع 
جمموعة مناء القاب�صة، وي�صتهدف طلبة ال�صفوف من )8-10(، ويتم يف الربنامج تكرمي الطالب وامل�صرفني واملدار�س، حيث مت خالل 

العام الدرا�صي 2017/2016م تكرمي عدد )220( طالًبا وطالبة بالإ�صافة اإلى امل�صرفني.

برنامج »حرفتي«
اإلى تنمية قدرات الطالب الإبداعية والفنية وتعليمهم معارف ومهارات حرفية خمتلفة، مت تنفيذ برنامج »حرفتي«،  الوزارة  �صعًيا من 
وطرق  اآليات  اأحدث  على  واطالعهم  احلرفية،  ال�صناعات  اإنتاج  يف  املتطورة  والآلت  املعدات  مع  التعامل  على  الطالب  تدريب  بهدف 
التطوير وال�صتثمار يف جمال ال�صناعات احلرفية، وغر�س ثقافة ريادة الأعمال يف هذا املجال. وتنفذ الوزارة الربنامج بالتعاون مع الهيئة 

العامة لل�صناعات احلرفية، وي�صتهدف طالب ال�صفوف )9-11( يف حمافظة الداخلية بواقع 15 طالًبا يف ن�صخته التجريبية. 

برنامج »جاهز«
بهدف تزويد الطالب باملهارات الأكرث طلًبا يف �صوق العمل، ون�صر ثقافة ريادة الأعمال بني الفئات الطالبية امل�صتهدفة، مت تنفيذ برنامج 
اأما  العمل،  ب�صوق  الالزمة لاللتحاق  باملهارات  يعنى  الأول:  اأ�صا�صيني،  تت�صمن حمورين  تدريبية،  برامج  وهو عبارة عن حزمة  »جاهز« 
املحور الثاين: فيعنى بتنمية مهارات الطالب يف كيفية اإن�صاء �صركات طالبية واإدارتها، وياأتي الربنامج بالتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم 
ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني ووزارة التعليم العايل ممثلة يف املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية )كلية العلوم التطبيقية 

ب�صحار(، وي�صتهدف طلبة ال�صفوف )9-11( يف حمافظة �صمال الباطنة بواقع 15طالًبا و15 طالبة.

برنامج »أموالي مستقبلي«
ا�صتهدف برنامج »اأموايل م�صتقبلي« يف ن�صخته التجريبية عدد )1168( من طالب ال�صفني )7 و 8( من املديريات التعليمية باملحافظات: 
م�صقط، وجنوب الباطنة، والداخلية، وكذلك مدر�صة الأمل لل�صم؛ حيث مت تنفيذ عدد من الور�س اخلا�صة بالثقافة املالية لدى الطالب؛ وذلك 
بهدف تنمية جوانب خمتلفة لديهم كالدخار وال�صرف وفتح احل�صاب والإيداع، وياأتي تنفيذ الربنامج بالتعاون مع موؤ�ص�صة اإجناز عمان. 

إنشاء مراكز لالبتكار في عدد من محافظات السلطنة بدعم من القطاع الخاص
بهدف توفري بيئة جاذبة وم�صجعة للتعليم والتعلم، وال�صتفادة من التقنيات احلديثة لتح�صني اخلدمات الرتبوية/التعليمية للطالب بطريقة 
اإن�صاء مراكز لالبتكار، وقد  العلمي؛ جاءت فكرة  باملتعلمني لالإنتاج  للو�صول  املادية املقدمة  الإمكانيات  �صهلة وموجهة، وال�صتفادة من 
بداأت يف حمافظتني )الداخلية و�صمال ال�صرقية( وهي متاحة للمراحل الدرا�صية كافة )1-12(، وتوجد هذه املراكز يف مراكز التدريب 
واأدوات  اأن يدعم البتكار لدى الطالب من معدات  القطاع اخلا�س، وتت�صمن كل ما ميكن  بالتعاون مع  امل�صتهدفة، وذلك  باملحافظات 
وخمتربات؛ حيث عملت هذه املراكز على اإيجاد بيئة منا�صبة لتدريب املتعلمني على الخرتاع والبتكار والتعامل مع معطيات الع�صر مبا 
فيه من تقنيات حديثة، وتدريب الطالب على امل�صاركة يف حل ق�صايا جمتمعية م�صتخدمني مهارات علمية ناجحة، والعمل بروح الفريق، 

وربط علوم الروبوت بالريا�صيات والعلوم وامليكانيكا والتكنولوجيا والهند�صة والربجمة من خالل تطبيقات عملية.
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المسابقات المحلية والدولية
أواًل: المسابقات المحلية 

على مستوى الوزارةأ. 
تقييم أداء المعلمين1. 

الوزارة حتر�س �صنوًيا على تكرمي املعلمني يف احلقل الرتبوي تقديًرا  ملا للتحفيز من دور يف �صحذ الهمم والت�صجيع على البتكار؛ فاإن 
جلهودهم، وت�صجيًعا لهم على بذل املزيد من العطاء، ويف هذا الإطار وت�صجيًعا لالأفكار الإبداعية واملجيدة لدى املعلمني يف احلقل الرتبوي؛ 
طورت الوزارة معايري الرت�صح لتكرمي املعلمني يف احلقل الرتبوي يف يوم املعلم، من خالل طرح جمموعة من املحاور تقوم على تنفيذ 
املعلمني م�صاريع ابتكارية يف كل حمور؛ ففي العام 2017/2016م �صارك ما يقارب )103( من املعلمني يف املدار�س احلكومية واخلا�صة بـ 

)93( م�صروعًا، ومت تكرمي املعلمني احلا�صلني على املراكز الثالثة الأولى يف كل حمور.

جدول رقم )7( املعلمون احلا�صلون على املراكز الثالثة الأولى يف امل�صاريع البتكارية 

اسم المشروع اسم الفائز المحافظة المركز المحور

الف�صاء الفرتا�صي الإلكرتوين جوخة بنت حممد بن �صليمان ال�صكرييـــة �صمال ال�صرقية الأول

المشاريع العلمية 
والتقنية 

تطبيقات العلوم ع�صرة يعقـــوب بـــن نا�صـــــر بن املــر ال�صعـــــــدي �صمال ال�صرقية الثاين

خري اأمة -
روائع احل�صارة الإ�صالمية

اأمــــل بنـــت را�صـــــد بــن �صالــم الكلبانيـة
مهــــرة بنت �صامل بن �صعيد اليحيائيـــــــة

الظاهرة الثالث

املواطنة الرقمية منـــى بنـــت حممــــد �صهيـــــــل جعبـــــــــوب ظفار الأول

البيئة املدر�صيةالرعاية الطالبية حممــــد بن عبـــداهلل بن �صعيــــد التوبـــي الداخلية الثاين

الف�صل الإلكرتوين التفاعلي زهــــرة بنت �صالـــــم بن �صعيـــــد العلويــــة الظاهرة الثالث

نادي ال�صاد خديجـــــة بنــت نا�صــر بن �صامل احلب�صية الداخلية الأول
تطوير األداء 

قراءتي عنوايناللغوي  زكيـــة بنت مبـــارك بن حممد الربا�صدية �صمال ال�صرقية الثاين

اأنا�صيد القواعد النحوية خديجـــــة بنت علي بن مديــــة البلو�صيـــــة �صمال الباطنة  الثالث

التقومي امل�صتمر الإلكرتوين غنية بنت را�صد بن �صليمان اخلرو�صيـــــة م�صقط الأول

األداء التعليمي
اأ�صركني و�صوف اأفهم زوينـــــة بنت خلف بن حمفوظ الغاويــــــــة الداخلية الثاين

الإجادة يف تعليم
القراءة والكتابة

ب�صـــــرى بنـــت علي بن عبداهلل الذهليـــــة �صمال الباطنة الثالث
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برنامج التنمية المعرفية2. 

جدول رقم )8( املجيدون من املدار�س واملعلمني والطالب يف برنامج التنمية املعرفية

اإلجمالياإلناثالذكورالفئات

255580املدار�س

336497املعلمون

117164281الطالب

جدول رقم )9( املحافظات املجيدة يف برنامج التنمية املعرفية

مراكز المحافظات المجيدة 
في جميع أدوات البرنامج

الثالثالثانياألول

م�صقط�صمال الباطنة�صمال ال�صرقية

على مستوى الطالب ب. 
المسابقة األدبية للمدارس الخاصة )النسخة الثالثة(1. 

جدول رقم )10( بيانات حول امل�صابقة الأدبية للمدار�س اخلا�صة ) الن�صخة الثالثة(

المعلمون والمشرفونالطالب

الشعرأدب الطفلالقصةالشعرأدب الطفلالقصة

12179443

المسابقة العلمية للمدارس الخاصة 2. 

جدول رقم )11( بيانات حول امل�صابقة العلمية للمدار�س اخلا�صة

الطالبالمدرسةالمركزالفئة المستهدفة )طالب المدارس الخاصة(

عدد المدارس المشاركة: 2٦مدرسة
عدد الطالب المشاركين: 1٦0 طالًبا وطالبة

املركز 
الأول

املدار�س املتحدة فرع 
احليل

اإيـــــــــــــــــــــــــــالف �صليمــــــــــــــــــــــــــــان
مريـــــم بنت عبدالرحيــــم ال�صيفيــــة
الوليــــــــــد بن نا�صـــــــــر احلو�صنـــــــي
عبــــــداهلل بن خليفــــــــة اليحيــائـــــي
اأحـــــمـــــــــــــــــــد عـــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــر
نـــــــــور بنت يو�صــــــــــف الكلبانيــــــــــــة

املركز 
الثاين

املدار�س املتحدة فرع 
املنى

هـــــــــود بن �صعــــــــــــــــود ال�صاملــــــــــــي
اأ�صـــمـــــــــــــــــــــــــاء ب�صـــمــــــــــــــــــــــــــان
مــحــمـــــــــــــــــــــــــد رائــــــــــــــــــــــــــــــــــد
دميــــــــــــــــا ال�صـريـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
فــــــــــــــــــــــــــــــــرح ح�صــــــــــــــــــــــــــــــــــن
�صجــــــى بنــت اأحمــــــــد البطا�صيـــــــــة

املركز 
الثالث

مدينة ال�صلطان 
قابو�س اخلا�صة

مظفـــــــــــــــــــــــــر الكهالنـــــــــــــــــــــــــــي
اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد مهنـــــــــــــــــــــــــــــــا
مزنـــــــة بنــــت �صعـــــــود البو�صعيديـــة
زهــــــــــــــــــــــراء العي�صائيـــــــــــــــــــــــــــة
هبـــــــــــــــــــــــة مــحــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
حممــــــــــــــــــــــــــــــــد كاظـــــــــــــــــــــــــــــم

املركز 
الرابع

مدر�صة الهدى اخلا�صة

رويـــــــــــــــدا جنـــــــــــــــــم عثمــــــــــــــان
زيـنــــب بنـــت ح�صــــني اللواتيــــــــــــــــة
علــــــــي بن م�صطفــــــــــــــى اللواتــــــي
عبـــــــداهلل بن �صعيـــــــــد العــــــــــــزري
معيــــــن بن حممـــــــــــد علـــي بن داود
على بن فدا ح�صني بن طالب اللواتي
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جائزة شركة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة٣. 
جدول رقم )12( الطالب الفائزون بجائزة �صركة تنمية نفط عمان للطاقة املتجددة

الجائزةاالسمالمحافظة

جائزة الإجادةاأ�صيــل بنت خليفة بن مرهون الرحبيــــةمسقط

جائزة الإجادة�صهــــالء بنت خالد بن علي الفرعيـــــــــةمسقط

جائزة الإجادة�صهــد بنت اأحمــــد بن نا�صـــــر العلويـــــةالظاهرة

جائزة الإجادةمهــــــــا بنت �صعيد بن �صامل ال�صامليـــــــــةالداخلية

جائزة الإجادةفاطمة بنت مو�صى بن حممد الراجحيةالداخلية

جائزة الإجادةاآيـــات بنت خليفة بن �صليمان ال�صنانيــةالداخلية

جائزة الإجادةمنـــــار بنت هالل بن يحيى العزوانيـــــــةالداخلية

جائزة ت�صجيعية اأ�صماء بنت حممود بن اأحمد الدرمكيـــةالداخلية

جائزة ت�صجيعية احل�صنـــاء بنت حممد بن حمد الرحميةالداخلية

جائزة ت�صجيعية اأميمــــة بنت را�صد بن �صعيد اخلمي�صيـــةجنوب الباطنة

جائزة البحوث واالبتكارات في مجال المياه »فئة المبتكر الناشئ«٤. 
جدول رقم )13( الطالب الفائزون بجائزة البحوث والبتكارات يف جمال املياه »فئة املبتكر النا�صئ«

المحافظةاسم الطالبالمركز

الداخلية اأجمـــــد بن م�صلـــم بن �صعيد الهميمــــيالمركز األول

الظاهرة طيف بنت خمي�س بن عبداهلل احلامتيةالمركز الثاني

الداخلية يونـــــ�س بن �صالــــم بن حممد الهنائــــيالمركز الثالث

م�صندم حممــــد بن علي بن مبيــــــوع ال�صحـــــــيالمركز الرابع

الظاهرة نـــواف بن اأحمـــــد بن نا�صـــر العلـــــــويالمركز الخامس

مسابقات الروبوت والذكاء االصطناعي٥. 
جدول رقم )14( بيانات حول م�صابقات الروبوت والذكاء ال�صطناعي

ذكور/إناثعدد أعضاء الفريقالمحافظةالمركزالفئة العمريةعنوان المسابقة

 first )FLL( فيرست ليجو
LEGO league)10-الصفوف )٥

اإناث4�صمال الباطنةالأول

ذكور5جنوب الباطنةالثاين

ذكور4م�صقطالثالث

الصفوف )٥-10(المسابقة الحرة

اإناث2جنوب ال�صرقيةالأول

اإناث3�صمال ال�صرقيةالثاين

اإناث3�صمال الباطنةالثالث

الصفوف )٥-10(جمع الكرات

ذكور2م�صقطالأول

ذكور2م�صندمالثاين

ذكور2جنوب ال�صرقيةالثالث

الصفوف )٨-10(السومو

ذكور2�صمال ال�صرقيةالأول

اإناث2م�صقطالثاين

ذكور2الو�صطىالثالث

الصفوف )٥-7(تتبع الخط

ذكور3جنوب الباطنةالأول

ذكور2الداخليةالثاين

ذكور2م�صقطالثالث
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مسابقة حفظ القرآن الكريم ٦. 
أواًل: المسابقة العامة:

جدول رقم )15( الطالب الفائزون يف امل�صابقة العامة حلفظ القراآن الكرمي

المحافظةأسماء الطالبالمستوىالجنس

ور
ذك

الربمييحممــــــد عبـــــــد احلميــــــــد اإبراهيــــــــــمالأول 

�صمال الباطنةالبــــراء بن خالـــد بن �صالــم اخلوالــــــديالثاين

املدار�س اخلا�صةاأنـ�س بــن اأحمــــد بن حممــــــد الرا�صبــــــيالثالث

�صمال الباطنةنــــواف بن �صعود بن عبداهلل الفار�صـــــــيالرابع

املدار�س اخلا�صةاحلـــــواري بن حمـــد بن �صعيــد املطـــــرياخلام�س

الظاهرةحممــــد بن جهـــــاد بن حممــد الربخـــــيال�صاد�س

ث
إنا

الو�صطىداليـــا م�صطفـــى العفيفـــي ال�ص�صتــــــــاويالأول 

املدار�س اخلا�صةحـــــال عاكـــــــــــف عبــــــــــــدو املـحـمـــــــــــودالثاين

�صمال الباطنةفاطمـــة بنت خلــف بن �صعيــد املعمريــــــةالثالث

�صمال الباطنةاأروى بنـت �صعيد بن حممد احل�صرميـــــةالرابع

املدار�س اخلا�صةت�صنيم بنت اأحمد بن عبداهلل احلارثـيــــةاخلام�س 

�صمال الباطنةفاطمـــة بنت يا�صـــر بن �صليمان املعمريـةال�صاد�س

ثانيًا :  المسابقة الخاصة:
ذوو اإلعاقة السمعية:أ. 

جدول رقم )16( الطالب الفائزون من ذوي الإعاقة ال�صمعية يف امل�صابقة اخلا�صة حلفظ القراآن الكرمي

المحافظةاالسمالمستوى

جنوب ال�صرقية�صميــة بنت حميـد بن �صامل احلكمانيـةالأول

جنوب الباطنةب�صـــام بن �صامــ�س بن را�صـــد الكنـــديالثاين

جنوب ال�صرقية�صيخــة بنت �صامل بن عبد اهلل العلويــةالثالث

ذوو اإلعاقة البصرية:ب. 
جدول رقم )17( الطالب الفائزون من ذوي الإعاقة الب�صرية يف امل�صابقة اخلا�صة حلفظ القراآن الكرمي

المحافظةاالسمالمستوى

م�صقطحمـــــزة بن حمـــود بن �صعيــد ال�صــوايفالأول

م�صقط�صليمــــان بن اأحمد بن �صعيد الق�صيمـــيالثاين

م�صقطه�صام بن يو�صف بن حممـد ال�صليمانــيالثالث
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ثالثًا: مسابقة إتقان التالوة والصوت الحسن:

جدول رقم )18( الطالب الفائزون يف اإتقان التالوة وال�صوت احل�صن

المحافظةاالسمالمستوى

�صمال ال�صرقيةعلــي بـن عبــداهلل بـــن حممــــد احلب�صـيالأول 

الداخليةحمــــزة بن اإبراهيــــم بن �صيف الكنــديالثاين

الداخليةعمــــار بن علــــي بن �صالـــــم ال�صباحـــيالثالث

جنوب الباطنةاأروى بنــت �صيـف بن �صليمــان الهالليــــةالأول

الداخليةمريــــم بنـت علـي بن خميــ�س الهنائيــــةالثاين

�صمال ال�صرقيةرزينا بنت يعقوب بن عبداهلل احلارثيةالثالث

مسابقة اإلنشاد  .7

أواًل : نتائج تقييم المرحلة األولى )النصوص الشعرية(:
جاء ترتيب الن�صو�س )الق�صائد( ال�صعرية على النحو الآتي:

النصوص التراثية:أ. 
جدول رقم )19( الطالب الفائزون يف الن�صو�س الرتاثية يف م�صابقة الإن�صاد

عنوان النصالمحافظةاسم الطالبالمركز

موطن النورالداخليةزينب بنت ن�صري ال�صقريةالأول

عمان الغاليةالو�صطىريــــــم بنت حمد الغفيليــــــةالثاين

موطن الأحرارظفارخالـد بن نا�صــر بيت �صعيــدالثالث

 النصوص الفصيحة:ب. 
جدول رقم )20( الطالب الفائزون يف الن�صو�س الف�صيحة يف م�صابقة الإن�صاد

عنوان النصالمحافظةاسم الطالبالمركز

عمان احلب�صمال الباطنةاآية بنـــــت اأحمــد الرو�صديـةالأول

وطُن امَلكاِرم�صمال ال�صرقيةاأمـــــل بنــت حمد ال�ّصرجّيـــةالثاين

عمان املحبةالظاهرة�صيخـة بنت ذياب ال�صكريــةالثالث
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ثانيًا: نتائج تقييم المرحلة الثانية )األعمال المتكاملة(:
أسفرت المنافسة عن النتائج اآلتية: 

 األعمال المبتكرة:أ. 
جدول رقم )21( الطالب الفائزون يف الأعمال املبتكرة  يف م�صابقة الإن�صاد

الدرجةمسمى العمل المبتكرالمحافظةالمركز

95وطُن امَلكاِرم�صمال ال�صرقيةالأول

93�صدمي احلبم�صقطالثاين

91على ُخطى املعجزاتالداخليةالثالث

90عمان املحبةجنوب ال�صرقيةالرابع

89عمان املجدظفاراخلام�س

88قابو�ٌس ا�صٌم خالٌدم�صندمال�صاد�س

87عمان احلب�صمال الباطنةال�صابع

86عمان املحبةالظاهرةالثامن

84هدّيُة الّرحمِنجنوب الباطنةالتا�صع

60عمان الغاليةالو�صطىالعا�صر

50اأغلى اجلمانالربميياحلادي ع�صر

 األعمال التراثية :ب. 
جدول رقم )22( الطالب الفائزون يف الأعمال الرتاثية يف م�صابقة الإن�صاد

الدرجةمسمى العمل التراثيالمحافظةالمركز

98موطن الأحرارظفارالأول

97قابو�س ال�صالمجنوب ال�صرقيةالثاين

96اإ�صراق النور�صمال الباطنةالثالث

95اأغلى وطن�صمال ال�صرقيةالرابع

94رحلة وطنالظاهرةاخلام�س

92حروف احلبم�صندمال�صاد�س

90دانة التاريخجنوب الباطنةال�صابع

88موطن النورالداخليةالثامن

85اأر�س ال�صالم الزاهيةم�صقطالتا�صع

84�صيدي قابو�سالربمييالعا�صر

80عمان الغاليةالو�صطىاحلادي ع�صر
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ثالثًا : اإلجادات الطالبية :
األداء، والتلحين، وكتابة النصوص الشعرية، والعزف:

جدول رقم )23( الطالب الفائزون يف الأداء، والتلحني، وكتابة الن�صو�س ال�صعرية، والعزف

اإلجادة في األداء )المبتكر(
اسم الطالبالمحافظة

ال�صيمـــــــاء بنــــت �صعيــــــد العوينيـــــة�صمال الباطنة
عــوايف بنت عاقب بن هديب العوفيـةجنوب ال�صرقية

الزيــــن بنـــت حممد بن �صهيل قطـنظفار
علـــوي بن عليــــو بن علي احلكمـــاينالو�صطى

اإلجادة في األداء )التراثي(
اسم الطالبالمحافظة

�صعيـــــــــــد بـن �صـالــــــــــم الزرعــــــــي�صمال ال�صرقية
فهـــــــــم بـــــن را�صـــــــــــد البـــــــــــــاديالربميي
�صيــــــــــــــف بــن �صعيــــــد ال�صام�صــــــيالربميي
اأ�صامـــــــــــة بن �صالــــــــــم احلنظلــــــيم�صقط

اإلجادة في التلحين )المبتكر(
اسم الطالبالمحافظة

زايــــــــــــــــــد بن خلفـــــــــان العلــــــــــويجنوب ال�صرقية
راجح بن �صعيــد بن �صالــــــم فا�صــــــلظفار

مــــــالك بنـــــــــت عطــــي اليعقوبيــــــــةالظاهرة
اإلجادة في التلحين )التراثي(

اسم الطالبالمحافظة

روؤى بنــــــت خميـــــــ�س ال�صعديـــــــــــــــةجنوب الباطنة
فاطمـــــــــة بنت مـــــــروان ال�صحيــــــــةم�صندم

�صعيــــــــــد بن �صـــالـــــــــم الزرعـــــــــي�صمال ال�صرقية

اإلجادة في كتابة النصوص الشعرية )الفصيح(
اسم الطالبالمحافظة

اآيـــــــــــــة بنـــــــــت اأحمــــــــــــد الرو�صديـــــــــــة�صمال الباطنة
اأمـــــــــــــــل بنـــــــــت حمــــــــــــد ال�ّصرجّيـــــــــــة�صمال ال�صرقية

�صيخــــــــــة بنـــــــــت ذيـــــــــاب ال�صكـــريـــــــــةالظاهرة
اإلجادة في كتابة النصوص الشعرية )التراثي(

اسم الطالبالمحافظة

زينـــــــــــب بنـــــــت ن�صيـــــــر ال�صقريـــــــــــةالداخلية
ريـــــــــــــــــم بنــــــــــت حمــــــــــد الغفيليـــــــــــةالو�صطى

خالــــــــــد بــن نــــا�صــــــــر بيـــــت �صعيــــــــــــدظفار
اإلجادة في العزف )المبتكر(

اسم الطالب-اآللةالمحافظة

زايــــــــــد بــــــن خلفــــــــان العلــــــوي )عــود(جنوب ال�صرقية
راجـــــــــح بــــن �صعيــــــد بـــن �صالــم )عــود(ظفار

مــــوزة بنـــــت ف�صيــــــل القرينيــــة )قانون(�صمال الباطنة
فاطمـة بنت غا�صم احلكمانية )اك�صلفـون(الو�صطى

نــورة بنــــت ناجــــي الزدجاليــــــة )جيتار(جنوب الباطنة
فاطمــة بنــت اأحمــــــد الكماليـــــة )جيتار(م�صندم

اإلجادة في العزف )التراثي(
اسم الطالب-اآللةالمحافظة

يزيـــــــــــد بــــن علـــــي احلجـــــــــري )عــود(�صمال ال�صرقية
جمعــــــــــة بــــن عبيــــــد البلو�صــــــي )كمان(جنوب الباطنة

مر�صــــــد بــــن علــــي الرا�صـــــدي )معــدن(الداخلية
ميثــــــم بــــن اأحمـــــد ال�صيـــــــدي )قربـــــة(�صمال الباطنة
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ثانيًا: المسابقات الدولية 

مسابقة التفوق الدراسي1. 

جدول رقم )24( الطالب الفائزون يف م�صابقة التفوق الدرا�صي 

النوعالمسابقة
أسماء الطالب

المتفوقين في الصفوف
)الرابع– التاسع – الحادي عشر(

المحافظةالمدرسةالصف

م�صابقة 
مكتب الرتبية 
العربي للتفوق 

الدرا�صي 
على م�صتوى 
دول جمل�س 

التعاون 
اخلليجي 

برعاية �صركة 
املراعي

فردي

الرابعمريــــم بنــــت علـــي بـــن حممــد ال�صحيــة
دبا للتعليم الأ�صا�صي 

)4-1(
م�صندم

الرابع�صليمــان بــن حممد بن �صليمان ال�صحــي
دبا للتعليم الأ�صا�صي 

)4-1(
م�صندم

التا�صعمريـــم بنــت �صلــوم بن مبارك اجلنيبـيــة
خلوف للتعليم 

الأ�صا�صي
الو�صطى

التا�صع�صالح بن عبداهلل بن �صعيد احلر�صو�صي
الو�صطى للتعليم 

الأ�صا�صي
الو�صطى

منــــى بنــت حممــد بن �صعيد بيت �صعيــد
احلادي 

ع�صر
ري�صوت للتعليم 

الأ�صا�صي
ظفار

حمــود بن عــــزان بن را�صــــد احل�صينـــي
احلادي 

ع�صر
ظفارال�صعيدية ب�صاللة

المسابقات العلمية2. 

جدول رقم )25( الطالب الفائزون يف امل�صابقات العلمية

المدرسة / اسم الطالبالجنس
الدولةالجائزةالمحافظة

ور
ــــ

ــــ
كـ

�صلطـان بن �صيــف بن �صلطــان احلب�صــيذ
مدر�صة 

ال�صويفات 
اخلا�صة/ 

م�صقط 
ميدالية ف�صية يف اأوملبياد الريا�صيات

ال�صعودية
ميدالية برونزية يف اأوملبياد الريا�صياتالظاهرة�صعيــد بــن نا�صـــر بن �صعيــد املزاحمـــي

ميدالية برونزية يف اأوملبياد الفيزياءجنوب ال�صرقيةمر�صـــد بن خـــادم بن �صـــامل الرا�صـــدي

ث
ـــا

ــــ
ــــ

إنــ

الداخليةال�صفــاء بنــت اأحمــد بن �صــامل العمــــرية
 املركز الأول يف م�صابقة ابتكار الكويت

STEM يف جمال

الكويت

الداخليةال�صيمــاء بنـت حممـود بن اأحمـد العزرية
 املركز الأول يف م�صابقة ابتكار الكويت

STEM يف جمال

الداخليةنــور بنـــت حمـــدان بن حمـــد الرحميــــة
 املركز الأول يف م�صابقة ابتكار الكويت

STEM يف جمال

�صمال الباطنةاأريــام بنــت حمـــود بــن �صيـــف املـزينـيــة
 املركز الثاين يف م�صابقة ابتكار الكويت

يف جمال تدوير املخلفات الإلكرتونية

�صمال الباطنةاأ�صمــاء بنــت خميــ�س بــن عامــر املقبالية
 املركز الثاين يف م�صابقة ابتكار الكويت

يف جمال تدوير املخلفات الإلكرتونية
ميدالية ف�صية يف اأوملبياد الفيزياءالداخليةولء بنــت خـــــالد بن حممــــد ال�صيـابيــــة

ال�صعودية

ميدالية برونزية يف اأوملبياد الفيزياءالداخلية رواء بنـــت بـــــــدر بــن �صليمان الفار�صيـــة

ميدالية برونزية يف اأوملبياد الريا�صيات�صمال ال�صرقية �صــذى بنــت حمــد بـن �صليمــان الرياميــة

ميدالية برونزية يف اأوملبياد الريا�صيات�صمال ال�صرقية ريـــاء بنــت خليفــة بــن حممـــد احلجرية

ميدالية برونزية يف اأوملبياد الريا�صياتجنوب ال�صرقيةرحــاب بنــت �صالــم بن را�صد احلكمانيـــة

ميدالية برونزية يف اأوملبياد الريا�صياتجنوب ال�صرقيةجمانــة بنــت حممــد بــن را�صــد الرا�صبية
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مسابقة الفنون األدبية واإلعالم المدرسي ٣. 

جدول رقم )26( الطالب الفائزون يف م�صابقة الفنون الأدبية والإعالم املدر�صي على م�صتوى املحافظات التعليمية

المحافظةالمدرسةاسم الطالب/الطالبةالمركزاسم المسابقة

مسابقة مناهزات 
اللغة العربية بدول 

مجلس التعاون 
الخليجي )اإلمارات(

املركز الأول
امليدالية 
الذهبية

لقب �صاعر 
املناهزات

عزان بن متيم حممــد بــن �صعيــد بــن حممــد احلب�صــي
للتعليم الأ�صا�صي

حمافظة �صمال 
ال�صرقية

امليدالية 
الربونزية

معــــاذ بــن ح�صــن بــن �صيــف الرا�صــدي
اأو�س بن ثابت 

للتعليم الأ�صا�صي
حمافظة 
الداخلية

مسابقة البيئة البحرية
)تشرف على 

المسابقة منظمة 
ربوني مقرها 

الكويت(

اآلء بنـــت حممـــد بــن �صليمـان املجرفيةاملركز الأول
مدر�صة اأروى بنت 

احلارث
جنوب الباطنة

الداخليةمدر�صة العني للبناتاإبتهــال بنت �صليمان بن �صعيد الق�صابيةاملركز الثاين

الداخليةمدر�صة ال�صعثاءاإ�صـــــــــــراء بنــــــت حممــــــــــــد املعنيــــــــــةاملركز الثالث

مسابقة كتابة رسائل 
لفئة 

الشباب

)تشرف على 
المسابقة منظمة 

االتحاد البريدي 
العالمي- مقرها 

بريطانيا(

غفــران بنــت خميــ�س بن عامر الداوديةاملركز الأول
العيجة للتعليم 

الأ�صا�صي
جنوب ال�صرقية

و�صـن بنـت عبداهلل بن حممد ال�صاحليةاملركز الأول
الوفاء للتعليم 

الأ�صا�صي
�صمال الباطنة

همــ�س بنــت حممـــد بـــن را�صـد املعمريةاملركز الأول
املدار�س املتحدة 

اخلا�صة
املدار�س 
اخلا�صة

مــرام بنــت طـــار�س بــن غالب اليعقوبيةاملركز الأول
الغالية بنت نا�صر 
للتعليم الأ�صا�صي

الظاهرة

يقـــني بـنـــت �صعيـــد بـن علــي العوفيـــــــــةاملركز الأول
ب�صياء للتعليم 

الأ�صا�صي
الداخلية

نــــورة بنـــت عمــــر بــن خلفــــان الكعبيـــةاملركز الأول
زينب بنت خزمية 
للتعليم الأ�صا�صي

الربميي

المحافظةالمدرسةاسم الطالب/الطالبةالمركزاسم المسابقة

مسابقة كتابة رسائل 
لفئة 

الشباب

)تشرف على 
المسابقة منظمة 

االتحاد البريدي 
العالمي- مقرها 

بريطانيا(

عائ�صـــة بنــت عبـــدالقــــادر الكماليــــةاملركز الأول
�صكينة بنت احل�صني 

للتعليم الأ�صا�صي
م�صندم

مــرمي بنـت �صعيــد بن زاهــر ال�صبحيةاملركز الأول
الأبي�س للتعليم 

الأ�صا�صي
جنوب الباطنة

روان بنـــت عامــر بن حممــد العي�صريـةاملركز الأول
عائ�صة بنت م�صعود 

للتعليم الأ�صا�صي
م�صقط

فاطمــه بنت خالد بن �صعيد بيت �صروراملركز الأول
ال�صعادة للتعليم 

الأ�صا�صي
ظفار

را�صــــد بن �صالـــــم بن �صعيـــد احلب�صياملركز الأول
اخلريات للتعليم 

الأ�صا�صي
�صمال ال�صرقية

م�صطفــــــــــــى الأميـــــــــــر �صــــــــــــــالحاملركز الأول
الو�صطى للتعليم 

الأ�صا�صي
الو�صطى
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مسابقة الفنون التشكيلية والصناعات الحرفية٤. 

جدول رقم )27( الطالب الفائزون يف م�صابقة الفنون الت�صكيلية وال�صناعات احلرفية لفئة املدار�س للتعليم الأ�صا�صي ومابعد الأ�صا�صي

المحافظةالمدرسةاسم الطالب/الطالبةالمركزاسم المسابقة

مظلة األوزون

�صمال ال�صرقيةالن�صراح للتعليم الأ�صا�صياأحمـــــد بن �صلطـان بن �صام�س احلــارثـــيالأول

م�صقط�صاطئ القرميقـــــــني بنــت اأحمــد بن �صامل ال�صعبيـــــــيالأول

�صمال الباطنة  الإ�صراق للتعليم الأ�صا�صيرقيـــــة بنـــت عا�صـــم بن اأحمد املعمريـــــةالثاين

م�صقطمدر�صة عاتكةعهـــــاد بـنــت عزيز بن علي البو�صعيديـــــةالثاين

يوم الصحة 
العالمي

مــــــــــرام بنــت خميــ�س الهــــارونيـــــــــــــــــةالأول
النوار بنت مالك للتعليم 

الأ�صا�صي
جنوب الباطنة

م�صقطاأ�صيلة بنت قي�سريـــان بنت اأحمد بن عبداهلل الرواحيـــــــةالثاين

م�صقطكعب بن زيدحممد بن اأحمد بن عبداهلل الرواحـــــــــيالثالث

هويتي وفاء 
وانتماء

جنوب الباطنةيقاء للتعليم الأ�صا�صي�صهـــى بنــت �صعيـــــد بن علي الغافريــــــــــةالأول

�صمال الباطنةاأم �صلمةذكريات بنت �صيف بن �صليمان العي�صائيةالثاين

م�صقط�صعيد بن نا�صر الكندي�صهيــــل بن �صعــــود بن �صيــــف الرحبـــــــيالثالث

المحافظةالمدرسةاسم الطالب/الطالبةالمركزاسم المسابقة

الحملة الوطنية 
للمباعدة بين 

الوالدات

جنوب الباطنةاأم حبيبة للتعليم الأ�صا�صيزمــــزم بنــــــت حممد بن حميـــــد الها�صمــــيالأول

ظفارطوي اإعتريغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة امل�صــيــخــيـــــــــــــــــــــــــــــــةالثاين

ظفارطوي اإعتريجميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املعمريـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالثالث

المنظمة اإلقليمية 
لحماية البيئة 

البحرية

�صمال الباطنةالإ�صراف للتعليم الأ�صا�صيجلني بنت مروان بن عبدالرحمن الأن�صاريةالأول

م�صقطاأمامة بنت اأبي العا�سريـــــان بنت خالـــــــد بن هــــــالل احلارثيــــــــةالثاين

�صمال ال�صرقيةرقية لتعليم البناتريـــــــــــا بنت عبداهلل بن حليـــ�س احلجـــــــريالثالث

البحرين لفن الطفل

اأطيـــــاب بنـــت �صالــــم بن عبداهلل العبدليــةالأول
مدار�س بوابة املعرفة 

العاملية

م�صقط
)املديرية 

العامة للمدار�س 
اخلا�صة(

مدر�صة الإبداع العامليةالهنــــــــــوف بنت فهـــــد بن حممــد العربيــــــةالثاين

م�صقط
)املديرية 

العامة للمدار�س 
اخلا�صة(

مدر�صة الرتبية الفكريةحمــمـــــــد بن خالـــــــد بن حممــــــد الريامــــيالثالث
م�صقط

)دائرة برامج 
الرتبية اخلا�صة(
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مؤشــــــرات تعليميــة 
حــول التعليــم العالــي
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أعداد مؤسسات التعليم العاليمؤشرات عالمية 

�صكل رقم )19( اأعداد ون�صبة موؤ�ص�صات التعليم العايل يف ال�صلطنة يف العام الأكادميي 2018/2017م

أعداد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في العام األكاديمي 2017 / 2018م مقارنة بالعام األكاديمي 2016 / 2017م. �

جدول رقم )28( اأعداد موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة يف العام الأكادميي 2018/2017م
مقارنة بالعام الأكادميي 2017/2016م

13

0
0

1 19

21

الحكومية 
%59

الخاصة 
%41

87 جامعة

المعاهد
الصحية

الكلية المهنية
للعلوم البحرية

كليات
مهنية

إجمالي عدد مؤسسات 
التعليم العالي في العام 
األكاديمي 2017/201٦م

كلية

10

المعاهد كليات جامعات نوع المؤسسة العام األكاديمي 
الصحية

الكلية المهنية 
للعلوم البحرية

كليات 
اإلجماليمهنية

2017/201٦م

119131741حكومية 

82100029خاصة

940131770اإلجمالي

100%10%1%19%57%13%النسبة )%(

201٨/2017م

119131741حكومية

82100029خاصة

940131770اإلجمالي

100%10%1%19%57%13%النسبة )%(

0 %نسبة النمو

أحرزت السلطنة المركز )71( عالمًيا من بين )1٣7( دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب 
لعام  2017 / 201٨م الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي » دافوس «

أحرزت السلطنة المراكز الواردة أدناه في التقرير الذي أصدره المجلس الثقافي البريطاني في شهر 
يوليو من العام 2017م بعنوان » حالة التعليم العالي حول العالم «

حصول جامعة السلطان قابوس على المركز 12 عربًيا ضمن تصنيف مؤسسة )Times Higher Education( المتخصصة في شؤون 
الجامعات بالعالم التي تتخذ من لندن مقرًا لها، حيث صنفت جامعة السلطان قابوس بين أفضل 2٨ جامعة في العالم العربي طبًقا 

لمؤشر أفضل الجامعات العربية لعام 2017م.

المـــــــــــــــــــركز

المـــــــــــــــــــركز

المـــــــــــــــــــركز

المـــــــــــــــــــركز

المـــــــــــــــــــركز

المـــــــــــــــــــركز

المركز الثاني إقليمًيا و)22( 
عالمًيا في مؤشر سياسات 

التنمية المستدامة.

المركز الثاني عربًيا والثاني 
عشر عالمًيا في مؤشر 

السياسة الوطنية والبيئة 
التنظيمية لدعم التنقل 

األكاديمي للطالب.

المركز الثاني عربًيا والتاسع 
عالمًيا في مؤشر انفتاح نظم 

التعليم.

المركز الثاني إقليمًيا والخامس 
عشر عالمًيا في مؤشر المشاركة 

البحثية الدولية.

المركز الثاني إقليمًيا والتاسع 
عالمًيا في مؤشر ضمان جودة 

التعليم العالي واالعتراف 
بالمؤهالت الدولية.

المركز الثاني عربًيا والثامن 
عالمًيا في مؤشر التعليم العابر 

للحدود.

2

2

2

2

2

2

22

12

9

15

9

8

�صكل رقم )18( موؤ�صرات عاملية 
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التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للعام األكاديمي  � أعداد الطالب المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات 
2017 / 2018م مع نسبة النمو السنوي مقارنة بالعام األكاديمي 2016 / 2017م.

�صكل رقم )20( ن�صبة النمو ال�صنوي لعدد املقبولني بنظام القبول الإلكرتوين  يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف العام الأكادميي 
2017/2016م والعام الأكادميي 2018/2017م

معدل النمو السنوي للطالب المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي في العام األكاديمي 2017  �
/ 2018م مقارنة بالعام األكاديمي 2016 / 2017م.

2017/2016م؛  الأكادميي  العام  عن  2018/2017م  الأكادميي  العام  املقبولني يف  الطالب  عدد  ارتفاع    )21( رقم  ال�صكل  من  يت�صح 
حيث بلغ عددهم يف العام الأكادميي 2018/2017م )24421( طالًبا وطالبة مقارنة بعدد )23776( طالًبا وطالبة يف العام الأكادميي 
2017/2016م، ويعزى ذلك اإلى ارتفاع عدد الطلبة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة؛ حيث بلغت ن�صبة ارتفاع عدد الطلبة 
املقبولني يف املوؤ�ص�صات احلكومية ) .6%( وبن�صبة )8.68%( يف املوؤ�ص�صات اخلا�صة، بينما انخف�س العدد مبقدار )133( طالبًا وطالبة؛ 

اأي بن�صبة )-9.65( عن العام املا�صي  يف البعثات واملنح اخلارجية .

المجموع

2٣77٦
2٤٤21

البعثات والمنح الخارجية

1٣7٨
12٤٥
-٩.٦٥

البعثات والمنح الداخلية

7٨٣٥
٨٥1٥
٨.٦٨

مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية

1٤٥٦٣
1٤٦٦1

0.٦7

�صكل رقم )21( توزيع الطلبة املقبولني يف موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة وخارجها يف الأعوام الأكادميية 
2017/2016م و 2018/2017م ح�صب نوع املوؤ�ص�صة ون�صبة النمو ال�صنوي

14
56

3

14
66

1

78
35 85

15

23
77

6

24
42

1

13
78

12
45

العام األكاديمي 
201٦ / 2017م

13699
10077 23776

10077
العام األكاديمي 
2017 / 201٨م

14248 10173

24421

%2.7

نسبة النمو السنوي2017/201٦م 201٨/2017م

أعداد الطالب المقبولين بنظام القبول اإللكتروني 
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توزيع الطالب المقبولين بنظام القبول اإللكتروني على جميع مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها حسب نوع  �
المؤسسة التعليمية للعام األكاديمي 2017 / 2018م مقارنة بالعام األكاديمي 2016 / 2017م.

جدول رقم )29( توزيع الطالب املقبولني بنظام القبول الإلكرتوين يف جميع موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة  وخارجها ح�صب 
نوع املوؤ�ص�صة التعليمية للعام الأكادميي 2018/2017م مقارنة بالعام الأكادميي 2017/2016م

نوع المؤسسة
العام األكاديمي 201٨/2017مالعام األكاديمي 2017/201٦م

النسبة اإلجماليإناثذكور
النسبة اإلجماليإناثذكورالمئوية

المئوية

مؤسسات 
التعليم 
العالي 

الحكومية

معاهد العلوم ال�صحية 
والتمري�س وال�صيدلة

124455579%2.4153449602%2.5

12.3%12.4151214812993%141315462959جامعة ال�صلطان قابو�س

32.2%34.2462332387861%480633198125الكليات التقنية

2.3%1.9247307554%220222442مراكز التدريب املهني

0.9%0.412583208%7526101معاهد تاأهيل ال�صيادين 

2.3%2.55670567%5900590الكلية الع�صكرية التقنية

7.1%6.971410231737%61210181630كليات العلوم التطبيقية

0.6%0.67861139%7760137كلية العلوم ال�صرعية

60.0%61.38019664214661%7917664614563الإجمايل

البعثات 
الداخلية

3.8%4.1319605924%356613969�صمان اجتماعي

2.2%2.1258286544%231265496دخل حمدود

28.5%26.185461076961%69854996197كاملة جلميع الطالب

34.5%32.2143169988429%128563777662الإجمايل

نوع المؤسسة
العام األكاديمي 201٨/2017مالعام األكاديمي 2017/201٦م

النسبة اإلجماليإناثذكور
النسبة اإلجماليإناثذكورالمئوية

المئوية

المنح 
الداخلية

0.1%0.13811%21012�صمان اجتماعي

0.3%0.6205272%5297149كاملة جلميع الطالب

0.0%0.1123%01212دخل حمدود

0.4%0.7246286%54119173الإجمايل

البعثات 
الخارجية

بعثة خارجية كاملة 
املجموعة ب

7114241135%4.86304081038%4.3

بعثة خارجية كاملة 
املجموعة اأ

9497191%0.86499163%0.7

4.9%5.66945071201%8055211326الإجمايل

المنح 
الخارجية

0.1%0.252631%162339منحة خارجية كاملة

0.1%0.101313%01313منحة خارجية جزئية

0.2%0.253944%163652الإجمايل

يت�صح من اجلدول رقم )29( الآتي: 

بلغت ن�صبة الطلبة املقبولني يف التعليم العايل مبوؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية للعام الأكادميي 2018/2017م )%60(. �

بلغت ن�صبة الطلبة املقبولني يف التعليم العايل مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة للعام الأكادميي 2018/2017م )%35(. �

بلغت ن�صبة الطلبة املقبولني يف التعليم العايل يف البعثات واملنح احلكومية للعام الأكادميي 2018/2017م )%5(. �
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توزيع  الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني على مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها في العام األكاديمي  �
2017 / 2018م

جدول رقم )30( توزيع الطلبة املقبولني بنظام القبول الإلكرتوين على جميع موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة وخارجها ح�صب 
التخ�ص�س العام يف العام الأكادميي 2018/2017م

التخصص الرئيس
العام األكاديمي 201٨/2017م

النسبة المئوية )%(اإلجماليإناثذكور

29.33%281543487163الإدارة واملعامالت التجارية

26.51%445120226473الهند�صة والتقنيات ذات ال�صلة

14.61%78727823569تكنولوجيا املعلومات

8.17%40615901996املجتمع والثقافة

5.99%4739911464العلوم الطبيعية والفيزيائية

4.98%2939241217ال�صحة

3.64%213677890الفنون الإبداعية

3.19%360420780الرتبية

1.40%199143342الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

1.12%47226273العمارة والإن�صاء

0.57%7861139الدين والفل�صفة

0.28%353368بعثات خارجية بربامج متعددة

0.0%000اخلدمات ال�صخ�صية

0.19%163147غري حمدد

100.00%101731424824421الإجمايل 

البحث والنشر العلمي 
أوال: جامعة السلطان قابوس:

جدول رقم )31( عدد املنح البحثية واخلدمات ال�صت�صارية يف جامعة ال�صلطان قابو�س يف العام الأكادميي 2017/2016 م 

المنح 
الداخلية

المنح 
الخارجية

المنح المشتركة 
بين الجامعة وغيرها 

من الجامعات
المنح 

االستراتيجية
منح مجلس 

البحث العلمي
الخدمات 
اإلجمالياالستشارية

84475522127

�صكل رقم )22( عدد البحوث املنجزة يف جامعة ال�صلطان قابو�س موزعة ح�صب املجال البحثي يف العام الأكادميي 2017/2016م

البحوث األساسية

البحوث اإلنسانية والعلوم االجتماعية

البحوث المتعّلقة بالصناعة

بحوث الحياة والعلوم الصّحية

بحوث المواد

بحوث المعلومات
وأنظمة االتصال

البحوث البيئية واألحيائية

البحوث التربوية

بحوث الطاقة
 والمصادر المتجددة

33

14

6

23

11

4

23

10

3

127
اإلجمالي

المجال
البحثي
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�صكل رقم )23( عدد الأوراق العلمية املن�صورة يف جمالت علمية واملقدمة يف املوؤمترات ح�صب كليات
جامعة ال�صلطان قابو�س يف العام الأكادميي 2017/2016م

�صكل رقم )24( عدد املجالت العلمية ال�صادرة عن جامعة ال�صلطان قابو�س،
وعدد الأوراق العلمية املن�صورة بها للعام الأكادميي 2017/2016م

مجلة العلوم لجامعة 
السلطان قابوس

مجلة البحوث للعلوم 
الزراعية والبحرية

المجلة الطبية لجامعة 
السلطان قابوس

مجلة البحوث 
الهندسية

عدد اإلصدارات

المجلة 
العلمية

أعداد األوراق 
العلمية

مجلة الدراسات 
التربوية والنفسية

مجلة اآلداب 
والعلوم االجتماعية

2

4

4

1

2

3

15

102

48

8

16

46

16

235

عدد األوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية            عدد األوراق العلمية المقدمة في المؤتمرات            اإلجمالي

العلوم الزراعية 
والبحرية

التربية

الطب والعلوم 
الصحية

اآلداب والعلوم
 االجتماعية

االقتصاد والعلوم 
السياسية

الحقوق

التمريض

الهندسة

العلوم

53
128181

150
175325

87
258345

106
173279

10
515

8
3644

65
116181

127
140267

127
219346

1983

1250

733

اإلجمالي

كليات جامعة 
السلطان
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أطروحات برنامجي الدكتوراة والماجستير:
�صكل رقم )25( عدد اأطروحات برناجمي املاج�صتري والدكتوراة التي اأجنزها موظفو جامعة ال�صلطان قابو�س املبتعثون لنيل درجات 

الدرا�صات العليا خالل العام الأكادميي 2017/2016م موزعة ح�صب املجالت العلمية

ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية

جدول رقم )32( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة يف كليات العلوم التطبيقية يف العام الأكادميي 2017/2016م
موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

كلية الكلية
العلوم 

التطبيقية 
بصاللة

كلية 
العلوم 

التطبيقية 
بصحار

كلية 
العلوم 

التطبيقية 
بصور

كلية 
العلوم 

التطبيقية 
بعبري

كلية 
العلوم 

التطبيقية 
بنزوى

كلية 
التربية 
بالرستاق

اإلجمالي

المجال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

اآلداب والعلوم 
3214211108030324820اإلنسانية

االقتصاد 
9630002231351410واإلدارة

تقنية 
22152001530031358المعلومات

00000000002020التربية

0010900000000109الهندسة

0000150000000150العلوم

1410421326102556111812447اإلجمالي 

24553630719171اإلجمالي العام 

اإلدارة
والمالية

عدد األطروحات المقدمة من موظفي 
الجامعة المبتعثين لنيل درجة الماجستير موزعة 

حسب المجال العلمي

عدد األطروحات المقدمة من موظفي 
الجامعة المبتعثين لنيل درجة الدكتوراة موزعة 

حسب المجال العلمي

العلوم

اللغةالزراعة

الطباللغة
والتمريض

الطب والصيدلة 
الهندسةوالتمريض

التربيةالقانون

القانون

العلوم التوجيه المهني
االجتماعية

العلوم

التاريخ

الحاسب
اآللي

العلوم 
االجتماعية

44

11

2 8

2

11

102

12

1

3

48
اإلجمالي

15
اإلجمالي

183
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ثالثًا: الكليات التقنية
�صكل رقم )26( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة يف الكليات التقنية يف العام الأكادميي 2017/2016م

موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

رابعًا: المعاهد الصحية
�صكل رقم )27( عدد البحوث املنجزة يف املعاهد ال�صحية خالل العام الأكادميي 2017/2016م

موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر 

حالة
النشر

التعليم 
الصحي

بيئة التعليم 
العالي

اإلدارة 
التعليمية

ممارسة 
صيدالنية

كيمياء

مايكروبيولوجيا

نباتات طبية

2

0

2

6

0

2

3

4

1

0

0

3

0

0

المنشورة

غير المنشورة

23

15

8

اإلجمالي

6

1

2

6

3

2

3

مجال
البحث

العلوم
التطبيقية

تقنية
المعلومات

الدراسات
التجارية

اللغة
اإلنجليزية

الهندسة

تقنيات التعليم

7

116

62

107

35

1

10

28

8

19

21

0

المنشورة

غير المنشورة

414

328

86

اإلجمالي

17

144

70

126

56

1

مجال
البحث

حالة
النشر
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جدول رقم )33( عدد اأطروحات برناجمي املاج�صتري والدكتوراة التي اأجنزها موظفو املعاهد ال�صحية
يف العام الأكادميي 2017/2016م موزعة ح�صب املجال البحثي

مجال البحث 
عدد األطروحات لكل برنامج

ماجستيردكتوراة

11علم الإ�صعاع الطبي 

10العالج الطبيعي 

11التمري�س العام 

20التعليم املهني 

00متري�س الكلى 

10مكافحة العدوى 

01العناية احلرجة للكبار 

01ال�صحة النف�صية 

10القيادة والإدارة يف احلقل الرتبوي 

01القبالة 

01�صحة املراأة والطفل 

02متري�س البالغني 

01املوارد الب�صرية الأكادميية 

33التعليم التمري�صي 

1012الإجمايل  

خامسًا: كلية العلوم الشرعية
�صكل رقم )28( عدد البحوث املنجزة يف كلية العلوم ال�صرعية يف العام الأكادميي 2017/2016م موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

�صكل رقم )29( عدد اأطروحات برناجمي الدكتوراة واملاج�صتري التي اأجنزها موظفو كلية العلوم ال�صرعية يف العام الأكادميي 
2017/2016م موزعة ح�صب املجال البحثي

9
.9

4
.4

2
46

البحوث المشارك بها في 
ندوات أو مؤتمرات

البحوث المنشورة في 
مجالت محكمة

المنشورة

غير المنشورة

19

4

15

اإلجمالي

المتطلبات 
العامة

أصول
الدين

الفقه
وأصوله

0
10

0
.0

0
00

أطروحات برنامج الدكتوراة

أطروحات برنامج الماجستير

19
اإلجمالي

في المتطلبات 
العامة

في تخصص 
أصول الدين

في تخصص 
الفقه وأصوله
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سادسًا: الجامعات والكليات الخاصة:
كلية الدراسات المصرفية والمالية 

�صكل رقم )30( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة يف كلية الدرا�صات امل�صرفية واملالية يف العام الأكادميي 2017/2016م
موزعة ح�صب املجال البحثي

أطروحات برنامجي الدكتوراة والماجستير:
�صكل رقم )31( اأطروحات برناجمي الدكتوراة واملاج�صتري التي اأجنزها موظفو كلية الدرا�صات امل�صرفية واملالية املبتعثون لنيل درجات 

الدرا�صات العليا خالل العام الأكادميي 2017/2016م موزعة على املجالت العلمية

الدكتوراة

2017م201٦م

ضمان الجودة

ي
عال

 ال
يم

عل
الت

ت 
سا

قيادة مؤس

1 1

3
عدداإلجمالي

األطروحات

المجال

7
اإلجمالي

2017م 201٦م

إدارة عالقات العمالء اإلعالمإدارة األعمال

ت
وما

إدارة األعمال في تقنية المعل

1 11 3

التعليم
الماجستير

المجال

1

2017م

عدد األطروحات

االقتصاد

تقنية المعلومات

المالية

علوم مصرفية

التعليم

ريادة األعمال

التمويل اإلسالمي

12

1

1

3

4

2

المجال
14البحثي

اإلجمالي
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الجامعات والكليات الخاصة
جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

يف العام الأكادميي 2017/2016م موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر   

ي
حث

الب
ل 

جا
لم

ا

الجامعة/ الكلية

جامعة 
نزوى

جامعة 
صحار

جامعة 
ظفار

جامعة
الشرقية

الجامعة 
العربية 

المفتوحة
الجامعة 
األلمانية

جامعة 
مسقط

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة
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 غ
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 غ

ث
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شو
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ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

ث 
حو

الب
رة

شو
من

ال

ير 
 غ

ث
حو

الب
رة

شو
من

ال

اآلداب 
والعلوم 
اإلنسانية

150180331420400000

االقتصاد 
70181980017304130واإلدارة

950006920218402200العلوم

177902000500010التربية

00313500000000الحقوق

1714900000021000الهندسة

الطب 
والعلوم 
الصحية

90000000000000

تقنية 
9010141200المعلومات 

2
02100

00000000000009أخرى

169810732464143518049249اإلجمالي

تابع: جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة
يف العام الأكادميي 2017/2016م موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

المجال البحثي

الجامعة/ الكلية

كلية الخليجكلية البيانكلية عمان الطبية

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

اآلداب والعلوم 
000000اإلنسانية

012080االقتصاد واإلدارة

000000العلوم

00102314التربية

000000الحقوق

000000الهندسة

61160000الطب والعلوم الصحية

000011تقنية المعلومات

000000أخرى

6117303215اإلجمالي
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تابع: جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة
يف العام الأكادميي 2017/2016م  موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

المجال البحثي

الجامعة/ الكلية

كلية عمان لإلدارة كلية عمان البحرية الدوليةكلية الشرق األوسط
والتكنولوجيا

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

اآلداب والعلوم 
000000اإلنسانية

1314060االقتصاد واإلدارة

0012300العلوم

000000التربية

000000الحقوق

33260000الهندسة

000000الطب والعلوم الصحية

0000100تقنية المعلومات

0110000أخرى

4638163160اإلجمالي

تابع: جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة
يف العام الأكادميي 2017/2016م  موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

المجال البحثي

الجامعة/ الكلية

كلية كالدونيان الهندسيةكلية عمان للسياحة كلية البريمي الجامعية

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

اآلداب والعلوم 
400000اإلنسانية

202200االقتصاد واإلدارة

000082العلوم

000000التربية

1000000الحقوق

0000630الهندسة

الطب والعلوم 
000000الصحية

1400000تقنية المعلومات

000009أخرى

300227111اإلجمالي
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تابع: جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة
يف العام الأكادميي 2017/2016م  موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

المجال البحثي

الجامعة/ الكلية

كلية مسقطكلية مزونكلية مجان

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

اآلداب والعلوم 
625040اإلنسانية

501070االقتصاد واإلدارة

005000العلوم

102000التربية

000000الحقوق

000020الهندسة

الطب والعلوم 
000000الصحية

2016071تقنية المعلومات

000000أخرى

142290201اإلجمالي

تابع: جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة
يف العام الأكادميي 2017/2016م  موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

المجال البحثي

الجامعة/ الكلية

الكلية العالمية للهندسة كلية صور
الكلية العلمية للتصميموالتكنولوجيا

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

البحوث 
المنشورة

البحوث غير 
المنشورة

اآلداب والعلوم 
1821220اإلنسانية

770020االقتصاد واإلدارة

0018131العلوم

000030التربية

000000الحقوق

210000الهندسة

الطب والعلوم 
000000الصحية

11532200تقنية المعلومات

000000أخرى

3815515101اإلجمالي
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تابع: جدول رقم )34( عدد البحوث والدرا�صات املنجزة مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة
يف العام الأكادميي 2017/2016م موزعة ح�صب املجال البحثي وحالة الن�صر

ي
حث

الب
ل 

جا
لم

ا

الجامعة/ الكلية

الكلية الدولية 
كلية ولجات للعلوم كلية  الزهراء للبناتللهندسة واإلدارة

التطبيقية
كلية عمان لطب 

األسنان

البحوث 
المنشورة

البحوث 
غير 

المنشورة
البحوث 
المنشورة

البحوث 
غير 

المنشورة
البحوث 
المنشورة

البحوث 
غير 

المنشورة
البحوث 
المنشورة

البحوث 
غير 

المنشورة

اآلداب 
والعلوم 
اإلنسانية

00740000

االقتصاد 
301206000واإلدارة

00000000العلوم

00000000التربية

0000000الحقوق

2220010000الهندسة

الطب 
والعلوم 
الصحية

00000044

تقنية 
001800000المعلومات

00000009أخرى

252374160413اإلجمالي
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أواًل: وزارة التعليم العالي
مشروع التميز المؤسسي

�صعًيا من الوزارة اإلى تطوير العمل مبختلف تق�صيماتها الإدارية وفق اأف�صل املمار�صات العاملية تعاقدت مع املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة اجلودة 
)EFQM( لالإ�صراف على تنفيذ م�صاريع التميز املوؤ�ص�صي وفق النموذج الأوروبي وتنفيذ دورات تدريبية، وبداأت الرحلة نحو التميز يف 
�صهر فرباير 2017م من خالل تطبيق امل�صروع على )3( مديريات كمرحلة اأولى )املديرية العامة للتخطيط والتطوير، واملديرية العامة 
للجامعات والكليات اخلا�صة، ومركز القبول املوحد(. ويو�صح اجلدول رقم )35( امل�صاريع املنفذة ح�صب معايري املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة 

اجلودة يف املرحلة الأولى.

جدول رقم )35( امل�صاريع املنفذة ح�صب معايري املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة اجلودة يف املرحلة الأولى

الجهةالهدف من المشروعاسم المشروعم

1
تطوير اخلدمات املقدمة من قبل ق�صم 

الدعم الفني 
زيادة ر�صا العمالء عن اخلدمة 

املديرية العامة للتخطيط 
والتطوير

2
اآلية التغيري يف اأنظمة
الوزارة الإلكرتونية 

و�صع اآلية للحد من طلبات التغيري امل�صتمرة 

تطوير اآلية الرتخي�س الرباجمي٣
تقلي�س املدة الزمنية لآلية الرتخي�س

املديرية العامة الرباجمي ورفع فاعليتها وجودتها
للجامعات والكليات 

اخلا�صة ٤
تطوير عملية ال�صتجابة

لل�صكاوى الطالبية
ت�صهيل اإدارة عملية ال�صكاوى الطالبية وتقلي�س 
املدة الزمنية املطلوبة للرد على �صكاوى الطلبة

٥
اإجراء ا�صتبانة لقيا�س الر�صا الوظيفي 

ملوظفي مركز القبول املوحد

تطوير بيئة العمل وو�صع اإطار اإداري �صامل 
وا�صتك�صاف الآليات احلديثة يف تنمية الكوادر 

مركز القبول املوحدالإدارية والفنية باملركز

٦
حتديد موؤ�صرات الأداء الرئي�صة 

للعمليات الرئي�صة بدائرة القبول باملركز
تطوير موؤ�صرات الأداء الرئي�صة ملراجعة اأداء 

واإجراءات العمليات الرئي�صة بدائرة القبول باملركز

ونظًرا للنتائج اجليدة التي خرجت بها م�صاريع املرحلة الأولى، و�صعًيا من الوزارة ل�صتكمال باقي مراحل امل�صروع وفقًا خلارطة الطريق 
التي و�صعت له؛ فقد مت تنفيذ املرحلة الثانية والتي ا�صتهدفت املكاتب واملديريات املتبقية، وهي: )مكتب الوزيرة، ومكتب وكيل الوزارة، 
واملديرية العامة للبعثات، واملديرية العامة لل�صوؤون الإدارية واملالية، واملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية(. ويو�صح اجلدول رقم )  (: 

امل�صاريع املنفذة ح�صب معايري املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة اجلودة يف املرحلة الثانية.

جدول رقم )36( امل�صاريع املنفذة ح�صب معايري املوؤ�ص�صة الأوروبية لإدارة اجلودة يف املرحلة الثانية

الجهةالمشروعم

تفعيل وتقييم الربط املايل ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة بالوزارة 1
مكتب الوزيرة

2
تطوير نظام ت�صاريح الدخول الإلكرتوين، وتطبيق �صيا�صة جديدة لتنظيم دخول 

املراجعني اإلى التق�صيمات الإدارية بالوزارة

تطوير عملية طلب البيانات يف نظام م�صح اخلريجني٣
مكتب الوكيل

تب�صيط اإجراءات معادلة ال�صهادات للطلبة املبتعثني على نفقة الوزارة٤

املديرية العامة لل�صوؤون الإدارية مراجعة وتطوير عملية دفع امل�صتحقات املتبعة يف ق�صم ح�صابات البعثات الداخلية٥
واملالية اإدارة وتقليل الوثائق املرتبطة مبعامالت ق�صم احل�صابات٦

توفري خدمات اإلكرتونية لطلبة الربنامج العماين للتعاون الثقايف والعلمي7
املديرية العامة للبعثات

ت�صهيل اإجراءات عمل جلنة البعثات٨

تب�صيط عملية اإعداد تقارير املوازنة الربع �صنوية٩
املديرية العامة لكليات العلوم 

التطبيقية 10
تفعيل وتطوير اخلدمة الإلكرتونية اخلا�صة بخدمات

املديرية املتعلقة بالطلبة واخلريجني
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النظام التفاعلي الذكي لتسهيل وتبسيط اإلجراءات المالية للطالب المبتعثين
بالدرا�صة  التحديات املرتبطة  املبتعثني، وم�صاعدتهم لتجاوز  بيئة منا�صبة للطالب  العايل على توفري  التعليم  انطالقًا من حر�س وزارة 
خارج ال�صلطنة د�صنت نظاًما تفاعلًيا ذكًيا يعد الأول من نوعه على م�صتوى قطاع التعليم يف العامل، يتمثل يف التحويل البنكي للم�صتحقات 

املالية للطالب املبتعثني خارج ال�صلطنة اإلى ح�صاباتهم مبا�صرة، وذلك عن طريق ربط نظام اأ�صا�س بالنظام امل�صريف لدى البنك.

مسح الخريجين الوطني لعام 2017م
نفذت الوزارة ممثلة بدائرة م�صح اخلريجني م�صح اخلريجني الوطني لعام 2017م، والذي يهدف اإلى تقييم مدى امتالك خريجي الأعوام 
العمل، ودرا�صة  توؤهلهم لاللتحاق ب�صوق  التي  للمعارف واملهارات والقدرات  الأكادميية 2014/2013م و2015/2014م و2016/2015م 
املرحلة النتقالية بني مقاعد الدرا�صة والوظيفة مبا فيها الفرتة الزمنية امل�صتغرقة للح�صول على اأول وظيفة، وطرق البحث عن الوظيفة، 
والتخ�ص�صات املطلوبة يف �صوق العمل، وبلغ عدد امل�صاركني اأكرث من 25 األف خريج وخريجة من داخل ال�صلطنة وخارجها ممن يحملون 
موؤهالت الدبلوم املهني اإلى الدكتوراة. ومن نتائج هذا امل�صح بلغت ن�صبة مالءمة جمال الدرا�صة لطبيعة العمل )58.9%(، وبلغت ن�صبة 
الذكور الراف�صني للعرو�س الوظيفية )13%( ون�صبة الإناث )10%(، كما بلغت ن�صبة املتدربني من اخلريجني العاملني )67.8%(، وبلغت 

ن�صبة احلا�صلني على التدريب من خريجي داخل ال�صلطنة )58%(، وخريجي خارج ال�صلطنة )%65(.

ثانيًا: جامعة السلطان قابوس
اعتماد مقترح طرح برنامج دكتوراة الفلسفة في اإلدارة التربوية بكلية التربية:

اأن يحتل مكانة علمية  اإلى  اأول برنامج دكتوراة يف جمال الإدارة الرتبوية بال�صلطنة، ويطمح الربنامج  اأهمية هذا الربنامج كونه  تنبثق 
اإعداد الكوادر الرتبوية املتخ�ص�صة يف جمال  اأهدافه:  اأبرز  متميزة يف جمالت الإدارة الرتبوية على امل�صتويني املحلي والإقليمي، ومن 

الإدارة الرتبوية، ومتكني الباحثني واملهتمني من اإيجاد احللول املنا�صبة للق�صايا املتعلقة مبجالت الإدارة الرتبوية يف ال�صلطنة.

الموافقة على إنشاء مركز أبحاث الطاقة المستدامة بالجامعة:
 يتمثل الهدف الأ�صا�صي للمركز يف اأن يكون وحدة بحثية مرجعية، ت�صهم يف تعزيز كفاءة البحث العلمي يف جمال الطاقة؛ مما �صيعزز 
مكانة جامعة ال�صلطان قابو�س اإقليميًّا ودوليًّا. وعلى امل�صتوى املحلي �صيتبنى املركز دوًرا قياديًّا يف معاجلة الق�صايا ذات الهتمام الوطني 

مبجال الطاقة، والذي من �صاأنه تعزيز مكانة املركز كبيت للخربة.

الموافقة على إنشاء مركز أبحاث تقنية النانو بالجامعة: 
والتطبيقات  املتجددة  والطاقة  والغاز  النفط  و�صناعة  املياه  النانو يف معاجلة  تكنولوجيا  تطبيقات  نطاق  تو�صيع  اإلى  املركز  يهدف هذا 

ال�صناعية والت�صنيع، وتقدمي اخلدمات البحثية وال�صت�صارية للقطاعني العام واخلا�س.

ثالثًا: كليات العلوم التطبيقية
Data Center مركز البيانات بكلية العلوم التطبيقية بصحار

ذ هذا املركز باأحدث املوا�صفات وفق معايري مراكز البيانات ليكون من فئة )tear 2(، ويهدف لتوفري اأق�صى اأنواع احلماية لكل الأنظمة  ُنفِّ
واملزودات احلا�صوبية يف الكلية. ومت جتهيز مركز البيانات باأر�صية مرتفعة ونظام �صد احلرائق وبطاريات احتياطية ومكيفات خا�صة 
ونظام كامريات للمراقبة ونظام حماية لالأبواب يعمل على ب�صمة اليد للدخول واخلروج، هذا بالإ�صافة اإلى مولد كهربائي خا�س يعمل 
تلقائيًّا عند انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي. ويتكون مركز البيانات يف ت�صميمه من اأربع غرف م�صممة بجدار عازل لل�صوت و�صد 
احلرائق، وت�صم الغرفة الرئي�صة كل املزودات والأنظمة وموزعات ال�صبكة، كما ت�صم الغرفة الثانية اأجهزة التكييف، وحتتوي الغرفة الثالثة 
على نظام البطاريات الحتياطية، اأما الغرفة الرابعة مت تهيئتها لتكون غرفة املراقبة ملركز البيانات، حيث يوجد بها كتب مت�صلة بنظام 

الكامريات للمراقبة.

Cisco Identity Services Engine نظام مراقبة الدخول إلى الشبكة
هو نظام ملراقبة الدخول اإلى ال�صبكة ونظام لإنفاذ ال�صيا�صات، وي�صتند اإلى هوية امل�صتخدمني �صواء اأكانوا موظفني اأم طالًبا اأم  زواًرا. 
ا بو�صاطة �صيا�صات يتم و�صعها ليتم الو�صول لنقاط النهاية ال�صلكية والال�صلكية ا�صتنادًا اإلى  حيث ي�صمح مل�صوؤول ال�صبكة ال�صيطرة مركزيًّ
املعلومات التي مت جمعها من Radius  عن امل�صتخدم اأ�صا�صا ISE يربط هوية اجلهاز بال�صتناد اإلى هوية امل�صتخدم يف ال�صبكة اأو الدالة 
اأو �صمات اأخرى، مثل: معرف اجلهاز MAC address اأو IP address اأو Domain اأو VLAN اأو Operation systems  لتوفري اإنفاذ 
ال�صيا�صة والمتثال لالأمان للم�صتخدمني والأجهزة قبل اأن يتم الت�صريح بالو�صول اإلى ال�صبكة. وميكن تطبيق �صيا�صات معينة على جمموعة 

من امل�صتخدمني اأو على م�صتوى منافذ التو�صيل يف جممعات ال�صبكة وغريها من اخل�صائ�س الأمنية.

توفر  ال�صخ�صية مع  الأجهزة  لل�صبكة يف  الذاتي  التو�صيل  تفعيل  امل�صتخدمون من  يتمكن  BYOD كي  ا على توفري خا�صية  اأي�صً وي�صاعد 
ال�صيا�صات الأمنية حلماية امل�صتخدمني؛ كاإلزام امل�صتخدمني بتوفري اأنظمة ت�صغيل حمدثة ومرخ�صة، مع وجود معالج فريو�صات مرخ�س 

وحمدث ك�صرط اأ�صا�صي يجب حتققه يف اأجهزة امل�صتخدمني ال�صخ�صية.

م�صتوى  وتقارير  للم�صتخدمني  الداخلية  ال�صبكة  ا�صتخدام  كفاءة  تقارير  التقارير، حيث ميكن احل�صول على  النظام خا�صية  يوفر  كما 
الأمان يف ال�صبكة. ويتم حتديث قاعدة بيانات التنميط على اأ�صا�س منتظم ملواكبة اأحدث الأجهزة.

رابعًا: الكليات التقنية
إنشـاء مختـــبرات مفتوحــة )Free Access Laps( ومختـــبر متخصـص للتصميم الهندسي 

والمحاكاة:
يهدف هذا امل�صروع اإلى توفري خمتربات ت�صهم يف دعم الطالب لإجناز خمتلف امل�صاريع ومتطلبات الدرا�صة البحثية، اإلى جانب اإ�صافة 
الأكادميية  والهيئة  الطالب  وي�صتهدف  الهند�صية،  التخ�ص�صات  جلميع  البكالوريو�س  مب�صتوى  واخلا�صة  املتقدمة  الربجميات  خمتلف 

والفنية. 
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تفعيل استخدام تطبيقات محرك البحث جوجل وبرمجيات الملفات المشتركة والتخزين المركزي 
للبيانات:

يهدف هذا امل�صروع اإلى توظيف التقنيات احلديثة والربجميات من اأجل الو�صول اإلى اأف�صل الطرق واأ�صرعها مل�صاركة وتبادل املعلومات 
واملعرفة، وتطبيقها من قبل فرق العمل داخل الكليات، وي�صتهدف املوظفني والطالب يف خمتلف امل�صتويات الأكادميية والأق�صام. وقد اأ�صهم 

امل�صروع يف تقليل اجلهد والتكلفة من خالل الت�صهيالت املقدمة.

:)ACCA( مشـروع البرنامـــج التعاونـــي مع جمعيــة المحاسبين القانونيـين المعتمدين البريطانية
يهدف هذا الربنامج التعاوين اإلى طرح برامج ذات جودة اأكادميية تواكب التطورات العلمية يف املجالت التخ�ص�صية املختلفة؛ لتاأهيل 
وتطوير اخلربات العلمية والفنية تلبية لحتياجات �صوق العمل. ومت التفاق مع اجلمعية على بنود الربنامج التعاوين لعتماد )8( مقررات 
لطلبة الكليات التقنية من اأ�صل )13( مقرًرا يجب على الطالب درا�صتها للح�صول على �صهادة )ACCA( كونها �صهادة حما�صبة قانونية 

معتمدة عامليًّا، وتكافئ برنامج �صهادة املاج�صتري.

خامسًا: المعاهد الصحية
نظام اإلدارة األكاديمية الصحية للمعاهد التعليمية )هامس(

الطالبية،  باملعلومات  تتعلق  اأ�صا�صية  وظيفة   )25( على  ويحتوي  الأكادميية،  ال�صحية  املعلومات  لإدارة  متكامل  برنامج  عن  عبارة  هو 
والإر�صاد  الدرا�صة،  يف  والتقدم  والنتائج  وت�صحيحها،  الإلكرتونية،  والمتحانات  املقررات،  وت�صجيل  املحا�صرات،  وجدولة  واملوظفني، 
والأر�صفة  واملرا�صالت،  وال�صكنات،  واملوا�صالت،  الأ�صول،  واإدارة  املكتبة،  واإدارة  الأخبار،  وتبادل  للنقا�س  ومنرب  والتظلم،  الأكادميي، 

وغريها.  وقد مت جتريب الربنامج خالل الفرتة من 16 يوليو  وحتى 10 اأكتوبر 2017م.

سادسًا: كلية العلوم الشرعية
برنامج اإلجازة القرآنية

نفذت الكلية برناجمني لالإجازة القراآنية لالإناث، الأول كان يف �صهر يناير 2017م، والثاين يف الفرتة ال�صيفية من العام نف�صه، ويهدف 
الربنامج اإلى اإخراج جيل من الطالبات يتقّن تالوة القراآن الكرمي، ويحملن معهن اإجازات يف القراآن الكرمي ليكّن رائدات يف هذا املجال، 
وكانت الفئة امل�صتهدفة بهذا الربنامج من يرغب فيه من طالبات الكلية، فقد التحقت بالربنامج الأول 70 طالبة و111 طالبة يف الربنامج 

الثاين ال�صيفي.

برنامج الدورة المكثفة في التجويد والتالوة
طرحت الكلية يف �صيف 2017م برناجمًا للمجتمع لالإناث يعنى بالتجويد واإتقان التالوة با�صم )الدورة املكثفة يف التجويد والتالوة( ملدة 

اأ�صبوعني، وت�صمن هذا الربنامج درا�صة نظرية وتطبيقية لأحكام التجويد.

سابعًا: الجامعات والكليات الخاصة
كلية الدراسات المصرفية والمالية: 

مراجعة الخطة االستراتيجية للكلية )2020-201٥(:
جاءت هذه املراجعة مراعاة للمتغريات القت�صادية والجتماعية على ال�صعيد املحلي والإقليمي والعاملي، وقد نتج عن هذه املراجعة حزمة 
من الإجراءات �صملت تبني مقرتح برامج التعلم املدمج، وتطوير البنية الأ�صا�صية؛ لدعم التعلم الإلكرتوين، وزيادة طرح الربامج التدريبية 
يف املحافظات، وتقدمي منح جمانية للطالب املتفوقني على م�صتوى ال�صلطنة، وتقدمي �صهادات مهنية جديدة، واملوافقة على تنفيذ اأ�صبوع 

الوعي املايل.

البرنامج الصيفي السنوي إلرسال الطلبة إلى المملكة المتحدة؛ لتطوير مهاراتهم في اللغة 
اإلنجليزية:

الرحلة  ت�صمنت  وقد  املتخ�ص�صة،  التعليمية  املوؤ�ص�صات  اإحدى  مع  بالتعاون  املتحدة  اململكة  اإلى  ال�صنوية  الطالبية  الرحلة  الكلية  نظمت 
برناجمًا مكثفًا لتقوية اللغة الإجنليزية، وزيارات لأبرز املناطق واملعامل الثقافية باململكة املتحدة.

المؤتمر العالمي السابع لالقتصاد اإلسالمي ”أيكونس 2017”:
نظمت الكلية املوؤمتر العاملي ال�صابع لالقت�صاد الإ�صالمي بالتعاون مع جامعة العلوم الإ�صالمية املاليزية، وقد عقد ملدة يومني وتبعه ور�س 

عمل يف التدقيق ال�صرعي. و�صارك يف املوؤمتر نخبة من املتحدثني يف القت�صاد الإ�صالمي من داخل ال�صلطنة وخارجها.
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أواًل: الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي 
تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي )المرحلة األولى من االعتماد المؤسسي( 

تدقيق  بعمليات  القيام  الهيئة يف  ا�صتمرت  باإن�صائها،  القا�صي  ال�صلطاين  املر�صوم  عليها  ن�س  التي  الرئي�صة  اخت�صا�صاتها  لأحد  تنفيًذا 
اجلودة املوؤ�ص�صية )املرحلة الأولى من العتماد املوؤ�ص�صي(، والتي بداأت يف العام 2008م. وبنهاية العام 2017م انتهت الهيئة من تدقيق 
جودة )57( موؤ�ص�صة تعليم عال، ون�صر تقارير تدقيق اجلودة جلميع هذه املوؤ�ص�صات، با�صتثناء املوؤ�ص�صات الع�صكرية. ويف هذا املجال، قامت 

الهيئة خالل العام 2017م بالأن�صطة الآتية:

النتهاء من الزيارة التدقيقية جلامعة ال�صرقية، والعمل جاٍر على اإعداد تقرير تدقيق اجلودة اخلا�س بها. . 1

البدء بعملية تدقيق اجلودة املوؤ�ص�صية لكل من كلية العلوم ال�صرعية، والكلية التقنية الع�صكرية، واأكادميية ال�صلطان قابو�س البحرية. . 2

ال�صتمرار يف حتديث دليل تدقيق اجلودة املوؤ�ص�صية باللغة الإجنليزية، وحتديث م�صودة الن�صخة العربية منه. . 3

النتهاء من اإعداد امللخ�صات التنفيذية لتقارير تدقيق اجلودة املوؤ�ص�صية باللغة العربية، لع�صر موؤ�ص�صات تعليم عاٍل، متهيدًا لن�صرها . 4
على املوقع الإلكرتوين للهيئة.

ال�صتمرار يف تعيني املراجعني اخلارجيني يف ال�صجل الوطني للمراجعني اخلارجيني، وتدريبهم للعمل م�صتقباًل �صمن فرق التدقيق . 5
التي �صت�صكلها الهيئة.

عقد ور�صة عمل باللغة العربية، لتدريب كلية العلوم ال�صرعية وكلية الدفاع الوطني على اإجراءات تدقيق اجلودة املوؤ�ص�صية، وذلك يف . 6
فرباير 2017م. 

عقد ور�صة عمل باللغة الإجنليزية، وذلك يف مار�س 2017م، لتدريب موؤ�ص�صات التعليم العايل التي �صتقدم وثيقة الدرا�صة الذاتية . 7
لتدقيق اجلودة باللغة الإجنليزية. 

اإدراج خم�س موؤ�ص�صات تعليم عاٍل �صمن اجلدول الزمني لتدقيق جودة موؤ�ص�صات التعليم العايل، وهي: كلية الدفاع الوطني، ومعهد . 8
العلوم الطبوغرافية، والكلية العاملية للهند�صة والتكنولوجيا، وجامعة م�صقط، وكلية عمان للمراقبة وال�صيطرة اجلوية. 

التقويم مقابل المعايير المؤسسية )المرحلة الثانية من االعتماد المؤسسي(

البدء  وقبل  للهيئة.  الرئي�صة  الخت�صا�صات  من  املوؤ�ص�صي(  العتماد  من  الثانية  )املرحلة  املوؤ�ص�صية  املعايري  مقابل  التقومي  عملية  ُتعد 
بالعمليات الر�صمية للتقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، اأجرت الهيئة عمليتني جتريبيتني للتقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، الأولى جلامعة 
�صحار، والثانية للكلية العلمية للت�صميم، وقد متت ال�صتفادة منهما يف تطوير اإجراءات املرحلة الثانية من العتماد املوؤ�ص�صي. ويف مار�س 
قد مرت مبراحل  عاٍل  تعليم  موؤ�ص�صة  كانت )14(  العام 2017م  وبنهاية  املوؤ�ص�صية،  املعايري  مقابل  التقومي  دليل  الهيئة  د�صنت  2016م 

خمتلفة من عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية. وقد قامت الهيئة خالل العام 2017م بالأن�صطة الآتية:

القيام بعملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، واإ�صدار م�صودات التقارير اخلا�صة بخم�س موؤ�ص�صات )كلية اخلليج، وكلية الزهراء . 1
للبنات، وكلية كالدونيان الهند�صية، وكلية مزون، وكلية �صور اجلامعية(. 

البدء باإجراءات التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية ل�صت موؤ�ص�صات تعليم عاٍل )كلية وجلات للعلوم التطبيقية، وجامعة ال�صلطان قابو�س، . 2
وكلية الدرا�صات امل�صرفية واملالية، وكلية عمان البحرية الدولية، وكلية الربميي اجلامعية، وكلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا(.

اإ�صدار تقارير ونتائج عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية لأربع موؤ�ص�صات تعليم عاٍل )الكلية العلمية للت�صميم، وجامعة ظفار، . 3
والكلية احلديثة للتجارة والعلوم، وكلية جمان اجلامعية(، ون�صر النتائج على املوقع الإلكرتوين للهيئة. 

اإجراء تعديل يف ت�صنيف خمرجات عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، وذلك باإ�صافة »العتماد امل�صروط« الذي حت�صل عليه . 4
املوؤ�ص�صات التي ل ت�صتويف معياًرا واحًدا اأو معيارين من معايري العتماد املوؤ�ص�صي التي تنطبق عليها. 

ا�صتمرار العمل على م�صودة دليل التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية باللغة العربية. . 5

عقد ور�صتنْي تدريبتنْي للمراجعني اخلارجيني املحليني حول عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، وذلك خالل �صهري يناير واإبريل . 6
2017م. 

عقد ور�صة تدريبية لكليات العلوم التطبيقية وكلية الرتبية يف الر�صتاق يف �صهر مار�س 2017م، وذلك متهيًدا لتقدمي هذه الكليات . 7
لطلبات التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية. 

التوا�صل مع وزارة التعليم العايل ووزارة القوى العاملة بخ�صو�س عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، وم�صادقة جمل�س اإدارة . 8
الهيئة على اإدراج الكليات التابعة لكل من هاتنْي الوزارتنْي ب�صكل منف�صل يف اجلدول الزمني للتقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، بدًل 

من التعامل مع الكليات التقنية ك�صبكة واحدة، وكليات العلوم التطبيقية ك�صبكة اأخرى. 

درا�صة طلبات التاأجيل يف مواعيد التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، واملقدمة من )8( موؤ�ص�صات تعليم عاٍل )الكلية الدولية للهند�صة . 9
والإدارة، وجامعة نزوى، وكلية عمان لل�صياحة، واجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان، وكلية البيان، واجلامعة العربية املفتوحة، 

وكلية م�صقط، وكلية عمان الطبية(، واتخاذ القرارات ب�صاأنها. 

تد�صني ال�صفحة اخلا�صة بنظام املقارنة املتعلق بنتائج عمليات التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، واملتوفرة باللغتني العربية والإجنليزية . 10
على املوقع الإلكرتوين للهيئة. 

امل�صاركة بورقة عمل حول نظام املقارنة اخلا�س بنتائج عمليات التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية يف موؤمتر ال�صبكة الدولية لهيئات . 11
�صمان اجلودة يف التعليم العايل، والذي عقد يف الفرتة )28 فرباير- 1 مار�س 2017م( مبملكة البحرين، وبورقة يف املوؤمتر الرابع 

الذي اأقامته ال�صبكة العمانية للجودة يف التعليم العايل يف الفرتة )22-21 مار�س 2017م( مب�صقط. 

اعتماد البرامج األكاديمية 
التي تطرحها موؤ�ص�صات  للهيئة، وتت�صمن تقوميًا للربامج الأكادميية  ُتعد عملية اعتماد الربامج الأكادميية من الخت�صا�صات الرئي�صة 
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التعليم العايل مقابل �صتة معايري برناجمية عامة. ومن اأهم الأن�صطة التي اأجنزتها الهيئة يف هذا املجال ما ياأتي: 

اإجراء عمليتنْي جتريبيتنْي للتقومي مقابل معايري الربامج الأكادميية التي تطرحها جامعة ظفار وكلية كالدونيان الهند�صية يف العام . 1
2015م، وتعديل املعايري الربناجمية بناء على نتائج هاتنْي العمليتنْي، لت�صبح �صتة معايري بدًل من ت�صعة. 

م�صادقة جمل�س اإدارة الهيئة على معايري الربامج الأكادميية يف فرباير 2016م، ون�صرها على املوقع الإلكرتوين للهيئة.. 2

الت�صاور مع قطاع التعليم العايل واملعنيني الآخرين ب�صاأن امل�صودة الأولى من دليل التقومي مقابل املعايري الربناجمية، واإعداد امل�صودة . 3
الثانية من الدليل بناء على التغذية الراجعة يف العام 2016م. 

ومن اجلدير بالذكر، اأن تنفيذ عملية اعتماد الربامج الأكادميية موؤجل حالًيا، حلني ح�صول الهيئة على املوارد الب�صرية الالزمة. 

تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة 

تعمل الهيئة على تدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة باعتبارها مرحلة اأولى من املراحل الثالث التي و�صعتها الهيئة ل�صمان جودة الربامج 
التاأ�صي�صية العامة، وتتمثل املرحلة الأولى يف مراجعة وتطوير املعايري الوطنية للربامج التاأ�صي�صية العامة التي مت اإعدادها يف العام 2008م، اأما 
املرحلة الثانية فتت�صمن اعتماد الربامج التاأ�صي�صية العامة بناًء على املعايري املطورة. وتاأتي عملية تدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة التي 
تطرحها موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة، ا�صتناًدا اإلى قرار جمل�س التعليم رقم )2016/4/6(، ال�صادر يف دي�صمرب 2016م. 

ومن اأهم الأن�صطة التي اأجنزتها الهيئة يف هذا املجال خالل العامني 2016 - 2017م ما يلي: 

القيام بعمليات جتريبية لتدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة التي تطرحها اأربع موؤ�ص�صات )كلية اخلليج، والكلية التقنية ب�صنا�س، . 1
وكلية جمان اجلامعية، وكلية عمان لطب الأ�صنان(، كان اآخرها يف العام 2016م. 

تعميم الإ�صدار الأول من دليل تدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة اإلى موؤ�ص�صات التعليم العايل كافة، ون�صره على موقع الهيئة . 2
الإلكرتوين.

تقدمي التدريب الالزم يف �صهر نوفمرب 2017م ملوؤ�ص�صات التعليم العايل التي متت جدولتها لتقدمي وثائق الدرا�صة الذاتية اخلا�صة . 3
بتدقيق جودة برناجمها التاأ�صي�صي، والبالغ عددها )14( موؤ�ص�صة.

عقد ور�صة لتدريب ثالثني مراجًعا خارجًيا حمليًّا حول تدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة، وهذه هي الدفعة الثالثة التي يتم . 4
تدريبها منذ العام 2015م.

تنفيذ العمليات الر�صمية لتدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة يف مطلع العام 2017م. وقد انتهت الهيئة من الزيارة التدقيقية . 5
جلودة الربامج التاأ�صي�صية العامة التي تطرحها اأربع موؤ�ص�صات تعليم عاٍل )كلية عمان البحرية الدولية، وكلية عمان لطب الأ�صنان، 

وجامعة ظفار، والكلية العلمية للت�صميم(، والعمل جاٍر على اإعداد تقارير التدقيق اخلا�صة بهذه الربامج. 

وكلية . 6 ال�صرقية،  وجامعة  الربميي،  )جامعة  عاٍل  تعليم  موؤ�ص�صات  لثالث  العامة  التاأ�صي�صية  الربامج  جودة  تدقيق  باإجراءات  البدء 

اخلليج(، والتي قدمت وثائق الدرا�صة الذاتية اخلا�صة بتدقيق جودة براجمها التاأ�صي�صية العامة يف �صهر نوفمرب 2017م، ا�صتعداًدا 
للقيام بالزيارات التدقيقية لهذه الربامج يف العام 2018م.

مشروع تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت

ا�صتناًدا اإلى اخت�صا�س الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي بتطوير الإطار الوطني للموؤهالت مبوجب املر�صوم ال�صلطاين القا�صي باإن�صائها، 
وتنفيًذا لقرار جمل�س التعليم رقم )2014/2/3(، والذي ت�صمن املوافقة على اأن تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي باإعداد وتطوير 
الإطار الوطني للموؤهالت لي�صمل امل�صروع املوؤهالت الأكادميية واملهنية والحرتافية بالإ�صافة اإلى التعليم املدر�صي، ا�صتكملت الهيئة عملها 
اأهم  من  كان  وقد  املوؤهالت.  اأنواع  ملختلف  �صاماًل  اإطاًرا  لي�صبح  للموؤهالت،  الوطني  الإطار  تطوير  على  2015م  العام  يف  بداأته  الذي 

اإجنازات الهيئة يف هذا امل�صروع خالل العامني 2016 - 2017م ما ياأتي: 

اجلهات . 1 ع�صويتها  يف  ت�صم  والتي  للموؤهالت،  الوطني  الإطار  تطوير  م�صروع  على  الإ�صراف  جلنة  مع  والتن�صيق  الت�صاور  ا�صتمرار 
الأ�صا�صية املعنية بامل�صروع، وال�صتفادة من التغذية الراجعة من اللجنة فيما يتعلق مبخرجات املرحلة الأولى من امل�صروع؛ حيث عقدت 

اللجنة �صبعة اجتماعات خالل العامني 2016 - 2017م.

عقد ور�صتي عمل من قبل الهيئة الأ�صكتلندية للموؤهالت بالتعاون مع الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي يف دي�صمرب 2016م، و�صارك فيها . 2
اأع�صاء جلنة الإ�صراف؛ ملناق�صة وثيقتي الت�صميم اخلا�س مبفاهيم الإطار الوطني للموؤهالت، والت�صميم الفني لالإطار الوطني للموؤهالت.

العمانية . 3 الهيئة  بالتعاون مع  للموؤهالت  الأ�صكتلندية  الهيئة  اأعدتها  الأولى من امل�صروع، والتي  النتهاء من جميع خمرجات املرحلة 
لالعتماد الأكادميي، وفريق تطوير امل�صروع، وم�صادقة جمل�س الإدارة عليها. 

عقد ور�صتي عمل من قبل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي خالل �صهري مار�س واإبريل 2017م، وقد �صارك فيها اأع�صاء جلنة . 4
الإ�صراف؛ ملناق�صة تو�صيف م�صتويات الإطار الوطني للموؤهالت. 

امل�صاركة يف الندوة الثانية حول تنمية راأ�س املال الب�صري - توحيد معايري التعليم والتدريب واملمار�صات يف قطاع اخلدمات اللوج�صتية . 5
بدول جمل�س التعاون اخلليجي- والتي عقدت بتاريخ 1 مايو 2017م بكلية عمان البحرية الدولية يف �صحار، وتقدمي عر�س مرئي حول 

تنفيذ الإطار الوطني ال�صامل للموؤهالت يف �صلطنة عمان. 

الإطار . 6 حول  الأولى  الت�صاورية  الندوة  وعقد  الإجنليزية،  باللغة  للموؤهالت  الوطني  الإطار  وثيقة  من  الأولى  العلنية  امل�صودة  اإعداد 
الوطني للموؤهالت يف الفرتة 23- 24 مايو 2017م، مب�صاركة املعنيني من خمتلف القطاعات التعليمية والتدريبية يف ال�صلطنة. 

اإعداد امل�صودة العلنية الأولى من وثيقة الإطار الوطني للموؤهالت باللغة العربية، وعقد الندوة الت�صاورية الثانية حول الإطار الوطني . 7
للموؤهالت يف الفرتة 17- 18 اأكتوبر 2017م، مب�صاركة املعنيني العرب- غري الناطقني باللغة الإجنليزية- من خمتلف القطاعات 

التعليمية والتدريبية يف ال�صلطنة.

ال�صتمرار يف تقدمي العرو�س املرئية للمخت�صني للتعريف مب�صروع الإطار الوطني للموؤهالت، وذلك كل يوم ثالثاء، وتطوير �صفحة . 8
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 http://www.oaaa.gov.om/oqfmain.aspx اإلكرتونية خا�صة بالإطار الوطني للموؤهالت �صمن املوقع الإلكرتوين للهيئة على الرابط

اإعداد امل�صودة الأولى من وثيقة )الرتتيبات اخلا�صة باملوؤهالت وموا�صلة التعلم(، والتي �صت�صاحب الإطار الوطني للموؤهالت، وتت�صمن . 9
الوثيقة �صرحًا ملختلف اأنواع املوؤهالت، وكمية التعلم املطلوب اإجنازها للح�صول على كل موؤهل، وفرتة التعلم املطلوبة للح�صول على 
توفرها.   التي  التعلم  التقدم وموا�صلة  للح�صول عليها، وفر�س  املوؤدية  الربامج  القبول يف  املوؤهالت، ومتطلبات  املوؤهل، وم�صتويات 

االعتراض والتظلم 

اإر�صادات املمار�صات اجليدة  العايل. ومتا�صًيا مع  التعليم  الوطني لإدارة اجلودة يف  النظام  اأحد عنا�صر  والتظلم  ُيعد نظام العرتا�س 
الأكادميي دلياًل لالعرتا�س  العمانية لالعتماد  الهيئة  اأ�صدرت  العايل؛  التعليم  الدولية لهيئات �صمان اجلودة يف  ال�صبكة  ال�صادرة عن 
والتظلم يف العام 2009م. وقد عملت الهيئة على حتديث الدليل بعد النتهاء من تطوير عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية. ومبوجب 
ونتائج جميع عمليات املراجعة اخلارجية )التدقيق  العايل العرتا�س على تقارير  التعليم  ت�صتطيع موؤ�ص�صات  والتظلم  نظام العرتا�س 
والتقومي( التي تقوم بها الهيئة، وذلك قبل اأن ت�صدر الهيئة التقارير اأو النتائج املتعلقة بهذه العمليات. ومن اأهم الأن�صطة التي اأجنزتها 

الهيئة خالل العام 2017م يف هذا املجال ما ياأتي: 

حتديث دليل العرتا�س والتظلم، واإ�صدار الن�صخة الثانية منه، ون�صرها على املوقع الإلكرتوين للهيئة. . 1

ت�صكيل جلنتي العرتا�س والتظلم للنظر يف طلبي العرتا�س والتظلم. . 2

القيام مبراجعة طلبي العرتا�س والتظلم بخ�صو�س التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية، اأحدهما مقدم من جامعة ظفار، والآخر من . 3
الكلية احلديثة للتجارة والعلوم، والبت يف هذْين الطلبنْي.

تعديل تقارير التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية ملوؤ�ص�صتي التعليم العايل امل�صار اإليهما يف البند )3( اأعاله، بناًء على نتائج العرتا�س . 4
والتظلم. 

واإعداد . 5 والتظلم،  العرتا�س  عمليتي  تنفيذ  الهيئة يف  عليها  التي ح�صلت  على اخلربة  بناًء  والتظلم  العرتا�س  اإجراءات  مراجعة 
امل�صودة )3( من الدليل. 

االرتقاء بمستوى جودة التعليم العالي  

ين�س الهدف ال�صابع من اأهداف اخلطة ال�صرتاتيجية للهيئة )2016-2020م( على اأن »تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي مبوا�صلة 
جهودها يف الرتقاء مب�صتوى جودة التعليم العايل من خالل تطوير وتنفيذ الإجراءات املنا�صبة والتفاعل امل�صتمر والتعاون مع املعنيني«. 

ومن اأهم اإجنازات الهيئة يف هذا املجال الآتي: 

تقدمي الدعم لل�صبكة العمانية للجودة يف التعليم العايل من خالل قبول الدعوة لع�صوية اللجنة التنفيذية لل�صبكة، وال�صراكة يف اإقامة . 1
موؤمتر اجلودة يف العام 2017م، وتقدمي الدعم لل�صبكة لت�صبح جمعية لها كيان قانوين.

تقدمي عرو�س مرئية يف معر�صي جيديك�س واإيدوتراك للتعريف بالنظام الوطني لإدارة اجلودة يف ال�صلطنة. . 2

ال�صتمرار يف تعيني وتدريب املراجعني اخلارجيني املحليني، واإ�صراكهم يف عمليات املراجعة اخلارجية التي تقوم بها الهيئة، لتكوين . 3
جمموعة من املحرتفني يف جمال �صمان التعليم العايل. 

املوؤ�ص�صية، . 4 املوؤ�ص�صية والتقومي مقابل املعايري  التعليم العايل حول عمليات تدقيق اجلودة  التدريبية ملوؤ�ص�صات  الور�س  عقد عدد من 
وتدقيق جودة الربامج التاأ�صي�صية العامة. 

الإ�صهام يف اجلهود املبذولة من اجلهات احلكومية املخت�صة والرامية لالرتقاء بجودة التعليم، وذلك عن طريق الع�صوية يف اللجان . 5
التي ت�صكلها هذه اجلهات، ومنها على �صبيل املثال:

جلنة ترخي�س املوؤ�ص�صات والربامج، برئا�صة �صعادة وكيل وزارة التعليم العايل. �

جلنة العرتاف مبوؤ�ص�صات التعليم العايل غري العمانية واملوؤهالت الدرا�صية التي متنحها، برئا�صة �صعادة وكيل وزارة التعليم العايل. �

جلنة �صياغة لئحة قانون التعليم العايل، برئا�صة �صعادة وكيل وزارة التعليم العايل. �

اللجنة التنفيذية ملجل�س التعليم، برئا�صة �صعادة الأمني العام ملجل�س التعليم. �

اإعداد اأوراق عمل حول اأن�صطة الهيئة لتقدميها يف املوؤمترات املحلية )كاملوؤمتر الذي عقدته ال�صبكة العمانية للجودة يف التعليم العايل . 6
يف �صهر مار�س 2017م(، واملوؤمترات الإقليمية )كاملوؤمتر الذي عقدته ال�صبكة العربية ل�صمان اجلودة يف التعليم العايل يف القاهرة 
بجمهورية م�صر العربية  بتاريخ 17 اإبريل 2016م(، واملوؤمترات الدولية )كاملوؤمتر الذي عقدته ال�صبكة الدولية لهيئات �صمان اجلودة 
يف �صهر مار�س 2017م(، وذلك للرتويج لنظام �صمان اجلودة يف �صلطنة عمان، حيث اإن اإظهار الثقة يف هذا النظام على امل�صتوى 
ذات  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  والرتباط  التعاون  نحو  الرامية  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جهود  دعم  يف  ي�صاعد  والدويل  الإقليمي 

امل�صتوى العايل وغريها من اجلهات املخت�صة خارج ال�صلطنة، مبا ي�صهم يف الرتقاء بجودة املوؤ�ص�صات املحلية. 

توفري امل�صادر التي تدعم الرتقاء مب�صتوى اجلودة على املوقع الإلكرتوين للهيئة، مثل: املواد التدريبية، والعرو�س املرئية، واملن�صورات، . 7
وتوفري الفر�س للمعنيني لإبداء التغذية الراجعة من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة. 

ن�صر ثقافة اجلودة، وتقدمي عرو�س مرئية لبيان م�صتجدات عمل الهيئة، اأو للتعريف مبختلف الأن�صطة التي تقوم بها الهيئة، اأو لبيان . 8
متطلبات العتماد الأكادميي، ومنها على �صبيل املثال:

لإدارة  � الوطني  بالنظام  للتعريف  الدولة  اأع�صاء جمل�س  واملكرمني  ال�صورى،  اأع�صاء جمل�س  ال�صعادة  املقدمة لأ�صحاب  العرو�س 
اجلودة يف ال�صلطنة، والإجابة عن ا�صتف�صارات الأع�صاء يف هذا املجال.

كاملوؤ�ص�صات  � الأكادميي،  العتماد  على  احل�صول  يف  والراغبة  ال�صلطنة  يف  العاملة  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  املقدمة  العرو�س 
الع�صكرية.

العرو�س املقدمة للموؤ�ص�صات الدولية الراغبة يف ال�صراكة الأكادميية مع موؤ�ص�صات التعليم العايل يف ال�صلطنة. �
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الذي  � العايل  التعليم  ال�صنوي لروؤ�صاء وعمداء موؤ�ص�صات  اأن�صطتها خالل الجتماع  الهيئة حول م�صتجدات  التي تقدمها  العرو�س 
تعقده وزارة التعليم العايل برئا�صة �صعادة وكيل الوزارة.

العرو�س املقدمة للوزارات امل�صرفة على عدد من موؤ�ص�صات التعليم العايل الراغبة يف النظر يف اإمكانية اعتماد موؤ�ص�صاتها ك�صبكة  �
واحدة من املوؤ�ص�صات، مثل: العر�س الذي قدمته الهيئة لوزارة القوى العاملة حول اإجراء عملية التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية 

ل�صبكة من الكليات.

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

ا من الوزارة على متابعة �صري العملية التعليمية مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة؛ فقد قامت املديرية العامة للجامعات والكليات  حر�صً
اخلا�صة بالإعداد لتنفيذ زيارات ميدانية ملعايل الدكتورة الوزيرة اإلى موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة بال�صلطنة ملتابعة الربامج الأكادميية 
املطروحة بكل موؤ�ص�صة وم�صتجداتها، كما مت خالل الزيارات عقد عدد من اللقاءات مع روؤ�صاء اجلامعات والعمداء وروؤ�صاء الأق�صام وكذلك 

املجال�س الطالبية من اأجل الطالع على الأو�صاع احلالية والبيئة التعليمية لهذه املوؤ�ص�صات.

اللقاء السنوي لسعادة الدكتور وكيل الوزارة مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الخاصة:
موؤ�ص�صات  بروؤ�صاء وعمداء  الوزارة  وكيل  الدكتور  �صعادة  الذي جمع  ال�صنوي  اللقاء  والكليات اخلا�صة  للجامعات  العامة  املديرية  عقدت 
التعليم العايل اخلا�صة واملخت�صني من الوزارة والهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي، بالإ�صافة اإلى ممثلني من اجلمعية العمانية للجودة 
يف التعليم العايل بتاريخ 5 نوفمرب2017م يف فندق جراند هرمز، وقد مت خالل اللقاء مناق�صة التحديات واملعوقات التي تواجه املوؤ�ص�صات 

التعليمية، بالإ�صافة اإلى التعرف على اآخر امل�صتجدات يف قطاع التعليم العايل.

مشروع ترتيب مؤسسات التعليم العالي
قامت وزارة التعليم العايل بتطبيق م�صروع موؤ�صرات الأداء يف اجلامعات والكليات اخلا�صة يف العام الأكادميي 2013/2012م، ويف كليات 
العلوم التطبيقية يف العام الأكادميي 2014/2013م، بهدف تعزيز احلوكمة على موؤ�ص�صات التعليم العايل، وحتقيق اجلودة والتميز يف 
ا نتائج م�صروع الأداء مع املوؤ�ص�صات كافة لالرتقاء باجلودة والأداء من خالل حت�صني املدخالت، وتعزيز عمليات  الأداء، وتتابع الوزارة �صنويًّ

التعليم كافة، والبيئة التعليمية، واملخرجات يف جميع املوؤ�ص�صات.

تطوير آليات الزيارات الميدانية: 
تعد الزيارات امليدانية التي تقوم بتنفيذها املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�صة من �صمن الإجراءات التي مت اعتمادها ملتابعة �صري 
العمل مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة؛ فقد قامت املديرية خالل هذا العام بتنفيذ عدد من الزيارات امليدانية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل 
اخلا�صة، حيث مت تنفيذ اأكرث من )29( زيارة ميدانية، �صملت هذه الزيارات زيارات لأق�صام �صمان اجلودة، واأق�صام القبول والت�صجيل 
و�صوؤون الطالب، وزيارات ال�صكنات الطالبية، بالإ�صافة اإلى زيارة مباين موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة التي مت النتهاء من اإن�صائها 
والنتقال اإليها. وقد متخ�س عن جميع هذه الزيارات تقارير تف�صيلية مت�صمنة جوانب القوة وال�صعف، بالإ�صافة اإلى عدد من التو�صيات 

للجوانب التي حتتاج اإلى تطوير وحت�صني، مع حتديد الفرتة الزمنية الالزمة لإحداث التطوير من خالل اإعداد املوؤ�ص�صات خطة اإجرائية 
عالجية.

دراسة وتحليل التقارير التقييمية الصادرة من جهات االرتباط الخارجية: 
التعليم العايل اخلا�صة بتطبيق معايري و�صوابط اجلودة املتعارف عليها حمليًّا ودوليًّا يف  التزام موؤ�ص�صات  الوزارة على �صمان  حتر�س 
جمال التعليم العايل، لذا فقد قامت الوزارة باإلزام موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ب�صرورة عقد اتفاقيات ارتباط اأكادميي ومذكرات 
تفاهم مع موؤ�ص�صات تعليمية خارجية مرموقة، على اأن تت�صمن بنودها قيام تلك املوؤ�ص�صات بزيارات تقييمية دورية للموؤ�ص�صات املحلية، 
وذلك ملتابعة �صري العملية التعليمية، بالإ�صافة اإلى م�صاعدتها يف التغلب على املعوقات والتحديات التي قد ت�صادفها. وقد مت خالل العام 

2017م درا�صة عدد )3( من التقارير التقييمية التي اأ�صدرتها جهات الرتباط اخلارجية.

دراسة مذكرات التفاهم/ التعاون بين المؤسسة المحلية ومؤسسة تعليم عاٍل خارجية: 
اإن من �صمن الإجراءات التي اأوجبتها الوزارة على موؤ�ص�صات التعليم العايل هي �صرورة البحث عن موؤ�ص�صات تعليمية خارجية ذات �صمعة 
العملية  بتطوير  تتعلق  اأخرى  اإلى جمالت  بالإ�صافة  الأكادميية،  الربامج  بها، وذلك لال�صتفادة من خرباتها يف تقدمي  عالية لالرتباط 
التعليمية، على اأن تقوم الوزارة بدرا�صة هذه التفاقيات قبل التوقيع عليها من قبل املوؤ�ص�صة. وقد مت خالل عام 2017م درا�صة وحتليل عدد 
)2( من اتفاقيات الرتباط الأكادميي، بالإ�صافة اإلى عدد )25( مذكرة تفاهم موزعة على عدد )14( موؤ�ص�صة تعليم عاٍل خا�صة؛ وذلك 

للتاأكد من مدى ا�صتيفائها ملتطلبات الرتباط الأكادميي التي تكفل حقوق وواجبات كال الطرفني.

ثالثًا: جامعة السلطان قابوس 
ت�صكيل جلنة تنفيذية لالعتماد املوؤ�ص�صي للجامعة: قامت اجلامعة بت�صكيل جلنة تنفيذية لالعتماد املوؤ�ص�صي للجامعة لإعداد تقرير  �

اإعداد التقرير، وت�صليمه للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ح�صب املوعد  »التقومي مقابل املعايري املوؤ�ص�صية«، حيث مت النتهاء من 
املتفق عليه.

ذ مكتب �صمان اجلودة العديد من الأن�صطة خالل العام الأكادميي 2017/2016م، منها ما ياأتي: � نفَّ

المشاركة في تطوير ومراجعة السياسات اآلتية:1. 

�صيا�صة ا�صتخدام نظام التعليم الإلكرتوين.1-1

�صيا�صة الن�صر يف �صبكات التوا�صل الجتماعي.2-1

�صيا�صة م�صار للطاقم الطبي واملوظفني.3-1

�صيا�صة التعلم الذاتي.4-1

�صيا�صة املبادرات الطالبية.5-1
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�صيا�صة توقيع التفاقيات.6-1

�صيا�صة الإعارة للمكتبة الرئي�صية.7-1

�صيا�صة تنمية املجموعات.8-1

�صيا�صة الإعارة بني املكتبات.9-1

�صيا�صة تظلمات املوظفني والإداريني.10-1

�صيا�صة التدقيق الداخلي للجودة املوؤ�ص�صية.11-1

�صيا�صة مراجعة الربامج الأكادميية.12-1

�صيا�صة التقييم الأكادميي للدرا�صات اجلامعية.13-1

�صيا�صة تقييم برامج الدرا�صات العليا.14-1

�صيا�صة اأخالقيات البحث.15-1

�صيا�صة خدمات دعم الطلبة.16-1

تطبيق التدقيق الداخلي للجودة بالجامعة - الدورة األولى 201٦ / 2017م من خالل:. 2
إعداد الدراسات الذاتية لخمسة محاور ضمن الجهود المبذولة في مجال التدقيق الداخلي؛ وهي:أ. 

التعمني1.

التعلم الإلكرتوين2.

العالقات الدولية3.

خدمات طلبة الدرا�صات العليا4.

ال�صحة وال�صالمة5.

تنظيم ورشتي عمل:ب. 

ور�صة عمل لروؤ�صاء اإعداد حماور التدقيق الداخلي، واأع�صاء الفرق امل�صاركة.. 1

ور�صة عمل للمقيمني واملدققني لتقارير الدرا�صات الذاتية التي اأعدتها فرق العمل.. 2

تنظيم ملتقى لجميع المشاركين في الدورة األولى للتدقيق الداخلي لعرض ومناقشة تقارير وتوصيات ج. 
المقيمين.

متابعة الخطط التطويرية والمقترحات التي رفعت لوحدات الجامعة ذات العالقة بالمحاور.د. 

وضع خطة مقترحة للتدقيق الداخلي للسنوات 2017-2021م.ه. 

امل�صاركة يف اللجنة التنفيذية لإعداد تقرير اجلامعة وفًقا ملتطلبات الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.  .3

التعاون مع وحدات اجلامعة )الأكادميية والإدارية(، وتقدمي امل�صورة لها لإعداد درا�صتها الذاتية لالعتماد من املوؤ�ص�صات الدولية   .4
املتخ�ص�صة يف �صمان اجلودة والعتماد.

رابعًا: كليات العلوم التطبيقية
الخطة االستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق: 

اخلطة  اإعداد  من  الوزارة  انتهت  بالر�صتاق  الرتبية  وكلية  التطبيقية  العلوم  كليات  يف  ال�صرتاتيجي  التخطيط  على  الوزارة  من  حر�صا 
وبادرت  تطبيقها،  يف  للبدء  ال�صت  الكليات  على  اخلطة  ووزعت  2015م،  عام  يف  واعتمدت  التطبيقية،  العلوم  لكليات  ال�صرتاتيجية 
الكليات بو�صع خطتها ال�صرتاتيجية 2020م، والتي تهدف اإلى ر�صم ال�صيا�صات امل�صتقبلية لهذه الكليات التي تتعلق بالربامج الدرا�صية 
وحت�صني جودتها ومواءمتها مع احتياجات �صوق العمل، واأنظمتها ولوائحها التي تنظم عملها يف املجالت الأكادميية والإدارية. وت�صمنت 
ال�صرتاتيجية اأربعني مبادرة تنفيذية لتطوير اآلية العمل يف هذه الكليات، كما مت تطوير وا�صتحداث جمموعة من ال�صيا�صات، لتنظيم العمل 

بالكليات وفق املمار�صات والأعراف الأكادميية. 

البرامج والمقررات الدراسية:
تعد الربامج الأكادميية من اأهم املكونات الأ�صا�صية ملنظومة املوؤ�ص�صات الأكادميية كونها ركيزة من الركائز الأ�صا�صية يف بناء املجتمعات، 
وقد مت طرح  الأكادميية،  الربامج  بطرح  تعنى  التي  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  اإحدى  بالر�صتاق  الرتبية  وكلية  التطبيقية  العلوم  كليات  وتعد 
�صبعة برامج اأكادميية رئي�صة بكليات العلوم التطبيقية، وهي: برنامج تقنية املعلومات، وبرنامج اإدارة الأعمال، وبرنامج التقنية احليوية 
التطبيقية، وبرنامج الت�صميم، وبرنامج الهند�صة، وبرنامج درا�صات الت�صال، والربنامج الرتبوي. وتت�صمن هذه الربامج اثنني وثالثني 
ا فرعيًّا، منها: عدد )4( تخ�ص�صات جديدة يف برنامج الإدارة، وعدد )4( تخ�ص�صات جديدة يف برنامج اإعداد معلم العلوم  تخ�ص�صً
والريا�صيات. وتقوم وزارة التعليم العايل بو�صع اخلطط ال�صرتاتيجية يف جمال الربامج الأكادميية وتقوميها وتطويرها ومتابعة تنفيذها 
بالتعاون مع متخ�ص�صني يف جمال الربامج الأكادميية كمديري الربامج والأق�صام الأكادميية بالكليات، وال�صتعانة بالهيئات املتخ�ص�صة 

يف جمال العتماد الأكادميي.
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خامسًا: الكليات التقنية
اإقامة عدد من الدورات التدريبية ب�صفة دورية حول منهجية واآليات �صمان اجلودة للموظفني واملحا�صرين. �

مراجعة موؤ�صرات الأداء الرئي�صة وتطويرها ب�صكل دوري مبا يتنا�صب مع متطلبات العمل واخلدمات املقدمة يف الكليات، وجتميعها  �
يف م�صتودع رقمي )share point( يحتوي على جممل القوانني والأنظمة التي تنظم العمل، واخلدمات املقدمة يف خمتلف الأق�صام 

واملراكز، اإلى جانب الربجميات التي مت ا�صتثمارها وتطبيقها يف الكليات وبع�س البيانات الرئي�صة املهمة.

الراهن، حيث  � الوقت  وتطبيقها يف  الكليات من خالل مراجعة مدى مالءمتها  داخل  املتبعة  والإجراءات  ال�صيا�صات  تطوير خمتلف 
تقوم جلنة اإدارة ال�صيا�صات داخل الكليات ب�صفة دورية با�صتعرا�س التغذية الراجعة من امل�صتفيدين ملختلف ال�صيا�صات والإجراءات 

وتقييمها والنظر يف اإمكانية تطويرها مبا يتالءم مع متطلبات العمل، ورفع التو�صيات ملجال�س الكليات.

حت�صني الإجراءات املتعلقة بالتدقيق الداخلي، واخلطط الت�صغيلية ب�صكل دائم، حيث يتم اتخاذ التدابري املتعلقة بتح�صني العمليات  �
القائمة واملراجعة الداخلية، والتحليل العميق خلطط العمل، والتخطيط املبكر لها من قبل وحدة �صبط اجلودة يف كل كلية ب�صفة 
دورية، وكذلك طرح جميع املتطلبات على طاولة احلوار، واحل�صول على التغذية الراجعة من قبل جمال�س الكليات وا�صتثمار الأفكار 

لتطوير تلك الإجراءات.

سادسًا: المعاهد الصحية
عقد عدد من ور�س العمل على م�صتوى جميع املعاهد؛ لتهيئتها لالعتماد املوؤ�ص�صي من قبل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي، ولتعريف  �

اأع�صاء هيئة التدري�س والهيئة الإدارية باآخر امل�صتجدات. 

ت�صكيل )8( فرق عمل برئا�صة عدد من عمداء املعاهد؛ وذلك لتعريف املعاهد وم�صاعدتها على القيام بالأن�صطة املطلوبة منها للتح�صري  �
لالعتماد املوؤ�ص�صي ح�صب جدول زمني حمدد. 

 ا�صتقطاب املدققني اخلارجيني؛ ملراجعة املقررات الدرا�صية، وحتليل نتائج الطلبة ال�صنوية والف�صلية ومناق�صها مع الهيئة التدري�صية  �
والطلبة، والعمل على و�صع خطة لتعزيز الأداء ومعاجلة اأوجه الق�صور. 

تلك  � تطوير  بهدف  وذلك  التعليمية؛  والبيئة  امل�صاندة  واخلدمات  الأكادميية  اخلدمات  عن  الطالب  ر�صا  حول  دورية  درا�صة  اإجراء 
اخلدمات.

سابعًا: كلية العلوم الشرعية 
عقد عدة ور�س عمل للهيئة الأكادميية تعنى بالتقومي واإعداد المتحانات، وجتويد العمل الأكادميي. �

اإعداد وثيقة التقومي الذاتي؛ بهدف تقدميها للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي. �

ثامنًا: الجامعات والكليات الخاصة
جامعة نزوى:

تقييم فاعلية التدري�س والر�صانة الأكادميية يف مقررات الدرا�صات العليا: يتم تقييم فاعلية التدري�س، وحتديد م�صتوى ر�صانة الأداء  �
ذوي  وخارجيني من  داخليني  مقيِّمني  بو�صاطة  رفيع،  الطالب مب�صتوى  لدى  التعلم  ودعم  التدري�س،  عملية  تعزيز  �صبيل  ال�صفي، يف 
اخلربة يف جمال التدري�س. و�صوف تتم مراجعة ملف املقرر وفًقا لنظام جودة التدري�س والتعلم، واملذكرات املقدمة للطالب، ومدى 
تبّني الأ�صتاذ للكتب املقررة، ومواكبته لتطورات املجال، وتقييم الطالب للم�صاق واأ�صتاذ املادة، حتى يتم اإجراء تقييم �صامل لر�صانة 

الأداء وم�صتوى تعلم الطالب.

الإفادة الراجعة للطالب حول �صيا�صة فاعلية التعليم والتعلم: الغاية من الإفادة الراجعة حول �صيا�صة فاعلية التعليم والتعلم هي تطوير  �
نظام يتيح للطالب فر�صة امل�صاركة يف اأن�صطة التح�صني امل�صتمر للجامعة يف مقرراتها واأن�صطة التعليم والتعلم واخلدمات الأكادميية 

اجلامعية.

الطالب،  � اأداء  لتقييم  م�صتمر جترى  تقييم  الأكادميي هي عملية  الربنامج  الأكادميية: مراجعة  الربامج  ملراجعة  التوجيهية  املبادئ 
واأداء املقررات، واأداء اأع�صاء هيئة التدري�س، واأداء الربنامج، ور�صى الطالب، ور�صى اأرباب العمل، ومدى كفاية املوارد وا�صتخدامها 
اأكادميي �صامل  امل�صاهمة يف مراجعة برنامج  التقييم الأخرى  الفاعل، وحتقيق �صمات اخلريجني، ور�صالة وقيم اجلامعة، ومكونات 

بهدف تقييم جودة الربنامج وحتديد فر�س التح�صني.

جامعة ظفار
احل�صول على اعتماد جمعية تطوير كليات الأعمال؛ لرفع الكفاءة العلمية والأكادميية خلريجي الكلية، واإعداد جيل جديد من القادة  �

املتميزين يف املجال الإداري.

التقدم لع�صوية ال�صهادة املهنية يف املجال املحا�صبي والتدقيقي عامليًّا؛ لتزويد الطلبة ب�صهادة معتمدة عامليًّا يف جمال املحا�صبة، ورفد  �
�صوق العامل بالكفاءات واملهارات املحا�صبية الالزمة.

كلية عمان للسياحة
مذكرة تفاهم بني كلية عمان لل�صياحة ومعهد دبلن للتكنولوجيا )DIT(: هدفت املذكرة اإلى �صمان جودة الربامج الأكادميية، ومد  �

ج�صور التعاون مع املعهد مبا يخدم تطوير الأداء و�صبط جودة الربامج الأكادميية ومراجعتها. والكلية جهة مانحة ل�صهادات برناجمي 
الدبلوم والبكالوريو�س.
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أواًل: جامعة السلطان قابوس
على مستوى الجامعة

مت اعتماد �صيا�صة امللكية الفكرية للجامعة، والتي تعد اأول �صيا�صة من نوعها يف ال�صلطنة تهدف اإلى حتديد حقوق امللكية، وتوزيع العوائد  �
وال�صتغالل التجاري املرتبطة مبنتجات البحث العلمي والتاأليف والخرتاع، وحتديد ال�صيا�صات والإجراءات لإدارة هذا املنتج، وتقدير 
وت�صجيع جهود البحث العلمي والتاأليف والخرتاع من خالل م�صاركة العوائد املادية امللمو�صة الناجمة عن ال�صتغالل التجاري لهذه 

البحوث والتاأليف والخرتاعات.

ا�صتالم عدد )12( اإف�صاحًا لخرتاعات مقدمة من باحثي اجلامعة وطالبها يف جمالت الهند�صة الإلكرتونية، وهند�صة الت�صالت،  �
والهند�صة امليكانيكية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا الغذاء، وعلوم الأر�س، والكيمياء، والطب وعلم الأدوية. كما مت اإيداع )5( طلبات 
دة واحلداثة والقابلية للتطبيق ال�صناعي من قبل جلنة براءات الخرتاع باجلامعة. حلمايتها كرباءات اخرتاع بعد اجتيازها لتقييم اجِلّ

خالل العام الأكادميي 2017/2016م مت منح )5( براءات اخرتاع للجامعة يف املكتب الأمريكي لرباءات الخرتاع، وهي كالآتي:  �

جدول رقم )37( براءات اخرتاع جامعة ال�صلطان قابو�س يف املكتب الأمريكي لرباءات الخرتاع يف العام الأكادميي 2017/2016م

المخترعونالجهةاالختراعالرقم

1
هيكل ثالثي الإلكرتود لإزالة

الأيونات يف حتلية املياه
كر�صي النانو يف حتلية املياه 

م�صروع ممول من جمل�س البحث العلمي
اأ. جـــــــــــــــــــــوديب دوتـــــــــــــــــــا
د. كــــــــــــارثيـك لك�صمــــــــــــــان

2
اأغ�صية اأك�صيد الزنك ذات البنية 

النانومرتية لف�صل النفط عن املاء 
كر�صي النانو يف حتلية املياه

م�صروع ممول من جمل�س البحث العلمي
بروف�صـــــــــــور. جــوديــب دوتــــا
د. مـيــــــــــو تـــــــاي زار مينــــــت

٣
اإنتاج دب�س ذي قيمة م�صافة با�صتخدام 
خا�صية تبلور ال�صكر »ع�صل التمر املتبلور«

كلية العلوم الزراعية والبحرية
د. نا�صــر بن عبداهلل احلب�صي 
اأ.د. �صــــافــــــــــور رحمـــــــــــــــان

٤
جهاز وطريقة �صحن ل�صلكي

حممول متعدد العنا�صر
كلية الهند�صة

د. حممــــــــد بيـــــــــت �صويلـــــــم
حممـــد بن نا�صـــــر الكنـــــــدي
عمــــــار بــن خميــــ�س املحـرمي
جعفــــــــــر بــن عبـداهلل اآل داود
عبدالعزيز بن حممد البلو�صي

٥
كر�صي باآليات حركّية
متعددة لذوي الإعاقة

كلية الهند�صة
با�صــــــم بن خلفـــــان النا�صري
يو�صــــف بن �صـامل امل�صيقــــــري
م�صطفى بن �صليمان ال�صعيلي

تنظيم عدة لقاءات مع �صندوق دعم املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة وموؤ�ص�صة �صراكة مب�صاركة كل من الربوفي�صور �صافور الرحمن،  �
والدكتور نا�صر بن عبداهلل احلب�صي؛ ملعرفة مدى اإمكانية متويل تطوير وتاأ�صي�س �صركة يف جمال اإنتاج منتج الدب�س امل�صجل كرباءة 

اخرتاع.

ح�صول اأربعة اأكادمييني على جائزة اأف�صل بحث علمي من�صور للباحثني من حملة �صهادة الدكتوراة اأو ما يعادلها يف اجلائزة الوطنية  �
للبحث العلمي يف دورتها الرابعة �صمن فعاليات امللتقى ال�صنوي الرابع للباحثني، وهم: املكرم الدكتور �صعيد بن مبارك املحرمي اأ�صتاذ 
م�صارك بق�صم القت�صاد واملالية، وعنوان بحثه: » ن�صبة الفائدة يف عمان: هل هي من�صفة؟«، والدكتور حممد بن مانع بيت �صويلم 
لتطبيقات  الكهرومغناطي�صية  لالإ�صعاعات  ا�صت�صعار  نظام   « بحثه:  وعنوان  الآيل،  واحلا�صب  الكهرباء  بق�صم هند�صة  م�صاعد  اأ�صتاذ 
وعنــوان  واملعمـــارية،  املدنية  الهند�صة  بق�صم  م�صارك  اأ�صتاذ  باعوين  �صعيد  بن  حماد  والدكتور  الرتدد«،  والعالية  املنخف�صة  الطاقة 
بحثـــه:» حتليل الرتكيب النهائي للنفايات البلدية ال�صلبة يف م�صقط«، والدكتور اأحمد ح�صن حممد اأ�صتاذ م�صاعد بق�صم علم النف�س، 

وعنوان بحثه: »الك�صف عن الطلبة املوهوبني يف ال�صلطنة: الفروق يف النوع وال�صف على مقيا�س تقدير املوهبة-منوذج املدر�صة«.

على مستوى الطالب

ح�صول م�صروع التخرج لطالب الهند�صة ال�صناعية بق�صم الهند�صة امليكانيكية وال�صناعية بكلية الهند�صة على املركز الأول يف امل�صابقة  �
املقامة على هام�س فعاليات املوؤمتر العاملي ال�صاد�س للهند�صة ال�صناعية واإدارة العمليات مباليزيا.

اإحراز فريق الهند�صة املرتبة اخلام�صة يف ماراثون �صل؛ حيث �صاركت كلية الهند�صة يف م�صابقة ماراثون �صل البيئي هذه ال�صنة ب�صيارة  �
تعمل بوقود اجلازولني، وحققت اأف�صل نتيجة من �صمن الفرق العربية امل�صاركة، حيث �صجلت ال�صيارة نتيجة 281 كيلومرًتا با�صتهالك 

لرت واحد فقط من وقود اجلازولني.

ح�صول فريق هند�صة الكهرباء واحلا�صب الآيل على املركز الثاين على م�صتوى دول اخلليج يف م�صابقة حتدي الروبوت بالكويت. �

حتقيق طالب ق�صم الهند�صة املدنية واملعمارية مراكز متقدمة يف م�صابقة ت�صميم واختبار اجل�صور اخل�صبية اأثناء م�صاركتهم الأولى  �
من  العديد  مب�صاركة  بدبي،  الأمريكية  باجلامعة  �صنويًّا  تقام  التي  اخل�صبية  اجل�صور  واختبار  لت�صميم  الثامنة  ال�صنوية  امل�صابقة  يف 

اجلامعات من دولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

ح�صول فريقني طالبيني على املركزين الأول والثاين يف م�صابقة امل�صاريع الطالبية التي اأقيمت على هام�س الندوة الدولية للهند�صة  �
امليكاترونية وتطبيقاتها، وذلك يف اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة.

ح�صول الطالبة/ جنوى بنت عبداهلل البلو�صية على املركز الأول يف �صعبة الت�صميم املعماري والتخطيط العمراين يف م�صابقة جائزة  �
اأمانة جمل�س التعاون اخلليجي لطلبة العمارة والتخطيط.

اختيار الطالب/ عبداهلل بن حممود الهنائي من كلية القت�صاد والعلوم ال�صيا�صية للم�صاركة مبوؤمتر م�صروع »التبادل الثقايف« الذي  �
عقد يف ولية فلوريدا الأمريكية يف نوفمرب املا�صي، وقد جاء اختياره �صمن اأف�صل )50( خم�صني طالًبا من بني )3000( ثالثة اآلف 

طالب ميثلون )40( اأربعني دولة حول العامل.
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ح�صول جماعة املو�صيقى والفنون ال�صعبية باجلامعة على املركز الثالث يف املهرجان العربي ملو�صيقى ال�صباب الذي ا�صت�صافته اململكة  �
املغربية، وذلك �صمن فعاليات الرباط عا�صمة ال�صباب العربي.

فوز طالب كلية احلقوق باملركز الأول كاأف�صل فريق م�صارك واأف�صل مذكرة اتهام، يف م�صابقة املحكمة ال�صورية العربية يف ن�صختها  �
الثالثة التي اأقيمت مب�صقط.

تنظيم لقاءات بني اأ�صحاب الخرتاعات مع املعنيني يف �صرطة عمان ال�صلطانية وهيئة الدفاع املدين؛ للنظر يف اإمكانية تطبيق اخرتاعني  �
بعنوان » نظام الإ�صعار التلقائي باحلوادث يف املركبات« للطالب/ حافظ الزيدي من كلية الآداب والعلوم الجتماعية، و»جهاز ونظام 

وتطبيق للتنبيه من الوديان« للطالبني/ اإدري�س بن �صالح الزهيمي، وماجد بن �صعيد النعماين من كلية الهند�صة.

ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية
على مستوى كليات العلوم التطبيقية

مبادرة نادي النماء:  �

الربيع 2017م كنتاج عمل  املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة مذكرة تفاهم خالل ف�صل  اأبرمت كلية الرتبية بالر�صتاق مع �صندوق تنمية 
م�صرتك ا�صتمر ملدة تزيد على ال�صنتني من التعاون وال�صراكة. وهدفت مبادرة نادي النماء اإلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلبة الكلية، 
ومت ذلك عرب مراحل مت�صل�صلة بدًءا مبرحلة الت�صجيع والتحفيز ثم مرحلة تنمية مهارات ريادة الأعمال، وختاًما اإن�صاء �صركات طالبية 
بتمويل كامل من ال�صندوق. ومت اإن�صاء اأول �صركة طالبية على م�صتوى كليات العلوم التطبيقية خالل ف�صل الربيع من العام الأكادميي 
باإن�صائها،  املتعلقة  النواحي  اإدارة �صركة حرم جامعي، وفهم وتخطيط خمتلف  اأتاحت للطالب  التي  2017/2016م، وهي �صركة جلنار 
وحتديد املخاطر وفهم ديناميكيات ال�صوق واإدارة العمليات على اأ�صا�س يومي. ومت جتديد التفاقية يف بداية خريف 2018/2017م بني 
الطرفني. وي�صعى نادي النماء يف امل�صتقبل القريب لزيادة عدد ال�صركات الطالبية، وزيادة تفاعل الطلبة معها مما قد يوؤدي اإلى �صناعة 
فر�س عمل ذاتية لهم ولزمالئهم، كما يفتح هذا التعاون بني الكلية وال�صندوق بناء عالقة بني طالب الكلية واأحد امل�صادر املهمة للتمويل 

والدعم لريادة الأعمال يف ال�صلطنة.

مبادرة خمترب املربجمني الأذكياء: �

يهدف خمترب املربجمني الأذكياء اإلى توفري بيئة منا�صبة للتعلم خارج وقت املحا�صرات، والرتكيز ال�صامل على تطوير مهارات املربجمني؛ 
لتهيئتهم للنجاح الأكادميي والنجاح بعد التخرج، ويوؤهل الطالب للتناف�س يف م�صابقات حملية ودولية، وكذلك تطوير الربجميات التي 

ت�صهم يف تطوير التكنولوجيا يف ال�صلطنة.

على مستوى الطالب
�شركة Bright World )العامل امل�شرق(: �

�صركة طالبية مكونة من )7( طالب من كلية العلوم التطبيقية ب�صاللة، �صاركت يف م�صابقة �صركتي لإجناز عمان 2017م؛ حيث قامت 
بتحويل اأكيا�س بال�صتيكية قابلة للتحلل خالل �صهر اإلى مواد ب�صيطة �صديقة للبيئة كالأمالح واملاء. 

� :JT Jewel tree - شركة�

ابتكرت  التطبيقية ب�صاللة، �صاركت يف م�صابقة �صركتي لإجناز عمان 2017م،  العلوم  �صركة طالبية مكونة من )8( طالبات من كلية 
منتجات من تدوير بقايا وخملفات اأ�صجار النارجيل املحلية و�صجرة ال�صري�س )النيم(، مثل: موائد للرحالت، وقواعد )stands( باأ�صكال 
واأحجام خمتلفة، وطاولت باأحجام �صغرية، وتعليقات �صغرية ت�صتخدم للتزيني، وتقدمي خدمة للحفالت واملنا�صبات، كالطاولة املجهزة 
البيئة  على  اأ�صرار  بدون  احل�صرات  على  الق�صاء  على  قادًرا  ح�صريًّا  مبيًدا  ابتكرت  كما  ذاتها،  ال�صركة  من  املنتجة  الأ�صناف  مبختلف 

املحيطة وال�صحة العامة من خالل ا�صتخدام امل�صتخل�صات الطبيعية.

ح�صلت اإحدى املجموعات الطالبية بكلية العلوم التطبيقية ب�صحار على املركز الثاين يف جائزة الغرفة لالبتكار مل�صروع نظام الر�صم  �
الذكي با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية.

لفئة  � الأول  املركز  على  ب�صحار  التطبيقية  العلوم  كلية  ومنال اخلرو�صية من  العبدلية  وحنان  زمزم اخلرو�صية  الطالبات/  ح�صلت 
الطاقة املتجددة يف جائزة الروؤية ملبادرات ال�صباب.

مثلت الطالبة/ هاجر بنت اأحمد الكعبية من كلية العلوم التطبيقية بالر�صتاق ال�صلطنة يف قطاع تقنية املعلومات يف منتدى لندن العلمي  �
الدويل لل�صباب الثامن واخلم�صني.

ح�صلت الطالبتان/ اأ�صماء بنت حميد القعنونية، واأميمة بنت نا�صر الناعبية من كلية العلوم التطبيقية ب�صحارعلى جائزة اأف�صل بحث  �
علمي م�صرتك على م�صتوى امل�صاريع الطالبية يف قطاع تقنية املعلومات والت�صالت من جوائز جمل�س البحث العلمي يف بحث بعنوان: 

تطوير كفاءة الو�صائط املتعددة والأنظمة البيومرتية.

ح�صلت الطالبة/ حف�صة بنت عمر الأن�صارية من كلية العلوم التطبيقية ب�صحار على املركز الأول يف امل�صتوى النهائي مل�صابقة اجلدران  �
املت�صاقطة بربلني.

�  Star-pack( النجوم ال�صناعية يف م�صابقة  للتنمية  املتحدة  الأمم  الأول من منظمة  املركز  الهنائية على  الطالبة/ �صهد  ح�صلت 
.)Competition

ثالثًا: الكليات التقنية
على مستوى الكليات التقنية:

اإن�شاء مركز لريادة الأعمال بالكلية التقنية بامل�شنعة: �

يهدف املركز اإلى توفري بنية اأ�صا�صية خمت�صة مبمار�صة ريادة الأعمال، وتطوير الأفكار البتكارية والريادية للطالب، وحتويلها اإلى 
م�صاريع جتارية، اإلى جانب ربط الدرا�صة الأكادميية ب�صوق العمل، واحت�صان ومتويل م�صاريع الطالب بالتعاون مع �صندوق تنمية املوؤ�ص�صات 
وتوجيههم  ال�صتثماري،  اجلانب  اإلى  وتوجيهها  الطالب  مواهب  تنمية  يف  املركز  ي�صهم  كما  الرفد.  و�صندوق  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
لإعداد درا�صات اجلدوى القت�صادية واخلطط املالية، بالإ�صافة اإلى ا�صت�صافة املخت�صني ورواد الأعمال لعر�س جتاربهم الناجحة.
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الن�شمام اإىل برنامج التعاون )بروتوكول( للبحث والتطوير 2017م بني قطاع �شناعة الطاقة والقطاع الأكادميي: �

ان�صمت الكلية التقنية العليا اإلى برنامج التعاون الذي ي�صم اإ�صافة اإلى الكلية جمل�س البحث العلمي، ووزارة النفط والغاز، و�صركة 
تنمية نفط عمان؛ لبناء منظومة فاعلة للبحوث وامل�صاريع، وحتقيق التناغم بني القطاع الأكادميي والقطاع ال�صناعي، وتعزيز الطاقة 
الإنتاجية يف �صناعات النفط والغاز والطاقة املتجددة، اإ�صافة اإلى ال�صتفادة من املن�صاآت ال�صناعية والتجهيزات العلمية التابعة لها 
لتنفيذ الأبحاث العلمية املقرتحة من قبل الكلية ح�صب التخ�ص�صات التي يدعمها بروتوكول البحث والتنمية، مما ي�صهم يف تطوير 

خمرجات التعليم التقني وفق املتطلبات الأ�صا�صية ل�صوق العمل.

على مستوى الطالب:
الروبوت القنا�ص للمهمات اخلا�شة بقدرات تكنولوجية متقدمة: �

ا لإجناز املهمات الأمنية والدفاعية اخلا�صة لأجهزة ال�صرطة واملخابرات والأجهزة  �صمم طالب الكلية التقنية باإبراء روبوًتا قنا�صً
الأملانية  اجلامعة  يف  اأقيمت  التي  ال�صباب  ملبادرات  الروؤية  جائزة  م�صابقة  يف  الأول  املركز  على  امل�صروع  حاز  وقد   الع�صكرية. 

يف الثالث من دي�صمرب 2017م.

منظومة الري الأوتوماتيكية تعمل بالطاقة ال�شم�شية والرتددات الراديوية:  �

ابتكر طالب الكلية التقنية باإبراء منظومة ري اأوتوماتيكية تعمل بالطاقة ال�صم�صية والرتددات الراديوية، وقد ا�صتفادت هذه املنظومة 
وتكنولوجيا  والت�صالت  والإلكرتونيات  ال�صطناعي  كالذكاء  املختلفة؛  التكنولوجيا احلديثة عرب جمالتها  اإليه  تو�صلت  ما  اآخر  من 
الطاقة ال�صم�صية يف كل ركن من اأركانه، وهو موجه بالأ�صا�س اإلى القائمني على اإدارة ومراقبة امل�صاحات اخل�صراء وم�صاحات الزينة 
داخل املناطق البلدية واملدن، و�صت�صهم هذه املنظومة يف حتقيق عنا�صر ال�صتدامة الثالثة، وهي: القت�صاد يف املياه عرب اإحكام عملية 
الري، القت�صاد يف الطاقة عرب العتماد على الطاقة ال�صم�صية، واملحافظة على البيئة وحت�صني جودة احلياة داخل املدن عرب �صمان 

النمو ال�صحي للنباتات، واأي�صًا تو�صيع امل�صاحات اخل�صراء واملنتزهات. 

نظام حت�شيل فواتري ا�شتهالك الكهرباء واملياه باعتماد �شبكات الكهرباء كمنظومة نقل بيانات وات�شالت:    �

�صبكة  عرب  واملياه  الكهرباء  ا�صتهالك  بيانات  نقل  على  قادرة  اإلكرتونية  منظومة  وتنفيذ  بت�صميم  باإبراء  التقنية  الكلية  طالب  قام 
الكهرباء القائمة دون احلاجة اإلى نظم الت�صالت التجارية وعلى مدار اليوم دون اأي تكلفة تذكر عرب خطوط تو�صيل الكهرباء للمنازل 
واملوؤ�ص�صات على حد �صواء مبختلف حمافظات ال�صلطنة. وي�صهم امل�صروع يف متكني ال�صركات من معرفة �صلوك العمالء واحتياجاتهم 
على نطاق وا�صع، وبالتايل اإحكام عمليات الإنتاج والتوزيع يف اأوقات الذروة الق�صوى والدنيا، والطالع ب�صفة اآلية ودقيقة على مناطق 
انقطاع الإمداد وبالتايل اإحكام تدخل فرق ال�صيانة يف الوقت واملكان املنا�صبني. كما اأن امل�صروع �صيعمل على تاليف اأخطاء القراءات 
واإطالع العمالء على ا�صتهالكهم يف كل وقت بهدف تر�صيد هذا ال�صتهالك. وقد حاز امل�صروع على املركز الثالث يف م�صابقة جائزة 

الروؤية ملبادرات ال�صباب الذي اأقيم يف اجلامعة الأملانية يف الثالث من دي�صمرب 2017م.

الكر�شي الكهرو�شوئي الذكي للمعاقني:    �
 يهدف هذا الكر�صي الذي مت ت�صميمه من قبل طالب الكلية التقنية باإبراء اإلى تقليل اعتماد املعاقني على الآخرين،  وجعلهم اأكرث ا�صتقاللية 

وقدرة على املبادرة واإدارة �صوؤنهم اخلا�صة، وبالتايل ت�صهيل اندماجهم يف املجتمع. والكر�صي يتميز مب�صتوى عاٍل من الذكاء ال�صطناعي 
ويعمل بالطاقة ال�صم�صية وي�صحن نف�صه بطريقة اآلية عرب اإعطائه اأوامر �صوتية وقدرة على تتبع حركة دوران ال�صم�س بالتايل يعطي امل�صتخدمني 
اأو�صع للن�صاط واحلركة. وتتم عملية التحكم بالكر�صي بطرق خمتلفة، منها: اليدوية وال�صوتية واأي�صًا حركة اجل�صم.  جماًل ومدى 

اآلة �شقل منخف�شة التكلفة: �
بها فوهة من  الكربون مثبت  ت�صتخدم موا�صري من احلديد منخف�س  التكلفة  اآلة �صقل منخف�صة  التقنية بعربي  الكلية  �صنع طالب 
�صبيكة حديد ومعادن اأخرى، كما ي�صتخدم مكب�س متنقل ل�صغط الهواء مما ينتج عنه تيار هوائي بذرات الرمال كعن�صر ك�صط/�صقل. 
با�صتخدام هذا النظام يتم ك�صط/�صقل املواد اله�صة والطيعة للحرارة عند تعر�س �صطح املادة لتاأكل بفعل �صعاع الذرات )الناجت عن 

الآلة(. وتبقى خ�صائ�س املادة دون اأي تغيري، حيث اإن احلرارة مل تتدخل كاأحد عنا�صر عملية ال�صقل. 

ت�شنيع عربة قابلة للتحويل يف غرفة الدرج: �
�صمم طالب الكلية التقنية بعربي عربة با�صتخدام حركة العجالت الثالثية لرفع الأثقال من خالل ال�صالمل، ويتاألف الت�صميم من 
ثالث عجالت مطاطية مثبتة على حمور حركة منف�صل تتمركز على زاوية 120 درجة كل على حدة وثالثة حماور مرتكزة اإلى حمور 
مركزي رابع، وتعمل العجلة الثالثية كعجلة عادية على الأ�صطح، ولكن لديها القدرة على ال�صعود تلقائيًّا عندما تواجه اأي حواجز اأو 

عوائق، والهدف الأ�صا�صي من هذه العربة هو خدمة مراكز الت�صوق ومواقع البناء وامل�صت�صفيات ومناطق التحميل والتفريغ.

امل�شخة املائية املعتمدة على الطاقة ال�شم�شية: �
قام طالب الكلية التقنية بعربي بت�صميم وت�صنيع م�صخة مياه بدائرة كهربائية تعمل بالطاقة ال�صم�صية ل�صخ املياه من الأر�س اإلى 
اأ�صطح املباين اأو من البئر اإلى خزان علوي. اإن امليزة الرئي�صة لهذه امل�صخة تتمثل يف ا�صتخدام الطاقة املتجددة بدًل من العتماد على 

النفط، وميكن تطوير هذا امل�صروع لت�صغيل حمركات مياه عالية ال�صعة عند اإدخال بع�س التعديالت عليه.

قيا�ص الفولتية با�شتخدام الفولتميرت الرقمي ذاتي الولوج واملزود بـ 12 قناة مع خمرجات التتابع واملدعوم بنظام البلوتوث: �
�صمم طالب الكلية التقنية ب�صاللة جهازًا لقيا�س الفولتية با�صتخدام اثنتي ع�صرة قناة من قراءات الفولتميرت مع �صا�صة اإلكرتونية، 
ووحدة بلوتوث للر�صد والتحكم عن بعد، وبطاقة ذاكرة لت�صجيل البيانات، و�صاعة لتوثيق القراءات املختلفة للفولتية. وميكن ا�صتخدام 
هذا اجلهاز يف ر�صد م�صفوفات الألواح ال�صم�صية عن طريق تو�صيع عدد قنوات القيا�س. ومت بلورة هذا اجلهاز كجزء من حل م�صكلة 

الت�صجيل التلقائي للبيانات يف ق�صم الهند�صة الكيميائية، حيث تكون القراءات يدوية وت�صجل كل دقيقتني على مدار ال�صاعة. 

معاجلة فاقد املياه با�شتخدام طريقة التخرث والتلّبد: �
واأجريت  والتلُبد،  التخرُث  طريقة  با�صتخدام  ال�صركات  اإحدى  لدى  املياه  فاقد  ملعاجلة  درا�صة  ب�صاللة  التقنية  الكلية  طالب  اأجرى 
الدرا�صة يف نطاق املخترب على مياه ال�صرف ال�صحي لتحديد تاأثري اجلرعة ودرجة احلمو�صة والفرتة الزمنية وال�صرعة، وذلك بهدف 
اإجراء املعاجلة الأولية لإزالة اجل�صيمات الع�صوية وغري الع�صوية من خالل تطبيق مزيج من مركب غري ع�صوي ومتخرثات مع كربيتات 

الأملنيوم وهيدروك�صيد الكال�صيوم جنًبا اإلى جنب مع بويل اأكريالميد.
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المشاركة في المسابقات المحلية واإلقليمية والعالمية
جدول رقم )38( امل�صاركات الطالبية يف امل�صابقات املحلية يف العام الأكادميي 2017/2016م

المركزالمسابقةالجهةاالسمم

فريـــق ال�صركـــة الطالبيــــة )بلورة(1

الكلية التقنية 
العليا

اإجناز عمان  

اأف�صل �صركة 
طالبية

فريـــــق ال�صركـــة الطالبية )يونيكو(2
اأف�صل ا�صتثمار 

للموارد العمانية 

فريق ال�صركة الطالبيــــة )�صمـارم(٣
جائزة القيمة 

املحلية امل�صافة 

املهـــــــــــا بنت �صليمــــان الندابيـــــة٤
برنامج اإبداعات �صبابية 
م�صابقة الت�صوير ال�صوئي

)الفعاليات الريا�صية العمانية(
الأول

٥BEVA - فـــريـــق بيفــــــــــــــــــــــــــا
م�صابقة اأف�صل نادي بيئي
بني اجلامعات والكليات

الأول

٦

فريــــــــــق لبنــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــــاء
هاجر بنت حمد بن �صامل ال�صكيليـــة
اإبت�صــــــــــام بنت �صليمـــــان احلامتيـة
�صـــارة بنــــت �صعيـــــــد ال�صكيليـــــــــــة

الكلية التقنية 
بعربي

م�صابقة اخلطابة البيئية للكليات 
واجلامعات - حمور جودة التعليم:
خارطة الطريق للتنمية امل�صتدامة

الأول

عبــــداهلل ناجـــــــــــــــي فا�صـــــــــــــــــــل7
الكلية التقنية 

�صاللة

م�صابقة الت�صوير ال�صوئي، معر�س عد�صة 
ظفار على م�صتوى موؤ�ص�صات التعليم العايل 

مبحافظة ظفار
الأول

المركزالمسابقةالجهةاالسمم

فريــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــرة القـــــــــــــــدم٨
الكلية التقنية 

بامل�صنعة

الأولبطولة موؤ�ص�صات التعليم العايل لكرة القدم

فريــــــــــــــــــــــــق الزوامـــــــــــــــــــــــــــــــل٩
م�صابقة اخلطابة البيئية للكليات 

واجلامعات - حمور جودة التعليم: خارطة 
الطريق للتنمية امل�صتدامة

الثاين

ماريانا بنت را�صد بن حممد النقبية10

الكلية التقنية 
ب�صنا�س

م�صابقة مهارات عمان لتقنية املعلومات يف 
فئة الدرا�صات التجارية

الأول

اأمامـــــــــــــة بنت ح�صـــــن العجميــــــــة11
م�صابقة مهارات عمان يف فئة ت�صميم 

اجلرافيك�س
الأول

عفراء بنت �صيف بن خلفان الكعبية12
م�صابقة هواوي ملهارات تكنولوجيا املعلومات 

والت�صالت
الثاين
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جدول رقم )39( امل�صاركات الطالبية يف امل�صابقات الإقليمية والعاملية يف العام الأكادميي 2017/2016م

المشاركةالمركزالمسابقةالجهةاالسمم

1

الكلية التقنية فـريــــــــــــــــق زلـــــــــــــــــزال
بامل�صنعة

امل�صابقة الثانية لتحدي 
الروبوت بدول جمل�س 

التعاون اخلليجي
دولة قطرالأول

2
املوؤمتر الفني للطالب 

وال�صباب املهنيني 
اخلليجي

مملكة البحرينالثاين

٣
اأماين بنت لياقت بن اأحمد البلو�صيـة

مــــروان بن عبداهلل بن علي ال�صيفـي

الكلية التقنية العليا

 الكلية التقنية 
ب�صنا�س

م�صابقة هواوي 
ملهارات تكنولوجيا 

املعلومات والت�صالت 
يف ال�صرق الأو�صط 

الثالث
�صينغن - جمهورية 

ال�صني ال�صعبية 

فريـــق املنتخب الوطنـي اجلامعــــي٤
الكليات التقنية مع 
موؤ�ص�صات التعليم 

العايل الأخرى

البطولة الآ�صيوية 
اجلامعية الثالثة لكرة 

القدم بال�صالت
الثاين

جمهورية ال�صني 
ال�صعبية 

عفـراء بنت �صيف بن خلفان الكعبية٥
الكلية التقنية 

ب�صنا�س

م�صابقة �صبكات 
CCNA الكومبيوتر

Net Riders

ال�صرق الأو�صطالثاين

رابعًا: المعاهد الصحية
على مستوى المعاهد الصحية:

تنظيم معهد عمان للتمري�س وبالتعاون مع مدر�صة التمري�س التابعة للقوات امل�صلحة موؤمتر ومعر�س البتكار الإبداعي يف ا�صرتاتيجيات  �
التعليم العايل، حيث مت عر�س ابتكارات الطالب ومناق�صة فر�س تبنيها من قبل القطاع اخلا�س. 

على مستوى الطالب: 
ح�صول م�صروع جهاز للتخاطب مع ال�صم والبكم على املركز الثاين يف م�صابقة اأف�صل ابتكار اإبداعي التي اأقيمت يف جامعة ال�صلطان  �

قابو�س، ويهدف امل�صروع اإلى ت�صهيل العملية التوا�صلية بني املري�س من ذوي الإعاقات ال�صمعية والطاقم الطبي ككل من خالل جهاز 
ي�صتقبل حركة يد الأ�صم ويرتجمها من حركة اإلى �صوت اأو كتابة، ثم ي�صتقبل الكلمات املدخلة من قبل الطاقم ال�صحي ويحولها اإلى 

اإ�صارة ي�صتوعبها املري�س الأ�صم وبذلك ت�صهل عملية التوا�صل. 

م�صاركة طالبات ال�صنة الأولى من معهد �صمال الباطنة للتمري�س )فريق نور التمري�س( مب�صروع حقيبة الإ�صعافات الأولية الذكية يف  �
امللتقى التمري�صي الثاين بجامعة ال�صلطان قابو�س، وهي حقيبة حتتوي على �صا�صة اإلكرتونية، واأدوات الإ�صعافات الأولية.

ح�صول ثالثة من طالب معهد عمان للتمري�س على تقدير امتياز يف برنامج ال�صحة العاملية لعام 2017م بكلية التمري�س بجامعة  �
ديوك الأمريكية. 

ح�صول جهاز ال�صقاية املتنقل الذي ابتكره جمموعة من طالب معهد عمان للتمري�س على املركز الأول يف م�صابقة التمري�س بجامعة  �
ال�صلطان قابو�س.

ح�صول طالب معهد عمان للتمري�س على املركز الأول على م�صتوى الوطن العربي يف م�صابقة اخلطابة البيئية يف مدينة دبي بدولة  �
الإمارات العربية املتحدة مبو�صوع )اإعادة تدوير احلقن(.

خامسًا: كلية العلوم الشرعية
على مستوى الطالب: 

م�صاركة الطالب اأحمد بن �صعيد ال�صوايف يف جائزة امللك عبدالعزيز الدولية حلفظ القراآن الكرمي باململكة العربية ال�صعودية، والطالب  �
عبداهلل بن خليفة ال�صبيحي يف جائزة الكويت الدولية للقراآن الكرمي، و�صارك كذلك يف م�صابقة القراآن الكرمي واحلديث ال�صريف 
اإيران  م�صابقة  الطالب مروان بن حممد احلب�صي يف  �صارك  وكذا  �صلطنة عمان،  التعاون يف  ل�صباب دول جمل�س  والع�صرين  الثامنة 

الدولية للقراآن الكرمي.

ح�صول الطالب حممود بن �صامل البو�صايف على املركز الثالث يف حفظ اأربعة وع�صرين جزًءا من القراآن الكرمي يف م�صابقة ال�صلطان  �
قابو�س للقراآن الكرمي يف ن�صختها ال�صاد�صة والع�صرين.

ح�صول الطالب عبداهلل بن حميد الفالحي على املركز الثاين يف حفظ ثمانية ع�صر جزًءا يف م�صابقة ال�صلطان قابو�س للقراآن الكرمي  �
يف ن�صختها ال�صاد�صة والع�صرين.
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 ح�صول الطالب جهاد بن جمعة اجلابري على املركز الأول يف م�صابقة ابن عمري للبحث العلمي، وح�صل الطالب عبدالعزيز بن زهري  �
الفار�صي على املركز الثاين، والطالب خلفان بن يحيى ال�صوايف على املركز الثالث يف امل�صابقة نف�صها.

ح�صول الطالبة فاطمة بنت �صامل الربا�صدية على املركز الثاين يف م�صتوى حفظ القراآن الكرمي كاماًل يف م�صابقة ال�صلطان قابو�س  �
للقراآن الكرمي.

ح�صول الطالبة زينة بنت �صعيد ال�صيفية على املركز الرابع يف امل�صابقة الفقهية التي نظمتها وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية. �

 ح�صول الطالبة ميا بنت �صامل احلارثية على املركز الأول يف م�صابقة القراآن الكرمي التي اأقامتها مكتبة الزاهب الأهلية. �

سادسًا: الجامعات والكليات الخاصة
كلية الدراسات المصرفية والمالية:

على م�صتوى الكلية: �

قيام وحدة ريادة الأعمال بتنفيذ �صل�صلة من املحا�صرات وور�س العمل والدورات التدريبية يف جمال ريادة الأعمال. �

على م�صتوى الطالب: �

اإحراز طالب الكلية املركز الثاين يف م�صابقة ثقافية اأُقيمت يف كلية ال�صرق الأو�صط على م�صتوى الكليات واجلامعات بال�صلطنة. �

ح�صول طالب الكلية على املركز الثالث يف موؤمتر ال�صباب الدويل »فئة الفكرة امل�صتدامة« مبملكة البحرين. �

لألعـاب  � واملوؤ�ص�صـات  للهيئـات  الحتـاد  كاأ�ـس  بطولـة  يف  الثـاين  املركـز  علـى  القـوى  لألعـاب  الكليـة  طالبـات  فريـق  ح�صـول 
ال�صـلطنة.  يف  2017م  لعـام   القـوى 

على مستوى الجامعات والكليات الخاصة
الجامعة العربية المفتوحة:

املوؤمتر البحثي الطالبي الأول خالل الفرتة 24-25 مايو 2017م: �

هدف املوؤمتر اإلى ت�صجيع البحوث الطالبية واإبراز اإجنازات الطالب البحثية. 

مذكرة التن�شيق والتعاون مع هيئة تقنية املعلومات: �

تهدف املذكرة لزيادة الوعي مببادرة الربجميات احلرة وبرامج �صا�س لريادة الأعمال و�صا�س للواقع الفرتا�صي؛ لدعم الربجميات احلرة 
على م�صتوى ال�صلطنة، وم�صاريع وبرامج الواقع الفرتا�صي، ومن�صات تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وبرامج ريادة الأعمال، وكذلك 

دعم البحوث العلمية والتطبيقية املتعلقة بتقنية املعلومات والت�صالت.

كلية البريمي الجامعية:
مبادرة ن�شر ثقافة ريادة الأعمال للخريجني بالكلية: �

تهدف هذه املبادرة اإلى ن�صر ثقافة العمل احلر لدى الطالب اخلريجني مبا ي�صمن توجيه جهودهم نحو امتالك م�صاريعهم اخلا�صة.

مبادرة معر�ص التوجيه الوظيفي الأول: �

تهدف املبادرة اإلى متكني الطالب اخلريجني الباحثني عن عمل والطالب املقبلني على التخرج من احل�صول على فر�س توظيف يف �صوق 
العمل باأ�صرع وقت واأقل جهد، وذلك من خالل توفري املعلومات الالزمة للتوظيف.

جامعة ظفار:
م�شابقة رائد وفكرة: �

م�صابقة �صنوية بني الطالب لختيار اأف�صل فكرة قابلة للتطبيق العملي والتنفيذ امليداين؛ حيث يتم تقييم هذه الأفكار بالتن�صيق مع موؤ�ص�صة 
)ريادة(، و�صندوق رفد للموؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، ويتم اختيار اأف�صل فكرة لتمويل تنفيذ امل�صروع امل�صتخل�س منها من قبل �صندوق رفد.

كلية الخليج:
اإن�شاء مركز البتكار وحا�شنات الأعمال: �

يهدف املركز اإلى توفري بيئة منا�صبة للطالب واخلريجني لتحويل اأفكارهم البحثية اإلى م�صاريع جتارية ناجحة.

كلية صور الجامعية:
مبادرة املعر�ص الهند�شي الأول: �

اإن الهدف من هذه املبادرة عر�س وتقدمي م�صاريع واأفكار الطالب، حيث �صهدت هذه املبادرة م�صاركة وا�صعة من قبل اجلامعات والكليات 
احلكومية واخلا�صة داخل �صلطنة عمان. 

تنظيم موؤمتر تكنولوجيا املعلومات الأول: �

هدف املوؤمتر اإلى حتديد الجتاهات البحثية احلديثة يف تقنية املعلومات، ون�صر الأبحاث امل�صاركة. وا�صتهدف املوؤمتر الطالب والهيئة 
التدري�صية داخل الكلية وخارجها، وقد �صارك يف هذا املوؤمتر ما يقارب 200 طالب وعدد كبري من الهيئة التدري�صية وعدد من املعاهد 

والكليات، ومن �صمنها: كلية عمان للتكنولوجيا والإدارة، ومعهد �صور للتمري�س، ومعهد الظاهرة للتمري�س، وجمل�س البحث العلمي.
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على مستوى الطالب
جامعة الشرقية:

فوز م�صروع »LifeFilter« باملركز الثالث �صمن م�صاريع التنمية امل�صتدامة يف موؤمتر ال�صباب الدويل بالبحرين. �

ح�صول فريق �صديق البيئة على املركز الثاين على م�صتوى الكليات واجلامعات �صمن م�صابقة الفرق البيئيَّة. �

فوز امل�صروعني املقدمني من فريق ملهمات عمان، و�صركة �صور الطالبية �صمن اأف�صل )5( م�صاريع ابتكارية يف م�صابقة الغرفة لالبتكار. �

فوز �صركة اإبيورتي الطالبية باملركز الأول يف م�صابقة دوم لروؤية ال�صباب و�صركة بيبي لعام 2017 م. �

جامعة نزوى:
تاأ�صي�س �صركة طني: وهي �صركة طالبية تقوم باإنتاج اجلدوة الفخارية التي تعمل على تربيد املاء وحفظ درجة برودته لأكرث من 6  �

�صاعات، بالإ�صافة اإلى تنقية املياه املوجودة به.

اإنتاج »منتج �صاندرا«من �صركة احلل الطالبية: عبارة عن قاعدة ت�صاعد يف تبديل اأكيا�س املهمالت داخل �صلة املهمالت، ويتم عن  �
طريق احتوائه لأكيا�س املهمالت، ويثبت يف داخل ال�صلة. وعند بداية ا�صتخدامه ت�صحب كي�س مهمالت من داخل القاعدة، وتفر�س 

مثل املعتاد، وعند امتالء الكي�س ت�صحب وتخرج الكي�س املمتلئ خارج ال�صلة، ويظهر من بعدها كي�س جديد اآخر.

Care for Tomorrow باملركز الأول يف م�صابقة اخلطابة البيئية للكليات واجلامعات يف ال�صلطنة، والتي تنظمها  � فوز فريق 
جمعية البيئة العمانية لل�صنة اخلام�صة على التوايل حتت حمور »اأهداف التنمية امل�صتدامة: م�صار جديد للب�صرية«.

تتويج جامعة نزوى باملركز الأول يف م�صابقة اخلطابة البيئية على م�صتوى الوطن العربي بدولة الإمارات العربية املتحدة مب�صاركة  �
ما يقارب )57( فريًقا ميثلون جامعات وكليات من ال�صلطنة والإمارات والأردن وال�صودان والكويت والبحرين وقطر ولبنان واملغرب 
وفل�صطني وتون�س. وقد �صاركت اجلامعة ممثلة بفريق الهتمام بالغد )CARE for Tomorrow( يف هذه امل�صابقة؛ حيث مّثل 
الغافري، وهارون  بامل�صوؤولية، وهم: اأجمد  البيئة وال�صعور  الفريق جمموعة طالب من تخ�ص�صات وكليات خمتلفة، جمعهم حب 

القرين، واأمل ال�صعيدية، ومرمي ال�صماخية، وهاجر اجلابرية، وباإ�صراف الدكتور اأحمد الفواعري من كلية العلوم والآداب.

م�صاركة الطالب/ خالد بن م�صعود بن علي احلو�صني يف امللتقى الإبداعي الطالبي الثامن ع�صر بجمهورية م�صر العربية حتت حمور  �
الإبداع الفني، عنوان البحث »امل�صرح اجلامعي بجامعة نزوى ودوره يف ن�صر الثقافة امل�صرحية ومعاجلة امل�صاكل يف املجتمع العماين«. 

وقد ح�صل على جائزة املجل�س العربي.

فازت الطالبة/ حنان بنت حممد بن �صليمان العربية يف امللتقى الإبداعي الطالبي الثامن ع�صر بجمهورية م�صر العربية  باملركز  �
الأول حتت حمور الإبداع الفني، ببحث عنوانه »القيم اجلمالية للزخارف الهند�صية والنباتية يف الكمة وامل�صر )العماين( كم�صدر 

للتذوق الفني«.

الفوز باأف�صل ورقة بحثية للطالبة �صيخة بنت حممد ال�صكيلية يف موؤمتر بايل الدويل حول الإدارة املدنية واإدارة الكوارث والعلوم  �
البيئية.



ث
ــــــــــ

ثالـ
ب ال

ــــــا
بـــــ

ال

ي
هن

لم
ب ا

دري
الت

 و
يم

عل
الت



1٣٨1٣٩

مؤشرات تعليمية حول التعليم والتدريب المهني: 
أواًل: التعليم والتدريب المهني في القطاع الحكومي

مؤشرات الطلبة والمتدربين الدارسين في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية: 1. 

حقق التدريب املهني تو�صًعا يف اأعداد الطالب املقبولني اجلدد واخلريجني واملقيدين يف الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم البحرية، 
ويبني ال�صكل رقم )32( اأعداد وتوزيع الطالب واملتدربني يف الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم البحرية للعام الأكادميي )2017/2016( 

ح�صب امل�صار والنوع الجتماعي ون�صب توزيعهم.

�صكل رقم )32( عدد الطالب الدار�صني واملتدربني يف الكليات املهنية والكلية املهنية للعلوم البحرية ح�صب امل�صار واجلن�س )ذكور/
اإناث( للعام الأكادميي 2017/2016م
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مسارات التعليم 
والتدريب المهني

3815

1931

1884

اإلجمالي

2. مؤشرات الطالب والمتدربين والخريجين من الكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية: 

جدول رقم )40( عدد الطالب واملتدربني واخلريجني ح�صب امل�صار والتخ�ص�س واجلن�س للعام الأكادميي 2017/2016م

مسارات التعليم 
التخصصوالتدريب المهني

عدد الخريجين
اإلجمالي

إناثذكور

الدبلوم املهني

32122154�صيانة الأجهزة الإلكرتونية

121022متديدات كهربائية )منزلية(

73073متديدات كهربائية )�صناعية(

707تقنية �صيانة ال�صيارات

34034ميكانيكا الت�صغيل

54045الر�صم املعماري

1898116البيع التخ�ص�صي والت�صويق

011العناية باجلمال

11415الإنتاج النباتي

10010ربان �صفن �صيد اأعماق

10010هند�صة �صفن �صيد اأعماق

01313ال�صتزراع ال�صمكي

21113الإر�صاد ال�صمكي و�صبط اجلودة

204309513الإجمايل
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مسارات التعليم 
التخصصوالتدريب المهني

عدد الخريجين
اإلجمالي

إناثذكور

الدورات التدريبية املهنية

151227�صيانة الأجهزة الإلكرتونية

279امليكاترونك�س

89089متديدات كهربائية )منزلية(

91091تقنية �صيانة ال�صيارات

35035كهرباء ال�صيارات 

21021�صمكرة ودهان ال�صيارات

02424مبيعات ال�صيارات

03535مبيعات قطع الغيار

24547البيع التخ�ص�صي

1070107التربيد والتكييف

61061ميكانيكا الت�صغيل

65065اللحام

28028جنارة الأثاث

03737تنجيد الأثاث

18182الدهان والديكور

909متديدات �صحية 

31417الإنتاج النباتي

61622ال�صتزراع ال�صمكي

41014�صناعة مناذج ال�صفن العمانية

539281820الإجمايل

7435901333الإجمايل العام

ثانًيا: التدريب المهني في القطاع الخاص
جدول رقم )41( التوزيع اجلغرايف للموؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة ح�صب املحافظات 

برامج 
خاصة 

وحدات 
تدريبية

مكاتب خدمات 
تدريبية

مراكز 
التدريب

معاهد تدريب
المحافظة

حرفي صناعي تجاري

2 13 117 12 14 24 80 م�صقط

- 2 12 1 1 4 14 �صمال الباطنة

- 1 2 1 0 2 4 جنوب الباطنة

- - 9 1 2 1 9 ظفـــــار

- - 2 0 0 0 2 جنوب ال�صرقية

- 1 - 0 0 1 2 �صمال ال�صرقية

- - - 1 0 1 1 الو�صطى

- - 1 0 1 0 2 الظاهرة

- - 2 0 0 0 7 الربميي

- - 3 0 1 2 7 الداخلية

2 17 148 16 19 35 128 الإجمايل
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وحدات مراكز التدريبمعاهد تدريب مكاتب

2 7- 45

المؤسسات التدريبية الخاصة للعام 2017م

أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني: )العام األكاديمي 2017/201٦م(
من  � املنا�صبة  التدريبية  بالتجهيزات  وتزويدها  بعربي  املهنية  بالكلية  والإلكرتونيات  والتكييف  والتربيد  الكهرباء  ور�س  وجتهيز  بناء 

الأجهزة والآلت واملعدات والأدوات ملختلف التخ�ص�صات التعليمية والتدريبية احلديثة بغر�س تدريب وتدري�س املتدربني على اأحدث 
الأجهزة واملعدات يف �صوق العمل، وتوظيف تقنيات حديثة لتدعيم البنية الفنية والهند�صية من الأجيال التقنية احلديثة متا�صيًا مع 
حتديث املناهج والربامج التدريبية، ومبا يتنا�صب مع مقومات الأمن وال�صالمة املهنية، بهدف ا�صتيعاب الأعداد  املتزايدة من الطالب 

املقبولني والذين �صيقبلون يف الأعوام القادمة.

مت فتح تخ�ص�س العناية باجلمال يف الكلية املهنية بال�صيب وتوفري التجهيزات املطلوبة. �

�صيانة وتطوير ور�صة امليكانيكا العامة واللحام بالكلية املهنية بال�صيب، و�صيانة وتطوير ور�صة امليكانيكا العامة واللحام بالكلية املهنية  �
ب�صحم. وتهدف اأعمال �صيانة الور�س الفنية اإلى تطوير الور�س التدريبية مبا يتنا�صب مع الحتياجات التدريبية للتخ�ص�صات املطبقة 

ا. ومقومات الأمن وال�صالمة، مبا يجعلها اأكرث ا�صتيعاًبا لالأعداد املتزايدة من الطالب املقبولني حاليًّا، ولالأعوام القادمة اأي�صً

تطوير جودة التعليم والتدريب المهني: )العام األكاديمي 2017/201٦م(
أواًل: مشروع تنفيذ برنامج تعاون مع الجمعية العمانية لخدمات النفط والغاز )أوبال( لتطوير 

وتنفيذ برامج تخدم قطاع النفط والغاز:
بداأ التح�صري بني وزارة القوى العاملة ممثلة بالكلية املهنية بال�صيب، وقطاع النفط والغاز ممثاًل باجلمعية الُعمانية خلدمات النفط والغاز 
اللحام  امليكانيكا، وهند�صة  الكهرباء، وهند�صة  » هند�صة  برامج  تخ�ص�صات  لتنفيذ م�صروع تطوير  اأكتوبر 2016م   )اأوبال ( يف �صهر 

وت�صكيل املعادن«  من خالل حتقيق ما يلي: 

تطوير املعايري الوطنية املهنية وفقًا لحتياجات قطاع النفط والغاز، وذلك بالعمل مع موؤ�ص�صة TTE الربيطانية املتخ�ص�صة بتطوير . 1
املعايري لقطاع النفط والغاز يف ال�صلطنة بدءًا بتخ�ص�س اللحام وت�صكيل املعادن .

اإعداد وتطوير املناهج واحلقائب التدريبية وفق احتياجات قطاع النفط والغاز.. 2

توفري املعدات والتجهيزات الإ�صافية املطلوبة لتطبيق برامج النفط والغاز بالكلية املهنية بال�صيب.. 3

تطوير وتاأهيل الهيئة الإدارية والتدريبية والتدري�صــية من خالل تاأهيل عدد من  اأع�صاء الهيئة التدريبية والتدري�صــية ليكونوا مقيمني . 4
.)IQA( ومراقبني ل�صمان اجلودة الداخلي )Assessors(

وكذلك قامت اجلمعية بالتعاقد مع موؤ�ص�صة EAL  الربيطانية التي تعنى بالتدريب املهني يف جميع برامج التخ�ص�صات الهند�صية لقطاع 
النفــط والغــاز؛ حيــث قامت املوؤ�ص�صــة مبنح الكلية املهنية بال�صــيب �صــهادة العرتاف ككلية للتدريب يف ال�صــنة ذاتها جلميــع التخ�ص�صات 
التالية »هند�صــة الكهرباء، وهند�صــة امليكانيكا، وهند�صة اللحام وت�صــكيل املعادن«، وقد التحقت الدفعة الأولى من املتدربني البالغ عددهم 

)37( متدرًبا يف بداية العام الدرا�صي  2018/2017م.

365
اإلجمالي

وحدة تدريبية معهد تدريب
دريبية

مكتب خدمات ت مركز تدريب

148 1617 184

المؤسسات التدريبية الخاصة للعام 2017م

�صكل رقم )33( اأعداد واأنواع املوؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة للعام 2017م

�صكل رقم )34( عدد املوؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة امل�صنفة من الفئة الأولى
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ثانيًا: مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية لقطاع النفط والغاز بالسلطنة )201٦ / 2017م(:
تقوم حاليًا وزارة القوى العاملة ممثلة مبركز املعايري والختبارات املهنية وبالتعاون مع قطاع النفط والغاز ممثاًل بلجنة القيمة املحلية 
امل�صافة بوزارة النفط والغاز واجلمعية العمانية للخدمات النفطية )اأوبال( يف ا�صتكمال م�صروع تطوير املعايري املهنية الوطنية لقطاع 
النفط والغاز، من اأجل اإيجاد معايري مهنية موحدة متثل احلد الأدنى من املهارات والقدرات التي يجب اأن تتوافر يف ممار�صي تلك املهن، 
وتوؤدي بالتايل لقبول املوؤ�ص�صات العاملة بالقطاع لهذه املعايري مل�صاركتهم يف تطويرها من خالل خرباء املهنة من ذوي اخلربة والكفاءة من 

املوؤ�ص�صات التي تعمل بالقطاع لإجناز هذا امل�صروع الوطني.

حيث اإن تطوير هذه املعايري ياأتي يف اإطار اجلهود املبذولة للتجاوب مع احتياجات القطاعات املختلفة بال�صلطنة يف اإطار جتويد برامج 
التدريب والتعليم يف التخ�ص�صات املتنوعة، فاملعايري املهنية تعترب من اأهم الركائز يف هذا اجلانب وعليه فقد متت ال�صتعانة مبوؤ�ص�صة عاملية 
تخ�ص�صية لتقدمي اخلربة الفنية الالزمة يف اإجناز هذا امل�صروع باجلودة املن�صودة. ففي عام 2016م مت تطوير املعايري املهنية لتخ�ص�صات 
قبل  من  ر�صميًّا  لعتمادها  املطلوبة  الإجراءات  كافة  وا�صتكملت  الرافعات  وت�صغيل  املهنية،  وال�صحة  ال�صالمة  املعادن،  وت�صكيل  اللحام 
املركز وفق معايري اجلودة املعتمدة لديه. ويف عام 2017م مت ا�صتكمال تطوير املعايري املهنية يف تخ�ص�صات هند�صة ال�صيانة والرتكيب، 
و�صيانة مباين املن�صاآت ال�صناعية، وهند�صة الت�صنيع امليكانيكي، والإدارة الهند�صية، كما اأمتد تطوير هذه املعايري املهنية لتطوير برامج 
التدريب املهني املطروحة يف مراكز التدريب املهني احلكومية وموؤ�ص�صات التدريب اخلا�صة لتكون متجاوبة مع متطلبات جهات الت�صغيل.

االبتكار والريادة في التعليم والتدريب المهني للعام األكاديمي 201٦ / 2017م
على مستوى المؤسسة:

التنمية:  � اأجل  لل�شراكة من  العمانية  الهيئة  العمل مع  الن�شباط وعالقات  لتعزيز مهارات  داعم  تعاون  برنامج  تنفيذ  م�شروع 
لالتفاقية  وفًقا  التنمية  اأجل  لل�صراكة من  العمانية  والهيئة  العاملة  القوى  وزارة  بني  بالتعاون  العمل  القيادة  وعالقات  برنامج  ياأتي 
املربمة بني الطرفني بتاريخ 21 يوليو 2016م كربنامج تكميلي يندرج حتت مظلة برنامج تنمية مهارات ال�صباب، واملوجه اإلى ال�صباب 
العماين تزامًنا مع برنامج الدورات التدريبية املهنية يف مركز التدريب املهني ب�صحم التي تقدمها الوزارة؛ وذلك بهدف اإعداد وتاأهيل 
 Inspirational Development( مهارات املتدربني وتعزيز عالقات العمل لديهم من خالل التعاون مع مكتب تنمية املهارات الرائدة
leadership and Training Group ( املخت�صة بتقدمي ال�صت�صارات التدريبية والدورات التعليمية لتاأهيل وتدريب الكوادر الب�صرية 

من   )10( وعدد  والتدريبية  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  من   )4( عدد  ابتعاث  مت  التعاون  هذا  من  وكجزء  التخ�ص�صات.  خمتلف  يف 
املتدربني يف �صهر يوليو 2017م اإلى الأكادميية امللكية الع�صكرية �صاند هري�صت باململكة املتحدة. 

وا�صتمل الربنامج الذي مت تنفيذه يف الكلية املهنية ب�صحم، والذي امتد اإلى 9 اأ�صهر على اأربع مراحل اأ�صا�صية متمثلة يف الآتي: 

 تقدمي برنامج التن�صئة، ودعم اأع�صاء هيئة التدريب والتدري�س.. 1
تدريـــــــب املعلمــــــــني.. 2
تقدمي الربنامج للطالب.. 3
بناء القدرات )تدريب املدرب(، وذلك بالعمل على تطوير وتدريب )4( مدربني لدى وزارة القوى العاملة عن طريق برنامج تدريب املدرب.. 4

التعليم  � فتح م�صارات  تت�صمن  التي  للوزارة  ال�صرتاتيجية  تنفيذ اخلطط  اإطار  املهنية: يف  الكليات  م�شروع جت�شري خريجي طالب 
ا واأفقيًّا لإتاحة الفر�صة للطالب لالنتقال بني املراحل وامل�صارات التعليمية مع العرتاف بتح�صيلهم الدرا�صي ال�صابق؛ فقد مت  راأ�صيًّ
اعتماد معايري و�صوابط نظام التج�صري خلريجي الكليات املهنية من م�صار الدبلوم املهني لاللتحاق بربامج التعليم التقني املنا�صبة 
لتخ�ص�صاتهم بهدف ا�صتكمال حت�صيلهم الدرا�صي ملوؤهالت الدبلوم املتقدم والبكالوريو�س، وقد التحقت جمموعة من هوؤلء الطالب 

يف عام 2017م. 

على مستوى الطالب:
جهاز حتكم ل�صخ مياه الوادي والتحذير عند ارتفاع من�صوب املياه: هذا اجلهاز ي�صاعد الذين يعي�صون بالقرب من الأودية ويحذر عند  �

ارتفاع من�صوب املياه يف الوادي.

جهاز حتويل حرارة ج�صم الإن�صان اإلى طاقة كهربائية: يهدف اجلهاز اإلى توفري تطبيق جديد يف عامل الكهرباء، واإيجاد بدائل للنفط  �
والغاز يف توليد الكهرباء، وهو جهاز �صهل وغري مكلف ماديًّا، ويعمل على حتويل حرارة ج�صم الإن�صان اإلى طاقة كهربائية عن طريق 

عدة قطع مو�صلة للطاقة ويف الوقت نف�صه تكون م�صتدامة واآمنة للم�صتخدم.

م�صروع التحكم مب�صتوى املاء اأوتوماتيكيًّا: هذا امل�صروع مطور حلفظ املاء؛ حيث مينع زيادة الفائ�س من خزان املاء، وميتالأ اخلزان فقط  �
عندما ي�صتهلك املاء املوجود به، وي�صتخدم اأجزاء الكهرباء العادية، كما ي�صتخدم كل الأنواع من اإجراءات ال�صالمة للحد من احلوادث. 

م�صروع التحكم عن بعد لالأجهزة: يهدف امل�صروع اإلى احلد من احلاجة اإلى التنقالت لتحويل الأجهزة الكهربائية اإلى و�صع الت�صغيل  �
اأو اإطفائها وخا�صة لكبار ال�صن اأو الأ�صخا�س ذوي الإعاقة؛ حيث يعمل بناًء على الأ�صعة حتت احلمراء للتحكم عن بعد لإدارة خمتلف 

الأجهزة يف املنزل واملكاتب وامل�صانع. 

م�صروع تتبع ال�صم�س Solar Tracker: يهدف امل�صروع اإلى تتبع حركة ال�صم�س وال�صتفادة من الطاقة بن�صبة عالية؛ حيث يتكون امل�صروع  �
اإ�صافة نوعية  من )4( ح�صا�صات تقوم بتحريك املحركات وتوجيه اخللية ال�صم�صية نحو ال�صم�س حيثما حتركت، ويعّد هذا امل�صروع 

ومهمة خا�صة يف اإنارة ال�صوارع با�صتعمال اخلاليا ال�صم�صية الثابتة.

م�صروع الباور بنك: م�صاركة طالب الهند�صة الإلكرتونية بالكلية املهنية بعربي يف م�صابقة �صفراء مناء مب�صروع الباور بنك، وهو عبارة  �
عن بطاريات تقوم ب�صحنها ثم ت�صحن بها جهازك يف اخلارج من دون احلاجة للكهرباء، ويتميز باأنه عملي اأكرث وميكن حمله ونقله لأي 
مكان ل�صغر حجمه، وهو اأي�صًا عبارة عن منتج ينتج طاقة بنف�صه وبطريقة �صديقة للبيئة، كما اأن اجلهاز يوفر عدًدا من المتيازات 
غري املوجودة يف خمتلف �صواحن الطاقة، مثل: ميزة القطع التي تركب وتتبدل فيه ح�صب الرغبة واحلاجة من حيث بطاريات الأجهزة 
املختلفة، والطاقة املخزنة واختيار امل�صتخدم لطريقة اإنتاج الطاقة من بني اأربع طرق خمتلفة )طاقة اخلاليا ال�صم�صية، طاقة ال�صربجن 

املختزنة، الطاقة الناجتة عن الهتزازات(.

م�صروع ا�صتزراع �صمكي ونباتي: �صارك طلبة الكلية املهنية ب�صاللة يف م�صابقة �صفراء مناء مب�صروع عبارة عن ا�صتزراع �صمكي ونباتي  �
تتغذى  بحيث  والنباتات،  الأ�صماك  تكامل بني  ويعمل على  ال�صم�صية،  الطاقة  ذاتية عن طريق  بتغذية  واإلكرتونيًّا  اأوتوماتيكيًّا  يتحكم 

النباتات على ف�صالت الأ�صماك. ويتكون امل�صروع من منظومة �صم�صية، ودوائر حتكم اإلكرتونية، ودوائر اإنذار.
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تنفيذ  متابعة  على  م�صتمرة  ب�صفة  التعليم  جمل�س  يعمل 
وامل�صاريع  املجل�س  لقرارات  بالتعليم  املعنية  اجلهات 
املعتمدة يف اخلطة اخلم�صية التا�صعة؛ وذلك بهدف حتديد 
القوة يف تنفيذ تلك امل�صاريع لدعمها، والتحديات  جوانب 

التي تواجهها من اأجل تذليلها.

وانطالًقا من ذلك ياأتي التقرير ال�صنوي عن التعليم لعام 
2017م؛ ليعر�س اأهم املوؤ�صرات التعليمية يف قطاع التعليم 
يو�صح  كما  املهني،  والتدريب  والتعليم  والعايل،  املدر�صي، 
اجلودة،  ل�صمان  �صعًيا  تنفيذها  مت  التي  امل�صاريع  اأبرز 
وتطوير املنظومة التعليمية بال�صلطنة؛ لت�صهم ب�صكل فاعل 

يف التنمية امل�صتدامة للبالد.

الخاتمة
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