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مـقـدمـــــة

اإن راأ�س املال الب�شري يعد عماد التنمية واأ�شا�س تط�رها، وتقع على عاتق امل�ؤ�ش�شات التعليمية م�ش�ؤولية اإعداد الكادر الب�شري 
امل�ؤهل واملدرب واملمتلك للمهارات والقيم الالزمة ل�ش�ق العمل، ومن ذلك املنطلق اهتمت ال�شلطنة منذ بداية النه�شة املباركة بتنمية 
م�اردها الب�شرية من خالل التعليم والتدريب، تنفيذًا لت�جيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قاب��س بن �شعيد املعظم -حفظه اهلل 
ورعاه- والذي ي�ؤكد دائمًا على اأهمية ذلك فقد جاء يف خطاب جاللته ال�شامي يف انعقاد جمل�س عمان ال�شن�ي عام 2012م : » ال يخفى 
اأن التعليم اأ�شا�س التنمية ففي مراحله املتعددة، ومن خالل مناهجه املتن�عة تعد الق�ى العاملة ال�طنية الالزمة الإدارة عجلة التنمية، 
وتنفيذ براجمها يف �شتى امليادين؛ لذلك كان البد لنجاح خطط التنمية، وبراجمها التنفيذية على النح� املبتغى، وامل�شت�ى املطل�ب من 
�شمان ج�دة خمرجات التعليم، والنه��س مبختلف اأن�اعه، ومراحله وفقًا لل�شيا�شة العامة للدولة، ومبا ي�ؤدي اإلى بل�غ االأهداف التي 
ن�شعى جميعًا اإلى حتقيقها، وخالل الفرتة املن�شرمة طبقت يف عمان اأنظمة، ومناهج تعليمية متن�عة، وبرامج تدريبية، وتاأهيلية متعددة 

اإال اأن االأمر يتطلب اإيالء عناية اأكرب للربط بني خمرجات التعليم ومتطلبات �ش�ق العمل « .

وانطالقًا من تاأكيد جاللته -حفظه اهلل- على اأهمية الربط بني خمرجات التعليم ومتطلبات �ش�ق العمل املحلي، ومن نتائج العديد 
من الندوات والدرا�شات والتقارير املتعلقة بالربط بني التعليم و�ش�ق العمل، والتي اأ�شارت اإلى وج�د بع�س الفج�ات والتحديات يف هذا 
وتن�عه،  العمل  �ش�ق  ا�شتيعاب  املطل�بة، ومدى  االأعداد  اأو  ال�ظيفية  الفر�س  اأو  املهارات  اأو  بالتخ�ش�شات  املتعلقة  تلك  �ش�اء  اجلانب 
وكذلك مدى ت�افر احل�افز امل�شجعة والبيئة املالئمة؛ جاءت ت�جيهات جمل�س التعليم امل�قر خالل االجتماع الرابع لعام 2015م، املنعقد 
ي�م االثنني بتاريخ 7 ذي احلجة 1436هـ ، امل�افق 21 �شبتمرب 2015م، واالجتماع اخلام�س املنعقد ي�م االثنني بتاريخ 25 �شفر 1437هـ 
امل�افق 7 دي�شمرب 2015م واالجتماع االأول لعام 2016م املنعقد ي�م االثنني 15 فرباير 2016م، ب�شاأن عقد ندوة متخ�ش�شة ح�ل التعليم 
والت�جهات التنم�ية وفر�س الت�ظيف احلالية وامل�شتقبلية يف �ش�ق العمل، وبناًء عليه قد مت تق�شيم الندوة اإلى مرحلتني: املرحلة االأولى 
مت فيها عقد اأربع حلقات عمل نقا�شية حت�شريية للندوة خالل الفرتة من 5 اإلى 7 �شبتمرب 2016 م ، وبتاريخ 15 فرباير 2017م، اأما 

املرحلة الثانية للندوة فقد مت عقدها بتاريخ 8 ماي� 2017م.
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القسم األول
التمهيد للندوة
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المنطلقات 
األسـاسيــة 
للـنـــــــدوة

الفكر السامي 
لحضرة صاحب الجاللة 
السلطان قابوس بن 

سعيد المعظم

الثورة الصناعية 
الرابعة

التغيرات 
الديموغرافية

الرؤية 
المستقبلية 
عمان 2040

واقع االقتصاد 
العماني

مخرجات التعليم 
العالي 

واقع التشغيل

المنطلقات األساسية للندوة

اإن ندوة التعليم والت�جهات التنم�ية وفر�س الت�ظيف الحالية والم�شتقبلية في �ش�ق العمل ارتكزت على منطلقات اأ�شا�شية كما ي��شحها 
ال�شكل رقم )1(.

شكل رقم )1( المنطلقات األساسية للندوة
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شكل رقم )2( أهداف الندوة

أهداف الندوة

الرابعــة،  الصناعيــة  للثــورة  العالميــة  التوجهــات  علــى  التعــرف 
وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل.

بيان واقع االقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية، وانعكاس ذلك 
على التعليم والتوظيف.

التعرف علــى التوجهات المســتقبلية للقطاعــات التنموية الخدمية 
والقطاعــات االقتصاديــة وخاصــة الخمســة الواعدة )قطــاع الثروة 
الســمكية، قطاع الســياحة، قطــاع التعدين، قطــاع الصناعة، قطاع 
الخدمات اللوجســتية( في الخطتين الخمسيتين )التاسعة والعاشرة(، 
ودور قطــاع التعليــم والتدريب في تلبية احتياجــات هذه القطاعات 

الخمسة من الكوادر البشرية.

رصــد االحتياجــات مــن التخصصــات الدراســية والتدريبيــة واألعــداد 
المطلوبة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة للقطاعين الحكومي 
والخــاص وفقًا للتوجهات التنموية الخدمية واالقتصادية حتى العام 

2025م. 

الخــروج بمرئيــات واضحة ومحــددة حول مجــاالت ونوعيــة البرامج 
والتخصصــات المطلوبــة لســوق العمــل، وآليــات رصــد االحتياجات 

المستقبلية من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات التنموية.

التعــرف على نتائج المشــروع الوطنــي لمواءمة مخرجــات التعليم 
العالي مع احتياجات سوق العمل.

الوقوف علــى التحديات التي تواجه مخرجات التعليم والتدريب في 
مجال التوظيف في القطاع الخاص وُسبل التغلب عليها.

1

2

3

4

5

6

٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف  أهـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة الـنــــ
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قرار مجلس التعليم 
رقم )2016/1/2( 
بشأن عقد ندوة 

متخصصة حول التعليم 
والتوجهات التنموية 

وفرص التوظيف 
الحالية والمستقبلية 

في سوق العمل

تشكيل فرق 
اإلعداد والتنظيم 

للندوة

إعداد أوراق 
العمل والعروض 
المرئية من قبل 
الجهات المعنية 
في القطاعين 

الحكومي والخاص

دراسة الفريق 
الفني ألوراق 

العمل والعروض 
وإبداء المالحظات 

حولها

تطوير أوراق العمل 
والعروض في ضوء 
مالحظات الفريق 

الفني

تنفيذ أربع حلقات 
عمل نقاشية 

تحضيرية عرضت 
فيها عدد )21( 

ورقة عمل

عــقــــــــــــــد 
الـنـــــــــــدوة

23456٧ 1

شكل رقم )3( خطوات اإلعداد للندوة:

شكل رقم )4( محاور حلقات العمل النقاشية التحضيرية:

حلقات العمل النقاشية التحضيرية

خطوات اإلعداد للندوة

تم تقديم )21( ورقة عمل في حلقات العمل النقاشــية التحضيرية من قبل القطاعين الحكومي والخاص ) ملحق رقم2 (، 
موزعة على خمسة محاور موضحة في الشكل رقم )4( اآلتي:

والمستقبلية  الحالية  التوجهات 
للقطاعــات التنمويــة الخدميــة 

واالقتصادية.

1

45

23
االحتياجات الحالية والمستقبلية 
من القوى العاملة في القطاع 

الحكومي.

االحتياجات الحالية والمستقبلية 
من القوى العاملة في القطاع 

الخاص.

تواجه مخرجات  التي  التحديات 
التعليــم والتدريــب فــي مجال 

التوظيف والحلول المقترحة.

والتدريــب  التعليــم  تخصصــات 
ومدى تلبيتها لمتطلبات ســوق 

العمل.



القسم الثاني
محاور الندوة



1٧
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المحور األول: الثورة الصناعية الرابعة، وانعكاساتها على سوق العمل والتعليم

مفهوم الثورة الصناعية الرابعة:

ي�شير كالو�س �ش�اب رئي�س وم�ؤ�ش�س المنتدى االقت�شادي العالمي وم�ؤلف كتاب » الث�رة ال�شناعية الرابعة « اإلى اأن ث�رة �شناعية رابعة 
بداأت في مطلع هذا القرن معتمدة على الث�رة الرقمية، مرتكزها االأ�شا�شي الذكاء ال�شناعي والتح�ل االآلي، وت�شمل مجاالت وا�شعة 
مثل ال�شال�شل الجينية وتقنية النان�، والطاقة المتجددة، والح��شبة الكمية، والمال الرقمي، والطب الرقمي، والم�ا�شالت الرقمية، 
والتجارة وال�شناعة الرقمية وغيرها من المجاالت التي تندمج وتتفاعل فيها التقنيات، و�شت�ؤدي هذه الث�رة اإلى تغييرات �شريعة وجذرية 

في النظم الحياتية المختلفة كالنظم االقت�شادية واالجتماعية والتعليمية.

هدف الثورة الصناعية الرابعة وخصائصها:

يذكر �ش�اب )2016( عددًا من الخ�شائ�س التي تميز الث�رة ال�شناعية الرابعة عن الث�رات ال�شابقة، ويلخ�س ال�شكل رقم )5( اأدناه 
هدف هذه الث�رة وبع�س خ�شائ�شها.
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شكل رقم )5( هدف الثورة الصناعية الرابعة وبعض خصائصها

واالبتــكار  االصطناعــي  الــذكاء 
القائم على الدمــج بين األنظمة 
الرقمية والفيزيائية والبيولوجية

متنـــــوع  عالـــــم  هدفهـــــا: 
ونظيـــــف وآمـــــن وصحـــــي 
ــان( ــة اإلنســـ ــادل )رفاهيـــ ــ وعـ

اختراعــات وابتــكارات متالحقــة 
وفي وقت قياسي 

تأثيــرات علــى األفراد مــن حيث 
هويتهم وجميع جوانب حياتهم

منظومات عمــل جديدة 
في كل القطاعات

هــوة كبيرة بين الدول المتطورة 
والدول األقل تطورًا
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أثر الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل

اإن الث�رة ال�شناعية الرابعة - مما ال �شك فيه- �شتتطلب نم�ذجًا اقت�شاديًا جديدًا، كما اأنها �شت�جد تحديات كبيرة في �ش�ق العمل 
العالمي، اإال اأنه ي�جد جدل كبير ح�ل مدى تاأثير وحجم تلك التحديات؛ حيث يرى البع�س ومنهم » كارل فري« و » مي�شائيل اأو�شب�ن« اأنه 
عند اكتمال الت�شغيل االآلي �شي�ؤدي اإلى فقدان فر�شتي عمل كل ثانية، كما ت��شح درا�شة اأعدها المنتدى االقت�شادي العالمي اأن الروب�ت 
االآلي �شيهيمن على نح� 50% من ال�ظائف في ال�اليات المتحدة االأمريكية، ونح� 70% من ال�ظائف في ال�شين، وعلى ح�الي 140 ملي�ن 
وظيفة في العالم خالل ع�شر �شن�ات، وعلى ح�الي 5 ماليين وظيفة في عام 2020م، كما اأن اأكثر من 7 ماليين وظيفة �شتتال�شى في 
اأكبر االقت�شادات العالمية خالل ال�شن�ات القادمة، واأن اأغلب هذه ال�ظائف �شتك�ن في االأعمال المكتبية واالإدارية والرعاية ال�شحية 
الرقمية  ال�شناعة  اأن  » مي�شائيل رو�شمان«  بيمنا يرى  العمل،  �ش�ق  الخا�شرات في  اأكبر  الن�شاء  و�شتك�ن  المالية،  والخدمات  والطاقة 
�شت�فر 390 األف فر�شة عمل جديدة في ال�شن�ات الع�شرالقادمة، وتتركز معظم ال�ظائف في قطاعات المعل�مات واالت�شال والعل�م 
ن�شرته �شحيفة  الذي  التقرير  المعل�ماتية ح�شب  والمهن  والترفيه  واالإعالم  المهنية  والخدمات  والريا�شيات  والهند�شة  والتكن�ل�جيا 

»جارديان البريطانية« في م�قعها االإلكتروني. 

اأ�شحاب الم�اهب الفكرية واالبتكارات واالإبداعات والعمال ذوي المهارات العالية، والذين �شيح�شل�ن على  يت�قع تزايد الطلب على 
اأج�ر عالية، و�شيتطلب �ش�ق العمل بحل�ل عام 2020م مهارات ال تعد الي�م مهمة، كما اأن 65% من االأطفال الذين يلتحق�ن بالمدار�س 

الي�م �شيعمل�ن في وظائف جديدة لم تظهر بعد.  
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جدول رقم )1( بعض تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل

بع�س الع�امل امل�ؤثرة على م�شتقبل 
العمل

بع�س التاأثريات
على �ش�ق العمل

اأمثلة على
مهن امل�شتقبل

بع�س خ�شائ�س الق�ى 
العاملة يف امل�شتقبل

• الذكاء اال�شطناعي	

• العل�م الحا�ش�بية	

• التكن�ل�جيا ال�شحابية	

• التكن�ل�جيا الحي�ية	

• اإنترنت االأ�شياء الروب�تات 	
وال�شبكات الم�شتقلة

• ق�ة معالجة بيانات �شخمة	

• علم االأحياء اال�شطناعية	

• تكن�ل�جيا النان�	

• الزراعة االآلية والت�شنيع والخدمات	

• عل�م التلفزة وال�شبكة االإلكترونية 	
الداللية

• الح��شبة الكمية	

• �شتتال�شى 	 وظيفة  ماليين   7
�شنـــــــ�ات  الع�شــــــر  خــــــالل 
القادمة، اأغلب هذه ال�ظائف 
�شتك�ن في االأعمال المكتبية 
ال�شحية  والرعاية  واالإدارية 
والطاقة والخدمات المالية.

• 	 140 على  الروب�تات  هيمنة 
الع�شر  في  وظيفة  ملي�ن 

�شن�ات القادمة.

• في 	 الخا�شرات  اأكبر  الن�شاء 
�ش�ق العمل.

• عالم البيانات 	
ال�شخمة

• المعلم 	
االفترا�شي

• مدير مخلفات 	
البيانات 

والمعل�مات
• مهند�س �شيارات 	

ذاتية القيادة

• مهند�س طائرات 	
بدون طيار

• فني خدمات 	
ت�ربينات الرياح

• �شانع اأجزاء 	
الج�شم

• عقلية ت�شعى للتط�ر	

• القدرة على التحدي	

• مهارات متعددة	

• تعددية ال�ظائف 	
للفرد ال�احد في 

ال�قت نف�شه.
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بع�س الع�امل امل�ؤثرة على م�شتقبل 
العمل

بع�س التاأثريات
على �ش�ق العمل

اأمثلة على
مهن امل�شتقبل

بع�س خ�شائ�س الق�ى 
العاملة يف امل�شتقبل

• الطباعة البي�ل�جية ثالثية ورباعية 	
االأبعاد

• طائرات بدون طيار	

• تلفزة زيادة وج�د ال�اقع 	
االفترا�شي

• زيادة الذكاء الفر�شي والجماعي	

• اإمكانيات الح�شارة واعية التقنية	

• التغيرات الديم�غرافية والت�ازن 	
االجتماعي واالقت�شادي

• التغيرات الجي��شيا�شية	

• التغيرات المناخية والم�ارد 	
الطبيعية

• االقت�شاد الت�شاركي والتعهيد 	
الجماعي

• 390 األف فر�شة عمل 	
جديدة في ال�شن�ات الع�شر 
القادمة تتركز في قطاعات 

المعل�مات واالت�شال 
والعل�م والتكن�ل�جيا 

والهند�شة والريا�شيات 
والخدمات المهنية 

واالإعالم والترفيه والمهن 
المعل�ماتية.

• انخفا�س الطلب على المهن 	
ذات المهارات المتدنية 

بن�شبة %30.

• ازياد الطلب على المهن 	
ذات المهارات المت��شطة 

بن�شبة %8.

• ارتفاع الطلب على المهن 	
وال�ظائف ذات المهارات 

العالية بن�شبة %56.

• فالح المزارع 	
العم�دية

• مهند�س ال�ش�ر 	
الرمزية

• الطيارون	

• الف�شائي�ن	

• محامي ال�اقع 	
االفترا�شي

• منظم ال�ش��شاء 	
ال�اقعية

• منظم اجتماعات 	
عبر ال�شبكة

• متخ�ش�س تغير 	
تقلبات المناخ

• المحاولة والتجربة	

• التفكير الناقد	
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أثر الثورة الصناعية الرابعة على التعليم

اأن الث�رة ال�شناعية الرابعة �شيك�ن لها تاأثريات كبرية وملم��شة على التعليم، وي��شح ال�شكل رقم )6( االآتي بع�س هذه التاأثريات:

شكل رقم )6( بعض تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على التعليم

تحويل قطاع 
التعليم إلى 
سوق عالمي

تزايد الطلب 
على التعليم 
العابر للحدود 

الوطنية

التعامل 
مع الطلبة 

كمستفيدين 
ورياديين

زيادة التحالفات 
والشبكات 
والشراكات 
االستراتيجية

مزيد من 
االعتماد 

على التعلم 
اإللكتروني 
واالفتراضي

مزيد من 
التركيز على 
التعلم مدى 

الحياة

صعوبة 
معادلة 

الشهادات 
والمؤهالت

التعليم  م�شت�ى  على  التعليمية  منظ�ماتها  تط�ير  يف  ث�رة  الدول  من  يتطلب  الرابعة  ال�شناعية  الث�رة  ع�شر  يف  النجاح  حتقيق  اإن   
الث�رة ال�شناعية  املدر�شي، والتعليم العايل، وذلك الإعداد ك�ادر ب�شرية لديها كفايات ومهارات متكنها من العمل واحلياة يف ع�شر 
الرابعة، وي�شري تقرير املنتدى االقت�شادي العاملي 2016م اإلى حتمية التعليم والتدريب امل�شتمر مدى احلياة؛ وذلك نظرًا للتط�ر املعريف 
واملعل�ماتي والتكن�ل�جي فائق ال�شرعة، وطبقًا للتقديرات فاإن 50% من املعارف التي يكت�شبها الطالب خالل ال�شنة الدرا�شية االأولى 
من املرحلة اجلامعية قد ت�شبح متقادمة قبل تخرجه، لذا فاإن الرتكيز االأكرب �شيك�ن على تعليم املهارات، وتعزيز امل�اهب واالإبداعات 

واالبتكارات، و�شقل ال�شخ�شيات ولي�س يف تعليم املعارف.

وقد و�شعت العديد من املنظمات والدول اأطر عمل وا�شحة لتعليم وتعلم مهارات وكفايات القرن احلادي والع�شرين؛ وذلك ا�شتعدادًا 
الإعداد ك�ادر ب�شرية قادرة على احلياة والعمل يف هذا القرن، ومن هذه االأطر: اإطار عمل التعلم يف القرن احلادي والع�شرين بال�اليات 

املتحدة االأمريكية، واإطار عمل �شنغاف�رة لكفاءات القرن احلادي والع�شرين وحت�شيل الطلبة.
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مهارات التعلم واالبتكار
التفكير الناقد والتواصل والتعاون واإلبداع

مهارات الحياة
والمهارات

المهنية

المعلومات
والمهارات

التكنولوجية
واإلعالمية

الموضوعات الرئيسية
ومهارات القرن

الحادي والعشرين

التقييم والمعايير

بيئات التعلم

التطوير المهني

المناهج واإلرشادات

 شكل رقم )٧( إطار عمل التعلم في القرن الحادي والعشرين

بالواليات المتحدة األمريكية

المصدر: ليو جيان وآخرون ) 201٧م (، ص32
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ي
                                                    المواطن المعن

        
      

م الفاعل 
لمسه

ا

الوعي الذاتي

الوعي
االجتماعي

التفكير الناقد واإلبداعي

القيم
الجوهرية

اإلدارة الذاتية

إدارة العالقات

اتخاذ القرار 
بشكل

مسؤول 
وواٍع

شكل رقم )8( إطار عمل سنغافورة لكفاءات القرن 
الحادي والعشرين وتحصيل الطلبة

المصدر: ليو جيان وآخرون ) 201٧م (، ص 33
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كما حدد تقرير املنتدى االقت�شادي العاملي )2016( جمم�عة من املهارات االأ�شا�شية املرتبطة ب�ش�ق العمل يف ع�شر الث�رة ال�شناعية 
الرابعة، والذي يت�جب على م�ؤ�ش�شات التعليم م�شاعدة الطلبة على اكت�شابها، كما ي��شحها اجلدول رقم )2( االآتي:

جدول رقم )2( مجموعة المهارات األساسية المرتبطة بسوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة

القـــــــدرات

 القــــــدرات الـمـعـرفـيــــــة

• المرونة االإدراكية	
• االإبداع	
• التفكير المنطقي	
• االح�شا�س بالم�شكالت وحلها	
• المنطق الريا�شي والبرمجة	
• الت�ش�ر	

مــهــــارات المـحـتـــــوى

• التعلم الن�شط	
• التعبير ال�شفهي	
• الفهم القرائي	
• التعبير الكتابي	
• االإلمام بتكن�ل�جيا 	

المعل�مات واالت�شاالت

المهــــارات االجتماعيــــة

• التن�شيق مع االآخرين	
• الذكاء العاطفي	
• التفاو�س	
• االإقناع	
• تعليم وتدريب االآخرين	

المهـــارات التحليليـــة
وتصميـــم النظــــم

• اتخاذ القرار	
• تحليل النظم	

مهـــــارات حـــــل
المشكالت المعقـــــدة

مهـــــارات فنـيــــــة

• �شيانة واإ�شالح المعدات	
• ت�شغيل المعدات والتحكم بها	
• البرمجة	
• �شبط الج�دة	
• ت�شميم التكن�ل�جيا وتجربة 	

الم�شتخدم
• اكت�شاف االأخطاء واإ�شالحها	

مهــــارات إدارة المـــــوارد

• اإدارة الم�ارد المالية	
• اإدارة الم�ارد المادية	
• اإدارة الم�ارد الب�شرية	
• اإدارة ال�قت	

القدرات البدنية واليدوية

• الق�ة البدنية	
• البراعة اليدوية والدقة	

مهـــارات العمليـــــات

• التعلم الن�شط	
• التفكير الناقد	
• مراقبة الذات واالآخرين	

مهارات عبر المهامالمهارات األساسية

المصدر: تقرير المنتدى االقتصادي العالمي )2016م( ،ص21
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الجهات التعليمية والتدريبية:

• ال�شراكة الفاعلة مع القطاع الت�ظيفي.	

• مجرد 	 ولي�س  العمل  �ش�ق  ديناميكية  طبيعة  على  التركيز 
المهارات الفنية.

• التركيز على مهارات القرن الحادي والع�شرين.	

• التركيز على التط�ر ال�ظيفي ولي�س ال�ظيفة االأولى. 	

الجهات التوظيفية:

• تبني اإدارات الم�ارد الب�شرية مبادئ ا�شتقطاب الكفاءات، 	
التدريبية  الجهات  مع  التعامل  في  وطيدة  عالقات  وبناء 

كم�ؤهلين للكفاءات.
• بناء �شراكات ا�شتراتيجية فاعلة مع الجهات التدريبية من 	

خالل: 

• االإ�شهام في اإعداد البرامج والمناهج الدرا�شية.	
• تحديد المهارات المطل�بة بدقة.	
• تحديد حجم االحتياج الفعلي من الم�ارد والكفاءات الب�شرية.	
• زيادة اال�شتثمار في برامج التاأهيل والتدريب.	
• الالزمة 	 للك�ادر  وتاأهيلية  تدريبية  برامج  تقديم  في  المبادرة 

لت�شيير االأعمال. 

الجهات التشريعية:

• اإزالة الع�ائق والقي�د التي تحد من التط�ر واالبداع في التدريب .	

• ت�حيد جه�د الجهات الت�شريعية المختلفة �ش�اء المتعلقة بالعمل اأو ال�شناعة اأو المن�شاآت ال�شغيرة اأو التنمية االجتماعية.	

• تركيز الدعم على المن�شاآت ال�شغيرة والمت��شطة.	

• تحفيز ومكافاأة االأفكار االإبداعية في التدريب، و�شد الفج�ة التعاونية منها والفردية والمجتمعية.	

• للم�شاركة 	 المجال  ت�فر  التي  ال�شفافية  ولتحقيق  ال�ش�ق،  عمق  لفهم  ون�شرها؛  وتحليلها  البيانات  جمع  في  متط�رة  اأنظمة  ت�فير 
المجتمعية في تط�ير الحل�ل.

• تغيير النظرة المجتمعية من اأهمية ال�شهادات االأكاديمية اإلى اأهمية التعلم مدى الحياة للتكيف مع المهن وال�ظائف المتجددة.	

احلادي  للقرن  الالزمة  باملهارات  تتمتع  ب�شرية  ك�ادر  ت�فري  اإن  هارفارد  جامعة  اأجرتها  درا�شة  على  بناًء  )2016م(  احل�شني  و�شح 
والع�شرين والث�رة ال�شناعية الرابعة تتطلب اأ�شل�بًا ت�شاركيًا من جميع اجلهات التعليمية والتدريبية والت�ظيفية والت�شريعية، واأن على 

كل جهة حتمل امل�ش�ؤوليات املناطة اإليها: 
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ويلخ�س ال�شكل رقم )9( االأدوار املناطة باجلهات املختلفة. 

شكل رقم )٩( دور الجهات التدريبية وأصحاب العمل وصانعو القرار 

في تنمية الكوادر البشرية في القرن الحادي والعشرين

توفيــر 	  المبــادرة فــي  تولــي 
الكفاءات

تبني مبــادئ خطــوط اإلنتاج 	 
للكفاءات

تطوير برامج التلمذة الصناعية	 

الريادة

الدعم

تبني دور وسيط التوظيف	 
التركيز على مهارات الوظيفة 	 

ال التقنية
الديناميكية مثل البرامج 	 

متناهية الصغر

أصـــحـــاب
الـعـمـــــل

الـجـــهـــات
التـدريـبـيــة

تشجيع الشراكات االستراتيجية	 
تحفيــز االبتكار وتقليــل القيود 	 

والتنظيمات

التمكين

صــانــعـــو
الـــقــــــرار

المصدر: الحصين، )2016م(، ص 12
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المحور الثاني: واقع االقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتشغيل

واقع االقتصاد العماني:

ورد يف الدليل ال�طني للتنمية » عمان التي نريد« املعد من قبل اجلمعية االقت�شادية العمانية يف مار�س 2013م، اأن الروؤية امل�شتقبلية 
لالقت�شاد العماين 2020 قد ركزت على هدف مهم وه�: » ا�شتدامة التنمية من خالل حتقيق اال�شتقرار االقت�شادي والت�ازن املايل، 
وال�شعي اإلى اإحداث تغريات ج�هرية وا�شعة يف هيكلية االقت�شاد ال�طني بغر�س تن�يع قاعدته االإنتاجية وتعزيز دور القطاع اخلا�س 

وتنمية امل�ارد الب�شرية« وبناء على تقييم اجلمعية لل��شع االقت�شادي وفق مفه�م اال�شتدامة يف الروؤية امل�شتقبلية يت�شح االآتي:

جدول رقم )3( واقع االقتصاد العماني

• مكن ارتفاع اأ�شعار النفط في العقد المن�شرم من تحقيق معظم اأهداف الت�ازن 	
بين النفقات والم�شروفات العامة في نهاية عام 2010م.

• زيادة اعتماد الدخل الحك�مي على االإيرادات النفطية من 77% عام 1995م اإلى 	
81% في عام 2010م. 

• اليزال القطاع الخا�س يعتمد على االإنفاق الحك�مي، فال بد من تفعيل �شيا�شات 	
تنمية القطاع الخا�س، وتعزيز دوره في النم� والمناف�شة.

• على 	 االعتماد  ازدياد  مقابل  الم�اطنين  من  عمل  عن  الباحثين  اأعداد  ازدياد 
العمالة ال�افدة في كثير من االأن�شطة االقت�شادية.

• االأخرى، 	 القطاعات  اإ�شهام  كبير، و�شعف  ب�شكل  النفط  االقت�شاد على  اعتماد 
وعدم قدرتها على قيادة النم� االقت�شادي.

• ا�شتراتيجية التن�يع االقت�شادي المرتكزة على الت�شدير، والمناف�شة في ال�ش�ق 	
المحلي  الناتج  اإجمالي  في  النفطية  غير  القطاعات  تط�ير  خالل  من  العالمي 

ي�شعب تحقيقها خالل الفترة المتبقية للروؤية. 

 الـتـنـــــويـــــــع
االقـتـصــــادي

 الـتـــــــــــــوازن
االقـتـصــــادي

 تنمية القطاع
الخـــــــــــــاص

 الـمــــــــــــوارد
 الـــبـشــــريـــــة
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اأنها مل حتقق الهدف املحدد لها يف الروؤية  اإال  اإ�شهام االأن�شطة غري النفطية يف الناجت املحلي يف ال�شن�ات القليلة املا�شية  وقد ارتفع 
امل�شتقبلية 2020، ويت�شح ذلك من االنخفا�س يف قيمة الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2015م ب�شبب انخفا�س اأ�شعار النفط. 

شكل رقم )10( نسبة إسهام القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2015م 

%78.7

%٩.٣

%٠%٠.٦.8%٢%٠.٤.8

النفــــــــط 
والغــــــــاز

الصناعــات 
الســـــياحةالزراعـــــةاألسماكالتحويليــة التعديــــــن 

ـــر ـــ والمحاج

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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التوجهات المستقبلية لالقتصاد العماني: 

انطالقًا من الت�جيهات والروؤى والفكر ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قاب��س بن �شعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه- تاأتي 
اخلطة اخلم�شية التا�شعة 2016-2020 لرتكز على تعزيز التن�يع االقت�شادي، وذلك يف خم�شة قطاعات اقت�شادية واعدة وهي: ال�شياحة، 
الربنامج  ياأتي  التا�شعة  اخلم�شية  اخلطة  اإطار  ويف  والتعدين،  ال�شمكية،  الرثوة  التح�يلية،  ال�شناعات  الل�ج�شتية،  واخلدمات  النقل 
ال�طني لتعزيز التن�يع االقت�شادي )تنفيذ(، والذي يركز على رفع ن�شبة اإ�شهام القطاعات اخلم�شة ال�اعدة يف الناجت املحلي لل�شلطنة، 
وزيادة اال�شتثمارات وفر�س العمل بتلك القطاعات، ومتكني ال�شلطنة من رفع درجة التناف�شية يف امل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�شادية 

املحلية والدولية.

شكل رقم )11( التوقعات المستقبلية لالقتصاد العماني

عمان 2020
• تطوير الموارد البشرية	
• تنويع اقتصادي	
• قطاع خاص مشارك	

عمان 2040

الخطة الخمسية التاسعة
• تعزيز القطاعات الخمسة الواعدة	
• إيجاد وظائف مستدامة	

تنفيذ
• تمكين الخطة 	

الخمسية التاسعة 
وتحفيز التنويع 

االقتصادي

المصدر: آل سعيد، أدهم )201٧م(
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مؤشرات حول الطلبة المتوقع تخرجهم في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها

شكل رقم )12( إجمالي أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم داخل السلطنة خالل 
الخطة الخمسية التاسعة )2016-2020م( حسب النوع االجتماعي

%٣8  111.7٢٤٢٢.٣٤5
المتوسط السنوي اإلجمالي

%٦٢
نسبة الذكور

في المتوسط
طالبًا وطالبةطالبًا وطالبة

شكل رقم )13( الطلبة المتوقع تخرجهم خالل الفترة )2016 - 2020م(

نسبة اإلناث
في المتوسط

إجمالينسبة االناث

٢5.٠٠٠

٢٠.٠٠٠

15.٠٠٠

1٠.٠٠٠

5.٠٠٠

٠
٢٠٢٠/٢٠1٩م ٢٠1٩/٢٠18م ٢٠18/٢٠17م ٢٠17/٢٠1٦م

٢٤.٩٩8
٢٢.٠5٤٢1.٢٩5٢1.٤1٦

57.5

٦٢.٣
٦٤.8

٦1.٤ ٦٢.٠

٢1.٩٦17٠

٦5

٦٠

55

5٠

٢٠1٦/٢٠15م

المصدر : وزارة التعليم العالي )2016م(، تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خالل سنوات 
الخطة الخمسية التاسعة وجهود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل.  
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٢٠٢٠/٢٠1٩م

/٢٠15
٢٠1٦م

/٢٠1٦
٢٠17م

/٢٠17
٢٠18م

/٢٠18
٢٠1٩م

/٢٠1٩
٢٠٢٠م

٢٠17/٢٠1٦م٢٠18/٢٠17م٢٠1٩/٢٠18م

٢٠.٠٠٠

18.٠٠٠

1٦.٠٠٠

1٤.٠٠٠

1٢.٠٠٠

1٠.٠٠٠

8.٠٠٠

٦.٠٠٠

٤.٠٠٠

٢.٠٠٠

٠
٢٠1٦/٢٠15م

شكل رقم )14(إجمالي أعداد الخريجين المتوقع تخرجهم داخل السلطنة 
خالل الخطة الخمسية التاسعة )2016-2020م( حسب المؤهل العلمي 

15.٩7٦

٢1.٩٦1 ٢٢.٠5٤ ٢٤.٩٩8 ٢1.٢٩5 ٢1.٤1٦

٦8٣ ٦8٣ ٦٩٩

78.775.٩75.٩ 7٢.77٩.5

7٠1

5.٣٠٢
٤.٠٦٤ ٤.٤٣8 ٤.٤55٤.٤٣٢

17.٣٦٢

1٣.٣8٩

1٦.1٦5 1٦.٢٦1

٦٢8

بكالوريوسدبلوم متقدمدبلوم

البكالوريوس 

17.1٢8
دبلوم متقدم 

٦7٩
دبلوم 

٤.5٣8

اإلجمالياإلجمالياإلجمالياإلجمالياإلجمالي

المتوسط السنوي حسب المؤهل العلمي  نسبة البكالوريوس: المتوسط السنوي )٧٧%(

المصدر : وزارة التعليم العالي )2016م(، تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خالل سنوات 
الخطة الخمسية التاسعة وجهود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل.  
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7.٠٠٠

٦.٠٠٠

5.٠٠٠

٤.٠٠٠

٣.٠٠٠

٢.٠٠٠

1.٠٠٠

٠

شكل رقم )15(المتوسط السنوي لعدد الخريجين المتوقع في التعليم العالي داخل 
السلطنة خالل الخطة الخمسية التاسعة )2016-2020م( حسب التخصص الرئيسي

15٠1٩٦٢٦٠٣٣٤٤81
8118٩٩

1.٢7٩

٢.1٢1

٣.1٠5

٤.٤٢٠

5.8٣٣

الدين 
والفلسفة

الخدمات 
الشخصية

الزراعة 
والبيئة

العمارة 
واإلنشاء

الفنون التربية
اإلبداعية

العلوم 
الطبيعية

والفيزيائية

الثقافة الصحة
والمجتمع

تكنولوجيا 
المعلومات

اإلدارة الهندسة
والتجارة

المصدر : وزارة التعليم العالي )2016م(، تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خالل سنوات 
الخطة الخمسية التاسعة وجهود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل.  
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شكل رقم )16( مؤشرات حول البعثات الخارجية

%٦٠

٤.8٤٩

8.٠5٣

%٤٠

٣.٢٠٤

خريجًا وخريجة

بنسبةبنسبة
إجمالي مخرجات البعثات الخارجية لمرحلة 

البكالوريوس المتوقعة خالل سنوات الخطة 
الخمسية التاسعة 2016-2020م 

شكل رقم )1٧( الحقول الدراسية الخمسة التي تتركز فيها تخصصات الخريجين

% 7 % 8 % 8 % 1٢
% ٢1

%٤٤

 الهندسة والعلوم
التطبيقية

أخرى التربيةالطبالعلوم اإلنسانية العلوم اإلدارية

المصدر : وزارة التعليم العالي )2016م(، تخصصات التعليم العالي ومخرجاتها المتوقعة خالل سنوات 
الخطة الخمسية التاسعة وجهود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل.  
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بدراسة األشكال السابقة يتضح اآلتي:

)111.7٢٢.٣٤()٢٤5(

يبلــغ إجمالي عــدد الطلبــة المتوقــع تخرجهم خالل 
الخطة الخمسية التاسعة )2020-2016( 

طالبًا وطالبة

بمتوسط سنوي

طالبًا وطالبة

)%٦٢(

نسبة الذكور 
في المتوسط 

السنوي

نسبة اإلناث 
في المتوسط

السنوي

)%٣8(

)%77(

تبلــغ نســبة حملــة البكالوريوس 
في المتوسط السنوي

يتركز العدد األكبــر من الخريجين 
فــي تخصــص اإلدارة والتجــارة، 
تكنولوجيــا  ثــم  الهندســة،  ثــم 

المعلومات.

)٢٢.٣٤5(
وعليه يتوقع توفير ما يقارب

فرصة عمل سنويًا
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واقع التشغيل في السلطنة

شكل رقم )18( مؤشرات حول واقع التشغيل في السلطنة 

%8٩ %8٦

15٤.5٢٠٢٤.٤٣8٢٣5.7٢51.85٩.5٩٦

%1٤%11
العمانيون العاملون 
في وحدات الخدمة 

المدنية

العمانيون  العاملون 
في القطاع الخاص 

الوافدون  العاملون 
في وحدات الخدمة 

المدنية

الوافدون  العاملون 
في القطاع الخاص 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 201٧ م 
-النشرة اإلحصائية لشهر إبريل

المصدر: وزارة الخدمة المدنية )2016م( إحصاء موظفي 
الخدمة المدنية 30 / 6/ 2016 م 
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شكل رقم )1٩( مؤشرات حول واقع تشغيل العمانيين في القطاع الخاص

)٢٣5.7٢5(

)5٢.٢7٦(

)5٦.٦81(

)77.٠٩٤( 

)5٣.71٤(

)77.8٤٣(

عاماًل وعاملة
أكبر عدد من القوى العاملة 
الوطنية في القطاع الخاص 
تعمل في نشاط اإلنشاءات 

تتركز معظم القوى العاملة 
الوطنية في القطاع الخاص 

في محافظة مسقط

تأتي المهن الهندسية األساسية 
والمساعدة في المرتبة الثانية 
من حيث عدد القوى العاملة 
الوطنية في القطاع الخاص 

تأتي المهن الكتابية في 
المرتبة األولى من حيث عدد 
القوى العاملة الوطنية في 

القطاع الخاص 

يتركز العدد األكبر من 
القوى العاملة الوطنية في 
أقل فئة لألجور الواقعة بين 

)325- أقل من 400(

العمانيون العاملون في 
القطاع الخاص  والمسجلون 

في هيئة التأمينات االجتماعية 
شهر مارس 2017 م

القوى العاملة الوطنية 
حسب النشاط االقتصادي

القوى العاملة الوطنية 
حسب المحافظة

القوى العاملة الوطنية 
حسب المجموعات المهنية

القوى العاملة الوطنية 
حسب المجموعات المهنية

القوى العاملة الوطنية 
حسب فئة األجور 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 201٧ م- النشرة اإلحصائية لشهر إبريل
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القوى العاملة الوافدة 
حسب المحافظة 

شكل رقم )20( مؤشرات حول واقع تشغيل الوافدين في السلطنة

 )8٣8.8٠٢(
يتركز أكبر عدد من القوى العاملة 

الوافدة في المهن الهندسية 
األساسية والمساعدة

القوى العاملة الوافدة 
حسب المجموعات المهنية

)1.85٩.5٩٦(

)8٢٤.٢51()٦٤٢.٦7٠(

عاماًل وعاملة

أكبر عدد من القوى العاملة 
الوافدة تعمل في نشاط 

اإلنشاءات

يعمل العدد األكبر من القوى 
العاملة الوافدة في محافظة 

مسقط 

إجمالي عدد الوافدين 
العاملين في السلطنة  في 

مارس 2017م

يتركز العدد األكبر من القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص

القوى العاملة الوافدة حسب القطاع

القوى العاملة الوافدة 
حسب النشاط االقتصادي

)1.511.٦٠()٦٤٢.1٢()٤٦87.8٠8(
القطاع العائليالقطاع الحكوميالقطاع الخاص 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 201٧ م- النشرة اإلحصائية لشهر إبريل
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واقع الباحثين عن عمل في السلطنة

شكل رقم )21( مقارنة بين إجمالي أعداد العمانيين الباحثين عن عمل
والوافدين العاملين بالسلطنة لشهر مارس 201٧م

العمانييون الباحثون 
عن عمل النشطون

الوافدون العاملون بالسلطنة

٣٤.٢٤٦1.85٩.5٩٦

1٢.٢1٦٢٢.٠٣٠1.511.٦٤٢٢87.8٠8 ٦٠.1٤٦
القطاع الحكومي٦٤%٣٦% القطاع العائليالقطاع الخاص

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 201٧ م- النشرة اإلحصائية لشهر إبريل
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شكل رقم )22( مقارنة بين أعداد العمانيين الباحثين عن عمل والوافدين العاملين 

بالسلطنة حسب المؤهل التعليمي في شهر مارس 201٧م

ما دون التعليم العام

الجامعي

٤.٢71

1٢.٩٠٤

1.٤1٤.٢55

٩٢.٩٤٢

٣٤.٢٤٦1.85٩.5٩٦
اإلجمالـياإلجمالـي

دبلوم التعليم العام وما يعادله

الدبلوم العالي 

1٠.٤1٢

-

٢٦٤.7٢٦

٤.8٠5

الدبلوم

ماجستير ودكتوراة

٦.585

7٤

5٢.1٦8

8,٣58

وافدون عمانييون

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 201٧ م- النشرة اإلحصائية لشهر إبريل
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٢5.٩٤٣

1.7٩٩.٤5٠

العمانيــون الباحثــون عــن عمــل مــن حملــة الدبلوم 
الجامعي فأعلى موزعون حسب التخصص الرئيسي 

الوافدون العاملون فــي القطاعين الخاص والعائلي 
بالسلطنة موزعون حسب المجموعات المهنية

اإلجـمـــالــــــــي

اإلجـمـــالــــــــي

الهندسة 
والعمارة 

والبناء

التجارة وإدارة 
األعمال 
واإلدارة 

العامة

تكنولوجيا 
المعلومات 
والحوسبة 
والرياضيات 

واإلحصاء

الدراسات اإلنسانية والعلوم 
التربوية والبرنامج التعليمي 

لذوي اإلعاقة والعلوم 
االجتماعية والصحافة 

واإلعالم والفنون

الخدمات االجتماعية 
وخدمات النقل 
وخدمات األمن 

والخدمات الشخصية

العلوم 
الفيزيائية 

والعلوم الحياتية 
والصناعات 

التحويلية

الزراعة والحراجة 
ومصائد 
األسماك 
والبيطرة 

وحماية البيئة

الصحة

5.٢٤8٦.٢71٦.٢585.٣٣7٣٩٢1.٢58٢٣8٩٣٢

المهن 
الهندسية 
األساسية 
والمساعد

مديرو 
اإلدارة 
العامة 
واألعمال

االختصاصيون في 
المواضيع العلمية 
والفنية واإلنسانية

الفنيون في 
المواضيع العلمية 
والفنية واإلنسانية

المهن 
الكتابية

الخدماتمهن البيع
الزراعة وتربية 

الحيوانات 
والطيور والصيد

العمليات الصناعية 
والكيميائية 

والصناعات الغذائية

8٣8.8٠٢٣7.٠٠٠81.٦1٤5٩.٣5٠٢.٤٤٣٩٤.٩58٤5٤.٩٤٢٩٦.8٦٠1٣٣.٤81

شكل رقم )23( مقارنة بين إجمالي أعداد العمانيين الباحثين عن عمل موزعين حسب 
التخصص الرئيسي والوافدين العاملين بالسلطنة موزعين حسب المجموعات المهنية

المصدر:
- الهيئة العامة لسجل القوى العاملة )إبريل 201٧م(

- المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 201٧ م- النشرة اإلحصائية لشهر إبريل
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بدراسة األشكال السابقة يتضح اآلتي:

• ت�فرفر�س عمل عديدة في القطاع الخا�س ي�شغلها ال�افدون.	

• الحاجة اإلى برنامج وطني الإدارة الم�ارد الب�شرية، واإحالل العمانيين محل ال�افدين.	

التوقعات المستقبلية لفرص التوظيف المتاحة في بعض القطاعات التنموية
خالل خطة التنمية الخمسية التاسعة:

يبني ال�شكل اأدناه الفر�س ال�ظيفية املت�قعة يف القطاعات اخلم�شة ال�اعدة وقطاعات اأخرى حتى عام 2020م، وي��شح اجلدول رقم )1( 
الت�قعات امل�شتقبلية لفر�س الت�ظيف يف بع�س القطاعات التنم�ية حتى عام 2020م م�زعة ح�شب امل�ؤهل التعليمي والتخ�ش�س الرئي�شي.

جدول رقم )4( التوقعات المستقبلية لفرص التوظيف المتاحة في بعض القطاعات
التنموية خالل خطة التنمية الخمسية التاسعة:

عدد ال�ظائف املت�قعة حتى عام 2020القطاع

10000ال�شياحة

8000التعدين

68253الل�ج�شتيات

13200ال�شناعات التح�يلية

23000الرثوة ال�شمكية

23545النفط والغاز

1268الزراعة

94الطرق والنقل الربي

21879التعليم املدر�شي

7100ال�شحة
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التحديات التي تواجه مواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل :

• الم�شتقبلية من 	 احتياجاتها  ا�شتقرائية ح�ل  لدرا�شات  والخا�س  الحك�مي  القطاعين  في  العمل  �ش�ق  م�ؤ�ش�شات  الكثير من  افتقار 
ال�ظائف وفق االأعداد المطل�بة، ون�عية الم�ؤهالت الدرا�شية، والتخ�ش�شات على المدى الق�شير والمت��شط والبعيد. 

• عدم وج�د ا�شتراتيجية ت�شغيل متكاملة تك�ن مرجعًا اأ�شا�شيًا لم�ؤ�ش�شات التعليم العالي لتحديد التخ�ش�شات، واأعداد الطلبة الذين 	
يتم قب�لهم في كل تخ�ش�س.

• عدم وج�د قاعدة بيانات دقيقة و�شاملة ومتكاملة ح�ل احتياجات �ش�ق العمل من الك�ادر والتخ�ش�شات الدرا�شية.	

• �شعف التن�شيق لبناء �شراكات بين م�ؤ�ش�شات التعليم العالي، وم�ؤ�ش�شات �ش�ق العمل ي�شاعد على ت�جيه البرامج باتجاه االحتياجات الفعلية.	

• �شعف اإ�شراك القطاع الخا�س في ر�شم ال�شيا�شات التعليمية، وتحديد البرامج والتخ�ش�شات الدرا�شية، وبناء المناهج، ومراقبة 	
ج�دة العملية التعليمية.

• قلة الفر�س التدريبية بم�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س لتدريب الطلبة الدار�شين في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي.	

• �شرعة تغيير احتياجات �ش�ق العمل نتيجة للتغييرات والتط�رات االقت�شادية على الم�شت�ى المحلي واالإقليمي والعالمي.	

• �شعف تركيز م�ؤ�ش�شات التعليم العالي على تدريب الطلبة على اكت�شاب المهارات االأ�شا�شية المطل�بة ل�ش�ق العمل مثل: مهارات اللغة 	
االإنجليزية، وحل الم�شكالت، والت�ا�شل.

التحديات التي تواجه توظيف مخرجات التعليم في القطاع الخاص:

• عدم وج�د ا�شتراتيجية وطنية متكاملة ووا�شحة للتعمين.	

• تركز الق�ى العاملة ال�افدة في ال�ظائف القيادية واالإ�شرافية يحد من ت�ظيف الك�ادر ال�طنية.	

• ح�شر ت�ظيف الخريج وفق م�شمى التخ�ش�س الدقيق للبرنامج الذي تخّرج فيه.	

• ا�شتراط الخبرة كمعيار للت�ظيف في معظم م�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س.	

• تف�شيل الك�ادر ال�طنية العمل في القطاع الحك�مي؛ وذلك ل�شعف االأج�ر ال�شهرية في القطاع الخا�س، واختالف نظام التقاعد 	
ل�شالح القطاع الحك�مي.

• بالمقارنة مع 	 المت��شطة وال�شغيرة  الم�ؤ�ش�شات  الخا�س، وخا�شة في  القطاع  ال�ظيفي في كثير من م�ؤ�ش�شات  االأمان  ت�فر  �شعف 
ال�ظيفة في القطاع الحك�مي.
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• ال�طنية 	 الك�ادر  التزام  �شعف  ح�ل  الخا�س  بالقطاع  الم�ؤ�ش�شات  اأ�شحاب  من  الكثير  لدى  ال�شائدة  ال�شلبية  الذهنية  ال�ش�رة 

باأخالقيات العمل وخا�شة تحمل الم�ش�ؤولية. 

• النظرة المتدنية من المجتمع لل�ظائف في م�شت�ى محدود المهارة والماهر. 	

• �شعف االإر�شاد والت�عية باأهمية العمل بالقطاع الخا�س؛ ك�نه م�شتقبل البالد الحقيقي في عملية الت�ظيف والتط�ير واالبتكار.	

• غياب الجهة المركزية المخت�شة التي تعنى بالباحث عن عمل ومهاراته وتطلعاته، وت�جيهه من حيث تدريبه وتاأهيله من اأجل ت�شغيله 	
في وظائف معينة ي�شتقر فيها. 

• اللغة 	 مهارات  مثل:  العمل،  �ش�ق  متطلبات  لتلبية  وال�شرورية  االأ�شا�شية  للمهارات  العالي  التعليم  مخرجات  بع�س  امتالك  �شعف 
االإنجليزية، الت�ا�شل والتفكير الناقد، والقدرة على حل الم�شكالت.

• عدم ان�شجام البنية الهيكلية للعر�س من الق�ى العاملة ال�طنية �ش�اء من حيث الم�شت�ى التعليمي اأو م�شت�ى المهارة مع االحتياجات 	
الفعلية للمن�شاآت للق�ى العاملة. 

• عدم ان�شجام البنية الهيكلية لت�زيع وت�شنيف الق�ى العاملة ال�طنية وفقًا لحالتهم العملية )اأ�شحاب اأعمال، عامل�ن لح�شابهم، 	
عامل�ن باأجر، عامل�ن لالأ�شرة اأو بدون اأجر( مع احتياجات �ش�ق العمل؛ حيث اإّن ن�شبة الم�شغلين منهم كاأ�شحاب عمل اأو كعاملين 

لح�شابهم الخا�س ال تزال محدودة. 

• �شعف اأداء وجاهزية الم�ؤ�ش�شات ال�شغيرة والمت��شطة في مجال الت�شغيل وت�فير فر�س العمل للق�ى العاملة ال�طنية. 	

• اإن الحد االأدنى المقرر لالأج�ر كان ينبغي اأن يك�ن تطبيقه مقت�شرًا و�شاماًل للحد االأدنى من المهارات، غير اأن ما تمت مالحظته 	
�ش�ق  اإلى  ال�طنية  العاملة  الق�ى  من  الجدد  للداخلين  لالأجر  االأدنى  الحد  اأنه  باعتبار  طبقته  الخا�شة  المن�شاآت  بع�س  اأن  ه� 
اأ�شهم في عدم ت�شجيع الم�ؤهلين منهم مهنيًا وفنيًا  اأو تح�شيلهم المهني والعلمي، االأمر الذي  العمل باختالف م�شت�ى مهاراتهم 

والمتخ�ش�شين للت�جه نح� العمل بالقطاع الخا�س، و�شغل فر�س العمل المت�فرة بمن�شاآته.

• للعاملين 	 المهنية  ال�شالمة وال�شحة  ال�شركات، و�شعف ت�فير متطلبات  اآمنة وظروف عمل �شليمة لدى بع�س  قلة ت�فير بيئة عمل 
وت�فير الح�افز واالمتيازات والترقيات والزيادات ال�شن�ية لهم. 

• ظاهرة ارتفاع دوران العمل في �شف�ف الق�ى العاملة ال�طنية ب�شبب الزيادة الحا�شلة في عدد حاالت اال�شتقالة من العمل وحاالت 	
الف�شل اأو اإنهاء خدمات العامل من عمله.

• عزوف بع�س الم�اطنين الباحثين عن عمل عن بع�س المهن التي ال تحظى بالتقدير والنظرة االإيجابية من المجتمع.	

• النظرة غير االإيجابية من جانب الباحثين عن عمل واأولياء اأم�رهم للتعليم والتدريب المهني. 	
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• االأكثر 	 اأنهم  اعتبار  على  ال�افدين  العمال  ا�شتقدام  المن�شاأة  تف�شيل  اإلى  ت�ؤدي  اآثار  من  عنه  يتم  وما  العمل  في  االن�شباط  �شعف 
ان�شباطًا والتزامًا في العمل.

• تف�شيل البع�س من الم�اطنين الباحثين عن عمل العمل في المجاالت المكتبية واالإدارية عن العمل في المجاالت المهنية التي ترى 	
فيها االإدارات اإنتاجية اأف�شل تلبي اأهدافها وتخدم احتياجاتها بالح�ش�ل على م�ارد ومق�مات مادية تتيح لها تجديد ا�شتثماراتها 

وتنميتها والت��شع فيها.

• تف�شيل البع�س العمل ب�ظيفة في قطاع محدد اأو من�شاأة دون اأخرى، وعدم اال�شتقرار في ال�ظيفة التي يعمل بها مع ما ي�شاحب ذلك 	
من دوران للعمل ب�شبب زيادة حاالت اال�شتقالة من العمل، وتردد المن�شاآت واالإدارات في تدريب العامل الكت�شاب مهارات وخبرات 

محددة تفيد في تح�شين اأداءه وزيادة اإنتاجيته بما يع�د بالخير والنفع على المن�شاأة.

• اأو المنقطعين عن الدرا�شة - الأهمية 	 اإغفال بع�س الباحثين عن عمل غير الم�ؤهلين علميًا ومهنيًا - �ش�اء خريجي التعليم العام 
برامج التدريب المهني المقترنة بالت�شغيل في القطاع الخا�س، وقلة معرفتهم باإجراءات االلتحاق بهذه البرامج المهنية واال�شتفادة 
منها للح�ش�ل على تاأهيل مهني وفقًا للخطط واالإجراءات التي تتخذها الحك�مة بالتعاون مع القطاع الخا�س لتاأهيلهم واإعدادهم 
مهنيًا للعمل في مجاالت �شناعية وتجارية وحرفية ومهنية، تن�شجم مع االحتياجات الفعلية من المهارات المختلفة في �ش�ق العمل.

• ا�شتقدام اأ�شحاب ال�شجالت التجارية غير المتفرغين الإدارة من�شاآتهم لق�ى عاملة وافدة دون وج�د عمل حقيقي لهم؛ مما يجعل 	
العديدين منهم باحثين عن عمل ومناف�شين للق�ى العاملة ال�طنية في �شغل فر�س العمل المت�فرة في �ش�ق العمل الُعماني.

• عدم المرونة في مجاالت االإدارة من جانب المديرين ال�افدين، وعدم ا�شتعدادهم لت�شغيل الق�ى العاملة ال�طنية بالمن�شاآت التي 	
ي�شرف�ن على اإدارتها اإلى جانب عدم ا�شتعدادهم الإعطاء المرونة االإدارية التي ت�شمح للم�اطن بالتدريب على راأ�س العمل واكت�شاب 

المهارات التي ت�شهم في تمكينه من اإنجاز عمله على ال�جه المطل�ب.

• وخبراتهم 	 ومهاراتهم  معارفهم  نقل  تقبلهم  عدم  جانب  اإلى  ال�طنية  العاملة  الق�ى  مع  العمل  ال�افدين  العمال  بع�س  رغبة  عدم 
لزمالئهم الُعمانيين في العمل.

• المناف�شة الق�ية مع التجارة الم�شتترة للعمال ال�افدين، واالآثار غير االإيجابية على �ش�ق العمل، وانعكا�شاتها على القدرة الحقيقية 	
الم�ؤ�ش�شات  اإن�شاء  اإيجابية في قدراتهم على  ت�ؤثر وب�ش�رة غير  اإنها  اإن�شاء االأعمال الحرة وللت�شغيل الذاتي، كما  للم�اطنين على 

ال�شغيرة والمت��شطة وجه�د الحك�مة لدعمها والت��شع فيها.



4٧
المحور الثالث: المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل

األهداف األساسية للمشروع:

• درا�شة االحتياجات الحالية والم�شتقبلية ل�ش�ق العمل العماني كمًا وكيفًا.	

• اإن�شاء قاعدة بيانات متخ�ش�شة وم�شتمرة لربط التعليم ب�ش�ق العمل واحتياجات التنمية. 	

• درا�شة تحقيق م�اءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات �ش�ق العمل، وربطها بمتطلبات التنمية والمجتمع.	

أهم إنجازات المشروع:

قاعدة بيانات المشروع:  

ت�شمل قاعدة البيانات جداوال رئي�شية تت�شمن البيانات االآتية:

بيانات الت�ظيف في القطاع الحك�مي والخا�س.أ. 

بيانات الباحثين عن عمل.	. 

بيانات الطلبة الدار�شين في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي )الحك�مي والخا�س(.	. 

بيانات الطلبة الدار�شين في برنامج التعليم العام )الحك�مي والخا�س(.د. 

البيانات الديم�غرافية لل�شكان.	. 

البيانات االقت�شادية.و. 
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)OMAGE( نموذج عمان للتوازن االقتصادي العام  

 ،)Oman Model of Applied General Equilibrium) )OMAGE) اأطلق على هذا النم�ذج ت�شمية من�ذج عمان للت�ازن االقت�شادي العام
ويتك�ن من جزاأين:

• ل للت�جهات االقت�شادية، ودورها في تحديد متطلبات �ش�ق 	 الجزء الأول: يركز على الطلب على االأيدي العاملة، وفيه �شرح مف�شّ
العمل من العمالة ح�شب المهنة، الم�ؤهالت، والجن�شية.

• الجزء الثاني: يركز على عر�س العمل وفيه تف�شيل ديم�غرافي لعر�س العمل ح�شب المهنة، الم�ؤهالت، والجن�شية.	

�شاعد هذا النم�ذج امل�شروع يف بناء عدة �شيناري�هات لتقدير الطلب من ال�ظائف امل�شتقبلية ل�ش�ق العمل العماين حتى العام 2030، 
وفيما يلي م�جز لهذه ال�شيناري�هات: 

• �سيناريو )1(: بني هذا ال�شيناري� على فترة انتعا�س اقت�شادي مرتبطة بال�شعر العالمي للنفط الخام والإنتاج عمان واحتياطها من 	
النفط، ويفتر�س ال�شيناري� انخفا�شا في اأ�شعار النفط خالل الفترة من 2012م اإلى 2030م في حدود ما ن�شبته 18.8% بحيث يك�ن 
مت��شط �شعر برميل النفط 90-100 دوالر اأمريكي، ومن المت�قع اأن ينم� االقت�شاد العماني بمعدل �شن�ي قدره 3.3%، في حين 

يزداد اإجمالي حجم الت�شغيل بمعدل �شن�ي قدره 2.1 %.

• �سيناريو )٢(: ح�شب معطيات هذا ال�شيناري� فاإن انخفا�س دعم النفط للدخل الق�مي مقارنة بال�شيناري� االأول �شيقلل من فر�س 	
الت�شغيل، ويت�قع اأن يك�ن فيه مت��شط �شعر برميل النفط 60-70 دوالرًا اأمريكيًا خالل الفترة 2016-2030م. كما يت�قع نم�ذج عمان 
للت�زان االقت�شادي العام (OMAGE( اأن ينم� الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي بمعدل �شن�ي قدره 2.5%، والت�شغيل بن�شبة %1.1.

• �سيناريو )٣(: يفتر�س هذا ال�شيناري� اأو�شاعًا اقت�شادية م�شتقبلية اأقل مما تم افترا�شه في ال�شيناري�هين ال�شابقين، ويت�قع اأن 	
نم�ذج عمان  ويت�قع  الفترة 2016-2030م. هذا  اأمريكيًا خالل  دوالرًا  يتراوح من 60-50  النفط  برميل  �شعر  مت��شط  فيه  يك�ن 

للت�زان االقت�شادي العام (OMAGE( اأن ينم� الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي بمعدل �شن�ي قدره 2.2%، والت�شغيل بن�شبة %1.

• �سيناريو )٤(: يفتر�س هذا ال�شيناري� اأن �شعر برميل النفط يتراوح في المت��شط من 35-50 دوالرًا اأمريكيًا خالل الفترة 2016-	
2030م. هذا ويت�قع نم�ذج عمان للت�زان االقت�شادي العام (OMAGE( اأن ينم� الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي بمعدل �شن�ي 

قدره 1.9%، والت�شغيل بن�شبة %1.

• �سيناريو )5(: االإحالل والتقاعد: يمثل هذا ال�شيناري� حالة اقت�شادية خا�شة، وفيه لن ت�شتحدث وظائف جديدة، و�شيتم االعتماد 	
كليًا على اإحالل وظائف ال�افدين وتاركي الخدمة )المتقاعدين( بالعمالة ال�طنية. حيث يفتر�س هذا ال�شيناري� اأدنى م�شت�يات 
الت�ظيف لعدم ا�شتحداث وظائف جديدة، وبالتالي فه� يختلف في طبيعته عن ال�شيناري�هات ال�شابقة المرتبطة بالنم� في الت�شغيل 

للفترة 2016-2030م.

2
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4٩
دليل لربط الوظائف والمهن بالتخصصات لكال القطاعين الحكومي والخاص  

جهات  ي�شاعد  اأن  �شاأنه  من  واخلا�س،  احلك�مي  القطاعني  لكال  االأكادميية  بالتخ�ش�شات  واملهن  ال�ظائف  لربط  ا�شرت�شادي  دليل 
الت�ظيف والباحثني عن عمل، وم�ؤ�ش�شات التعليم العايل، والطلبة يف خمتلف املراحل التعليمية للح�ش�ل على م�شميات املهن وال�ظائف 
املرتبطة بكل تخ�ش�س اأكادميي. كما قام امل�شروع بربجمة الدليل اال�شرت�شادي اإلكرتونيًا لي�شهل عملية البحث �ش�اء عن م�شمى وظيفة 

اأو مهنة اإلى التخ�ش�س االأكادميي اأو العك�س.

نموذج جامعة السلطان قابوس للمواءمة بين مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل   
)SQU -MAGLN(

يتميز هذا النموذج بالخصائص اآلتية:

• البع�س 	 بع�شها  مع  وربطها  وال�ظائف،  المخرجات  تقديرات  احت�شاب  في  ال�طني  الم�شروع  ا�شتخدمها  التي  المنهجيات  ت�ثيق 
الأغرا�س الم�اءمة.

• العمل على احت�شاب النتائج متى ما تم تعديل اأو تحديث المدخالت الرئي�شية كبيانات العمالة ال�طنية وال�افدة ح�شب التخ�ش�شات، 	
والمتقاعدين، والباحثين عن عمل، وال�ظائف النا�شئة من نم�ذج عمان للت�ازن االقت�شادي العام وبيانات الخريجين.

• الح�ش�ل على نتائج الم�اءمة ب�شكل ف�ري متى ما تم تحديث بيانات ال�ظائف والتخ�ش�شات. 	

• ت�شهيل عملية البحث لل��ش�ل للنتائج النهائية للم�اءمة لكل تخ�ش�س رئي�شي وفرعي، بح�شب الم�ؤهل العلمي وال�شيناري� الم�شتخدم 	
لل�شن�ات من 2016م اإلى 2030م.

• تم 	 حيث  والخا�س،  الحك�مي  القطاعين  ومهن  وظائف  مع  االأكاديمية  التخ�ش�شات  لربط  اال�شتر�شادي  الدليل  ا�شتخدام  �شه�لة 
برمجة الدليل اإلكترونيًا.

• الح�ش�ل على نتائج الم�ش�ح الميدانية الأ�شحاب العمل والخريجين ومعرفة المهارات المطل�بة ل�ش�ق العمل.	
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مؤشرات عن أهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل من وجهة نظر أصحاب األعمال  

خل�شت نتائج م�شح اأ�شحاب العمل ح�ل اآرائهم في مهارات مخرجات التعليم العالي من حملة البكال�ري��س والدبل�م الجامعي اإلى االآتي:

• اإلى اأخرى؛ حيث حازت مهارة 	 المهارات الفنية: م�شت�ى ر�شا اأ�شحاب العمل عن المهارات الفنية للخريجين يتفاوت من مهارة 
»القدرة على ا�شتخدام الخريجين لتكن�ل�جيا المعل�مات واالت�شاالت« على اأعلى ن�شبة ر�شا، بينما كان ر�شاهم عن مهارات »التفكير 

الناقد والمنطقي والقدرات التحليلية وحل الم�شكالت« متدنيًا.

• مهارات التوا�سل: اأبدى اأ�شحاب العمل م�شت�ى مر�شيًا اإلى حد ما عن مهارة الت�ا�شل ال�شفهي باللغة العربية، بينما كان م�شت�ى 	
الر�شا عن مهارتّي الت�ا�شل الكتابي والت�ا�شل باللغة االإنجليزية متدنيًا.

• مهارات التعامل مع الآخرين والقيادة: نالت مهارتا »تك�ين عالقات مع االآخرين، والعمل �شمن فريق« على ن�شب ر�شا مقب�لة، 	
بينما حازت المهارات القيادية على ن�شب متدنية؛ مما يحتم العمل على تح�شينها. 

• تنفيذ 	 لمهارات  لديهم  العاملين  الخريجين  امتالك  متدٍن عن  ر�شا  م�شت�ى  العمل  اأ�شحاب  اآراء  اأظهرت  المهام:  تنفيذ  مهارات 
المهام.

• اأ�شارت النتائج اإلى اأن مت��شط ر�شا اأ�شحاب العمل في القطاع الحك�مي اأعلى من نظيره في القطاع الخا�س. وفي كال القطاعين 	
الت�ا�شل والمهارات الفنية، واأخيرًا مهارات تنفيذ المهام  اأعلى درجات الر�شا، تلتها مهارات  التعامل مع االآخرين  نالت مهارات 

والمهارات القيادية.

• ي�جد اتفاق عام بين اأ�شحاب العمل على اأهمية جميع هذه المهارات؛ اإذ تجاوزت ن�شبة من يرون اأن المهارة مهمة اإلى مهمة جدًا 	
85% الأغلب المهارات، من هنا يت�شح اأهمية اإك�شاب الخريجين لهذه المهارات لتمكينهم من االنخراط في �ش�ق العمل. كما يت�شح 
من الم�شح باأن هنالك تفاعاًل متباداًل بين م�ؤ�ش�شات التعليم العالي وم�ؤ�ش�شات �ش�ق العمل بقطاعيه العام والخا�س، واأن هناك حاجة 

اإلى مزيد من التفاعل خا�شة في مجاالت التدريب والتاأهيل والبحث العلمي.

• عّدد اأ�شحاب العمل ال�شع�بات التي ت�اجههم عند ت�ظيف مخرجات التعليم العالي؛ حيث تبّين اأن افتقار الخريجين لممار�شة اأي 	
عمل قبل التخرج يمثل اأكبر عائق للح�ش�ل على ال�ظيفة، تال ذلك �شعف المهارات االأ�شا�شية في ا�شتخدام اللغة االإنجليزية، وعزوف 
بع�س الخريجين عن العمل في بع�س ال�ظائف. وقد ذكر اأ�شحاب العمل �شع�بات اأخرى، منها: عدم االن�شباط وااللتزام بالعمل، 
وعدم الرغبة في اال�شتمرار بالعمل في القطاع الخا�س، وعدم تحمل بع�س الخريجين للم�ش�ؤولية، وعدم ال�شع�ر بال�الء لجهة العمل. 

كما اأ�شار البع�س اإلى ت�قعات الخريجين غير ال�اقعية الأج�ر عالية وترقيات �شريعة على الرغم من تدني اإنتاجية البع�س.
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مؤشرات عن مدى رضا الخريجين حول البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في   

إعدادهم لاللتحاق بسوق العمل

 مت تنفيذ م�شح للخريجني حيث �شمل جميع اخلريجني العمانيني العاملني بامل�ؤ�ش�شات احلك�مية وم�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س التي �شملها 
ا�شتطالع اآراء ا�شحاب العمل، وقد مت الت��شل اإلى النتائج االآتية:

• تقاربت اآراء الخريجين ح�ل مدى اكت�شابهم للمهارات المطل�بة في �ش�ق العمل من البرامج الدرا�شية، وكانت ن�شب الذين قال�ا اإن 	
اكت�شابهم لهذه المهارات �شعيف، قليلة جدًا لجميع المهارات. 

• مت��شط فترات انتظار حملة الدبل�م الجامعي للح�ش�ل على عمل اأقل من مت��شط فترة انتظار حملة البكال�ري��س، واأن اأط�ل فترات 	
اأن ما ال يقل عن ن�شف  اإلى  اأ�شارت النتائج  االنتظار كانت لخريجي الدول الخليجية والعربية ثم ال�شلطنة والدول االأجنبية. كما 
حملة الدبل�م الجامعي في �شلطنة عمان يت�ظف�ن خالل �شهرين مقارنة بع�شرة اأ�شهر لحملة البكال�ري��س. كما يت�ظف ما ال يقل عن 
ن�شف حملة الدبل�م الجامعي من الدول االأجنبية خالل ثالثة اأ�شهر مقارنة بت�شعة اأ�شهر لحملة البكال�ري��س. ويت�شح من مت��شط 
فترات االنتظار لخريجي م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بال�شلطنة اأن خريجي معاهد العل�م ال�شحية يت�ظف�ن �شريًعا؛ اإذ يت�ظف اأكثر من 
ن�شفهم مبا�شرة بعد التخرج دون انتظار. كما اأ�شارت النتائج اإلى اأن ن�شف خريجي جامعة ال�شلطان قاب��س يح�شل�ن على وظيفة 

خالل 9 اأ�شهر مقارنة ب 11 �شهرًا لخريجي الكليات التقنية، وعام كامل لخريجي الكليات التطبيقية. 

• ح�الي ما ن�شبته 38% من الخريجين واجه�ا �شع�بات عدة عند ح�ش�لهم على اأول عمل؛ حيث جاءت �شع�بة عدم وج�د وظائف 	
�شاغرة في المقدمة، تالها ا�شتراط الخبرة العملية، ثم عدم وج�د وظيفة مرتبطة بالتخ�ش�س، كما كان تدخل االأهل �شببًا في 

تاأخير عدد قليل من الخريجين في الح�ش�ل على عمل. 

• تقاربت تقديرات الخريجين في مجملها لمدى اإ�شهام الخدمات الم�شاعدة في اإك�شابهم المهارات التي يتطلبها �ش�ق العمل؛ حيث 	
اأجمع 82% منهم اأن التدريب اأثناء الدرا�شة له الدور االأكبر في اإك�شابهم المهارات المطل�بة، كما اأ�شهم الت�جيه واالإر�شاد ال�ظيفي 
اإك�شابهم المهارات كانت  اأن تقدير خريجي الدبل�م الإ�شهام الخدمات الم�شاعدة في  اإلى  بالمعدل نف�شه تقريبًا. واأ�شارت النتائج 
اأف�شل من تقدير حملة البكال�ري��س عدا في الجامعات. كما كان تقدير خريجي المعاهد الإ�شهام الخدمات في اإك�شابهم المهارات 
اأف�شل من تقدير خريجي الكليات والجامعات. واأ�شاروا اإلى اأن للتدريب اأثناء الدرا�شة الدور االأكبر في اإك�شاب الخريجين لمهاراتهم.
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مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل  

كان اأحد اأهم االأهداف الرئي�شية للم�شروع ه� معرفة االحتياجات احلالية وامل�شتقبلية ل�ش�ق العمل من ال�ظائف يف خمتلف التخ�ش�شات 
االأكادميية واالأعداد املت�قعة م�شتقباًل ملخرجات م�ؤ�ش�شات التعليم العايل، وقيا�س م�شت�ى امل�اءمة بني الطلب من ال�ظائف والعر�س من 
املخرجات يف خمتلف التخ�ش�شات؛ حيث قام امل�شروع بالربط بني اأعداد ال�ظائف واأعداد املخرجات املت�قعة م�شتقباًل لكل تخ�ش�س 
رئي�شي وفرعي )للبكال�ري��س والدبل�م اجلامعي( من اأجل معرفة التخ�ش�شات التي يحتاجها �ش�ق العمل وتلك التي �شتفي�س خمرجاتها 

عن حاجة ال�ش�ق املت�قعة. 

ومنهجية  )الطلب(،  امل�شتقبلية  ال�ظيفية  الفر�س  منهجية  لتقدير  عليها؛  االعتماد  مت  علمية  منهجيات  ثالث  امل�شروع  ا�شتخدم  وقد 
التعليم العايل من حملة م�ؤهلي البكال�ري��س والدبل�م اجلامعي )العر�س(، ومنهجية امل�اءمة  تقدير االأعداد املت�قعة من خمرجات 
بني خمرجات التعليم العايل واحتياجات �ش�ق العمل ح�شب التخ�ش�شات الرئي�شية والفرعية ح�شب ال�شيناري�هات امل�شتخدمة للفرتة 
�شتفي�س  التي  وتلك  العمل،  �ش�ق  يحتاجها  التي  التخ�ش�شات  ح�ل  وم�ؤ�شرات  ت�قعات  اإلى  التحليل  نتائج  وخل�شت  2016-2030م. 

خمرجاتها عن حاجة ال�ش�ق املت�قعة.

٧
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مل�ؤهلي  منها  يت�شبع  التي  تلك  اأو  خمرجاتها،  من  املزيد  اإلى  العمل  �ش�ق  يحتاج  تخ�ش�شات  ع�شرة  اأعلى  يلخ�س   )5( رقم  واجلدول 

البكال�ري��س والدبل�م اجلامعي، وذلك بح�شب ت�قعات ال�شيناري�هات اخلم�شة للم�شروع:

جدول رقم )5( أعلى عشرة تخصصات يحتاجها سوق العمل وتلك التي
يتشبع منها لمؤهلي البكالوريوس والدبلوم الجامعي 

امل�ؤهل العلميامل�ؤ�شر
ال�شيناري�

)5( االإحالل والتقاعد)1( - )4(

اأعلى ع�شرة 
تخ�ش�شات 

ذات االحتياج 
ل�ش�ق العمل 

مرتبة ح�شب 
اأعداد ال�ظائف 

املتبقية بعد 
افرتا�س ت�ظيف 
جميع املخرجات 

املت�قعة لها خالل 
2016-2030م 
لل�شيناري�هات 

املختلفة )5-1(

�س
ري�

ال�
لبك

ا

• اإدارة االأعمال	
• التمري�س	
• االقت�شاد	
• الهند�شة المدنية	
• االإدارة	

• طب عام	
• الهند�شة 	

المعمارية
• المحا�شبة	
• العل�م الطبية	
• القان�ن	

• اإدارة االأعمال	
• التمري�س 	
• طب عام 	
• لغة اإنجليزية	
• ريا�شيات	

• لغة عربية 	
• مجال اأول	
•  مهارات 	

م��شيقية
•  تربية اإ�شالمية	
• مجال ثاني	

عي
جلام

م ا
بل�

الد

• الهند�شة 	
المدنية

• نظم 	
المعل�مات

• الهند�شة 	
الميكانيكية

• الهند�شة 	
الكهربائية

• الهند�شة 	
االإلكترونية

• ال�شياحة 	
وال�شيافة

• هند�شة 	
الت�شنيع

• ال�شحافة 	
واالإعالم

• هند�شة النفط 	
وهند�شة 
التعدين

• الهند�شة 	
المعمارية

• الهند�شة المعمارية 	
• الب�شتنة 	
• الزراعة	
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امل�ؤهل العلميامل�ؤ�شر
ال�شيناري�

)5( االإحالل والتقاعد)1( - )4(

اأعلى ع�شرة 
تخ�ش�شات 

يت�قع اأن تفي�س 
خمرجاتها عن 

حاجة ال�ش�ق 
املت�قعة حتى عام 

2030م ح�شب 
ال�شيناري�هات 

املختلفة )5-1(

�س
ري�

ال�
لبك

ا

• الـــــــــــــزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــة	

• نظم 	
المعل�مات

• الهند�شة 	
المدنية 

• االإدارة 	
• العل�م الطبية	
• الزراعة	

• عل�م الحا�شب 	
االآلي

• الهند�شة 	
الميكانيكية

• الهند�شة 	
االإلكترونية

• الهند�شة 	
الكهربائية 

• االقت�شاد	

عي
جلام

م ا
بل�

الد

• المالية 	
والم�شرفية 

• الكيمياء	
• عل�م االأر�س	
• المختبرات 	

الطبية
• االإدارة	

• الفيزياء 	
• االإح�شاء	
• تقنية 	

المختبرات
• عل�م الحي�ان	
• علم العقاقير	

• المالية 	
والم�شرفية 

• نظم 	
المعل�مات

• الهند�شة 	
المدنية

• الهند�شة 	
الميكانيكية

• الهند�شة 	
الكهربائية

• هند�شة 	
الت�شنيع

• هند�شة النفط 	
وهند�شة 
التعدين

•   الهند�شة 	
االإلكترونية 

• الدفاع واالأمن 	
• ال�شياحة 	

وال�شيافة
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تأهيل القدرات الوطنية للقيام بإجراء الدراسات والبحوث المستقبلية في مجال دراسات المواءمة   

وسوق العمل

ا�شتطاعت جامعة ال�شلطان قاب��س من خالل هذا امل�شروع اأن تبني الكادر الب�شري وت�ؤهل القدرات ال�طنية للقيام باإجراء الدرا�شات 
والبح�ث امل�شتقبلية يف جمال درا�شات امل�اءمة و�ش�ق العمل. حيث اأولت جامعة ال�شلطان قاب��س اهتمامًا خا�شًا بهذا امل�شروع ال�طني 
و�شّخرت له كل اإمكانياتها ووّظفت قدرات منت�شبيها لتنفيذه؛ ف�شارك فيه العديد من االأكادمييني املتخ�ش�شني يف االقت�شاد ويف درا�شات 

�ش�ق العمل، والتخطيط للتعليم العايل، والنمذجة واالإح�شاء والريا�شيات، وعل�م احلا�شب االآيل، والدرا�شات االإن�شانية وغريها.

8



القسم الثالث
التوصيات



5٧
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أواًل: التوصيات المنبثقة عن الندوة وحلقات العمل النقاشية التحضيرية 

مالحظاتجهة املتابعةاالأول�ية واالإطار الزمنيجهة التنفيذاالإجراءات املقرتحةالت��شيةالقطاع 

ـاد
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
شــــــ

ت�
الق

ا

1. ت��شيع قاعدة االقت�شاد ال�طني من خالل زيادة 
اإن�شاء �شركات متخ�ش�شة ح�شب املجاالت وامل�ارد 
املتاحة يف خمتلف حمافظات ال�شلطنة حتت اإدارة 

كفاءات عمانية م�ؤهلة؛ بهدف ت�فري فر�س عمل 
للخريجني.

• ت�شكيل فريق عمل برئا�شة وزارة المالية، وع�ش�ية 	
كل من: االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط، 
العاملة؛  الق�ى  ووزارة  وال�شناعة،  التجارة  ووزارة 
ال�شركات،  تلك  الإن�شاء  متكامل  ت�ش�ر  الإعداد 
والعمل  الإدارتها،  ال�طنية  الك�ادر  وتدريب  وتاأهيل 

في مختلف ال�ظائف والمهن بها.

• كانت 	 اإذا  ال�شركات  تلك  اإن�شاء  اإجراءات  ت�شهيل 
�شركات قطاع خا�س اأو عالمية.

• تنفيذ تدريجي وفق الخطط الخم�شية.	

الفريق الم�شكل من:

• وزارة المالية	

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• وزارة الق�ى العاملة	

• عالية	

• البدء من الخطة الخم�شية 	
التا�شعة-م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

2. فتح جماالت �شناعية، واإنتاجية حديثة مت�افقة مع 
الث�رة ال�شناعية الرابعة باال�شتفادة من جتارب الدول 

املتقدمة يف جمال نقل املعرفة التكن�ل�جية احلديثة؛ 
بهدف ت�فري فر�س عمل للخريجني ذوي التخ�ش�شات 

الدقيقة. 

• مجال 	 في  لل�شلطنة  المنا�شبة  ال�شناعات  تحديد 
نقل المعرفة والتكن�ل�جيا.

• العالمية 	 ال�شركات  و  الخا�س  القطاع  من  الت�ا�شل 
الإن�شاء �شركات  وم�شانع في هذا المجال.

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• القطاع الخا�س	

•  ال�شندوق العماني للتكن�ل�جيا	

• عالية	

• الخطة الخم�شية العا�شرة - 	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

3. ت��شيع جمال ال�شناعات التح�يلية
)Downstream(، وال�شناعات االبتكارية؛ 

ال�شتيعاب اأعداد اأكرب من ال�شباب العماين. 

• تحديد مجاالت تلك ال�شناعات.	

• تاأهيل وتدريب الك�ادر العمانية للعمل في تلك 	
ال�شناعات.

• زيادة عدد الم�شانع العالمية والمحلية.	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• القطاع الخا�س	

• �شركة ابتكار عمان	

• ال�شندوق ال�طني للتكن�ل�جيا	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة - 	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط



5٩
أواًل: التوصيات المنبثقة عن الندوة وحلقات العمل النقاشية التحضيرية 

مالحظاتجهة املتابعةاالأول�ية واالإطار الزمنيجهة التنفيذاالإجراءات املقرتحةالت��شيةالقطاع 

ـاد
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
شــــــ

ت�
الق

ا

1. ت��شيع قاعدة االقت�شاد ال�طني من خالل زيادة 
اإن�شاء �شركات متخ�ش�شة ح�شب املجاالت وامل�ارد 
املتاحة يف خمتلف حمافظات ال�شلطنة حتت اإدارة 

كفاءات عمانية م�ؤهلة؛ بهدف ت�فري فر�س عمل 
للخريجني.

• ت�شكيل فريق عمل برئا�شة وزارة المالية، وع�ش�ية 	
كل من: االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط، 
العاملة؛  الق�ى  ووزارة  وال�شناعة،  التجارة  ووزارة 
ال�شركات،  تلك  الإن�شاء  متكامل  ت�ش�ر  الإعداد 
والعمل  الإدارتها،  ال�طنية  الك�ادر  وتدريب  وتاأهيل 

في مختلف ال�ظائف والمهن بها.

• كانت 	 اإذا  ال�شركات  تلك  اإن�شاء  اإجراءات  ت�شهيل 
�شركات قطاع خا�س اأو عالمية.

• تنفيذ تدريجي وفق الخطط الخم�شية.	

الفريق الم�شكل من:

• وزارة المالية	

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• وزارة الق�ى العاملة	

• عالية	

• البدء من الخطة الخم�شية 	
التا�شعة-م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

2. فتح جماالت �شناعية، واإنتاجية حديثة مت�افقة مع 
الث�رة ال�شناعية الرابعة باال�شتفادة من جتارب الدول 

املتقدمة يف جمال نقل املعرفة التكن�ل�جية احلديثة؛ 
بهدف ت�فري فر�س عمل للخريجني ذوي التخ�ش�شات 

الدقيقة. 

• مجال 	 في  لل�شلطنة  المنا�شبة  ال�شناعات  تحديد 
نقل المعرفة والتكن�ل�جيا.

• العالمية 	 ال�شركات  و  الخا�س  القطاع  من  الت�ا�شل 
الإن�شاء �شركات  وم�شانع في هذا المجال.

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• القطاع الخا�س	

•  ال�شندوق العماني للتكن�ل�جيا	

• عالية	

• الخطة الخم�شية العا�شرة - 	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

3. ت��شيع جمال ال�شناعات التح�يلية
)Downstream(، وال�شناعات االبتكارية؛ 

ال�شتيعاب اأعداد اأكرب من ال�شباب العماين. 

• تحديد مجاالت تلك ال�شناعات.	

• تاأهيل وتدريب الك�ادر العمانية للعمل في تلك 	
ال�شناعات.

• زيادة عدد الم�شانع العالمية والمحلية.	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• القطاع الخا�س	

• �شركة ابتكار عمان	

• ال�شندوق ال�طني للتكن�ل�جيا	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة - 	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط
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مالحظاتجهة املتابعةاالأول�ية واالإطار الزمنيجهة التنفيذاالإجراءات املقرتحةالت��شيةالقطاع 

ـاد
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
شــــــ

ت�
الق

ا

4. ت�شهيل اإجراءات اإن�شاء ال�شركات، وممار�شة 
االأعمال يف خمتلف حمافظات ال�شلطنة مع الرتكيز 

على التخ�ش�شية ح�شب طبيعة وم�ارد كل حمافظة؛ 
بهدف تنمية املحافظات، وزيادة وت�فري فر�س التدريب 

والت�ظيف للعمانيني يف املحافظات التي يقطن�ن بها.

• تفعيل برنامج ا�شتثمر ب�شه�لة.	
• االلتزام بالم�ؤ�شر المحدد في برنامج تنفيذ لمدة 	

اإنهاء اإجراءات منح تراخي�س اإن�شاء ال�شركات 
والم�شانع.

• اإن�شاء مركز واحد مخت�س لمنح التراخي�س في 	
اأقل مدة ممكنة.

• •وزارة التجارة وال�شناعة	 عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة	

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

5. الت��شع يف ا�شتقطاب اال�شتثمارات االأجنبية؛ الإقامة 
م�شاريع كبرية يف القطاعات التنم�ية ال�اعدة، وت�شهيل 

احل�ش�ل على امل�افقات من جهة واحدة، ويف فرتة 
وجيزة.

• تحديد ن�ع اال�شتثمارات االأجنبية المراد 	
ا�شتقطابها.

• تحديد المحافظات التي بحاجة اإلى هذه 	
اال�شثمارات والمالئمة لم�اردها وطبيعتها.

• اإن�شاء مركز واحد مخت�س لمنح التراخي�س في 	
اأقل مدة ممكنة.

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• الهيئة العامة لترويج اال�شتثمار وتنمية 	
ال�شادرات )اإثراء(

• عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة- 	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

ـــم
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

علـيـ
لتـــ

ا

1. اإعداد وثيقة تت�شمن مهارات وكفايات القرن 
احلادي والع�شرين والث�رة ال�شناعية الرابعة، 
واملهارات العامة الالزمة ل�ش�ق العمل، وتزويد 

م�ؤ�ش�شات التعليم املدر�شي والعايل بها؛ لت�شمينها 
�شمن براجمها الدرا�شية.

• ت�شكيل لجنة برئا�شة وزارة االتربية والتعليم، 	
وع�ش�ية كل من: وزارة التعليم العالي، ووزارة 

الق�ى العاملة، وجامعة ال�شلطان قاب��س، واالأمانة 
العامة لمجل�س التعليم، واأحد الجامعات الخا�شة، 

واأحد الكليات الخا�شة، وممثل عن القطاع 
الخا�س؛ لتط�ير وثيقة مهارات القرن الحادي 

والع�شرين المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم 
وت�شمينها المهارات المطل�بة للث�رة ال�شناعية 
الرابعة، والمهارات العامة الالزمة ل�ش�ق العمل.

• •اللجنة الم�شكلة	 عالية 	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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ـاد
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
شــــــ

ت�
الق

ا

4. ت�شهيل اإجراءات اإن�شاء ال�شركات، وممار�شة 
االأعمال يف خمتلف حمافظات ال�شلطنة مع الرتكيز 

على التخ�ش�شية ح�شب طبيعة وم�ارد كل حمافظة؛ 
بهدف تنمية املحافظات، وزيادة وت�فري فر�س التدريب 

والت�ظيف للعمانيني يف املحافظات التي يقطن�ن بها.

• تفعيل برنامج ا�شتثمر ب�شه�لة.	
• االلتزام بالم�ؤ�شر المحدد في برنامج تنفيذ لمدة 	

اإنهاء اإجراءات منح تراخي�س اإن�شاء ال�شركات 
والم�شانع.

• اإن�شاء مركز واحد مخت�س لمنح التراخي�س في 	
اأقل مدة ممكنة.

• •وزارة التجارة وال�شناعة	 عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة	

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

5. الت��شع يف ا�شتقطاب اال�شتثمارات االأجنبية؛ الإقامة 
م�شاريع كبرية يف القطاعات التنم�ية ال�اعدة، وت�شهيل 

احل�ش�ل على امل�افقات من جهة واحدة، ويف فرتة 
وجيزة.

• تحديد ن�ع اال�شتثمارات االأجنبية المراد 	
ا�شتقطابها.

• تحديد المحافظات التي بحاجة اإلى هذه 	
اال�شثمارات والمالئمة لم�اردها وطبيعتها.

• اإن�شاء مركز واحد مخت�س لمنح التراخي�س في 	
اأقل مدة ممكنة.

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• الهيئة العامة لترويج اال�شتثمار وتنمية 	
ال�شادرات )اإثراء(

• عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة- 	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط
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1. اإعداد وثيقة تت�شمن مهارات وكفايات القرن 
احلادي والع�شرين والث�رة ال�شناعية الرابعة، 
واملهارات العامة الالزمة ل�ش�ق العمل، وتزويد 

م�ؤ�ش�شات التعليم املدر�شي والعايل بها؛ لت�شمينها 
�شمن براجمها الدرا�شية.

• ت�شكيل لجنة برئا�شة وزارة االتربية والتعليم، 	
وع�ش�ية كل من: وزارة التعليم العالي، ووزارة 

الق�ى العاملة، وجامعة ال�شلطان قاب��س، واالأمانة 
العامة لمجل�س التعليم، واأحد الجامعات الخا�شة، 

واأحد الكليات الخا�شة، وممثل عن القطاع 
الخا�س؛ لتط�ير وثيقة مهارات القرن الحادي 

والع�شرين المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم 
وت�شمينها المهارات المطل�بة للث�رة ال�شناعية 
الرابعة، والمهارات العامة الالزمة ل�ش�ق العمل.

• •اللجنة الم�شكلة	 عالية 	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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ـعلـ

لتــ
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2. قيام م�ؤ�ش�شات التعليم العايل بتنفيذ ور�س عمل 
تدريبية لطلبتها داخل امل�ؤ�ش�شة بالتعاون مع القطاعني 

احلك�مي واخلا�س ح�شب التخ�ش�س.

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة التعليم العالي، 	
وع�ش�ية كل من: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة 
الق�ى العاملة، وجامعة ال�شلطان قاب��س، وعدد 

)5(ممثلين من م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الحك�مية 
والخا�شة؛ الإعداد دليل ا�شتر�شادي مف�شل لتنفيذ 

ور�س العمل التدريبية وفقًا لمجاالت التخ�ش�س.

• م�افاة وزارة التعليم العالي لم�ؤ�ش�شات التعليم 	
العالي الحك�مية والخا�شة بالدليل لال�شتر�شاد به.

• فريق العمل الم�شكل	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الحك�مية والخا�شة	

• عالية 	

• العام االأكاديمي 2018/2017م	

• وزارة التعليم 	
العالي

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

3 تدري�س م��ش�عات ح�ل ثقافة العمل واأخالقياته 
�شمن مقرر ريادة االأعمال يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل، 

و�شمن مناهج التعليم املدر�شي. 

• ت�شكيل فريق عمل من م�ؤ�ش�شات التعليم العالي 	
وقطاع الت�شغيل الحك�مي والخا�س؛ لتط�ير مقرر 

ريادة االأعمال لي�شمل م��ش�عات ح�ل ثقافة العمل 
واأخالقياته.

• بدء تدري�س المقرر المط�ر من العام االأكاديمي 	
2019/2018م.

• قيام وزارة التربية والتعليم بت�شمين م��ش�عات 	
ح�ل ثقافة العمل واأخالقياته عند تط�ير المناهج 

الدرا�شية.

• وزارة التعليم العالي بالتعاون مع م�ؤ�ش�شات 	
التعليم العالي الحك�مية والخا�شة

• وزارة التربية والتعليم	

• عالية	

• من عام 2017م وحتى عام 	
2018م بالن�شبة لم�ؤ�ش�شات 

التعليم العالي.

• م�شتمر في �ش�ء خطة تط�ير 	
المناهج بالن�شبة للتعليم 

المدر�شي.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

4. ا�شتمرار وت�شريع وترية التعاون بني وزارة الرتبية 
والتعليم، ووزارة التعليم العايل، ووزارة الق�ى العاملة، 
والهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي؛ لتط�ير، واإجناز 

ت�شريعات ول�ائح اإدارة ج�دة التعليم املدر�شي، والتعليم 
املهني والتقني واالأكادميي. 

• تحديد ت�اريخ محددة الإنجاز تلك ال�ثائق 	
واعتمادها.

• وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم 	
العالي، ووزارة الق�ى العاملة، والهيئة 

العمانية لالعتماد االأكاديمي

• عالية	

• نهاية عام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

جار التنفيذ
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2. قيام م�ؤ�ش�شات التعليم العايل بتنفيذ ور�س عمل 
تدريبية لطلبتها داخل امل�ؤ�ش�شة بالتعاون مع القطاعني 

احلك�مي واخلا�س ح�شب التخ�ش�س.

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة التعليم العالي، 	
وع�ش�ية كل من: وزارة الخدمة المدنية، ووزارة 
الق�ى العاملة، وجامعة ال�شلطان قاب��س، وعدد 

)5(ممثلين من م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الحك�مية 
والخا�شة؛ الإعداد دليل ا�شتر�شادي مف�شل لتنفيذ 

ور�س العمل التدريبية وفقًا لمجاالت التخ�ش�س.

• م�افاة وزارة التعليم العالي لم�ؤ�ش�شات التعليم 	
العالي الحك�مية والخا�شة بالدليل لال�شتر�شاد به.

• فريق العمل الم�شكل	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الحك�مية والخا�شة	

• عالية 	

• العام االأكاديمي 2018/2017م	

• وزارة التعليم 	
العالي

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

3 تدري�س م��ش�عات ح�ل ثقافة العمل واأخالقياته 
�شمن مقرر ريادة االأعمال يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل، 

و�شمن مناهج التعليم املدر�شي. 

• ت�شكيل فريق عمل من م�ؤ�ش�شات التعليم العالي 	
وقطاع الت�شغيل الحك�مي والخا�س؛ لتط�ير مقرر 

ريادة االأعمال لي�شمل م��ش�عات ح�ل ثقافة العمل 
واأخالقياته.

• بدء تدري�س المقرر المط�ر من العام االأكاديمي 	
2019/2018م.

• قيام وزارة التربية والتعليم بت�شمين م��ش�عات 	
ح�ل ثقافة العمل واأخالقياته عند تط�ير المناهج 

الدرا�شية.

• وزارة التعليم العالي بالتعاون مع م�ؤ�ش�شات 	
التعليم العالي الحك�مية والخا�شة

• وزارة التربية والتعليم	

• عالية	

• من عام 2017م وحتى عام 	
2018م بالن�شبة لم�ؤ�ش�شات 

التعليم العالي.

• م�شتمر في �ش�ء خطة تط�ير 	
المناهج بالن�شبة للتعليم 

المدر�شي.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

4. ا�شتمرار وت�شريع وترية التعاون بني وزارة الرتبية 
والتعليم، ووزارة التعليم العايل، ووزارة الق�ى العاملة، 
والهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي؛ لتط�ير، واإجناز 

ت�شريعات ول�ائح اإدارة ج�دة التعليم املدر�شي، والتعليم 
املهني والتقني واالأكادميي. 

• تحديد ت�اريخ محددة الإنجاز تلك ال�ثائق 	
واعتمادها.

• وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم 	
العالي، ووزارة الق�ى العاملة، والهيئة 

العمانية لالعتماد االأكاديمي

• عالية	

• نهاية عام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

جار التنفيذ
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5. تن�يع م�شارات التعليم ما بعد االأ�شا�شي، وزيادة عدد 
امللتحقني بالتعليم والتدريب التقني واملهني، وربط 

ذلك الن�ع من التعليم والتدريب مبتطلبات وت�جهات 
�ش�ق العمل من حيث املعارف واملهارات املطل�بة. 

• اعتماد م�شارات التعليم ما بعد االأ�شا�شي من 	
مجل�س التعليم.

• البدء بالتنفيذ التدريجي وفق االإمكانيات المادية 	
والب�شرية من العام الدرا�شي 2021/2020م.

• تحديد مدير م�شروع ي�شرف على كل م�شار.	

• وزارة التربية والتعليم	

• وزارة الق�ى العاملة	

• عالية	

• االعتماد 2018م	

• التنفيذ العام الدرا�شي 	
2021/2020م.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

جار العمل 
يف امل�شروع

6. ت�شريع وترية تط�ير مناهج، وا�شرتاتيجيات تدري�س 
الريا�شيات، والعل�م، واللغة االإجنليزية، واآليات تق�مي 

تعلم الطلبة لهذه امل�اد يف التعليم املدر�شي؛ ل�شمان 
انتقال الطلبة ال�شل�س للتعليم العايل.

• م�افاة وزارة التربية والتعليم مجل�س التعليم 	
بت�ش�ر متكامل للتط�ير مقرونًا بالخطة الزمنية  

والتكلفة المالية.

• اعتماد مجل�س التعليم للت�ش�ر.	

• بدء التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة.	

• •وزارة التربية والتعليم	 عالية	

• اإعداد الت�ش�ر 2017م	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المعتمدة

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

جار العمل 
يف امل�شروع

7. اال�شتمرار يف التاأهيل الن�عي، وتدريب الك�ادر 
العاملة يف جمال الت�جيه املهني وال�ظيفي يف املدار�س، 
وم�ؤ�ش�شات التعليم العايل؛ بهدف تقدمي خدمات ن�عية 

للطلبة يف جمال الت�جيه املهني وال�ظيفي.

• اإعداد ت�ش�ر متكامل لتاأهيل وتدريب تلك الك�ادر 	
مقرونًا بخطة زمنية.

• اعتماد مجل�س التعليم لذلك الت�ش�ر.	

• بدء التنفيذ وفق الخطة الزمنية.	

• وزارة التربية والتعليم	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• مت��شطة	

• اإعداد ت�ش�ر 2018م	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المعتمدة

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

8.اال�شتفادة من الربنامج ال�طني للدرا�شات العليا 
لتاأهيل خمت�شني يف جمال التخطيط اال�شرتاتيجي، 

وال�شيا�شات التعليمية، واقت�شاديات التعليم، 
واالإح�شاء االجتماعي، والقيا�س والتق�مي. 

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة التعليم العالي، 	
وع�ش�ية كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة 

الق�ى العاملة، وجامعة ال�شلطان قاب��س، واالأمانة 
العامة لمجل�س التعليم، الإعداد خطة باالأعداد 
الم�شتهدفة ومعايير التاأهيل، وبرنامج ت�ع�ي 

باأهمية تلك التخ�ش�شات.

• •الفريق الم�شكل	 عالية	

• خالل العام االأكاديمي 	
2018/2017م

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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5. تن�يع م�شارات التعليم ما بعد االأ�شا�شي، وزيادة عدد 
امللتحقني بالتعليم والتدريب التقني واملهني، وربط 

ذلك الن�ع من التعليم والتدريب مبتطلبات وت�جهات 
�ش�ق العمل من حيث املعارف واملهارات املطل�بة. 

• اعتماد م�شارات التعليم ما بعد االأ�شا�شي من 	
مجل�س التعليم.

• البدء بالتنفيذ التدريجي وفق االإمكانيات المادية 	
والب�شرية من العام الدرا�شي 2021/2020م.

• تحديد مدير م�شروع ي�شرف على كل م�شار.	

• وزارة التربية والتعليم	

• وزارة الق�ى العاملة	

• عالية	

• االعتماد 2018م	

• التنفيذ العام الدرا�شي 	
2021/2020م.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

جار العمل 
يف امل�شروع

6. ت�شريع وترية تط�ير مناهج، وا�شرتاتيجيات تدري�س 
الريا�شيات، والعل�م، واللغة االإجنليزية، واآليات تق�مي 

تعلم الطلبة لهذه امل�اد يف التعليم املدر�شي؛ ل�شمان 
انتقال الطلبة ال�شل�س للتعليم العايل.

• م�افاة وزارة التربية والتعليم مجل�س التعليم 	
بت�ش�ر متكامل للتط�ير مقرونًا بالخطة الزمنية  

والتكلفة المالية.

• اعتماد مجل�س التعليم للت�ش�ر.	

• بدء التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة.	

• •وزارة التربية والتعليم	 عالية	

• اإعداد الت�ش�ر 2017م	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المعتمدة

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

جار العمل 
يف امل�شروع

7. اال�شتمرار يف التاأهيل الن�عي، وتدريب الك�ادر 
العاملة يف جمال الت�جيه املهني وال�ظيفي يف املدار�س، 
وم�ؤ�ش�شات التعليم العايل؛ بهدف تقدمي خدمات ن�عية 

للطلبة يف جمال الت�جيه املهني وال�ظيفي.

• اإعداد ت�ش�ر متكامل لتاأهيل وتدريب تلك الك�ادر 	
مقرونًا بخطة زمنية.

• اعتماد مجل�س التعليم لذلك الت�ش�ر.	

• بدء التنفيذ وفق الخطة الزمنية.	

• وزارة التربية والتعليم	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• مت��شطة	

• اإعداد ت�ش�ر 2018م	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المعتمدة

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

8.اال�شتفادة من الربنامج ال�طني للدرا�شات العليا 
لتاأهيل خمت�شني يف جمال التخطيط اال�شرتاتيجي، 

وال�شيا�شات التعليمية، واقت�شاديات التعليم، 
واالإح�شاء االجتماعي، والقيا�س والتق�مي. 

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة التعليم العالي، 	
وع�ش�ية كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة 

الق�ى العاملة، وجامعة ال�شلطان قاب��س، واالأمانة 
العامة لمجل�س التعليم، الإعداد خطة باالأعداد 
الم�شتهدفة ومعايير التاأهيل، وبرنامج ت�ع�ي 

باأهمية تلك التخ�ش�شات.

• •الفريق الم�شكل	 عالية	

• خالل العام االأكاديمي 	
2018/2017م

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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9. مراجعة التخ�ش�شات املطروحة يف م�ؤ�ش�شات 
التعليم العايل احلك�مية واخلا�شة؛ بهدف تقلي�س 

الت��شع والقب�ل يف بع�س الربامج والتخ�ش�شات التي 
تعاين خمرجاتها من �شع�بة احل�ش�ل على فر�س 

وظيفية مثل: تخ�ش�شات االإدارة والتجارة، وتكن�ل�جيا 
املعل�مات، الثقافة واملجتمع، والهند�شة، وزيادة القب�ل 

يف التخ�ش�شات املطل�بة ل�ش�ق العمل، وا�شتحداث 
تخ�ش�شات جديدة، وتط�ير حمت�ى الربامج 

والتخ�ش�شات القائمة مبا ين�شجم مع امل�شتجدات 
يف االقت�شاد ال�طني، ومتطلبات الث�رة ال�شناعية 

الرابعة.

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة التعليم العالي، وع�ش�ية 	
المخت�شين في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الحك�مية 
والخا�س؛  الحك�مي  الت�شغيل  وقطاع  والخا�شة، 
نتائج  من  باال�شتفادة  التخ�ش�شات  تلك  لمراجعة 
الم�شروع ال�طني لم�اءمة مخرجات التعليم العالي 
جامعة  قبل  من  المنفذ  العمل  �ش�ق  احتياجات  مع 

ال�شلطان قاب��س، وتقرير الندوة.

• للدرا�شة 	 التعليم  لمجل�س  الفريق  عمل  نتائج  رفع 
واتخاذ القرار.

• التنفيذ في �ش�ء قرار المجل�س.	

• ت�شكيل لجان داخلية في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي من 	
الجهات المخت�شة بالتعليم واالقت�شاد والت�شغيل.

• رفع تقارير بما يتم من تط�ير في البرامج والمناهج 	
التعليم  ل�زارة  منها  ون�شخة  االأمناء،  لمجال�س 

العالي.

• خ�ش�ع البرامج الجديدة الإجراءات الترخي�س من 	
وزارة التعليم العالي.

• الفريق الم�شكل	

• وزارة التعليم العالي	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• عالية	

• خالل العام 2018م - م�شتمر	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

10. اإعداد اأدلة وا�شحة من قبل م�ؤ�ش�شات التعليم 
العايل مل�شارات التدريب العملي والتطبيقي للربامج 
والتخ�ش�شات الدرا�شية داخل امل�ؤ�ش�شة وخارجها. 

• ووزارة 	 العالي،  التعليم  وزارة  من  فريق  ت�شكيل 
لم�شارات  ا�شتر�شادي  دليل  الإعداد  العاملة  الق�ى 
التدريب العملي والتطبيقي للبرامج والتخ�ش�شات 

الدرا�شية داخل الم�ؤ�ش�شة وخارجها.

• للدليل الخا�س بها لكل برنامج 	 اإعداد كل م�ؤ�ش�شة 
على حدة.

• الفريق الم�شكل	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• عالية	

• العام االأكاديمي 2018/2017م	

• وزارة التعليم 	
العالي
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9. مراجعة التخ�ش�شات املطروحة يف م�ؤ�ش�شات 
التعليم العايل احلك�مية واخلا�شة؛ بهدف تقلي�س 

الت��شع والقب�ل يف بع�س الربامج والتخ�ش�شات التي 
تعاين خمرجاتها من �شع�بة احل�ش�ل على فر�س 

وظيفية مثل: تخ�ش�شات االإدارة والتجارة، وتكن�ل�جيا 
املعل�مات، الثقافة واملجتمع، والهند�شة، وزيادة القب�ل 

يف التخ�ش�شات املطل�بة ل�ش�ق العمل، وا�شتحداث 
تخ�ش�شات جديدة، وتط�ير حمت�ى الربامج 

والتخ�ش�شات القائمة مبا ين�شجم مع امل�شتجدات 
يف االقت�شاد ال�طني، ومتطلبات الث�رة ال�شناعية 

الرابعة.

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة التعليم العالي، وع�ش�ية 	
المخت�شين في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي الحك�مية 
والخا�س؛  الحك�مي  الت�شغيل  وقطاع  والخا�شة، 
نتائج  من  باال�شتفادة  التخ�ش�شات  تلك  لمراجعة 
الم�شروع ال�طني لم�اءمة مخرجات التعليم العالي 
جامعة  قبل  من  المنفذ  العمل  �ش�ق  احتياجات  مع 

ال�شلطان قاب��س، وتقرير الندوة.

• للدرا�شة 	 التعليم  لمجل�س  الفريق  عمل  نتائج  رفع 
واتخاذ القرار.

• التنفيذ في �ش�ء قرار المجل�س.	

• ت�شكيل لجان داخلية في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي من 	
الجهات المخت�شة بالتعليم واالقت�شاد والت�شغيل.

• رفع تقارير بما يتم من تط�ير في البرامج والمناهج 	
التعليم  ل�زارة  منها  ون�شخة  االأمناء،  لمجال�س 

العالي.

• خ�ش�ع البرامج الجديدة الإجراءات الترخي�س من 	
وزارة التعليم العالي.

• الفريق الم�شكل	

• وزارة التعليم العالي	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• عالية	

• خالل العام 2018م - م�شتمر	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

10. اإعداد اأدلة وا�شحة من قبل م�ؤ�ش�شات التعليم 
العايل مل�شارات التدريب العملي والتطبيقي للربامج 
والتخ�ش�شات الدرا�شية داخل امل�ؤ�ش�شة وخارجها. 

• ووزارة 	 العالي،  التعليم  وزارة  من  فريق  ت�شكيل 
لم�شارات  ا�شتر�شادي  دليل  الإعداد  العاملة  الق�ى 
التدريب العملي والتطبيقي للبرامج والتخ�ش�شات 

الدرا�شية داخل الم�ؤ�ش�شة وخارجها.

• للدليل الخا�س بها لكل برنامج 	 اإعداد كل م�ؤ�ش�شة 
على حدة.

• الفريق الم�شكل	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• عالية	

• العام االأكاديمي 2018/2017م	

• وزارة التعليم 	
العالي
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11. زيادة الت�جه نح� التخ�ش�شية يف امل�ؤ�ش�شات 
التعليمية والتدريبية احلك�مية واخلا�شة؛ لتقدمي 
برامج وتخ�ش�شات ح�شب قطاعات العمل، مثل: 

القطاع امل�شريف واملايل، وقطاع املركبات، وقطاع 
ال�شياحة، وقطاع النقل والل�ج�شتيات، مع االرتباط 

اال�شرتاتيجي، والتكامل مع القطاع اخلا�س.

• ت�شكيل فريق م�شترك من قبل وزارة التعليم العالي 	
ووزارة الق�ى العاملة لدرا�شة الم��ش�ع بالتعاون مع 

الم�ؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية.

• التعليم 	 اإلى مجل�س  الفريق  بنتائج عمل  رفع تقرير 
التخاذ القرار المنا�شب.

• التنفيذ في �ش�ء القرار المتخذ من المجل�س.	

• وزارة التعليم العالي	

• وزارة الق�ى العاملة	

• مت��شطة	

• عام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

12. اإيجاد �شراكة حقيقية بني م�ؤ�ش�شات التعليم وقطاع 
االأعمال، وو�شع االآليات املنا�شبة لتفعيلها مع اإعداد 

دليل ال�شراكة بني قطاع التعليم وقطاع االأعمال. 

• بالتعليم 	 المخت�شة  الجهات  من  فريق  ت�شكيل 
والت�ظيف في القطاع الخا�س الإعداد الدليل.

• رفع الدليل لمجل�س التعليم العتماده.	

• م�افاة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بالدليل.	

• مجل�س التعليم	

• وزارة الق�ى العاملة	

• وزارة التعليم العالي	

• القطاع الخا�س	

• مت��شطة	

• خالل العام 2018م -م�شتمر	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

13. اإعداد الئحة متكاملة تت�شمن املعايري والق�انني 
والت�شريعات ال�شتقطاب الكفاءات واخلربات العاملة 

يف القطاعات املختلفة للتدري�س والتدريب، وتقدمي 
املحا�شرات يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل والكليات 

املهنية، ويف مدار�س التعليم املدر�شي. 

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة الق�ى العاملة، وع�ش�ية 	
التربية  ووزارة  المدنية،  الخدمة  وزارة  من:  كل 
العامة  واالأمانة  العالي،  التعليم  ووزارة  والتعليم، 
البالط  دي�ان  وزير  وم�شت�شار  التعليم،  لمجل�س 
ال�شلطاني لل�ش�ؤون التعليمية، وع�ش� مجل�س التعليم 

الإعداد الالئحة.

• الفريق الم�شكل	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي والمدر�شي.	

• مت��شطة	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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11. زيادة الت�جه نح� التخ�ش�شية يف امل�ؤ�ش�شات 
التعليمية والتدريبية احلك�مية واخلا�شة؛ لتقدمي 
برامج وتخ�ش�شات ح�شب قطاعات العمل، مثل: 

القطاع امل�شريف واملايل، وقطاع املركبات، وقطاع 
ال�شياحة، وقطاع النقل والل�ج�شتيات، مع االرتباط 

اال�شرتاتيجي، والتكامل مع القطاع اخلا�س.

• ت�شكيل فريق م�شترك من قبل وزارة التعليم العالي 	
ووزارة الق�ى العاملة لدرا�شة الم��ش�ع بالتعاون مع 

الم�ؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية.

• التعليم 	 اإلى مجل�س  الفريق  بنتائج عمل  رفع تقرير 
التخاذ القرار المنا�شب.

• التنفيذ في �ش�ء القرار المتخذ من المجل�س.	

• وزارة التعليم العالي	

• وزارة الق�ى العاملة	

• مت��شطة	

• عام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

12. اإيجاد �شراكة حقيقية بني م�ؤ�ش�شات التعليم وقطاع 
االأعمال، وو�شع االآليات املنا�شبة لتفعيلها مع اإعداد 

دليل ال�شراكة بني قطاع التعليم وقطاع االأعمال. 

• بالتعليم 	 المخت�شة  الجهات  من  فريق  ت�شكيل 
والت�ظيف في القطاع الخا�س الإعداد الدليل.

• رفع الدليل لمجل�س التعليم العتماده.	

• م�افاة م�ؤ�ش�شات التعليم العالي بالدليل.	

• مجل�س التعليم	

• وزارة الق�ى العاملة	

• وزارة التعليم العالي	

• القطاع الخا�س	

• مت��شطة	

• خالل العام 2018م -م�شتمر	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

13. اإعداد الئحة متكاملة تت�شمن املعايري والق�انني 
والت�شريعات ال�شتقطاب الكفاءات واخلربات العاملة 

يف القطاعات املختلفة للتدري�س والتدريب، وتقدمي 
املحا�شرات يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل والكليات 

املهنية، ويف مدار�س التعليم املدر�شي. 

• ت�شكيل فريق برئا�شة وزارة الق�ى العاملة، وع�ش�ية 	
التربية  ووزارة  المدنية،  الخدمة  وزارة  من:  كل 
العامة  واالأمانة  العالي،  التعليم  ووزارة  والتعليم، 
البالط  دي�ان  وزير  وم�شت�شار  التعليم،  لمجل�س 
ال�شلطاني لل�ش�ؤون التعليمية، وع�ش� مجل�س التعليم 

الإعداد الالئحة.

• الفريق الم�شكل	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي والمدر�شي.	

• مت��شطة	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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1. االإ�شراع يف تفعيل املركز ال�طني لبح�ث التعليم 
و�ش�ق العمل وكذلك تفعيل قاعدة البيانات املعدة من 

قبل جامعة ال�شلطان قاب��س �شمن امل�شروع ال�طني 
مل�اءمة خمرجات التعليم العايل مع �ش�ق العمل، 

وحتديثها ب�شكل م�شتمر؛ بهدف دعم ر�شم اخلطط 
امل�شتقبلية للم�ارد الب�شرية، والتعليم والتدريب 

والتاأهيل للق�ى العاملة ال�طنية، وت�شهيل ا�شتيعابها يف 
قطاعات العمل املختلفة.

• ت�شكيل فريق برئا�شة االأمانة العامة للمجل�س االأعلى 	
ال�شلطان  جامعة  من:  كل  وع�ش�ية  للتخطيط، 
القطاعين  في  المخت�شة  والجهات  قاب��س، 
الحك�مي والخا�س؛ الإعداد ت�ش�ر ح�ل اآليات تفعيل 

قاعدة البيانات.

• التخاذ 	 للتخطيط  االأعلى  للمجل�س  الت�ش�ر  رفع 
القرار المنا�شب. 

• التنفيذ في �ش�ء قرار المجل�س	

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• جامعة ال�شلطان قاب��س	

• الجهات المخت�شة من القطاعين العام 	
والخا�س.

• عالية	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

2-حتديد االحتياجات احلقيقية للقطاع اخلا�س 
وخا�شة يف القطاعات ال�اعدة، من حيث االأعداد 

املطل�بة، وم�شت�ى امل�ؤهالت، والتخ�ش�شات الدقيقة 
الالزمة لتلك االحتياجات، باال�شتفادة من تطبيق 
قاعدة البيانات االإلكرتونية املعدة من قبل جامعة 

ال�شلطان قاب��س �شمن امل�شروع ال�طني مل�اءمة 
خمرجات التعليم العايل مع �ش�ق العمل، وبحيث ت�شهم 
اجلهات احلك�مية امل�شرفة على القطاعات االقت�شادية 

يف دعم خطط وبرامج التعمني، وتاأكيد التزام 
م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س املتعاقدة معها بهذه الن�شب.   

• قبل 	 من  والتخ�ش�شات  االحتياجات  تلك  تحديد 
العاملة  الق�ى  ووزارة  المدنية،  الخدمة  وزارة 
باال�شتفادة من قاعدة البيانات االإلكترونية المعدة 

من قبل جامعة ال�شلطان قاب��س.

• رفع تلك االحتياجات والتخ�ش�شات ل�زارة التعليم 	
العالي لدرا�شتها؛ لتط�ير البرامج التخ�ش�شات في 

م�ؤ�ش�شات التعليم العالي في �ش�ئها.

• ل�زارة 	 والتخ�ش�شات كذلك  تلك االحتياجات  رفع 
الق�ى  ت�شغيل  في  منها  لال�شتفادة  العاملة  الق�ى 

العاملة ال�طنية.

• غرفة تجارة و�شناعة عمان	

• جامعة ال�شلطان قاب��س	

• وزارة التعليم العالي	

• وزارة الق�ى العاملة 	

• وزارة الخدمة المدنية	

• الجهات الحك�مية الم�شرفة على القطاعات 	
االقت�شادية ال�اعدة وغيرها من القطاعات.

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

مت اإعدادها 
�شمن 

امل�شروع 
ال�طني 
مل�اءمة 

خمرجات 
التعليم 

العايل مع 
احتياجات 
�ش�ق العمل



٧1 مالحظاتجهة املتابعةاالأول�ية واالإطار الزمنيجهة التنفيذاالإجراءات املقرتحةالت��شيةالقطاع 
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1. االإ�شراع يف تفعيل املركز ال�طني لبح�ث التعليم 
و�ش�ق العمل وكذلك تفعيل قاعدة البيانات املعدة من 

قبل جامعة ال�شلطان قاب��س �شمن امل�شروع ال�طني 
مل�اءمة خمرجات التعليم العايل مع �ش�ق العمل، 

وحتديثها ب�شكل م�شتمر؛ بهدف دعم ر�شم اخلطط 
امل�شتقبلية للم�ارد الب�شرية، والتعليم والتدريب 

والتاأهيل للق�ى العاملة ال�طنية، وت�شهيل ا�شتيعابها يف 
قطاعات العمل املختلفة.

• ت�شكيل فريق برئا�شة االأمانة العامة للمجل�س االأعلى 	
ال�شلطان  جامعة  من:  كل  وع�ش�ية  للتخطيط، 
القطاعين  في  المخت�شة  والجهات  قاب��س، 
الحك�مي والخا�س؛ الإعداد ت�ش�ر ح�ل اآليات تفعيل 

قاعدة البيانات.

• التخاذ 	 للتخطيط  االأعلى  للمجل�س  الت�ش�ر  رفع 
القرار المنا�شب. 

• التنفيذ في �ش�ء قرار المجل�س	

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• جامعة ال�شلطان قاب��س	

• الجهات المخت�شة من القطاعين العام 	
والخا�س.

• عالية	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

2-حتديد االحتياجات احلقيقية للقطاع اخلا�س 
وخا�شة يف القطاعات ال�اعدة، من حيث االأعداد 

املطل�بة، وم�شت�ى امل�ؤهالت، والتخ�ش�شات الدقيقة 
الالزمة لتلك االحتياجات، باال�شتفادة من تطبيق 
قاعدة البيانات االإلكرتونية املعدة من قبل جامعة 

ال�شلطان قاب��س �شمن امل�شروع ال�طني مل�اءمة 
خمرجات التعليم العايل مع �ش�ق العمل، وبحيث ت�شهم 
اجلهات احلك�مية امل�شرفة على القطاعات االقت�شادية 

يف دعم خطط وبرامج التعمني، وتاأكيد التزام 
م�ؤ�ش�شات القطاع اخلا�س املتعاقدة معها بهذه الن�شب.   

• قبل 	 من  والتخ�ش�شات  االحتياجات  تلك  تحديد 
العاملة  الق�ى  ووزارة  المدنية،  الخدمة  وزارة 
باال�شتفادة من قاعدة البيانات االإلكترونية المعدة 

من قبل جامعة ال�شلطان قاب��س.

• رفع تلك االحتياجات والتخ�ش�شات ل�زارة التعليم 	
العالي لدرا�شتها؛ لتط�ير البرامج التخ�ش�شات في 

م�ؤ�ش�شات التعليم العالي في �ش�ئها.

• ل�زارة 	 والتخ�ش�شات كذلك  تلك االحتياجات  رفع 
الق�ى  ت�شغيل  في  منها  لال�شتفادة  العاملة  الق�ى 

العاملة ال�طنية.

• غرفة تجارة و�شناعة عمان	

• جامعة ال�شلطان قاب��س	

• وزارة التعليم العالي	

• وزارة الق�ى العاملة 	

• وزارة الخدمة المدنية	

• الجهات الحك�مية الم�شرفة على القطاعات 	
االقت�شادية ال�اعدة وغيرها من القطاعات.

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

مت اإعدادها 
�شمن 

امل�شروع 
ال�طني 
مل�اءمة 

خمرجات 
التعليم 

العايل مع 
احتياجات 
�ش�ق العمل
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مالحظاتجهة املتابعةاالأول�ية واالإطار الزمنيجهة التنفيذاالإجراءات املقرتحةالت��شيةالقطاع 

ـــل
ـــــــ

ـــــــ
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3. زيادة الدعم لربنامج التدريب املقرون بالت�ظيف، 
والرتكيز على الربامج التدريبية املتخ�ش�شة لتاأهيل 

وا�شتيعاب اأعداد اأكرب من الباحثني عن عمل يف القطاع 
واخلا�س.

• الدعم 	 بن�عية  ت�ش�ر  العاملة  الق�ى  وزارة  اإعداد 
المطل�ب من الناحيتين الفنية والمالية.

• رفع الت�ش�ر لل�شندوق ال�طني للتدريب فيما يتعلق 	
بالتدريب في القطاع الخا�س.

• اتخاذ القرارات المنا�شبة والبدء بالتنفيذ.	

• ال�شندوق ال�طني للتدريب	

• وزارة الق�ى العاملة	

• القطاع الخا�س	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• ال�شندوق 	
ال�طني للتدريب

4. االإ�شراع يف اإجناز العمل املتعلق بت�حيد ق�انني 
ومزايا التقاعد يف القطاعني احلك�مي واخلا�س.

• تحديد تاريخ محدد الإنجاز العمل.	

• درا�شة القان�ن الم�حد من قبل الجهات المعنية.	

• اعتماد القان�ن بمر�ش�م �شلطاني.	

• بدء التنفيذ.	

• وزارة المالية بالتن�شيق مع �شناديق التقاعد، 	
والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س ال�زراء 

• وزارة المالية	

5. الت��شع يف اإن�شاء �شركات حك�مية متخ�ش�شة 
بال�شراكة اال�شرتاتيجية مع القطاع اخلا�س يف بع�س 

القطاعات وخا�شة ال�اعدة منها؛ بهدف تن�يع 
االقت�شاد وتط�يره، واإيجاد فر�س وظيفية للكفاءات 
العمانية على امل�شت�يات ال�ظيفية واملهنية كافة، مع 

احلر�س على تطبيق اأ�ش�س احل�كمة الر�شينة لالأداء.

• للمجل�س 	 العامة  االأمانة  قبل  من  الم��ش�ع  درا�شة 
االأعلى للتخطيط، واإعداد ت�ش�ر متكامل ب�شاأنه.

• التخاذ 	 للتخطيط  االأعلى  للمجل�س  الت�ش�ر  رفع 
القرار المنا�شب.

• البدء بالتنفيذ.	

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• وزارة المالية	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• غرفة تجارة و�شناعة عمان	

• عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

6. اإعطاء االأول�ية يف الت�شغيل يف ال�شركات اجلديدة 
للم�اطن العماين يف خمتلف املجاالت وامل�شت�يات بعد 
تدريبهم وتاأهيلهم من خالل �شراكة واقعية بني وزارة 
الق�ى العاملة، والقطاع اخلا�س، وال�شندوق ال�طني 

للتدريب. 

• تحديد الفر�س ال�ظيفية الم�شتقبلية في ال�شركات 	
الجديدة والمهارات الالزمة لها بالتعاون بين وزارة 

الق�ى العاملة، وغرفة تجارة و�شناعة عمان.

• تاأهيل وتدريب الق�ى العاملة ال�طنية للعمل في تلك 	
ال�ظائف بالتعاون بين ال�شندوق ال�طني للتدريب 
التعليمية  والم�ؤ�ش�شات  الخا�س  القطاع  وم�ؤ�ش�شات 

والتدريبية.

• المركز ال�طني للت�شغيل	

• وزارة الق�ى العاملة	

• غرفة تجارة و�شناعة عمان	

• ال�شندوق ال�طني للتدريب	

• الم�ؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية.	

• عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• وزارة الق�ى 	
العاملة

• المركز ال�طني 	
للت�شغيل
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3. زيادة الدعم لربنامج التدريب املقرون بالت�ظيف، 
والرتكيز على الربامج التدريبية املتخ�ش�شة لتاأهيل 

وا�شتيعاب اأعداد اأكرب من الباحثني عن عمل يف القطاع 
واخلا�س.

• الدعم 	 بن�عية  ت�ش�ر  العاملة  الق�ى  وزارة  اإعداد 
المطل�ب من الناحيتين الفنية والمالية.

• رفع الت�ش�ر لل�شندوق ال�طني للتدريب فيما يتعلق 	
بالتدريب في القطاع الخا�س.

• اتخاذ القرارات المنا�شبة والبدء بالتنفيذ.	

• ال�شندوق ال�طني للتدريب	

• وزارة الق�ى العاملة	

• القطاع الخا�س	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• ال�شندوق 	
ال�طني للتدريب

4. االإ�شراع يف اإجناز العمل املتعلق بت�حيد ق�انني 
ومزايا التقاعد يف القطاعني احلك�مي واخلا�س.

• تحديد تاريخ محدد الإنجاز العمل.	

• درا�شة القان�ن الم�حد من قبل الجهات المعنية.	

• اعتماد القان�ن بمر�ش�م �شلطاني.	

• بدء التنفيذ.	

• وزارة المالية بالتن�شيق مع �شناديق التقاعد، 	
والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س ال�زراء 

• وزارة المالية	

5. الت��شع يف اإن�شاء �شركات حك�مية متخ�ش�شة 
بال�شراكة اال�شرتاتيجية مع القطاع اخلا�س يف بع�س 

القطاعات وخا�شة ال�اعدة منها؛ بهدف تن�يع 
االقت�شاد وتط�يره، واإيجاد فر�س وظيفية للكفاءات 
العمانية على امل�شت�يات ال�ظيفية واملهنية كافة، مع 

احلر�س على تطبيق اأ�ش�س احل�كمة الر�شينة لالأداء.

• للمجل�س 	 العامة  االأمانة  قبل  من  الم��ش�ع  درا�شة 
االأعلى للتخطيط، واإعداد ت�ش�ر متكامل ب�شاأنه.

• التخاذ 	 للتخطيط  االأعلى  للمجل�س  الت�ش�ر  رفع 
القرار المنا�شب.

• البدء بالتنفيذ.	

• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	

• وزارة المالية	

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• غرفة تجارة و�شناعة عمان	

• عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• االأمانة العامة 	
للمجل�س االأعلى 

للتخطيط

6. اإعطاء االأول�ية يف الت�شغيل يف ال�شركات اجلديدة 
للم�اطن العماين يف خمتلف املجاالت وامل�شت�يات بعد 
تدريبهم وتاأهيلهم من خالل �شراكة واقعية بني وزارة 
الق�ى العاملة، والقطاع اخلا�س، وال�شندوق ال�طني 

للتدريب. 

• تحديد الفر�س ال�ظيفية الم�شتقبلية في ال�شركات 	
الجديدة والمهارات الالزمة لها بالتعاون بين وزارة 

الق�ى العاملة، وغرفة تجارة و�شناعة عمان.

• تاأهيل وتدريب الق�ى العاملة ال�طنية للعمل في تلك 	
ال�ظائف بالتعاون بين ال�شندوق ال�طني للتدريب 
التعليمية  والم�ؤ�ش�شات  الخا�س  القطاع  وم�ؤ�ش�شات 

والتدريبية.

• المركز ال�طني للت�شغيل	

• وزارة الق�ى العاملة	

• غرفة تجارة و�شناعة عمان	

• ال�شندوق ال�طني للتدريب	

• الم�ؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية.	

• عالية 	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• وزارة الق�ى 	
العاملة

• المركز ال�طني 	
للت�شغيل
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7. ا�شتهداف بع�س املهن اجلاذبة للعمانيني بالقطاع 
اخلا�س والتي ي�شغلها ال�افد حاليًا من خالل ق�شرها 

على العماين فقط، خ�ش��شًا يف ال�شركات املت��شطة 
والكبرية.

• تحديد المهن الجاذبة للعمانيين بالقطاع الخا�س 	
تجارة  وغرفة  العاملة  الق�ى  وزارة  بين  بالتعاون 

و�شناعة عمان.

• لق�شر 	 العاملة  الق�ى  وزارة  من  تعميم  ا�شت�شدار 
ال�شركات  في  العمانيين  على  ال�ظائف  بع�س 

المت��شطة والكبيرة.

• اللجنة ال�زارية المعنية بتنظيم �ش�ق العمل، 	
وت�شغيل الق�ى العاملة ال�طنية.

• وزارة الق�ى العاملة.	

• مت��شطة	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• وزارة الق�ى 	
العاملة

8. تكثيف الدعم الفني، وت�شهيل االإجراءات للمبادرات 
االبتكارية للطلبة واخلريجني يف اإن�شاء �شركات 

متخ�ش�شة ون�عية يف جمال اقت�شاد املعرفة املبنية 
على االبتكار والتقنية احلديثة.

• لح�شر 	 المخت�شة  الجهات  من  فريق  ت�شكيل 
االبتكارات الطالبية، وتحديد اأي منها قابل للتح�يل 

اإلى �شركة اأو منتج.

• اختراع 	 براءات  على  الح�ش�ل  اإجراءات  ت�شهيل 
لتلك االبتكارات.

• تلك 	 لتبني  عمان  ابتكار  �شركة  مع  التن�شيق 
االبتكارات وت�ش�يقها محليًا واإقليميًا وعالميًا.

• فريق من الجهات المعنية والقطاع الخا�س	

• ال�شندوق ال�طني للتدريب.	

• المركز ال�طني لالأعمال	

• مركز االبتكار ال�شناعي	

• �شركة  ابتكار عمان	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة- 	
م�شتمر

• وزارة الق�ى 	
العاملة

• المركز ال�طني 	
للت�شغيل

9.ا�شتكمال منظ�مة الربط االإلكرتوين بني كافة 
اجلهات املعنية ب�ش�ق العمل والت�شغيل والتعليم؛ لتبادل 

البيانات وامل�ؤ�شرات التي تعك�س ال�اقع الفعلي لل�ش�ق 
والتمكن من اتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنه.

• با�شتكمال 	 العمل  ب�ش�ق  المعنية  الجهات  قيام 
منظ�مة الربط االإلكتروني.

• هيئة تقنية المعل�مات	

• الجهات المعنية ب�ش�ق العمل.	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س ال�زراء

عية
جتم

 امل
عية

لت�
 وا

الم
الإع

1. اإعداد برنامج وطني لغر�س قيم العمل يف نف��س ا
النا�شئة وال�شباب، واإبراز التجارب الرائدة يف جمال 
العمل احلر وريادة االأعمال، وذلك بالتعاون بني كافة 

اجلهات املعنية؛ ك�زارة الرتبية والتعليم، ووزارة 
التعليم العايل، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة 

االأوقاف وال�ش�ؤون الدينية، وو�شائل االإعالم املختلفة.

• وع�ش�ية 	 االإعالم،  وزارة  برئا�شة  فريق  ت�شكيل 
ت�ش�ر  الإعداد  المعنية  الجهات  من  مخت�شين 

متكامل �شامل بالبرنامج مع خطة زمنية.

• واتخاذ 	 التعليم،  مجل�س  قبل  من  الت�ش�ر  درا�شة 
القرار المنا�شب ب�شاأنه.

• التن�شيق مع الجهات المعنية للتنفيذ.	

• •فريق من الجهات المخت�شة	 مت��شطة	

• اإعداد الت�ش�ر 2018م	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المحددة.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

يـــــ
شـغـ

لتـ�
ا

7. ا�شتهداف بع�س املهن اجلاذبة للعمانيني بالقطاع 
اخلا�س والتي ي�شغلها ال�افد حاليًا من خالل ق�شرها 

على العماين فقط، خ�ش��شًا يف ال�شركات املت��شطة 
والكبرية.

• تحديد المهن الجاذبة للعمانيين بالقطاع الخا�س 	
تجارة  وغرفة  العاملة  الق�ى  وزارة  بين  بالتعاون 

و�شناعة عمان.

• لق�شر 	 العاملة  الق�ى  وزارة  من  تعميم  ا�شت�شدار 
ال�شركات  في  العمانيين  على  ال�ظائف  بع�س 

المت��شطة والكبيرة.

• اللجنة ال�زارية المعنية بتنظيم �ش�ق العمل، 	
وت�شغيل الق�ى العاملة ال�طنية.

• وزارة الق�ى العاملة.	

• مت��شطة	

• الخطة الخم�شية التا�شعة-	
م�شتمر

• وزارة الق�ى 	
العاملة

8. تكثيف الدعم الفني، وت�شهيل االإجراءات للمبادرات 
االبتكارية للطلبة واخلريجني يف اإن�شاء �شركات 

متخ�ش�شة ون�عية يف جمال اقت�شاد املعرفة املبنية 
على االبتكار والتقنية احلديثة.

• لح�شر 	 المخت�شة  الجهات  من  فريق  ت�شكيل 
االبتكارات الطالبية، وتحديد اأي منها قابل للتح�يل 

اإلى �شركة اأو منتج.

• اختراع 	 براءات  على  الح�ش�ل  اإجراءات  ت�شهيل 
لتلك االبتكارات.

• تلك 	 لتبني  عمان  ابتكار  �شركة  مع  التن�شيق 
االبتكارات وت�ش�يقها محليًا واإقليميًا وعالميًا.

• فريق من الجهات المعنية والقطاع الخا�س	

• ال�شندوق ال�طني للتدريب.	

• المركز ال�طني لالأعمال	

• مركز االبتكار ال�شناعي	

• �شركة  ابتكار عمان	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة- 	
م�شتمر

• وزارة الق�ى 	
العاملة

• المركز ال�طني 	
للت�شغيل

9.ا�شتكمال منظ�مة الربط االإلكرتوين بني كافة 
اجلهات املعنية ب�ش�ق العمل والت�شغيل والتعليم؛ لتبادل 

البيانات وامل�ؤ�شرات التي تعك�س ال�اقع الفعلي لل�ش�ق 
والتمكن من اتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنه.

• با�شتكمال 	 العمل  ب�ش�ق  المعنية  الجهات  قيام 
منظ�مة الربط االإلكتروني.

• هيئة تقنية المعل�مات	

• الجهات المعنية ب�ش�ق العمل.	

• عالية	

• الخطة الخم�شية التا�شعة	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س ال�زراء

عية
جتم

 امل
عية

لت�
 وا

الم
الإع

1. اإعداد برنامج وطني لغر�س قيم العمل يف نف��س ا
النا�شئة وال�شباب، واإبراز التجارب الرائدة يف جمال 
العمل احلر وريادة االأعمال، وذلك بالتعاون بني كافة 

اجلهات املعنية؛ ك�زارة الرتبية والتعليم، ووزارة 
التعليم العايل، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة 

االأوقاف وال�ش�ؤون الدينية، وو�شائل االإعالم املختلفة.

• وع�ش�ية 	 االإعالم،  وزارة  برئا�شة  فريق  ت�شكيل 
ت�ش�ر  الإعداد  المعنية  الجهات  من  مخت�شين 

متكامل �شامل بالبرنامج مع خطة زمنية.

• واتخاذ 	 التعليم،  مجل�س  قبل  من  الت�ش�ر  درا�شة 
القرار المنا�شب ب�شاأنه.

• التن�شيق مع الجهات المعنية للتنفيذ.	

• •فريق من الجهات المخت�شة	 مت��شطة	

• اإعداد الت�ش�ر 2018م	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المحددة.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم
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 وا

الم
الإع

2. العمل على ت�عية املجتمع، واأولياء االأم�ر، والطلبة ا
باأهمية ال�ظائف املهنية والتقنية؛ بهدف بناء ت�جهات 
اإيجابية نح� تقدير واحرتام خمتلف املهن؛ ال�شتقطاب 

اأعداد اأكرب من الطلبة امللتحقني بالتعليم املهني 
والتقني.

• اإعداد ت�ش�ر متكامل باآليات ت�عية المجتمع واأولياء 	
باأهمية ال�ظائف المهنية والتقنية مع خطة  االأم�ر 
وزارة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  بالتعاون  زمنية 

الق�ى العاملة.

• رفع الت�ش�ر لمجل�س التعليم التخاذ القرار.	

• التنفيذ في �ش�ء قرار المجل�س.	

• وزارة التربية والتعليم	

• وزارة الق�ى العاملة	

• مت��شطة	

• اإعداد الت�ش�ر 2018	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المحددة.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

ــــة
ـــــــ

ـــــــ
مـــ

ح�ك
لـــــ

 وا
ــــة

ـــــــ
ـــــــ

كليــ
لهي

ا

1. حتديد من�شق للتدريب وال�شراكة يف ال�شركات من 
الدرجة االأولى فاأعلى، يعنى بتفعيل ال�شراكة، واإيجاد 

فر�س تدريب حقيقية للطلبة. 

• ا�شم 	 االأولى  الدرجة  تحديد كل �شركة من �شركات 
المن�شق وم�افاة وزارة التعليم العالي به.

• التعليم 	 م�ؤ�ش�شات  العالي  التعليم  وزارة  مخاطبة 
العالي باأ�شماء من�شقي التدريب وال�شراكة.

• التعاون بين م�ؤ�ش�شات التعليم العالي والمن�شقين.	

• وزارة التعليم العالي	

•  م�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• مت��شطة	

• العام االأكاديمي 	
2018/2017م.

• وزارة التعليم 	
العالي

2.اإيجاد االأطر واالآليات املنا�شبة لل�شراكة الفعلية بني 
القطاع التعليمي وال�شناعي واالبتكاري.

• والقطاع 	 التعليمية  الم�ؤ�ش�شات  من  فريق  ت�شكيل 
ال�شناعي الإعداد ت�ش�ر باالأطر واالآليات.

• القرار 	 التخاذ  التعليم  لمجل�س  الت�ش�ر  رفع 
المنا�شب.

• التنفيذ في �ش�ء القرار.	

• الم�ؤ�ش�شات التعليمية	

• القطاع ال�شناعي	

• مت��شطة	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

3. دعم وت�شهيل اإجراءات ت�شجيل براءات االخرتاع 
واالبتكار؛ لتح�يلها اإلى منتجات داعمة للتن�يع 

االقت�شادي.

• ل�زارة 	 ال�زراء  لمجل�س  العامة  االأمانة  مخاطبة 
وا�شتخدام  االإجراءات  لت�شهيل  وال�شناعة  التجارة 

البرامج االإلكترونية.

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• مجل�س البحث العلمي	

• عالية	

• خالل العام 2017م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س ال�زراء
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 امل
عية

لت�
 وا
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2. العمل على ت�عية املجتمع، واأولياء االأم�ر، والطلبة ا
باأهمية ال�ظائف املهنية والتقنية؛ بهدف بناء ت�جهات 
اإيجابية نح� تقدير واحرتام خمتلف املهن؛ ال�شتقطاب 

اأعداد اأكرب من الطلبة امللتحقني بالتعليم املهني 
والتقني.

• اإعداد ت�ش�ر متكامل باآليات ت�عية المجتمع واأولياء 	
باأهمية ال�ظائف المهنية والتقنية مع خطة  االأم�ر 
وزارة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  بالتعاون  زمنية 

الق�ى العاملة.

• رفع الت�ش�ر لمجل�س التعليم التخاذ القرار.	

• التنفيذ في �ش�ء قرار المجل�س.	

• وزارة التربية والتعليم	

• وزارة الق�ى العاملة	

• مت��شطة	

• اإعداد الت�ش�ر 2018	

• التنفيذ وفق الخطة الزمنية 	
المحددة.

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

ــــة
ـــــــ

ـــــــ
مـــ

ح�ك
لـــــ

 وا
ــــة

ـــــــ
ـــــــ

كليــ
لهي

ا

1. حتديد من�شق للتدريب وال�شراكة يف ال�شركات من 
الدرجة االأولى فاأعلى، يعنى بتفعيل ال�شراكة، واإيجاد 

فر�س تدريب حقيقية للطلبة. 

• ا�شم 	 االأولى  الدرجة  تحديد كل �شركة من �شركات 
المن�شق وم�افاة وزارة التعليم العالي به.

• التعليم 	 م�ؤ�ش�شات  العالي  التعليم  وزارة  مخاطبة 
العالي باأ�شماء من�شقي التدريب وال�شراكة.

• التعاون بين م�ؤ�ش�شات التعليم العالي والمن�شقين.	

• وزارة التعليم العالي	

•  م�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س	

• م�ؤ�ش�شات التعليم العالي	

• مت��شطة	

• العام االأكاديمي 	
2018/2017م.

• وزارة التعليم 	
العالي

2.اإيجاد االأطر واالآليات املنا�شبة لل�شراكة الفعلية بني 
القطاع التعليمي وال�شناعي واالبتكاري.

• والقطاع 	 التعليمية  الم�ؤ�ش�شات  من  فريق  ت�شكيل 
ال�شناعي الإعداد ت�ش�ر باالأطر واالآليات.

• القرار 	 التخاذ  التعليم  لمجل�س  الت�ش�ر  رفع 
المنا�شب.

• التنفيذ في �ش�ء القرار.	

• الم�ؤ�ش�شات التعليمية	

• القطاع ال�شناعي	

• مت��شطة	

• خالل العام 2018م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س التعليم

3. دعم وت�شهيل اإجراءات ت�شجيل براءات االخرتاع 
واالبتكار؛ لتح�يلها اإلى منتجات داعمة للتن�يع 

االقت�شادي.

• ل�زارة 	 ال�زراء  لمجل�س  العامة  االأمانة  مخاطبة 
وا�شتخدام  االإجراءات  لت�شهيل  وال�شناعة  التجارة 

البرامج االإلكترونية.

• وزارة التجارة وال�شناعة	

• مجل�س البحث العلمي	

• عالية	

• خالل العام 2017م	

• االأمانة العامة 	
لمجل�س ال�زراء
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ثانيًا: التوصيات المنبثقة عن المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات 
سوق العمل

التوصيات المتعلقة بمواءمة احتياجات سوق العمل من حيث الكم  

والخدمات . 1 واالإن�شاء،  والعمارة  وال�شحة،  التربية،  االآتية:  الرئي�شية  للتخ�ش�شات  البكال�ري��س  لم�ؤهل  الدرا�شية  الفر�س  زيادة 
ال�شخ�شية، والبالغ اإجمالها )29( تخ�ش�شًا فرعيًا. 

االآتية: . 2 الرئي�شية  التخ�ش�شات  تحت  المندرجة  الفرعية  التخ�ش�شات  لجميع  الجامعي  الدبل�م  لم�ؤهل  الدرا�شية  الفر�س  زيادة 
والمجتمع  بها،  المرتبطة  والعل�م  والبيئة  والزراعة  واالإن�شاء،  والعمارة  ال�شلة،  والتقنيات ذات  والهند�شة  المعل�مات،  تكن�ل�جيا 

والثقافة، والدين والفل�شفة، والفن�ن االإبداعية، والخدمات ال�شخ�شية. 

الفترة 2016-. 3 العمل من مخرجاتها خالل  �ش�ق  اكتفاء  الم�شروع  ت�قع  التي  للتخ�ش�شات  المتاحة  الدرا�شية  الفر�س  الحد من 
2030م؛ تفاديًا لزيادة معدالت الباحثين عن العمل؛ كتخ�ش�س الزراعة في البكال�ري��س، وفي م�ؤهل الدبل�م تخ�ش�شات العل�م 

الطبيعية والفيزيائية، وتخ�ش�شات االإدارة والمعامالت التجارية باتفاق ال�شيناري�هات الخم�شة )5-1(.

ت�عية الطلبة من مرحلة التعليم العام لت�جهات �ش�ق العمل الم�شتقبلية في م�شت�ى م�ؤهلي البكال�ري��س اأو الدبل�م الجامعي من . 4
التخ�ش�شات التي �شيك�ن فيها احتياج اأو اكتفاء.

التوصيات المتعلقة بمواءمة احتياجات سوق العمل من حيث الكيف )المهارات(  

مراجعة المقررات الدرا�شية لجميع المراحل التعليمية ل�شمان ح�ش�ل الطلبة فيها على التدريب المنا�شب في مهارات التفكير . 1
نظام  ي�شمن  واأن  وجماعيًا،  فرديًا  المهام  تنفيذ  على  والقدرة  والكتابي،  ال�شفهي  باأن�اعه  الت�ا�شل  ومهارات  والتحليلي،  الناقد 

التقييم التاأكيد على بل�غ الفهم المتميز لهذه المهارات. 

مراجعة المقررات الدرا�شية بالمدار�س لت�شمل الدرا�شات ال�طنية التي تنمي الم�ش�ؤولية االجتماعية وثقافة العمل واأخالقياته.. 2

م�ا�شلة تدريب المعلم دوريًا لي�اكب تط�رات النظم التعليمية.. 3

يت�جب على م�ؤ�ش�شات التعليم العالي االهتمام بالج�انب العملية التطبيقية في المقررات، وربط االأم�ر النظرية بالعملية، وت�شمين . 4
م�شاريع البح�ث ال�شغيرة وحلقات النقا�س التي تمكن الطالب من بناء وتط�ير الح�س البحثي والنقدي من خالل درا�شة الم�شكلة 

وتحليلها واقتراح الحل�ل المنا�شبة لها.
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المال . 5 وقيمة  واأخالقياته،  العمل  بيئة  لمعرفة  وذلك  متاحة؛  اأعمال  اأي  في  الدرا�شية  العطالت  اأثناء  العمل  على  الطلبة  ت�شجيع 

المكت�شب من العمل.

ت�شجيع اأ�شحاب العمل على اال�شتفادة من الطلبة اأثناء تفرغهم، باإتاحة الفر�شة لهم للقيام ببع�س االأعمال خا�شة الم�ؤقتة منها. . 6

�شرورة اإ�شراك الجهات الحك�مية وم�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س المعنية بالت�ظيف عند و�شع المناهج الدرا�شية وتط�يرها.. 7

التوصيات المتعلقة بتحديث المكونات األساسية لدراسات سوق العمل  

التوصيات المتعلقة بتطوير قاعدة البيانات:  

بال�شرورة . 1 )ولي�س  متكامل  عمل  فريق  تحديد  يتم  بحيث  الم�ؤهلة،  ال�طنية  الك�ادر  خالل  من  البيانات  قاعدة  ا�شتمرارية  دعم 
متفرغًا( من محللي النظم والمبرمجين والفنيين وجامعي ومدخلي البيانات.

و�شع اأ�ش�س لتحديث محت�ى قاعدة البيانات. . 2

ربط قاعدة البيانات بم�شادر البيانات ذات العالقة.. 3

ت�فير االأجهزة والبرامج الالزمة لدعم ا�شتمرارية قاعدة البيانات. . 4

التوصيات المتعلقة بتطوير النموذج االقتصادي   

اإ�شافة عدد اأكبر من المعطيات والمعل�مات عند تط�ير النم�ذج م�شتقباًل، ت�شمل الت�جهات الم�شتمرة في التقنيات ال�شناعية . 1
اأو  االإن�شاء  قيد  هي  التي  الكبرى  والم�شاريع  التدريب،  وقطاع  التعليم  وتكّيف  ومرونة  هيكل  عن  ومعل�مات  الم�شتهلكين،  واأذواق 

المقرر ال�شروع فيها. 

برنامج مف�شل يغطي جميع . 2 اإعداد  االقت�شادي من خالل  النم�ذج  التعامل مع  كيفية  وتاأهيلها في  المتخ�ش�شة  الك�ادر  تدريب 
ج�انب النم�ذج، من الناحية النظرية، وت�شميم المحاكاة، وكذلك تف�شير نتائجه ومخرجاته. 

اإجراء تحديث لمدخالت النم�ذج ب�شفة دورية بحيث يبنى النم�ذج على بيانات اأكثر حداثة الإح�شائيات المدخالت والمخرجات . 3
في ال�شلطنة.



82

التوصيات المتعلقة بتطوير الدليل االسترشادي لربط الوظائف والمهن بالتخصصات   

ت�حيد ت�شنيف التخ�ش�شات االأكاديمية المعم�ل به في ال�شلطنة؛ نظرًا ل�ج�د ت�شنيفين هما: ت�شنيف الهيئة العمانية لالعتماد . 1
االأكاديمي، وت�شنيف )اإ�شكد(.

اإيجاد اأو ا�شتكمال بطاقات ال��شف ال�ظيفي لجميع ال�ظائف الحك�مية �شاملة التخ�ش�شات بح�شب الت�شنيف المعياري للهيئة . 2
العمانية لالعتماد االأكاديمي. 

اإن�شاء م�قع اإلكتروني متخ�ش�س يعر�س التخ�ش�شات االأكاديمية المطروحة في م�ؤ�ش�شات التعليم العالي وما ينا�شبها من وظائف . 3
ومهن في �ش�ق العمل.

توصيات عامة  

اإعداد كادر وطني م�ؤهل في مجال درا�شات �ش�ق العمل والم�اءمة.. 1

تكثيف الحمالت االإعالمية والت�ع�ية بهدف تغيير نظرة المجتمع للعمل المهني، والتح�ل نح� ثقافة الم�شاريع الخا�شة، والت�جه . 2
نح� القطاع الخا�س بدياًل عن الحك�مة.

والدقيق . 3 الفرعي  الم�شت�يين  على  العلمية  تخ�ش�شاتهم  ت�شمل  بحيث  والخا�س،  الحك�مي  بالقطاعين  العاملين  بيانات  تحديث 
بح�شب الت�شنيف المعياري للهيئة العمانية لالعتماد االأكاديمي. 

القيام بمراجعة �شاملة لبيانات م�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س والمتعلقة بم�اقع هذه الم�ؤ�ش�شات وبيانات الت�ا�شل الخا�شة بها، وعدد . 4
العاملين بها وت�شنيفهم، واإلزامها بتقديم بيانات �شحيحة وتحديثها ب�شكل ن�شف �شن�ي على االأقل.

حث ال�شركات وت�شجعيها على الم�شاركة في الدرا�شات ذات العالقة بمجاالت �ش�ق العمل والم�اءمة.. 5
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التوصيات المتعلقة بالدراسات المستقبلية  

العمل ب�شكل دوري ال يتعدى الثالث �شن�ات، والنظر في تط�يرها من حيث المدة الزمنية . 1 اإعادة تنفيذ درا�شة احتياجات �ش�ق 
الت�ظيف  اأو جهات  الن�ع االجتماعي  اأ�شا�س  التحليل على  اأو  الدقيقة،  االأكاديمية  التخ�ش�شات  اإلى م�شت�ى  النزول  اأو  للت�قعات، 
حك�مي اأو خا�س اأو حتى الجهات التي لم تدخل في هذه الدرا�شات كالجهات الع�شكرية واالأمنية وغيرهما، والت��شع في تحليل حاجة 

�ش�ق العمل من غير خريجي الدرجة الجامعية االأولى كخريجي الدبل�م العام، وخريجي الدرا�شات العليا.

للمخرجات . 2 ا�شتيعابيها  الم�ؤمل  القطاعات  واأبرز  اأهم  القطاعية  الدرا�شات  تتناول  بحيث  ال�اعدة  للتخ�ش�شات  المعمق  التحليل 
في ال�شن�ات القادمة؛ كقطاع الهند�شة وال�شحة والتربية وغيرها، واأي�شًا تحلياًل تف�شيليًا للقطاعات المت�قع اكتفاء ال�ش�ق من 

مخرجاتها. والتعمق في تحليل اأبرز تحديات الت�ظيف في كل قطاع، وغيرها من الم�ا�شيع المرتبطة بق�شايا ال�ش�ق. 

اإجراء درا�شة ح�ل الفقد الطالبي على م�شت�ى ال�شلطنة )المنقطعين عن الدرا�شة من الطلبة الملتحقين بم�ؤ�ش�شات التعليم العالي(.. 3

اإجراء البح�ث والدرا�شات ذات العالقة بالتغيرات ال�شكانية واالجتماعية، واأثرها على حركة وتغيرات �ش�ق العمل.. 4
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اآل �شعيد، اأدهم بن تركي )2017(1
واقع االقت�شاد العماني، وت�جهاته الم�شتقبلية، وانعكا�س ذلك على التعليم 

والت�شغيل

الم�شروع ال�طني لم�اءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات �ش�ق العملجامعة ال�شلطان قاب��س )2017م(2

3
الجمعية االقت�شادية العمانية 

)2013م(
الدليل ال�طني للتنمية » عمان التي نريد«

�شد الفج�ة المهارية بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات �ش�ق العملالح�شين، �شامي عمر4

الث�رة ال�شناعية الرابعة، دبي: ميديا ك��شت�ش�اب، كالو�س )2016(5

نحن والث�رة ال�شناعية الرابعة، جريدة الراأي، 22 يناير 2016مالع�في، محمد )2016( 6

الغدي، عبدالعزيز )2016(7
الث�رة االقت�شادية الرابعة و�ش�ق العمل، المجلة االقت�شادية 14، دي�شمبر 

2016م

8
لجنة ال�شباب والم�ارد الب�شرية 

بمجل�س ال�ش�رى )2016م(
تحديات التعمين في ال�ظائف القيادية واالإ�شرافية

تحديات التعمين في �ش�ق العملالل�اتي، ح�شين بن محمد )2016م(9

لي� جيان واآخرون )2017م(10
التعليم من اأجل الم�شتقبل: التجربة العالمية لتط�ير مهارات وكفاءات القرن 

الحادي والع�شرين، م�ؤتمر القمة العالمي لالبتكار »وايز«، م�ؤ�ش�شة قطر

11
المركز ال�طني لالإح�شاء 

والمعل�مات )2016م(
�شيناري�هات النم� ال�شكاني ومتطلبات التنمية الم�شتدامة حتى عام 2040

12
المركز ال�طني لالإح�شاء 

والمعل�مات )2017م(
الم�ؤ�شرات التنم�ية
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اأواًل: املراجع العربية

13
المركز ال�طني لالإح�شاء 

والمعل�مات )2017م(
الن�شرة االإح�شائية ل�شهر اإبريل

مهن الم�شتقبلمعارف للتعليم والتدريب )2016م(14

15
وحدة دعم التنفيذ والمتابعة 

)2016م(
البرنامج ال�طني للتن�يع االقت�شادي »تنفيذ«: مرحلة الم�شاركة المجتمعية 28 

ن�فمبر 2016م

وزارة التعليم العالي )2016م(16
تخ�ش�شات التعليم العالي ومخرجاتها المت�قعة خالل �شن�ات الخطة الخم�شية 

التا�شعة، وجه�د ال�زارة نح� م�اءمة التخ�ش�شات مع احتياجات �ش�ق العمل

اإح�شاء م�ظفي الخدمة المدنية حتى 2016/6/30وزارة الخدمة المدنية )2016(17

وزارة الق�ى العاملة )2017م(18
بيان وزارة الق�ى العاملة اأمام مجل�س ال�ش�رى في دورة االنعقاد ال�شن�ي الثاني 

)2016-2017(، الفترة الثامنة )2019-2015(

19
الهيئة العامة ل�شجل الق�ى العاملة 

)2017م(
م�شار تخ�ش�شات الباحثين عن عمل وفر�س العمل المالئمة

ثانيًا: املراجع االأجنبية

1World Economic Forum 
)2016(

The Future of Jobs, Employments, Skills and Work 
Force Strategy for the Fourth Industrial Revolution.
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ملحق )1( 

التوقعــات المســتقبلية لفــرص التوظيف في 
بعــض القطاعــات التنمويــة حســب المؤهــل 

التعليمي والتخصص حتى عام 2020م.



٩1
جدول رقم )6( احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين حتى
العام الدراسي 2020/ 2021م على مستوى التخصص والجنس

التخ�ش�شات
بناء على ن�شب من� 

الطلبة)1(
بدل اإحالل ال�افدين 

)التعمني(
االحتياجات بدل الفاقد 

جملة االحتياجاتال�شن�ي للمعلمني

اجلملةاإناثذك�راجلملةاإناثذك�راجلملةاإناثذك�راجلملةاإناثذك�ر
الرتبية 

13719733437203727582157584279863االإ�شالمية

177292469412041286961826753881063اللغة العربية
اللغة 

3441384172815040150484180264193215643496االإجنليزية

2402204609835701553889318113118832194الريا�شيات
1061222283011024036672138473296769الكيمياء
1491102593651905556672138580372952الفيزياء
73751483011434446666132440284724االأحياء
727915112401246671137262150412التاريخ

11194205106131196670136283177460اجلغرافيا
تقنية 

111459570396039666781445735371110املعل�مات

الريا�شة 
1274605870503503667814419310411234املدر�شية

الفن�ن 
3829132935040175166731394547651219الت�شكيلية

املهارات 
422022445257711296667213863310451678امل��شيقية

املهارات 
852963810006672138151368519احلياتية

02345234504084086227233629802986املجال االأول
01470147005805806144150621942200املجال الثاين

18128096990857393681942010051546255185561332321879اجلملة

)1(: يقصد بها الزيادة السنوية في أعداد الطلبة
المصدر: وزارة التربية والتعليم



٩2

جدول رقم )٧( الوظائف المتوقعة لقطاع الثروة السمكية حتى عام 2020م

التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

2221023000مالك قاربق�ارب �شيد �شغرية

2221023000املجم�ع

�شفن ال�شيد
احلريف

قبطان
بكال�ري��س/دبل�م 

مالحة بحرية
690690

قبطان م�شاعد
بكال�ري��س/دبل�م 

مالحة بحرية
690690

ميكانيكي
مهند�س/ دبل�م 

ميكانيكي
690690

اأخ�شائي �شبط ج�دة
بكال�ري��س/ دبل�م 

عل�م بحرية
690690

27602760املجم�ع

�شفن ال�شيد ال�شاحلي

قبطان
بكال�ري��س/دبل�م 

مالحة بحرية
128500

قبطان م�شاعد
بكال�ري��س/دبل�م 

مالحة بحرية
128500

ميكانيكي
مهند�س/ دبل�م 

ميكانيكي
128500

اأخ�شائي �شبط ج�دة
بكال�ري��س/ دبل�م 

عل�م بحرية
128500

5122000املجم�ع



٩3

التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

�شيارات نقل وت�ش�يق 
االأ�شماك

31323500

31323500املجم�ع

ميناء �شيد بحري

2235بكال�ري��س /ماج�شتريرئي�س ميناء

كاتب �ش�ؤن مالية 
واإدارية

بكال�ري��س/ دبل�م 
اإدارة ومالية

2235

4470مراقب ثروة �شمكية

فني اإن�شاءات
بكال�ري��س/دبل�م 

هند�شة مدنية
2235

110175املجم�ع

400600مالك املحلمنفذ ت�ش�يقي

400600املجم�ع

�ش�ق �شمكي

رئي�س ال�ش�ق
بكال�ري��س/ دبل�م 

ت�ش�يق
61

طبيب بيطري/ 
مراقب ج�دة اأ�شماك

بكال�ري��س طب 
بيطري/ اأغذية

122

كاتب �ش�ؤن مالية 
واإدارية

بكال�ري��س/ دبل�م 
اإدارة ومالية

61

244املجم�ع



٩4

التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

من�شاأة �شمكية

تغليف وجتهيز 
االأ�شماك الطازجة 

واملجمدة

مدير مايل
بكال�ري��س /دبل�م 

مالية
5270

مدير عمليات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م بحرية
5270

مراقب �شبط ج�دة 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
اأغذية و�شبط ج�دة

104140

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
5270

104140دبل�م عام وما دونعمال جتهيز)ن�شاء(

364490املجم�ع



٩5 التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

تعليب االأ�شماك

مدير مايل
بكال�ري��س /دبل�م 

مالية
13

مدير عمليات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م بحرية
13

مراقب �شبط ج�دة 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
اأغذية و�شبط ج�دة

26

13دبل�م عام وما دونعمال جتهيز)ن�شاء(

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
13

مدير م�ارد ب�شرية
بكال�ري��س/ دبل�م 

اإدارة اأعمال
13

جمهزي اأ�شماك 
)ن�شاء(

515دون الدبل�م العام

1236املجم�ع



٩6

التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

متليح وجتفيف 
االأ�شماك

مدير مايل
بكال�ري��س /دبل�م 

مالية
6670

مدير عمليات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م بحرية
6670

مراقب �شبط ج�دة 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
اأغذية و�شبط ج�دة

6670

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
6670

122140دبل�م عام وما دونعمال جتهيز)ن�شاء(

مدير م�ارد ب�شرية
بكال�ري��س/ دبل�م 

اإدارة اأعمال
6670

452490املجم�ع



٩٧ التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

اإنتاج م�شح�ق وزيت 
ال�شمك

مدير مايل
بكال�ري��س /دبل�م 

مالية
47

مدير عمليات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م بحرية
47

مراقب �شبط ج�دة 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
اأغذية و�شبط ج�دة

814

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
47

مدير م�ارد ب�شرية
بكال�ري��س/ دبل�م 

اإدارة اأعمال
47

814دبل�م عام وما دونعمال جتهيز)ن�شاء(

3256املجم�ع



٩8

التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

اإنتاج منتجات القيمة 
امل�شافة

مدير مايل
بكال�ري��س /دبل�م 

مالية
12

مدير عمليات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م بحرية
12

مراقب �شبط ج�دة 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
اأغذية و�شبط ج�دة

24

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
12

مدير م�ارد ب�شرية
بكال�ري��س/ دبل�م 

اإدارة اأعمال
12

24دبل�م عام وما دونعمال جتهيز)ن�شاء(

816املجم�ع



٩٩ التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

اإنتاج وت�ش�يق الثلج
7985بكال�ري��س/دبل�مفني عمليات

7985بكال�ري��س/دبل�مفني ميكانيكي

158170املجم�ع

ت�شنيع ق�ارب و�شفن 
ال�شيد

مهند�س بناء الق�ارب 
وال�شفن

بكال�ري��س/دبل�م 
هند�شة

2025

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
2025

4050املجم�ع

ت�شنيع معدات واأدوات 
ال�شيد

مهند�س بناء الق�ارب 
وال�شفن

بكال�ري��س/دبل�م 
هند�شة

2020

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
2020

4040املجم�ع

ور�شة �شيانة املعدات 
البحرية

مهند�س بناء الق�ارب 
وال�شفن

بكال�ري��س/دبل�م 
هند�شة

9595

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
9595

190190املجم�ع
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التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

خمتربات التحاليل 
لالأغذية البحرية

اأخ�شائي حتاليل 
كيميائية

بكال�ري��س/ دبل�م 
كيمياء وخمتربات

510

اأخ�شائي اأحياء 
بحرية

بكال�ري��س / دبل�م 
اأحياء

510

فني خمترب
بكال�ري��س/ دبل�م 

خمتربات
1020

جامع عينات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م اأ�شماك
1020

م�شتقبل العينات
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م اأ�شماك
55

3565املجم�ع



101 التخ�ش�سال�ظيفةالقطاع
العدداملطل�ب من 

ال�ظائف
املت�قع اإلى 2020 

املزارع ال�شمكية

مدير مايل
بكال�ري��س /دبل�م 

مالية
723

723مدير عمليات

مراقب �شبط ج�دة 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
اأغذية و�شبط ج�دة

723

حما�شب
بكال�ري��س/ دبل�م 

مالية
723

مدير م�ارد ب�شرية
بكال�ري��س/ دبل�م 

اإدارة اأعمال
723

723مدير املزرعة

اأخ�شائي اأمرا�س 
اأ�شماك

بكال�ري��س/دبل�م 
عل�م اأ�شماك

723

اأخ�شائي تغذية
بكال�ري��س/دبل�م 

عل�م اأ�شماك
723

723بكال�ري��س هند�شةمهند�س مدين

63207املجم�ع

مالحظة: لم يتم تضمين الشركات الحكومية في القطاع السمكي إلى حين معرفة هيكلتها

المصدر: وزارة الزراعة والثروة السمكية
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جدول رقم )8( الوظائف المتوقعة لقطاع النفط والغاز حتى عام 2020م

املجال املعريف
)التخ�ش�س العام(

باللغة العربية 
واالإجنليزية

التخ�ش�س الدقيق باللغتني
العربية واالجنليزية

ت��شيف 
التخ�ش�س

ال�ظائف 
املرتبطة 

بالتخ�ش�س
الدرجة

العدد 
املطل�ب

الهند�شة
 Engineering

هند�شة ميكانيكية
)Mechanical Engineering)

الهند�شة الكهربائية
)Electrical Engineering)

م�شح الكميات
)Quantity Surveying)

هند�شة العمليات
)Process Engineering)

هند�شة مدنية
)Civil Engineering)

هند�شة �شناعية
)Industrial Engineering)

هند�شة حتكم
 )Control & Automation

Engineering)
HVAC Engineering

امليكانيكا
هند�شة 
الكهرباء

امل�شح الكمي
هند�شة املعاجلة
الهند�شة املدنية
هند�شة التحكم
�شيانة االأجهزة 

واملعدات

مهند�س �شيانة
مهند�س كهرباء
مهند�س م�شح 

كميات
مهند�س معاجلة
مهند�س مدين

3.151بكال�ري��س
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املجال املعريف
)التخ�ش�س العام(

باللغة العربية 
واالإجنليزية

التخ�ش�س الدقيق باللغتني
العربية واالجنليزية

ت��شيف 
التخ�ش�س

ال�ظائف 
املرتبطة 

بالتخ�ش�س
الدرجة

العدد 
املطل�ب

هند�شة النفط 
 )Petroleum
Engineering)

عل�م االأر�س 
)Earth Sciene)

Well & Reservoir
Enhanced Oil Recovery

Integrity Pipeline
Geology

Geophysics
Geometrics

اإدارة مكامن 
النفط

حت�شني اأداء 
املكامن

مقاومة ال�شداأ
جي�ل�جيا

فيزياء االأر�س

جي�ل�جي
فيزياء االأر�س
مهند�س اإنتاج

مهند�س مكامن 
النفط

2.136بكال�ري��س

نظم وتكن�ل�جيا 
املعل�مات 

 )Information
Technology)

تط�ير الربجميات
)Software Development)

اأمن املعل�مات
)IT Security)

م�شمم اأنظمة
)System Development)

ات�شاالت 
)Telecommunication)

ال�شبكات
اأمن املعل�مات
نظم املعل�مات

مهند�س �شبكات
اأخ�شائي اأمن 

املعل�مات
102بكال�ري��س



104

املجال املعريف
)التخ�ش�س العام(

باللغة العربية 
واالإجنليزية

التخ�ش�س الدقيق باللغتني
العربية واالجنليزية

ت��شيف 
التخ�ش�س

ال�ظائف 
املرتبطة 

بالتخ�ش�س
الدرجة

العدد 
املطل�ب

املحا�شبة واملالية
 Finance &

 Accounting

)Accounting) املحا�شبة
)Finance) املالية

)Economics) اقت�شاد

املحا�شبة
املالية

اقت�شاد

حما�شب 
حملل مايل

68بكال�ري��س

اإدارة �شل�شلة االإمداد 
والتم�ين

  )Suppiy Chain
Management)

اإدارة العمليات
)Operation Management)

)Finance) املالية
اإدارة الل�ج�شتيات

)Logistics Management)

العق�د
امل�شرتيات

الل�ج�شتيات
اإدارة املخازن

حملل عق�د
حملل م�شرتيات

الل�ج�شتيات
اأمني املخازن

54بكال�ري��س

اإدارة امل�ارد الب�شرية
 )Human Resources

Management)

اإدارة امل�ارد الب�شرية
 )Human Resources

Management)

منافع 
وتع�ي�شات

ت�ظيف
تدريب وتاأهيل

اإدارة واأداء
�شيا�شات ول�ائح

اأخ�شائي م�ارد 
ب�شرية

م�ارد ب�شرية 
عام

21بكال�ري��س



105 املجال املعريف
)التخ�ش�س العام(

باللغة العربية 
واالإجنليزية

التخ�ش�س الدقيق باللغتني
العربية واالجنليزية

ت��شيف 
التخ�ش�س

ال�ظائف 
املرتبطة 

بالتخ�ش�س
الدرجة

العدد 
املطل�ب

)Techician) فني

)Electrical)كهربائي
)Mechanical)ميكانيكي

)Instrument)معدات
)Scaffolder)الت�شقيل

11582دبل�مفنيفني

فني
 )Techician)

)Rigger)حفار
مفت�س حفر اآبار

)Well Inspector)

م�شاعد فني االإنتاج
 )Production Operator

Assistant)

6431دبل�مفنيفني

المصدر: وزارة النفط والغاز
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جدول رقم )٩( الوظائف المتوقعة لقطاع الطرق والنقل البري حتى عام 2020م 

ال�ظيفةالن�شاطم
امل�ؤهل الدرا�شي 

لل�ظيفة
العددالتخ�ش�س

5هند�شة م�شح كميات ، هند�شة القيا�س والتكاليفبكال�ري��سمهند�س م�شح كمياتالهند�شة1

6دبل�م م�شح كمياتدبل�مم�شاح كمياتالهند�شة2

2هند�شة م�شح كمياتبكال�ري��سمهند�س عق�دالهند�شة3

20الهند�شة املدنيةبكال�ري��سمهند�س طرقالهند�شة4

6دبل�م حمف�ظات ووثائقدبل�ماإدارة حمف�ظات ووثائقاإداري5

5طباعة لغة عربية واإجنليزيةدبل�مطباعاإداري6

4ثان�ية عامةدبل�ممن�شقاإداري7

5اإح�شاءبكال�ري��ساأخ�شائي اإح�شاءالهند�شة8

1هند�شة اأمن و�شالمةبكال�ري��سمهند�س اأمن و�شالمةالهند�شة9

1دبل�م كهرباءدبل�مفني اإنارة طرقالهند�شة10

4مهند�س معماريبكال�ري��سر�شام هند�شيالهند�شة11

3دبل�م م�شح كمياتدبل�مم�شاح اأرا�شيالهند�شة12

4دبل�م ل�ج�شتياتدبل�ممفت�س نقلاإداري13

10دبل�م ميكانيكادبل�مفني م�ازين �شاحناتاإداري14

2حما�شبةدبل�محما�شباإداري15

7ثان�ية عامةثان�ية عامةمدخل بياناتاإداري16

3قان�نبكال�ري��سباحث �ش�ؤون قان�نيةاإداري17

6ثان�ية عامةثان�ية عامةم�ظف ا�شتقبالاإداري18

المصدر: وزارة النقل واالتصاالت



10٧
جدول رقم )10( االحتياجات لقطاع الصحة على المستوى الوطني

ويشمل وزارة الصحة ومقدمي الخدمات الصحية الحكومية األخرى والقطاع الصحي الخاص

ال�شنةاأطباءاأطباء اأ�شناناالحتياجات �شيادلةممر�شات وممر�شنيفئات طبية م�شاعدة
2015
2016

360560130702802017
540790130703602018
540790130703602019
540800130703802020
540800130703802021
570850140704102022
570850140704102023
600910150704402024
600910150704402025
630910150704402026
630910150704402027
660910150704402028
660910150704402029
670910150704402030
670910150704402031
710910150704402032
730920150704402033
760950150704502034
780980150704602035
8001010150704802036
8301040150705002037
8501070160705102038
8701100160705302039
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ال�شنةاأطباءاأطباء اأ�شناناالحتياجات �شيادلةممر�شات وممر�شنيفئات طبية م�شاعدة
8801100160705302040
9001120170705502041
9201150170705602042
9301170170705702043
9501190180705902044
9501190180705902045
9501190180705902046
9501190180705902047
9501190180705902048
9501190180705902049
9501190180705902050

الفئات الطبية المساعدة

فئات طبية 
م�شاعدة اأخرى

م�شمدون
م�شاعدي 
ال�شيادلة

فني خمتربات 
طبية

ال�شنةالعالج الطبيعيفني اأ�شعة

2015
2016

82108576731152017
1231628510146232018
1231628510146232019
1231628510146232020
1231628510146232021
1301719010749242022
1301719010749242023
1371809411251252024
1371809411251252025



10٩ فئات طبية 
م�شاعدة اأخرى

م�شمدون
م�شاعدي 
ال�شيادلة

فني خمتربات 
طبية

ال�شنةالعالج الطبيعيفني اأ�شعة

1441899911854262026
1441899911854262027
15119810412456282028
15119810412456282029
15320110512657282030
15320110512657282031
16221311213361302032
16721911513762312033
17422812014265322034
17823412314667332035
18324012615068332036
19024913115571352037
19425513415973362038
19926113716374362039
20126413816575372040
20627014216977382041
21027614517279392042
21227914617479392043
21728514917881402044
21728514917881402045
21728514917881402046
21728514917881402047
21728514917881402048
21728514917881402049
21728514917881402050

المصدر: وزارة الصحة



110

جدول رقم )11( الوظائف المتوقعة في قطاع الزراعة حتى عام 2020م

ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

البحث عن اأف�شل الطرق والربوت�ك�الت الإنتاج 
حما�شيل الفاكهة وغريها ن�شيجيًا

باحث زراعة 
ن�شيجية

5تقنية حي�يةبكال�ري��س

درا�شة وحتديد الب�شمة ال�راثية ملختلف املحا�شيل 
الزراعية واالإ�شراف على العمليات الفنية التي 
يتطلبها املخترب من اإعداد العينات واالأو�شاط 

الغذائية ونظافة اأدوات املخترب وت�شغيل االأجهزة 
ذات ال�شلة بعمل املخترب

باحث تقنية 
حي�ية

5تقنية حي�يةبكال�ري��س

درا�شة القيمة امل�شافة واإيجاد �شناعات حت�يلية 
للمنتجات الزراعية

باحث ت�شنيع 
غذائي

بكال�ري��س
عل�م تكن�ل�جيا 

الغذاء
5

درا�شة اأف�شل الطرق جلمع وحفظ واإن�شاج وتخزين 
املنتجات الغذائية

باحث تقنيات ما 
بعد احل�شاد

بكال�ري��س
ب�شتنة علم 

النبات
5

اإدخال وتقييم طرق الزراعة بدون تربة وتقييم 
عائدها االقت�شادي

باحث زراعة 
بدون تربة

بكال�ري��س
ب�شتنة علم 

النبات
5

تنفيذ العمليات الزراعية التي تتطلبها حما�شيل 
الزراعات املحمية

باحث زراعة 
حممية

بكال�ري��س
ب�شتنة علم 

النبات
5

درا�شة وحتديد االحتياجات املائية للمحا�شيل 
الزراعية

باحث احتياجات 
مائية

5تربة ومياهبكال�ري��س

طرق اإنتاج وحفظ وتخزين البذور
باحث  تقنيات 

البذور
بكال�ري��س

ب�شتنة علم 
النبات

5

درا�شة وحتديد االحتياجات املائية للمحا�شيل 
الزراعية

باحث احتياجات 
مائية

5تربة ومياهبكال�ري��س
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ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

درا�شة اأف�شل الطرق لال�شتفادة من خملفات 
تقنية اال�شتزراع ال�شمكي يف اإنتاج زراعات 

ذات عائد اقت�شادي

باحث تقنية 
الزراعة االأحي�مائية 

)Aquaponic(
بكال�ري��س

علم النبات 
واالأ�شماك

5

درا�شة وحتليل الرتبة الزراعية وحتديد 
االحتياجات ال�شمادية للمحا�شيل الزراعية

5تربة ومياهبكال�ري��سباحث تربة

حتليل املك�نات الغذائية امل�ج�د يف املنتجات 
الزراعية وعالقتها ب�شحة االإن�شان كاأنزميات 

امل�شادة لالأك�شدة وغريها

باحث ج�دة املنتجات 
الزراعية

5الكيمياء احلي�يةبكال�ري��س

درا�شة وت�شخي�س م�شببات االأمرا�س النباتية 
يف املحا�شيل الزراعية

5اأمرا�س نباتبكال�ري��سباحث اأمرا�س نبات

5نحل الع�شلبكال�ري��سباحث نحل الع�شلدرا�شة طرق تربية واإنتاج الع�شل

حتليل متبقيات املبيدات يف املحا�شيل 
الزراعية ومراقبة ج�دة املبيدات امل�شتخدمة 

يف مكافحة االآفات الزراعية

باحث حتليل متبقيات 
وج�دة املبيدات

5كيمياء حي�يةبكال�ري��س
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ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

حتديد اجلرعات املنا�شبة من املبيدات ملكافحة 
االآفات الزراعية ومراقبة م�شت�ى مناعة احل�شرة 

للمبيدات امل�شتخدمة 

باحث تقييم 
حي�ي للمبيدات

5تقييم حي�يبكال�ري��س

درا�شة وت�شخي�س اأهم االآفات احل�شرية يف 
املحا�شيل الزراعية واإيجاد احلل�ل املنا�شبة 

ملكافحتها

باحث ح�شرات 
زراعية

5ح�شرات زراعيةبكال�ري��س

ح�شر وت��شيف واإكثار االأعداء احلي�ية الأهم الآفات 
الزراعية 

باحث مكافحة 
حي�ية

5ح�شرات زراعيةبكال�ري��س

10طب بيطريبكال�ري��سطبيب بيطريت�شخي�س وعالج االأمرا�س احلي�انية وامل�شرتكة

درا�شة وحتليل املك�نات الغذائية يف املنتجات 
احلي�انية وحتديد متبقيات االأدوية والعقاقري فيها

باحث كيمياء 
حي�ية و�شم�م

بكال�ري��س
كيمياء حي�ية 

و�شم�م
5

درا�شة وت�شخي�س م�شببات االأمرا�س احلي�انية
باحث اأمرا�س 

حي�انية
5اأمرا�س حي�انيةبكال�ري��س



113 ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

اال�شتثمار

دكت�راةخبري ا�شتثمار زراعي
اإدارة اأعمال / اقت�شاد / اقت�شاد 

زراعي / مالية
1

1اقت�شاد/  اقت�شاد زراعي / ماليةماج�شترياأخ�شائي اقت�شادي

بكال�ري��سباحث اقت�شادي
اقت�شاد/ اقت�شاد زراعي / مالية / 

اإدارة اأعمال
3

3اإدارة اأعمال / م�ارد ب�شريةدبل�ماإداري

الت�ش�يق

2ت�ش�يقدكت�راةخبري ت�ش�يق زراعي

اأخ�شائي ت�ش�يق زراعي
بكال�ري��س/
ماج�شتري/

دكت�راة

ت�ش�يق/جتارة/اإدارة اأعمال/
تخطيط/اقت�شاد زراعي

7

اأخ�شائي اإدارة �شل�شة االأمداد
اإدارة �شل�شلة االإمداد/الت�ش�يق/اإدارة 

اأعمال/اإدارة الل�ج�شتيات
2

اأخ�شائي ه�ية ت�ش�يقية
اإدارة اأعمال/ت�شميم جرافيك/

ت�ش�يق
3

اأخ�شائي جمعيات زراعية
عل�م زراعية/جمعيات زراعية/

اقت�شاد زراعي/ ت�ش�يق/ علم اجتماع
3

اأخ�شائي ت�ش�يق اإلكرتوين
التجارة االإلكرتونية/ت�ش�يق 

اإلكرتوين/اإدارة االأعمال
2

10ت�ش�يق/اإدارة اأعمالدبل�مجامع بيانات
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ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

زراعي

جامع بيانات
دبل�م / 

بكال�ري��س
25اإح�شاء / ت�ش�يق

اأخ�شائي حتليل بيانات
ماج�شتري / 
بكال�ري��س

4اإح�شاء / ت�ش�يق

2اإح�شاء / ت�ش�يقدكت�راةخبري حتليل بيانات

2الت�ش�يق الزراعيدكت�راةخبري درا�شات ت�ش�يقية

اأخ�شائي درا�شات ت�ش�يقية
ماج�شتري / 
بكال�ري��س

4الت�ش�يق الزراعي

اأخ�شائي تاأمني زراعي
ماج�شتري / 
بكال�ري��س

4تاأمني

اأخ�شائي جتارة دولية
ماج�شتري / 
بكال�ري��س

4جتارة / اإدارة اأعمال

2جتارة / اإدارة اأعمالدكت�راةخبري جتارة دولية

احلجر الزراعي

4عل�م زراعية، علم نبات ، وقاية نباتبكال�ري��ساأخ�شائي حجر زراعي

4عل�م زراعية، علم نبات ، وقاية نباتبكال�ري��ساأخ�شائي ح�شرات

4عل�م زراعية، وقاية نباتبكال�ري��ساأخ�شائي اأمرا�س

مكافحة االآفات
7وقاية النباتبكال�ري��ساأخ�شائي وقاية نبات

1اأمرا�س  نباتدكت�راةخبري اأمرا�س نبات

�شحة البذور 
وامل�شاتل

1عل�م حما�شيلدكت�راةخبري �شحة البذور وامل�شاتل

2عل�م كيمياءبكال�ري��ساأخ�شائي ت�شجيل  اأ�شمدة

2عل�م كيمياءبكال�ري��ساأخ�شائي ج�دة  اأ�شمدة



115 ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

144عل�م طبية بيطرية بكال�ري��س طبيب حجر بيطري احلجر البيطري

امل�ارد الرع�ية

2مراعي - غابات دكت�راةخبري 

اأخ�شائي مراعي 
بكال�ري��س

5مراعي - غابات - بيئة

3عل�م زراعيةمهند�س زراعي

10مراعي - غابات - بيئةدبل�مفني مراعي

8-دبل�مفني م�شاتل رع�ية

ال�شحة احلي�انية

خبري �شحة حي�انية

دكت�راة

عل�م طبية بيطرية

5

خبري اأمرا�س وبائية

خبري اأمرا�س احلي�ان

خبري اأمرا�س دواجن

خبري اأدوية وم�شتح�شرات 
بيطرية

15ماج�شترياأخ�شائي �شحة حي�انية

60*بكال�ري��سطبيب بيطري

700دبل�مفني بيطري

• المطلوب )20 ( خريجًا للطب البيطري سنويًا	
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ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

الرقابة 
والرتاخي�س 

احلي�انية

1اإنتاج حي�ايندكت�راةخبري اإنتاج حي�اين

اأخ�شائي اإنتاج حي�اين

بكال�ري��س

2اإنتاج حي�اين

2عل�م طبية بيطريةاأخ�شائي �شحة بيطرية

2مراعي - غاباتاأخ�شائي مراعي

2تقنية املعل�ماتدبل�ممدخل بيانات

2قان�نبكال�ري��سباحث قان�ين

االإر�شاد واالإنتاج 
احلي�اين

خبري اإر�شاد حي�اين

دكت�راة
عل�م احلي�ان/ االإنتاج احلي�اين/ 

عل�م طبية بيطرية
3 خبري تغذية حي�ان

خبري تغذية دواجن

1عل�م طبية بيطريةدكت�راةخبري اأمرا�س دواجن

اأخ�شائي اإر�شاد حي�اين

بكال�ري��س
عل�م احلي�ان/ االإنتاج احلي�اين/ 

عل�م طبية بيطرية
11

اأخ�شائي دواجن

اأخ�شائي تنمية اإنتاج حي�اين

اأخ�شائي تلقيح ا�شطناعي



11٧ ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

االإر�شاد واالإنتاج 
احلي�اين

فني اإر�شاد حي�اين

دبل�م
دبل�م زراعي/ عل�م طبية بيطرية/  

االإنتاج احلي�اين
9

فني تلقيح ا�شطناعي

فني اإنتاج حي�اين

فني دواجن

فني ح�شاب اآيلاالإدارة
دبل�م ف�ق 

الثان�ي
1نظم املعل�مات

املختربات 
البيطرية

خبري اأمرا�س فريو�شية

دكت�راة

2عل�م طبية بيطرية
خبري اأمرا�س م�شرتكة

خبري تقنية حي�ية

3عل�م خبري كيمياء حي�ية و�شم�م

خبري اأحياء دقيقة

فني خمترب
دبل�م ف�ق 

الثان�ي

5اأحياء

5كيمياء

5تقنية حي�ية

5عل�م خمتربات
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ال�ظيفةالن�شاط
امل�ؤهل املطل�ب 

لل�ظيفة
التخ�ش�س

العدد 
املطل�ب

املختربات 
البيطرية

اأخ�شائي اأمرا�س

ماج�شتري

3كيمياء حي�ية و�شم�م

3تقنية حي�ية

2اأمرا�س ن�شيجية

2فريو�شات

بكال�ري��س

5اأمرا�س

10عل�م طبية بيطرية

6اأحياء دقيقة

مكافحة اجلراد
1عل�م احل�شراتدكت�راةخبري م�شح ومكافحة اجلراد 

اأخ�شائي م�شح مكافحة 
اجلراد

2عل�م احل�شراتبكال�ري��س

اإدارة املبيدات

2كيمياء تطبيقيةبكال�ري��ساأخ�شائي مبيدات زراعية

1كيمياء مبيداتدكت�راةخبري مبيدات

2وقاية نباتبكال�ري��ساأخ�شائي ت�شجيل مبيدات

2كيمياء مبيداتبكال�ري��ساأخ�شائي ج�دة مبيدات

مالحظة مهمة: تعذر الحصول علي بيانات بقية القطاعات األخرى.	 

المصدر: وزارة الزراعة والثروة السمكية
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)1( البرنامج الزمني للحلقة األولى:  األثنين بتاريخ )2016/٩/5م( :

مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةاجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنيةاملح�ر 

املح�ر االأول: 
الت�جهات 
امل�شتقبلية 
للقطاعات 
التنم�ية 
اخلدمية 

واالقت�شادية

9.30-9.00

1- الت�جهات 
امل�شتقبلية للقطاعات 
االقت�شادية اخلم�شة  
ال�اعدة ، ومتطلباتها 
من امل�ارد الب�شرية.

االأمانة العامة 
للمجل�س االأعلى 

�شعادة الدكت�ر للتخطيط
�شعيد بن حمد 

الربيعي
اأمني عام جمل�س 

التعليم

الدكت�ر/ 
�شامل بن زويد 

الها�شمي اأ�شتاذ 
م�شاعد بكلية 
الرتبية ومدير 

دائرة التخطيط 
واالإح�شاء 

بجامعة 
ال�شلطان قاب��س

10.00-9.30

2- الت�قعات 
امل�شتقبلية 

لالإ�شقاطات ال�شكانية 
حتى عام 2040م 
واأثرها على قطاع 

التعليم.

املركز ال�طني 
لالإح�شاء 
واملعل�مات

منــــــــــــــــــاق�شة10.00- 11.00

ا�شتــــــــــــــــــــــــراحة11.30-11.00
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مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةاجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنيةاملح�ر 

املح�ر الثاين: 
االحتياجات 

امل�شتقبلية من 
الق�ى العاملة 

يف القطاع 
احلك�مي.

12.00-11.30

1- احتياجات وزارة 
الرتبية والتعليم 

من املعلمني للفرتة 
من 2016/2015م 

-2021/2020م.

وزارة الرتبية 
والتعليم

�شعادة ال�شيد 
�شامل بن م�شلم 

الب��شعيدي
وكيل وزارة  

اخلدمة املدنية 
للتط�ير االإداري

املكرم الدكت�ر 
نبهان بن �شيف  

اللمكي
خبري البح�ث 
والدرا�شات 

باالأمانة العامة 
ملجل�س التعليم

12.30-12.00

2- االحتياجات 
امل�شتقبلية من 
التخ�ش�شات 

الدرا�شية والتدريبية 
واالأعداد املطل�بة 

من الق�ى العاملة يف 
قطاع اخلدمة املدنية.

وزارة اخلدمة 
املدنية

13.00-12.30

3- احتياجات القطاع 
ال�شحي من امل�ارد 

الب�شرية املتخ�ش�شة 
يف املجاالت الطبية 
وال�شحية املختلفة 

خالل املرحلة احلالية 
وامل�شتقبلية.

وزارة ال�شحة

منــــــــــــــــــاق�شة14.00-13.00
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)2( البرنامج الزمني للحلقة الثانية:  الثالثاء بتاريخ )2016/٩/6م( :

مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةاجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنيةاملح�ر 

املح�ر الثالث:  
االحتياجات 

امل�شتقبلية من 
الق�ى العاملة يف 
القطاع اخلا�س.

9.00- 8.00

1- روؤية فريق 
ال�شراكة يف ال��شع 

الراهن للق�ى العاملة 
ال�طنية واملتطلبات 

والت�جهات امل�شتقبلية.

فريق العمل 
لل�شراكة بني 

القطاعني العام 
واخلا�س

الدكت�ر 
عبداحلكيم بن 

هالل االأ�شماعيلي
مدير عام 

املديرية العامة 
للتعليم التقني 
ب�زارة الق�ى 

العاملة

الدكت�رة ميم�نة 
بنت عبداهلل 

الرواحية
خبرية تدريب 
ب�زارة الق�ى 

العاملة

9.30-9.00

2 - احتياجات 
�ش�ق العمل من 
التخ�ش�شات 

الدرا�شية والتدريبية 
يف القطاع اخلا�س.

وزارة الق�ى 
العاملة

10.00-9.30
نتائج م�شح اخلريجني 

2015: النتائج 
والت��شيات

وزارة التعليم 
العايل

منــــــــــــــــــاق�شة10.00- 11.00
ا�شرتاحة11.30-11.00

املح�ر الرابع :
التحديات التي 
ت�اجه الت�ظيف 

يف القطاع 
اخلا�س.

12.00-11.30
1- �شل�كيات واأخالق  

العمل.
وزارة الق�ى 

العاملة.
�شعادة حمد بن 
خمي�س العامري

وكيل وزارة الق�ى 
العاملة ل�ش�ؤون 

العمل

الفا�شل �شيف بن 
علي البادي مدير 

دائرة املجال�س 
واللجان ب�زارة 

الق�ى العاملة

12.30-12.00
2- الت�ظيف يف 
القطاع اخلا�س 

:التحديات والفر�س.

جمل�س البحث 
العلمي.

13.00-12.30
3- حتديات الت�شغيل 

يف �ش�ق العمل 
بالقطاع اخلا�س

وزارة الق�ى 
العاملة.

منــــــــــــــــــاق�شة13.00 -14.00
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)3( البرنامج الزمني للحلقة الثالثة: األربعاء بتاريخ )2016/٩/٧م( :

مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةاجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنيةاملح�ر 

املح�ر اخلام�س: 
تخ�ش�شات 

التعليم ومدى 
تلبيتها ملتطلبات 

�ش�ق العمل.

9.30-9.00
م�ؤ�شرات من م�شح 
اأرباب العمل 2016: 
النتائج والت��شيات

وزارة التعليم 
العايل

�شعادة  الدكت�ر 
عبداهلل بن 

حممد الفطي�شي
م�شت�شار بجامعة 
ال�شلطان قاب��س

الدكت�ر م�شع�د 
بن علي احلارثي 

خبري ال�ش�ؤون 
االأكادميية 

باالأمانة العامة 
ملجل�س التعليم

10.00-9.30

تخ�ش�شات التعليم 
العايل وخمرجاتها 

املت�قعة خالل �شن�ات 
اخلطة اخلم�شية 

التا�شعة وجه�د وزارة 
التعليم العايل نح� 

م�اءمة التخ�ش�شات 
مع احتياجات �ش�ق 

العمل

وزارة التعليم 
العايل

منــــــاق�شة11.00-10.00

ا�شرتاحة11.00- 11.30
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مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةاجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنيةاملح�ر 

12.00-11.30
فر�س العمل املتاحة 

بالقطاع ال�شياحي
وزارة ال�شياحة

�شعادة �شع�د بن 
�شامل البل��شي
وكيل وزارة 

الرتبية والتعليم 
للتخطيط 

الرتب�ي وتنمية 
امل�ارد الب�شرية

الفا�شل �شيف 
بن حمد ال�شملي   

مدير دائرة 
الدرا�شات 

والبح�ث ب�زارة 
التعليم العايل 12.30-12.00

دور املركز ال�طني 
للت�جيه املهني 

يف ت�جيه الطلبة 
الختيار الربامج 
والتخ�ش�شات 

املت�افقة مع 
احتياجات �ش�ق 

العمل 

وزارة الرتبية 
والتعليم

منــــــاق�شة13.30-12.30
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)4( البرنامج الزمني للحلقة الرابعة:  األربعاء بتاريخ   )201٧/2/15م( :

مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةمقدم ال�رقة اجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنية

9.00-8.30
1-م�شار تخ�ش�شات 

الباحثني عن عمل 
وفر�س العمل املالئمة.

هيئة �شجل 
الق�ى العاملة

الفا�شل/ 
مردا�س بن 
هالل املعني

�شعادة / �شعيد بن 
حمدون احلارثي

وكيل وزارة النقل 
واالت�شاالت للم�انئ 

وال�ش�ؤون  البحرية

ال�شيدة/ 
ح�رية بنت 

�شلطان 
الب��شعيدية

خبرية �ش�ؤون 
املجال�س 
واللجان 

ب�زارة التعليم 
العايل

9.30-9.00
2-احتياجات القطاع 
الل�ج�شتي من امل�ارد 

الب�شرية.

املجم�عة 
العمانية 
العاملية 

لل�ج�شتيات

الفا�شل/ 
اإبراهيم بن 
�شيف البكري

10.00-9.30

3-احتياجات وزارة 
النقل واالت�شاالت 

لقطاع الطرق والنقل 
الربي من امل�ارد 

الب�شرية.

وزارة النقل 
واالت�شاالت

املهند�س/ 
�شامل بن �شعيد 

العامري 

منــــــاق�شة11.00-10.00

ا�شتــــــــــــــــــــــــراحة11.30-11.00
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مقرر اجلل�شةرئي�س اجلل�شةمقدم ال�رقة اجلهة املنفذةورقة العملالفرتة الزمنية

12.00-11.30

1-الربط بني 
املخرجات التعليمية 

ومتطلبات �ش�ق العمل 
بقطاع التعدين.

الهيئة العامة 
للتعدين

الفا�شل/ 
�شالح 

بن �شامل 
امل�شروري

�شعادة  املهند�س / 
هالل  بن حممد 

الب��شعيدي 
الرئي�س التنفيذي 

للهيئة العامة للتعدين

الفا�شل/ علي 
بن عبداهلل 

العمريي
مدير دائرة 
قطاع امل�ارد 

الب�شرية 
باالأمانة 

العامة ملجل�س 
التخطيط

12.30-12.00
2-احتياجات قطاع 
الرثوة ال�شمكية من 

امل�ارد الب�شرية.

وزارة الزراعة 
والرثوة 
ال�شمكية

الفا�شل/ 
يعق�ب 

بن خلفان 
الب��شعيدي

1.00-12.30
3-املركز ال�طني 

لبح�ث التعليم و�ش�ق 
العمل.

دي�ان البالط 
ال�شلطاين

الدكت�ر/ 
حمد بن هالل 

اليحمدي

منــــــاق�شة14.00-13.00
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مقدم العر�سورقة العملالفرتة الزمنية

الرتحيب9.00-9.02 �س

القراآن الكرمي9.02-9.05 �س

نبذة عامة عن الندوة 9.05-9.35 �س
�شعادة الدكت�ر �شعيد بن حمد الربيعي

اأمني عام جمل�س التعليم

9.35-10.20 �س
امل�شروع ال�طني مل�اءمة خمرجات التعليم 

العايل مع احتياجات �ش�ق العمل يف �شلطنة 
عمان .

الدكت�ر/ �شالم بن زويد الها�شمي                                            
رئي�س لجنة ال�ش�ؤون االإدارية والمالية للم�شروع جامعة 

ال�شلطان قاب��س

الفا�شلة/ �شيخة بنت محمد المخينية                        
ع�ش� اللجنة التنفيذية للم�شروع جامعة ال�شلطان 

قاب��س

10.20-11.05 �س
الت�جهات العاملية للث�رة ال�شناعية الرابعة، 

وانعكا�شاتها على التعليم و�ش�ق العمل. 

الربوفي�ش�ر/ ك��شتا�س كري�ش�
نائب رئي�س جامعة م�شقط للم�شاريع، وعالقات �ش�ق 

العمل

ا�شرتاحة11.05-11.25 �س
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مقدم العر�سورقة العملالفرتة الزمنية

12.10-11.25
واقع االقت�شاد العماين وت�جهاته امل�شتقبلية، 

وانعكا�س ذلك على التعليم والت�ظيف.

�شاحب ال�شم� ال�شيد الدكت�ر /اأدهم بن تركي اآل 
�شعيد - اأ�شتاذ م�شاعد - كلية االقت�شاد والعل�م 

ال�شيا�شية جامعة ال�شلطان قاب��س

مناق�شة13.10-12.10

14.30-13.10
وجبة الغداء

رئيس الجلسة: سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي عضو مجلس الشورى.	 
مقرر الجلسة: المكرم الدكتور نبهان بن سيف اللمكي، عضو مجلس الدولة، خبير الدراسات والبحوث باألمانة العامة  لمجلس التعليم.	 





ملحق )4( 

فرق اإلعداد والتنظيم للندوة



133

الفريق الفني

1
ال�شيدة الدكت�رة/ اأمــل بنت عبداهلل 

الب��شعيديــة
رئي�شًاخبرية التعليم باالأمانة العامة ملجل�س التعليم

ع�ش�ًاخبري البح�ث والدرا�شات باالأمانة العامة ملجل�س التعليماملكرم الدكت�ر/ نبهان بن �شيف اللمكي2

ع�ش�ًاخبري ال�ش�ؤون االأكادميية باالأمانة العامة ملجل�س التعليمالدكت�ر/ م�شع�د بن علي احلارثي3

الدكت�ر/ �شامل بن زويد الها�شمي4
اأ�شتاذ م�شاعد بكلية الرتبية ومدير دائرة  التخطيط واالإح�شاء 

بجامعة ال�شلطان قاب��س
ع�ش�ًا

ع�ش�ًاخبرية تدريب ب�زارة الق�ى العاملةالدكت�رة/ ميم�نة بنت عبداهلل الرواحية5

ع�ش�ًاخبرية �ش�ؤون املجال�س واللجان ب�زارة التعليم العايلال�شيدة/ ح�رية بنت �شلطان الب��شعيدية6

ع�ش�ًامديرة املكتب الفني للدرا�شات والتط�ير ب�زارة الرتبية والتعليمالدكت�رة / �شعاد بنت مبارك الف�رية٧

ع�ش�ًامدير دائرة الدرا�شات والبح�ث ب�زارة التعليم العايلالفا�شل/ �شيف بن حمد ال�شملي8

ع�ش�ًامدير دائرة اجلل�شات واللجان باالأمانة العامة ملجل�س التعليمالفا�شل/ نعمان بن حممـد الرحبـي٩

ع�ش�ًامدير م�شاعد دائرة املجال�س واللجان ب�زارة الق�ى العاملةالفا�شل/ �شيف بن علي البادي10

الفا�شل/ علي بن  عبداهلل العمريي11
مدير دائرة قطاع امل�ارد الب�شرية باالأمانة العامة ملجل�س 

التخطيط
ع�ش�ًا

الفا�شل/ �شلطان بن �شيف اليعربـي12
مدير م�شاعد  دائرة اجلل�شات واللجان باالأمانة العامة ملجل�س 

التعليم
ع�ش�ًا
ومقررًا
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فريق مراجعة تقرير الندوة من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس

�شاحب ال�شم� ال�شيد الدكت�ر/ اأدهم بن تركي اآل �شعيد1

املكرم الدكت�ر/ �شعيد بن مبارك املحرمي2

الدكت�ر/ �شاهد بن حمم�د البل��شي3

الفريق اإلداري والمالي واإلعالمي من األمانة العامة لمجلس التعليم

رئي�شًاالفا�شل/عبدالكرمي بن اإبراهيم امليمني1

ع�ش�ًاال�شيدة /غ�ش�ن بنت بدر الب��شعيدية2

ع�ش�ًاالفا�شل/ حممد بن عي�شى الرا�شدي3

ع�ش�ًاالفا�شلة / رقية بنت �شيف املحروقية4

ع�ش�ًاالفا�شل/ عبدالرحمن بن �شعداهلل العربي5

ع�ش�ًاالفا�شل/ حممد بن �شالح ال�شق�شي                         6

ع�ش�ًاالفا�شل/ منذر بن علي املنذري                         ٧

ع�ش�ًاالفا�شلة/ �شلمى بنت حممد املعمرية               8

ع�ش�ًاالفا�شل/ ي��شف بن اأحمد ال�شرقي                 ٩
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التعليم والتوجهات التنموية وفرص 
التوظيف الحالية والمستقبلية

في سوق العمل
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