




للتعليم في سلطنة ُعمان
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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
 - حفظه الله ورعاه -
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المحتويات
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كلمة رئيس مجلس التعليم

مقدمة

الباب األول : التعليم قبل المدرسي والمدرسي

الفصل األول : مؤشرات تعليمية حول التعليم قبل المدرسي والمدرسي

أواًل : التعليم قبل المدرسي

ثانيًا : التعليم المدرسي الحكومي

ثالثًا : التعليم المدرسي الخاص

رابعًا : البحث والنشر العلمي

الفصل الثاني : أبرز مشاريع وبرامج التعليم قبل المدرسي والمدرسي

أواًل : التعليم قبل المدرسي

ثانيًا : التعليم المدرسي

الفصل الثالث : االبتكار والريادة في التعليم المدرسي

أواًل : على مستوى وزارة التربية والتعليم

ثانيًا : اإلنجازات الطالبية

الفصل الرابع : تطوير جودة التعليم المدرسي
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الباب الثاني : التعليم العالي 

الفصل األول : مؤشرات تعليمية حول التعليم العالي

الفصل الثاني : أبرز مشاريع وبرامج التعليم العالي

أواًل : جامعة السلطان قابوس

ثانيًا : كليات العلوم التطبيقية 

ثالثًا : الكليات التقنية

رابعًا: المعاهد الصحية

خامسًا: الجامعات والكليات الخاصة 

الفصل الثالث : االبتكار والريادة في التعليم العالي 

أواًل : جامعة السلطان قابوس

ثانيًا : كليات العلوم التطبيقية 

ثالثًا : الكليات التقنية

رابعًا : المعاهد الصحية

خامسًا : الجامعات والكليات الخاصة

الفصل الرابع : تطوير جودة التعليم العالي 

أواًل : الهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديمي

ثانيًا : وزارة التعليم العالي

ثالثًا : مؤسسات التعليم العالي
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الباب الثالث : التعليم والتدريب المهني 

مؤشرات تعليمية حول التعليم والتدريب المهني

أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني

االبتكار والريادة في التعليم والتدريب المهني

تطوير جودة التعليم والتدريب المهني

الخاتمة
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الجداول
الباب األول : التعليم قبل المدرسي والمدرسي

نسب االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي جدول رقم )١( 

أعداد رياض األطفال مع نسبة النمو جدول رقم )٢( 

معدل االلتحاق اإلجمالي والصافي حسب الصفوف الدراسية للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٣( 

معّدل النوع )اإلناث/الذكور( لطلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية جدول رقم )٤( 

أعداد الطلبة والمعلمين في مدارس التربية الخاصة موزعين حسب المدرسة والجنسية جدول رقم )٥( 

أعداد الطلبة والمعلمين والمدارس التي تطبق برنامج صعوبات التعلم موزعين حسب الحلقة والمحافظة  جدول رقم )٦( 
للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م(

أعداد المعلمين واإلداريين والفنيين حسب الحلقة ونوع التعليم والجنسية جدول رقم )٧( 

إحصائيات ومؤشرات التعليم المستمر للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٨( 

معّدالت القرائية واألمية بين الُعمانيين )+١٥( * جدول رقم )٩( 

أعداد المدارس الخاصة والطلبة بها حسب نوع المدارس والنوع االجتماعي والمحافظة للعام الدراسي  جدول رقم )١٠( 
)٢٠١٦/٢٠١٥م(

أعداد المجيدين من المدارس والمعلمين والطلبة جدول رقم )١١( 

المحافظات المجيدة جدول رقم )١٢( 

الفرق الطالبية الفائزة في مسابقات الروبوت والذكاء الصناعي جدول رقم )١٣( 

أعداد الطلبة المجيدين في مسابقات األنشطة الطالبية على المستوى المحلي جدول رقم )١٤( 

الطلبة والطالبات المجيدون في المشاركات الخارجية جدول رقم )١٥( 

الباب الثاني : التعليم العالي

توزيع الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني حسب نوع المؤسسة والنوع  االجتماعي للعامين  جدول رقم )١٦( 
األكاديميين )٢٠١٦/٢٠١٥م و٢٠١٧/٢٠١٦م(

أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في جميع مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص العام  جدول رقم )١٧( 
والنوع االجتماعي للعام األكاديمي )٢٠١٧/٢٠١٦م(
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أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في البعثات والمنح الخارجية حسب التخصص العام والنوع  جدول رقم )١٨( 
االجتماعي

إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين وغير الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب  جدول رقم )١٩( 
المؤسسة والنوع االجتماعي للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م(

إجمالي عدد الطلبة العمانيين وغير العمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة للعامين  جدول رقم )٢٠( 
األكاديمين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م( 

إجمالي عدد الدارسين الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للمرحلة الجامعية  جدول رقم )٢١( 
األولى والدراسات العليا للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م( حسب النوع االجتماعي والمؤهل

معّدل األداء األكاديمي العام للطلبة الُعمانيين الخريجين من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة  جدول رقم )٢٢( 
وخارجها للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م(

المنح البحثية والخدمات االستشارية في جامعة السلطان قابوس للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٢٣( 

أعداد األوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية والمقدمة في المؤتمرات حسب كليات جامعة السلطان  جدول رقم )٢٤( 
قابوس

إجمالي  البحوث المنشورة وغير المنشورة في كليات العلوم التطبيقية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٢٥( 

إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة في الكليات التقنية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٢٦( 

إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة في المعاهد الصحية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٢٧( 

إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة في الجامعات والكليات الخاصة )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٢٨( 

اإلنجازات الطالبية في كليات التقنية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( جدول رقم )٢٩( 

الباب الثالث : التعليم والتدريب المهني

أعداد الدارسين بالتعليم والتدريب المهني للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م(  جدول رقم )٣٠( 

أعداد الخريجين بالتعليم والتدريب المهني للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م(  جدول رقم )٣١( 

أعداد الدارسين في التعليم والتدريب المهني الحكومي للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( حسب المسار جدول رقم )٣٢( 

أعداد الطلبة المتدربين والدارسين حسب المسار والتخصص والنوع االجتماعي للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(  جدول رقم )٣٣( 

أعداد الطلبة الخريجين حسب المسار والتخصص والنوع االجتماعي للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(   جدول رقم )٣٤( 

أعداد وأنواع المؤسسات التدريبية الخاصة للعام ٢٠١٦م جدول رقم )٣٥( 
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الباب األول : التعليم قبل المدرسي والمدرسي

أعداد المدارس والتالميذ في مرحلة رياض األطفال حسب المحافظة للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( شكل رقم )١( 

أعداد صفوف التهيئة والتالميذ والمعّلمات للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( شكل رقم )٢( 

أعداد المعلمين في مدارس رياض األطفال حسب النوع والجنسية للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( شكل رقم )٣( 

إجمالي عدد المدارس والطلبة في التعليم الحكومي مع نسبة النمو السنوية شكل رقم )٤( 

أعداد الطلبة موزعين حسب المحافظة للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( شكل رقم )٥( 

بيانات حول برنامج الدمج في مدارس التعليم األساسي للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( شكل رقم )٦( 

معدل اإلعادة للمدارس الحكومية والخاصة حسب الصفوف الدراسية للعامين الدراسيين )٢٠١٥/٢٠١٤م  شكل رقم )٧( 
و٢٠١٦/٢٠١٥م(

معدل االنقطاع عن الدراسة للمدارس الحكومية والخاصة حسب الصفوف الدراسية للعامين الدراسيين  شكل رقم )٨( 
)٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م(

متوسط الكثافة الصفية لكل حلقة بالتعليم الحكومي للعام الدراسي )٢٠١٦/٢٠١٥م( شكل رقم )٩( 

متوسط نصاب المعّلم من الطلبة في التعليم الحكومي للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م شكل رقم )١٠( 

إجمالي عدد المدارس والطلبة في التعليم الخاص مع نسبة النمو شكل رقم )١١( 

شكل رقم )١٢(  نصاب المعّلم من الطلبة في التعليم الخاص

أعداد المعلمين في المدارس الخاصة حسب الجنسية شكل رقم )١٣( 

عدد المدارس الدولية والطلبة فيها شكل رقم )١٤( 

أعداد الدراسات التي أعدت في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م موزعة حسب المجال شكل رقم )١٥( 

الباب الثاني : التعليم العالي

عدد المقيدين ومعدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي من الفئة العمرية ١٨-٢٢ سنة لجميع المراحل  شكل رقم )١٦( 
للعمانيين وغير العمانيين

عدد المقيدين ومعدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي من الفئة العمرية ١٨-٢٢ سنة لجميع المراحل  شكل رقم )١٧( 
)العمانيين( 
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عدد ونسبة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في العام األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م شكل رقم )١٨( 

أعداد المؤسسات الحكومية والخاصة في العام األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م مقارنة بالعام األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م شكل رقم )١٩( 

نسبة النمو السنوي لعدد المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي في العام  شكل رقم )٢٠( 
األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م والعام األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م

أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في العامين األكاديميين ٢٠١٦/٢٠١٥م و ٢٠١٧/٢٠١٦ حسب نوع  شكل رقم )٢١( 
المؤسسة التعليمية ونسبة النمو السنوي

إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤسسة والنوع  شكل رقم )٢٢( 
االجتماعي والمؤهل للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

إجمالي عدد الطلبة غير الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤسسة والنوع  شكل رقم )٢٣( 
االجتماعي والمؤهل للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

شكل رقم )٢٤(  عدد ونسبة نمو الدارسين غير الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة في المرحلة الجامعية 
األولى والدراسات العليا في العام األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م مقارنة بالعام األكاديمي ٢٠١٥/٢٠١٤م

إجمالي عدد الخريجين الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للمرحلة الجامعية  شكل رقم )٢٥( 
األولى والدراسات العليا للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

نسبة الخريجين الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للعامين األكاديميين  شكل رقم )٢٦( 
٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين المنسحبين من الدراسة من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها  شكل رقم )٢٧( 
للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

أعداد المجالت العلمية الصادرة عن جامعة السلطان قابوس وأعداد األوراق العلمية المنشورة بها شكل رقم )٢٨( 
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كلمة رئيس
مجلس التعليم



يعدُّ التعليم االأ�سا�س الذي تبنى به االأمم واحل�سارات؛ لذلك اأ�سبح من االأهمية مبكان اال�ستثمار يف بناء النه�سة الفكرية ل�سمان جناح وا�ستدامة 
املجتمعات، ومن هذا املنطلق فقد اأولت ال�س��لطنة منذ بزوغ النه�سة املباركة التي قادها موالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�س��لطان قابو���س بن �س��عيد 
املعظ��م - حفظ��ه اهلل ورع��اه - اهتمام��اً كب��راً مب�س��رة التعلي��م يف الب��الد، مبختل��ف اأنواع��ه ومراحل��ه، وب��ذل اجله��ود احلثيثة لتطوير منظومته ب�س��كل 
متوات��ر ا�س��تجابة للتط��ورات العلمي��ة والتكنولوجي��ة املت�س��ارعة يف �س��تى املج��االت، �س��عياً لو�س��ع اأ�س���س ودعائ��م لبن��اء جمتم��ع عم��اين قائ��م عل��ى املعرف��ة 

والتط��ور الفك��ري، ومتفاع��ل مع املتغرات من حوله.

اإنَّ الفك��ر ال�س��امي جلالل��ة ال�س��لطان املعظ��م - اأي��ده اهلل - ه��و املوج��ه االأ�سا�س��ي للعم��ل التنم��وي يف كاف��ة قطاعات��ه، ويف القط��اع التعليم��ي عل��ى وج��ه 
اخل�سو���س؛ فروؤي��ة التعلي��م يف ال�س��لطنة تتمث��ل يف تنمي��ة م��وارد ب�س��رية م�س��تدامة، متتل��ك القي��م واملع��ارف وامله��ارات الالزم��ة، وموؤهل��ة للتكي��ف م��ع 

متغ��رات  الع�س��ر، وحمافظ��ة عل��ى هويته��ا الوطني��ة وقيمه��ا االأ�سيل��ة، وق��ادرة عل��ى  االإ�س��هام يف رق��ي احل�س��ارة االإن�س��انية. 

اإنَّ جمل���س التعلي��م ما���ٍس بخط��ًى حثيث��ة ومتوا�سل��ة يف تطوي��ر منظوم��ة التعلي��م؛ م��ن اأجل الرقي مب�س��توى بناء املواطن الُعماين، وحتقيق م�س��اركته 
الفاعلة يف خمتلف القطاعات التنموية بال�سلطنة. وانطالقاً من ر�سد ومتابعة امل�سرة التطويرية للتعليم؛ ي�سرُّ املجل�س اأن ي�سدر تقريره ال�سنوي 
لعام 2016م، والذي يعر�س اأهم املوؤ�سرات التعليمية يف قطاعات التعليم قبل املدر�سي والتعليم املدر�سي والتعليم العايل، والتي تربز االإجنازات التي 
حققتها ال�سلطنة على امل�ستوى الكمي والنوعي مقارنة باملعاير العاملية، وخا�سة يف جمال االلتحاق بالتعليم املدر�سي والتعليم العايل، كما يعر�س 
التقرير اأهم امل�س��اريع التي نفذت يف قطاع التعليم خالل هذا العام ب�سفة عامة، ويف جمال الريادة واالبتكار والبحث والن�س��ر العلمي ب�سفة خا�سة، 
والتي انبثقت من ال�سيا�سات واخلطط املو�سوعة من قبل املجل�س؛ �سعياً للو�سول اإىل الغايات املر�سومة للتطوير النوعي امل�ستمر لنظام التعليم يف 

ال�سلطنة.

ويف اخلت��ام ي��ود املجل���س اأن ُيع��رب ع��ن �س��كره لل��وزارات واجله��ات املعني��ة بقط��اع التعلي��م كاف��ة، عل��ى اجله��ود الت��ي تبذله��ا يف �س��بيل تطوي��ر التعلي��م 
وجتوي��د خمرجات��ه، داع��ن امل��وىل - ع��ز وج��ل - اأن يحف��ظ عم��ان وي��دمي عليه��ا نعم��ه ظاه��رة وباطنة لت�س��تمر م�س��رة النه�سة املبارك��ة يف ظل الرعاية 

ال�س��امية جلالل��ة ال�ُس��لطان املعظ��م - اأع��زه اهلل -.  

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزير ديوان البالط ال�سلطاين

رئي�س جمل�س التعليم
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ياأت��ي ه��ذا التقري��ر يف بداي��ة اخلط��ة اخلم�س��ية التا�س��عة للب��الد، والت��ي ته��دف ب�س��كل اأ�سا�س��ي اإىل تنوي��ع االقت�س��اد، وذل��ك م��ن خ��الل 
الرتكي��ز عل��ى تنمي��ة خم�س��ة قطاع��ات اقت�سادي��ة واع��دة اأال وه��ي: )ال�س��ياحة، وال�سناع��ات التحويلي��ة، واخلدمات اللوج�س��تية، والتعدين، 
وال��روة ال�س��مكية(، واإي��الء اأهمّي��ة للق��وى العامل��ة والت�س��غيل. وانطالق��اً م��ن التوجه��ات الرئي�س��ية لتل��ك اخلط��ة وامل�س��اريع الت��ي �س��تنفذ 
يف خمتل��ف القطاع��ات؛ ف��اإن التعلي��م يع��د املنطل��ق االأ�سا�س��ي الأي تنمي��ة اقت�سادي��ة م�س��تدامة، ومن هنا جاءت �سيا�س��ات التعليم وم�س��اريعه 

مرتبط��ة بالتوجه��ات االقت�سادي��ة العام��ة، ومنبثق��ة م��ن تو�سي��ات اال�س��رتاتيجية الوطني��ة للتعلي��م 2040.

ويتكّون التقرير من ثالثة اأبواب :

 يتن��اول الب��اب االأول التعلي��م قب��ل املدر�س��ي، والتعلي��م املدر�س��ي، ويتاأّل��ف م��ن اأربع��ة ف�س��ول: الف�س��ل االأول: »موؤ�س��رات تعليمي��ة اإح�سائي��ة 
حول التعليم قبل املدر�سي واملدر�سي«. يبداأ الف�سل بعر�س موؤ�سرات اإح�سائية حول التعليم ما قبل املدر�سي من حيث معّدل االلتحاق 
ال�سايف واالإجمايل، واأعداد ريا�س االأطفال و�سفوف التهيئة، واأعداد التالميذ فيها. ثم يقدم موؤ�سرات اإح�سائية حول التعليم املدر�سي 
احلكوم��ي، فيب��ّن مع��ّدل االلتح��اق ال�س��ايف واالإجم��ايل واأع��داد الطلب��ة واملدار���س م��ع مع��ّدالت النم��و ال�س��نوي، ومع��ّدالت االنقط��اع ع��ن 
الدرا�س��ة واالإع��ادة، والكثاف��ة ال�سفي��ة، ون�س��اب املعّل��م م��ن الطلب��ة، واأع��داد الهيئ��ات التدري�س��ية واالإدارية ون�س��ب التعم��ن، وكذلك يعر�س 
موؤ�سرات اإح�سائية حول التعليم املدر�سي اخلا�س، فيو�سح عدد املدار�س اخلا�سة، وعدد الطلبة املقيدين بها، واأعداد املعلمن العاملن 
فيها، باالإ�سافة اإىل موؤ�س��رات اإح�سائية عن التعليم امل�س��تمر، والبحث والن�س��ر العلمي. اأما الف�سل الثاين يعر�س اأبرز م�س��اريع وبرامج 
التعلي��م قب��ل املدر�س��ي واملدر�س��ي، الت��ي نفذته��ا وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف الع��ام 2016م، وم��ن اأهّمه��ا: م�س��روع التو�س��ع يف خمترب الروبوت 
التعليم��ي، وم�س��روع اإع��داد امل�سح��ف الُعم��اين، وم�س��روع بن��اء تطبيق��ات ذكي��ة م�س��اندة للمناه��ج الدرا�س��ية. يو�س��ح الف�س��ل الثال��ث جوان��ب 
االبتكار والريادة على م�ستوى الوزارة، واالإجنازات الطالبية يف هذا املجال، ويعر�س الف�سل الرابع اأهم امل�ساريع يف جمال تطوير جودة 
التعلي��م املدر�س��ي، وال�س��ّيما م�س��روعي: االإط��ار الع��ام لتجوي��د التعلي��م املدر�س��ي )2016-2040(، واالإط��ار الوطن��ي  الُعم��اين ملهن��ة التعلي��م.

يتط��رق الب��اب الث��اين اإىل قط��اع التعلي��م الع��ايل ب�س��قيه االأكادمي��ي والتقن��ي يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل احلكومي��ة واخلا�س��ة، ويت�سم��ن 
الب��اب اأربع��ة ف�س��ول: الف�س��ل االأول: موؤ�س��رات تعليمي��ة اإح�سائي��ة ح��ول التعلي��م الع��ايل؛ فيق��دم الف�س��ل موؤ�س��رات اإح�سائي��ة ع��ن مع��ّدل 
االلتح��اق االإجم��ايل، واأع��داد الطلب��ة املقبول��ن اجل��دد والدار�س��ن اجل��دد والدار�س��ن يف جمي��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل احلكومي��ة 
واخلا�س��ة داخ��ل ال�س��لطنة ويف نظ��ام االبتع��اث، م��ع مع��ّدالت النم��و ال�س��نوي. وُيب��ّن الف�سل كذلك موؤ�س��رات اإح�سائي��ة حول اأعداد الطلبة 

مقدمة
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غر الُعمانين الدار�س��ن والدار�س��ن اجلدد يف موؤ�س�س��ات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة داخل ال�س��لطنة، واأعداد اخلريجن، ومعّدل 
الفق��د الطالب��ي، ومع��ّدالت االأداء االأكادمي��ي، والبح��ث والن�س��ر العلم��ي، وغره��ا م��ن املوؤ�س��رات ذات العالق��ة. ويعر���س الف�س��ل الث��اين اأب��رز 
م�س��اريع وبرام��ج التعلي��م الع��ايل، الت��ي نفذته��ا موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل احلكومي��ة واخلا�س��ة يف الع��ام 2016م، وم��ن ه��ذه امل�س��اريع: امل�س��روع 
الوطني ملواءمة خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �س��وق العمل يف ال�س��لطنة، الذي نفذته جامعة ال�س��لطان قابو���س، وم�س��روع جتديد 
نظ��ام التعلي��م االإلك��رتوين بكلي��ات العل��وم التطبيقي��ة، وم�س��روع  تعزي��ز التعل��م الذات��ي للطلب��ة واعتم��اد نظ��ام امل��وارد التعليمي��ة املفتوح��ة 
بالكليات التقنية، وم�س��روع نظام االإدارة االأكادميية ال�سحية للمعاهد التعليمية )ها���س(، وم�س��روع اأكادميية التدريب ال�سيفية باجلامعة 
االأملاني��ة للتكنولوجي��ا. يب��ّن الف�س��ل الثال��ث جوان��ب االبت��كار والري��ادة عل��ى م�س��توى املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة، واالإجن��ازات الطالبي��ة يف ه��ذا 
املج��ال. اأّم��ا الف�س��ل الراب��ع »تطوي��ر ج��ودة التعلي��م الع��ايل«، فيلّخ���س اأه��م االإج��راءات املتخ��ذة يف جم��ال تطوي��ر ج��ودة التعلي��م الع��ايل عل��ى 

م�س��توى الهيئ��ة الُعماني��ة لالعتم��اد االأكادمي��ي، وعل��ى م�س��توى وزارة التعلي��م الع��ايل، وعل��ى م�س��توى املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة.

ويرّك��ز الب��اب الثال��ث عل��ى التعلي��م والتدري��ب املهن��ي، فيعر���س موؤ�س��رات تعليمي��ة اإح�سائي��ة ح��ول التعلي��م والتدري��ب املهن��ي مث��ل اأع��داد 
الدار�س��ن واملتدرب��ن يف معاه��د ومراك��ز التعلي��م والتدري��ب املهن��ي املوزع��ن ح�س��ب امل�س��ار والتخ�س���س والن��وع االجتماع��ي، وكذل��ك اأع��داد 
اخلريج��ن واأع��داد املوؤ�س�س��ات التدريبي��ة اخلا�س��ة. كم��ا يتن��اول اأب��رز م�س��اريع وبرام��ج التعلي��م والتدري��ب املهن��ي، الت��ي نف��ذت يف العام 2016م، 
ومنها م�سروع الربنامج الداعم مل�سار الدورات التدريبية مبركز التدريب املهني ب�سحم، وم�سروع تطوير ق�سم الب�ستنة باملركز ذاته. كذلك 
يو�س��ح جوان��ب االبت��كار والري��ادة عل��ى م�س��توى املعاه��د واملراك��ز، واالإجن��ازات الطالبي��ة يف ه��ذا املج��ال، اإ�ساف��ة اإىل اإج��راءات تطوي��ر اجل��ودة 

مبعاه��د ومراك��ز التعلي��م والتدري��ب املهن��ي.

ختام��اً، نرج��و اأن يحق��ق ه��ذا التقري��ر االأه��داف املن�س��ودة من��ه، واأن ي�س��هم يف تق��دمي روؤي��ة عام��ة ع��ن اإجن��ازات قط��اع التعلي��م، به��دف البن��اء 
عليها، واال�ستمرار يف م�سرة التطوير مبا يلبي طموحات وتطلعات الوطن، واأجيال امل�ستقبل حتت قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو���س ب��ن �س��عيد املعظ��م –حفظ��ه اهلل ورعاه-واحلم��د هلل رب العامل��ن.
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الباب األول:
التعليم قبل  

المدرسي والمدرسي 
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الفصل األول
مؤشرات تعليمية حول التعليم

قبل المدرسي والمدرسي
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ذكور

ذكور

إناث

إناث

جملة

جملة

نسبة النمو**

2016/2015م

2015/2014م

نسبة النمو**

2016/2015م

2015/2014م

جدول رقم )١( نسب االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي

٪٤٠.٦

٪٥٣.٦

٪٤١.9

٪٥٣.٦

٪١.٣

٠.٠

العام الدرا�سي

العام الدرا�سي

      **متثل ن�سبة الزيادة بن ال�سنتن الدرا�سيتن

أواًل : التعليم قبل المدرسي

نسب االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي
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أعداد مدارس رياض األطفال والتالميذ فيها :

نسبة النمو

2016/2015م

2015/2014م

عدد التالميذ 
في العام 

الدراسي
2016/2015

اإلجمالي

 جدول رقم )٢( أعداد رياض األطفال مع نسبة النمو

٤٧٨ ٢١١٢٦٧

٥٢٣ ٢٤٦

١٢9٣٢
٪٥٠.٤

١١٧٣٣
٪٥٢

٢٤.٦٦٥
٪٥١

٢٧٧

٪١٦.٥9

١٢٧٢١
٪٤9.٦

٢٥.٦٣٥

١٠٨٧٠
٪٤٨

٢٢.٦٠٣

٢٣.٥9١
٪٤9

٤٨.٢٥٦

٪٣.٧٥

      **مدار�س تت�سمن مراحل تعليمية اأخرى

مدارس رياض 
أطفال

مدارس رياض 
أطفال

مدارس تتضمن 
رياض أطفال**

مدارس تتضمن 
رياض أطفال

اإلجمالي

اإلجمالي

العام الدرا�سي
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شكل رقم )١( أعداد المدارس والتالميذ في مرحلة رياض األطفال حسب المحافظة للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

أعداد مدارس رياض األطفال والتالميذ فيها:

مدار�س ريا�س اأطفال 

التالميذ املدار�س
5664 69

م�سقط

�سمال ال�سرقية

جنوب ال�سرقية
الداخليــــة

الو�سطى

ظفار

الظاهرة

م�سندم

الربميي

�سمال الباطنة

جنوب الباطنة

التالميذ املدار�س
٣19٧ ٣1

التالميذ املدار�س
4099 ٣8

التالميذ املدار�س
4820 ٣9 التالميذ املدار�س

٣٣85 22

التالميذ املدار�س
2648 25

التالميذ املدار�س
18٧ ٣

التالميذ املدار�س
56٧ 6

التالميذ املدار�س
991 11

التالميذ املدار�س
4٣ 1

التالميذ املدار�س
52 1

التالميذ املدار�س
2565٣ 246

جمل�ة
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مدار�س خا�سة ت�سم ريا�س اأطفال

م�سقط

�سمال ال�سرقية

جنوب ال�سرقية
الداخليــــة

الو�سطى

ظفار

الظاهرة

م�سندم

الربميي

�سمال الباطنة

جنوب الباطنة

التالميذ املدار�س
8281 12٧

التالميذ املدار�س
5٣84 46

التالميذ املدار�س
1٧14 16

التالميذ املدار�س
1565 19 التالميذ املدار�س

16٣6 19

التالميذ املدار�س
68٣ 10

التالميذ املدار�س
998 11

التالميذ املدار�س
694 9

التالميذ املدار�س
14٣٣ 16

التالميذ املدار�س
184 1

التالميذ املدار�س
٣1 ٣

جمل�ة
التالميذ املدار�س

2260٣ 2٧٧
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190

شكل رقم )٢( أعداد صفوف التهيئة والتالميذ والمعّلمات للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

برنامج صفوف التهيئة :
يعاين التعليم قبل املدر�س��ي من متركز ريا�س االأطفال يف املدن الرئي�س��ية بالواليات ب�سفة عامة، وقلة انت�س��اره على م�س��توى بع�س املحافظات كالو�س��طى وم�س��ندم 
وظف��ار، مم��ا ح��دا بال��وزارة اإىل االهتم��ام بفت��ح �سف��وف للتهيئ��ة �سم��ن مدار���س احللق��ة االأوىل )1-4(، وتت��وزع �سفوف التهيئة يف جميع حمافظات ال�س��لطنة، ويتفاوت 
عدده��ا ح�س��ب حاج��ة املحافظ��ة له��ا. وي�س��تعر�س �س��كل رق��م )2( ع��دد �سف��وف التهيئ��ة والتالمي��ذ واملعّلم��ات للع��ام الدرا�س��ي 2016/2015م. ويتب��ن من ال�س��كل رقم )2(

ارتفاع عدد املعّلمات املتطوعات للعمل بهذه ال�سفوف، اإذ بلغ )120( معلمة، مقابل )٧0( معلمة مّت تعينهّن من قبل الوزارة، حيث ت�سّكل املتطوعات ما ن�سبته )%6٣( 
م��ن اإجمايل عدد املعّلمات.

�سفوف التهيئة
املعّلماتالتالميذ

94
198٧

9٧6٧0 1011120
معيناتاإناث  متطوعاتذكور
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غر عماين 

اأعداد املعلمن 
1609االإجمايل

15228٧
عماين

1605 4
اإناث  ذكور

شكل رقم )٣( أعداد المعلمين في مدارس رياض األطفال حسب النوع والجنسية للعام الدراسي 
٢٠١٦/٢٠١٥م

أعداد المعلمين العاملين في مدارس رياض األطفال:
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ثانيًا : التعليم المدرسي الحكومي

معّدل االلتحاق الصافي واإلجمالي

جدول رقم )٣( معدل االلتحاق اإلجمالي والصافي حسب الصفوف الدراسية للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

معدل االلتحاق 
االإجمايل

معدل االلتحاق 
ال�سايف

ال�سفوف الدرا�سية
)4-1(

101٫1

ال�سفوف الدرا�سية
)4-1(

96٫٧

ال�سفوف الدرا�سية
)4-1(

98٫٣

ال�سفوف الدرا�سية
)10-5(

100٫٧

ال�سفوف الدرا�سية
)10-5(

8٧٫8

ال�سفوف الدرا�سية
)10-5(

95٫4

ال�سفان الدرا�سيان
)11 و12(

95٫1

ال�سفان الدرا�سيان
)11 و12(

٧6٫2

ال�سفان الدرا�سيان
)11 و12(

8٣٫9 معدل االلتحاق 
ال�سايف املعدل
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معّدل النوع )اإلناث/الذكور(

يقي�س هذا املوؤ�سر مدى تكافوؤ الفر�س بن االإناث والذكور بفر�س التعلم، وبقراءة فر�س التكافوؤ باجلدول رقم )4( يت�سح االآتي:

ا�س��تقرت الن�س��بة باملدار���س احلكومية على ما هي عليه بال�سفوف )1-4( يف العامن الدرا�س��ين 2015/2014م و2016/2015م بتفوق �سئيل لفئة الذكور، بينما   °
انخف�س��ت ه��ذه الن�س��بة بال�سف��وف )5-10( مقارن��ة بالع��ام الدرا�س��ي ال�س��ابق. باملقاب��ل ارتفع��ت ه��ذه الن�س��بة بال�سف��ن )11 و12( ع��ن الواح��د ال�سحي��ح مم��ا يعن��ي 
زي��ادة ع��دد االإن��اث عل��ى الذك��ور، وه��ذا م��ا اأعط��ى ثب��وت املوؤ�س��ر الع��ام عل��ى م�س��توى اجلمل��ة للعام��ن الدرا�س��ين 2015/2014م و2016/2015م عن��د )0٫99(، وه��ذا 

يعن��ي وج��ود )99( اأنث��ى مقاب��ل )100( ذك��ر.

كما يت�سح يف املدرا�س )احلكومية واخلا�سة والدولية( ب�سكل عام وجود اختالف ب�سيط يف تكافوؤ الفر�س مما يدل على زيادة العدد يف فئة الذكور على االإناث   °
باملدار�س )اخلا�سة والدولية(. وعند قراءة البيانات باجلدول جند اأّن الن�سبة ا�ستقرت لل�سفوف )1-4( و)5-10( بالعام الدرا�سي 2016/2015م والعام ال�سابق 

اإال اإنها ارتفعت قلياًل بال�سفن )11 و12( ولكّن الن�سبة العامة ا�ستقرت على ما هي عليه للعام ال�سابق.

جدول رقم )٤( معّدل النوع )اإلناث/الذكور( لطلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية

املدار�سالعام الدرا�سي
ال�سفوف

اجلملة
ال�سفان )11 و12(ال�سفوف )5-10(ال�سفوف )4-1(

2015/2014م

0٫990٫990٫990٫99مدار�س حكومية

مدار�س )حكومية + خا�سة + 
0٫9٧0٫950٫950٫96دولية(

2016/2015م

0٫990٫981٫010٫99مدار�س حكومية

مدار�س )حكومية + خا�سة + 
0٫9٧0٫950٫9٧0٫96دولية(
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أعداد المدارس والطلبة في التعليم الحكومي

شكل رقم )٤( إجمالي عدد المدارس والطلبة في التعليم الحكومي مع نسبة النمو السنوية

2015/2014م

1048

52٣522

1068

540068

عدد املدار�س احلكومية

عدد الطلبة

ن�سبة النمو
%1٫91

ن�سبة النمو
%٣٫16

2016/2015م

ذكور
)%50٫2( 2٧156٧

ذكور
)%50٫٣( 26٣٣٧6

اإناث
)%49٫8( 268501

اإناث
)%49٫٧( 260146
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أعداد الطلبة في التعليم الحكومي حسب المحافظة
يت�س��ح م��ن ال�س��كل رق��م )5( اأّن اإجم��ايل ع��دد الطلب��ة مبدار���س التعلي��م احلكوم��ي بل��غ )540068( طالب��اً وطالب��ة، و�سم��ت حمافظ��ة �س��مال الباطن��ة الع��دد االأك��رب م��ن 
الطلبة حيث و�سل عددهم )105516( طالباً وطالبة، وُيعزى ذلك اإىل الكثافة ال�سكانية العالية التي ت�سمها هذه املحافظة على م�ستوى املحافظات كافة. يف اجلانب 
االآخر، يت�سح اأن اأعداد الطلبة مبحافظتي الو�سطى، وم�سندم مل يتجاوز )11000( طالٍب وطالبة؛ ويعود ذلك اإىل الن�سمة ال�سكانية املنخف�سة بهاتن املحافظتن. 

شكل رقم )٥( أعداد الطلبة موزعين حسب المحافظة للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

540068
جمل�ة

699٣4

94249

4٣5٧4

4٧292

82869

6112

41415

٣2٧61

11489

105516

485٧

م�سقط

�سمال ال�سرقية

جنوب ال�سرقية

الداخليــــة

الو�سطى

ظفار

الظاهرة

�سمال الباطنة

الربميي

جنوب الباطنة
م�سندم
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مدارس وبرامج التربية الخاصة 

أ - مدارس التربية الخاصة:

يبل��غ ع��دد مدار���س الرتبي��ة اخلا�س��ة )٣( مدار���س عل��ى م�س��توى ال�س��لطنة، ت�س��م )48٧( طالب��اً وطالب��ة للع��ام الدرا�س��ي 2016/2015م، اإذ �س��ّكل طلب��ة مدر�س��ة االأم��ل 
لل�س��م والبك��م الن�س��بة االأك��رب عل��ى امل�س��توى االإجم��ايل بلغ��ت )٣8%(، يف ح��ن �س��كلت االإن��اث م��ا ن�س��بته )٣٧٫6%( م��ن اإجم��ايل ع��دد الدار�س��ن باملدار���س الث��الث. جت��در 

االإ�س��ارة هن��ا اإىل قي��ام وزارة الرتبي��ة والتعلي��م  بابتع��اث ع��دد م��ن الطلب��ة للدرا�س��ة يف مدار���س متخ�س�س��ة خ��ارج ال�س��لطنة.

اأم��ا بالن�س��بة للمعلم��ن، فق��د ت��راوح اإجم��ايل الع��دد يف مدار���س الرتبي��ة اخلا�س��ة )٣٣1( معلم��اً ومعلم��ة، �س��ّكلت االإن��اث ن�س��بة )81٫6%( م��ن اإجم��ايل ع��دد املعلم��ن يف 
املدار���س الث��الث. اأي�س��اً عل��ى امل�س��توى االإجم��ايل �س��ّكل معلم��و مدر�س��ة الرتبي��ة الفكري��ة الن�س��بة االأعل��ى اإذ بلغ��ت )11٧( معلم��اً ومعلم��ة، وي�س��تعر�س اجل��دول رق��م )5( 

بالتف�سي��ل.  االإح�سائي��ات  ه��ذه 

جدول رقم )٥( أعداد الطلبة والمعلمين في مدارس التربية الخاصة موزعين حسب المدرسة والجنسية

 مدر�س���ة الرتبية
الفكرية

 مدر�س���ة الرتبية
الفكرية

 مدر�س���ة االأمل
لل�سم والبكم

 مدر�س���ة االأمل
لل�سم والبكم

 معهد عمر بن اخلطاب
للمكفوفن

 معهد عمر بن اخلطاب
للمكفوفن

االإجمايل

االإجمايل

ُعماين

المعّلمون

الطلبة

ُعماين

16٣

102

180

84

12٧

102

4٧0

288

8

15

6

16

٣

12

1٧

4٣

1٧1

11٧

186

100

1٣0

114

48٧

٣٣1

غر ُعماين

غر ُعماين

االإجمايل

االإجمايل
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ب - برنامج الدمج:  

يت�سح من ال�سكل رقم)6( الآتي:

بل��غ اإجم��ايل ع��دد املدار���س املطبق��ة لربنام��ج الدم��ج )214( مدر�س��ة �س��ملت جمي��ع حمافظ��ات ال�س��لطنة، حي��ث �س��جلت حمافظ��ة �س��مال الباطن��ة اأعل��ى ن�س��بة م��ن   °
املدار�س املطبقة لربنامج الدمج للعام الدرا�سي 2016/2015م والتي بلغت )20٫1%(، بينما �سكلت الن�سبة االأقل )0٫9%( يف حمافظة الو�سطى بواقع مدر�ستن 

فقط.

بل��غ اإجم��ايل ع��دد الطلب��ة امللتحق��ن بربنام��ج الدم��ج )16٧5( طالب��اً وطالب��ة للعام الدرا�س��ي 2016/2015م، وا�س��تحوذت حمافظة �س��مال الباطنة على اأعلى ن�س��بة   °
م��ن الطلب��ة امللتحق��ن بالربنام��ج؛ اإذ بلغ��ت )21٫9%(، و�س��ّجلت حمافظ��ة الو�س��طى اأق��ل ن�س��بة اأال وه��ي )%0٫٣5(.

على م�ستوى النوع االجتماعي، بلغت ن�سبة الدار�سن من الذكور )55٫4%(، بينما بلغت ن�سبة الدار�سات من االإناث )%44٫6(.  °

بالن�س��بة الإجمايل املعلمن ل�سفوف الدمج، بلغ العدد )5٧8( معلماً ومعلمة للعام الدرا�س��ي 2016/2015م، وقد �س��كلت االإناث الن�س��بة االأعلى )٧2%(. كما بلغت   °
ن�س��بة التعم��ن عل��ى امل�س��توى االإجم��ايل يف ه��ذا الربنام��ج )٧9%( اأغلبهّن من االإناث.
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شكل رقم )٦( بيانات حول برنامج الدمج في مدارس التعليم األساسي للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

املدار�س الطلبة املعّلمون

214 16٧5 5٧8

22
م�سقط

21
�سمال ال�سرقية

22
جنوب ال�سرقية

٣٣
الداخليــــة

2
الو�سطى

ظفار

14
الظاهرة

8
الربميي 4٣

�سمال الباطنة

8
م�سندم

2٣
جنوب الباطنة

18

154
م�سقط

202
�سمال ال�سرقية

140
جنوب ال�سرقية

259
الداخليــــة

6
الو�سطى

ظفار

112
الظاهرة

5٣
الربميي ٣66

�سمال الباطنة

25
م�سندم

226
جنوب الباطنة

1٣2

51
م�سقط

5٣
�سمال ال�سرقية

4٧
جنوب ال�سرقية

91
الداخليــــة

6
الو�سطى

ظفار

40
الظاهرة

٣5
الربميي 118

�سمال الباطنة

20
م�سندم

60
جنوب الباطنة

5٧
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ج - برنامج صعوبات التعلم :

بلغ عدد املدار�س التي تطبق برنامج �سعوبات التعلم )61٣( مدر�سة موزعة ح�سب نوع احللقة، وحازت مدار�س احللقة االأوىل على اأكرب عدد من هذه املدار�س تلتها مدار�س 
احللقتان معاً. وحّلت اأخراً مدار�س احللقة الثانية، حيث بلغ اإجمايل عدد الطلبة بهذه ال�سفوف )1٣59٧( طالباً وطالبة على م�ستوى جميع حمافظات ال�سلطنة.

اأما اإجمايل عدد املعلمن فقد بلغ )12٧1( معلماً ومعلمة بهذه ال�سفوف، وجاء تخ�س�س املجال االأول يف املرتبة االأوىل من حيث عدد املعلمن اإذ بلغ )44٧( معلمة، وحّل 
تخ�س�س املجال الثاين يف املرتبة الثانية بعدد )402( معلم ومعلمة، ثم باملرتبة الثالثة، تخ�س�س اللغة العربية بعدد )٣9٣( معلماً ومعلمة، واأخراً تخ�س�س الريا�سيات 

بعدد )29( معلماً ومعلمة. وي�ستعر�س جدول رقم )6( اأعداد املدار�س واملعلمن بربنامج �سعوبات التعلم موزعن ح�سب املحافظة للعام الدرا�سي 2016/2015م.

 جدول رقم )٦( أعداد الطلبة والمعلمين والمدارس التي تطبق برنامج صعوبات التعلم موزعين حسب الحلقة والمحافظة للعام 
الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

املحافظة
اإجمايل عدد املعلمن

عدد 
الطلبة

املدار�س

احللقة 
االأوىل

احللقة 
الثانية

احللقتان 
معاً ريا�سياتلغة عربيةجمال ثاينجمال اأول

8111524٣5656الربميي
5٣٣64428٣02٣14٣8ظفار

٧0685842٧0145٣0٣6�سمال الباطنة
66586641٣42201518�سمال ال�سرقية

5269٣٧1181٣٣4212٧الداخلية
٣429٣4414٣51٧1420جنوب ال�سرقية

10٧8020٧000م�سندم
4٧4451416٧٧26212٣جنوب الباطنة

٣٣26٣٣21114151124الظاهرة
15٣801610115الو�سطى
5951٣96188246251٧م�سقط
44٧402٣9٣291٣59٧2٣215٧224جملة
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معّدالت اإلعادة واالنقطاع عن الدراسة :

أ. مؤشرات اإلعادة للمدارس الحكومية والخاصة حسب الصفوف الدراسية :

شــكل رقم )٧( معدل اإلعادة للمدارس الحكومية والخاصة حســب الصفوف الدراســية للعامين الدراســيين ٢٠١٥/٢٠١٤م و ٢٠١٦/٢٠١٥م

0٫000

0٫000

6٫٣6

6٫٧85

4٫92

5٫055

2015/2014م

2016/2015م

ال�سفوف
)4-1(

ال�سفوف
)4-1(

ال�سفوف
)10-5(

ال�سفوف
)10-5(

ال�سفان
)11 و12(

ال�سفان
)11 و12(
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ب. مؤشرات االنقطاع للمدارس الحكومية والخاصة حسب الصفوف الدراسية :

شكل رقم )٨( معدل االنقطاع عن الدراسة للمدارس الحكومية والخاصة حسب الصفوف الدراسية للعامين الدراسيين ٢٠١٥/٢٠١٤م و 
٢٠١٦/٢٠١٥م

0٫000

0٫000

0٫024

0٫001

1٫951

2٫11

2015/2014م

2016/2015م

ال�سفوف
)4-1(

ال�سفوف
)4-1(

ال�سفوف
)10-5(

ال�سفوف
)10-5(

ال�سفان
)11 و12(

ال�سفان
)11 و12(
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الكثافة الصفية في التعليم المدرسي :

شكل رقم )9( متوسط الكثافة الصفية لكل حلقة بالتعليم الحكومي للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

نصاب المعّلم من الطلبة في التعليم الحكومي :

شكل رقم )١٠( متوسط نصاب المعّلم من الطلبة في التعليم الحكومي للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

العام الدرا�سي
2016/20152٧م

ال�سفوف
)10-5( 

2٧

ال�سفوف
)4-1( 

25

ال�سفان
 )11و12(

معدل ) طالب/معلم( يف التعليم احلكومي

9٫5
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أعداد المعلمين والفنيين واإلداريين ونسب التعمين 
يب��ن اجل��دول رق��م )٧( اأّن اإجم��ايل ع��دد املعلم��ن يف التعلي��م احلكوم��ي بل��غ )56586( معلم��اً ومعلم��ة للع��ام الدرا�س��ي 2016/2015م، اإذ بلغ��ت ن�س��بة املعلم��ن الُعماني��ن 
)82٫4%( من االإجمايل العام. �سّكل معلمو ومعلمات مدار�س التعليم االأ�سا�سي )50504( الن�سبة االأكرب وقد جتاوزت )89%( من اإجمايل عدد املعلمن. وعلى م�ستوى 

النوع االجتماعي تفوقت ن�سبة تعمن املعّلمات والتي بلغت )88٫0%( مقابل ن�سبة تعمن املعلمن الذكور )٧1٫1%(.

اأم��ا بالن�س��بة الإجم��ايل ع��دد االإداري��ن والفني��ن فق��د بل��غ )11648( اإداري��اً وفني��اً يف التعلي��م احلكوم��ي، حقق��ت في��ه ال��وزارة ن�س��بة تعم��ن بلغ��ت )99٫4%( م��ن االإجم��ايل 
العام. اجلدير بالذكر هنا اأن ن�سبة تعمن االإدارين والفنين يف مدار�س احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي بلغ )100%(، واأي�ساً حققت مدار�س ال�سفوف )12-10( 

و)11و12( الن�سبة نف�سها، بينما بقيت ن�سبة �سئيلة جداً متثل الوافدين ال تتجاوز )0٫6%( يف مدار�س احللقة الثانية، وبع�س املدار�س التي ت�سم احللقتن معا.

جدول رقم )٧( أعداد المعلمين واإلداريين والفنيين حسب الحلقة ونوع التعليم والجنسية

املعّلمون
11429

1952

1٣18

0

1916٣

5419

4005

1٧

1089٣

2682

٣696

51

٣222

9٣2

621

0

190٣

595

٣٣6

0

46610
56586

11648
11580

99٧6

68
االإداريون 
والفنيون

ُعماين

االإجمايل االإجمايل
الكلي

ُعماين

غر ُعماين

غر ُعماين

مدار�س 
ال�سفوف 
)12-10(

مدار�س 
ال�سفان

احللقتان معاًاحللقة الثانيةاحللقة االأوىل )11و12(

مدار�س التعليم االأ�سا�سي
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التعليم المستمر )تعليم الكبار، ومحو األمية(
 يب��ن اجل��دول رق��م )8( اأّن اإجم��ايل ع��دد الدار�س��ن مبراك��ز تعلي��م الكب��ار بل��غ )1921٧( دار�س��اً ودار�س��ة، يتوزع��ون عل��ى )1٣( مرك��زاً يف خمتلف حمافظات ال�س��لطنة. يف 

حن بلغ اإجمايل مراكز حمو االأمية )12( مركزاً ت�سم )٧٣٣5( دار�ساً ودار�سة. 

جدول رقم )٨( إحصائيات ومؤشرات التعليم المستمر للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

حمو االأميةتعليم الكبار

معلمونمعلمون

الدار�سونالدار�سون

عدد املراكزعدد املراكز

52٧896
1921٧٧٣٣5

1٣12
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معّدالت القرائية واألمية 
جتدر االإ�س��ارة هنا اإىل اأّن معّدالت القرائية -وهو م�سطلح ي�س��ر اإىل م�س��توى التمّكن من اأ�سا�س��يات القراءة والكتابة- بن الُعمانين بلغت )92٫9%( للفئة العمرية 
م��ن )15 �س��نة وم��ا ف��وق(. ترتك��ز الن�س��بة االأعل��ى منه��ا يف الفئ��ة العمري��ة )15-24 �س��نة(، وذل��ك ح�س��ب تقدي��رات املرك��ز الوطن��ي لالإح�ساء واملعلومات لالأع��وام )2011-
2015م(. وُيعترب هذا موؤ�ّسراً على التو�سع الكمي والنوعي للتعليم على م�ستوى ال�سلطنة. ويف املقابل، انخف�ست ن�سبة االأمية بن اأفراد املجتمع اإىل )٧٫1%( يف العام 
2015م مقابل 8% يف العام 2014م، ما يدعو اإىل موا�سلة اجلهود وال�سعي نحو حمو االأمية بالكامل واإيجاد جمتمع معريف متعلم يعي اأفراده م�سوؤولياتهم واأدوارهم 

يف النهو�س مبنظومة التنمية ال�ساملة للبالد. ويو�سح اجلدول رقم )9( معّدالت كل من القرائية واالأمية بن الُعمانين للفئة العمرية من )15( �سنة وما فوق.

جدول رقم )9( معّدالت القرائية واألمية بين الُعمانيين )+١٥( *

معّدالت القرائية بن 
الُعمانين 15 +**

معّدالت االأمية بن 
الُعمانين )+15( **

2010م
2011م
2012م
201٣م
2014م
2015م

1٣٫2
11٫4
10٫1
9٫2
8

٧٫1

86٫8
88٫6
89٫9
90٫8
92

92٫9
* ي�س��مل االأعم��ار 15 فاأعل��ى 

ولغاية ٧9 �سنة                                          
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ثالثًاً : التعليم المدرسي الخاص

أعداد المدارس والطلبة في التعليم الخاص

شكل رقم )١١( إجمالي عدد المدارس والطلبة في التعليم الخاص مع نسبة النمو

أعداد المدارس الخاصة والطلبة بها حسب نوع المدارس والنوع االجتماعي والمحافظة
يو�سح جدول رقم )10( اأّن اإجمايل عدد املدار���س اخلا�سة يف ال�س��لطنة )5٣0( مدر�س��ة للعام الدرا�س��ي 2016/2015م، منها )284( مدر�س��ة للتعليم االأ�سا�س��ي )اأحادية 
وثنائية اللغة وعاملية( و)246( مدر�س��ة لريا�س االأطفال. �س��جلت الن�س��بة االأعلى للمدار���س اخلا�سة يف حمافظة م�س��قط حيث بلغ العدد )199( مدر�س��ة بن�س��بة بلغت 
)٣٧٫5%(، منه��ا )69( مدر�س��ة ريا���س االأطف��ال، يف ح��ن ج��اءت حمافظ��ة الو�س��طى يف املرتب��ة االأخ��رة بواق��ع مدر�س��تن فق��ط واح��دة منه��ّن لريا���س االأطف��ال. اأّم��ا ع��ن 
اإجم��ايل ع��دد الطلب��ة يف املدار���س اخلا�س��ة فق��د بل��غ )101860( طالب��اً وطالب��ة للع��ام الدرا�س��ي 2016/2015م، ي�س��كل الطلب��ة الذك��ور م��ا ن�س��بته )55%( مقاب��ل )%45( 

لالإناث. 

2015/2014م

4865٣0

ن�سبة النمو

9٧465101860

عدد املدار�س اخلا�سةعدد املدار�س اخلا�سة

عدد الطلبةعدد الطلبة

2016/2015م

%9٫05
%4٫51
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جدول رقم )١٠( أعداد المدارس الخاصة والطلبة بها حسب نوع المدارس والنوع االجتماعي والمحافظة للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م

املحافظة
مدار�س ريا�س اأطفالاملدار�س اخلا�سة )بع�سها ت�سم ريا�س اأطفال(

اجلملة
الطلبة

اأحادية 
اللغة

ثنائية 
اأحادية اجلملةعامليةاللغة

اللغة
ثنائية 
جمل�ةاإناثذك�ورجملةاللغة

22911٧1٣0492069199265٣521٧01482٣6م�سقط

٣21224628٣٣1٧٧68٧95996128٧5�سمال الباطنة

16٣44٣854٣948٣656٧604-106جنوب الباطنة

20٣٧2٣959٣94٧٣٧40٧68٧-119الداخلي����ة

2241448٧٣412٧899-12611922جنوب ال�سرقية

25٣520521909٣961-1025-82�سمال ال�سرقية

1011121٣1416181٣512969-الربميي

615854٧981652-96-6٣الظاهرة

11٣05486٣05٧854٣-106٣1911ظفار

12424٣85-11--1الو�سطى

1418٣166٣49-٣1--٣م�سندم

11514524284216٣02465٣0560٣145829101860جمل�ة
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شكل رقم )١٢( نصاب المعّلم من الطلبة في التعليم الخاص

نصاب المعّلم من الطلبة في التعليم الخاص

معّدل )طالب/معلم( 
يف التعليم اخلا�س

12٫1
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أعداد المعلمين في المدارس الخاصة 

شكل رقم )١٣( أعداد المعلمين في المدارس الخاصة حسب الجنسية

غر عماين 

اأعداد املعلمن 
84٣4االإجمايل

٣1505284
عماين

%٣٧٫٣
ن�سبة التعمن
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المدارس الدولية :
وهي موؤ�س�سات تعليمية مّت اإن�ساوؤها لتعليم اأبناء املقيمن يف ال�سلطنة كّل ح�سب جن�سيته، كما اأنها ت�ستقطب طلبة من خمتلف اجلن�سيات ما عدا الطلبة الُعمانين 
حيث ال ي�س��مح لهم بذلك اإال لظروف معينة. يبلغ عدد املدار���س الدولية )4٣( مدر�س��ة منت�س��رة يف جميع املحافظات. يبلغ عدد الطلبة على امل�س��توى االإجمايل العام 

جلميع املدار�س )606٣4( طالباً وطالبة منهم )209( طلبة ُعمانّين.  

عدد املدار�س 
الدولية

عدد الطلبة على 
امل�ستوى االإجمايل 

العام جلميع املدار�س

الطلبة الُعمانيون

606٣4

209

4٣

شكل رقم )١٤( عدد المدارس الدولية والطلبة فيها
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شكل رقم )١٥( أعداد الدراسات التي أعدت في العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥م موزعة حسب المجال

بحوث
م�سرتكة مع 

منظمات
دولية التدريب

املهني
للمعلمن

بحوث
م�سرتكة مع
دول اخلليج 

العربية

بحث من�سور

464

٣

12٣٣

٣

بحث غر من�سور

املجموع

29

رابعًاً : البحث والنشر العلمي

ا ملناهج
الدرا�سية 

املدار�س
اخلا�سة

التعليم
والتعلم

التوجيه
املهني

ال�سحة
املدر�سية
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الفصل الثاني
أبرز مشاريع وبرامج التعليم قبل 

المدرسي والمدرسي
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أواًل: التعليم قبل المدرسي 

التو�سع يف �سفوف التهيئة

ُيعن��ى ه��ذا امل�س��روع بتدري���س االأطف��ال يف عم��ر مرحل��ة التعلي��م قب��ل املدر�س��ي باملناط��ق البعي��دة ع��ن خدم��ات التعلي��م اخلا���س، وذل��ك بتوف��ر �س��ف تهيئ��ة باملدار���س 
احلكومي��ة، ويه��دف ه��ذا امل�س��روع اإىل:

° توفر خدمات التعليم قبل املدر�سي لالأطفال باملناطق البعيدة عن موؤ�س�سات التعليم اخلا�س.°
° تهيئة املناخ التعليمي املنا�سب ملرحلة التعليم قبل املدر�سي. °
° توفر بيئة مدر�سية جاذبة لالأطفال تدعم ا�ستعدادهم النف�سي للتعلم. °
° ال�سعي لزيادة معّدل االلتحاق لفئة االأطفال مبرحلة التعليم قبل املدر�سي.°
° تفعيل ال�سراكة بن املدر�سة واملجتمع والقطاع اخلا�س يف العملية التعليمية مبرحلة التعليم قبل املدر�سي.°

وق��د و�س��ل ع��دد املدار���س املطبق��ة للم�س��روع للع��ام الدرا�س��ي 2015-2016م، )86( مدر�س��ة ت�س��ّم )94( �س��عبة، ويدر���س به��ا طلب��ة بل��غ عدده��م )198٧( طف��اًل، وتعم��ل يف 
هذه املدار���س )٧0( معلمة �سف تهيئة و)122( متطوعة خ�سعن جميعهّن اإىل دورة تاأهيلية متخ�س�سة، كما مّت تاأثيث )94( �سف تهيئة وجتهيزها يف )٧٧( مدر�س��ة 

حكومية.

توفري خيارات من املناهج التعليمية لريا�س االأطفال واملدار�س اخلا�سة

يعم��ل ه��ذا امل�س��روع عل��ى توف��ر خي��ارات جدي��دة م��ن املناه��ج التعليمي��ة لريا���س االأطف��ال واملدار���س اخلا�س��ة مث��ل: املنه��ج الُعم��اين، ومنه��ج اأغاري��د الطفول��ة. ويه��دف 
امل�س��روع اإىل تعزي��ز تعلي��م اللغ��ة العربي��ة، واحل��ّد م��ن ا�س��تخدام املدار���س اخلا�س��ة ملناه��ج غ��ر معتم��دة. وق��د مّت االنته��اء م��ن املراح��ل االأوىل م��ن درا�س��ة منه��ج اأغاري��د 

وج��اري اختب��اره يف املدار���س امل�س��تهدفة.
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ي�س��عى امل�س��روع اإىل اإيجاد خمتربات روبوت تخ�س�سية ت�س��اعد املعلمن واملعنين بالروبوت التعليمي يف )STEM( يف ا�س��تخدام طرق جديدة لتدري���س العلوم، ويهدف 
اإىل:

° تدريب املعلمن على مهارات التدريب التكاملي بن العلوم املختلفة.°
° ت�سجيع التعلم التعاوين بن املعنين والعمل �سمن الفريق.°
°  تعزيز مهارات التفكر والبحث العلمي وحل امل�سكالت وتنميتها لدى الطلبة.°

وقد مّت اإن�س��اء )٣( خمتربات يف حمافظة جنوب ال�س��رقية وم�س��ندم والداخلية، وما زال العمل م�س��تمراً الإن�س��اء العدد املتبقي يف جميع حمافظات ال�س��لطنة، وتدريب 
عدد )601( من املعنين بامل�سروع يف دورات متقدمة.

نقراأ معًا

يهتم امل�سروع بتوظيف منهجية القراءة الت�ساركية يف مدار�س احللقة االأوىل من خالل تاأليف ق�س�س اأطفال مبتكرة، ويهدف اإىل:

° تطوير اآليات مبتكرة لتدري�س مهارة القراءة يف اللغة العربية لدعم تعلم الطلبة.°
° تطوير مهارات طلبة ال�سف االأول يف التحدث والقراءة على حد �سواء.°
° توفر املواد التعليمية املنا�سبة لتطبيق ا�سرتاتيجية القراءة الت�ساركية.°
° تنويع م�سارات التاأليف باللغة العربية مبا يتنا�سب واأهداف املادة العامة واخلا�سة.°
° تطوير مهارات املوؤلفن يف ق�سم تطوير مناهج اللغة العربية واحلقل الرتبوي يف جمال اإنتاج ق�س�س القراءة الت�ساركية.°

وقد مّت بناء املرحلة االأوىل من تاأليف هذا النمط من الق�س�س، واالنتهاء من تاأليف �ست )6( ق�س�س.

املكتبة ال�سفية )اأنا اأحب القراءة(

ي�سعى امل�سروع اإىل توفر مكتبة �سفية يف جميع الغرف ال�سفية يف مدار�س احللقة االأوىل، ويهدف اإىل:

° غر�س حب القراءة ومهارات التعلم الذاتي يف نفو�س الن�سء.°
° زيادة احل�سيلة اللغوية والعلمية لدى التالميذ.°

ثانيًا: التعليم المدرسي 

التو�سع يف خمترب الروبوت التعليمي
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° تفعيل دور القراءة الت�ساركية والقراءة احلرة يف حتقيق اأهداف املنهج الدرا�سي.°
° تنمية فن التعامل مع املكتبة ال�سفية.°

وقد مّت تعميم م�سروع املكتبة ال�سفية على جميع مدار�س ال�سلطنة لل�سف االأول فقط.

اإعداد امل�سحف الُعماين

ي�س��عى امل�س��روع اإىل اإيج��اد م�سح��ف ُعم��اين يح��وي ت��الوات خمتلف��ة ملقرئ��ن ُعماني��ن، وتفا�س��ر لعلم��اء ُعماني��ن ليك��ون مرجع��اً للطال��ب واملعّل��م وويل االأم��ر م��ن 
خ��الل البواب��ة التعليمي��ة. ويه��دف ه��ذا امل�س��روع اإىل تطوي��ر امل�س��ادر التعليمي��ة وحو�س��بتها، وتوف��ر م�سح��ف ُعم��اين اإلكرتوين حمو�س��ب يتّم ن�س��ره من خالل البوابة 

التعليمي��ة. وق��د مّت ت�س��جيل اأربع��ة )4( اأج��زاء )االأج��زاء 2٧-٣0( م��ن امل�سح��ف ال�س��ريف باأ�س��وات ق��راء ُعماني��ن.

)Jolly phonics برنامج ال�سوتيات )جويل فونيك�س

يرتكز امل�سروع على برنامج عاملي لتدري�س مهارتي القراءة والكتابة �سمن مادة اللغة االإجنليزية، وي�ستهدف تالميذ ال�سفن االأول والثاين، ويهدف اإىل:

° حت�سن امل�ستوى اللغوي للتالميذ. °
° تعريف التالميذ باحلروف الهجائية واأ�سواتها املختلفة ح�سب خمارجها. °
° تدريب التالميذ على دمج احلروف مع بع�سها بع�س وتعليمهم قراءة الكلمات.°

وق��د مت تطبي��ق امل�س��روع عل��ى جمي��ع �سف��وف االأول والث��اين يف مدار���س ال�س��لطنة، كم��ا مّت االنته��اء م��ن اإنت��اج ث��الث )٣( ق�س���س اإثرائي��ة داعم��ة، وتدري��ب معلم��ات 
ال�سف��ن االأول والث��اين عل��ى اإنت��اج ق�س���س داعم��ة بن��اء عل��ى معاي��ر حم��ددة الإنت��اج الق�س���س.

بناء تطبيقات ذكية م�ساندة للمناهج الدرا�سية

يتمث��ل امل�س��روع يف تطبي��ق اإلك��رتوين لالأجه��زة اللوحي��ة والهوات��ف الذكي��ة كاف��ة، ويح��وي م��واد اإلكرتوني��ة تفاعلي��ة )قط��ع واأن�س��طة تعليمي��ة، وكت��ب اإلكرتوني��ة( 
م�س��اندة للمناه��ج الدرا�س��ية يف �سف��وف احللق��ة االأوىل، ويه��دف اإىل:

° توظيف التقانة يف جتويد ودعم تعلم الطلبة.°
° ا�ستثمار التقنية احلديثة لتح�سن امل�ستوى التح�سيلي للطلبة.°
° ت�سجيع الطلبة على التعّلم الذاتي عن طريق اأخذ التغذية الراجعة املبا�سرة.°

ومّت ت�سمي��م تطبي��ق ج��دول ال�س��رب لل�س��ف الراب��ع، واإع��داد كت��اب اإلك��رتوين الأن�س��طة الريا�سي��ات لل�س��ف االأول، واإن�س��اء راب��ط اإلك��رتوين يف موق��ع البواب��ة التعليمي��ة 
حل�س��اب جدول ال�سرب بالطرق املي�س��رة.
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اإنتاج االأفالم التعليمية امل�ساندة للمناهج الدرا�سية

يعم��ل امل�س��روع عل��ى تنفي��ذ م��واد فلمي��ة تعليمي��ة وف��ق احتياج��ات املناه��ج الدرا�س��ية، م��ن خ��الل موق��ع تقني��ات التعلي��م بالبوابة التعلمي��ة، وتوزيع اأقرا���س مدجمة على 
جمي��ع املديري��ات التعليمية، ويهدف اإىل:

° توفر حمتويات تعليمية اإثرائية لتوظيفها يف احل�س�س الدرا�سية. °
° توفر الوقت واجلهد يف فهم املادة العلمية.°
° التنويع يف طرق التدري�س.°

وقد مّت اإنتاج عدد )15( فيلماً تعليمياً، وحتميلها على موقع تقنيات التعليم بالبوابة التعليمية.

برنامج تطوير اللغة االإجنليزية يف حمافظة الو�سطى

ه��و برنام��ج تعليم��ي متول��ه �س��ركة اأوك�س��دنتال ُعم��ان بالتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ومكت��ب االأمدي�س��ت لدع��م تعل��م الطلب��ة مل��ادة اللغ��ة االإجنليزي��ة يف ال�سفوف 
)8-11( يف حمافظ��ة الو�س��طى اإذ يعم��ل مكت��ب االأمدي�س��ت عل��ى اإدارة الربنام��ج )املعّلم��ون واملنه��ج وغرهم��ا( باإ�س��راف وزارة الرتبي��ة والتعلي��م متمثل��ة يف املكت��ب الفني 

للدرا�س��ات والتطوير. ويهدف اإىل:

° اإتاح��ة الفر�س��ة للطلب��ة يف حمافظ��ة الو�س��طى لتعل��م اللغ��ة االإجنليزي��ة، وذل��ك لع��دم وج��ود مراك��ز متخ�س�س��ة يف تدري���س اللغ��ة االإجنليزي��ة مقارن��ة بالطلب��ة يف °
املدن.

° توفر الدعم للطلبة لتح�سن م�ستوى اللغة االإجنليزية لديهم.°
° تعزيز ال�سراكة املجتمعية بن الوزارة والقطاع اخلا�س.°

وقد مّت تنفيذ الربنامج يف 4 مدار�س مبحافظة الو�سطى، وجاري حالياً التن�سيق لتجديد الن�سخة الثانية بن كل من: الوزارة، و�سركة اأوك�سدنتال ُعمان، واملجل�س 
الثقايف الربيطاين؛ لال�ستمرار يف تطبيق الربنامج يف املحافظة ذاتها؛ نظراً الأهميته يف تعزيز املهارات اللغوية للطلبة امل�ستهدفن.

تطبيق ويل االأمر

° تطبي��ق يق��وم بخدم��ة جمي��ع اأولي��اء االأم��ور ملتابع��ة اأبنائه��م واالّط��الع عل��ى نتائ��ج حت�سيلهم الدرا�س��ي واحل�سور والغياب. ويتوفر التطبي��ق على االأجهزة الذكية °
)Android، IOS(، وي�س��تخدمه حالي��اً ح��وايل 8169٧ م�س��تخدماً، ويه��دف اإىل:

° نقل خدمات البوابة التعليمية اخلا�سة بويل االأمر وو�سعها بن يدي جميع اأولياء االأمور.°
° ت�سهيل عملية متابعة اأولياء االأمور )احل�سور، والغياب، والنتائج( للطلبة. °
° ت�سهيل التوا�سل بن ويل اأمر، والطالب، ومعلمي الطالب، واإدارة املدر�سة.°
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° �سهولة اإجراء عملية نقل الطالب بن املدار�س احلكومية.°

امل�سروع االإلكرتوين اخلا�س باإجراءات عمل جلان االإعارات والتعاقدات

ه��و م�س��روع اإلك��رتوين يخت���س بحو�س��بة جمي��ع االإج��راءات املتبع��ة بلج��ان االإع��ارات والتعاق��دات ال�س��تقطاب الك��وادر املجي��دة واخل��ربات الرتبوي��ة العملي��ة من الهيئات 
التدري�س��ية والوظائف املرتبطة بها من الدول العربية ال�س��قيقة، ويهدف اإىل:

° ت�سهيل اإجراءات التقدم للتعاقد مع الوافدين وت�سريعها.°
° انتقاء الكوادر املطلوبة ب�سورة دقيقة من ناحية الفرز واالختيار.°
° تخفيف تكلفة جلان االإعارة للدول.°
° احل�سول على بيانات اأكر دقة وتوثيقها بطريقة مو�سوعية وحمددة.°
° و�سول املعلمن املعينن بوا�سطة جلان االإعارات والتعاقدات يف الوقت املخطط له.°
°  خف�س تكلفة جلان االإعارة.°

وقد ا�ستخدمت جلان االإعارات بالوزارة )جلنة تون�س، وجلنة م�سر( هذا النظام وفّعلته. 

حو�سبة ا�ستمارة اختيار املواد الدرا�سية

حو�س��بة ا�س��تمارة اختي��ار امل��واد الدرا�س��ية الت��ي م��ن خالله��ا يخت��ار الطال��ب يف ال�س��ف العا�س��ر م��واده الدرا�س��ية االأ�سا�س��ية واالختياري��ة الت��ي �سيدر�س��ها يف ال�سف��ن 
احلادي ع�سر والثاين ع�سر، بهدف اخت�سار العمليات واالإجراءات جلميع املعنين بعملية اختيار املواد، وتوظيف التقنية يف جمال التوجيه املهني �سمن خطة الوزارة 

للتح��ول الرقم��ي. وق��د مّت االنته��اء م��ن تطوي��ر الربنام��ج وتطبيق��ه يف ن�س��بة )50%( م��ن املدار���س.

اإعداد وتطوير حزمة من االأدوات حول االأن�سطة املهنية للطلبة لعدد من املراحل الدرا�سية

يتمثل امل�سروع يف تطوير جمموعة من االأدوات ت�سمل: 

° اإعداد حقيبة االأن�سطة املهنية لل�سفوف )9-5(.°
° تطوير اأن�سطة م�سارك املهني لل�سف العا�سر. °
° تطوير اأن�سطة م�سارك املهني لل�سف احلادي ع�سر. °
° اإعداد دليل م�سطلحات �سوق العمل لطلبة ال�سفوف )12-5(. °
° اإعداد دليل مهنتي - العلوم االجتماعية لطلبة ال�سفوف )12-9(.°
° اإعداد دليل مهنتي - التعليم املدر�سي لطلبة ال�سفوف )12-9(.°
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ويهدف اإىل:

° توفر عدد من االأدوات واالأن�سطة مل�ساعدة الطلبة على تخطيط م�سارهم املهني، وتطوير املهارات الالزمة ل�سوق العمل، وبناء ال�سخ�سية املتكاملة للطالب.  °
° ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي.°
° تدعيم منهج التوجيه املهني بالق�س�س واالأن�سطة.°

الوثيقة االإجرائية »لرعاية املبدعني واإطار العمل بها«

ُتعت��رب ه��ذه الوثيق��ة خمطط��اً اإجرائي��اً لربام��ج دع��م الطلب��ة املوهوب��ن مبدار���س ال�س��لطنة واكت�س��اف مواهبه��م ورعايته��م، وته��دف اإىل تعزي��ز مهاراته��م م��ن خ��الل 
برام��ج خمتلف��ة كحا�سن��ات االبت��كار وبرام��ج التنمي��ة املعرفي��ة. ومّت ا�س��تكمال اإع��داد الوثيق��ة وو�س��ع خط��ة اإجرائي��ة مع اآليات التنفيذ لتطبي��ق الربنامج كمرحلة اأوىل 

يف حمافظ��ة واح��دة )يت��ّم تطبيقه��ا يف ع��دد م��ن املدار���س يف حمافظ��ة م�س��قط املطبق��ة حلا�سن��ات االبت��كار(.

التدريب احلريف

برنام��ج تدري��ب مهن��ي للطلب��ة ذوي االإعاق��ة الب�سري��ة ل�سف��وف احللق��ة الثاني��ة )5-10( مبعه��د عم��ر ب��ن اخلط��اب عل��ى حرف��ة �سناع��ة الفخ��ار واخل��زف. ويه��دف ه��ذا 
الربنام��ج املمت��د عل��ى 4 �س��نوات اإىل حتقيق االأمور االآتية:

° تاأهيل الطلبة من ذوي االإعاقة الب�سرية يف جمال ال�سناعات احلرفية )الفخار واخلزف(.°
° دعم الطلبة من ذوي االإعاقة الب�سرية و�سقل مهاراتهم يف جمال �سناعة الفخار واخلزف.°
° تدريب الطلبة يف جمال �سناعة الفخار واخلزف لتح�سن منتجاتهم وتطويرها.°
° تعزيز توّجه الطلبة نحو ال�سناعات احلرفية.°
° ن�سر ثقافة ريادة االأعمال يف جمال ال�سناعات احلرفية لدى الطلبة من ذوي االإعاقة الب�سرية.°

 دليل املناظرات الطالبية

دلي��ل تعريف��ي ح��ول ن�س��اط املناظ��رات الطالبي��ة م��ن حي��ث التعري��ف باملناظ��رات، وطريق��ة اإعداده��ا، وجمرياته��ا، واأ�س�س��ها، و�سوابطه��ا، وكيفي��ة تطبيقه��ا، وكيفي��ة 
تنظيم بطوالت وم�سابقات يف جمال املناظرات الطالبية. ويهدف الدليل اإىل تعزيز ثقافة املناظرات وت�سجيع الطلبة على البحث عن املعلومة والتق�سي عنها من 
م�سادره��ا املختلف��ة، م��ا يعّم��ق معرفته��م ويع��زز مكت�س��باتهم العلمّي��ة. باالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، ُيك�س��ب الدلي��ل الطلب��ة املهارات الالزمة للح��وار املنطقي القائم على احلجة 
والربه��ان واح��رتام ال��راأي. ومّت يف الواق��ع تفعي��ل الدلي��ل واإع��داد ف��رق طالبي��ة للم�س��اركة يف امل�س��ابقات اخلارجي��ة، وق��د اأح��رز ع��دد م��ن الطالب��ات مراك��ز متقدم��ة يف 

جم��ال املناظ��رات الطالبي��ة بدول��ة قط��ر.
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ت�سميم موقع تفاعلي لنظام اخلريطة املدر�سية الرقمي

اإن�ساء نظام مركزي الإدارة البيانات اجلغرافية املتمثلة يف املن�ساآت واملباين واالأرا�سي وامل�ساريع التابعة لوزارة الرتبية والتعليم. ويهدف هذا املوقع اإىل:

° اإيجاد نظام متكامل الإدارة البيانات اجلغرافية املتمثلة يف املن�ساآت واملباين واالأرا�سي التابعة للوزارة. °
° ت�سهيل عملية حتديث البيانات اجلغرافية وتلبية احتياجات امل�ساريع التخطيطية يف الوزارة.°
° م�س��اعدة املخطط��ن ومتخ��ذي الق��رار عل��ى اتخ��اذ الق��رارات العلمي��ة املنظم��ة ودعمه��م بالدرا�س��ات العلمي��ة املبنية على درا�س��ة املتغرات كاف��ة التي توؤثر يف توزيع °

الطلبة اأو يف اختيار موقع املبنى املدر�سي.
° مواكبة التطورات التقنية يف ا�ستخدام تقنية املعلومات اجلغرافية واخلريطة املدر�سية كاإحدى االأدوات امل�ستخدمة يف تخطيط امل�ساريع وتنفيذها.°
° ا�ستفادة املوؤ�س�سات والهيئات احلكومية واخلا�سة بال�سلطنة من النظام ليكون قاعدة بيانات جغرافية تتميز ب�سهولة ربطها مع موؤ�س�سات الدولة.°
° ا�ستفادة املجتمع الرتبوي )اأولياء االأمور والهيئات االإدارية والتدري�سية والطلبة( من البيانات اجلغرافية للموقع التفاعلي.°

وق��د مّت ت�سمي��م قاع��دة بيان��ات جغرافي��ة رقمي��ة جلمي��ع املب��اين واالأرا�س��ي وامل�س��اريع التابع��ة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م وبنائه��ا وربطه��ا بالبيان��ات االإح�سائي��ة للبواب��ة 
التعليمي��ة، ناهي��ك ع��ن ت�سمي��م موق��ع تفاعل��ي )Web Mapping( واإن�س��ائه، واإع��داد كت��اب تعريف��ي بنظ��ام اخلريط��ة املدر�س��ية وحمتويات��ه واإمكانات��ه املعلوماتي��ة.
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الفصل ا لثالث
االبتكار والريادة في التعليم 

المدرسي
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أواًل: على مستوى وزارة التربية والتعليم

برنامج دعم االبتكار التعليمي

ي�س��عى ه��ذا الربنام��ج اإىل اإيج��اد االأط��ر العلمي��ة املالئم��ة لتطبي��ق برام��ج االبت��كار والري��ادة ل��دى الطلب��ة �سمن منظومة االبتكار الوطنية م��ن خالل تفعيل دور اأندية 
االبتكار ومراكزه يف مدار�س ال�سلطنة، ويهدف اإىل:

° االرتقاء بالقدرات البحثية واالبتكارية لدى الطالب الُعماين.°
° حتقيق التكامل واالن�سجام بن �سرائح البيئة املدر�سية كافة لدعم االبتكار التعليمي لدى الطلبة.°
° تدريب املعلمن وامل�سرفن واإدارات املدار�س لدعم الطلبة يف هذا املجال.°

وقد مّت اإجناز االآتي:

° تاأهي��ل فري��ق وطن��ي ُعم��اين موؤه��ل وم��درب ومتكين��ه. وتاأّل��ف الفري��ق م��ن )15( م�س��رفاً ومدرب��اً )8 ذك��ور، و٧ اإن��اث )يف جم��ال االبت��كار والري��ادة، وه��و ق��ادر عل��ى °
ن�س��ر ثقاف��ة االبت��كار يف املي��دان الرتبوي واملدر�س��ي.

° جتهي��ز )5( قاع��ات يف املدار���س التجريبي��ة، كحا�سن��ات لالبت��كار حت��ت م�س��مى "ع��امل االبت��كار" مع��دة بطريق��ة جاذب��ة وحمف��زة للطلب��ة، ومت�سمن��ة جمي��ع °
التجهي��زات واالإلكرتوني��ات والو�س��ائل التعليمي��ة االأ�سا�س��ية يف ه��ذا املج��ال. ويف ه��ذه القاع��ات، يت��درب الطلب��ة عل��ى مه��ارات االبت��كار والري��ادة وتطوي��ر االأف��كار 

وامل�س��اريع ويتلق��ون اال�ست�س��ارات الفردي��ة م��ن م�س��ريف احلا�سن��ات.
° اإعداد كتاب املنظومة املعرفية لالبتكار.°
° اإع��داد �سل�س��لة اأدل��ة مل��درب االبت��كار، وعدده��ا )6( كت��ب، م��ن ال�س��ف اخلام���س اإىل ال�س��ف العا�س��ر، وه��ي تت�سم��ن جمموع��ة م��ن االأن�س��طة وامل�س��اريع الت�س��اركية °

املبنية على ا�سرتاتيجيات التعّلم الن�سط، لتنمية مهارات الطلبة ومعارفهم يف جمال التفكر والبحث واالبتكار، وتوليد االأفكار االبتكارية، وتنمية ال�سخ�سية 
االبتكارية.

°  اإعداد �سل�سلة اأدلة للطلبة على �سكل كرا�سات اأن�سطة متوافقة ودليل املعّلم، وعددها )6( كرا�سات، من ال�سف اخلام�س اإىل ال�سف العا�سر.°

ثانيًا: اإلنجازات الطالبية:

المشاركة في برنامج المدارس الصديقة لمكتب التربية العربي
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يهدف الربنامج اإىل:

° تكوين بيئة مدر�سية منا�سبة حافزة على التعليم والتعلم.°
° توثيق ال�سالت والروابط بن املكتب ومدار�س الدول االأع�ساء.°
° تفعيل التعاون بن مكتب الرتبية العربي وامليدان الرتبوي من خالل و�سائل واأدوات مقننة.°
° اإتاحة الفر�سة لكل من الطالب واملعّلم واإدارة املدر�سة لال�ستفادة من منتجات املكتب يف دعم العمل الرتبوي باملدر�سة.°
° ر�سد واقع امل�سكالت التي تتعر�س لها العملية التعليمية يف املدر�سة للعمل على اإيجاد حلول لها عرب برامج املكتب وم�سروعاته.°

مّت تطبي��ق الربنام��ج يف )5( مدار���س م��ن املديري��ات التعليمي��ة اأال وه��ي: م�س��ندم وم�س��قط والداخلي��ة و�س��مال ال�س��رقية والظاه��رة، وق��د حقق��ت مدر�س��ة �س��يح العافي��ة 
مرك��ز متق��دم يف ال��دورة الثاني��ة للم�س��روع يف جم��ال املب��ادرات االجتماعي��ة: )اإال الوط��ن. واج��ب ن�سون��ه( للعام الدرا�س��ي 2015 /2016.  

المسابقات المحلية والدولية:

المسابقات المحلية:
برنامج التنمية املعرفية:

اأ( اأعداد املجيدين من املدار�س واملعلمني والطلبة:

٣2

5٣

118

215٣

٣891

122240

وع
جم

امل

املدار�س

املعلمون

الطلبة

اإناث ذكور
جدول رقم )١١( أعداد المجيدين من المدارس والمعلمين والطلبة
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ب( املحافظات املجيدة:

الروبوت

امل�سابقة ال�سفهية

االختبارات التحريرية

امل�ساريع

جدول رقم )١٢( المحافظات المجيدة

�سمال ال�سرقيةجنوب الباطنةم�سندم

�سمال ال�سرقيةالداخليةجنوب الباطنة

م�سندمالداخليةالظاهرة

الداخليةم�سقط�سمال ال�سرقية

الثالث الثاين االأول
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ج( الفرق الطالبية الفائزة يف م�سابقات الروبوت والذكاء ال�سناعي:

ذكور/اإناثاملحافظةعدد اأع�ساء الفريقاملركزالفئة العمريةعنوان امل�سابقةم

1FLL لل�سفوف من )5-10(فر�ست ليجو

ذكورم�سندم5االأول

ذكورجنوب الباطنة5الثاين

اإناثالداخلية٣الثالث

لل�سفوف من )5-10(امل�سابقة احلرة2

ذكورم�سقط٣االأول

اإناثم�سندم٣الثاين

اإناث�سمال ال�سرقية٣الثالث

لل�سفوف من )5-10(جمع الكرات٣

ذكورم�سندم2االأول

اإناثالظاهرة2الثاين

ذكور�سمال ال�سرقية٣الثالث

لل�سفوف من )8-10(ال�سومو4

ذكور�سمال ال�سرقية2االأول

ذكورم�سقط2الثاين

ذكورجنوب الباطنة2الثالث

لل�سفوف من )5-٧(تتبع اخلط5

ذكورجنوب الباطنة2االأول

ذكورالداخلية2الثاين

ذكورم�سقط2الثالث

جدول رقم )١٣( الفرق الطالبية الفائزة في مسابقات الروبوت والذكاء الصناعي
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األنشطة التربوية األخرى:

املجموع عدد الطلبة املجيدين امل�سابقات النوع الن�ساط

50

٧ فن اخلطابة والتحدث بالف�سحى وتعمق درا�سة النحو

فردي الفنون االأدبية واالإعالم 
املدر�سي

4 م�سابقة اللغة العربية
16 الق�سة الق�سرة

12امل�سابقة االأدبية املقال
11 ال�سعر

18 9 ال�سحف االإلكرتونية 9جماعي املناظرات الطالبية

26
9 اأف�سل عر�س مرئي عن االأماكن ال�سياحية فردي

9العمل االجتماعي والتطوعي مدار�س الفرق التطوعية 8جماعي مدار�س امل�سروع التطوعي الواحد
٣ ٣ اأف�سل برجمة تعليمية حمو�سبة فردي االأن�سطة العلمية

126
11٧ االأيام االأوملبية املدر�سية لُعمان تل فردي ٣الريا�سة املدر�سية م�سابقة الريا�سة املدر�سية

6 م�سابقة الريا�سة املدر�سية جماعي

1٧ 9 الغناء املواهب الفردية فردي املهارات املو�سيقية والفنون 
ال�سعبية

8 العزف

15 5 ونحيا مع الن�سيد 10جماعي الفرق املو�سيقية املدر�سية

16 8 الدراما التاأليف املدر�سي فردي 8امل�سرح املدر�سي املنهجي

55

10 الت�سكيل اأحب ُعمان

فردي الفنون الت�سكيلية وال�سناعات 
احلرفية

10 الر�سم
4 الطفولة املبدعة
5 حرفتي هويتي

26 ال�سناعات احلرفية
٣26 املجموع

جدول رقم )١٤( أعداد الطلبة المجيدين في مسابقات األنشطة الطالبية على المستوى المحلي



62

الطلبة املجيدون يف امل�ساركات اخلارجيةم

حا�سل على امليدالية الف�سية يف اأوملبياد الريا�سيات اخلليجيالظاهرة�سعيد بن نا�سر بن �سعيد املزاحمي1

حا�سل على امليدالية الف�سية يف اأوملبياد الريا�سيات اخلليجيالداخليةاإبراهيم بن جالل بن �سعود العربي2

الطالبات املجيدات يف امل�ساركات اخلارجية

حا�سلة على امليدالية الف�سية يف اأوملبياد الريا�سيات اخلليجيجنوب الباطنةب�سنت بنت �سعيد بن عبداهلل الهنائية٣

حا�سلة على امليدالية الربونزية يف اأوملبياد الريا�سيات اخلليجيجنوب ال�سرقية�سيخة بنت عبداهلل بن حممد الها�سمية4

حا�سلة على امليدالية الربونزية يف اأوملبياد الريا�سيات اخلليجيالظاهرةجواهر بنت حمد بن �سعيد الكلبانية5

املركز الثالث يف م�سابقة ابتكار الكويت يف جمال Minecraftالداخليةاأريام بنت مرهون بن عبداهلل الريامية6

املركز الثالث يف م�سابقة ابتكار الكويت يف جمال Minecraftالداخليةطيف بنت هالل بن حمد الذهلية٧

املركز الثاين يف م�سابقة ابتكار الكويت يف جمال STEMالظاهرةاإ�سراق بنت عبداهلل بن �سليمان ال�سارخية8

املركز الثاين يف م�سابقة ابتكار الكويت يف جمال STEMالظاهرةالهنوف بنت عبداهلل بن حمد املنظرية9

املركز الثاين يف م�سابقة ابتكار الكويت يف جمال STEMالظاهرةمارية بنت �سامل بن خليفة النا�سرية10

جدول رقم )١٥( الطلبة والطالبات المجيدون في المشاركات الخارجية
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املحافظةاملدر�سةا�سم الطالب/الطالبةاملركزا�سم امل�سابقة

فن اخلطابة والتحدث 
بالف�سحى وتعميق درا�سة النحو 

يف جمهورية م�سر العربية

الداخليةاأم اخلر للتعليم االأ�سا�سيالعنود بنت عي�سى بن �سامل العوفيةاالأول

�سمال ال�سرقيةعبداهلل بن اأبي بكر للتعليم االأ�سا�سيحممد بن �سعيد بن حممد احلب�سيامليدالية الذهبية

اأوملبياد اللغة العربية مبكتب 
الرتبية باإمارة ال�سارقة

الداخليةال�سعثاء للتعليم االأ�سا�سيعزاء بنت عبداهلل بن �سامل الكنديةامليدالية الذهبية

امليدالية الف�سية مع درع 
الظاهرة�سودة اأم املوؤمنن للتعليم االأ�سا�سيوالء بنت م�سبح بن را�سد املجرفيةالتميز يف االإبداع ال�سعري

�سمال ال�سرقية�سمية للتعليم االأ�سا�سي خولة بنت عبداهلل بن عامر العي�سريةاالأول
م�سابقة اللغة العربية

الداخليةاأو�س بن ثابت للتعليم االأ�سا�سياحل�سن بن علي بن يو�سف االأغربياالأولباإمارة ال�سارقة

الداخليةالوادي االأعلىاأروى بنت حمد بن مهنا الهنائيةالثاينم�سابقة البيئة البحرية بالكويت

املناظرات الطالبية بقطر

جنوب ال�سرقيةالرب للتعليم االأ�سا�سيروان بنت علي بن غا�سب امل�سرفيةالثالث
املركز ال�سابع كاأف�سل 

متحدثة من اأ�سل 200 
متحدث

م�سقطعائ�سة بنت م�سعودروان بنت عامر بن حممد العي�سرية

املركز العا�سر كاأف�سل 
متحدثة من اأ�سل 200 

متحدث

جنوب الباطنةاأم حبيبة للتعليم االأ�سا�سيحواء بنت حمود بن عبداهلل اجلرادية

جنوب الباطنة�سني للتعليم االأ�سا�سيمارية بنت حممد بن �سالح املقبالية
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الفصل الرابع
تطوير جودة التعليم المدرسي
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اإلطار العام لتجويد التعليم المدرسي )2040-2016(:

تعم��ل ال��وزارة عل��ى اإع��داد اإط��ار لتجوي��د التعلي��م، يح��دد اأولوي��ات تطوي��ر التعلي��م املدر�س��ي وجتوي��ده عل��ى م��دى ال�س��نوات اخلم���س والع�س��رين القادم��ة م�سنف��ة �سم��ن 
ع�س��رة جم��االت رئي�س��ية ملكون��ات النظ��ام التعليم��ي، وي�س��تمل كل جم��ال عل��ى حم��اور رئي�س��ية تت�سّم��ن ع��دداً م��ن االإج��راءات وموؤ�س��رات االأداء. ويه��دف ه��ذا االإطار اإىل:

° اإحداث نقلة نوعية يف التعليم من خالل معاجلة االأداء احلايل للنظام التعليمي املدر�سي يف ال�سلطنة ح�سب موؤ�سرات ومعاير معتمدة.°
° تقدمي روؤية وا�سحة وتطلعات للطلبة واملعلمن ونظام التعليم ككل على مدى ال�سنوات اخلم�س والع�سرين القادمة. °

وقد تّم إنجاز اآلتي:

° االنتهاء من اإعداد الوثيقة ومراجعتها من قبل اجلهات املعنية بالوزارة وخرباء من البنك الدويل.°
° مواءمة الوثيقة مع اخلطة اخلم�سية التا�سعة للوزارة.°
° جاري العمل على اإعداد اخلطة التنفيذية التف�سيلية لالإطار.°

اإلطار الوطني الُعماني لمهنة التعليم: 
ي�س��عى االإط��ار اإىل بن��اء منظوم��ة متكامل��ة م��ن املرجعي��ات وال�سيا�س��ات لتعزي��ز مهن��ة التعلي��م يف املجتم��ع، ومل�س��اعدة املعّل��م عل��ى تطوي��ر اأداءه املهن��ي واالرتق��اء ب��اأدواره 
وم�سوؤولياته ومهاراته وقدراته؛ اإذ تقّدم املنظومة الدعم النوعي من التطوير املهني الالزم للمعلم وفق اأف�سل املمار�سات الدولية ومعاير مقننة. ويهدف االإطار 

اإىل:

° جتويد العملية التعليمية، واالرتقاء مب�ستوى االأداء التدري�سي للمعلم الُعماين.°
° رفع م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطلبة.°
° رفع م�ستوى الت�سنيف التعليمي لل�سلطنة يف املحافل والت�سنيفات الدولية للتعليم.°
° تقنن مهنة التعليم بانتقاء اأف�سل الكوادر لاللتحاق باملهنة.°
° و�سع منظومة حوافز ومكافاآت وحما�سبية من خالل حتديد م�سار الرتقي املهني للمعلمن.°
° تعزيز اأخالقيات مهنة التعليم.°

وقد تّم إنجاز اآلتي:

° االنتهاء من اإعداد االإطار ب�سكله النهائي يف املرحلة الثانية لي�سمل كذلك م�سار الرتقي املهني للمعلمن، وو�سع ال�سوابط اخلا�سة بالرتاخي�س املهنية.°
° رفع الوثيقة ملجل�س التعليم واعتمادها بتاريخ 2016/12/5م. °
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مشروع إنشاء مركز تقييم األداء المدرسي

يهدف المشروع إلى:

° االرتقاء بامل�ستوى التعليمي وجتويد اخلدمات الرتبوية والتعليمية.°
° بناء نظام وا�سح ودقيق لتقييم االأداء وتقدمي الدعم الالزم لالإدارات املدر�سية لتحقيق التطوير ورفع م�ستوى االأداء.°
° رفع تقارير حول جوانب القوة واأولويات التطوير التي تدعم �سناعة القرار واّتخاذه على جميع امل�ستويات بالوزارة.°

وقد تّم إنجاز اآلتي:

° اإن�ساء مكتب الإدارة امل�سروع بقرار وزاري رقم )2015/52٧(.°
° درا�سة االأنظمة العاملية الناجحة يف جمال تقييم االأداء املدر�سي ومراجعتها.°
° اإج��راء درا�س��ة ا�س��تطالعية لر�س��د اجلوان��ب الت��ي حتت��اج اإىل التطوي��ر بنظ��ام تقيي��م االأداء املدر�س��ي م��ن خ��الل مقاب��الت م��ع ع��دد م��ن االإدارات املدر�س��ية وحتلي��ل °

النتائج.
° عر�س نتائج الدرا�سة والتقرير على متخذي القرار بالوزارة.°

مشروع تصنيف المدارس الخاصة:
ي�سعى امل�سروع اإىل و�سع نظام لت�سنيف املدار�س اخلا�سة ح�سب جودتها ومدى قدرتها على اإعطاء اخلدمة املرجوة منها بناًء على تقييم حمايد مبني على معاير 

مقننة، ويهدف اإىل:

° و�سع االأ�س�س لعمليات املتابعة االإدارية والفنية للمدار�س اخلا�سة مما ي�ساعد على �سناعة واتخاذ القرارات املنا�سبة.°
° تقييم جودة اخلدمات التي تقدمها املدر�سة للطلبة. °
° قيام املدار�س بعملية التح�سن امل�ستمر والتطوير الذاتي وفق موؤ�سرات دقيقة ومعاير وطنية معتمدة للو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات املمكنة يف االأداء. °

وقد تّم إنجاز اآلتي:

° االنته��اء م��ن اإع��داد حم��اور التقيي��م واأدوات��ه كاف��ة لت�سني��ف املدار���س اخلا�س��ة م��ن معاي��ر )يبل��غ عدده��ا 1٣4 معي��اراً للتعلي��م املدر�س��ي و10٧ معي��ار للتعلي��م °
قب��ل املدر�س��ي( وموؤ�س��رات )254 موؤ�س��راً للتعلي��م املدر�س��ي و188 موؤ�س��راً للتعلي��م قب��ل املدر�س��ي( وذل��ك ل��� )٧( جم��االت خمتلف��ة وه��ي: القي��ادة واحلوكم��ة -البيئ��ة 

التعليمي��ة -التعلي��م والتعل��م -ال�سح��ة وال�س��المة واالأم��ن -القي��م واملواطن��ة -ال�س��راكة املجتمعي��ة -الق��درة املالي��ة للمدر�س��ة.
° االنتهاء من التحكيم الداخلي لالأدوات.°
° بناء قدرات الكادر الُعماين يف جمال االعتماد املدر�سي.°
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الباب الثاني:
التعليم العالي
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الفصل األول
مؤشرات تعليمية حول 

التعليم العالي
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%50٫48
%48٫٣9

معّدل االلتحاق اإلجمالي: 

معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي للطلبة العمانيين وغير العمانيين:
يو�سح  ال�سكل رقم )16( تطور معدل االلتحاق االإجمايل بالتعليم العايل للطلبة العمانين وغر العمانين للعامن االأكادميين 2015/2014م و2016/2015م.

2016/2015م2015/2014م

141810 1٣9018

شكل رقم )١٦(: عدد المقيدين ومعدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي من الفئة العمرية ١٨-٢٢ 
سنة لجميع المراحل ) للعمانيين وغير العمانيين (
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%55٫01

معدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي للعمانيين
يبن  ال�سكل رقم )1٧( تطور معدل االلتحاق االإجمايل بالعليم العايل للعمانين للعامن االأكادميين 2015/2014م و2016/2015م.

2016/2015م2015/2014م

1٣٧٧٧5 1٣520٧

شكل رقم )١٧(: عدد المقيدين ومعدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي من الفئة العمرية ١٨-٢٢ 
سنة لجميع المراحل ) العمانيين ( 

%5٧٫58
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أعداد مؤسسات التعليم العالي:
بلغ عدد املوؤ�س�سات التعليمية يف العام االأكادميي 201٧/2016م )٧0( موؤ�س�سة تعليمية تنق�سم اإىل: موؤ�س�سات حكومية ويبلغ عددها )41( موؤ�س�سة، وموؤ�س�سات خا�سة 
ويبلغ عددها )29( موؤ�س�س��ة. وقد مثلت املوؤ�س�س��ات احلكومية بال�س��لطنة ن�س��بة )59%( من اإجمايل املوؤ�س�س��ات التعليمية، بينما بلغت ن�س��بة املوؤ�س�س��ات اخلا�سة )%41(. 
وقد تنّوعت هذه املوؤ�س�س��ات لت�س��مل اجلامعات بن�س��بة )1٣%(، والكليات والكليات اجلامعية بن�س��بة )5٧%(، واملعاهد ال�سحية بن�س��بة )19%( ومعاهد تاأهيل ال�سيادين 

بن�سبة )٣%( واأخراً مراكز التدريب املهني بن�سبة )9%( كما هو وا�سح يف ال�سكل رقم )18(.  

شكل رقم )١٨(: عدد ونسبة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في العام 
األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م

%41

موؤ�س�سة
خ��ا�س���ة

موؤ�س�سة 
29حكومية 41

مراكز التدريب 
املهني

%9

املعاهد 
ال�سحية

%19

االإجمايل
%100

كلية
%5٧

40

معاهد تاأهيل 
ال�سيادين

%٣

جامعة
%1٣

%59

9

2

٧0

6

1٣
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أعداد المؤسسات الحكومية والخاصة في العام األكاديمي 2016/2015م مقارنة بالعام األكاديمي 
2017/2016م

بل��غ ع��دد اإجم��ايل املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة بال�س��لطنة )احلكومي��ة واخلا�س��ة( يف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015 )69( موؤ�س�س��ة تعليمي��ة، وازداد الع��دد اإىل )٧0( موؤ�س�س��ة 
تعليمية بحلول العام االأكادميي 201٧/2016م. وترجع هذه الزيادة اإىل ان�سمام جامعة م�سقط جامعًة خا�سًة لي�سبح عدد اجلامعات اخلا�سة )8( جامعات يف العام 

االأكادمي��ي 201٧/2016م مقارن��ة م��ع )٧( جامع��ات خا�س��ة يف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م، بن�س��بة من��و )1%( كم��ا ه��و مو�س��ح يف ال�س��كل رق��م )19(. 

شكل رقم )١9(: أعداد المؤسسات الحكومية والخاصة في العام األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م 
مقارنة بالعام األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م

مراكز االإجمايل
التدريب 

املهني
معاهد 
تاأهيل 

ال�سيادين
املعاهد 
ال�سحية

جامعةكلية

201٧/2016 2016/2015

9

40

1٣

2
6

٧0

8

40

1٣

2
6

69
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أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة 
وخارجها للعام األكاديمي 2017/2016م مع نسبة النمو السنوي مقارنة بالعام األكاديمي 2016/2015م

بل��غ ع��دد الطلب��ة املقبول��ن بنظ��ام القب��ول االإلك��رتوين يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل داخ��ل ال�س��لطنة وخارجه��ا للع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م )25469( طالب��اً وطالب��ة 
منهم )105٣0 من الذكور، و149٣9 من االإناث( وانخف�س هذا العدد لي�سل اإىل )2٣٧٧6( طالباً وطالبة يف العام االأكادميي 201٧/2016م منهم )100٧٧من الذكور، 

و1٣699 م��ن االإن��اث(  مبق��دار )169٣( طالب��اً وطالب��ة اأي بن�س��بة )6٫65%( ح�س��ب بيان��ات نظ��ام القب��ول االإلك��رتوين.

شكل رقم )٢٠(: نسبة النمو السنوي لعدد المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في 
مؤسسات التعليم العالي في العام األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م والعام األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م

201٧/2016م

2٣٧٧6
الع��ام االأكادمي��ي

الع��ام االأكادمي��ي

25469
2016/2015م

ذكور
105٣0

ذكور
100٧٧

اإناث
149٣9

اإناث
1٣699

%6٫65
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145٧6

9٧11

1182

25469

معّدل النمو السنوي للطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي 
داخل السلطنة وخارجها للعام األكاديمي 2017/2016م مقارنة مع العام األكاديمي 2016/2015م.

لق��د انخف���س مع��ّدل النم��و للطلب��ة املقبول��ن بنظ��ام القب��ول االإلك��رتوين يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل احلكومي��ة يف الع��ام االأكادمي��ي 201٧/2016م بن�س��بة )%0٫09( 
اأي اأنه��ا تع��ادل )1٣( طالب��اً وطالب��ة، كم��ا انخف���س مع��ّدل النم��و للطلب��ة املقبول��ن اجل��دد يف موؤ�س�س��ات التعليم العايل اخلا�سة يف العام االأكادميي 201٧/2016م بن�س��بة 
)19٫٣2%( اأي اأنه��ا تع��ادل )18٧6( طالب��اً وطالب��ة، بينم��ا زاد مع��ّدل النم��و للطلب��ة املقبول��ن بنظ��ام القب��ول االإلك��رتوين يف البعث��ات واملن��ح اخلارجية يف العام االأكادميي 

201٧/2016م بن�س��بة )16٫58%( اأي اأنه��ا تع��ادل )196( طالب��اً وطالب��ة ح�س��ب بيان��ات نظ��ام القب��ول االإلكرتوين.

البعثات واملنح االإجمايل
اخلارجية

املوؤ�س�سات 
اخلا�سة

املوؤ�س�سات 
احلكومية

201٧/2016م 2016/2015م

شكل رقم )٢١(: أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في العامين األكاديميين 
٢٠١٦/٢٠١٥م و ٢٠١٧/٢٠١٦م حسب نوع المؤسسة التعليمية ونسبة النمو السنوي

%19٫٣2

%16٫58

%6٫65

%0٫09 2٣٧٧6

1٣٧8

٧8٣5

1456٣
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توزيع الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في جميع مؤسسات التعليم العالي داخل 
السلطنة حسب نوع المؤسسة التعليمية للعام األكاديمي 2017/2016م مقارنة بالعام األكاديمي 

2016/2015م.
يو�س��ح اجل��دول رق��م )16( اأع��داد الطلب��ة املقبول��ن بنظ��ام القب��ول االإلك��رتوين يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل داخ��ل ال�س��لطنة للعام��ن االأكادميي��ن 2016/2015م 
و201٧/2016م، اإذ بل��غ ع��دد الطلب��ة املقبول��ن يف املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة )145٧6( طالب��اً وطالب��ة يف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م، وانخف���س الع��دد اإىل )1456٣( 
طالب��اً وطالب��ة يف الع��ام االأكادمي��ي 201٧/2016. اأم��ا يف البعث��ات واملن��ح الداخلي��ة فبل��غ ع��دد الطلب��ة املقبول��ن )9٧11( طالب��اً وطالب��ة يف الع��ام االأكادميي 2016/2015م، 
وانخف�س هذا العدد اإىل )٧8٣5( طالباً وطالبة يف العام االأكادميي 201٧/2016م، بينما بلغ عدد الطلبة املقبولن يف البعثات واملنح اخلارجية )1182( طالباً وطالبة 

يف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م، وازداد ه��ذا الع��دد لي�س��ل اإىل )1٣٧8( طالب��اً وطالب��ة يف الع��ام االأكادمي��ي 201٧/2016م.

جدول رقم )١٦(: توزيع الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني حسب نوع المؤسسة 

والنوع  االجتماعي للعامين األكاديميين ٢٠١٦/٢٠١٥م و٢٠١٧/٢٠١٦م

نوع املوؤ�س�سة
العام االأكادميي 201٧/2016مالعام االأكادميي 2016/2015م

الن�سبة االإجمايلاإناثذكور
الن�سبة االإجمايلاإناثذكوراملئوية

املئوية

موؤ�س�سات التعليم 
العايل احلكومية

1281164929٣011٫5141٣1546295912٫4جامعة ال�سلطان قابو�س
5421٣٣5٧8٧٧8٣4٫54806٣٣198125٣4٫2الكليات التقنية

4٫5612101816٣06٫9%2159٣61151كليات العلوم التطبيقية
42404241٫٧59005902٫5الكلية الع�سكرية التقنية
معاهد العلوم ال�سحية 
14٣46٧6102٫41244555٧92٫4والتمري�س وال�سيدلة

2٣91٧24111٫62202224421٫9مراكز التدريب املهني
81601410٫6٧٧601٣٧0٫6كلية العلوم ال�سرعية

82491٣10٫5٧5261010٫4معاهد تاأهيل ال�سيادين
٧886669014٫5٧65٧٫2٧91٧664614٫56٣61٫٣االإجمايل
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نوع املوؤ�س�سة
العام االأكادميي 201٧/2016مالعام االأكادميي 2016/2015م

الن�سبة االإجمايلاإناثذكور
الن�سبة االإجمايلاإناثذكوراملئوية

املئوية

بعثات داخلية

8666511٧٣٧٧29٫06985499619٧26٫1كاملة جلميع الطلبة

5689٣215005٫9٣5661٣9694٫1�سمان اجتماعي

٣٧922860٧2٫42٣12654962٫1دخل حمدود

181٣٧6٧19484٣٧٫212856٣٧٧٧662٣2٫2االإجمايل

منح داخلية

911092000٫8529٧1490٫6كاملة جلميع الطلبة

11٣140٫1210120٫1كاملة لل�سمان االجتماعي

1121٣0٫1012120٫1كاملة للدخل املحدود

9٣1٣422٧0٫9541191٧٣0٫٧االإجمايل

بعثات خارجية
6٣٧٣1695٣٣٫٧٧1142411٣54٫8كاملة املجموعة)ب(

859٧1820٫٧949٧1910٫8كاملة املجموعة)اأ(

٧2241٣11٣54٫58055211٣265٫6االإجمايل

منح خارجية
1421٣50٫1162٣٣90٫2كاملة

210120٫001٣1٣0٫1جزئية

16٣14٧0٫216٣6520٫2االإجمايل

105٣0149٣925469100100٧٧1٣6992٣٧٧6100االإجمايل الكلي
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° بلغت ن�سبة الطلبة املقبولن بالتعليم العايل يف موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية للعام االأكادميي 201٧/2016م )%61٫25(.°
° بلغت ن�سبة الطلبة املقبولن بالتعليم العايل يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة للعام االأكادميي 201٧/2016م )٣2٫95%(.°
° بلغت ن�سبة الطلبة املقبولن بالتعليم العايل يف البعثات واملنح اخلارجية للعام االأكادميي 201٧/2016م )%5٫80(.°

توزيع الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني على مؤسسات التعليم العالي داخل 
السلطنة وخارجها حسب التخصص العام في العام األكاديمي 2017/2016م. 

جدول رقم )١٧(: أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في جميع مؤسسات التعليم العالي حسب التخصص العام 
والنوع االجتماعي للعام األكاديمي ٢٠١٧/٢٠١٦م

التخ�س�س العام

االإجمـــــــايل

ذكور

*غير محدد : لم يتم تحديد تخصص الطلبة المقبولين.

إناث

تكنولوجيا المعلومات

الصحة

الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

العمارة واإلنشاء

*غير محدد

اإلدارة والمعامالت التجارية

العلوم الطبيعية والفيزيائية

التربية

الدين والفلسفة

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

المجتمع والثقافة

الفنون اإلبداعية

الخدمات الشخصية

٦9٢٪٤٠9.١9 ٤٨99٢٠٤١

١٠.١٪٢٤٢٣9 ٦٤٠١٧٨٣

9٣٪٤٤.9٧ ١٨٤٧٦٠

١.١١٪٢٦٥ ٣٦٢٢9

٢٤.١٧٪٥٧٤٧ ٢٤٧٨٣٢٦9

٦.٧٥٪١٦٠٥ ٣٧٦١٢٢9

٣.٣٨٪٨٠٤ ٣٥٧٤٤٧

٠.٥٨٪١٣٧ ٧٧٦٠

١٣.٦٪٣٢٥٤9 ٦٢١٢٦٣٣

٤٪١١٧٢.9٣ ٢٤١9٣١

١.٣٢٪٣١٥ ١١٠٢٠٥

٠.٤٧٪١١٢ ٢٠9٢

٠.٢٤٪٥٨ ٣٨٢٠

النسبة المئويةاإلجمالي

100٧٧1٣699 2٣٧٧6%100

١- توزيع الطلبة املقبولني بنظام القبول االإلكرتوين يف موؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة وخارجها ح�سب التخ�س�س العام
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2-  توزيع الطلبة املقبولني بنظام القبول االإلكرتوين يف البعثات واملنح اخلارجية ح�سب التخ�س�س العام 

ي�س��تعر�س اجل��دول رق��م )18( اأع��داد الطلب��ة املقبول��ن بنظ��ام القب��ول االإلك��رتوين يف البعث��ات واملن��ح اخلارجي��ة ح�س��ب التخ�س���س الع��ام للع��ام االأكادمي��ي 201٧/2016م، 
ف�سهد تخ�س�س الهند�سة والتقنيات ذات ال�سلة اأكرب ن�سبة من الطلبة املقبولن اإذ بلغ عددهم )504( طالب وطالبة، مّثل الذكور منهم )4٣6( طالباً اأّما االإناث، فو�سل 
عددهن اإىل )68( طالبة. وياأتي تخ�س�س االإدارة واملعامالت التجارية يف املرتبة الثانية من حيث التحاق الطلبة فيه، فقد بلغت اأعداد الطلبة املقبولن )226( طالباً 
ل الذك��ور منه��م )122( طالب��اً و�س��كلت االإن��اث )104( طالب��ة. وياأت��ي تخ�س���س العل��وم الطبيعي��ة والفيزيائي��ة يف املرتب��ة الثالث��ة، فق��د بلغ��ت اأع��داد الطلبة يف  وطالب��ة، �س��كَّ
هذا التخ�س�س )14٣( طالباً وطالبة، �سّكل الذكور عدد )48( طالباً واالإناث عدد )95( طالبة. وتوزع بقية الطلبة امللتحقن على التخ�س�سات االأخرى وهي: املجتمع 
والثقاف��ة، وال�سح��ة، وتكنولوجي��ا املعلوم��ات، والرتبي��ة، والفن��ون االإبداعي��ة، والعم��ارة واالإن�س��اء، واخلدم��ات ال�س��خ�سية، والزراع��ة والبيئ��ة والعل��وم املرتبط��ة به��ا، اأم��ا 
تخ�س�سي اخلدمات ال�سخ�سية والزراعة والعلوم املرتبطة بها فكانت اأقل التخ�س�سات من ناحية قبول الطلبة حيث بلغت اأعداد الطلبة فيها )٣( و)1( على التوايل. 

جدول رقم )١٨(: أعداد الطلبة المقبولين بنظام القبول اإللكتروني في البعثات والمنح الخارجية حسب التخصص العام والنوع االجتماعي

التخ�س�س العام

االإجمـــــــايل

إناثذكور

العلوم الطبيعية والفيزيائية

تكنولوجيا المعلومات

العمارة واإلنشاء

*غير محدد

اإلدارة والمعامالت التجارية

الصحة

الفنون اإلبداعية

الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

المجتمع والثقافة

التربية

الخدمات الشخصية

٣٦.٥٧٪٥٠٤ ٤٣٦٦٨

٨.٣٥٪١١٥ ٣٤٨١

٣.٢٧٪٤٥ ١١٣٤

٠.٢٢٪٣ ٢١

١٦.٤٠٪٢٢٦ ١٢٢١٠٤

٨.٧٨٪١٢١ ٢٨9٣

٢.٦٪٣٧9 ١١٢٦

٠.٠٧٪١ ٠١

١٠.٣٨٪١٤٣ ٤٨9٥

9٦.٧٥٪٣ ٧٥١٨

٢.٣٢٪٣٢ ١٦١٦

٤.٢١٪٥٨ ٣٨٢٠

82155٧ 1٣٧8%100

النسبة المئويةاإلجمالي

*غير محدد : لم يتم تحديد تخصص الطلبة المقبولين.



81

أعداد الطلبة الُعمانيين وغير الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة 
للعامين األكاديميين 2015/2014م و2016/2015م 

الطلبة الُعمانيون اجلدد مبوؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة للعامني االأكادمييني 20١5/20١4م و20١6/20١5م.

يو�سح �سكل رقم )22( اأّن موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية تاأتي يف املرتبة االأوىل بن�سبة )51٫99%( من اإجمايل عدد الطلبة الُعمانين اجلدد يف العام االأكادميي 
2016/2015م، بينما تاأتي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة يف املرتبة الثانية بن�سبة )48٫01%( من اإجمايل الطلبة الُعمانين اجلدد مبوؤ�س�سات التعليم العايل داخل 

ال�سلطنة.

شكل رقم )٢٢( إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤسسة والنوع االجتماعي 
والمؤهل للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

طلبة الدرا�سات 
العليا

املرحلة اجلامعية 
االأوىل

االإجمايل

284٧٫9298٫21٣

25٣٧٫8048٫05٧

االإجمايل 426

االإجمايل ٣68

1428٫20٣8٫٣45

1158٫2218٫٣٣6

حكومية

االإجمايل 16٫558االإجمايل 16٫1٣2

االإجمايل 16٫٣9٣االإجمايل 16٫025 2016/2015م
العام االأكادميي

2015/2014م
العام االأكادميي

*مصدر البيانات : النظام اإلحصائي للتعليم العالي.
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طلبة الدرا�سات 
العليا

املرحلة اجلامعية 
االأوىل

االإجمايل

٣1٫5٣4

4229٫4159٫8٣٧

5158٫6699٫184

االإجمايل 1٫0٧5

االإجمايل 1٫٣46

65٣6٫2466٫899

8٣15٫1265٫95٧

االإجمايل 16٫٣٧6االإجمايل 16٫٧٣6

االإجمايل 15٫141االإجمايل 1٣٫٧90 2016/2015م

2016/2015م

العام االأكادميي

2015/2014م

٣٣٫294
2015/2014م

العام االأكادميي

االإجمايل الكلي
حكومي وخا�س

خا�سة
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شكل رقم )٢٣( إجمالي عدد الطلبة غير الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤسسة والنوع 
االجتماعي والمؤهل للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

طلبة الدرا�سات 
العليا

طلبة الدرا�سات 
العليا

املرحلة اجلامعية 
االأوىل

املرحلة اجلامعية 
االأوىل

االإجمايل

االإجمايل

24

25

اإناث

اإناث

٣5

٣5٣

اإناث

اإناث

59

٣٧8

اإناث

اإناث

28

4٣

٣9

٣95

6٧

4٣8

االإجمايل 50

االإجمايل ٧1

االإجمايل 40

االإجمايل 86

26

46

ذكور

ذكور

45

452

ذكور

ذكور

٧1

498

ذكور

ذكور

12

4٣

56

502

68

545

حكومية

االإجمايل 80

االإجمايل 805

االإجمايل 1٣0

االإجمايل 8٧6

االإجمايل 95

االإجمايل 89٧

االإجمايل 1٣5

االإجمايل 98٣

2016/2015م

2016/2015م

العام االأكادميي

العام االأكادميي

2015/2014م

2015/2014م

العام االأكادميي

العام االأكادميي

1٫118
2016/2015م

1٫006
2015/2014م

االإجمايل الكلي
حكومي وخا�س

الطلبة غري الُعمانيني اجلدد مبوؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة للعامني االأكادمييني 20١5/20١4م و20١6/20١5م

خا�سة
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اأعداد الطلبة الُعمانيني وغري الُعمانيني اجلدد مب�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل ال�سلطنة للعامني الأكادمييني 2015/2014م و2016/2015م.

جدول رقم )١9( إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين وغير الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة حسب المؤسسة 
والنوع االجتماعي للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

16٫688

االإجمايل
الكلي

16٫528

1٧٫612

٣4٫٣00٣2٫652

16٫124

%48٫65

%9٧٫0٧

 الن�سبة
املئوية

الن�سبة املئويةالن�سبة املئوية

 الن�سبة
املئوية

%50٫62

%96٫58

%51٫٣5

%2٫9٣

%100

%100

%100

%100

%49٫٣8

%٣٫42

16٫558

٣٣٫294

 عماين
االإجمايل

2016/2015م2015/2014م

16٫٣9٣

٣1٫5٣4

16٫٧٣6

1٫006

٣٣٫294

٣4٫٣00

٣1٫5٣4

٣2٫652

15٫141

1٫118

1٣0

 غر
 عماين

االإجمايل

1٣5

8٧6

1٫0061٫118

98٣

2016/2015م 2015/2014م
 غر

 عماين
االإجمايل

 عماين
االإجمايل

االإجمايل
الكلي

جدول رقم )٢٠( إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين وغير الُعمانيين الجدد بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة للعامين 
األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م.

حكومية

خا�سة

االإجمايل
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جدول رقم )٢١(: إجمالي عدد الدارسين الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للمرحلة الجامعية األولى 
والدراسات العليا للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م حسب النوع االجتماعي والمؤهل

أعداد الطلبة الدارسين الُعمانيين للعام األكاديمي 2016/2015م حسب نوع مؤسسات التعليم 
العالي )حكومي/خاص( والبعثات والمنح والمؤهل الدراسي والنوع االجتماعي مقارنة بالعام 

األكاديمي 2015/2014م.

م�ستوى املوؤهلنوع املوؤ�س�سة
2016/2015م2015/2014م

االإجمايلاإناثذكوراالإجمايلاإناثذكور

خا�سة
1٫5551٫0062٫5611٫٧441٫1152٫859طلبة الدرا�سات العليا

20٫16142٫62462٫٧8520٫2594٣٫5٧46٣٫8٣٣املرحلة اجلامعية االأوىل

21٫٧164٣٫6٣065٫٣4622٫00٣44٫68966٫692االإجمايل

حكومية
٣4٧62096٧٣٣558892٣طلبة الدرا�سات العليا

٣1٫6٧5٣0٫٣4٧62٫022٣1٫5٣٣٣2٫٣٣06٣٫86٣املرحلة اجلامعية االأوىل

٣2٫022٣0٫96٧62٫989٣1٫868٣2٫91864٫٧86االإجمايل

البعثات اخلارجية
6٣551٣1٫14822٣2٣045٣طلبة الدرا�سات العليا

٣٫5٣92٫1855٫٧24٣٫6262٫2185٫844املرحلة اجلامعية االأوىل

4٫1٧42٫6986٫8٧2٣٫8492٫4486٫29٧االإجمايل

5٧٫912٧٧٫2951٣5٫20٧5٧٫٧2080٫0551٣٧٫٧٧5االإجمايل الكلي
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شكل رقم )٢٤(: عدد ونسبة نمو الدارسين غير الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة في المرحلة الجامعية 
األولى والدراسات العليا في العام األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م مقارنة بالعام األكاديمي ٢٠١٥/٢٠١٤م

2284 22٣1

1٧٣1 1580
%5٫٣5

2016/2015م

ن�سبة النمو

االإجمايل
4015

االإجمايل
٣811

2015/2014م
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الخريجون في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للعام األكاديمي 2016/2015م مع 
نسبة النمو السنوي مقارنة بالعام األكاديمي 2015/2014م.

شكل رقم )٢٥(: إجمالي عدد الخريجين الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للمرحلة الجامعية األولى 
والدراسات العليا للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

البعثات اخلارجيةخا�سة

4889

6249

االإجمايل 96٧8

االإجمايل 11٣62

4٧89

511٣

18526

2٣108

5264

٧256

االإجمايل 8٣90

االإجمايل 110٧9

٣126

٣82٣

211

٣٣٧

االإجمايل 458

االإجمايل 66٧

24٧

٣٣0

حكومية

2016/2015م

2015/2014م

االإجمايلالعام االأكادميي
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الشكل رقم )٢٦(: نسبة الخريجين الُعمانيين في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للعامين األكاديميين 
٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م 

8162

10٣64

2015/2014م

9266

1٣842

2016/2015م

%24٫٧٣
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شكل رقم )٢٧(: إجمالي عدد الطلبة الُعمانيين المنسحبين من الدراسة من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 
للمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م

البعثات خا�سة
اخلارجية

٧20

1019

االإجمايل 4985

االإجمايل 6108

4265

5089

10541

11185

٣088

25٣2

االإجمايل 5529

االإجمايل 50٧5

2441

254٣

1٣

1

االإجمايل 2٧

االإجمايل 2

14

1

حكومية

2016/2015م

٧٫80%2015/2014م

%8٫16

ن�سبة
املن�سحبن االإجمايلالعام االأكادميي
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معّدل األداء األكاديمي العام للطلبة الخريجين حسب النوع ونوع مؤسسات التعليم العالي 
)حكومية/خاصة( للعامين األكاديميين 2015/2014م و2016/2015م.

تقدير املوؤهلنوع املوؤ�س�سة
2016/2015م2015/2014م

الن�سبة االإجمايلاإناثذكور
الن�سبة االإجمايلاإناثذكوراملئوية

املئوية

خا�سة

5٫٧2%8٫961624٧26٣4%202550٧52ناجح

29٫1٧%2٧٫8٣1٫2162٫016٣٫2٣2%8991٫4٣62٫٣٣5جيد

21٫86%19٫٣9٧4٣1٫6٧92٫422%4991٫1281٫62٧جيد جداً

2٧٫40%29٫541٫1201٫916٣٫0٣6%1٫04٧1٫4٣12٫4٧8مقبول

10٫00%10٫06٣٣0٧٧81٫108%٣28516844ممتاز

امتياز مع مرتبة 
2٫٣8%2٫0٧82182264%5112٣1٧4ال�سرف

٣٫46%2٫151٧021٣٣8٣%10080180�سعيف

100%100٣٫82٣٧٫25611٫0٧9%٣٫1265٫2648٫٣90االإجمايل

يت�س��ح م��ن اجل��دول رق��م )22( اأن اأعل��ى ن�س��بة مع��ّدل االأداء االأكادمي��ي الع��ام للطلب��ة الُعماني��ن اخلريج��ن يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اخلا�س��ة ه��ي ملعّدل جيد بن�س��بة 
)29٫1٧%( ثم معّدل مقبول بن�سبة )2٧٫40%(، ثم معّدل جيد جداً بن�سبة )21٫86%(، ثم ممتاز بن�سبة )10%(، واأخراً ناجح بن�سبة )5٫٧2%(. اأما فيما يتعلق مبعّدل 
اأداء الطلب��ة مبوؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل احلكومي��ة ف��اإّن اأعل��ى مع��ّدل للطلب��ة ه��و جي��د بن�س��بة )٣6٫98%(، ث��م جي��د ج��داً بن�س��بة )٣1٫60%(، ث��م مقب��ول بن�س��بة )%18٫9٧(، 
ل اأي  ث��م ممت��از بن�س��بة )٧٫99%(، وناج��ح بن�س��بة )٣٫52%(، واأخ��راً امتي��از مبرتب��ة ال�س��رف )0٫62%(. اأم��ا مع��ّدالت االأداء االأكادمي��ي لطلب��ة البعث��ات اخلارجي��ة فلم ُت�س��جَّ

مع��ّدالت اأداء للخريجن.  

جدول رقم )٢٢(: معّدل األداء األكاديمي العام للطلبة الُعمانيين الخريجين من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 
للعامين األكاديميين ٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م



91

تقدير املوؤهلنوع املوؤ�س�سة
2016/2015م2015/2014م

الن�سبة االإجمايلاإناثذكور
الن�سبة االإجمايلاإناثذكوراملئوية

املئوية

حكومية

٣٫52%٣٫09٣0991400%24455299ناجح

٣6٫98%٣6٫4٣2٫1٧42٫0284٫202%2٫06٧1٫459٣٫526جيد

٣1٫60%٣4٫4٣9602٫6٣0٣٫590%1٫09٣2٫2٣9٣٫٣٣2جيد جداً

18٫9٧%16٫٧21٫4٧٣6822٫155%1٫1824٣61٫618مقبول

٧٫99%8٫59150٧58908%1896428٣1ممتاز

امتياز مع مرتبة 
0٫62%0٫٣82050٧0%٧٣0٣٧ال�سرف

0٫٣٣%0٫042٧10٣٧%404�سعيف

0%0٫٣2000%٣28٣1ال ينطبق

100%1005٫11٣6٫24911٫٣62%4٫٧894٫8899٫6٧8االإجمايل

100%100٣٣0٣٣٧66٧%24٧211458ناجحالبعثات اخلارجية

100%100٣٣0٣٣٧66٧%24٧211458االإجمايل

8٫16210٫٣6418٫5269٫2661٣٫8422٣٫108االإجمايل الكلي
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البحث والنشر العلمي

أواًل : جامعة السلطان قابوس

البحث العلمي:

النشر العلمي:
ُيع��ّد الن�س��ر العلم��ي موؤ�س��راً لالأن�س��طة والدرا�س��ات البحثي��ة الت��ي تق��ام يف املوؤ�س�س��ات االأكادميي��ة والبحثي��ة، حي��ث ت�سطل��ع اجلامع��ة ب��دور حي��وي يف دع��م عملي��ة الن�س��ر 

العلم��ي وتقنين��ه؛ اإذ بل��غ جمم��وع االأوراق العلمي��ة املن�س��ورة يف جم��الت علمي��ة من��ذ الع��ام 2000م وحت��ى الع��ام 2015م )10٧٣9( ورق��ة علمي��ة. 

يف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015، مّت ن�س��ر م��ا جمموع��ه )49٧( ورق��ة علمي��ة يف املج��الت العلمي��ة، حي��ث اأ�س��همت الكلي��ات العلمي��ة باجلامع��ة يف ن�س��ر )٣95( ورق��ة علمي��ة 
يف ه��ذه املج��الت باملقارن��ة م��ع )102( ورق��ة علمي��ة اأ�س��همت يف ن�س��رها الكلي��ات االإن�س��انية باجلامع��ة. كم��ا مّت تق��دمي م��ا جمموع��ه )456( ورق��ة علمي��ة يف املوؤمت��رات 
العلمية، حيث اأ�سهمت الكليات العلمية باجلامعة يف تقدمي ما ن�سبته 56٫1% من اإجمايل تلك االأوراق باملقارنة مع اإ�سهامات الكليات االإن�سانية باجلامعة والتي بلغت 
)4٣٫9%(. واجل��دول رق��م )24( يو�س��ح اأع��داد االأوراق العلمي��ة الت��ي قام��ت بن�س��رها كلي��ات اجلامع��ة يف املج��الت العلمي��ة، واأع��داد االأوراق العلمي��ة الت��ي مّت تقدميه��ا يف 

املوؤمت��رات العلمي��ة يف الع��ام االأكادميي 2016/2015.

 املنح
اال�سرتاتيجية

٣٣ 18 5 6 6٣
املنح الداخلية

 املنح امل�سرتكة
 بن اجلامعة
 وغرها من
اجلامعات

 منح جمل�س
البحث العلمي

 اخلدمات
اال�ست�سارية

    الجدول رقم )٢٣( المنح البحثية والخدمات االستشارية في جامعة السلطان قابوس للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(
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الجدول رقم )٢٤( أعداد األوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية والمقدمة في المؤتمرات حسب كليات جامعة السلطان قابوس

وفيم��ا يتعل��ق بامل�س��اركات اخلارجي��ة، �س��ارك 6٣9 اأكادميي��اً م��ن اجلامع��ة يف موؤمت��رات علمي��ة خ��الل الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015، حي��ث �س��كل االأكادميي��ون املنت�س��بون 
للكليات العلمية ما ن�سبته 41% من اإجمايل عدد امل�ساركن، تالهم االأكادمييون املنت�سبون للكليات االإن�سانية بن�سبة ٣1٫8%، يف حن �سكل منت�سبو امل�ست�سفى اجلامعي 

ن�سبة 1٧٫5% من اإجمايل امل�ساركن. 

ويف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م اأ�س��درت اجلامع��ة )16( ع��دداً م��ن املج��الت العلمي��ة، احت��وت عل��ى )2٣0( ورق��ة علمي��ة، وال�س��كل رق��م )28( يو�س��ح اأع��داد املج��الت 
العلمي��ة ال�س��ادرة ع��ن اجلامع��ة واأع��داد االأوراق العلمي��ة املن�س��ورة به��ا يف الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م.

٧٣٣9112

٣4٧4

٧4

108

264268

٣9٧411٣

العلوم الزراعية والبحرية

احلقوق

االآداب والعلوم االجتماعية

الهند�سة

االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية

الطب والعلوم ال�سحية

العلوم  

الرتبية

التمري�س

االإجمايل العام

٣101٣

88162

8٧

140

42

92

129

2٣2

٧

49٧

9

456

16

95٣

عدد االأوراق العلمية
املقدمة يف املوؤمترات

عدد االأوراق العلمية
االإجمايلاملن�سورة يف جمالت علمية الكليات
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الشكل رقم )٢٨( أعداد المجالت العلمية الصادرة عن جامعة السلطان قابوس وأعداد األوراق العلمية المنشورة بها

28

2٣0 16

48

15

108

1٣

18

٣

4

2

4

1

2

جملة االآداب والعلوم االجتماعية

اأعداد االأوراق العلمية عدد االإ�سدارات

جملة الدرا�سات الرتبوية والنف�سية

جملة البحوث الهند�سية

املجلة الطبية جلامعة ال�سلطان قابو�س

جملة البحوث للعلوم الزراعية والبحرية

جملة العلوم جلامعة ال�سلطان قابو�س
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ثالثًا: الكليات التقنية:

الجدول رقم )٢٦( إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة  في الكليات التقنية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(
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االإجمايلنزوى عربي �سور �ساللة �سحار الر�ستاق كلية العلوم التطبيقية

عدد البحوث املن�سورة
عدد البحوث غر املن�سورة

االإجمايل 

ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية

جدول رقم )٢٥( إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة في كليات العلوم التطبيقية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(

البحوث غر املن�سورة

221

50 1٧1

البحوث املن�سورة احلالة
العدد

االإجمايل
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رابعًا: المعاهد الصحية:

الجدول رقم )٢٧( إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة  في المعاهد الصحية  للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(

خامسًا: الجامعات والكليات الخاصة:

الجدول رقم )٢٨( إجمالي البحوث المنشورة وغير المنشورة  في الجامعات والكليات الخاصة )٢٠١٦/٢٠١٥م(

غر املن�سور

5 2٧ ٣2

املن�سور اإجمايل البحوث

عدد البحوث غر املن�سورة عدد البحوث املن�سورة اجلامعة/الكلية اخلا�سة

+118
22 بحث من�سور يف موؤمتر دويل

21 بحث من�سور يف موؤمتر اإقليمي
11

88-

485

جامعة نزوى

جامعة ال�سرقية

جامعة �سحار

جامعة الربميي

2٧9
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104

141

٣

٧2

جامعة ظفار

كلية الربميي اجلامعية

كلية ُعمان البحرية الدولية

كلية الزهراء للبنات

كلية م�سقط

اجلامعة العربية املفتوحة

كلية جمان

كلية مزون

اجلامعة االأملانية للتكنولوجيا

كلية ُعمان الطبية

كلية �سور اجلامعية

كلية كالدونيان الهند�سية

كلية ُعمان لالإدارة والتكنولوجيا
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٧

٣

16

٣2

68

2

كلية البيان

كلية ال�سرق االأو�سط

كلية اخلليج

كلية وجلات

الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

كلية ُعمان لل�سياحة
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الفصل الثاني
أبرز مشاريع وبرامج 

التعليم العالي
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أواًل: جامعة السلطان قابوس :

خطة الجامعة االستراتيجية طويلة المدى )2040-2016(
مّت و�س��ع اخلط��ة اال�س��رتاتيجية طويل��ة امل��دى جلامع��ة ال�س��لطان قابو���س )2016 – 2040( لتك��ون مت�س��قة م��ع خط��ط التنمي��ة ال�س��املة للب��الد. واأول��ت اجلامع��ة عن��د 
و�س��ع اخلط��ة اهتمام��اً بالتوجه��ات الوطني��ة والدولي��ة ومبختل��ف اجلوان��ب ال��الزم توافره��ا يف اجلامع��ات الناجح��ة، وا�سرت�س��دت باال�س��رتاتيجية الوطني��ة للتعلي��م 

)2040( وكذل��ك باخلط��ط الوطني��ة االأخ��رى ذات العالق��ة.

تغط��ي اخلط��ة خم�س��ة جم��االت ا�س��رتاتيجية باعتباره��ا اأ�سا�س��ية لتحقي��ق روؤي��ة اجلامع��ة، وه��ي: التعليم والتعلم ملرحلة الدرا�س��ات اجلامعي��ة االأوىل، والتعليم والتعلم 
ملرحل��ة الدرا�س��ات العلي��ا، والبح��ث العلم��ي، واالإب��داع واالبت��كار، والتفاع��ل م��ع املجتم��ع. كم��ا مّت حتدي��د �س��بعة مُمّكن��ات ل�سم��ان حتقي��ق االأه��داف اال�س��رتاتيجية له��ذه 
املجاالت وهي: احلوكمة واالإدارة، والقدرة املالية، واملوارد الب�سرية، والتعاون الدويل، والبيئة الطالبية، والبنية االأ�سا�سية واخلدمات امل�ساندة، واخلدمات ال�سحية 

والطبية مل�ست�س��فى جامعة ال�س��لطان قابو�س. 

��ن، بحي��ث �س��يتّم تنفيذه��ا م��ن خ��الل خم���س خط��ط عملي��ة متو�س��طة امل��دى تب��داأ باخلط��ة  ويف ه��ذه اخلط��ة، مّت و�س��ع اأه��داف ا�س��رتاتيجية ومب��ادرات ل��كل جم��ال ومُمكِّ
اال�س��رتاتيجية متو�س��طة املدى االأوىل )2016-2020( لتتزامن مع اخلطط اخلم�س��ية للتنمية يف ال�س��لطنة.

المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل

قام��ت جامع��ة ال�س��لطان قابو���س _ومببارك��ة م��ن جمل���س التعلي��م_ بتنفي��ذ امل�س��روع الوطن��ي ملواءم��ة خمرج��ات موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل م��ع احتياج��ات ومتطلب��ات 
�س��وق العمل الُعماين، وذلك بالتعاون والتن�س��يق مع اجلهات املخت�سة ل�سمان اإجناز االأهداف املر�س��ومة لهذا امل�س��روع الوطني. 

وقد حرص المشروع على تحقيق األهداف األساسية اآلتية:

° درا�سة االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية ل�سوق العمل الُعماين كماً وكيفاً.°

° اإن�ساء قاعدة بيانات متخ�س�سة وم�ستمرة لربط التعليم ب�سوق العمل واحتياجات التنمية. °

° درا�سة حتقيق خمرجات التعليم العايل ومواءمته مع احتياجات �سوق العمل وربطها مبتطلبات التنمية واملجتمع.°
متّك��ن امل�س��روع م��ن اإن�س��اء قاع��دة بيان��ات متخ�س�س��ة، وتقدي��ر االحتياج��ات احلالي��ة وامل�س��تقبلية ل�س��وق العم��ل الُعم��اين م��ن حي��ث االأع��داد املتوقع��ة وامله��ارات املطلوب��ة. 
كم��ا مّت بن��اء من��وذج اقت�س��ادي لتقدي��ر تل��ك االحتياج��ات وف��ق �س��يناريوهات اقت�سادي��ة خمتلف��ة، وو�س��ع دلي��ل لرب��ط الوظائ��ف وامله��ن بالتخ�س�س��ات ل��كال القطاع��ن 

احلكوم��ي واخلا���س، وبن��اء نظ��ام اإلك��رتوين يتي��ح حتدي��ث بيان��ات الوظائ��ف والتخ�س�س��ات للح�س��ول عل��ى نتائ��ج املواءم��ة ب�س��كل ف��وري.

ويف اجلان��ب االآخ��ر، ق��ام امل�س��روع بتقدي��ر خمرج��ات موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل ح�س��ب تخ�س�ساته��ا الرئي�س��ية والفرعي��ة، حي��ث مّت مواءمته��ا م��ع االأع��داد املق��درة 
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الحتياجات �سوق العمل الُعماين حتى العام 20٣0م. وقد نتج عن تلك املواءمة عجز يف خمرجات بع�س التخ�س�سات عن مقابلة كامل االحتياجات من جهة، وفائ�س 
يف خمرج��ات بع���س التخ�س�س��ات م��ن جه��ة اأخ��رى.

مؤشرات قياس أداء الجامعة
حتظ��ى عملي��ة قيا���س االأداء يف اجلامع��ات باهتم��ام كب��ر مل��ا له��ا م��ن دور فاع��ل يف م�س��اعدتها عل��ى تقيي��م املمار�س��ات، وو�س��ع احلل��ول لتحقي��ق االأه��داف املو�سوع��ة. 
وحر�س��اً م��ن جامع��ة ال�س��لطان قابو���س عل��ى حتقي��ق ر�س��التها واأهدافه��ا، فق��د اأن�س��اأت نظام��اً م��ن م�س��توين للتقيي��م اخلارج��ي الأدائه��ا يف املجال��ن االأكادمي��ي واالإداري. 
وي�س��مل اأح��د نظام��ي التقيي��م اخلارج��ي تقييم��اً �س��نوياً لالمتحان��ات ونتائجه��ا، وه��ذا النظ��ام ه��و ممار�س��ة دولي��ة معروف��ة با�س��م نظ��ام املمتحن اخلارج��ي، حيث ت�سمن 
اجلامعة بهذه الطريقة تقييماً �سنوياً خارجياً لرباجمها االأكادميية. اأما النظام الثاين للتقييم اخلارجي فينطوي على ت�سكيل فريق من 4-5 اأ�سخا�س ممن ي�سهد 

له��م دولي��اً باخل��ربة يف اإدارة اجلامع��ات، ليقوم��وا بتقيي��م اأداء اجلامع��ة ككل، وتت��ّم ه��ذه العملي��ة كل 5 اأو 6 �س��نوات.
ع��الوًة عل��ى ذل��ك، يخ�س��ع اأداء اجلامع��ة داخلي��اً للمراقب��ة املنتظم��ة عل��ى اجل��ودة، م��ن خ��الل موؤ�س��رات قيا���س االأداء الرئي�س��ية؛ وذل��ك م��ن اأج��ل الو�س��ول اإىل م��ا تطمح 

اإلي��ه م��ن متيز يف االأداء.

 ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية

 البوابة األكاديمية اإللكترونية
مم��ت البواب��ة االأكادميي��ة االإلكرتوني��ة لتق��دم جمموع��ة م��ن اخلدم��ات لطلب��ة كلي��ات العل��وم التطبيقي��ة واالأكادميي��ن العامل��ن به��ا، وتت�سم��ن �سفحت��ن، �سفح��ة  �سُ
الطالب وت�سمل: خدمة طلب تغير التخ�س�س، وك�سف العالمات، وتقرير ن�سبة الغياب الف�سلية، واجلدول الدرا�سي، اأما �سفحة االأكادميي فت�سمل: قوائم الطلبة 
املقيدي��ن ل��دى جمموع��ات االأكادمي��ي، قوائ��م احل�س��ور للطلب��ة، وج��دول املدر���س، وج��دول الطال��ب، واالط��الع عل��ى ك�س��ف العالم��ات يف ح��ال كان املدر���س ه��و املر�س��د 

االأكادمي��ي. وق��د مّت تفعي��ل البواب��ة ر�س��مياً يف الف�س��ل االأكادمي��ي.

)Blackboard( تجديد نظام التعليم اإللكتروني 
امل�س��روع عب��ارة ع��ن قاع��دة بيان��ات متكامل��ة تت�سم��ن البح��وث، واملج��الت والكت��ب االإلكرتوني��ة، وقواع��د البيان��ات البحثي��ة، ويه��دف ه��ذا امل�س��روع اإىل �سم��ان ا�س��تمرار 

تق��دمي اخلدم��ة املعلوماتي��ة ملنت�س��بي كلي��ات العل��وم التطبيقي��ة، واالإتاح��ة املبا�س��رة واملتج��ددة للدوري��ات االإلكرتوني��ة جلمي��ع طلب��ة الكلي��ات والهيئ��ة التدري�س��ية بها.  
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ثالثًا: الكليات التقنية

إدخال تقنيات التعليم والتدريب اإللكتروني في العملية التعليمية:
عمل��ت الكلي��ات التقني��ة منف��ردة بو�س��ع اخلط��ط وبرام��ج التدري��ب للمحا�سري��ن والطلب��ة لتطبي��ق التعلي��م االإلك��رتوين، وبن��اًء علي��ه، ت�س��تخدم جمي��ع الكلي��ات حالي��اً 
تطبي��ق التعلي��م االإلك��رتوين املفت��وح )Moodle( وه��و مثب��ت للطلب��ة واملحا�سري��ن عل��ى �س��بكات الكلي��ات لال�س��تفادة من��ه يف حتمي��ل اخلط��ط وامل��واد الدرا�س��ية وامل��وارد 
التعليمي��ة املتنوع��ة وت�س��تخدمه لعم��ل االمتحان��ات االإلكرتوني��ة )online exams( لبع���س املق��ررات الت��ي ُتدر���س يف خمت��ربات احلا�س��وب، واإن�س��اء منتدي��ات نقا���س 
وتوا�س��ل ب��ن الطلب��ة واملحا�سري��ن للمق��ررات املختلف��ة. كم��ا تعم��ل الكلي��ات عل��ى متك��ن الطلب��ة واملحا�سري��ن م��ن الو�س��ول اإىل التطبي��ق داخ��ل الكلي��ات وخارجه��ا 
با�س��تخدام الهوات��ف الذكي��ة.  ولتعزي��ز تطبي��ق التعلي��م االإلك��رتوين وت�س��ريعه، فق��د قام��ت وزارة الق��وى العامل��ة بدع��م الكلي��ات التقني��ة لتوف��ر امل��وارد التعليمي��ة التي 
ت�س��اعد املحا�سري��ن والطلب��ة عل��ى تطبيق��ه؛ حي��ث بلغ��ت اأع��داد خمت��ربات احلا�س��وب يف جمي��ع الكلي��ات التقني��ة حت��ى تاريخ��ه )186( خمت��رباً م��زوداً باأح��دث اأجه��زة 
احلا�سوب، والتي و�سل عددها اإىل )5590( حا�سباً اآلياً بواقع )٧( طلبة للحا�سوب الواحد، هذا باالإ�سافة اإىل تخ�سي�س حا�سوب مكتبي لكل حما�سر. كما ومّت ترقية 
ال�سبكات داخل الكليات وجعلها ال�سلكية لتمكن الطلبة واملحا�سرين من ا�ستخدام حوا�سيبهم ال�سخ�سية املحمولة وربطها بال�سبكة من اأي مكان داخل حرم الكلية، 

ومّت اأي�س��اً ترقي��ة �س��رعة االإنرتن��ت م��ن )٣2 Mbps( اإىل )Mbps 155( يف الكلي��ة التقني��ة العلي��ا، وم��ن )Mbps 14( اإىل )Mbps 100( يف الكلي��ات االأخ��رى.

تعزيز التعلم الذاتي للطلبة واعتماد نظام الموارد التعليمية المفتوحة:
اعتم��دت الكلي��ات التقني��ة يف ر�س��التها وخططه��ا اال�س��رتاتيجية املحدث��ة )201٣-2018( اأح��د االأه��داف وه��و "جع��ل التعلي��م متمح��ور ح��ول الطال��ب" وذل��ك لتعزي��ز 
التعل��م الذات��ي للطلب��ة ودعم��ه. وقام��ت املديري��ة العام��ة للتعلي��م التقن��ي اإث��ر ذل��ك، وم��ن خ��الل اإح��دى ور���س تب��ادل اخلربات، باإع��داد وتطوير منهجي��ة موحدة للتعلم 
املتمركز حول الطالب تكون مبثابة دليل عمل الكليات والوحدات االأكادميية كافة واملحا�سرين والطلبة فيها. وبداأت الكليات بو�سع االآليات واالإجراءات واخلطط 
جلع��ل الطال��ب ه��و حم��ور العملي��ة التعليمي��ة م��ن خ��الل زي��ادة م�س��اركة الطلب��ة داخ��ل القاعات ال�سفية وخارجها، وت�س��جيع العمل اجلماعي وتطوي��ره، وتعزيز التعلم 
الذات��ي امل�س��تمر لديه��م. كم��ا قام��ت ال��وزارة باعتم��اد تطبي��ق نظ��ام امل��وارد التعليمي��ة )االإلكرتوني��ة( املفتوح��ة يف الكلي��ات التقنية وبو�سع اخلط��ط وتنفيذها والتدريب 
عل��ى النظ��ام، حي��ث يج��ري حالي��اً تعمي��م العملي��ة عل��ى املق��ررات كله��ا يف االأق�س��ام كاف��ة يف الكلي��ات التقني��ة ال�س��بع، وذلك بهدف توفر م�سادر التعل��م الر�سينة للطلبة، 

وم�س��اعدتهم يف التو�س��ع يف احل�سول على املعلومات ،وطرق التحليل، وحل امل�س��كالت؛ لتح�س��ن اآدائهم الدرا�س��ي.

برامج التأهيل للدراسات العليا )الماجستير والدكتوراة(
ه��و اأح��د برام��ج وزارة القوىالعامل��ة لتاأهي��ل الك��وادر الُعماني��ة اأكادميي��اً م��ن قب��ل اأرق��ى اجلامع��ات العاملي��ة يف خمتل��ف التخ�س�س��ات املطروح��ة يف الكلي��ات التقني��ة 
حي��ث تاأت��ي خط��ة تاأهي��ل ه��ذه الك��وادر م��ن خ��الل برناجم��ي اإع��داد حما�س��ر )املاج�س��تر( وبرنام��ج الدكت��وراة.  يق��وم برنام��ج اإع��داد حما�س��ر بتعزي��ز ال��كادر التدري�س��ي 
واالأكادميي يف الكليات التقنية من خالل ا�ستقطاب الكفاءات من خريجي البكالوريو�س من خمتلف اجلهات التعليمية، وتدريبها وتاأهيلها بناًء على برنامج تدريبي 
ينف��ذ م��ن قب��ل املديري��ة العام��ة للتعلي��م التقن��ي. وق��د اأثب��ت الربنام��ج اأهميت��ه يف دف��ع ال��كادر االأكادمي��ي يف الكلي��ات التقني��ة نح��و االأم��ام، االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل حت�س��ن 
اإنتاجية العمل االأكادميي، وزيادة اأعداد املحا�سرين الُعمانين مقارنة بنظرائهم الوافدين ب�سكل تدريجي ومدرو�س. هذا وُيعد برنامج الدكتوراة ملحا�سري الكليات 

اأح��د خط��ط ال��وزارة لتطوي��ر منظوم��ة التعلي��م التقن��ي وتعزي��ز جماالت البحث واالإدارة واال�ست�س��ارات.
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امل�س��روع متوا�س��ل من��ذ الع��ام 2005 وف��ق خط��ة ابتع��اث �س��نوية ملختل��ف التخ�س�س��ات املطروح��ة يف الكلي��ات، حي��ث مّت لغاي��ة الع��ام االأكادمي��ي 2016/2015م ابتع��اث ت�س��ع 
دفع��ات باإجم��ايل ع��دد )299( للماج�س��تر و)1٣5( للدكت��وراة. ه��ذا وي�س��مل الربنام��ج خط��ة تدريبي��ة مل�س��اعدي املحا�سري��ن مل��دة �س��تة اأ�س��هر، بواق��ع �س��هرين يف الكلي��ات 
التقني��ة لتدريبه��م عل��ى ط��رق ومه��ارات التدري���س، واإدارة الطلب��ة والتق��ومي وتلبي��ة احتياج��ات الدع��م االأكادمي��ي للطلب��ة، وا�س��تخدام التكنولوجي��ا وامل��وارد التعليمي��ة 

املفتوح��ة يف التدري���س، والف��رتة املتبقي��ة )اأربع��ة اأ�س��هر( يف موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���س للتدري��ب وك�س��ب امله��ارات العلمي��ة ذات العالق��ة بالتخ�س���س. 

بل��غ ع��دد املبتعث��ن للع��ام االأكادمي��ي )2016/2015( )20( مبتعث��اً لني��ل �س��هادة املاج�س��تر و )112( عل��ى مقاع��د الدرا�س��ة للدكت��وراآه، حي��ث بل��غ ع��دد خريج��ي املاج�س��تر 
لهذه ال�سنة )٣( مبتعث وعدد )14( خريج دكتوراة، حيث تقوم الوزارة �سنوياً بابتعاث عدد من الكفاءات الُعمانية لتاأهيلهم وتطوير قدراتهم للعمل كمحا�سرين يف 

الكليات التقنية.

برنامج التفرغ الجزئي 
ه��و برنام��ج ي�س��عى للتطوي��ر واالرتق��اء يف تاأهي��ل الق��وى الب�س��رية العامل��ة يف القطاع��ن الع��ام واخلا���س يف ال�س��لطنة. يتي��ح ه��ذا الربنام��ج موا�سل��ة الدرا�س��ة لتطوي��ر 
املعرف��ة وامله��ارات والق��درات واخل��ربات للعامل��ن م��ن خ��الل من��ح الفر�س��ة مل��ن �س��بق ل��ه الدرا�س��ة يف الكلي��ات التقنية اأو اأحد موؤ�س�س��ات التعليم العايل اأو ممن مل ي�س��بق 
ل��ه الدرا�س��ة يف اأح��د موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل م��ن خريج��ي التعلي��م الع��ام واملوفدي��ن م��ن جه��ات عمله��م للدرا�س��ة بالكلي��ات التقني��ة عل��ى نفقتهم اخلا�س��ة اأو على نفقة 
جهات عملهم للح�سول على م�ستويات اأعلى مثل الدبلوم اأو الدبلوم املتقدم اأو البكالوريو�س لتلبية متطلبات �سوق العمل من املهارات واملعارف، ويهدف امل�سروع اإىل:

° توفر فر�س تعليم تقني مرن يراعي ظروف العاملن بالقطاعن العام واخلا�س ورغبتهم يف اال�ستزادة من املعرفة العلمية والتقنية.°
° نقل اخلربات العملية من واقع حقل العمل اإىل الكليات التقنية.°
° زيادة جماالت التعاون وال�سراكة يف جوانب التعليم والتدريب بن الوزارة والقطاعن العام واخلا�س.°
° حتفيز العاملن يف القطاعن العام واخلا�س على تطوير قدراتهم املهنية.°
° تلبية متطلبات �سوق العمل من املهارات واملعارف.°
° ت�سجيع التعليم امل�ستمر.°
° االإ�سهام يف اإجناح عملية التعمن.°

وامل�س��روع متوا�س��ل حي��ث مّت اعتم��اد برنام��ج التف��رغ اجلزئ��ي يف ع��ام )201٣م( والب��دء يف ت�س��جيل الدفع��ة التجريبي��ة االأوىل يف يناي��ر 2014م. وق��د بل��غ الع��دد الكل��ي 
للمقبول��ن للدرا�س��ة م��ن الدفع��ة االأوىل )٧٣( طالب��اً وطالب��ة موزع��ن عل��ى )12( تخ�س�س��اً يف الكلي��ات كاف��ة، كم��ا بل��غ ع��دد املقبول��ن م��ن الدفع��ة الثاني��ة يف �س��بتمرب 
2014م )95( طالباً وطالبة موزعن على )15( تخ�س�ساً يف خمتلف الكليات. اأما الدفعة الثالثة يف يناير 2015 م فقد بلغ عددها )80( طالباً وطالبة،  والدفعة الرابعة 
يف �س��بتمرب 2015م )90( طالب��اً وطالب��ة، والدفع��ة اخلام�س��ة يف يناي��ر 2016م فق��د بل��غ ع��دد املقبول��ن فيه��ا )65( طالب��اً وطالب��ة موزع��ن عل��ى خمتل��ف التخ�س�س��ات يف 

الكلي��ات التقنية. 
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رابعًا: المعاهد الصحية:

نظام اإلدارة األكاديمية الصحية للمعاهد التعليمية )هامس(
ه��و عب��ارة ع��ن م�س��روع لتحوي��ل جمي��ع التعام��الت الورقي��ة يف املعاه��د التعليمي��ة اإىل تعام��الت وخدم��ات اإلكرتوني��ة، واإن�س��اء موق��ع للمعاه��د عل��ى ال�س��بكة العنكبوتي��ة 
العاملي��ة. يه��دف اإىل توف��ر بيئ��ة اإلكرتوني��ة لت�س��هيل وتب�س��يط االإج��راءات والتعام��الت االأكادميي��ة واالإداري��ة، و�سم��ان توف��ر املعلوم��ات للم�س��تفيدين ح�س��ب فئاته��م، 
واإجن��از التعام��الت ومتابعته��ا ور�سده��ا. كم��ا يه��دف امل�س��روع اإىل تكام��ل نظ��ام )هام���س( م��ع االأنظم��ة االأخ��رى، مث��ال عل��ى ذل��ك، نظ��ام مرك��ز القب��ول املوح��د، ونظ��ام 
اأ�سا���س، وبواب��ة الدف��ع االإلك��رتوين، والبواب��ة ال�سحي��ة. ويتمث��ل امل�س��روع يف برنام��ج متكام��ل الإدارة املعلوم��ات ال�سحي��ة االأكادميي��ة، يحت��وي عل��ى )25( وظيف��ة اأ�سا�س��ية 
تتعل��ق باملعلوم��ات الطالبي��ة، واملوظف��ن،  وجدول��ة املحا�س��رات، وت�س��جيل املق��ررات، واالمتحان��ات االإلكرتوني��ة، وت�سحيحه��ا،  والنتائج والتقدم يف الدرا�س��ة، واالإر�س��اد 

االأكادمي��ي، والتظل��م، ومن��رب للنقا���س وتب��ادل االأخب��ار،  واإدارة املكتب��ة، واإدارة االأ�س��ول، واملوا�س��الت، وال�س��كنات، واملرا�س��الت،  واالأر�س��فة وغره��ا.

إعداد مقترح مناهج شهادات تخصصية للمساعدين الصحيين
م�س��روع لتاأهي��ل ك��وادر تخ�س�سي��ة يف جم��ايل �سح��ة الف��م واملخت��ربات الطبي��ة لتلبي��ة احتياج��ات القط��اع ال�سح��ي بال�س��لطنة. يه��دف اإىل اإع��داد برنام��ج اأكادمي��ي عل��ى 
م�س��توى �س��هادة تخ�س�سي��ة معني��ة بتاأهي��ل ك��وادر وطني��ة توف��ر اخلدم��ات ال�سحي��ة مب�س��اعدين �سحي��ن ي�س��همون يف تطوي��ر اخلدم��ات ال�سحي��ة. وق��د مّت االنته��اء من 

وثيق��ة امل�س��روع و�س��وف يت��ّم تقدميه��ا اإىل اللجن��ة الفني��ة للموافقة النهائية.

خامسًا: الجامعات والكليات الخاصة:

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
اأكادمييــة التدريــب ال�سيفــي: ه��ي اإح��دى املب��ادرات الوطني��ة العدي��دة الت��ي مّت اإطالقه��ا يف الع��ام 2015م �سم��ن اإط��ار التع��اون امل�س��رتك ب��ن اجلامع��ة االأملاني��ة 

للتكنولوجيا يف ُعمان )جيوتك( وم�س��روع جامعة ُعمان. وحتت�سن االأكادميية ال�سيفية طلبة ال�س��نة الدرا�س��ية االأخرة باملدار���س وهي تهدف لتعليمهم وتزويدهم 
باملهارات الالزمة لي�سبحوا قادة يف امل�ستقبل. وي�سارك يف االأكادميية ال�سيفية يف كل عام نحو مئة طالب وطالبة من خمتلف اأنحاء ال�سلطنة، حيث يحظون بفر�سة 

تعلم اأ�س��ياء جديدة وتطوير اإمكاناتهم ومهاراتهم. 

متثل اأخالقيات العمل اإحدى املبادئ الرئي�سية التي مّت تقدميها من قبل االأكادميية ال�سيفية للطلبة؛  بهدف رفع م�ستوى الوعي لديهم حول اأهمية االأخالقيات 
يف جمي��ع اأوج��ه حياته��م ولي���س يف التعلي��م وح�س��ب. وق��د متكن��ت الربام��ج االأكادميي��ة وغ��ر االأكادميي��ة املُقدم��ة �سمن االأكادميية ال�سيفية م��ن دمج مفاهيم االأخالق 
يف جميع االأن�سطة واالأن�سطة ال�سفية. باالإ�سافة اإىل ذلك، مّت تطبيق ا�سرتاتيجية التعلم من خالل التجربة وذلك من اأجل تعزيز التطبيق العملي لالأخالقيات. 

ــب: يتمّث��ل اله��دف الرئي�س��ي م��ن ه��ذه املب��ادرة يف تق��دمي برنام��ج تدريب��ي لتطوي��ر املجتم��ع يف مدين��ة الدق��م باالإ�ساف��ة اإىل اإدارة مرك��ز  ــم للتدري ــادرة الدق مب

تدريب موؤقت. وقد مّت تنفيذ هذا الربنامج بالنيابة عن �سركة تكاتف ُعمان �س.م.م. وقد قدمت اجلامعة االأملانية للتكنولوجيا يف ُعمان بالتعاون مع مركز التدريب 
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واالأنظم��ة الذكي��ة "TSSC" برناجم��اً تدريبي��اً مل��دة �س��تة اأ�س��هر يه��دف اإىل رف��ع م�س��توى مه��ارات االأ�س��خا�س الذي��ن ترك��وا الدرا�س��ة يف منطقة الدق��م باالإ�سافة اإىل اإدارة 
مرافق ُتقدم خدمات تدريبية يف الدقم. كما نفذت اجلامعة عدداً من الدورات التدريبية منها: اللغة االإجنليزية االأ�سا�سية واملتقدمة، واأخالقيات العمل، وال�سحة 
وال�س��المة والبيئ��ة، واأ�سا�س��يات تكنولوجي��ا املعلوم��ات، وتطوي��ر �س��لوكيات االأعم��ال. وباالإ�ساف��ة اإىل الربام��ج االأكادميي��ة، مّت تخ�سي�س ف��رتة ما بعد الظهر ليوم واحد 
لتق��دمي اأن�س��طة ترفيهي��ة لتح�س��ن مه��ارات الفري��ق وامله��ارات االجتماعي��ة م��ن خ��الل الفعالي��ات املنظم��ة الت��ي حتت��وي عل��ى ف��رق اأو اأن�س��طة ريا�سي��ة. كم��ا مّت تنظي��م 

فعالي��ة بن��اء فري��ق مل��دة يوم��ن عل��ى االأقل خارج منطقة الدقم )حمافظة م�س��قط( للطلبة. 

جامعة صحار
° افتتاح مركز لتعلم مهارات الكتابة، ومركز جمل�س املتعلم، ومركز التطوير الرتبوي يف احلرم اجلامعي.°

جامعة البريمي
° تقدمي م�سروع الت�ساور )حارة حما�سة( مع وزارة الرتاث والثقافة.°

كلية كالدونيان الهندسية:
° اإن�ساء كتل البناء من النفايات الورقية، واجلر، والنفايات ال�سناعية.°
° ت�سميم وتطوير نظام الوقاية من االأ�سرار املادية مع الطالء ذاتي التنظيف للمر�سحات الغ�سائية امل�ستخدمة يف حمطة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي.°
° حتليل اأداء اخلر�سانة ال�سديقة للبيئة مع البويل ايثيلن )PET( كبديل للركام الناعم.°
° ت�سميم املجففات احلرارية ال�سديقة للبيئة لل�سناعات املنزلية وتطويرها يف �سلطنة ُعمان.°
° درا�سة حول الكتل اخلر�سانية ال�سديقة للبيئة بدون اإ�سمنت وجتفيف.°
° م�س��روع �س��يارة �س��ل ايك��و ماراث��ون، حي��ث �س��ارك ثماني��ة طلب��ة م��ن فري��ق �س��دارة يف م�س��ابقة ت�سمي��م �س��يارة ماراث��ون �س��ل البيئ��ي الثاني��ة ل�س��يارات البطاري��ات °

الكهربائي��ة يف اآ�س��يا 2016م، الت��ي عق��دت يف ماني��ال خ��الل الف��رتة م��ن ٣ اإىل 6 مار���س 2016م. ماراث��ون �س��ل البيئ��ي ه��و عب��ارة ع��ن مناف�س��ة عاملي��ة �س��نوية تقام منذ 
�س��بعن عام��اً به��دف توف��ر حاف��ز للطلب��ة م��ن خمتل��ف اخللفي��ات الإن�س��اء �س��يارة ذات كف��اءة يف توف��ر الطاق��ة ال�سديق��ة للبيئ��ة. وق��ام الفري��ق بت�سمي��م وتركي��ب 
�سيارة تعمل بالطاقة عن طريق حمور حمرك دي �سي يف 48، وبطاقة 1000واط مع ٣6 فولت، وبطارية اأيون الليثيوم بوليمر٧ اأمبر، وهيكل من االألومنيوم 
)T6061( وج�س��م ال�س��يارة م�سن��وع م��ن االألي��اف الزجاجي��ة والب��ويل، وه��ي �س��يارة خفيف��ة ج��داً، وزنه��ا ٣٧٫2 كيلوغرام��اً فق��ط، وتتمت��ع مبزاي��ا ال�س��المة املتكامل��ة. 

ُيع��ّد فري��ق كلي��ة كالدوني��ان الهند�س��ية الفري��ق الوحي��د ال��ذي ي�س��ارك يف فئ��ة ال�س��يارات الكهربائي��ة من �س��لطنة ُعمان.

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
° اأوق��ات االمتحان��ات للطلب��ة، ° نظــام جدولــة االمتحانــات التلقائــي: مّت تطوي��ر ه��ذا النظ��ام التلقائ��ي جلدول��ة االمتحان��ات لتحا�س��ي الت�س��ارب ب��ن 

ويعمل على حتديد اأرقام ال�سفوف التي �ستنعقد بها االمتحانات باالإ�سافة اإىل اأرقام اجللو�س، وتكون هذه املعلومات متاحة جلميع اأع�ساء الهيئة االأكادميية 
والطلب��ة واملراقب��ن م��ن خ��الل البواب��ة االإلكرتوني��ة يف موقع الكلية.
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° ــت )Sharepoint(: وه��و مبثاب��ة خم��زن مرك��زي للوثائ��ق ي�س��تند عل��ى ال�س��بكة االإلكرتوني��ة، وميّك��ن االأف��راد واملجموع��ات م��ن ق��راءة الوثائ��ق ° ــري بوين �س

االإلكرتوني��ة املحفوظ��ة ب��ه ومراجعته��ا وتعديله��ا يف اأي وق��ت وم��كان ب��داًل م��ن اإر�س��الها كمرف��ق يف الربي��د االإلك��رتوين.
° اال�س��رتاتيجية ° للخط��ط  الفاعل��ة  االإدارة  يتي��ح  نظ��ام  وه��و   :)Balanced Scorecard System( لــالأداء  املتــوازن  القيا�ــس  بطاقــة  نظــام 

والت�س��غيلية.
° واخلدم��ات ° النق��ل  جم��ال  يف  واملع��ارف  اخل��ربات  وتوف��ر  الدع��م  تق��دمي  اإىل  الوطن��ي  املرك��ز  ه��ذا  ويه��دف  اللوج�ســتية:  واخلدمــات  النقــل  مركــز 

اللوج�س��تية.
° �سنــدوق البحــوث املوؤ�س�ســية: وه��ي البح��وث الت��ي ته��دف اإىل تطوي��ر العملي��ات واالأن�س��طة الداخلي��ة واخلارجي��ة الت��ي تق��ع �سم��ن النط��اق العمل��ي للكلي��ة °

والتي من �س��اأنها تقدمي اأف�سل ال�س��بل واملمار�س��ات التي متكن الكلية من حتقيق روؤيتها ور�س��التها واأهدافها مبا فيه م�سلحة جميع اأ�سحاب العالقة واملجتمع 
ككل.

° اأف��راد ° اإن�ســاء مركــز جديــد للتعليــم امل�ســتمر والدرا�ســات املهنيــة: ويق��دم ه��ذا املرك��ز �س��ائر الربام��ج التدريبي��ة واملهني��ة الالزم��ة والت��ي تخ��دم 

املجتمع كلهم.
° الكلي��ة و�س��وق العم��ل؛ ° ب��ن  املرك��ز كحلق��ة و�س��ل  اإن�ســاء مركــز جديــد للبحــوث واال�ست�ســارات والتوا�ســل مــع قطــاع ال�سناعــة: ويعم��ل ه��ذا 

وذلك عرب تنظيم لقاءات بن ممثلن من �سوق العمل والكلية لبحث �سبل التعاون بن الطرفن.

كلية الخليج
° برنامج التبادل االأكادميي والعلمي الطالبي، ويت�سمن:°

اتفاقية ابتعاث الطلبة االأوائل اإىل جامعة �ستافورد�ساير الربيطانية لنيل �سهادة املاج�ستر.  

الربنامج ال�سيفي يف اللغة االإجنليزية للراغبن من طلبة الكلية يف احلرم اجلامعي جلامعة �ستافورد�ساير الربيطانية.  

°  اتفاقية الدعم االأكادميي وتنمية قدرات الهيئات االأكادميية مع جامعة كارديف ميرتوبولينت الربيطانية.°

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة
° اإن�ساء جمل�س ا�ست�ساري �سناعي ملراجعة برامج الكلية، والتاأكد من مواكبتها ل�سوق العمل، وم�ساعدة الكلية يف التطور امل�ستمر.°

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
° اإن�س��اء مرك��ز جدي��د للبح��وث واال�ست�س��ارات والتوا�س��ل م��ع قط��اع ال�سناع��ة: ويعم��ل ه��ذا املرك��ز كحلق��ة و�س��ل ب��ن الكلي��ة و�س��وق العم��ل وذل��ك م��ن خ��الل تنظي��م °

لق��اءات ب��ن ممثل��ن م��ن �س��وق العم��ل والكلي��ة لبحث �س��بل التعاون كاف��ة بن الطرفن.
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الفصل الثالث
االبتكار والريادة في 

التعليم العالي
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أواًل: جامعة السلطان قابوس:

براءات االختراع
�ُس��جلت ث��الث ب��راءات اخ��رتاع يف املكت��ب االأمريك��ي ل��رباءات االخ��رتاع، فق��د ح�س��ل الفا�س��ل يعق��وب ب��ن �س��يف احلب�س��ي م��ن فني��ي املكتب��ة الرئي�س��ية عل��ى ب��راءة اخرتاع، 

تتمث��ل يف م�س��ند اآيل للكت��ب ُي�س��تخدم يف تنظيمه��ا يف املكتب��ات.

واعُتم��دت براءت��ا اخ��رتاع للفا�س��ل مع��اذ ب��ن خلف��ان الرق��ادي م��ن موظف��ي كلي��ة االآداب والعل��وم االجتماعي��ة تتمث��الن يف اأداة لتو�س��يع م�س��احات الط��اوالت الدرا�س��ية 
وابت��كار اآل��ة لتقطي��ع اللحوم.

وبلغ��ت اأع��داد طلب��ات ب��راءات االخ��رتاع املودع��ة للحماي��ة )6( طلب��ات ل��رباءات االخ��رتاع يف جم��االت تقني��ات االأغذي��ة والنان��و والهند�س��ة وجم��ال االأدوي��ة. اأم��ا ع��دد 
االبت��كارات املقدم��ة للحماي��ة فق��د بلغ��ت )11( ابت��كاراً يف جم��االت االأدوي��ة والهند�س��ة الطبي��ة وتقني��ات االأغذي��ة وتقني��ات النان��و والهند�س��ة االإلكرتوني��ة وامليكانيكي��ة 

والكيمي��اء.

اإلنجازات الطالبية
° تنفي��ذ برنام��ج "ال�س��ركة" بالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ة اإجن��از ُعم��ان يف اجلامع��ة، وال��ذي يه��دف اإىل �سق��ل مه��ارات الطلبة يف االبتكار وريادة االأعمال من خالل تاأ�سي���س °

�س��ركات ذات منتج��ات حقيقي��ة.
° ح�سول ال�سركة الطالبية "تلقن" على جائزة اأف�سل اإعالن مرئي من برنامج "ال�سركة".°
° ح�سول ال�سركة الطالبية "ريفايف" على جائزة القيمة املحلية امل�سافة من برنامج "ال�سركة".°
° ح�سول طلبة اجلامعة على املركز االأول يف جائزة البنك الوطني الُعماين لالبتكار يف املوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة.°
° امل�ساركة يف امللتقى العلمي االآ�سيوي الرابع املُنظم من قبل اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بوزارة الرتبية والتعليم بالقاعة الكربى باجلامعة.°
° ح�سول طلبة اجلامعة على امليدالية الف�سية يف معر�س جنيف العاملي لالخرتاعات 44.°
° ح�سول ال�سركة الطالبية "A scale 3D Printer" على املركز االأول يف م�سابقة كاأ�س االبتكار من تنظيم برنامج دعم االبتكار االأكادميي.°
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ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية

اإلنجازات الطالبية:
° ف��وز الطالب��ة ال��رمي الهديوي��ة م��ن كلي��ة العل��وم التطبيقي��ة ب�سح��ار بامليدالي��ة الذهبية مبلتقى العلوم لل�س��باب اخلليجي عن اخ��رتاع جهاز حممول لتنقية املياه °

يعمل بالطاقة ال�سم�سية.
° ح�سدت الطالبة فاطمة العلوية من كلية العلوم التطبيقية ب�سور على جائزة اأف�سل تطبيق هاتف نقال يف العامل حول تعلم عمليات جدول ال�سرب. °

ثالثًا: الكليات التقنية

أواًل: على مستوى الكليات:

مشروع توفير وتجهيز مراكز البحث واالبتكار:

 تعم��ل وزارة الق��وى العامل��ة بالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ات �س��وق العم��ل عل��ى تق��دمي الدع��م االأكادمي��ي وتوف��ر امل��وارد املالي��ة واملادي��ة للطلب��ة لرعاي��ة مواهبه��م وت�س��جيعهم 
للقي��ام بامل�س��اريع الريادي��ة والتج��ارب واالأبح��اث الت��ي متكنه��م م��ن ك�س��ب امله��ارات واخل��ربات للقي��ام مب�س��اريعهم اخلا�س��ة وت�س��ويق ابتكاراته��م يف القط��اع اخلا���س. 
وحتر���س ال��وزارة عل��ى توف��ر امل�س��تلزمات ال�سروري��ة كاف��ة للطلب��ة، والت��ي متكنه��م م��ن اإجن��از ابتكاراته��م وم�س��اريعهم البحثي��ة والريادي��ة، ومنه��ا توف��ر املخت��ربات 
والور�س وجتهيزها باأحدث االأجهزة واملعدات وو�سائل التوا�سل، واإن�ساء مراكز االأعمال والبحث، والتي من اأهمها: البيت ال�سديق للبيئة الذي اأن�سئ بالكلية التقنية 
العليا بتمويل من جمل�س البحث العلمي؛ ليكون مركزاً للتدريب والتطوير والتجارب واالأبحاث للطلبة والكوادر والباحثن على ال�سواء، ومنطلقاً لت�سجيع ريادة 
االأعم��ال يف جم��االت الطاق��ة اخل�س��راء البديل��ة. وق��د مّت اإن�س��اء مرك��ز االأعم��ال يف الكلي��ة التقني��ة بن��زوى بتموي��ل م��ن ال�س��ركة الُعماني��ة للغ��از الطبيع��ي املُ�س��ال، والذي 
يوفر بيئة علمية مالئمة لتنمية وتطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم الذاتية لتنفيذ وت�سويق م�ساريعهم التجارية للمن�ساآت اخلا�سة، وتاأ�سي�س قاعدة بيانات لت�سهيل 

تب��ادل املعلوم��ات ونق��ل االآراء ب��ن طلب��ة الكلي��ة ومن�س��اآت القطاع اخلا�س.
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ثانيًا: اإلنجازات الطالبية

امل�ساركةم
الكلية التي 
ينتمي اإليها 

الطالب
التاريخمكان امل�ساركة

اجلائزة/املركز 
الذي ح�سل 
عليه الطالب

خمت�سر عن امل�سابقة وامل�سروع/ االبتكار

1

امل�سابقة االإقليمية 
للخطابة البيئية 

-الن�سخة ال�ساد�سة 
ع�سر-جمموعة 
عمل االإمارات 

للبيئة

طلبة الكلية 
التقنية العليا

دبي - االإمارات 
العربية املتحدة

نوفمرب 
2016م

املحور الذي فاز به فريق الطلبة هو »موارد الطاقة البديلة املركز الثاين
- خيار قابل للتطبيق« �سمن اثنا ع�سر فريقاً من طلبة 

الكلّيات الُعمانين بالتناف�س مع 56 فريقاً من نظرائهم من 
جميع دول ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. وكانت الفرق 

قد توجهت اإىل دبي لتمثيل ال�سلطنة يف هذه امل�سابقة وذلك 
بعد تاأهلهم يف امل�سابقة الوطنية التي اأقامتها جمعية البيئة 

الُعمانية.

2

م�سابقة اإجناز 
العرب االإقليمية، 
الدورة العا�سرة 

-البحرين

طلبة الكلية 
التقنية العليا - 

�سركة بلورة  

جزيرة اأمواج - 
مملكة البحرين

نوفمرب 
2016م

جائزة 
»فيديك�س 

اأك�س�س 2016«

فوز فريق »بلورة« من �سلطنة ُعمان بجائزة »فيديك�س 
اأك�س�س « من بن 20 فريق م�سارك من خمتلف اأرجاء 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.

٣
م�سابقة �سركتي 
- �سركة بلورة -  

اإجناز ُعمان

طلبة الكلية 
التقنية العليا

جامعة ال�سلطان 
قابو�س

اأكتوبر 
2016م

املركز االأول 
واجلائرة 
الكربى 

الأف�سل �سركة 
لعام 2016م

احل�سول على اجلائزة الكربى الأف�سل �سركة طالبية لعام 
2016م من بن )45( �سركة على م�ستوى ال�سلطنة، وهي 

�سركة »بلورة« لرت�سيد ا�ستهالك املياه، وذلك �سمن م�سابقة 
موؤ�س�سة اإجناز ُعمان وبذلك تتاأهل ال�سركة من املناف�سة 

على ال�سعيد املحلي اإىل ال�سعيد العربي، حيث ت�ست�سيف 
املناف�سات مملكة البحرين

م�سابقة املهارات 4
اخلليجية الرابعة

طلبة من 
الكليات التقنية 

ومراكز 
التدريب املهني 

مدينة اخلرب 
باململكة العربية 

ال�سعودية

اأبريل 
2016م،

املركز الثاين 
على م�ستوى 
دول اخلليج

احل�سول على �سبع ميداليات، منها ثالث ذهبية وف�سيتن 
وبرونزيتن 

الجدول رقم )٢9( اإلنجازات الطالبية في الكليات التقنية للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(
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رابعًا: المعاهد الصحية:

أواًل: على مستوى المعاهد:

مشروع مختبرات البيئة االفتراضية ومعدات الحاسب اآللي

يه��دف ه��ذا امل�س��روع اإىل تطوي��ر التدري��ب العمل��ي ملق��ررات ُنظ��م املعلوماتي��ة ال�سحي��ة وتقني��ة املعلوم��ات لتعزي��ز جترب��ة الطال��ب التعليمي��ة ع��ن طري��ق حم��اكاة الواق��ع 
العمل��ي با�س��تخدام التقني��ات احلديث��ة. وق��د متك��ن املعه��د م��ن تر�س��يد تكلف��ة الوق��ت والتكاليف املالية واجلهد الب�س��ري، وتعزيز ج��ودة االأداء، وتقليل املخاطر الناجمة 
ع��ن ا�س��تخدام املعلوم��ات ال�سحي��ة احلي��ة للتدري��ب العمل��ي. وم��ن اأج��ل توثي��ق ه��ذا االبت��كار دولي��اً؛ يعم��ل معه��د ُعم��ان الإدارة املعلوم��ات ال�سحي��ة على اإع��داد ورقة عمل 
علمي��ة ح��ول ه��ذا االإجن��از لتقدميه��ا يف املوؤمت��ر ال�س��نوي للجمعي��ة االأمريكي��ة الإدارة املعلوم��ات ال�سحي��ة املزم��ع عق��ده يف الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة يف �س��هر اأكتوب��ر 

201٧م.   

ثانيًا: اإلنجازات الطالبية: 
° ح�س��ول فري��ق طالب��ي م��ن معه��د ُعم��ان للتمري���س عل��ى املرك��ز الث��اين عل��ى م�س��توى ال��دول العربي��ة يف م�س��ابقة اخلطاب��ة البيئي��ة للكلي��ات واجلامع��ات العربي��ة °

الت��ي اأقيم��ت يف مدين��ة دب��ي بدول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة.
°  عر���س اأح��د طلب��ة التمري���س الع��ام مبعه��د ُعم��ان للتمري���س م�س��روع مق��رر �سح��ة املجتم��ع بعن��وان "مقيا���س توف��ر الرعاي��ة ال�سحي��ة للعمال��ة الواف��دة االآ�س��يوية °

يف م�س��قط " يف امللتق��ى العامل��ي للتمري���س ال��ذي اأقي��م مبدين��ة بو�س��طن االأمريكي��ة. 
° تع��اون طلب��ة املعاه��د ال�سحي��ة م��ع �سن��دوق الزمال��ة ملوظف��ي وزارة ال�سح��ة يف اإع��داد فعالي��ة حت��ت �س��عار )�س��موع العل��م( لت�س��كيل اأك��رب عل��م لل�س��لطنة با�س��تخدام °

ال�س��موع مب�س��اركة )2016( �س��خ�ساً، وذلك يف االحتفال الذي اأقيم يف م�س��رح املدينة احتفاًء بالعيد الوطني ال�ساد���س واالأربعن املجيد. وقد متكن طلبة املعاهد 
ال�سحية من حتويل الفكرة اإىل حقيقة، وت�سجيل رقم قيا�سي لدخول مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية، ورفع ا�سم ُعمان علمياً من خالل ت�سكيل اأكرب علم 

ير�سم بال�سموع.

خامسًا: الجامعات والكليات الخاصة:

أواًل: على مستوى الجامعات والكليات الخاصة
° افتتاح مركز االأبحاث واالبتكار بكلية كالدونيان الهند�سية.°
° ح�س��ول جامع��ة ال�س��رقية عل��ى املرك��ز الث��اين يف جم��ال الدرا�س��ات والبح��وث االقت�سادي��ة والت��ي نظمته��ا غرف��ة جت��ارة و�سناع��ة ُعم��ان للع��ام 2016م. وق��د ُمنح��ت °

جامعة ال�سرقية جائزة االأبحاث والدرا�سات االقت�سادية من قبل غرفة جتارة و�سناعة ُعمان؛ وذلك حل�سولها على املركز الثاين �سمن اأربعن درا�سة مقدمة 
من جميع موؤ�س�س��ات التعليم العايل من خمتلف اأنحاء ال�س��لطنة.
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° اإن�س��اء جامع��ة �سح��ار خمت��ربات متقدم��ة لتو�سي��ف امل��واد الهند�س��ية وفح�سه��ا بالتع��اون م��ع �س��ركة Grace العاملي��ة. وتعت��رب ه��ذه املب��ادرة م��ن املب��ادرات املهم��ة يف °
تكامل قطاع التعليم العايل مع القطاع ال�سناعي. فمن خالل هذه املختربات والتي ت�سل قيمة اال�ستثمار اخلارجي المباشرFDI فيها اإىل ٣ ون�سف مليون يورو 

�سيح�سل طلبة جامعة �سحار على فر�س حقيقية الكت�ساب اخلربة يف التعامل مع تكنولوجيات الفح�س للمواد �سمن تطبيقات �سناعية حقيقية.
°  تبن��ي جامع��ة �سحارمن��ذ �س��بتمرب 2015م اإن�س��اء م�س��روع مرك��ز بح��وث الت�سني��ع املتق��دم Advanced Manufacturing Research Center بالتع��اون م��ع جامع��ة °

�سيفيلد الربيطانية، ويهدف امل�سروع اإىل احت�سان االبتكارات وامل�ساريع الريادية من خالل ت�سنيع وفح�س النماذج احلقيقية، وحتويلها اإىل مرحلة متقدمة 
نحو الت�س��ويق. �س��يتيح هذا املركز فر�س م�سافة للطلبة يف اكت�س��اب املعرفة واالطالع على تكنولوجيات الت�سنيع احلديثة.

° اإن�س��اء جامعة �سحار نادي االأعمال الريادية Entrepreneurship club ؛ ليتيح فر�س م�سافة للطلبة يف اكت�س��اب اخلربة واملعرفة يف اإن�س��اء وت�س��غيل ال�س��ركات °
ال�سغرة واملتو�سطة.

° تبن��ي جامع��ة �سح��ار م�س��روع الزراع��ة املحمي��ة واملغط��اة لدع��م االأم��ن الغذائ��ي يف ُعم��ان Oman Grow Domes ، وا�س��تخدام التقني��ات احلديث��ة يف الزراع��ة والري °
عالوة على ا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة لتحلية املياه الالزمة لل�سقي وت�سغيل امل�سروع. ومّت اإحراز تقدم يف اجلانب الت�سميمي وما زالت اجلامعة تعمل 
على توفر الدعم املايل ملوا�سلة العمل واإجناز هذا امل�سروع الذي �سيوّفر عند اإجنازه فر�س م�سافة للطلبة يف اكت�ساب املزيد من املعرفة حول الزراعة املحمية 

يف توفر االأمن الغذائي لُعمان عالوة على ا�ستخدامات الطاقة املتجددة يف جماالت حتلية املياه وت�سغيل البيوت الزراعية.
° اإن�ساء كلية اخلليج مركز متخ�س�س للبحث العلمي واالبتكار.°
° توقيع كلية اخلليج اتفاقية مع الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرة واملتو�سطة خللق بيئة االبتكار بكلية اخلليج من خالل االآتي:°

° تدريب موظفي الكلية كافة على برنامج اإيجاد بيئة االبتكار وريادة االأعمال.°
° تدريب 1000 من طلبة كلية اخلليج �سنوياً على برنامج بيئة االبتكار وريادة االأعمال.°
° اإن�ساء نادي االبتكار وريادة االأعمال لطلبة كلية اخلليج.°
° اإن�ساء حا�سنات للم�ساريع ال�سغرة وريادة االأعمال بكلية اخلليج.°

ثانيًا: اإلنجازات الطالبية:
° قي��ام الطالب��ة خال�س��ة بن��ت حمي��د ب��ن عب��داهلل الرحمي��ة/ ماج�س��تر تقني��ة املعلوم��ات M.Tech م��ن كلي��ة م��زون بح��ل م�س��كلة ب��طء �س��بكة االإنرتن��ت ب�س��بب ك��رة °

ع��دد م�س��تخدميها وكمي��ة املعلوم��ات الت��ي حتتويه��ا مم��ا اأدى اإىل وج��ود ع��بء كب��ر عل��ى طي��ف ال��رتددات امل�س��تخدمة يف تقني��ة WI _ FI . حي��ث حاول��ت الباحث��ة 
اإيج��اد تقني��ة جدي��دة ذات �س��رعة عالي��ة ج��داً، تتغل��ب عل��ى امل�س��اكل املتعلق��ة ب��ال Wi-Fi واأك��ر منه��ا اأمن��اً وه��ي تقني��ة الLI-FI  وه��ي اخت�س��ار Light Fidelity وه��ي 

تقني��ة تنق��ل البيان��ات ال�س��لكياً عرب ال�سوء.
° قي��ام طال��ب املاج�س��تر يف تقني��ة املعلوم��ات م��ن كلي��ة م��زون الفا�س��ل/ طال��ب ب��ن عل��ي ال�س��عيدي بتطوي��ر نظ��ام ا�س��تجابة تكيف��ي متكام��ل ع��رب االإنرتن��ت لغر���س °

حج��ز و�س��ائل املوا�س��الت ونظ��ام االإدارة ل��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ملنطق��ة �س��مال الباطن��ة وكان حم��ل تقدي��ر وطلب ال�س��تخدامه.
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° ف��ازت الفا�سل��ة/ �س��هام بن��ت �س��عيد ال�س��يابية، طالب��ة درا�س��ات العلي��ا بكلي��ة كالدوني��ان الهند�س��ية باملرك��ز الث��اين يف فئ��ة فك��رة اأف�س��ل خط��ة عم��ل يف امل�س��ابقة الت��ي °
تنظمه��ا الهيئ��ة العام��ة لتنمي��ة املوؤ�س�س��ات ال�سغرة واملتو�س��طة )ريادة(.

° ق��ام فري��ق ميغال��ودون باجلامع��ة االأملاني��ة للتكنولوجي��ا يف ُعم��ان، وال��ذي يتك��ّون م��ن طلب��ة م��ن ق�س��م الهند�س��ة، ببن��اء �س��يارة �سديق��ة للبيئ��ة ح�س��دت املرك��ز °
اخلام�س يف فئة وقود الديزل يف ماراثون �سركة �ِسل ال�سديق للبيئة )�ِسل اإيكو_ماراثون( لعام 2015م والذي اأقيم بالعا�سمة الفلبينية مانيال.  متّكن الفريق 
من قطع م�س��افة معّدلها 14٣كم/لرت با�س��تخدام 250 ملل من الديزل. وهدف ماراثون �س��ركة �ِس��ل ال�سديق للبيئة )�ِس��ل اإيكو_ماراثون( اإىل ت�س��جيع الطلبة 

عل��ى تطوي��ر قدراته��م االبتكاري��ة الت��ي تدع��م كفاءة الوقود وم�س��تقبل النقل.
° ق��ام فري��ق م��ن طلب��ة املاج�س��تر باجلامع��ة العربي��ة املفتوح��ة بعر���س م�س��روع تخرجه��م، وه��و عب��ارة ع��ن روب��وت تعليم��ي مبوؤ�س�س��ة ُعم��ان لل�سحاف��ة والن�س��ر °

واالإع��الن يف 29 ماي��و 2016م.
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الفصل ا لرابع
تطوير جودة التعليم العالي
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أواًل: الهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديمي 

تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي
° تع��دُّ عملي��ة تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية )املرحل��ة االأوىل م��ن عملي��ة االعتم��اد املوؤ�س�س��ي( م��ن امله��ام الرئي�س��ية للهيئ��ة، والت��ي ب��داأت يف الع��ام 2008م. وبنهاي��ة الع��ام °

2016، انتهت الهيئة من تدقيق جودة 5٧ موؤ�س�س��ة تعليم عاٍل من اأ�سل 60 موؤ�س�س��ة مدرجة على اجلدول الزمني للتدقيق. وقد مّت ن�س��ر تقارير تدقيق اجلودة 
لهذه املوؤ�س�س��ات على املوقع االإلكرتوين للهيئة، با�س��تثناء تقارير تدقيق جودة املوؤ�س�س��ات الع�س��كرية. 

وته��دف عملي��ة تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�ّس�س��ية اإىل توف��ر معلوم��ات موثوق��ة للجمه��ور ع��ن ج��ودة موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف ت�س��عة جم��االت، واإعطائه��ا تغذي��ة راجعة عن 
مدى فاعلية العمليات املتبعة وفقاً لر�سالة موؤ�س�سة التعليم العايل، وروؤيتها، واالأهداف اال�سرتاتيجية التي و�سعتها لنف�سها. وتعترب تقارير تدقيق اجلودة تقارير 
تطويري��ة ت�س��تفيد منه��ا املوؤ�س�س��ات يف و�س��ع اأنظمته��ا الداخلي��ة ل�سم��ان اجل��ودة وتطويره��ا. وتت�سم��ن ه��ذه التقاري��ر ا�س��تنتاجات ر�س��مية، تتمث��ل يف االإ�س��ادات بجوانب 

االأداء اجليد، والتوكيدات على اجلوانب التي تبذل فيها املوؤ�س�س��ة جهوداً للتح�س��ن، والتو�سيات التي تلفت اهتمام املوؤ�س�س��ة اإىل �سرورة حت�س��ن االأداء فيها. 

وتخ�س��ع جمي��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل لعملي��ة تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية، كونه��ا عملي��ة اإلزامي��ة جلمي��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل وفق��اً للمر�س��وم ال�س��لطاين رق��م 
2010/54. وي�س��تفيد م��ن تقاري��ر تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية -اإ�ساف��ة اإىل موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل املعني��ة- الطلب��ة، واأولياء االأمور، واأرباب العم��ل، واملعنيون االآخرون، 

ع��ام.  ب�س��كل  واجلمه��ور 

في العام ٢٠١٦م، قامت الهيئة بـاألنشطة اآلتية: 

° مراجعة نظام االعتماد املوؤ�س�س��ي، وتعديله بالت�س��اور مع قطاع التعليم العايل، بحيث اأ�سبحت موؤ�س�س��ة التعليم العايل تخ�سع مرة واحدة فقط لعملية تدقيق °
اجلودة املوؤ�س�س��ية، بدل مرورها بهذه العملية ب�س��كل دوري، على اأن تخ�سع املوؤ�س�س��ة للمرحلة الثانية من االعتماد املوؤ�س�س��ي ب�س��كل دوري )كل خم���س �س��نوات(. 

وقد مّت اإجراء هذا التعديل، لزيادة فاعلية نظام االعتماد املوؤ�س�سي وكفاءته. 
° اإ�سدار تقرير تدقيق جودة اأكادميية ال�سلطان قابو�س لعلوم ال�سرطة.°
° االنتهاء من عملية تدقيق جودة جامعة الربميي، واعتماد تقرير تدقيق جودة اجلامعة يف دي�سمرب 2016م.°
° حتديث دليل تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية باللغة االإجنليزية، واإعداد م�سودة الدليل باللغة العربية. °
° اإعداد م�سودات امللخ�سات التنفيذية لعدد من تقارير تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية باللغة العربية.°
° اال�ستمرار يف تعين املراجعن اخلارجين لعمليات تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية التي �سيتّم القيام بها م�ستقباًل. °
° تدريب مديري عمليات املراجعة اجلدد حول اإجراءات عملية تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية.°
° مراجع��ة ط��رق الدع��وة الإب��داء املالحظ��ات العام��ة اخلا�س��ة بعملي��ة تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية م��ن خ��الل ا�س��تخدام نظ��ام الر�س��ائل الق�س��رة، وو�س��ائل التوا�س��ل °

االجتماعي. 
° تطوير واعتماد اآلية فر�س الر�سوم على عمليات تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية. °
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° الب��دء بالتفاو���س م��ع خم���س موؤ�س�س��ات تعلي��م ع��ال لالنخ��راط يف عملي��ات تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية، متهي��داً الإدراجه��ا يف ال�س��جل الزمن��ي لتدقي��ق اجل��ودة °
املوؤ�س�س��ية، وه��ي: كلي��ة الدف��اع الوطن��ي، واأكادميي��ة ال�س��لطان قابو���س البحري��ة، ومعه��د العل��وم الطبوغرافية، وكلية ُعمان للمراقبة وال�س��يطرة اجلوية، والكلية 

العاملي��ة للهند�س��ة والتكنولوجي��ا، وجامع��ة م�س��قط. 
° تق��دمي عر���س تعريف��ي ع��ن املرحل��ة االأوىل م��ن االعتم��اد املوؤ�س�س��ي: تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية لع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات التي �س��تخ�سع جميعها لعملي��ة تدقيق اجلودة °

املوؤ�س�سية م�ستقباًل، ومنها: م�سروع جامعة ُعمان، واملعهد الوطني العايل لل�سيارات، وكلية )االأجيال( احلرفية. 
ويتّم تقييم امل�سروع ب�سكل دوري، وذلك عن طريق احل�سول على التغذية الراجعة من املعنين وهم:

° الروؤ�ساء التنفيذين، ومندوبو االت�سال مبوؤ�س�سات التعليم العايل التي تخ�سع لعمليات تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية. °
° اأع�ساء فرق املراجعة اخلارجية التي تقوم باأعمال التدقيق.°
° مديرو عمليات املراجعة بالهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي )فيما يتعلق باأداء اأع�ساء الفرق(.°

وق��د ا�س��تلمت الهيئ��ة تغذي��ة راجع��ة اإيجابي��ة ح��ول عملي��ات تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية، خ�سو�س��اً فيم��ا يتعل��ق مب��دى اال�س��تفادة م��ن دلي��ل تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية، 
وااللت��زام ب�س��ر العملي��ة، ومهني��ة اأع�س��اء فري��ق التدقي��ق الذي��ن مّت تدريبه��م م��ن قب��ل الهيئ��ة الُعماني��ة لالعتم��اد االأكادمي��ي. وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأّن عملي��ات تدقي��ق 
اجل��ودة املوؤ�س�س��ية ق��د مت��ت وفق��اً للج��دول الزمن��ي لتدقي��ق ج��ودة موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل. واجلدي��ر بالذك��ر ه��و اأّن موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل مل تتق��ّدم ب��اأي طلب��ات 

لالعرتا���س والتظل��م.

التقويم مقابل المعايير المؤسسية
تع��دُّ عملي��ة التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر املوؤ�س�س��ية )املرحل��ة الثاني��ة م��ن عملي��ة االعتم��اد املوؤ�س�س��ي( م��ن امله��ام الرئي�س��ية للهيئ��ة، وقد مت��ت امل�سادقة النهائي��ة على املعاير 
املوؤ�س�سية يف مار�س 2015م. كما مّت تد�سن دليل التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية يف مار�س 2016م. ومّت تدريب اإحدى ع�سر موؤ�س�سة تعليم عاٍل، والتي �ستقدم طلب 
التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية يف 201٧/2016م كما مت البدء بتطوير �سفحة اإلكرتونية لن�سر تقديرات موؤ�س�سات التعليم العايل بناًء على نتائج عمليات التقومي 

مقابل املعاير املوؤ�س�سية. 

وتهدف عملية التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�س��ية اإىل توفر معلومات موثوقة للجمهور عن جودة موؤ�س�س��ات التعليم العايل وفقاً ملعاير االعتماد املوؤ�س�س��ي الت�س��عة 
)وه��ي يف املج��االت الت�س��عة نف�س��ها الت��ي ي�س��ملها نط��اق تدقي��ق اجل��ودة املوؤ�س�س��ية(، واملقايي���س اخلا�س��ة به��ا، ومتك��ن املعني��ن م��ن مقارن��ة اأداء موؤ�س�س��ات التعليم العايل 
م��ن خ��الل نظ��ام مقارن��ة توف��ره الهيئ��ة عل��ى موقعه��ا االإلك��رتوين. وينت��ج ع��ن عملية التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�س��ية نتائج قطعية حول االعتماد املوؤ�س�س��ي. كما يتّم 

اإ�س��دار تقري��ر وتعميم��ه عل��ى عدد حمدود من املعنين. 

وتخ�سع جميع موؤ�س�سات التعليم العايل لعملية التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية، كونها عملية اإلزامية جلميع موؤ�س�سات التعليم العايل وفقاً للمر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2010/54. وي�ستفيد من نتائج هذه العملية اإ�سافة اإىل -موؤ�س�سات التعليم العايل املعنية- الطلبة، واأولياء االأمور، واأرباب العمل، واملعنيون االآخرون، واجلمهور 

ب�سكل عام. 
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يف العام 2016م، قامت الهيئة ب�االأن�سطة االآتية: 

° تد�سن دليل التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية )مار�س 2016(°
° التن�س��يق م��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، واال�س��تعداد لتلق��ي طلب��ات التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر املوؤ�س�س��ية، وت�س��كيل ف��رق املراجع��ة اخلارجي��ة، وامل�سادق��ة عليه��ا ل��كل °

من املوؤ�س�س��ات التالية: 
° الكلية العلمية للت�سميم )يناير 2016م(°

° جامعة ظفار )يناير 2016م(°

° الكلية احلديثة لالإدارة والعلوم )مايو 2016م(°

° كلية جمان اجلامعية )اأغ�سط�س 2016م(°

° جامعة �سحار )اأغ�سط�س 2016م(°

° كلية اخلليج )�سبتمرب 2016م(°

° كلية الزهراء للبنات )دي�سمرب 2016م(°

° كلية كالدونيان الهند�سية )دي�سمرب 2016م(°

° كلية مزون )دي�سمرب 2016م(°

° كلية �سور اجلامعية )الت�سليم يف يناير 201٧م( °

° االنتهاء من زيارات التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية لكل من املوؤ�س�سات التالية:°

° الكلية العلمية للت�سميم )مايو 2016م(°

° جامعة ظفار )مايو 2016م(°

° الكلية احلديثة لالإدارة والعلوم )�سبتمرب 2016م(°

° كلية جمان اجلامعية )دي�سمرب 2016م(°

° جامعة �سحار )دي�سمرب 2016م(°
° ترجمة املعاير املوؤ�س�سية من اللغة االإجنليزية اإىل اللغة العربية، وامل�سادقة على الن�سخة العربية من هذه املعاير، ون�سرها على املوقع االإلكرتوين للهيئة. °



120

° اإعداد م�سودة دليل التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية باللغة العربية.°
° تدري��ب اإح��دى ع�س��رة موؤ�س�س��ة تعلي��م ع��ال ح��ول عملي��ة التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر املوؤ�س�س��ية، وذلك لتح�سرها لالنخراط يف هذه العملي��ة يف العام 201٧/2016م، °

وهي: 
° كلية مزون°
° كلية ُعمان لطب االأ�سنان °
° كلية ُعمان لل�سياحة°
° اجلامعة االأملانية للتكنولوجيا°
° جامعة ال�سلطان قابو�س°
° جامعة نزوى°
° اجلامعة العربية املفتوحة - فرع �سلطنة ُعمان°
° كلية وجلات للعلوم التطبيقية °
° كلية البيان°
° كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية°
° كلية ُعمان البحرية الدولية°
° تطوير مواد تدريبية حول عملية التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية، وتعميمها على املراجعن اخلارجين الدولين. °
° التوا�سل مع الوزارات امل�سرفة على موؤ�س�سات التعليم العايل، وتطوير اآلية لفر�س الر�سوم على املوؤ�س�سات التي �سيتّم تقوميها ك�سبكة واحدة من املوؤ�س�سات. °
° تق��دمي التغذي��ة الراجع��ة ح��ول املق��رتح املُع��ّد م��ن قب��ل املديري��ة العام��ة للكلي��ات واجلامع��ات اخلا�س��ة ب��وزارة التعلي��م الع��ايل بخ�سو���س كيفي��ة التعام��ل م��ع نتائج °

االعتماد املوؤ�س�سي.
° التوا�سل مع موؤ�س�سات التعليم العايل حول مواعيد تقدميها لطلبات التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية، وطلبات التاأجيل التي تتقدم بها املوؤ�س�سات.°
° االنتهاء من تطوير نظام املقارنة اخلا�س بنتائج عمليات التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية باللغتن العربية واالإجنليزية.°
° اإع��داد ورق��ة عم��ل ح��ول نظ��ام املقارن��ة اخلا���س بنتائ��ج عملي��ات التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر املوؤ�س�س��ية، واحل�س��ول عل��ى موافق��ة لن�س��رها م��ن قب��ل ال�س��بكة الدولي��ة °

لهيئ��ات �سم��ان اجل��ودة يف التعلي��م الع��ايل، وتقدميه��ا يف موؤمت��ر ال�س��بكة يف 28 فرباي��ر-1 مار���س 201٧م مبملك��ة البحري��ن. 
وقد اأُجري تقييم الإجنازات امل�سروع من خالل التغذية الراجعة التي مّت احل�سول عليها من قبل:
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° املعنين داخل ال�سلطنة وخارجها بدليل التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية.  °
° موؤ�س�سات التعليم العايل التي �ساركت يف الور�سة التدريبية التي عقدتها الهيئة حول عملية التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية.°
° موؤ�س�سات التعليم العايل التي قدمت مالحظاتها حول مراجعة نظام االعتماد املوؤ�س�سي، وتقومي املوؤ�س�سات مقابل املعاير املوؤ�س�سية كل خم�س �سنوات. °
° املراجعن اخلارجين الذين �ساركوا يف عمليات التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية.°

وق��د ح�سل��ت الهيئ��ة عل��ى تغذي��ة راجع��ة اإيجابي��ة ح��ول دلي��ل التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر املوؤ�س�س��ية، والتدري��ب ال��ذي قدمت��ه، والتعدي��ل يف نظ��ام االعتم��اد املوؤ�س�س��ي. وق��د 
اأ�سار املراجعون اخلارجيون الذين �ساركوا يف عمليات التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية باأنها كانت مف�سلة جداً، وتتطلب الكثر من اجلهد من اأع�ساء فرق املراجعة 

اخلارجية، واأن املدة التي ي�ستغرقها اأع�ساء هذه الفرق الإ�سدار تقرير التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية تعترب طويلة ن�سبياً. 

اعتماد البرامج األكاديمية
تع��دُّ عملي��ة اعتم��اد الربام��ج االأكادميي��ة م��ن امله��ام الرئي�س��ية للهيئ��ة، وتت�سم��ن ه��ذه العملي��ة تقومي��اً للربام��ج االأكادميي��ة الت��ي تطرحه��ا موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل 

مقاب��ل �س��تة معاي��ر برناجمي��ة. 

وته��دف عملي��ة اعتم��اد الربام��ج االأكادميي��ة اإىل توف��ر معلوم��ات موثوق��ة للجمه��ور ع��ن ج��ودة الربام��ج الت��ي تطرحه��ا موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل مقاب��ل املعاي��ر 
الربناجمية ال�سّتة، واملقايي�س اخلا�سة بها، ومتكن املعنين من مقارنة برامج التعليم العايل من خالل نظام مقارنة متوفر على املوقع االإلكرتوين للهيئة. وينتج 

ع��ن عملي��ة التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر الربناجمي��ة نتائ��ج قطعي��ة ح��ول اعتم��اد الربام��ج االأكادميي��ة. كم��ا يت��ّم اإ�س��دار تقري��ر وتعميم��ه عل��ى عدد حمدود م��ن املعنين. 

وتخ�س��ع جمي��ع برام��ج التعلي��م الع��ايل لعملي��ة االعتم��اد الربناجم��ي، كونه��ا عملي��ة اإلزامي��ة جلمي��ع برام��ج التعلي��م الع��ايل وفق��اً للمر�س��وم ال�س��لطاين رق��م 2010/54. 
وي�س��تفيد م��ن نتائ��ج ه��ذه العملي��ة اإ�ساف��ة اإىل موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل املعني��ة، الطلب��ة، واأولي��اء االأم��ور، واأرب��اب العم��ل، واملعني��ون االآخ��رون، واجلمه��ور ب�س��كل ع��ام.

يف العام 2016م، قامت الهيئة ب�االأن�سطة التالية: 

° تعديل املعاير الربناجمية نتيجة لعمليتي التقومي مقابل املعاير الربناجمية التجريبية التي اأُجريت يف العام 2015م.°
° اعتماد املعاير الربناجمية من قبل جمل�س اإدارة الهيئة يف فرباير 2016م.°
° ا�س��تمرار الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي يف تطوير نظام مقارنة نتائج برامج التعليم العايل على املوقع االإلكرتوين للهيئة بناًء على نظام املقارنة الذي °

مّت تطويره لعملية التقومي مقابل املعاير املوؤ�س�سية. 
° تعمي��م امل�س��ودة االأوىل م��ن دلي��ل التق��ومي مقاب��ل املعاي��ر الربناجمي��ة، واإع��داد امل�س��ودة الثاني��ة بن��اًء عل��ى التغذي��ة الراجع��ة املكثف��ة الت��ي مّت احل�س��ول عليه��ا م��ن °

قط��اع التعلي��م الع��ايل، واملراجعن اخلارجين.
° مناق�س��ة النظ��ام املق��رتح لالعتم��اد الربناجم��ي م��ع ع��دد م��ن املعني��ن الرئي�س��ين، م��ن �سمنه��م املرك��ز التخ�س�س��ي لتدري��ب املعلم��ن ب��وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، °

وذل��ك العتم��اد برنام��ج تدري��ب املعلمن م�س��تقبال.
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وق��د مّت تقيي��م اإجن��ازات امل�س��روع م��ن خ��الل املالحظ��ات االإيجابي��ة الت��ي مّت احل�س��ول عليه��ا ح��ول م�س��ودة دلي��ل التقومي مقابل املعاير الربناجمي��ة، والتعديالت التي 
اأجرتها الهيئة بناًء على التغذية الراجعة املكثفة التي مّت ا�س��تالمها من موؤ�س�س��ات التعليم العايل، وفريق اخلرباء الدويل الذي �س��كلته الهيئة لهذا الغر�س، ووزارة 

التعليم العايل وغرها.

تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة
متث��ل عملي��ة تدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة املرحل��ة االأوىل م��ن النه��ج ذي املراح��ل الث��الث، ال��ذي و�سعت��ه الهيئ��ة العتم��اد الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة. اأّما 
املرحلة الثانية فتت�سمن مراجعة املعاير الوطنية للربامج التاأ�سي�سية العامة التي مّت اإعدادها يف العام 2008م وتطويرها لتتما�سى مع املقايي�س املرجعية الدولية. 
وت�س��مل املرحل��ة الثالث��ة اعتم��اد الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة مقاب��ل املعاي��ر املعّدل��ة. وينت��ج ع��ن عملي��ات تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�س��ية العام��ة تقارير تدقيق جودة 

الربامج التاأ�سي�س��ية العامة، ويتّم ن�س��ر هذه التقارير على املوقع االإلكرتوين للهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي مع ملخ�س تنفيذي باللغة العربية.

وته��دف عملي��ة تدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة اإىل توف��ر معلوم��ات موثوق��ة للجمه��ور ع��ن ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية الت��ي تقدمه��ا موؤ�س�س��ات التعلي��م 
الع��ايل يف املج��االت الرئي�س��ية االأربع��ة، والت��ي ت�س��مل )الريا�سي��ات، واللغ��ة االإجنليزي��ة، وتقني��ة املعلوم��ات، ومه��ارات الدرا�س��ة(، وتوفر تغذية راجعة ملوؤ�س�س��ات التعليم 
العايل عن مدى فاعلية براجمها التاأ�سي�س��ية العامة يف اإعداد الطلبة للدرا�س��ة يف برامج التعليم العايل. وتت�سمن تقارير تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�س��ية العامة 

ا�س��تنتاجات ر�س��مية تتمثل يف توكيدات، واإ�س��ادات، وتو�سيات.   

وتخ�س��ع جمي��ع الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة الت��ي تطرحه��ا موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل لعملي��ة تدقي��ق اجل��ودة، كونه��ا عملي��ة اإلزامي��ة مبوج��ب الق��رار ال��ذي اأ�س��دره 
جمل���س التعلي��م املوق��ر -املرق��م )2016/4/6(- يف اجتماع��ه املنعق��د بتاري��خ 5 دي�س��مرب 2016م، وال��ذي ين���ّس عل��ى: 

اإلزامي��ة خ�س��وع الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة الت��ي تطرحه��ا جمي��ع موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل يف ال�س��لطنة لتدقي��ق اجل��ودة م��ن قب��ل الهيئ��ة الُعماني��ة لالعتم��اد   .1
االأكادمي��ي.

ت�سم��ن املعاي��ر الوطني��ة للربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة يف نط��اق تدقي��ق ه��ذه الربام��ج بو�سفه��ا نقطة قيا���س مرجعي خارج��ي، على اأن تكون هذه املعاير هي احلد   .2
االأدنى من املتطلبات.

وب��داأت العملي��ات التجريبي��ة لتدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة يف الع��ام 2016/2015م، بينم��ا �س��تبداأ العملي��ات الر�س��مية لتدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية 
العام��ة يف الع��ام 201٧م، وفق��اً للج��دول الزمن��ي املعتم��د لتدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة، بحي��ث يت��ّم االنته��اء م��ن تدقي��ق جودة جميع ه��ذه الربامج يف العام 

2020م.  

 يف العام 2016م، قامت الهيئة ب�االأن�سطة االآتية: 

° اإجراء اأربع عمليات جتريبية لتدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة يف عامي 2015 و2016م، واإ�سدار التقارير اخلا�سة بها.  °
° اعتماد املجل�س املكلف باإدارة الهيئة للجدول الزمني لتدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة يف مايو 2016م.°
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° اإقام��ة ور�س��ة عم��ل ال�ست�س��ارة القط��اع ح��ول جم��ال الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة، وذل��ك يف يوني��و 2016م، بالكلي��ة الع�س��كرية التقني��ة وذل��ك بح�س��ور ممثل��ن م��ن °
موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل.

° تعميم امل�سودة االأوىل من دليل تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة يف يونيو 2016م.°
° و�سع ت�سور لر�سوم تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة، واعتماده املجل�س املكلف باإدارة الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي. °
° اإقام��ة ور�س��ة عم��ل يف كلي��ة ُعم��ان لط��ب االأ�س��نان وذل��ك يف نوفم��رب م��ن ع��ام 2016م، به��دف تدري��ب موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل الت��ي �س��وف تق��وم بت�س��ليم طلب��ات °

تدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية يف فرباي��ر 201٧م.
وقد اأُجري تقييم الإجنازات امل�سروع من خالل التغذية الراجعة )والتي كانت اإيجابية مبعظمها( التي مّت احل�سول عليها من قطاع التعليم العايل حول:

° العملي��ات التجريبي��ة لتدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة، وق��د مّت تعدي��ل نط��اق تدقي��ق ج��ودة الربام��ج التاأ�سي�س��ية العام��ة، والنهج املق��رتح بناًء على هذه °
التغذية الراجعة. 

° امل�سودة االأوىل من دليل تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة، والتي اأُخذت يف االعتبار عند اإعداد امل�سودة الثانية من الدليل. °
° ور�ستي العمل التي عقدت يف يونيو 2016م، ويف نوفمرب 2016م، وور�سة العمل التي عقدت حول دليل تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة. °

مراجعة وتطوير سياسات الهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديمي
تعم��ل الهيئ��ة الُعماني��ة لالعتم��اد االأكادمي��ي حالي��اً عل��ى مراجع��ة �سيا�س��اتها وتطويره��ا ل�سم��ان مالءمته��ا لله��دف املحدد لها، واإعداد �سيا�س��ات جديدة ح�س��ب احلاجة 

لدعم تنفيذ اأن�سطة �سمان اجلودة اخلارجية التي تقوم بها الهيئة، وتهدف الهيئة من هذه املراجعة اإىل:

° املراجعة والتطوير امل�ستمران ل�سيا�سات الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي لدعم تنفيذ املهام املوكلة اإليها مبوجب املر�سوم ال�سلطاين القا�سي باإن�سائها. °
° ن�سر ال�سيا�سات لدعم االت�ساق يف النهج الذي تتبعه الهيئة يف اأن�سطتها واأعمالها. °
° تعميم ال�سيا�سات على املعنين مل�ساعدتهم على معرفة االإجراءات الواجب اتباعها بخ�سو�س اأن�سطة �سمان اجلودة اخلارجية.  °
° دعم قيمة ال�سفافية التي تتبعها الهيئة وامل�ساعدة يف ن�سر فهم اأكرب عن الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي واأن�سطتها. °
° دعم نزاهة وم�سداقية اأن�سطة الهيئة.°
°  ويف دي�س��مرب عام 2016م، مّت االنتهاء من مراجعة 14 �سيا�س��ة وتطويرها، واعتمادها، ون�س��رها على املوقع االإلكرتوين للهيئة، كما مّت حتديث �س��جل ال�سيا�س��ات °

يف مار�س عام 2016م، ويحتوي ال�سجل حالياً على ٣٣ �سيا�سة. 
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مشروع اإلطار الوطني للمؤهالت:
يع��د تطوي��ر االإط��ار الوطن��ي للموؤه��الت وحتديث��ه م��ن االخت�سا�س��ات الرئي�س��ية للهيئ��ة، مبوج��ب املر�س��وم ال�س��لطاين القا�س��ي باإن�س��ائها. وق��د اأ�س��در جمل���س التعلي��م 
املوق��ر - يف الع��ام 2014م- ق��رارا باملوافق��ة عل��ى قي��ام الهيئ��ة العماني��ة لالعتم��اد االأكادمي��ي باإع��داد االإط��ار الوطن��ي للموؤه��الت وتطوي��ره، لي�س��مل كاف��ة اأن��واع ومراح��ل 
التعلي��م االأكادمي��ي، واملهن��ي، واالح��رتايف، باالإ�ساف��ة اإىل التعلي��م املدر�س��ي. ويت�سم��ن امل�س��روع مراجع��ة وتطوي��ر االإط��ار الوطن��ي املعم��ول ب��ه حالي��ا )االإط��ار الوطن��ي 
للموؤهالت العلمية يف �س��لطنة عمان(، ال�سادر عن جمل���س االعتماد ال�س��ابق يف العام 2005م، والذي يقت�سر على موؤهالت التعليم العايل االأكادميية. وقد مت تق�س��يم 
العم��ل اإىل مرحلت��ن، تت�سم��ن املرحل��ة االأوىل حتلي��ل البيئ��ة املحيط��ة للموؤه��الت يف ال�س��لطنة، وو�س��ع ا�س��رتاتيجية للت�س��اور والتوا�س��ل، والقيا���س املرجع��ي م��ع االأطر 
الوطني��ة يف ع��دد م��ن البل��دان، حوكم��ة االإط��ار الوطن��ي واإدارت��ه وتنفي��ذه، وحتلي��ل االحتياج��ات التدريبي��ة، وتنته��ي ه��ذه املرحل��ة بالت�سمي��م الفن��ي لالإط��ار الوطن��ي 
للموؤه��الت. اأم��ا املرحل��ة الثاني��ة فرتك��ز عل��ى التدري��ب وبن��اء الق��درات، والعملي��ات التجريبي��ة الإدراج املوؤه��الت عل��ى االإط��ار الوطن��ي، وو�س��ع ال�سيا�س��ات واالإج��راءات 

الالزم��ة لتنفي��ذ االإط��ار الوطن��ي للموؤه��الت.

ويهدف امل�سروع اإىل: 

° التكامل بن القطاعات التعليمية املختلفة، وتعزيز الثقة مبخرجاتها°
° تعزيز �سورة التعليم التقني والتدريب املهني، وت�سجيع ال�سباب العماين لالنخراط فيهما°
° تطوير املهارات التقنية واملهنية يف قطاع العمل من اأجل التنمية االجتماعية واالقت�سادية امل�ستدامة°
° توفر املزيد من فر�س العمل لل�سباب العماين من خالل االعرتاف مبوؤهالتهم°
° زيادة عدد الطلبة املنخرطن يف املجال التقني واملهني، مبا يخدم زيادة التنوع يف التخ�س�سات التعليمية والتدريبية، ويف جماالت خمتلفة°
° دعم عملية التعليم مدى احلياة، وحت�سن امل�ستوى املعي�سي حلاملي املوؤهالت االحرتافية°

ونتج عن امل�سروع اإعداد الوثائق التالية:

° ا�سرتاتيجية الت�ساور والتوا�سل اخلا�سة باالإطار الوطني للموؤهالت°
° تقرير القيا�س املرجعي مع االأطر الوطنية االإقليمية والدولية°
° تقرير حول حتليل البيئة املحيطة للموؤهالت بال�سلطنة°
° االإطار القانوين، واإطار حوكمة االإطار الوطني للموؤهالت°
° تقرير حول درا�سة مدى توافق مناذج من املوؤهالت املوجودة يف ال�سلطنة مع متطلبات االإدراج يف االإطار الوطني للموؤهالت°
° م�سرد بامل�سطلحات اخلا�سة باالإطار الوطني للموؤهالت°
° اخلطة االأولية لتنفيذ االإطار الوطني للموؤهالت°
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° حتليل االحتياجات التدريبية يف جمال االإطار الوطني للموؤهالت°
° العمل التح�سري املتقدم لت�سجيل املوؤهالت  °
° الت�سميم الفني لالإطار الوطني للموؤهالت °

° عقد ور�س عمل بناء القدرات يف جمال االإطار الوطني للموؤهالت للقطاعات التعليمية املختلفة °
° تدري��ب فري��ق تطوي��ر االإط��ار الوطن��ي للموؤه��الت )ملمثل��ن م��ن جامع��ة ال�س��لطان قابو���س، ووزارة الرتبي��ة والتعلي��م، ووزارة الدف��اع، ووزارة الق��وى العامل��ة، °

ال�سح��ة(  ووزارة  الع��ايل،  التعلي��م  ووزارة 
ومت تقييم امل�سروع من خالل:

° احل�سول على تغذية راجعة مكثفة من جلنة االإ�سراف على م�سروع تطوير االإطار الوطني للموؤهالت حول الوثائق الناجتة عن امل�سروع. °
° احل�سول على تغذية راجعة تغذية حول ور�س عمل بناء القدرات يف جمال االإطار الوطني للموؤهالت °
° اإدراج تق��ومي م�س��روع تطوي��ر االإط��ار الوطن��ي للموؤه��الت بو�سف��ه م�س��روعا فرعي��ا �سم��ن امل�س��اريع الفرعي��ة للمرحلة الثانية من م�س��روع تطوي��ر االإطار الوطني °

للموؤهالت.

ثانيًا: وزارة التعليم العالي 
تقوم الوزارة مبتابعة �سمان جودة موؤ�س�سات التعليم العايل التي ُت�سرف عليها، وذلك من خالل عدد من االإجراءات، ومنها:

1- الزيارات الميدانية: 

زيارة معايل الدكتورة وزيرة التعليم العايل ملوؤ�س�سات التعليم العايل:

قام��ت مع��ايل الدكت��ورة وزي��رة التعلي��م الع��ايل بع��دة زي��ارات اإىل موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل بال�س��لطنة م��ن اأج��ل متابع��ة الربام��ج االأكادميي��ة املطروح��ة ب��كل موؤ�س�س��ة 
وم�س��تجداتها، حيث يتّم عقد عدد من اللقاءات مع روؤ�س��اء اجلامعات والعمداء وروؤ�س��اء االأق�س��ام وكذلك املجال���س الطالبية من اأجل االطالع على االأو�ساع احلالية 

له��ذه املوؤ�س�س��ات والبيئ��ة التعليمي��ة و�س��ر العملي��ة التعليمي��ة التعلمية بها.

زيارة املخت�سني بالوزارة ملوؤ�س�سات التعليم العايل:

يقوم املخت�سون بالوزارة بتنفيذ عدد من الزيارات امليدانية املختلفة ملوؤ�س�سات التعليم العايل التي ت�سرف عليها، حيث مّت يف هذا العام االأكادميي ت�سميم ا�ستمارتن 
تقييميت��ن لال�س��تعانة بهم��ا اأثن��اء تنفي��ذ ه��ذه الزي��ارات. وته��دف اال�س��تمارة االأوىل اإىل تقيي��م اأو�س��اع الطلب��ة امل�س��جلن يف املوؤ�س�س��ات املقدم��ة لربام��ج املاج�س��تر. اأم��ا 

اال�ستمارة الثانية فتهتم بتقييم عمل اأق�سام �سمان اجلودة باملوؤ�س�سات.
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وق��د مّت اإج��راء اأك��ر م��ن )40( زي��ارة ميداني��ة ملوؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، �س��ملت اأق�س��ام القب��ول والت�س��جيل واأق�س��ام �سم��ان اجل��ودة. ومّت��ت زي��ارة ال�س��كنات الطالبي��ة، 
واأُجري��ت زي��ارات ملتابع��ة اأو�س��اع طلب��ة الدرا�س��ات العلي��ا/ وتفّق��د مب��اين موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اخلا�س��ة الت��ي مّت االنته��اء حديث��اً م��ن اإن�س��ائها، اأو تل��ك الت��ي ه��ي قي��د 
االإن�س��اء واملت�سمن��ة كالًّ م��ن )مبن��ى جامع��ة م�س��قط، مبن��ى كلي��ة البي��ان، مبن��ى كلي��ة ُعم��ان ل��الإدارة والتكنولوجي��ا، ومبن��ى جامع��ة ال�س��رقية، ومبن��ى جامع��ة الربمي��ي، 
وجامع��ة ن��زوى(. ومتخ�س��ت ع��ن ه��ذه الزي��ارات تقاري��ر تف�سيلي��ة مت�سمن��ة جوان��ب الق��وة وال�سع��ف بتل��ك املوؤ�س�س��ات، وتق��دمي تو�سي��ات للجوان��ب الت��ي حتت��اج اإىل 

تطوي��ر م��ع حتدي��د الوق��ت ال��الزم الإح��داث التطوي��ر م��ن خ��الل تق��دمي خط��ة اإجرائي��ة عالجي��ة.

2- دراسة التقارير التقييمية الصادرة من جهات االرتباط الخارجية وتحليلها: 
ت�س��عى وزارة التعلي��م الع��ايل اإىل جتوي��د �س��ر العملي��ة التعليمي��ة، باالإ�ساف��ة اإىل �سم��ان الت��زام موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اخلا�س��ة باملعاي��ر وال�سواب��ط املتعارف عليها 
حملياً واإقليمياً ودولياً يف جمال التعليم العايل. ومن اأجل ذلك، ُتلزم وزارة التعليم العايل جميع موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة باالرتباط اأكادميياً مع املوؤ�س�سات 

اخلارجية املعرتف بها وذات �سمعة جيدة من اأجل اال�ستفادة الق�سوى من خربات تلك اجلامعات وتوظيفها يف م�سلحة الوطن. 

وقب��ل االإق��دام عل��ى توقي��ع اأي اتفاقي��ة اأو مذك��رة تفاه��م / تع��اون ب��ن موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل بال�س��لطنة وموؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل اخلارجية، تقوم الوزارة بدرا�س��ة 
ه��ذه املذك��رات وحتليله��ا وذل��ك م��ن اأج��ل �سم��ان امل�سال��ح امل�س��رتكة م��ع ه��ذه املوؤ�س�س��ات. وق��د قام��ت الوزارة بدرا�س��ة وحتليل عدد )25( مذكرة تفاه��م موزعة على )16( 

موؤ�س�س��ة تعليم عال خا�سة.

3- اللقاء السنوي لسعادة الدكتور وكيل الوزارة مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الخاصة:
وياأت��ي ه��ذا اللق��اء �سم��ن الفعالي��ات ال�س��نوية الت��ي ُتنّظمه��ا ال��وزارة برئا�س��ة �س��عادة الدكت��ور وكي��ل ال��وزارة، وبح�س��ور املعني��ن مبديري��ات ال��وزارة املختلف��ة، وروؤ�س��اء 
اجلامع��ات، وعم��داء الكلي��ات اخلا�س��ة، ملناق�س��ة خمتل��ف اجلوان��ب املتعلق��ة بالتعلي��م الع��ايل اخلا���س، والوق��وف عل��ى العقبات والتحديات التي تعرت�س م�س��رة التعليم 
العايل يف هذا القطاع والعمل على اإيجاد احللول املنا�سبة لها. وياأتي تنظيم هذا اللقاء ملتابعة تنفيذ تو�سيات اللقاء العام املن�سرم ومناق�سة بع�س املوا�سيع االأخرى 

وف��ق م�س��تجدات القط��اع واملقرتح��ات الرامية اإىل تطويره.

ثالثًا: مؤسسات التعليم العالي:

1 - جامعة السلطان قابوس:
تلت��زم جامع��ة ال�س��لطان قابو���س مبعاي��ر اجل��ودة والتمّي��ز من��ذ اإن�س��ائها يف الع��ام 1986م، فاعتم��دت ع��دداً م��ن االإج��راءات والعملي��ات الت��ي ته��دف ل�سم��ان اجل��ودة يف 

جمي��ع اأن�س��طتها منها:
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١- إّتباع األساليب والمعايير الدولية المعتمدة في تقييم برامجها األكاديمية واعتمادها:

 �سعت اجلامعة للح�سول على االعتماد الدويل لرباجمها االأكادميية، وفيما ياأتي الربامج االأكادميية التي ح�سلت على االعتماد االأكادميي الدويل:

° برنامج دكتور يف الطب، وبرنامج العلوم الطبية احليوية يف كلية الطب والعلوم ال�سحية من معهد علم الطب احليوي باململكة املتحدة.°
° برنامج درا�سات املعلومات، وبرنامج ال�سياحة يف كلية االآداب والعلوم االجتماعية من منظمة ال�سياحة العاملية لالأمم املتحدة تيدكوال.°
° برنام��ج تدري���س اللغ��ة االإجنليزي��ة يف كلي��ة الرتبي��ة م��ن قب��ل املجل���س االأمريك��ي لتعلي��م اللغ��ات االأجنبي��ة والعل��وم، وبرنامج الطفولة املبك��رة يف كلية الرتبية من °

قبل اجلمعية الوطنية االأمريكية لتعليم ال�سغار.  
° جميع الربامج االأكادميية ملرحلة الدرجة اجلامعية االأوىل يف كلية الهند�سة.°
° برامج البكالوريو�س يف الكيمياء وعلوم االأر�س واجليوفيزياء يف كلية العلوم، وبرنامج املاج�ستر يف الكيمياء.°

٢- إنشاء مكتب ضمان الجودة:

ي�سعى مكتب �سمان اجلودة وبالتن�سيق مع كل وحدات اجلامعة لتحقيق عدد من االأهداف من اأهمها: 

° حتقيق حت�سن عمليات اجلودة امل�ستمرة يف اجلامعة وحتديثها. °
° التمكن من تطبيق معاير االعتماد الالزمة من قبل الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي والهيئات العاملية واملحافظة عليها. °
° االرتقاء مب�ستوى اخلربات واال�ست�سارات املتعلقة باجلودة واالعتماد لكل وحدات اجلامعة.°

وقد قام مكتب �سمان اجلودة بتنفيذ الكثر من االأن�سطة خالل العام االأكادميي )2016/2015(

وهي كاالآتي:

° مراجعة �سيا�سة و�سع ال�سيا�سات باجلامعة )الن�سخة الثانية( من قبل املجل�س االأكادميي.°
° مراجعة ال�سيا�سات املُعتمدة يف عدٍد من وحدات اجلامعة وتقدمي اال�ست�سارات لتطويرها، ومن اأهمها:°
° °)Student Counseling Policy( .سيا�سة االإر�ساد الطالبي�
° ° )Community Service Policy(.سيا�سة خدمة املجتمع�
° ° )Student Career Guidance Policy( .سيا�سة التوجيه الوظيفي�
° °)Policy of Establishing and Revising Organizational Structures( .ال�سيا�سة العامة الإن�ساء واإعادة النظر يف الهياكل التنظيمية يف جامعة ال�سلطان قابو�س
° °)Intellectual Property Policy( .سيا�سة امللكية الفكرية�
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° ° )Postgraduate Scholarships).سيا�سة املنح الدرا�سية للدرا�سات العليا�
° °)University Council Self-Review Policy( .سيا�سة الدرا�سة الذاتية ملجل�س اجلامعة�
° °)Academic Assessment Policy( .سيا�سة التقييم االأكادميي�
° تنفيذ عدد من ور�س العمل ومن اأهمها:°

° ور�سة عن اإدارة االأداء.°
° °Performance Improve� عن تطوير االأداء  KPI Institute  ور�س��ة معتمدة حول املوؤ�س��رات الرتبوية بالتعاون مع مركز اإعداد وتطوير العاملن ومعهد

 ment Professional

° ° KPI Software Implementation ور�سة تطبيقية حول
 اإعداد بع�س التقارير والدرا�سات املوؤ�س�سية منها:

° اإعداد مقرتح دليل املوظف املتميز باجلامعة حول اإجراءات التوظيف والتعريف )2016-2015(.°
° درا�سة م�سحية عن االأن�سطة املجتمعية جلامعة ال�سلطان قابو�س للعام االأكادميي )2016-2015(.°
° درا�سة ا�ستطالعية حول قيا�س ر�سا امل�ستفيدين من اخلدمات التي تقدمها خم�س وحدات باجلامعة.°
° اعتماد مقرتح من�سة النقا�س االإلكرتونية اخلا�سة بجامعة ال�سلطان قابو�س.°

° تطوير منظومة التدقيق املوؤ�س�سي الداخلي للجودة باجلامعة من خالل:°
° اإ�سدار دليل التدقيق الداخلي للجودة املوؤ�س�سية °
° تطوير واعتماد �سيا�سة التدقيق الداخلي للجودة املوؤ�س�سية °
° اإ�سدار اجلدول الزمني للتدقيق لالأعوام )2016 – 2020(. °
° تدريب موظفي اجلامعة على عملية تدقيق اجلودة املوؤ�س�سية )جلنة التدقيق الداخلي للجودة املوؤ�س�سية(.°

° اإعداد جمموعة من اال�ستبيانات ذات العالقة بقيا�س االأداء لبع�س املجال�س والوحدات باجلامعة وتطبيقها.°
° امل�ساركة يف اإعداد الدرا�سة الذاتية للجامعة للح�سول على االعتماد املوؤ�س�سي من قبل الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي.°

2 - كليات العلوم التطبيقية:
عمل��ت املديري��ة العام��ة لكلي��ات للعل��وم التطبيقي��ة جاه��دة عل��ى اإيج��اد االإج��راءات الالزم��ة لتحقي��ق م�س��توى مر���ٍس م��ن اجل��ودة يف االأع��وام املا�سي��ة. ومن��ذ �س��دور اآخر 
تقرير تدقيق جودة يف العام 2014م ال�سادر من قبل الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي، عملت املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على درا�سة تو�سيات ذلك 
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التقرير، وتطوير العمل بالكليات يف �سوئها، ومما مّت اإجنازه ما ياأتي:

اإع��داد اخلط��ة اال�س��رتاتيجية لكلي��ات العل��وم التطبيقي��ة والت��ي اعتم��دت يف بداي��ة الع��ام 2015م، وق��د مّت الب��دء يف تطبيقه��ا واإع��داد اخلط��ط الت�س��غيلية له��ا، وو�س��ع   -1
�سيا�س��ات الكلي��ات واعتماده��ا، ويج��ري العم��ل حالي��اً عل��ى �سياغة اإجراءات موحدة لكل �سيا�س��ة.

مراجع��ة برام��ج كلي��ات العل��وم التطبيقي��ة ومنه��ا برام��ج بكالوريو���س تقني��ة املعلوم��ات، وبرنام��ج درا�س��ات االت�س��ال، وبرنام��ج الت�سمي��م وبرام��ج الدبل��وم، وبرنام��ج   -2
اإعداد معلم اللغة االإجنليزية، وبرنامج اإدارة االأعمال الدولية. بينما العمل جار على مراجعة برنامج بكالوريو���س الهند�س��ة، وبرنامج التقنية احليوية التطبيقية.

اأما بالن�سبة اإىل معاير القبول يف الربامج فقد مّت اتخاذ االإجراءات االآتية:

° الوقوف على الربامج والتخ�س�سات امل�ستجدة لطرحها بالكليات.°
° حتديد عدد املقاعد املخ�س�سة للربامج ال�سابقة وامل�ستجدة -اإن ُوجدت- بالتن�سيق مع مركز القبول املوّحد.°
° و�س��ع ال�س��روط املنا�س��بة لتل��ك الربام��ج بالتن�س��يق م��ع املخت�س��ن بدائ��رة الربام��ج االأكادميي��ة واال�س��تنارة بال�س��روط املو�سوع��ة للربام��ج امل�س��تجدة واملطروح��ة °

باملوؤ�س�س��ات العلي��ا االأخ��رى، عم��اًل بتوجيه��ات مرك��ز القب��ول املوح��د بتوحي��د امل��واد املطلوب��ة يف الربام��ج امل�س��رتكة بن املوؤ�س�س��ات.
° حتديد اإجمايل عدد املقاعد املخ�س�سة للقبول بكليات العلوم التطبيقية وتوزيعها بالت�ساوي قدر االإمكان على الكليات ال�ست.°
° مراعاة �سواغر ال�سكنات الداخلية بكليات )عربي، �سور، الر�ستاق( بالن�سبة لتوزيع االإناث بهذه الكليات.°

وبع��د االأخ��ذ باملعطي��ات اأع��اله، يت��ّم اإع��داد خط��ة القب��ول املقرتح��ة بكلي��ات العل��وم التطبيقي��ة وُتعر���س بعدها على عمداء الكليات وامل�س��وؤولن ومن ثم ُترفع لالعتماد، 
واأخراً ملركز القبول املوحد التخاذ اإجراءاته.

اأم��ا بالن�س��بة للربام��ج والتخ�س�س��ات اجلدي��دة فق��د مّت ط��رح برنام��ج اإع��داد معل��م وعل��وم ريا�سي��ات بكلي��ة العلوم التطبيقية بالر�س��تاق بالتخ�س�س��ات الرتبوية االآتية: 
)تربية علوم وريا�سيات/فيزياء، وتربية علوم وريا�سيات/كيمياء، وتربية علوم وريا�سيات/اأحياء، وتربية علوم وريا�سيات/ريا�سيات(.

كما مّت طرح تخ�س�سات جديدة بربنامج اإدارة االأعمال الدولية وهي: )اإدارة �سال�سل االإمداد، الت�سويق، والتاأمن، والبنوك واخلدمات امل�سرفية(.

درا�س��ة احتياجات �س��وق العمل لتطوير التخ�س�سات الدرا�س��ية املطروحة يف الكليات يف �سوئها، ويتّم احل�سول على املعلومات التي تخ�س االحتياجات من خالل   -٣
الدرا�س��ات التي تنفذها دائرة م�س��ح اخلريجن واملعار�س واللقاءات امل�س��رتكة بن املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية وقطاعات العمل. فعلى �س��بيل املثال، 
مّت عق��د لق��اءات ع��ّدة م��ع القط��اع اللوج�س��تي، ولق��اء م��ع املوؤ�س�س��ة العام��ة للمناط��ق ال�سناعي��ة، ولق��اءاٍت م�س��رتكة ب��ن كلي��ات العل��وم التطبيقي��ة وقطاع��ات االأعمال 

املختلفة.

3 - الكليات التقنية:
تخ�س��ع العملي��ة التعليمي��ة وجمي��ع الفعالي��ات واالأن�س��طة يف الكلي��ات التقني��ة الأنظم��ة اجل��ودة املعم��ول به��ا يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، وذل��ك وف��ق معاي��ر اجل��ودة 

ال�س��ادرة م��ن الهيئ��ة الُعماني��ة لالعتم��اد االأكادمي��ي، ويت��ّم اتخ��اذ االإج��راءات التالي��ة: 
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متابعة �سمان اجلودة يف الكليات من خالل املديرية العامة للتعليم التقني، وجلان �سمان اجلودة الداخلية، ودائرة اجلودة بوزارة القوى العاملة:  -1

تتابع املديرية، وجلان �سمان اجلودة الداخلية، ودائرة اجلودة بالوزارة جودة العمل بالكليات التقنية، وتقوم باالآتي:

° االإ�سراف على اإعداد اخلطط اال�سرتاتيجية والت�سغيلية بالكليات التقنية وتنفيذها. °
° مراجعة املناهج والربامج الدرا�سية وتطويرها.°
° بناء االأنظمة وال�سيا�سات املوحدة للعملية التعليمية واالأن�سطة املتعلقة بها وتطويرها.°
° مراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات واالأطر املوحدة وحتديثها. °
° مراجعة دليل اجلودة وكتيبات اجلودة الفرعية للمختربات والور�س وحتديثها ومتابعة تطبيقها. °
° القيام بزيارات تدقيقية دورية اإىل الكليات.°
° مراجعة تقارير تقييم اجلودة.°

2- حتديث املناهج واإدخال الربامج والتخ�س�سات اجلديدة:

تخ�س��ع الربام��ج والتخ�س�س��ات بالكلي��ات التقني��ة اإىل املراجع��ة والتطوي��ر امل�س��تمر؛ وذل��ك ل�سم��ان جودته��ا  ومواءمته��ا لالحتياج��ات وامل�س��تجدات والتط��ورات 
التكنولوجي��ة يف �س��وق العم��ل. وتت��ّم عملي��ة املراجع��ة والتطوي��ر وف��ق منهجي��ة علمي��ة بالتع��اون م��ع موؤ�س�س��ات القط��اع الع��ام واخلا���س م��ن ال�س��وق، حي��ث تق��وم اللج��ان 
التخ�س�سية للربامج الدرا�سية املختلفة بالكليات التقنية باإجراء مراجعة متخ�س�سة و�ساملة للربامج التعليمية والتخ�س�سات الدرا�سية تت�سمن درا�سة احتياجات 
ال�س��وق من التخ�س�سات اجلديدة، واإعادة النظر يف املقررات الدرا�س��ية املطروحة وفقاً مل�س��وحات فعلية عن حاجة ال�س��وق احلالية وامل�س��تقبلية ملخرجاتها. ويتّم وفقاً 
لنتائ��ج عملّي��ة املراجع��ة تطوي��ر الربام��ج احلالي��ة واإع��داد وت�سمي��م الربامج الدرا�س��ية والتخ�س�سات اجلدي��دة املطلوبة لتلبية هذه االحتياجات واإلغاء اأو وقف برامج 

درا�س��ية وتخ�س�س��ات تنتف��ي احلاج��ة لها من �س��وق العمل.

° وبن��اًء عل��ى ذل��ك، فق��د مّت يف يوني��و 2016م اعتم��اد برنام��ج جدي��د لتقني��ة املعلوم��ات �س��ارك يف اإع��داده متخ�س�س��ون م��ن اللجن��ة التخ�س�سي��ة لتقني��ة املعلوم��ات °
بالتع��اون م��ع اأ�سح��اب العالق��ة يف الكلي��ات التقني��ة كاف��ة وممثل��ن م��ن �س��وق العم��ل وباالأخ���س هيئ��ة تقني��ة املعلوم��ات. وق��د مّت الب��دء بتطبي��ق الربنام��ج اجلدي��د 
يف �س��بتمرب 2016م، واعتم��اد تخ�س���س هند�س��ة الط��ران يف االجتم��اع االأول ملجل���س اأمن��اء الكلي��ات التقني��ة يف ماي��و 2016م، ليت��ّم طرح��ه يف اإح��دى الكلي��ات ف��ور 
توفر املوارد املادية والب�سرية املطلوبة له. وقد �سارك يف اإعداد برنامج التخ�س�س خرباء ومتخ�س�سون من املديرية العامة للتعليم التقني والكليات التقنية 
والط��ران الُعم��اين، واملديري��ة العام��ة لل�س��المة وخدم��ات الط��ران، ووزارة النق��ل واملوا�س��الت، ومعه��د التكنولوجي��ا يف دبل��ن )DIT(. كم��ا ومّت اإدخ��ال مق��ررات 
ع��ن الطاق��ة املتج��ددة يف جمي��ع تخ�س�س��ات الهند�س��ة والعل��وم التطبيقي��ة بالكلي��ات التقني��ة، �س��ارك يف اإعداده��ا خ��رباء وخمت�س��ون م��ن الكلي��ات التقني��ة، وجامعة 
ال�س��لطان قابو���س، وجامع��ة �سح��ار، والهيئ��ة العام��ة للكهرب��اء واملي��اه، وهيئ��ة تنظي��م الكهرب��اء، و�س��ركة تنمي��ة نف��ط ُعم��ان، و�س��ركة االأنظم��ة ال�سم�س��ية الُعماني��ة، 
و�س��ركة املعرف��ة والتكنولوجي��ا املتقدم��ة، حي��ث مّت يف �س��بتمرب 2015م الب��دء بتدري���س مق��رر اإلزام��ي ع��ن تقني��ات الطاق��ة املتج��ددة ملرحل��ة الدبل��وم يف التخ�س�سات 
املذك��ورة، ومق��رر تخ�س���س اختي��اري لطلب��ة البكالوريو���س يف التخ�س�س��ات املذك��ورة، وذل��ك لتلبي��ة حاج��ة �س��وق العم��ل م��ن امله��ارات يف تقني��ات الطاق��ة املتج��ددة 

�سم��ن امل�س��اعي ال�س��تخدام طاق��ة ال تن�س��ب ونظيف��ة ت�س��اعد عل��ى حماي��ة البيئ��ة واحلي��اة، وتوف��ر عنا�س��ر اقت�س��اد م�س��تدامة ت�سم��ن االأمن واالأم��ان والرفاهية.
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٣- اإقامة ور�س تبادل اخلربات بن الكليات التقنية:

�سعت الوزارة اإىل اإقامة ور�س �سنوية لتبادل اخلربات بن الكليات التقنية لتحقيق االأهداف االآتية:

° تبادل اخلربات والتجارب بن امل�سوؤولن واخلرباء واالخت�سا�سين العاملن يف اجلودة من الوزارة والكليات. °
° ت�سليط ال�سوء على اأهم متطلبات املرحلة الثانية من االعتماد االأكادميي - متطلبات التقييم املعياري املوؤ�س�سي.°
° تخطي����ط عملي�����ة التق�دي������م ل�وثيق����ة االعتم������اد املوؤ�س�س���ي املعي�اري للكلي�����ات واإدارتها.°
° بح���ث متطلبات عملية التقييم الذاتي للربنامج التاأ�سي�سي بالكليات التقنية واإعداد اخلطط.°
° مناق�سة التحديات التي تواجهها الكليات ومعاجلتها لتلبية متطلبات التقييم الذاتي املعياري ب�سكل جماعي.°
° تعزيز التن�سيق والتعاون بن الكليات من اأجل توحيد االأنظمة ونقل التجارب الناجحة بينها.°
° و�سع املقرتحات ورفع التو�سيات التي ترتقي باجلودة العتمادها والعم������ل مبوجبه���ا.°

وبن��اًء علي��ه، فق��د مّت عق��د خم���س ور���س لتب��ادل اخل��ربات خ��الل الع��ام االأكادمي��ي )2016/2015م(، اثنت��ان تتعل��ق مبتطلب��ات التقيي��م املعياري املوؤ�س�س��ي للكليات التقنية، 
وث��الث تتعل��ق بالتقيي��م الذات��ي للربنام��ج التاأ�سي�س��ي. وق��د مّت م��ن خالله��ا مناق�س��ة متطلب��ات اجل��ودة وتب��ادل االآراء ب�س��اأن و�س��ائل تلبيته��ا وكذل��ك اإع��داد م��ا يزي��د 
عل��ى )21( م��ن االإج��راءات وال�سيا�س��ات واالأط��ر املوح��دة لعم��ل الكلي��ات ومراجعته��ا وتطويره��ا مب�س��اركة جمي��ع االأط��راف، ور�س��د التحدي��ات كاف��ة، ورف��ع املقرتح��ات 

والتو�سي��ات ب�س��اأنها م��ن اأج��ل االرتق��اء باجل��ودة يف العملي��ات كاف��ة. 

4- تقدمي الدعم واالإ�سراف على عملية التقييم املوؤ�س�سي املعياري وعملية التقييم الذاتي للربنامج التاأ�سي�سي للكليات التقنية:

قام��ت وزارة الق��وى العامل��ة خ��الل الع��ام االأكادمي��ي )2016/2015م(، بت�س��كيل جلن��ة رئي�س��ية برئا�س��ة �س��عادة وكيل��ة التعلي��م التقن��ي والتدري��ب املهن��ي، تق��وم باالإ�س��راف 
الع��ام عل��ى عملي��ة التقيي��م املعي��اري وعملي��ة التقيي��م الذات��ي للربنام��ج التاأ�سي�س��ي بالكلي��ات التقني��ة، وتق��دمي التوجي��ه، ومتابع��ة التق��دم يف عمليات التقييم، ومناق�س��ة 
التحدي��ات وو�س��ع احلل��ول املنا�س��بة له��ا، وتوف��ر امل��وارد املطلوب��ة، واعتم��اد وت�سدي��ق وثائ��ق التقيي��م النهائي��ة للكلي��ات ال�س��بع. كما وقامت بت�س��كيل فريقن فنين على 
م�ستوى الوزارة والكليات، اأحدهما للتقييم املعياري املوؤ�س�سي، واالآخر للتقييم الذاتي للربنامج التاأ�سي�سي؛ وذلك بهدف تقدمي الدعم الفني وامل�سورة ب�ساأن عمليات 
التقيي��م ومراجع��ة تقاري��ر التقيي��م، وتق��دمي املالحظ��ات واملرئي��ات ب�س��اأنها، وحتدي��د ال�سيا�س��ات واالإج��راءات واالأط��ر الواج��ب توحيدها، ور�سد التحدي��ات التي تواجه 
الكلي��ات، ورف��ع التقاري��ر والتو�سي��ات اإىل اللجن��ة الرئي�س��ية ب�س��اأنها. كم��ا قام��ت الكلي��ات بت�س��كيل ف��رق تقيي��م داخلي��ة تعم��ل عل��ى اإجن��از املتطلب��ات م��ع اإدارات الوح��دات 

املختلف��ة يف الكلي��ات، واإج��راء عملي��ة التقيي��م، ور�س��د التحدي��ات، وكتاب��ة م�س��ودات التقارير لرفعه��ا اإىل اجلهات املخت�سة.  

4 -  المعاهد الصحية
خ��الل اإبري��ل - ماي��و 201٣م، خ�سع��ت املعاه��د ال�سحي��ة لتدقي��ق اجل��ودة م��ن قب��ل الهيئ��ة الُعماني��ة لالعتم��اد االأكادمي��ي. وا�س��تناداً اإىل التو�سي��ات الت��ي وردت يف تقري��ر 
اجلودة، فقد ا�ستجابت املعاهد من خالل و�سع خطط التح�سن املطلوبة، وال يزال العمل جار على تنفيذ نتائج هذه اخلطط ومتابعتها ور�سدها واال�ستعداد ملرحلة 

االعتماد املوؤ�س�سي. وفيما ياأتي اأبرز االإجنازات واملبادرات التي حتّققت خالل العام االأكادميي 2016/2015م لتطوير جودة التعليم: 
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° مراجعة جميع االإر�سادات والتاأكيدات والتو�سيات املن�سو�س عليها يف تقرير تدقيق جودة املعاهد التعليمية ال�سادر عن الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي، °
وحتدي��د و�س��ع املعاه��د ال�سحي��ة مقاب��ل ه��ذه النتائ��ج. وق��د حر�س��ت املعاه��د ال�سحي��ة عل��ى اال�س��تمرارية يف تطوي��ر قدرات العاملن يف املعاه��د ال�سحية يف جمال 
�سمان وحت�سن اجلودة من خالل عقد �سل�سلة حلقات عمل لتعزيز املفاهيم والتدريب على كيفية اإعداد وتنفيذ م�ساريع حت�سن جودة التعليم وحت�سن نظم 

العمل وعلى مراحل االعتماد االأكادميي. 
° متابعة وتقييم االإجنازات والتحديات للخطة اخلم�سية التا�سعة )2016-2020(. فقد مّت اإعداد تقرير الر�سد واملتابعة لالأن�سطة التف�سيلية للخطة اخلم�سية °

التا�س��عة للع��ام االأول 2016 ومناق�س��ته، وال��ذي ا�س��تمل عل��ى حتلي��ل موج��ز للظ��روف واملتغ��رات املحيط��ة باالأن�س��طة امل�س��تهدفة بالتنفي��ذ وحتلي��ل ل��الأداء مقارن��ة 
بامل�ستهدف والعوامل التي اأثرت على االأداء �سلباً اأو اإيجاباً. كما ت�سمن التقرير التحديات واالقرتاحات والتو�سيات التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تطوير جودة 

التعليم ح�س��ب االإمكانيات املتاحة.   
° تاأهي��ل الك��وادر التدري�س��ية م��ن خ��الل اال�س��تمرار يف برام��ج االبتع��اث لدرج��ة املاج�س��تر والدكت��وراآه؛ حي��ث بل��غ ع��دد املبتعث��ن م��ن املعاه��د ال�سحي��ة الذي��ن ب��داأوا °

الدرا�س��ة خ��الل ع��ام 2016م )19( منه��م )8( ماج�س��تر و)11( دكت��وراآه. وق��د بل��غ ع��دد املبتعث��ن امل�س��تمرين يف الدار�س��ة )8٣( مبتعث��اً حت��ى نهاي��ة دي�س��مرب 2016م 
منه��م )5٧( دكت��وراآه. وتتواف��ق ه��ذه االأع��داد م��ع خط��ط وزارة ال�سح��ة املتعلق��ة بتعم��ن هيئ��ة التدري���س وتطوي��ر ج��ودة كفاءته��ا باملعاه��د ال�سحي��ة.    

° اال�س��تمرار يف تطوي��ر و�سب��ط ج��ودة التعلي��م م��ن خ��الل ا�س��تقطاب املدقق��ن اخلارجي��ن الأغل��ب املق��ررات الدرا�س��ية وحتلي��ل نتائ��ج الطلب��ة ال�س��نوية والف�سلي��ة، °
ومناق�س��تها م��ع الهيئ��ة التدري�س��ية والطلب��ة، وحتدي��د العوام��ل الت��ي �س��اهمت يف اأداء النتائ��ج �س��لباً اأو اإيجاب��اً والعم��ل عل��ى و�سع خطة وحتديد الو�س��ائل التي من 
�س��اأنها تعزيز االأداء ومعاجلة اأوجه الق�سور. كما يتّم وب�س��كل دوري اإجراء درا�س��ة ر�سا الطلبة عن اخلدمات االأكادميية واخلدمات امل�س��اندة والبيئة التعليمية، 

وم��ن ث��م حتلي��ل البيان��ات وا�س��تخال�س النتائ��ج وحتديد اخلطوات االإ�سالحي��ة ومتابعه تنفيذها.
° حت�س��ن البيئ��ة التعليمي��ة م��ن خ��الل تزوي��د معام��ل التمري���س باأجه��زة حم��اكاة متط��ورة، والت��ي كان له��ا االأث��ر االإيجاب��ي يف ت�س��هيل التدري��ب العمل��ي للطلب��ة °

وتدريبه��م يف بيئ��ة تعليمي��ة جته��ز الطال��ب للتعام��ل م��ع املري���س ب��كل مهني��ة وي�س��ر اأثن��اء التدري��ب العمل��ي بامل�ست�س��فى. كم��ا مّت تزوي��د املعاه��د ال�سحية ب�س��بورات 
تفاعلي��ة واأجه��زة املا�س��ح ال�سوئ��ي للت�سحي��ح االإلك��رتوين )Scranton( وال��ذي اأثب��ت جناح��ه م��ن حي��ث جتوي��د التعلي��م وتقلي���س الوق��ت واجله��د ورف��ع م�س��توى 

الدق��ة يف ت�سحي��ح االمتحان��ات والت��ي اأحدث��ت نقل��ة نوعي��ة وكمي��ة يف العملي��ة التعليمي��ة.    

5 - الجامعات والكليات الخاصة:

جامعة الشرقية
° توقي��ع اتفاقي��ة تفاه��م م��ع اجلامع��ة احل��رة يف اأم�س��رتدام، و�س��يتّم م��ن خالله��ا التع��اون االأكادمي��ي يف جم��ال الربام��ج الدرا�س��ية وتب��ادل الطلب��ة واالأكادميين ويف °

جم��ال البح��وث اأي�س��اً. وتعت��رب اجلامع��ة احل��رة م��ن اجلامع��ات الرائ��دة يف اأوروب��ا وعل��ى م�س��توى الع��امل حي��ث ت�سن��ف 154 عاملي��اً بح�س��ب موق��ع تامي��ز هايرادي��و 
كي�س��ن ل�س��نة 2016/2015م.

كلية الزهراء للبنات

° اإعداد خطة ا�سرتاتيجية لتطوير التعليم يف كل ق�سم من اأق�سام الكلية.°
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° رفع جودة اإعداد املعّلم من خالل التن�س��يق مع جامعة االرتباط حول اخلطط الدرا�س��ية، وت�س��كيل جلنة دائمة معنية باخلطط الدرا�س��ية، والتن�س��يق مع وزارة °
التعليم العايل يف حال وجود حتديثات عليها واعتمادها.

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا

° التع��اون م��ع معه��د االعتم��اد والرتخي���س و�سم��ان اجل��ودة )اأكوي��ن(، حي��ث ح�سل��ت اجلامع��ة االأملاني��ة للتكنولوجي��ا يف ُعم��ان )جيوت��ك( عل��ى �س��هادات دولي��ة °
العتم��اد كل م��ن: برنام��ج بكالوريو���س العل��وم يف عل��وم احلا�س��وب، وتخطي��ط امل��دن والت�سمي��م املعم��اري، وعل��وم االأر���س التطبيقي��ة. باالإ�ساف��ة اإىل ذل��ك، ح�سل��ت 

اجلامع��ة عل��ى اأوىل �س��هادات االعتم��اد اخلا�س��ة به��ا لربام��ج بكالوريو���س الهند�س��ة يف الهند�س��ة البيئي��ة، وهند�س��ة العملي��ات، والهند�س��ة امليكانيكي��ة. 
وق��د اأق��ّر معه��د االعتم��اد والرتخي���س و�سم��ان اجل��ودة باجل��ودة العاملي��ة جلمي��ع برام��ج اجلامع��ة االأملانية للتكنولوجيا يف ُعمان، ووافق عل��ى الربامج من دون اأي قيود 
اأو �س��روط. ويعت��رب معه��د االعتم��اد والرتخي���س و�سم��ان اجل��ودة موؤ�س�س��ة غ��ر ربحي��ة عاملي��ة مقره��ا اأملاني��ا، تهت��م بدع��م حت�س��ن معاير التعليم للتدري���س والتعلم يف 

التعلي��م العامل��ي يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل. 

جامعة ظفار

° تطوير خطط املقررات الدرا�سية بجامعة ظفار.°
° مراجعة لوائح اجلامعة.°
° تطبيق ا�ستبيانات �سنوية للطلبة والهيئة التدري�سية وذلك بغر�س التطوير من جودة التعليم يف اجلامعة.°

كلية البريمي الجامعية

° اعتماد نظام Assurance of Learning يف جميع الربامج االأكادميية املطروحة بالكلية بالتن�سيق مع اجلامعة ال�سريكة.°
° اعتماد نظام التقييم امل�ستمر على امتداد الف�سل االأكادميي يف جميع امل�ساقات.°
° اعتماد نظام التدقيق على العالمات واأوراق االمتحانات الداخلي )الكلية( واخلارجي )جامعات وكليات تطرح الربامج والتخ�س�سات نف�سها(.°

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

° تاأ�سي�س جلنة خمت�سة للجودة واإجناز ما يقارب ن�سبته 90% من متطلبات هيئة االعتماد االأكادميي يف اأقل من عام.°

كلية ُعمان البحرية الدولية

° ح�سول الكلية على جتديد ترخي�س �سهادة اجلودة )ISO 9001:2008( من املنظمة اليابانية )Class NK( بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات.°
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الباب الثالث :
التعليم والتدريب 

المهني



135



136

العام

2014/ 2015م

2016/2015م

العدد

٣225

٣996

ن�سبة النمو

%24

جدول رقم )٣٠( أعداد الدارسين بالتعليم والتدريب المهني للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م( 

العام

2014/ 2015م

2016/2015م

العدد

808

1451

ن�سبة النمو

%80

جدول رقم )٣١( أعداد الخريجين بالتعليم والتدريب المهني للعامين األكاديميين )٢٠١٥/٢٠١٤م و٢٠١٦/٢٠١٥م(  

أواًل: التعليم والتدريب في القطاع الحكومي:
اأعداد الدار�سني واملتدربني واخلريجني باملراكز واملعاهد، مع ن�سبة النم� ومقارنة بالعام الأكادميي )2015/2014م(:

مؤشرات تعليمية حول التعليم والتدريب المهني
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الن�سبة العدد

االإناثالذكور

االإجمايلالعدد الن�سبة 

1056

120

٣88

2095

8

٣29

%٣٣٫5

%94

%54

%66٫5

%6

%46

الدبلوم املهني

التلمذة املهنية

الدورات التدريبية املهنية

٣151

128

٧1٧

جدول رقم )٣٢( أعداد الدارسين في التعليم والتدريب المهني الحكومي للعام األكاديمي ٢٠١٦/٢٠١٥م حسب المسار
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جدول )٣٣( أعداد الطلبة المتدربين والدارسين حسب المسار والتخصص والنوع االجتماعي للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م( 

1- الدبلوم المهني

1668 ال�سنة التاأ�سي�سية

26٧ متديدات كهربائية

421 �سيانة االأجهزة االإلكرتونية

80 ميكاترونك�س

82 امليكانيكا العامة

٣1 تقنية �سيانة ال�سيارات

55 الت�سميم والديكور

1٣1 الر�سم املعماري

26٣ ت�سويق ومبيعات

24 االإنتاج النباتي

8 الت�سنيع الغذائي

22 العناية بال�سعر واجلمال

10
10
5٧
22

هند�سة �سفن �سيد اأعماق

ربان �سفن �سيد اأعماق

�سبط اجلودة

اال�ستزراع ال�سمكي

6٣9

162

68

16

82

٣1

1

11

15

1

-

-

10

10

10

-

1029

105

٣5٣

64

-

-

54

120

248

2٣

8

22

-

-

4٧

22

اإلجماليالتخصص

10562095

٣151

االإناثالذكور
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2 - التلمذة المهنية

10 �سرطة خفر ال�سواحل

4 امليكنة البحرية

11 متديدات كهربائية

12 التمديدات ال�سحية

11 النجارة

٧ برادة اأنابيب

51 اللحام وت�سكيل املعادن

14 ت�سليح بناء

8 8�سناعات حرفية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

51

٧

11

12

11

4

10

1208

128

اإلجماليالتخصص

االإناثالذكور
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3 - الدورات التدريبية المهنية

التخصصالتخصص اإلجمالياإلجمالي

8 �سمكرة ودهان ال�سيارات 8-

85 متديدات كهربائية 85-

٣8 اللحام وت�سكيل املعادن ٣8-

89 التربيد والتكييف 89-

29 الدهان والديكور -29

50 ميكانيكا ال�سيارات 50-

1٣ الت�سميم والديكور الداخلي -1٣

25 كهرباء ال�سيارات 25-

8 جنارة االأثاث 8-

26 مبيعات ال�سيارات -26

1٧ تنجيد االأثاث -1٧

18 مبيعات قطع غيار ال�سيارات -18

6 تف�سيل ال�ستائر -6

12 خدمة ال�سيارات 12-

1٧ الو�ساطة العقارية ٣14
42 اأوتوكاد 6٣6
1٧ الر�سم الهند�سي 89
26 �سيانة االأجهزة االإلكرتونية -26
8 متديدات �سحية 8-

16 ميكانيكا الت�سغيل وال�سيانة 16-
٣4 تنمية املجتمع 2٣11
4٣ البيع والت�سويق 142
4٧ جماالت البيع التخ�س�سي 44٣
12 االإنتاج النباتي -12
6 الت�سنيع الغذائي -6

1٣ اال�ستزراع ال�سمكي -1٣
12 �سناعة مناذج ال�سفن اخل�سبية 48

٧1٧

٣29 ٣88
االإناث الذكور



141

19٣ �سيانة االأجهزة االإلكرتونية ٧186

24 امليكاترونك�س -24

58 متديدات كهربائية 20٣8

11 تقنية �سيانة ال�سيارات 11-

11 ميكانيكا الت�سغيل 11-

56 الر�سم املعماري 254

٣4 الت�سميم والديكور -٣4

121 البيع التخ�س�سي والت�سويق -121

21 العناية باجلمال -21

9 االإنتاج النباتي -9

8 تقنيات الت�سنيع الغذائي -8

9 اال�ستزراع ال�سمكي -9

٣٣ االإر�ساد ال�سمكي و�سبط اجلودة ٣٣0

588

جدول )٣٤( أعداد الخريجين حسب المسار والتخصص والنوع االجتماعي للعام األكاديمي )٢٠١٦/٢٠١٥م(   

1 - الدبلوم المهني
اإلجماليالتخصص

545٣4
االإناثالذكور
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8 8�سناعات حرفية -

12 -ت�سليح بناء 12

٧ -برادة اأنابيب ٧

11 -النجارة 11

11 -التمديدات ال�سحية 11

10 -متديدات كهربائية 10

4 -امليكنة البحرية 4

10 -�سرطة خفر ال�سواحل 10

2 - التلمذة المهنية

٧٣

اإلجماليالتخصص

658
االإناثالذكور
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3 - الدورات التدريبية المهنية

104 متديدات كهربائية 104-

85 التربيد والتكييف 85-

46 ميكانيكا ال�سيارات 46-

25 كهرباء ال�سيارات 25-

26 مبيعات ال�سيارات -26

16 مبيعات قطع غيار ال�سيارات -16

11 خدمة ال�سيارات 11-

٧ �سمكرة ودهان ال�سيارات ٧-

٣8 اللحام وت�سكيل املعادن ٣8-

2٧ الدهان والديكور -2٧

12 الت�سميم والديكور الداخلي -12

٧ جنارة االأثاث ٧-

16 تنجيد االأثاث -16

6 تف�سيل ال�ستائر -6

اإلجماليالتخصصاإلجماليالتخصص

16 الو�ساطة العقارية

٣9 اأوتوكاد

1٧ الر�سم الهند�سي

21 �سيانة االأجهزة االإلكرتونية

8 متديدات �سحية

14 ميكانيكا الت�سغيل وال�سيانة

58 رفع كفاءة العاملن

6٣ تنمية املجتمع

0 الر�سم املعماري

42 البيع والت�سويق

4٧ جماالت البيع التخ�س�سي

8 االإنتاج النباتي

6
1٣
12

الت�سنيع الغذائي

اال�ستزراع ال�سمكي

�سناعة مناذج ال�سفن اخل�سبية

٣

6

8

-

8

14

42

٣0

-

1

4

-

-

-

4

1٣

٣٣

9

21

-

-

16

٣٣

-

41

4٣

8

6

16

8
٧90

٣4٧ 44٣
االإناث الذكور
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ثانيًا: التدريب المهني في القطاع الخاص:

جدول )٣٥( أعداد وأنواع المؤسسات التدريبية الخاصة للعام ٢٠١٦م

مراكز التدريب

معاهد تدريب

1٣1جتاري
٣5�سناعي
20حريف

15

186

15

196

412

مكاتب خدمات تدريبية

وحدات تدريبية

* العدد االإجمايل للمعاهد واملراكز امل�سنفة يف الفئة االأوىل )5٣( من العدد الكلي البالغ )412( موؤ�س�سة تدريبية خا�سة.
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أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني. 

االبتكار والريادة في التعليم والتدريب المهني 

البرنامج الداعم لمسار الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بصحم.
برنام��ج داع��م مل�س��ار ال��دورات التدريبي��ة املهني��ة يرك��ز عل��ى مه��ارات التوا�س��ل والقي��ادة واالن�سب��اط، يت��ّم خالل��ه تدري��ب الطلب��ة واملدرب��ن لتنفي��ذ الربنام��ج لتحقي��ق 

اال�س��تدامة، و�س��يتّم اإيف��اد )10( طلب��ة و)4( مدرب��ن للمملك��ة املتح��دة يف نهاي��ة التدري��ب ومنحه��م �س��هادة م��ن جامع��ة �س��اند هر�س��ت.

مشروع: تطوير قسم البستنة بمركز التدريب المهني بصحم 
° يه��دف امل�س��روع اإىل تطوي��ر ق�س��م الب�س��تنة مبرك��ز التدري��ب املهن��ي ب�سح��م، واإع��داد مناه��ج ق�س��م الب�س��تنة وف��ق املعاي��ر الدولي��ة، وذل��ك بالتن�س��يق م��ع جه��ة °

.)AOC RAAD( ا�ست�س��ارية هولندي��ة

مشروع: تطوير برامج النفط والغاز 
° مّت عقد اتفاقية لتطوير برامج النفط والغاز بن الوزارة واأوبال، ويجري العمل على اعتماد برامج النفط والغاز يف مركز التدريب املهني بال�س��يب بالتن�س��يق °

مع اجلهة اال�ست�سارية املعروفة با�سم )EAL( بحيث متنح املراكز واملعاهد موؤهالت معتمدة من جهات دولية مرموقة.

لق��د حقق��ت ال�س��لطنة عل��ى م�س��توى املتدرب��ن والدار�س��ن يف مراك��ز ومعاه��د التدري��ب املهن��ي املرك��ز الث��اين يف امل�س��ابقة اخلليجي��ة للمه��ارات املهني��ة، والت��ي اأجري��ت 
خ��الل ه��ذا الع��ام باململك��ة العربي��ة ال�س��عودية.
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تطوير جودة التعليم والتدريب المهني

مّت اتخاذ عدد من االإجراءات التطويرية اخلا�سة ب�سمان جودة التعليم والتدريب املهني يف مراكز ومعاهد التدريب، من اأهم هذه االإجراءات:

عم��ل حتلي��ل ظ��ريف )SWOT( للمديري��ة العام��ة للتدري��ب املهن��ي ومراك��ز التدري��ب املهن��ي م��ن اأج��ل تطوي��ر اأدائه��ا با�س��تخدام اأ�س��لوب املقابل��ة واملالحظ��ة   .1
واالإح�سائي��ات املتوف��رة لو�س��ع خط��ة عم��ل لتطوي��ر االأق�س��ام ببداي��ة اخلط��ة القادم��ة.

مت��ت مراجع��ة االآلي��ات وال�سيا�س��ات املتعلق��ة باملديري��ة العام��ة للتدري��ب املهن��ي، ومراك��ز ومعاه��د التدري��ب وم��ن اأه��م االآلي��ات وال�سواب��ط الت��ي مّت ا�س��تحداثها اأو   .2
ه��ي:  تعديله��ا 

° اآليات االنتقال من موؤ�س�سات التعليم العايل املختلفة اإىل التعليم والتدريب املهني. °
° اآلية اعتماد ال�سهادات املهنية.°
° اآلية التج�سر من التعليم والتدريب املهني اإىل التعليم التقني.°
° �سوابط التدري�ب امليدان��ي.°

تاأهيل مديري املراكز واملعاهد وم�س��وؤويل �سمان اجلودة فيها على تنفيذ اخلطط اال�س��رتاتيجية اخلم�س��ية للمديرية العامة للتدريب املهني، وو�سع اخلطط   .٣
الت�س��غيلية ال�س��نوية للمراك��ز واملعاه��د م��ن خ��الل ور�س��ة تدريبي��ة اأقيم��ت يف مرك��ز التدري��ب املهن��ي بال�س��يب خالل الفرتة م��ن 29-2016/11/٣1م.
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ُتعّد متابعة تنفيذ تو�سيات اال�س��رتاتيجية الوطنية للتعليم 2040، التي بداأت اجلهات يف بلورة م�س��اريعها يف اخلطة اخلم�س��ية التا�س��عة، 
من اأبرز اخت�سا�سات جمل�س التعليم، وُيعترب التقرير ال�سنوي للتعليم اإحدى االآليات التي ي�ستخدمها املجل�س يف املتابعة، بهدف الوقوف 

على �سر تلك امل�ساريع، والعمل على مراجعتها ب�سفة م�ستمرة وتطويرها.

وبن��اًء علي��ه، ف��اإن التقري��ر ال�س��نوي ع��ن التعلي��م لع��ام 2016م ر�س��د اأب��رز امل�س��اريع الت��ي ب��داأ تنفيذه��ا م��ع بداي��ة اخلط��ة اخلم�س��ية التا�س��عة، 
والت��ي �ست�س��هم ب��ال �س��ك يف تق��دمي خدم��ة تعليمي��ة ذات ج��ودة م��ن حي��ث مدخالته��ا وخمرجاته��ا، ويف اإع��داد كادر ب�س��ري متمّك��ن معرفي��اً 

ومهاري��اً وخلقي��اً ق��ادر عل��ى احلي��اة والعم��ل بنج��اح وفاعلي��ة يف الق��رن احل��ادي والع�س��رين.

الخاتمة
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