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الـمقدمة

يت�ضمن هذا الكتيب التقرير اخلتامي لندوة "التعليم يف �سلطنة عمان :الطريق �إىل امل�ستقبل" التي عقدت يف رحاب
فندق ق�صر الب�ستان مب�سقط يف الفرتة من� 20إىل  22ذي احلجة 1435هـ  ،املوافق � 14إىل �16أكتوبر 2014م .وقد
جاءت الندوة ا�ستجابة للتوجيهات ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه
اهلل ورعاه -ب�ضرورة مراجعة �سيا�سات التعليم وخططه وتطويرها مبا يتواءم مع متطلبات املجتمع و�سوق العمل،
و مواكبة ملا ي�شهده الع�صر احلا�ضر من حتوالت يف جميع مناحي احلياة ،باعتبار التعليم منطلق ًا �أ�سا�سي ًا لإعداد
املوارد الب�شرية امل�ؤهلة وتنمية قدراتها؛ لتتمكن من قيادة التنمية ال�شاملة والوفاء مبتطلباتها.
انطلقت الندوة من مبد�أ تو�سيع امل�شاركة املجتمعية يف م�ساعي التطوير التي يقوم بها جمل�س التعليم ،من خالل
�إطالع العاملني يف م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة واملعنيني به على الدرا�سات وامل�شاريع التي �أجنزها املجل�س يف
�إطار مراجعة املنظومة الرتبوية يف ال�سلطنة وتطويرها ،لتبادل اخلربات واملعارف مع طيف وا�سع من املهتمني
بالتعليم واخلرباء و�صناع القرار ،بناء على �أن التعليم م�س�ؤولية اجلميع ،والبد �أن تت�ضافر اجلهود من �أجل الرقي
به لتحقيق م�ستقبل م�شرق لعمان و�أهلها.
يحتوي التقرير على �أهداف الندوة وحماورها وامل�ؤ�س�سات والهيئات امل�شاركة فيها ،ويت�ضمن فعالياتها و�أن�شطتها،
وي�شمل ملخ�صات الأوراق الأربع والع�شرين التي قدمت فيها موزعة على حماور الندوة الأ�سا�سية ،وقد تال ملخ�ص
كل ورقة �أهم الأفكار واملقرتحات التي ا�ستخل�صت من النقا�شات التي جرت حولها ،حتقي ًقا للغاية الرئي�سية
للندوة ،و�إثباتًا لدور املجتمع يف امل�شاركة يف تقدمي الر�ؤى والت�صورات والأفكار يف ق�ضايا التعليم املتنوعة.
لقد كانت اال�ستف�سارات والآراء التي قدمها احلا�ضرون يف جل�سات الندوة ،وتلك التي وردت من املتابعني للندوة
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حمط اهتمام اللجنة العلمية؛ حيث عملت على جمعها وت�صنيفها ثم مراجعتها
وتدقيقها ،لت�أخذ طريقها �إىل اللجان والفرق التي �أعدت امل�شاريع و املبادرات املعرو�ضة يف الندوة للنظر فيها،
واتخاذ املنا�سب ب�ش�أنها.
�آملني �أن يجد القارئ الكرمي يف هذا التقرير مرج ًعا واف ًيا لفعاليات الندوة وم�ضامينها ،ويقدم له �صورة �أمينة ملا
جرى فيها من تفاعل بناء ونقا�ش هادف� ،أبرز حمورية ق�ضايا التعليم ،ودلل على �أهمية تطوير املنظومة الرتبوية،
و�ضرورة �إ�شراك املجتمع ب�أطيافه وقطاعاته املختلفة يف ر�سم �سيا�سات التعليم ومراجعة خططه وبراجمه.
واهلل املوفق.
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�أهداف الندوة
•عر�ض امل�شاريع التي �أعدها جمل�س التعليم بهدف تطوير منظومة التعليم يف �سلطنة ُعمان.
•تو�سيع امل�شاركة املجتمعية لإثراء امل�شاريع املقدمة.
•عر�ض وبلورة خارطة طريق مل�ستقبل التعليم يف �سلطنة ُعمان.
حماور الندوة
•فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان.
•درا�سة واقع التعليم يف �سلطنة ُعمان وتقوميه.
•الإطار الت�شريعي ملنظومة التعليم يف �سلطنة ُعمان.
•التخطيط اال�سرتاتيجي للتعليم يف �سلطنة ُعمان .2040
•التخطيط و�آفاقه امل�ستقبلية على التعليم والتدريب والت�شغيل.
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة
•جمل�س التعليم
•وزارة التعليم العايل
•وزارة الرتبية والتعليم
•وزارة القوى العاملة
•وزارة ال�صحة
•الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
•جامعة ال�سلطان قابو�س
•الهيئة ال ُعمانية لالعتماد الأكادميي
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برنامج حفل االفتتاح

الوقت

اليوم الأول  -الثالثاء  2014/10/14م
قاعة عُمان

9:05-9:00

القر�آن الكرمي

9:15 – 9:05

كلمة جمل�س التعليم

9:25-9:15

عر�ض فيلم "�آفاق التعليم يف ال�سلطنة"

9:35-9:25

عر�ض مرئي مللخ�صات امل�شاريع واملبادرات املقدمة يف الندوة

11:05-9:40

اجلل�سة العامة الأوىل
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برنامج الجلسات

اليوم الأول(الثالثاء)  20 :ذو احلجة  1435هـ املوافق � 14أكتوبر 2014م
التوقيت

اجلل�سات العامة

املتحدث

10.00 –9.40

م�شروع اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �سلطنة ُعمان 2040

�سعادة /د .عبداهلل بن حممد ال�صارمي

10.20 - 10.00

م�شروع �إعادة هيكلة منظومة التعليم

د .عامر بن عو�ض الروا�س

11.05 - 10.25

مناق�شة

11.30 - 11.05

ا�سرتاحة

التوقيت

اجلل�سات املتزامنة (تعقد يف التوقيت نف�سه)

املتحدث

11.50-11.30

درا�سة �إعادة هيكلة نظام التعليم العايل

د� .سامل بن �سعيد التوبي

12.10-11.50

ا�سرتاتيجية �إدارة التعليم

�أ .د� .صاحلة عبداهلل عي�سان

12.50-12.10
11.50-11.30

درا�سة الطاقة الإ�ستيعابية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل

د� .أحمد بن حممد الهنائي

12.10-11.50

ا�سرتاتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية وقطاعات العمل

د� .سناء بنت �سبيل البلو�شية

12.50-12.10
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مناق�شة

مناق�شة

11.50-11.30

درا�سة �أنظمة �إدارة جودة التعليم

د .يون�س بن خلفان الأخزمي

12.10-11.50

ا�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم

د� .سامل بن ر�ضا ر�ضوي

12.50-12.10

مناق�شة

1.50-12.50

الغداء

رئي�س اجلل�سة

املقرر

القاعة

�سعادة ال�شيخ /د .علي بن طالب الهنائي

د .حم�سن بن نا�صر ال�ساملي

قاعة ُعمان

مناق�شة
ا�سرتاحة
رئي�س اجلل�سة

املقرر

القاعة

د� .أحمد بن حممد القا�سمي

د .حممد بن خمي�س الفار�سي

قاعة ُعمان

مناق�شة
�سعادة /حبيب بن حممد الريامي

د .حممد بن طالب الكيومي

قاعة جمان

مناق�شة
�سعادة /د .ع�صام بن علي الروا�س

د .حممد بن �سيف البو�سعيدي

قاعة قنتب

مناق�شة
الغداء
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اليوم الثاين (الأربعاء)  21 :ذو احلجة  1435هـ املوافق � 15أكتوبر 2014م
التوقيت

اجلل�سات العامة

املتحدث

9.20-9.00

م�شروع وثيقة فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان

�سعادة  /د .حمود بن خلفان احلارثي

9.40-9.20

م�شروع قانون التعليم املدر�سي

د .بدر بن حمود اخلرو�صي

10.00 -9.40

م�شروع قانون التعليم العايل

د� .سيف بن �أحمد الرواحي

10.40-10.00

مناق�شة

11.10-10.40

ا�سرتاحة

التوقيت

اجلل�سات املتزامنة (تعقد يف التوقيت نف�سه)

املتحدث

11.30 -11.10

درا�سة �إعادة هيكلة التعليم العام

د .خمي�س بن �سعود التوبي

11.50 -11.30

ا�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير

�أ .د� .صاحلة عبداهلل عي�سان

12.30 – 11.50

مناق�شة

 11.30 -11.10درا�سة تنويع التعليم العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �سوق العمل د .عبداحلكيم بن هالل الإ�سماعيلي
11.50 -11.30
12.30 – 11.50
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د .هناء بنت حممد �أمني

ا�سرتاتيجية متويل التعليم
مناق�شة

11.30 -11.10

النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان :تطويره وتنفيذه

د� .سامل بن ر�ضا ر�ضوي

11.50 -11.30

م�شروع م�ؤ�شرات الأداء مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة

الفا�ضلة /جوخة بنت عبداهلل ال�شكيلية

12.30 – 11.50

مناق�شة

1.30–12.30

الغداء

رئي�س اجلل�سة

املقرر

القاعة

�سعادة ال�شيخ /علي بن نا�صر املحروقي

د .عبداهلل بن م�سلم الها�شمي

قاعة ُعمان

مناق�شة
ا�سرتاحة
رئي�س اجلل�سة

املقرر

القاعة

د .عبداهلل بن خمي�س الكندي

د� .سليمان بن �سيف الغتامي

قاعة جمان

مناق�شة

الفا�ضل /هالل بن حمد احل�سني

الفا�ضلة /منى بنت حربا�س ال�سليمية

قاعة ُعمان

مناق�شة

�أ .د� .أحمد بن خلفان الرواحي

د .حم�سن بن حمود الكندي

قاعة قنتب

مناق�شة
الغداء
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اليوم الثالث (اخلمي�س)  22 :ذو احلجة  1435هـ املوافق � 16أكتوبر 2014م
التوقيت

اجلل�سات العامة

املتحدث

9.20– 9.00

التعليم والتدريب والت�شغيل :التخطيط و�آفاق امل�ستقبل

�أ .د� .سمري ر�ضوان

9.40 –9.20

جتويد التعليم املدر�سي

د .را�شد بن حممد احلجري

10.20 – 9.40

مناق�شة

10.50 –10.20

ا�سرتاحة

التوقيت

اجلل�سات املتزامنة (تعقد يف التوقيت نف�سه)

املتحدث

11.10 – 10.50

املركز الوطني للتقومي الرتبوي واالمتحانات

د .زوينة بنت �صالح امل�سكرية

11.30 - 11.10

م�شروع تقييم املدار�س يف �سلطنة ُعمان

د� .أحمد بن حممد الهنائي

12.10 – 11.30
11.10 – 10.50

تطوير املناهج الدرا�سية  :عملية م�ستمرة

د .حمد بن م�سلم البو�سعيدي

11.30 - 11.10

املعايري املهنية

د .حممد بن م�صطفى النجار

12.10 – 11.30
11.10 – 10.50
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مناق�شة

مناق�شة

املركز التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني

11.50 – 11.10

مناق�شة

1.20–12.30

حفل ختام الندوة

2.20– 1.20

الغداء

د .بدرية بنت حممد الندابية

رئي�س اجلل�سة

املقرر

القاعة

�سعادة /د .منى بنت �سامل اجلردانية

د .ريا بنت �سامل املنذرية

قاعة ُعمان

مناق�شة
ا�سرتاحة
رئي�س اجلل�سة

املقرر

القاعة

د .علي بن ح�سن اللواتيا

د� .أمل بنت عبيد املجينية

قاعة ُعمان

مناق�شة

د .حمد بن ها�شم الذهب

د .فاطمة بنت يو�سف البو�سعيدية

قاعة جمان

مناق�شة

�سعادة ال�شيخ /حممد بن حمدان التوبي

الفا�ضل� /أحمد بن حميد التوبي

قاعة قنتب

مناق�شة

حفل ختام الندوة
الغداء

19

كلمة مجلس التعليم
في حفل االفتتاح
معالي د .راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نائبة رئيس مجلس التعليم
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم الإن�سان ما مل يعلم ،جعل العلماء ورثة الأنبياء ،ورفع من �ش�أن العلم واملعلم
واملتعلم على حد �سواء ،وال�صالة وال�سالم على من �أوحي �إليه بالقر�آن ،وب�آية " اقر�أ " ُا�س ُتهِ ل عليه ذكر الرحمن،
حممد بن عبداهلل املبعوث رحمة للإن�س واجلان ،وعلى �آله و�صحبه الربرة الكرام.
�صاحب ال�سمو ال�سيد �أ�سعد بن طارق بن تيمور املوقرممثل جاللة ال�سلطان ،راعي احلفل
�أ�صحاب ال�سمو� ،أ�صحاب املعايل ،املكرمون �أع�ضاء جمل�س الدولة� ،أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
�أ�صحاب ال�سعادة ،الأخوة الأفا�ضل العاملون يف قطاع التعليم� ،أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات� ،ضيوفنا الكرام:
ي�سرين �أن �أرحب بكم جمي ًعا يف م�ستهل هذه الندوة الوطنية "التعليم يف �سلطنة عمان :الطريق �إىل امل�ستقبل"،
التي ينظمها جمل�س التعليم بهدف عر�ض امل�شاريع واملبادرات التي �أعدها املجل�س و�أ�شرف عليها لتطوير منظومة
التعليم يف ال�سلطنة� ،سائل ًة اهلل ـ جلت قدرته ـ �أن يكتب للقائنا هذا التوفيق وال�سداد .
لقد كان التعليم ـ وما يزال ـ عماد الأمم يف بناء احل�ضارة ،وتنمية املجتمعات ،وتوجيه م�سارات التنمية ،من
خالل تو�سيع فهم الأفراد للحياة ،ومتكينهم من مهارات التعامل معها ،وحتفيزهم على �إظهار مواهبهم،
والإبداع يف تطوير طرائق معي�شتهم ،وتوفري الكفايات واملهارات املنا�سبة لتح�سني قدراتهم يف التعامل مع
املعطيات واملتغريات كافة ،مبا ي�ضمن �سبل العي�ش الكرمي للإن�سانية جمعاء.
وجه ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
وملا كان التعليم �أ�سا�س بناء الإن�سان الذي هو هدف التنمية وغايتها ،فقد ّ
قابو�س بن �سعيد املعظم ـ حفظه اهلل ورعاه ـ ـ يف منا�سبات كثرية �إىل االهتمام بالتعليم ،باعتباره ال�سبيل الأمثل
لإعداد القوى الوطنية القادرة على و�ضع خطط التنمية يف �شتى املجاالت ،وتنفيذ براجمها ،و�إدارة عملياتها مبا
يحقق الغايات املن�شودة ،وفق امل�ستويات املطلوبة من اجلودة والإتقان ،ومبا ي�ضمن التعامل ال�سليم املبني على
التفكري املنطقي واملنهج العلمي مع املتغريات وامل�ستجدات العاملية بكل كفاءة واقتدار�،أخذا يف االعتبار املحافظة
على الهوية احل�ضارية العمانية امل�ستمدة من الثقافة العربية الإ�سالمية.
وال ريب يف �أن تطوير التعليم هو ال�سبيل املو�صل �إىل حتقيق التنمية ال�شاملة مبا تقت�ضيه من �إحداث تغيريات
بنيوية يف الهياكل االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،بهدف االرتقاء باملجتمع �إىل امل�ستوى الذي نن�شده ا�ستيعا ًبا
وا�ستخداما؛ فالغاية من التعليم هي بناء الإن�سان الذي يعد الرثوة احلقيقية لأي جمتمع ،فمهما
إبداعا
إنتاجا و� ً
ً
و� ً
توافرت مقومات الرثاء املادي ،ف�إن تنميته تتوقف على م�ستوى العن�صر الب�شري امل�ؤهل ،والكفاءات املاهرة
يف خمتلف القطاعات اخلدمية والإنتاجية .وقد قطعت ال�سلطنة ـ بحمد اهلل ـ ً
�شوطا كبريا يف هذا املجال� ،إذ
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انت�شرت م�ؤ�س�سات التعليم مبختلف م�ستوياته وجماالته يف ربوع ال�سلطنة كافة ،وكانت هذه �أولوية حر�صت
عليها احلكومة ،م�ستلهمة ر�ؤاها من النظرة الثاقبة لباين نه�ضة عمان احلديثة جاللة ال�سلطان املعظم ـ
حفظه اهلل ورعاه ـ .
�إن التعليم يعد نقطة االرتكاز لرفد البالد بالعقول القادرة على دفع عجلة التنمية والتطور نحو الأف�ضل ،ويف
هذا املقام نوجه كلمة �شكر وتقدير للمعلم واملعلمة وجلميع العاملني يف الطواقم الإدارية والإ�شرافية والفنية
وامل�ساندة يف قطاع التعليم �إذ هم جميع َا القلب الناب�ض  ،واملحور الرئي�سي يف االرتقاء مب�ستوى طالبنا يف
م�ؤ�س�سات التعليم املختلفة ،وبهم يتحقق النجاح ب�إدراكهم �أن مهنة املعلم هي ر�سالة الأنبياء واملر�سلني ،
مدركني �سعيهم لالرتقاء مبهنتهم ال�شريفة هذه لبناء �أجيال عمان امل�ستقبل و�أن ي�سهموا يف توجيه الن�شئ
�إىل مكارم الأخالق والقيم الفا�ضلة ،كما ن�أمل منهم �أن يقوموا بدورهم يف بذل كل جهد خمل�ص لتطوير
�أنف�سهم واكت�ساب االجتاهات الإيجابية نحو هذه املهنة النبيلة ،و�أن يكونوا دائما و�أبد ًا ال�سراج الوهاج الذي
ينري طريق امل�ستقبل للتعليم يف هذا الوطن العزيز .فطوبى للمخل�صني من الرتبويني واملعلمني الذين �أخذوا
على عاتقهم �أمانة العلم وتربية ال�شبيبة العمانية ،وطوبى لكل يد امتدت مل�ساندتهم ودعمهم يف م�ساعيهم
اخلرية �سائلني اهلل لهم التوفيق وال�سداد.
�أ ّيها احلفل الكرمي
لقد وجه ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – �أيده اهلل  -مبراجعة �سيا�سات التعليم
وخططه وبراجمه ،وتطويرها مبا يواكب املتغريات التي ي�شهدها الوطن ،واملتطلبات التي يفر�ضها التقدم
العلمي والتطور احل�ضاري ،وقد توج ذلك ب�صدور املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم ( )2012/48ب�إن�شاء
جمل�س التعليم و�إ�صدار نظامه والذي يهدف �إىل النهو�ض بالتعليم مبختلف �أنواعه ومراحله وخمرجاته
والعمل على �ضمان جودته وذلك مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات �سوق العمل.
وقد تبنى املجل�س منذ �إن�شائه جملة من الربامج وامل�شاريع الهادفة �إىل تطوير منظومة التعليم يف ال�سلطنة،
لعل من �أبرزها م�شروع �إعادة �صياغة فل�سفة التعليم ،وحتديث اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �سلطنة عمان
 ،2040وم�شروع �إعادة هيكلة منظومة التعليم ،وم�شروع قانوين التعليم املدر�سي والتعليم العايل ،وم�شاريع
جتويد الأداء املدر�سي ،وغريها من امل�شاريع الأخرى والتي �ستُعر�ض نتائجها يف هذه الندوة ،و�ست�أخذ هذه
امل�شاريع ـ ب�إذن اهلل ـ طريقها نحو التنفيذ وفق برنامج زمني مت�سق مع خطط التنمية اخلم�سية القادمة.
لقد قام ب�إعداد هذه امل�شاريع نخبة من الكوادر الوطنية العمانية امل�ؤهلة ومن اخلرباء واملخت�صني الدوليني،
وا�ضعني ن�صب �أعينهم معطيات الواقع ،وحتديات املرحلة احلالية ،والتجارب احلديثة ،والتطلعات
واطالع
امل�ستقبلية ،بعد درا�سة وافية للميدان الرتبوي وما يزخر به من �إيجابيات ،وما يعرتيه من �صعوبات،
ٍ
22

على جتارب الدول املتقدمة يف هذا املجال ،و�صيغت بناء على ذلك التو�صيات واملقرتحات املقدمة يف كل
م�شروع ،لتمثل نقطة االنطالق نحو التطوير املبني على �أ�س�س الواقع و�آمال امل�ستقبل.
�إن الغاية الأ�سا�سية لهذه الندوة عر�ض م�شاريع تطوير التعليم على اخلرباء واملخت�صني واملعنيني بالتعليم
مبختلف �أنواعه وم�ستوياتهُ ،بغية تبادل الآراء والأفكار ،و�إثراء املبادرات وامل�شاريع املقدمة ،ورفدها بر�ؤى
امل�شاركني وجتاربهم ومقرتحاتهم ،و�صوال �إىل بلورة �صورة �شاملة ملا ينبغي �أن تتجه �إليه املنظومة الرتبوية.
�أيها احلفل الكرمي
�إن تطوير التعليم عبارة عن �سل�سلة من العمليات التي حتتاج �إىل ت�ضافر اجلهود بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملجتمع بكامل �أطيافه ومكوناته ،ومن هنا فقد جاء تنظيم هذه الندوة لتعزيز م�شاركة الأفراد وامل�ؤ�س�سات
املعنية لالطالع على م�شاريع التطوير ،و�إبداء الر�أي فيها كخطوة �أ�سا�سية نحو ا�ستيعابها والوعي بعنا�صرها،
واال�سهام يف تنفيذها لتجد طريقها نحو النجاح يف حتقيق الغايات التي تق�صدها ـ مب�شيئة اهلل ـ .
ويف هذا املقام ي�ؤكد جمل�س التعليم على �أن التعليم �ش�أن جمتمعي ،و�أن معطيات احلا�ضر ومتطلبات املرحلة
املقبلة ت�شريان �إىل �ضرورة �إيجاد �شراكة حقيقية لتطوير التعليم ودعمه من قبل الأ�سرة يف املقام الأول،
وم�ؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين كافة ،خدم ًة للوطن وا�سهام ًا يف بناء املواطن
العماين الذي يعد املحرك الأ�سا�سي للتنمية ال�شاملة يف هذا الوطن املعطاء.
�أيها احل�ضور الكرمي
ختاما ال ي�سعني �إال �أن �أوجه ال�شكر اجلزيل لأع�ضاء جمل�س التعليم املوقر ،والأمانة العامة للمجل�س على
جهودهم املتوا�صلة يف تنفيذ �سيا�سات املجل�س ومهامه لي�ضطلع بدوره املن�شود ،كما �أنني �أزجي بالغ ال�شكر
للوزارات والوحدات احلكومية املعنية بقطاع التعليم كافة ،و�إىل كل الكفاءات العمانية التي �أ�سهمت يف
�إجناز هذه امل�شاريع الرتبوية التعليمية ،وكذلك اللجان التي قامت بالإعداد والإ�شراف على �أعمال هذه
الندوة وتنظيم فعالياتها وبراجمها ،ولكل اجلهات امل�شاركة يف الندوة.
وال�شكر العميم مو�صول كذلك لكم �أ�صحاب ال�سمو و�أ�صحاب املعايل واملكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة واحل�ضور
الكرام على ت�شريفكم وم�شاركتكم يف هذا احلدث العلمي املهم ،راجني لهذا امللتقى كل التوفيق والنجاح.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة اللجنة المنظمة
في حفل الختام
سعادة د .سعيد بن حمد الربيعي
أمين عام مجلس التعليم
رئيس اللجنة الرئيسية للندوة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ,القائل يف كتابه الكرمي " وقل رب زدين علما"  ,وال�صالة وال�سالم على من �أر�سل للعاملني معلم ًا
وهادي ًا وب�شريا – وداعي ًا �إىل اهلل ب�إذنه و�سراجا منري ًا.
معايل الدكتور /يحيى بن حمفوظ املنذري – رئي�س جمل�س الدولة املوقر راعي حفل اخلتام
�أ�صحاب املعايل – املكرمني �أع�ضاء جمل�س الدولة – �أ�صحاب ال�سعادة – احل�ضور الكرام – �أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته – و�أ�سعد اهلل م�ساءكم بكل خري.
�أيها احل�ضور الكرمي ..
�إنكم تدركون �إن تطوير التعليم م�س�ألة حتظى باهتمام بالغ من جميع دول العامل لإحداث التقدم املن�شود لتوفري مقومات
الإبداع واالبتكار يف عامل تت�سارع فيه منتجات العقل الب�شري وتت�سع فيه نطاق املبتكرات االلكرتوينة وتوجه اال�ستثمارات يف
خمتلف جماالت املعرفة والبحث العلمي ،وغدا اعتماد املناف�سة االقت�صادية مبني على قدرة الإن�سان على الإنتاج والدخول �إىل
جماالت العلم املتطورة .ويتطلب كل ذلك تطوير مهارات الكفاءات الوطنية لتمكينها من التعامل مع معطيات الع�صر والتكيف
مع متغرياته .لذا ف�إن التخطيط امل�ستمر للتعليم �سوف يعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة للتنمية املعرفية واالقت�صادية
ل�صقل املواهب والقدرات الوطنية.
واالجتماعية ،ويعطي فر�صا متزايد ًة
ِ
ويف بلدنا العزيز �سلطنة عمان يعد قطاع التعليم �أحد القطاعات الأكرث ا�ستفاد ًة من خطط التطوير التي تقوم بها احلكومة،
وهو �أحد املحاور الرئي�سية للر�ؤية امل�ستقبلية للتنمية ،على اعتبار �إن الإن�سان العماين هو هدف التنمية وغايتها ،وهو �أداتها
وامل�ستفيد منها يف الوقت نف�سه .ومن هنا �أدركت الدولة �إن تطوير قدرات الفرد املعرفية وتنمية خرباته املهنية ,يعد ً
�شرطا
�أ�سا�س ًيا لتمكينه من الإ�سهام يف تنمية املجتمع وتبني املبادرة للو�صول �إىل �سوق العمل ،مبا يتوافقو قدراته وخرباته وحتقيق
تطلعاته.
�أيها احل�ضور الكرمي ..
لقد جاء عقد هذه الندوة الوطنية انطالق ًا من الر�ؤية ال�سامية ملوالنا ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
وا�ستلهاما لتوجيهاته ال�سامية الكرمية املطاعة ,للنهو�ض بقطاع التعليم بال�سلطنة
املعظم – حفظه اهلل ورعاه – وا�ستجاب ًة
ً
مبختلف �أنواعه ومراحله وخمرجاته والعمل على �ضمان جودته ،كما ت�أتي كذلك يف �إطار �سعي جمل�س التعليم الد�ؤوب �إىل
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�إيجاد نظام تعليمي عايل اجلودة ،مواكب ملتغريات الع�صر ،وملب ملتطلبات التنمية امل�ستدامة ،ومعزز للهوية الوطنية العمانية.
وقد �شرع املجل�س ومنذ �صدور املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي ب�إن�شائه رقم (� )2012/48إىل تبني عددًا من امل�شاريع واملبادرات
التطويرية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالتعليم والتخطيط كاف ًة  ،وبعد اكتمال تلك امل�شاريع ،جاءت الندوة الوطنية" :التعليم
يف �سلطنة عمان – الطريق �إىل امل�ستقبل" والتي ا�ستمرت مدة ثالثة �أيام بهدف تو�سيع امل�شاركة املجتمعية يف �إثراء امل�شاريع
واملبادرات املقدمة لتطوير كفاءة النظام التعليمي .وجنزم �أنه ومن خالل متابعتكم قد مل�ستم االهتمام البالغ والتفاعل الإيجابي
من احل�ضور ،وكذلك عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي من خمتلف �أطياف املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،الذي �سوف يرثي بال �شك هذه
امل�شاريع وي�ؤدي �إىل �إجراء التح�سينات الالزمة على وثائقها املعرو�ضة ،متهيدا لعر�ضها على جمل�س التعليم لإقرارها ومن ثم
اتخاذ الإجراءات الالزمة من قبل اجلهات املعنية لت�أخذ طريقها للتنفيذ.
�أيها احل�ضور الكرمي ..
با�سم معايل ال�سيد /خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين املوقر – رئي�س جمل�س التعليم،
ي�شرفني �أن �أتوجه بال�شكر اجلزيل ل�صاحب ال�سمو ال�سيد� /أ�سعد بن طارق بن تيمور �آل �سعيد املوقر – ممثل جاللة ال�سلطان،
لتكرمه برعاية حفل افتتاح هذه الندوة ،وكذلك ملعايل الدكتور /يحيى بن حمفوظ املنذري املوقر– رئي�س جمل�س الدولة
لت�شريفه برعاية حفل اخلتام.
كما تت�شرف الأمانة العامة للمجل�س بتوجيه جزيل التقدير وعظيم االمتنان ملعايل ال�سيد /خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
املوقر – وزير ديوان البالط ال�سلطاين – رئي�س جمل�س التعليم على اهتمامه الكبري وتوجيهاته ال�سديدة ومتابعه امل�ستمرة التي
كان لها بالغ الأثر يف جناح هذه الندوة – وال�شكر مو�صول كذلك لأ�صحاب املعايل وال�سعادة و الأفا�ضل �أع�ضاء جمل�س التعليم
على دعمهم املقدر لأمانة املجل�س.
وال�شكر مو�صول �أي�ضا �إىل اللجنة الرئي�سية واللجان الفرعية ،وكذلك ل�شركة درب املجرة التي �أ�سهمت وبنجاح يف تنظيم هذه
الندوة و�إدارتها .كما نخ�ص بال�شكر موظفي الأمانة العامة للمجل�س ملا بذلوه من جهد للإعداد والتح�ضري جلميع املتطلبات
املتعلقة بهذه الندوة.
كما نتقدم بال�شكر اجلزيل للجهات ال�شريكة معنا والتي من �أبرزها ديوان البالط ال�سلطاين واملرا�سم ال�سلطانية ووزارة الرتبية
والتعليم ووزارة التعليم العايل ووزارة القوى العاملة والأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط وجامعة ال�سلطان قابو�س والهيئة
العمانية لالعتماد الأكادميي.
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كما ال يفوتنا �أن ن�شكر اللجان والفرق الفنية التي بذلت جهد ًا كبري ًا يف �إعداد امل�شاريع واملبادرات التي �أ�شرف عليها املجل�س
خالل الفرتة املا�ضية ،ونقدر يف هذا املقام كل الكفاءات الوطنية التي �أ�سهمت يف �إجنازها بال�صورة امل�شرفة ،وكل التقدير
لر�ؤ�ساء اجلل�سات واملتحدثني واملقررين ،وكل من �أ�سهم يف جناح هذه الفعالية الوطنية.
وال�شكر والتقدير لو�سائل الإعالم املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة ،ونخ�ص بال�شكر قناة عمان مبا�شر على قيامها بتغطية
فعاليات الندوة.
وال�شكر كل ال�شكر لأ�صحاب املعايل واملكرمني و�أ�صحاب ال�سعادة وكل املخت�صني واخلرباء واملعنيني بال�ش�أن التعليمي ,والذين
ا�ستفدنا من وجودهم معنا كثري ًا – وال�شكر لكم جميعا �أيها احل�ضور الكرمي على تف�ضلكم بامل�شاركة البناءة يف احلوارات
واملناق�شات ،مقدرين لكم كل ذلك.
�أيها احل�ضور الكرمي ..
�إن التعليم ر�سالة �سامية ،وكل من حمل �أمانة العمل يف هذا املجال يدرك عظم امل�س�ؤولية و�أهميتها لأنها ترتبط ب�أغلى ثروات
الوطن -الإن�سان  -فاملعلم يف املدر�سة واملحا�ضر يف اجلامعة والكلية ،والعاملون يف املواقع الرتبوية املختلفة وجمال�س الإدارات
والأمناء وكل من له عالقة بالعملية التعليمية يعي متام ًا من موقعه �أن العمل يف املجال الرتبوي تكليف نبيل لأنه ي�سهم يف �إعداد
�أجيال عمان امل�ستقبل ،وبه ترقى عمان وتتقدم ،وهو م�س�ؤولية اجلميع ،وعلينا �أن نتحمل تلك الأمانة لرن�سم طريقا مل�ستقبل
التعليم لتكون عمان �أكرث �إ�شراقا وتقدما ب�إذن اهلل تعاىل.
وختام ًا ،ف�إننا نتوجه �إىل املوىل العلي القدير �أن يحفظ معلم عمان وراعي نه�ضتها املباركة ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم �أعزه ُ
اهلل و�أمده بال�صحة والعافية وجعله عزا وذخرا لهذا الوطن العزيز� .إنه �سميع جميب .ودامت
عمان جوهر ًة لل�سالم ،ومنرب ًا للعلم ،ومنار ًة للح�ضارة.

واهلل ويل التوفيق ،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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البيان الختامي
د .سالم بن زويد الهاشمي
األستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس
مدير دائرة التخطيط و اإلحصاء
رئيس اللجنة العلمية للندوة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على حممد النبي الأمني ،وعلى �آله الطاهرين و�صحبه الطيبني� ،أما
بعد،،،
فبحمد اهلل وتوفيقه وبرعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�سيد� /أ�سعد بن طارق �آل �سعيد املوقر ممثل جاللة
ال�سلطان عقد جمل�س التعليم بالتعاون مع عدد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية بقطاع التعليم يف ال�سلطنة الندوة
الوطنية «التعليم يف �سلطنة عمان :الطريق �إىل امل�ستقبل» يف رحاب فندق ق�صر الب�ستان مب�سقط يف الفرتة
من � 20إىل  22ذي احلجة 1435هـ املوافق له � 14إىل � 16أكتوبر 2014م .وقد جاءت هذه الندوة ا�ستجابة
للتوجيهات ال�سامية حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم-حفظه اهلل ورعاه -يف جمل�س
عمان ب�إجراء مراجعة وتقييم �شاملني للعملية التعليمية يف ال�سلطنة.
هدفت الندوة �إىل �إطالع امل�شتغلني يف خمتلف قطاعات التعليم واملعنيني به على امل�شاريع واملبادرات التي
�أجنزها جمل�س التعليم �ضمن جهوده يف تطوير املنظومة التعليمية يف ال�سلطنة ،بغية تو�سيع امل�شاركة املجتمعية
ب�إ�شراك �أفراد املجتمع يف م�ساعي التطوير ،وا�ستخال�ص �أفكارهم و�آرائهم يف تلك امل�شاريع واملبادرات للرقي
بها لتحقيق الغايات املن�شودة منها.
وقد ُعر�ض يف الندوة �أرب ٌعة وع�شرون م�شروعا ومبادرةُ ،ق ّدم �سبعة منها يف ثالث جل�سات عامة ،و ُقدمت البقية يف
�سبع جل�سات متزامنة على مدار �أيام الندوة الثالثة ،وغطت امل�شاريع واملبادرات حماور الندوة اخلم�سة ،وهي:
فل�سفة التعليم يف �سلطنة عمان ،ودرا�سة واقع التعليم وتقوميه ،والإطار الت�شريعي ملنظومة التعليم ،والتخطيط
اال�سرتاتيجي للتعليم ،والتخطيط و�آفاقه امل�ستقبلية على التعليم والتدريب والت�شغيل.
�شارك يف الندوة ممثلون عن امل�ؤ�س�سات التعليمية من اجلامعات ،والكليات واملعاهد احلكومية واخلا�صة ،ولفيف
وا�سع من فئات املجتمع وقطاعاته وم�ؤ�س�ساته� ،أبرزهم الطلبة و�أولياء الأمور ،والأكادمييون واملخت�صون و�أهل
العلم والفكر والثقافة ،كما �شارك ممثلون عن الوزارات والهيئات واملجال�س احلكومية ،وعدد من �شركات
القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�ساته.
وحر�صت الأمانة العامة ملجل�س التعليم على تو�سيع دائرة امل�شاركة ،والأخذ بوجهات نظر املجتمع با�ستخدام
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و�سائل التقنية احلديثة للتوا�صل االجتماعي يف �أثناء الندوة وخالل مراحل التح�ضري لها وفق خطة �إعالمية
�أعدت لهذا الغر�ض.
حظيت جل�سات الندوة يف �أيامها الثالثة مبناق�شات ثرية ،ومداخالت مثمرة ،و ُقدمت فيها الكثري من الأفكار
والر�ؤى واخلربات والتجارب ،ومتازجت فيها الآراء والت�صورات ،فعك�ست حمورية الق�ضايا التعليمية التي
تناولتها الندوة؛ وخا�صة فل�سفة التعليم وا�سرتاتيجيته وقانوين التعليم املدر�سي والتعليم العايل ،وحماور درا�سة
�إعادة هيكلة منظومة التعليم ،وجماالت جتويد التعليم ب�شقيه املدر�سي والعايل ،و�أظهرت �أهمية التخطيط
و�آفاقه امل�ستقبلية و�أثره يف التعليم والتدريب والت�شغيل.
كما عك�ست الأهمية البالغة التي حتظى بها امل�ؤ�س�سات التعليمية على تنوعها وتعدد م�ستوياتها ،و�ضرورة تطوير
املنظومة التعليمية وحتديثها مبا يتنا�سب واحلراك املعريف والفكري واالجتماعي واالقت�صادي الذي ي�شهده
املجتمع ،ويعي�شه العامل؛ و�أظهرت احلاجة امللحة �إىل امل�شاريع واملبادرات التي �أجنزها جمل�س التعليم ،يف �سعيه
نحو حتديث �أطر عمل النظام التعليمي يف املجاالت الفل�سفية والت�شريعية والأكادميية والإدارية واملالية.
لقد د ّللت النقا�شات امل�ستفي�ضة التي �شهدتها جل�سات الندوة على �أهمية �إ�شراك كافة �أطياف املجتمع ومكوناته
يف تطوير منظومة التعليم ،وتبادل املعارف والتجارب بني امل�س�ؤولني واخلرباء واملخت�صني واملعنيني لالرتقاء
بالنظام التعليمي ،ورفع كفاءته ،وحتقيق عنا�صر اجلودة فيه ،من �أجل الو�صول به �إىل الغايات املن�شودة؛ الأمر
الذي ي�ؤكد �ضرورة الوقوف على ما خل�صت �إليه الندوة من �أفكار وت�صورات �أثرت امل�شاريع واملبادرات ،ودرا�سة
تلك الأفكار والت�صورات ،والعمل على الأخذ باملنا�سب منها.
وقد عنيت اللجنة العلمية يف هذه الندوة بتدوين خال�صات النقا�شات ،وتنظيمها ،وت�صنيفها وفق حماور الندوة،
و�ستكون حمل اهتمام الأمانة العامة ملجل�س التعليم� ،إذ �ستحيلها �إىل اللجان التي �أجنزت امل�شاريع واملبادرات
املعرو�ضة ،لدرا�ستها ورفعها ملجل�س التعليم التخاذ املنا�سب ب�صددها.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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األف���ك���ار وال��م��ق��ت��رح��ات
المستخلصة من الندوة
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استراتيجية التعليم
•مشروع االستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040
•استراتيجية إدارة التعليم
•استراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل
•استراتيجية بناء الجودة في التعليم
•استراتيجية البحث العلمي والتطوير
•استراتيجية تمويل التعليم
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م�شروع اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �سلطنة عمان 2040
تقدمي� :سعادة د .عبد اهلل بن حممد ال�صارمي
رئي�س الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�سرتاتيجية التعليم

لق���د حققت ال�سلطنة �إجن���ازات وا�ضحة يف قطاع التعليم متثلت يف
التحاق ( )%97.8من الأطفال الذين هم يف �سن التعليم الأ�سا�سي
باملدار����س وارتفع معدل االلتح���اق بالتعليم ما بعد الأ�سا�سي لي�صل
�إىل ( .)%84.3وبل���غ مع���دل التح���اق الطلب���ة بالتعلي���م العايل يف
الفئ���ة العمري���ة ( )% 28.7( )24-18يف ع���ام 2012م مقارنة ب
( )%12.6يف ع���ام 2000م� .إال �أن ه���ذه الإجن���ازات ترك���زت على
ن�ش���ر مظلة التعليم واجلوانب الكمية له ،يف حني بقيت جودة نظام
التعلي���م ت�شكل حتدي���ا ملحوظا ،ف�ض�ل�ا عن �أن الرتكي���ز كان على
م�ؤ�س�سات التعليم بدال من منظومة التعليم.
ويواج���ه قط���اع التعلي���م العدي���د من التحدي���ات م���ن �أبرزها تعدد
اجله���ات الإ�شرافية على التعليم وال �سيما التعليم العايل ،واحلاجة
�إىل حت�س�ي�ن ج���ودة خمرجات نظ���ام التعليم وتوف�ي�ر فر�ص العمل
املنا�سب���ة لها ،وندرة الكف���اءات البحثية العالي���ة ،واالعتماد ب�شكل
كب�ي�ر عل���ى احلكومة م�ص���درا لتموي���ل التعليم .وتقت�ض���ي مواجهة
ه���ذه التحديات �إيجاداحللول املنا�سبة لها ب�أ�سلوب علمي ومنهجي،
وو�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ومتكاملة ملنظومة التعليم.
وت�أت���ي اال�سرتاتيجي���ة الوطنية للتعلي���م  2040ا�ستجابة للتوجيهات
ال�سامي���ة حل�ض���رة �صاح���ب اجلاللة ال�سلط���ان قابو�س ب���ن �سعيد
املعظ���م – حفظ���ه اهلل ورعاه  -يف كلمت���ه يف جمل�س ُعمان 2011م
و 2012م ب�إج���راء تقيي���م �شام���ل للعملي���ة التعليمي���ة ،ترتك���ز على
درا�س���ات متخ�ص�ص���ة ق���ام به���ا جمموعة م���ن اخل�ب�راء املحليني
والدولي�ي�ن ،وت�أخذ يف االعتبار امل�ستجدات الت���ي طر�أت على قطاع
التعلي���م .ومتثل���ت ر�ؤية اال�سرتاتيجي���ة الوطنية للتعلي���م يف �سلطنة
ُعم���ان  2040يف بناء موارد ب�شرية متتل���ك املهارات الالزمة للعمل
واحلي���اة مما ميكنها م���ن العي�ش منتجة يف ع���امل املعرفة ،وم�ؤهلة
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للتكي���ف مع متغ�ي�رات الع�ص���ر ،وحمافظة عل���ى هويته���ا الوطنية
وقيمها الأ�صيلة ،وقادرة على الإ�سهام يف رقي احل�ضارة الإن�سانية.
وبني���ت اال�سرتاتيجي���ة عل���ى �أربع���ة �أ�س����س متهد الطري���ق خلم�س
ا�سرتاتيجي���ات فرعي���ة ،يناق����ش كل منها جانب ًا معين��� ًا من جوانب
عملي���ة تطوير التعليم .والأ�س�س الأربعة هي :تبني �إطار عمل جديد
للتعلي���م ،وبن���اء الق���درات يف النظ���ام التعليمي ،ونق���ل امل�س�ؤوليات
للم�ؤ�س�سات التعليمية ،وتبني �أ�سلوب مبني على املخرجات.
وق���د ت�ضمن���ت اال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة للتعلي���م  2040خم����س
ا�سرتاتيجيات فرعية هي :ا�سرتاتيجية �إدارة التعليم ،وا�سرتاتيجية
التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراح���ل التعليمية وقطاعات العمل،
وا�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم ،وا�سرتاتيجية البحث العلمي
والتطوير ،وا�سرتاتيجية متويل التعليم.
وق���د و�ضع���ت ه���ذه اال�سرتاتيجي���ات وفق��� ًا للأ�س����س العام���ة لهذه
اال�سرتاتيجي���ة ،وبني���ت عل���ى درا�س���ات وتو�صي���ات �أوراق العم���ل
ودرا�س���ات الف���رق البحثي���ة ،ودرا�س���ة جمل����س التعلي���م ،ودرا�س���ة
الفري���ق الفني ،وتوجهات املجل�س الأعل���ى للتخطيط .وتناق�ش هذه
اال�سرتاتيجي���ات التحدي���ات التي يجب التغلب عليه���ا لتحقيق ر�ؤية
اال�سرتاتيجي���ة ،وتب���د�أ كل ا�سرتاتيجي���ة بهدف ع���ام ،والتو�صيات
الالزمة لتحقيقه.
و�أع���دت خط���ة تنفيذي���ة لال�سرتاتيجي���ة ،ت�ضمنت حتدي���د �أولوية
تنفيذ كل تو�صية ،وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة عن تنفيذها ،والنتائج
املتوقعة ،وم�ؤ�شرات لقيا�س التنفيذ ،والإطار الزمني للبدء واالنتهاء
منها ،كما ت�ضمنت اخلطوات املت�سل�سلة لتطبيق التو�صية.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة ال�شيخ د .علي بن طالب الهنائي
املقرر :د .حم�سن بن نا�صر ال�ساملي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

الأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي:

1توف�ي�ر الك���وادر الب�شرية العماني���ة املعدة وامل�ؤهل���ة ،من خالل .1
زيادة عدد امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�إعداد املعلم يف ال�سلطنة.
2املواءم���ة ب�ي�ن اال�سرتاتيجي���ة الوطني���ة للتعلي���م  2040ور�ؤي���ة .2
املجل�س الأعلى للتخطيط .2040
3اختيار الكوادر يف م�ؤ�س�س���ات التعليم بناء على الكفاءة ،ولي�س .3
على �أ�سا�س العالقات ال�شخ�صية �أو االعتبارات االجتماعية.
�4إل���زام �أولياء الأم���ور ب�إدخ���ال �أبنائهم �إىل املدر�س���ة يف ال�سن .4
.5
القانوين.
5و�ضع خط���ط ت�شج���ع القطاع اخلا����ص للم�ساهم���ة الفاعلة يف .6
متويل التعليم بال�سلطنة.
�6إعط���اء مزي���د م���ن االهتم���ام للقي���م احلمي���دة ،وال�سلوكيات
احل�سن���ة ،التي تعك�س الهوي���ة العمانية ،وتغر�س يف الن�شء حب
الوطن والتفاين من �أجل بنائه وتنميته.
7و�ض���ع تو�صيات اال�سرتاتيجي���ة الوطنية للتعلي���م  2040مو�ضع
التنفيذ ،وتطبيقها على �أر�ض الواقع.
8توحي���د جه���ة الإ�ش���راف عل���ى امل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة لتجن���ب
االزدواجية وت�شتيت اجلهود ،وجعل الإ�شراف على التعليم من
م�س�ؤوليات وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل.
9و�ضع الإجراءات التي �ستتخذ من �أجل �إلغاء ال�سنة الت�أ�سي�سية
يف اجلامعات والكليات.

1االهتم���ام بالعل���وم الإن�سانية مب���ا ال يتعار�ض م���ع ربط التعليم
ب�سوق العمل.
2اال�ستم���اع �إىل �آراء املعلم�ي�ن وم�شاركته���م يف �صن���ع القرارات
الرتبوية.
3و�ض���ع ا�سرتاتيجي���ة �شامل���ة ي�شارك فيه���ا م�ؤ�س�س���ات املجتمع
املدين واملعلمون والأكادمييون.
4العناية بتدري�س اللغات الأجنبية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
5اتخاذ اخلطوات املنا�سبة لتعريب التعليم العايل.
6الرتكي���ز على تنفي���ذ الأفكار واملقرتحات ال���واردة يف امل�شاريع
واملبادرات املقدمة وتطبيقها ومتابعتها.
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ا�سرتاتيجية �إدارة التعليم
تقدمي� :أ.د� .صاحلة عبد اهلل عي�سان
ع�ضو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�سرتاتيجية التعليم

�شهد قطاع التعليم خالل العقدين املا�ضيني �إن�شاء عدد من الهيئات
واملجال����س التي ترق���ى ملواكبة املتغريات املحلي���ة والعاملية؛ ف� ُ
أن�شئت
الهيئ���ة ال ُعماني���ة لالعتم���اد الأكادمي���ي ،وجمل�س البح���ث العلمي،
واملرك���ز الوطن���ي للتوجي���ه املهني ،وتو�س���ع التعليم اخلا����ص ب�شكل
كبري .وعل���ى الرغم من هذا التطور يف هيكلي���ة املنظومة التعليمية
ما زالت الأ�س�س التي يبنى عليها التخطيط اال�سرتاتيجي ،واجلانب
الت�شريعي والرقابي ،والعمليات الت�شغيلية لها تت�سم بعدم الو�ضوح.
ومتث���ل الهدف العام ال�سرتاتيجي���ة �إدارة التعليم يف حتديد الأدوار
وامل�س�ؤوليات و�أوجه العالقة للمجال�س املتخ�ص�صة واجلهات املعنية
بالتعليم حتى يتمكن النظ���ام التعليمي ب�أكمله من حتقيق الأهداف
الوطنية له بفاعلية.
وتدعو ا�سرتاتيجية �إدارة التعليم �إىل تنظيم قطاع التعليم مبا يعمل
على ف�ص���ل عمليات التخطيط اال�سرتاتيج���ي والت�شريعات املنظمة
لقط���اع التعليم والعمليات الت�شغيلي���ة للم�ؤ�س�سات التعليمية .ولذلك
�أو�ص���ت ب����أن يت���وىل جمل�س التعلي���م متابع���ة تنفي���ذ اال�سرتاتيجية
الوطني���ة للتعلي���م ،وب�إع���ادة حتدي���د اخت�صا�ص���ات وزارة الرتبي���ة
والتعليم بتقدمي التعلي���م املدر�سي ومتابعته وو�ضع الأ�س�س واملعايري
ل���ه ،وب�إع���ادة حتديد اخت�صا�ص���ات ووزارة التعليم الع���ايل بالقيام
ب���دور املنظم للتعلي���م العايل ب�شقيه احلكوم���ي واخلا�ص من خالل
تطبي���ق الت�شريع���ات والنظم التي ت�ؤط���ر عمله ومراقب���ة تنفيذها.
و�أو�ص���ت اال�سرتاتيجي���ة ب�إع���ادة هيكل���ة ال�سل���م التعليم���ي للتعليم
املدر�سي مبا يلبي الغايات املن�شودة منه .و�أكدت اال�سرتاتيجية على
�ضرورة تطوير نظام �إدارة جودة قطاع التعليم ب�أكمله مبا ي�ضمن له
اال�ستمرار يف املحافظة على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية.
و�أو�ص���ت ه���ذه اال�سرتاتيجي���ة بالعمل على بن���اء الق���درات الذاتية
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داخ���ل امل�ؤ�س�سات التعليمية مبا ي�ؤهلها لتحم���ل م�س�ؤولية �إدارة هذه
امل�ؤ�س�س���ات ،ومن ثم العمل على نق���ل امل�س�ؤوليات وال�صالحيات لها
متهيدا ملنحها الإدارة الذاتية مع و�ضع ت�شريعات للم�ساءلة الإدارية
واملالية .ونظر ًا لأهمية مهارات القيادة والإدارة لدى الكوادر العليا
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ف�إن���ه بات من ال�ضروري العمل على تطوير
كفاءة الإدارات العليا يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،مبا ي�سهم يف االرتقاء
بالعمل الإداري فيها وفق �أف�ضل املمار�سات و�أجودها.
كم���ا �أكدت اال�سرتاتيجية على �أهمي���ة تطوير نظام �إلكرتوين فاعل
لإدارة املعلوم���ات الإداري���ة من �أج���ل �ضمان كف���اءة الأداء الإداري
للم�ؤ�س�س���ات التعليمية .ودعت اال�سرتاتيجية �إىل و�ضع خطة �شاملة
لتطوي���ر املرافق والبن���ى الأ�سا�سية للم�ؤ�س�س���ات التعليمية ،وتطوير
موا�صفات املبنى املدر�سي مب���ا يوائم الطبيعة الطبوغرافية ،وبناء
جممع���ات �سكني���ة للمعلمني العامل�ي�ن يف املناطق النائي���ة ،وتوفري
ال�سكن���ات الداخلي���ة لطلبة التعليم العايل .و�أو�ص���ت اال�سرتاتيجية
�أي�ض���ا بتنظي���م عم���ل ال���وزارات امل�س�ؤولة ع���ن التعلي���م واملجال�س
التخ�ص�صي���ة وامل�ؤ�س�سات التعليمية من خ�ل�ال و�ضع قانون للتعليم
املدر�س���ي وقانون للتعليم العايل يحددان ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات
والأطر العامة املنا�سبة لعمل نظام التعليم ال ُعماين.

رئي�س اجلل�سة :د� .أحمد بن حممد القا�سمي
املقرر :د .حممد بن خمي�س الفار�سي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

.1
.2

.3
.4

1بناء الإ�سرتاتيجية الوطني���ة للتعليم  2040على الإ�سرتاتيجية
ال�سابقة واال�ستفادة منها يف التخطيط ال�سليم للتعليم.
� 2أهمي���ة �إ�شراك جميع اجلهات املعنية يف �إعداد الإ�سرتاتيجية
�إىل جان���ب جامع���ة ال�سلط���ان قابو�س باعتباره���ا بيت خربة،
باال�ضاف���ة �إىل �إ�ش���راك وزارة الدف���اع عل���ى اعتب���ار �أن لديها
م�ؤ�س�سات �أكادميية وتقنية.
3و�ضع خطة لإعادة فتح كليات الرتبية ل�سد احلاجة من الكوادر
الب�شري���ة يف التخ�ص�ص���ات الإداري���ة والتعليمي���ة يف ال�سنوات
القادمة.
4تطوير الأداء التعليمي باالجتاه نحو التعليم االحرتايف والتحول
�إىل التعلم الذاتي.
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ا�سرتاتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليميةوقطاعات العمل
تقدمي :د� .سناء بنت �سبيل البلو�شية
ع�ضو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�سرتاتيجية التعليم

ت�ش�ي�ر بيان���ات املرك���ز الوطن���ي للإح�ص���اء واملعلومات ب����أن ن�سبة
ال�س���كان يف الفئة العمرية الأقل م���ن � 15سنة بلغت حوايل ()%33
من ال�سكان ال ُعمانيني يف منت�صف عام 2012م .و�إذا ما �أريد �إعداد
اجلي���ل اجلديد م���ن ال�شباب ب�ش���كل منا�س���ب ،ف�إنه يتحت���م توفري
فر����ص االلتحاق لهم بنظام تعليمي ذي كفاءة داخلية عالية ،ي�سهل
انتقالهم عرب م�ساراته املتنوعة وفقا لقدراتهم وميولهم ،ويزودهم
مبهارات وكفايات القرن احل���ادي والع�شرين ،وينمي قدرات ريادة
الأعم���ال لديهم مما ي�سهل انخراطهم يف �س���وق العمل كي ي�سهموا
ب�شكل فاعل يف حتقيق ما ت�صبو �إليه ال�سلطنة م�ستقبال.
ويتمث���ل الهدف العام لهذه اال�سرتاتيجي���ة يف �ضمان ح�صول جميع
الطلب���ة يف �س���ن التعليم قب���ل املدر�س���ي واملدر�سي عل���ى التعليم يف
�أرج���اء ُعمان كاف���ة ،و�أن ي�سهل نظ���ام التعليم التق���دم الفاعل لهم
وانتقالهم خالل مراحل التعليم املدر�سي وحتى التعليم العايل ومن
ثم التحاقهم بالعمل ح�سب م�ستوياتهم وم�ؤهالتهم الدرا�سية.
تدعو ا�سرتاتيجية التحاق الطلب���ة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية
وقطاع���ات العم���ل �إىل حتقيق مع���دالت التحاق بالتعلي���م املدر�سي
والعايل وفقا للمعايري الدولية ،ويتطلب ذلك اعتماد التعليم ما قبل
املدر�س���ي نظرا ل���دوره يف تعزيز االنتقال ملرحل���ة التعليم املدر�سي،
و�ضرورة تبني ت�شريعات �إلزامي���ة التعليم املدر�سي مما يف�ضي �إىل
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم العايل .و�أكدت اال�سرتاتيجية على
�أهمي���ة حتقيق الت���وازن يف التعليم املدر�سي ب�ي�ن التعليم الأكادميي
والتعلي���م املهن���ي ،وتوف�ي�ر جمموعة م���ن اخلي���ارات للطلب���ة وفقا
لرغباتهم وقدراتهم واحتياجاتهم ،مبا يتطلب فتح م�سارات للتعليم
املهني بعد مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
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وتناول���ت ا�سرتاتيجي���ة التح���اق الطلب���ة وتقدمه���م ع�ب�ر املراح���ل
التعليمي���ة وقطاع���ات العمل �أهمي���ة تعزيز التكام���ل والتجان�س بني
التعليم املدر�سي والتعليم العايل؛ من �أجل خلق نظام تعليمي موحد
ومتكامل يت�سم بالتجان�س والي�سر يف انتقاله من مرحلة �إىل �أخرى.
ودع���ت �إىل تقييم مناه���ج التعليم ما بعد الأ�سا�س���ي وتطويرها مبا
يعمل على امتالك خمرجات التعليم املدر�سي للمهارات والكفايات
التي ت�ساعد على دخول مرحلة التعليم العايل واجتيازها بنجاح.
و�أك���دت اال�سرتاتيجي���ة عل���ى بناء نظ���ام للتعلي���م التقن���ي واملهني
يت�س���م بالنفاذية ليعمل عل���ى تعزيز التنق���ل والرتابط بني خمتلف
مه���ن التعليم التقني واملهن���ي ووظائفه ،وكذلك بين���ه وبني التعليم
املدر�سي والتعليم العايل ،على �أن يكون جاذبا ملختلف فئات الطلبة
واهتماماتهم.
ودعت اال�سرتاتيجية �إىل ربط النظام التعليمي مبتطلبات قطاعات
العمل ،وينبغي �أن يت�سم النظام التعليمي باملرونة ليكون قادرا على
التج���اوب ب�شكل �سريع مع التغريات التي تطر�أ على قطاعات العمل
واحتياجاته���ا من املهارات مبا ي�سه���ل انتقال الطلبة �إليها ،ويتطلب
ذل���ك وجود �آليات فاعلة لتحديد امله���ارات التي حتتاجها قطاعات
العم���ل و�ضمان معرف���ة امل�ؤ�س�سات التعليمية به���ا لتعمل على تطوير
براجمها وفقا لذلك.
و�أكدت اال�سرتاتيجية على �أن التعليم حمور �أ�سا�سي يف تنمية ريادة
الأعمال ،وتطوير امله���ارات وال�سمات العامة لها ،والتوعية بالتوجه
نحو العمل اخلا�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة حبيب بن حممد الريامي
املقرر :د .حممد بن طالب الكيومي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

1توف�ي�ر فر�ص للتدري���ب العملي يف مواقع العم���ل لطلبة التعليم
العام وزيادة فرتة التدريب العملي لطلبة التعليم العايل.
�2إتاح���ة الفر�ص���ة لطلب���ة التعلي���م الع���ايل لتطبي���ق م�شاريعهم
وبراجمهم يف مواقع العمل.
3تدري����س طلبة م�ؤ�س�سات التعلي���م املدر�سي والعايل مقررات يف
القيم و�أخالقيات العمل.
4زيادة تب���ادل الطلبة بني جامع���ات ال�سلطنة وال���دول املختلفة
للتعرف على بيئات التعلم املختلفة.
5توف�ي�ر ور�ش تدريبية داخل امل�ؤ�س�س���ات التعليمية لإيجاد بدائل
تدريب للطلبة وتهيئتهم ل�سوق العمل.
6تفعيل دور املركز الوطني للتوجيه املهني.
7تطوير املناهج الدرا�سية با�ستمرار.
�8إعادة النظر يف فتح مدار�س مهنية زراعية و�صناعية وجتارية
كما كان �سابقا.
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ا�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم
تقدمي :د� .سامل بن ر�ضا ر�ضوي
ع�ضو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�سرتاتيجية التعليم

حقق���ت ال�سلطنة تقدم���ا كبريا خ�ل�ال العقود الأربع���ة املا�ضية يف
قط���اع التعليم� ،سواء يف �أع���داد الطلبة امللتحقني ب���ه �أو امل�ؤ�س�سات
التعليمي���ة على م�ست���وى التعليم املدر�س���ي والع���ايل� ،إال �أنه ال تزال
هناك حاجة ملح���ة لالرتقاء بجودة النظ���ام التعليمي يف ال�سلطنة
لت�ص���ل �إىل امل�ستوي���ات الدولية .ولع���ل من �أه���م التحديات يف هذا
املج���ال ،احلاجة �إىل تطوي���ر �آليات �ضمان اجل���ودة ،وو�ضع معايري
وطني���ة لإع���داد كفاءات �أع�ض���اء هيئات التدري�س وتق���ومي �أدائهم،
وحت�سني التح�صيل العلمي ،والت�أكيد على اكت�ساب مهارات وكفايات
الق���رن الواحد والع�شرين ،واملواءمة ب�ي�ن التعليم واحتياجات �سوق
العم���ل؛ لتمك�ي�ن خريج���ي التعلي���م املدر�س���ي والتعلي���م العايل من
موا�صل���ة درا�ستهم� ،أو االلتحاق ب�سوق العمل وامل�ساهمة يف التنمية
ال�شاملة للبالد.
ومتثل الهدف العام ال�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم يف االرتقاء
بجودة النظ���ام التعليمي ،لتواكب امل�ستوي���ات الدولية مبا ي�سهم يف
بناء خمرجات ذات جودة عالية.
وقد �أو�صت هذه اال�سرتاتيجية بتطوير نظام اجلودة عن طريق قيام
وزارة الرتبي���ة والتعليم بو�ضع نظام داخل���ي ل�ضمان تعزيز اجلودة
يف التعلي���م املدر�سي ،وموا�صلة الهيئة ال ُعمانية لالعتماد الأكادميي
عمله���ا يف ا�ستكمال تطوير نظام وطني العتم���اد م�ؤ�س�سات التعليم
العايل وبراجمها� ،إ�ضافة �إىل تطوير الكفاءات و�إعدادها يف جمال
�ضمان اجلودة.
�أم���ا بالن�سبة للإطار الوطن���ي للم�ؤهالت العلمي���ة يف �سلطنة ُعمان
املعم���ول به حالي���ا ،الذي يقت�ص���ر على امل�ؤه�ل�ات الأكادميية ،فقد
�أو�ص���ت اال�سرتاتيجية بتطويره؛ لي�صبح �إطارا �شامال ملختلف �أنواع
امل�ؤهالت ،ويلبي حاجات قطاع التعليم ب�أكمله.
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كما تدعو ا�سرتاتيجية بناء اجلودة �إىل االرتقاء بالهيئات التدري�سية
م���ن خالل �إعداد معل���م التعليم املدر�سي وت�أهيل���ه وتدريبه ،وو�ضع
نظ���ام للرتخي����ص ملهنة التعلي���م املدر�سي ،لتمكينه م���ن �أداء عمله
بفاعلي���ة .وتو�ص���ي اال�سرتاتيجية بو�ضع خطة بعي���دة املدى لإعداد
الهيئ���ات التدري�سية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل لتحقيق ن�سبة  %60يف
العام 2040م ،وت�صميم برنامج للإعداد املهني يف جمال التدري�س
لهيئات التدري�س يف التعليم العايل ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث نظام
�شام���ل لتقومي �أداء هيئات التدري�س يف املدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،ونظام للمحا�سبية واحلوافز.
وتو�صي اال�سرتاتيجية كذل���ك باالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية
م���ن خالل ت�صميم برامج علمية لإع���داد اخلريج ليكون متمكنا يف
جمال تخ�ص�صه وملما باملع���ارف الأ�سا�سية الأخرى ذات العالقة،
وا�ستخ���دام الط���رق التي جتعل الطال���ب حمور العملي���ة التعليمية،
وتنمي���ة املهارات الأ�سا�سية الالزمة للعم���ل واحلياة ،بالإ�ضافة �إىل
�إن�ش���اء مركز وطن���ي للتقومي الرتبوي واالمتحان���ات يوفر م�ؤ�شرات
تعك�س مدى جودة التعليم املدر�سي.
ويف ه���ذا الإط���ار تو�صي اال�سرتاتيجي���ة بتعزي���ز دور امل�ؤ�س�سات يف
غر�س الرتبي���ة القيمية والوطنية واالجتاه���ات الإيجابية يف نفو�س
الطلبة.
ومل تغف���ل ه���ذه اال�سرتاتيجي���ة ع���ن ال���دور ال���ذي يج���ب �أن ت�ؤديه
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف خدمة املجتمع ،فقد �أو�صت بتعزيز التعاون
وال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمع املحلي؛ لتح�سني جودة
خمرجات التعليم وامل�ساهمة يف تطوير املجتمع.

رئي�س اجلل�سة � :سعادة د .ع�صام بن علي الروا�س
املقرر :د .حممد بن �سيف البو�سعيدي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1تبني تعريف �شامل ودقيق للجودة ي�شمل م�ؤ�شرات متفقا عليها
تغط���ي جميع حم���اور العمل واخلدم���ة التي تقدمه���ا امل�ؤ�س�سة
التعليمية.
2تبني نظام وا�ضح للحوافز وامل�ساءلة يطبق على جميع منت�سبي
م�ؤ�س�سات التعليم.
3توف�ي�ر الإمكانات وامل���وارد املالي���ة والب�شرية للهيئ���ة العمانية
لالعتماد الأكادميي وتو�سيع �صالحياتها ل�ضبط جودة التعليم
ب�شقيه املدر�سي والعايل.
�4إعادة النظر يف عملية اال�ستيعاب يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وربطها باحتياجات امل�ستقبل وفر�ص العمل.
5حتدي���د ر�ؤي���ة وا�ضح���ة مل�ستقب���ل التعليم يف عم���ان من خالل
ا�سرتاتيجي���ة التعلي���م؛ لت�صبح عمان يف جمال ج���ودة التعليم
�ضمن الدول املتقدمة.
6ن�ش���ر ثقافة اجل���ودة ورفع الوعي مبفاهيمه���ا ومتطلباتها لدى
املجتمع العم���اين؛ لي�شعر ب�أهميتها ،وي�سان���د اجلهود املبذولة
لتحقيقها.
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ا�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير
تقدمي� :أ.د� .صاحلة عبداهلل عي�سان
ع�ضو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�سرتاتيجية التعليم

�أ�شارت خطط التنمية اخلم�سية املتعاقبة �إىل �أن البحث العلمي يعد
�أحد عنا�صر منظومة العلم والتكنولوجيا .و�أكدت الر�ؤية امل�ستقبلية
لالقت�ص���اد ال ُعماينُ ،عمان 2020 :على �أنه ركيزة �أ�سا�سية لإحداث
التنمي���ة وا�ستدامتها ،وعن�صرا �أ�سا�سي���ا لال�سرتاتيجيات املعتمدة
للتنوي���ع االقت�صادي يف الر�ؤية امل�ستقبلية؛ �إذ تعتمد عليه عملية نقل
التكنولوجيا وتوطينها.
و�أولت احلكوم���ة اهتمامها بالبحث العلمي من خالل �إن�شاء جمل�س
البحث العلمي يف عام 2005م ،وقام املجل�س ب�إعداد اال�سرتاتيجية
الوطنية للبحث العلم���ي ( )2020-2008مت�ضمنة ثمانية قطاعات
بحثية منها التعليم وامل���وارد الب�شرية التي بينت �أن الو�ضع الراهن
ملعدالت �إنتاج البحوث ونوعيتها يف قطاع التعليم ي�شري �إىل احلاجة
املا�سة ال�سرتاتيجية حتدث تغيري ًا جذري ًا لتحقيق التميز يف البحث
العلمي.
ومتثل الهدف الع���ام ال�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير يف بناء
ق���درات م�ستدامة للبحث العلم���ي يف امل�ؤ�س�س���ات التعليمية وتعزيز
دورها املحوري يف امل�ساهمة لبناء اقت�صاد مبني على املعرفة.
وق���د �أكدت ا�سرتاتيجي���ة البحث والتطوير عل���ى دور اجلامعات يف
توف�ي�ر البيئة املالئمة لتنمية البحث العلم���ي وت�شجيعه يف املجاالت
املختلف���ة ،و�إيجاد عالقة تبادلية م�ؤث���رة وفاعلة بني مراكز البحث
العلم���ي واجلامعات من جهة ،وبني امل�ؤ�س�س���ات واملن�ش�آت الإنتاجية
واخلدمي���ة وامل�ستفي���دة م���ن البحث من جهة �أخ���رى ،مبا ي�سهم يف
تعزي���ز ال�سعة البحثية فيها .و�أو�صت ب�ضم���ان توافق خطط البحث
العلم���ي وبرامج الدرا�س���ات العليا يف م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل مع
اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي.
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كم���ا �أك���دت ه���ذه اال�سرتاتيجي���ة عل���ى �أهمي���ة االبت���كار لتنمي���ة
االقت�ص���ادات الناجح���ة ،ومن ث���م �إىل حت�سني مكانته���ا يف ال�سوق
العاملي���ة التناف�سي���ة ،وكذل���ك تعزي���ز تعلي���م العل���وم الهند�سي���ة
والتكنولوجي���ا كونها �أوىل ركائز االبتكار ،ويف الوقت ذاته االهتمام
بالعل���وم االجتماعي���ة والإن�سانية نظرا لدوره���ا املهم يف فهم الفرد
وبنية املجتمع.
و�أو�ص���ت ا�سرتاتيجية البحث والتطوي���ر ب�إن�شاء احلا�ضنات العلمية
الت���ي تعمل على مد اجل�سور ب�ي�ن اجلامعات ومراكز البحث العلمي
من جه���ة ،والقطاعات الإنتاجية من جهة �أخرى ،وتخدم يف الوقت
ذات���ه اجلامع���ات ومراك���ز البح���ث العلمي م���ن خالل تبن���ي نتائج
البحوث التي يتو�صل �إليه���ا الأكادمييون وتطويرها وو�ضعها مو�ضع
التنفيذ ومن ثم ت�سويقها باعتبارها منتجا جديدا.
ودع���ت هذة اال�سرتاتيجي���ة �إىل بناء الكف���اءات الوطنية يف البحث
العلم���ي ،وبناء القدرات البحثية ل���دى الطلبة يف خمتلف م�ستويات
النظ���ام التعليمي ،ودع���م امل�شاريع الطالبي���ة االبتكارية من خالل
احت�ضان امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة لتلك امل�شاريع وتطويرها.

رئي�س اجلل�سة  :د .عبداهلل بن خمي�س الكندي
املقرر :د� .سليمان بن �سيف الغتامي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1دعم تدري�س اللغة العربية لت�ساعد على نه�ضة البحث العلمي.
2ح�صر ق�ضاي���ا التعليم واملجتم���ع وتقدميها لطلب���ة الدرا�سات
العليا للبحث فيها.
3ت�شجي���ع البح���ث امل�شرتك بني القطاع���ات املختلفة يف املجتمع
وتعزيزه.
4تطوي���ر مراكز م�صادر التعلم يف املدار�س للدفع بعجلة البحث
العلمي ،وفتح املدار�س يف الفرتة امل�سائية للباحثني.
5م�ساهمة اال�سرتاتيجية الوطني���ة للتعليم  2040يف التعامل مع
التحديات التي يواجها البحث العلمي.
6الت�شجي���ع على �إقامة املكتبات العامة واملراكز الثقافية لدورها
يف ن�شر البحث العلمي.
7غر�س �أخالقيات البحث العلمي لدى الطلبة والباحثني.
8االهتمام بالبحث العلمي يف مراحل التعليم املدر�سي والتعليم
الع���ايل ،والعمل بفكرة م�ش���روع التخرج لطلبة دبل���وم التعليم
العام.
9ا�ستف���ادة وزارة الرتبي���ة والتعليم من نتائج بح���وث الطلبة يف
برامج الدرا�سات العليا.
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ا�سرتاتيجية متويل التعليم
تقدمي :د .هناء بنت حممد �أمني
ع�ضو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�سرتاتيجية التعليم

تناول���ت ا�سرتاتيجية التمويل حتليل الو�ض���ع احلايل لتمويل التعليم
ودرا�س���ة التحديات الت���ي يواجهها ،وقدمت تو�صي���ات بو�ضع �آليات
جدي���دة لعمليات التموي���ل وم�صادره .ويالح���ظ �أن النظام احلايل
لتموي���ل التعلي���م م�شت���ت بني جهات متع���ددة ،وذل���ك لوجود متويل
منف�ص���ل لكل م���ن وزارة الرتبية والتعلي���م ،ووزارة التعليم العايل،
ووزارة القوى العاملة ،وجامعة ال�سلطان قابو�س ،واجلهات الأخرى
امل�شرفة عل���ى امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ فلكل منه���ا ميزانية خا�صة بها
لتمويل امل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لها ،وهذا الت�شتت يف م�س�ؤوليات
التمويل ي�ؤدي �إىل ازدواجية اجلهود وفقدان الفاعلية .ويت�سم نظام
التموي���ل احلايل كذلك باملركزي���ة يف متويل امل�ؤ�س�س���ات التعليمية؛
مما يعرقل اال�ستجابة ال�سريعة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة لتغيري
الربام���ج التعليمية وفق امل�ستجدات ،وال يوفر جماال لتحفيز الإبداع
�أو اال�ستخ���دام الأمثل للإنف���اق على امل�ؤ�س�سة ،وم���ن �أبرز حتديات
قطاع التعليم يف ال�سلطنة هو اعتماده على احلكومة م�صدرا رئي�سا
للتمويل.
ومتث���ل الهدف الع���ام ال�سرتاتيجية متويل التعلي���م يف تطوير �آليات
جديدة لتمويل قطاع التعليم وتوفري م�صادر متويل م�ستدامة له.
وقد �أو�صت ا�سرتاتيجية التموي���ل با�ستحداث �إطار متويلي متكامل
يك���ون جمل����س التعليم م�س�ؤوال عن���ه ،وبهذا ت�صب���ح م�س�ؤولية توزيع
التموي���ل حتت مظلة واح���دة .كما �أو�ص���ت اال�سرتاتيجي���ة بالتوجه
نح���و الالمركزية م���ن خالل العمل عل���ى نقل ال�صالحي���ات املالية
للم�ؤ�س�س���ات التعليمية ،لتمكينها م���ن �إدارة �ش�ؤونها املالية مع وجود
�آلية للم�ساءلة على جوانب االنفاق.
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كم���ا قدم���ت ا�سرتاتيجية التموي���ل �آليات جدي���دة لتموي���ل التعليم
ت�ستند �إىل مبد�أ ربط التمويل باملخرجات ،الذي يقوم على مفاهيم
التموي���ل املعياري والتمويل املحاي���د .ويعتمد نظام التمويل املعياري
عل���ى �أ�س�س ومعايري موحدة وحمددة ومتع���ارف عليها وت�ستند على
م�ؤ�ش���رات الأداء ،وتقلي���ل الكلفة� .أم���ا نظام التموي���ل املحايد ف�إنه
يقوم عل���ى معاملة الطلب���ة يف م�ؤ�س�سات التعلي���م العايل احلكومية
واخلا�ص���ة ب�ش���كل مت�سا ٍو ،ويتم متوي���ل الربامج الت���ي تقدمها هذه
امل�ؤ�س�سات بدون متييز.
و�أو�ص���ت اال�سرتاتيجي���ة بالرتكيز عل���ى الكف���اءة باعتبارها عامال
�أ�سا�سي���ا يف اتخاذ الق���رارات امل�ستقبلية لتموي���ل النظام التعليمي،
ومراقب���ة توازن الإنفاق بني التعليم املدر�سي والتعليم العايل ،وعلى
�أهمية و�ضع �آلية لتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف دعم التعليم والتو�سع
فيه .ودع���ت اال�سرتاتيجية �إىل �إيجاد م�ص���ادر متويلية م�ستدامة،
وتوفري م�صادر متويلية بديلة لقط���اع التعليم ،لت�أمني الدعم املايل
له يف ظل املتغريات االقت�صادية وتقلبات ال�سوق النفطية.

رئي�س اجلل�سة :الفا�ضل هالل بن حمد احل�سني
املقرر :الفا�ضلة منى بنت حربا�س ال�سليمية

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1البحث ع���ن م�صادر متويل �أخرى غ�ي�ر حكومية لتعزيز جودة
التعليم بن�شر ثقافة امل�س�ؤولية امل�شرتكة.
2ا�ستقط���اع ن�سبة من راتب الطالب الدار�س على نفقة احلكومة
بعد تخرجه وح�صوله عل���ى الوظيفة م�ساهمة منه يف �صندوق
متويل التعليم العايل.
�3إيج���اد م�صادر م�ستدام���ة لتمويل التعليم ع�ب�ر قبول الأوقاف
والو�صايا والهبات كغريها من اجلامعات العاملية.
�4إن�ش���اء �ش���ركات ا�ستثماري���ة للم�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة و�أوق���اف
ومزارع �إنتاجية ترفد القطاع التعليمي.
�5إن�ش���اء م�ؤ�س�سات تعليم عال خا�ص���ة ب�صيغة �شركات م�ساهمة
غري ربحية.
6م�ساهم���ة احلكوم���ة يف توف�ي�ر  %50م���ن تكلفة بن���اء املدار�س
اخلا�صة؛ حتى تتمكن من القيام بدورها على �أكمل وجه.
7توفري �أرا�ض جتارية للم�ؤ�س�سات الرتبوية احلكومية ال�ستثمارها
يف توفري الدعم املايل.
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دراسة إعادة هيكلة
منظومة التعليم
•مشروع إعادة هيكلة منظومة التعليم
•دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العالي
•دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العام
•دراسة أنظمة إدارة جودة التعليم
•دراسة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم العالي
•دراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل
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م�شروع �إعادة هيكلة منظومة التعليم
تقدمي :د .عامر بن عو�ض الروا�س
رئي�س جلنة درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر�ض هذه الورقة املحاور اخلم�سة الرئي�سية التي تناولتها درا�سة
�إعادة هيكلة منظومة التعلي���م ،وهي� :إعادة هيكلة التعليم العام،
و �إع���ادة هيكل���ة التعليم الع���ايل ،والطاقة اال�ستيعابي���ة مل�ؤ�س�سات
التعلي���م العايل ،وتنوي���ع التعليم العايل ومواءمت���ه مع احتياجات
املجتمع ومتطلبات �سوق العمل ،و�أنظمة �إدارة جودة التعليم.
وق���د جاءت ه���ذه الدرا�سة تنفي���ذ ًا للتوجيه���ات ال�سامية حل�ضرة
�صاح���ب اجلاللة ال�سلط���ان املعظ���م� ،إذ �أكد جاللت���ه يف خطابه
ال�سام���ي يف �أثناء االنعق���اد ال�سنوي ملجل�س ُعم���ان لعامي 2011م
و 2012م �أهمي���ة التعلي���م ،و�ضم���ان جودة خمرجات���ه ،و�ضرورة
مراجع���ة �سيا�سات���ه وخطط���ه وبراجم���ه ،مب���ا يواك���ب املتغريات
املت�سارع���ة التي ي�شهده���ا الوطن .و�سعي ًا لو�ضع ه���ذه التوجيهات
مو�ض���ع التنفيذ ،اتخذ جمل�س التعلي���م قرارات عدة ،منها ت�شكيل
جلن���ة رئي�سة للإ�شراف على درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم
مبختلف مراحلها ،و�ضبط جودته ،وتنويع خمرجاته ،ورفع الطاقة
اال�ستيعابي���ة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والتعلي���م التقني واملهني،
مبوجب القرار رق���م ( ،)2012/1وقامت اللجنة يف �سبيل �إجناز
مهامه���ا واخت�صا�صاتها بت�شكيل عدد م���ن اللجان الفرعية وفرق
العمل اخت�ص كل منها مبحور من تلك املحاور.
ومن �أجل و�ضع خطة تنفيذية للإ�شراف على املحاور املذكورة
�أعاله ،و�ضعت اللجن���ة الرئي�سية خطة لهذه اللجان ا�شتملت على
ما ي�أتي:
• معرفة الإطار العام ملنظومة التعليم.
• االطالع على الدرا�سات وجمع البيانات.
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• املقارنة والتحليل.
• التن�سيق مع �أ�صحاب العالقة.
• االطالع على مناذج لأف�ضل املمار�سات العاملية.
• �صياغة التقرير.
وق���د متكن���ت الدرا�سة من تو�صيف �أب���رز التحديات التي تواجه
منظوم���ة التعلي���م يف ال�سلطن���ة ،م���ن خ�ل�ال حتليله���ا للدرا�س���ات
املتواف���رة ،وقيامها بالزي���ارات امليدانية حملي ًا وعاملي��� ًا ،وتقوميها
للو�ض���ع الراه���ن له���ذه املنظوم���ة ،وقدم���ت الدرا�س���ة جمل���ة م���ن
املقرتحات ملواجهة تلك التحديات ،والعديد من التو�صيات املت�صلة
باملح���اور اخلم�س���ة امل�ستهدفة .وج���اءت نتائج الدرا�س���ة يف خم�سة
تقاري���ر م�ستقلة ،يغط���ي كل منها ب�شكل مف�ص���ل ودقيق حمورا من
حم���اور الدرا�س���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل ملخ����ص تنفي���ذي ،ي�ستعر�ض �أهم
اجلوانب املتعلقة بتطوير منظومة التعليم يف ال�سلطنة.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة ال�شيخ د .علي بن طالب الهنائي
املقرر :د .حم�سن بن نا�صر ال�ساملي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1إيالء تقنيات التعليم اهتماما كبريا يف اخلطط امل�ستقبلية
للتعليم.
2تهيئة البيئة املدر�سية لتكون منا�سبة للتعلم الذاتي ،وجعل
الطالب حمورا للعملية التعليمية.
3فتح امل�سار املهني بعد ال�صف التا�سع الأ�سا�سي للطلبة الذين
لديهم ميول مهنية.
4العمل على رفع م�ستوى م�ؤ�س�سات التعليم لتكون قادرة على
حتقيق م�ستوى عال يف م�ؤ�شر التناف�سية العاملية.
�5إ�شراك جميع الأطراف املعنية بالعملية التعليمية كالطالب
واملعلم والأ�سرة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف اتخاذ القرارات
املتعلقة بالتعليم.
6بناء منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات احلياة
املعا�صرة.

الأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي:
1 .1زيادة عدد املعاهد املهنية والتقنية.
2 .2الف�صل بني اجلن�سني يف املدار�س.
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درا�سة �إعادة هيكلة نظام التعليم العايل
تقدمي :د� .سامل بن �سعيد التوبي
ع�ضو جلنة درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر����ض هذه الورقة التقرير الذي �أعدته اللجنة الفرعية لـ «درا�سة
�إع���ادة هيكلة نظام التعلي���م العايل» املنبثقة م���ن اللجنة الرئي�سية
لـ«درا�س���ة �إعادة هيكلة منظومة التعلي���م» امل�شكلة بالقرار الديواين
رقم ( )2012/1بتاريخ  21من مار�س 2012م.
تنطل���ق ه���ذه الدرا�سة من حاجة قطاع التعلي���م العايل يف ال�سلطنة
�إىل التطوي���ر مبا يتواك���ب واحتياجات املجتم���ع والتطورات العلمية
واملعرفي���ة املت�سارع���ة ،بغي���ة متكني خمرج���ات قط���اع التعليم من
املناف�س���ة العلمي���ة والتقني���ة �إقليمي��� ًا وعاملي��� ًا .ومن ه���ذا املنطلق؛
ا�شتمل���ت الدرا�س���ة عل���ى �أق�سام ع���دة ،ه���ي �إدارة التعلي���م العايل
مبختل���ف م�ستويات���ه وم�سارات���ه ،و�إع���داد الت�ص���ورات امل�ستقبلي���ة
املنا�سبة لهذا ال�ش�أن� ،إ�ضافة �إىل درا�سة �إمكانية و�ضع �إطار قانوين
للتعليم العايل.
ففيم���ا يتعلق ب����إدارة التعليم العايل يف ال�سلطن���ة ،تناولت الدرا�سة
خمتل���ف م�ؤ�س�سات التعلي���م العايل احلكومية با�ستثن���اء امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية ،وقد ات�ضح وجود عدد من التحديات ،وخرجت الدرا�سة
بعدد من التو�صيات التي تقرتح �إعادة هيكلة �إدارة هذا القطاع ،على
�أن ي�شم���ل املقرتح املكونات الرئي�س���ة الآتية :جمل�س التعليم ب�صفته
اجله���ة امل�س�ؤولة عن ر�سم ال�سيا�سات العامة للتعليم بجميع مراحله
و�أنواع���ه وب�شقي���ه احلكوم���ي واخلا����ص ،ووزارة الرتبي���ة والتعليم
ب�صفته���ا جه���ة تنظيمية و�إ�شرافي���ه وتنفيذية يف جان���ب التعليم ما
قبل املدر�سي واملدر�سي احلكومي وجهة تنظيمية و�إ�شرافية للتعليم
املدر�س���ي اخلا����ص ،ووزارة التعليم العايل ب�صفته���ا جهة تنظيمية
و�إ�شرافية معنية بقطاع التعليم العايل احلكومي واخلا�ص ،والهيئة
ال ُعماني���ة لالعتم���اد الأكادميي التي يتمثل دوره���ا يف منح االعتماد
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جلمي���ع م�ؤ�س�س���ات التعليم م���ا قبل املدر�س���ي واملدر�س���ي ،واعتماد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل والتقني واملهني وبراجمها.
وتطرق���ت الدرا�سة كذل���ك �إىل �إمكانية و�ضع �إط���ار قانوين للتعليم
الع���ايل ،و�أو�صت ب�أهمية الإ�سراع يف ا�ست�صدار قانون للتعليم العام
والعايل ب�شقية احلكومي واخلا�ص ،ليحدد فل�سفة التعليم و�أهدافه،
وميه���د لتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  ،2040على �أن يغطي
الإط���ار القان���وين جمي���ع مكون���ات منظوم���ة التعليم م���ن اجلهات
الت�شريعي���ة ،والتنظيمي���ة ،والتنفيذي���ة ،وامل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة،
واملنت�سبني �إليها ،وجميع �أ�صح���اب العالقة بالعملية التعليمية ،و�أن
ي�شمل الإط���ار القانوين تنظيم العالقة بني هذه املكونات والنموذج
الت�شغيلي للتعليم بجميع مراحله و�أنواعه وب�شقيه العام واخلا�ص.

رئي�س اجلل�سة  :د .عبداهلل بن خمي�س الكندي
املقرر  :د.حممد بن خمي�س الفار�سي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1

.2
.3
.4

1عمل درا�سة جدوى وح�ساب التكاليف املطلوبة لتنفيذ تو�صيات
اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  2040ودرا�سة �إعادة هيكلة
التعليم من حيث املوارد املادية والب�شرية املطلوبة للتنفيذ.
 2ا�ستمرار احلكومة يف تقدمي التعليم املجاين للمواطنني
مع �إ�شراك القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف تقدمي اخلدمات
التعليمية.
�3إعطاء �أهمية للتدريب املهني يف هيكلة التعليم لأهمية هذا
القطاع يف �إعداد الكوادر املدربة من فنيني وعمال مهرة.
4النظر يف �إدراج م�ؤ�س�سات التعليم التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية يف مقرتح �إعادة هيكلة منظومة التعليم.
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درا�سة �إعادة هيكلة نظام التعليم العام
تقدمي :د .خمي�س بن �سعود التوبي
ع�ضو جلنة درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر����ض هذه الورقة التقرير الذي �أعدت���ه اللجنة الفرعية لـ«درا�سة
�إع���ادة هيكلة نظ���ام التعليم الع���ام» املنبثقة من اللجن���ة الرئي�سية
لـ«درا�س���ة �إعادة هيكلة منظومة التعلي���م» امل�شكلة بالقرار الديواين
رقم ( )2012/1بتاريخ  21من مار�س 2012م.
اعتم���دت منهجية الدرا�سة على التعرف على الو�ضع احلايل لنظام
التعلي���م العام من خالل العرو�ض والتقاري���ر والبيانات التي قدمها
املخت�ص���ون يف وزارة الرتبي���ة والتعلي���م وجامعة ال�سلط���ان قابو�س
ومركز القبول املوحد ،وعلى الزيارات امليدانية للمحافظات ملعرفة
الواقع التعليمي يف ال�سلطن���ة ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة البنك الدويل،
ودرا�س���ة التوجهات الدولية يف الريا�ضيات والعلوم .كما مت االطالع
على �أف�ضل املمار�سات والإجراءات التعليمية لبع�ض الدول� ،إ�ضافة
�إىل االطالع على بع�ض النظريات الرتبوية يف النظم التعليمية.
ويت�ضم���ن التقري���ر تعري ًف���ا مب�شكلة الدرا�س���ةً ،
وعر�ض���ا للمنهجية
الت���ي اتبعتها اللجن���ة يف احل�صول على البيان���ات وحتليلها للو�صول
�إىل النتائ���ج .ث���م بيا ًنا للنتائج الت���ي تو�صلت �إليه���ا اللجنة مق�سمة
عل���ى ثمانية حماور وفقا لقرار ت�شكي���ل اللجنة هي :ال�سلم التعليمي
احل���ايل ومراحله املتوالي���ة ،وبني���ة املناهج الدرا�سي���ة ،والنظر يف
�إمكاني���ة طرح مق���ررات درا�سي���ة ذات طابع تقني ومهن���ي ،و�إدارة
نظام التعليم العام ومدى حتقيقه لفل�سفة التعليم و�أهدافه ،و�أنظمة
�إعداد املعلمني وم�ستوى ت�أهيلهم ونوعيته ،ونظام الإ�شراف الرتبوي
وو�سائل���ه و�أ�ساليبه ،واخلدم���ات التعليمية امل�سان���دة ،والدور الذي
يقوم به القطاع اخلا�ص.
وقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن هناك الكثري من الإجنازات التي حتققت
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يف جماالت املحاور التي تناولتها ،وال�سيما فيما يتعلق بن�شر التعليم
وتوفريه للجميع ،وزيادة مع���دالت االلتحاق بالتعليم العام ،وتعمني
الك���وادر الإداري���ة والفني���ة ،والعمل عل���ى تنمية قدراته���ا ،وتوفري
البن���ى وامل�ستلزمات الأ�سا�سية ،وبناء املناهج الدرا�سية ومراجعتها
وتطويرها.
غ�ي�ر �أن اجلوان���ب املتعلق���ة بج���ودة التعلي���م ،وم�ستوي���ات اخلدمة
املقدمة ،و�أداء الكوادر الإدارية والفنية والتدري�سية ،و�أداء الطلبة،
ال زالت دون م�ست���وى الطموح مقارنة مبعايري الأداء الدولية ،حيث
�أو�ضح���ت الدرا�س���ة وجود حتدي���ات تواجه نظام التعلي���م العام يف
ال�سلطنة �أبرزها :ال�ضعف الكب�ي�ر يف املهارات الأ�سا�سية (القراءة
والكتاب���ة واحل�ساب) لدى الطلب���ة يف خمتلف ال�صفوف الدرا�سية،
والت���دين امللحوظ يف م�ست���وى �أداء الطلب���ة يف االمتحانات الدورية
والنهائية ،وحتقيق م�ستوى دون املتو�سط يف االمتحانات الدولية يف
مهارات القراءة والعلوم والريا�ضيات.
كم���ا تن���اول التقرير التحدي���ات املتعلق���ة باملحاور الثماني���ة ب�شيء
م���ن التف�صيل ،و�أتب���ع كال منها بجملة م���ن التو�صيات واملقرتحات
الت���ي ي�ؤمل �أن ت�ساه���م يف تطوير نظام التعليم الع���ام ،واملرتكزات
الت���ي يقوم عليه���ا ،باعتباره العم���ود الذي ت�ستقيم علي���ه املنظومة
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية يف ال�سلطنة.

رئي�س اجلل�سة  :د .عبداهلل بن خمي�س الكندي
املقرر :د� .سليمان بن �سيف الغتامي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1حتديد م�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني املعتمدة خارج ال�سلطنة وفق
معايري حمددة،واالهتمام برخ�صة مزاولة املهنة للمعلمني
كل خم�س �سنوات.
�2إجراء اختبارات قبول للمعلمني يف امليول واالجتاهات قبل
دخولهم م�ؤ�س�سات الإعداد وذلك على غرار اختبارات
القدرات الريا�ضية الفنية.
3االهتمام بالتعليم ما قبل املدر�سي ،ومد الدرا�سة يف هذه
املرحلة لتكون �أكرث من �سنة واحدة ،مع االهتمام ب�إعداد
معلم مرحلة ما قبل املدر�سة.
4حتديد موقع مراكز رعاية املوهوبني يف هيكلة التعليم
املقرتحة.
5و�ضع �آلية لدمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف الهيكلة
املقرتحة.
6مراعاة اجلانب العملي التطبيقي يف جمال االبتكار.
7الرتكيز على اللغة العربية يف تطوير التعليم واملناهج
الدرا�سية.
8تق�سيم املراحل التعليمية وفق �أربع مراحل كالآتي)4- 1( :
(.)12 - 11( )10- 8( )7 – 5
9النظر يف ف�صل اجلن�سني يف احللقة الأوىل من التعليم
الأ�سا�سي ،خا�صة �أن الطلبة الذكور يعانون من �ضعف يف
حت�صيلهم الدرا�سي عند انتقالهم �إىل ال�صف اخلام�س،

ف�ضال عن ال�سلوكيات غري اجليدة التي تظهر منهم يف هذا
ال�سن.
1010مراعاة الت�ساوي من حيث الرتكيز واالهتمام يف جمال تعيني
الكادر التعليمي واخلدمات التعليمية املقدمة يف املحافظات
املختلفة ،وبخا�صة تلك التي تعاين من �ضعف التح�صيل لدى
طلبتها.
1111ت�ضمني اال�سرتاتيجية فتح باب الدرا�سات العليا لطلبة التعليم
املهني ،حيث ربطت اال�سرتاتيجية انتهاء فرتة درا�ستهم
بانخراطهم يف العمل فقط.
1212تطبيق ال�سال�سل العاملية يف املناهج الدرا�سية ،وبخا�صة يف
العلوم والريا�ضيات واللغة الإجنليزية.
1313و�ضع منهج يعنى بالقيم والأخالق.
1414الرتكيز يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي على املهارات الرئي�سة،
وهي القراءة والكتابة واحل�ساب.
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درا�سة �أنظمة �إدارة جودة التعليم
تقدمي :د .يون�س بن خلفان الأخزمي
ع�ضو جلنة درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر�ض هذه الورقة التقرير ال���ذي �أعدته اللجنة الفرعية لـ«درا�سة
�أنظم���ة �إدارة جودة التعليم» املنبثقة من اللجنة الرئي�سية لـ«درا�سة
�إع���ادة هيكل���ة منظوم���ة التعلي���م» امل�شكل���ة بالقرار الدي���واين رقم
( )2012/1بتاريخ  21من مار�س 2012م.
وق���د تطرق التقري���ر �إىل �أنظم���ة �إدارة جودة التعلي���م يف ال�سلطنة
ً
م�شتم�ل�ا على الآت���ي :الأنظمة والإج���راءات املتبع���ة لإدارة اجلودة
يف ال�سلطنة ،وم�ستوى خريجي دبل���وم التعليم العام الذين ي�شكلون
مدخ�ل�ات التعليم العايل احلكومي واخلا����ص ملعرفة مدى ت�أهيلهم
معرفي��� ًا ومهاري ًا لاللتحاق مب�س���ارات التعليم العايل وتخ�ص�صاته،
وت�شخي�ص نوعي���ة خمرجات م�ؤ�س�سات التعلي���م العايل وم�ستواها،
ومدى تلبيتها ال�شرتاطات م�ؤ�س�سات املجتمع و�سوق العمل.
وق���د تب�ي�ن من خ�ل�ال التقرير وجود جه���ود حثيثة تق���وم بها وزارة
الرتبية والتعليم لإدارة وتطبيق معايري اجلودة يف امل�ؤ�س�سات التابعة
له���ا ،من خالل دوائ���ر �أن�شئت له���ذا الغر�ض مثل :دائ���رة اجلودة،
ومكتب �ضمان اجلودة للمدار�س اخلا�صة ،واملكتب الفني للدرا�سات
والتطوي���ر ،ودائ���رة تطوي���ر الأداء املدر�س���ي ،ودائ���رة الإ�ش���راف
الرتبوي ،بيد �أن تعدد هذه اجلهات �أ�سهم يف ت�شتت اجلهود ،وتوزع
املوارد املتاحة الأمر الذي �أفقدها الكثري من فاعليتها.
وعلى �صعيد قط���اع التعليم العايل احلكوم���ي واخلا�ص فقد خل�ص
التقري���ر �إىل �أن العدي���د من �أنظمة جودة التعلي���م يف العامل ترتكز
عل���ى رب���ط العملي���ة التعليمية ب�س���وق العمل خالل ف�ت�رة الدرا�سة،
فتخ�ص�ص تلك الأنظمة ن�سبة كبرية من �ساعات الدرا�سة للتدريب،
�إال �أن هذا اجلانب يبدو غائب ًا عن عدد من م�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف ال�سلطن���ة ،وحتى تلك التي تخ�ص�ص ن�سبة من �ساعات التدري�س
للعملية التدريبية ال تعدها عن�صر ًا من عنا�صر اجلودة.
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كم���ا تطرق التقري���ر �إىل حتليل ترتيب ال�سلطن���ة فيما يتعلق مبحور
التعليم العايل والتدريب يف تقرير التناف�سية العاملية 2013/2012م
فقد احتلت الرتتيب  61من بني  144بلد ًا ،مما يعني �ضرورة العمل
عل���ى �إحداث تطوير جوهري للنظام التعليمي ولنوعية تعليم مادتي
الريا�ضي���ات والعل���وم ونوعي���ة التعلي���م ما بع���د الثان���وي والتدريب
وخدماته والبح���ث العلمي على نحو يحقق لل�سلطنة التقدم املن�شود
يف هذا املجال مما �ستكون له انعكا�سات �إيجابية على نوعية العر�ض
من القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات �سوق العمل املحلي.
وختام��� ًا �أك���د التقرير عل���ى �أهمية مراجع���ة الإج���راءات والأنظمة
املتعلق���ة بج���ودة التعليم مبختل���ف مراحل���ه ،و�أهمية رف���ع م�ستوى
خمرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله والرقي مبخرجات التعليم
العايل لتتواكب مع احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية.

رئي�س اجلل�سة � :سعادة د .ع�صام بن علي الروا�س
املقرر :د .حممد بن �سيف البو�سعيدي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:

1 .1تبني تعريف �شامل ودقيق للجودة ي�شمل م�ؤ�شرات متفقا
عليها تغطي جميع حماور العمل واخلدمة التي تقدمها
امل�ؤ�س�سة التعليمية.
2 .2تبني مقرتحات عملية لرفع دافعية الطالب الذكور لتح�سني
حت�صيلهم املدر�سي.
3 .3تبني نظام وا�ضح للحوافز وامل�ساءلة يطبق على جميع
منت�سبي م�ؤ�س�سات التعليم.
4 .4االهتمام باملبنى املدر�سي ليكون بيئة تعليمية ذات جودة
متكن من حتقيق �أهداف التعلم.
�5 .5إ�صدار قانون موحد للتعليم ذي �شقني؛ الأول للتعليم املدر�سي
والآخر للتعليم العايل.
6 .6توفري الكوادر التعليمية امل�ؤهلة للتدري�س يف التعليم ما قبل
املدر�سي ،واالهتمام بالأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة.
�7 .7إعادة فتح بع�ض كليات الرتبية للعمل على �إعداد املعلمني قبل
اخلدمة ويف �أثنائها ،واال�ستفادة من جتارب بع�ض الدول يف
�إعداد املعلمني.
8 .8تعيني املحا�ضرين يف كليات الرتبية من ذوي اخلربة يف
التعليم املدر�سي.
9 .9زيادة عدد اجلامعات احلكومية للم�ساهمة بالنهو�ض بجودة
التعليم.
1010قيام امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن التعليم مبواءمة خمرجاتها مع

احتياجات �سوق العمل.
1111جتويد املناهج الدرا�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ومراجعتها وتنقيحها ب�صورة م�ستمرة.
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درا�سة الطاقة اال�ستيعابية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
تقدمي :د� .أحمد بن حممد الهنائي
ع�ضو جلنة درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر�ض هذه الورقة التقرير الذي �أعدته اللجنة الفرعية لـ«درا�سة
الطاقة اال�ستيعابية مب�ؤ�س�س���ات التعليم العايل» املنبثقة من اللجنة
الرئي�سية لـ«درا�سة �إعادة هيكل���ة منظومة التعليم» امل�شكلة بالقرار
الديواين رقم ( )2012/1بتاريخ  21من مار�س 2012م.
وقد �شم���ل التقرير عدة جوانب منها :تط���ور التعليم العايل ،وواقع
الطاق���ة اال�ستيعابية ،والتوقع���ات امل�ستقبلية له���ا ،والتحديات التي
تواج���ه زيادتها ،ومتطلب���ات رفعها .ومت تنفي���ذ الدرا�سة باالعتماد
على البيانات الإح�صائية املعتمدة ،والتوا�صل مع اجلهات املخت�صة
بتلك امل�ؤ�س�سات لتقدمي البيان���ات املطلوبة ،ومطابقتها على الواقع
م���ن خالل الزي���ارات امليدانية الت���ي نفذت من قب���ل فنيني منتمني
للقطاع���ات التعليمية املختلفة لقرابة �س���ت وخم�سني م�ؤ�س�سة تعليم
عال حكومية وخا�صة .كما مت تنفيذ زيارات خارجية لال�ستفادة من
خربات تلك الدول يف و�ضع احللول.
ويو�ضح التقرير تط���ور م�ؤ�س�سات التعليم العايل من حيث �أعدادها
و�أعداد الطلبة و�أع�ضاء الهيئات الأكادميية والإدارية والفنية ب�شكل
ع���ام ،ثم يع���رج �إىل تو�ضيح ذلك التط���ور على م�ست���وى م�ؤ�س�سات
التعلي���م الع���ايل ُ
كل على ح���دة ،بعده���ا يتمحور احلدي���ث للرتكيز
على حم���اور رئي�سة هي� :أع���داد الطلبة املقبول�ي�ن ،وجممل الطلبة
الدار�سني يف امل�ؤ�س�سة ،واملرافق املتوفرة يف كل م�ؤ�س�سة تعليمية.
وبا�ستقراء نتائج واقع الطاقة اال�ستيعابية ،ف�إنها ت�شري �إىل �أن عدد
الطلب���ة املقبولني مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ت�ضاعف كثري ًا بدء ًا من
الع���ام الأكادميي  2012/2011يف تخ�ص�ص���ات :الإدارة والتجارة،
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات ،والهند�سة والتكنولوجي���ا املرتبطة بها ،يف
حني جاء ع���دد الطلبة حمدودا يف تخ�ص�ص���ات :العمارة والإن�شاء
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واخلدم���ات ال�شخ�صية يف امل�ؤ�س�س���ات احلكومية واخلا�صة .كما �أن
هناك عالقة للطاقة اال�ستيعابية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل مبدى
توف���ر املقومات واملرافق والإمكانيات املالي���ة املنا�سبة ،حيث تواجه
خط���ط رفع الطاقة اال�ستيعابية يف معظ���م تلك امل�ؤ�س�سات حتديات
تتعلق بتوفري تلك املقومات� .أما م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص فتخ�ضع
خططه���ا ل�سيا�سة العر�ض والطلب .ومن حيث م�صدر التمويل ،ف�إن
عدد الطلبة الدار�سني على نفقة احلكومة ( )73646طالب وطالبة
ي�شكل���ون ما يق���ارب ( )%72من �إجمايل �أع���داد الدار�سني .ويختم
التقري���ر بتوقعات الطاقة اال�ستيعابية امل�ستقبلية مع تو�صيات تعالج
التحديات احلالية وتتطلع مل�ستقبل �أف�ضل لهذا القطاع.

رئي�س اجلل�سة�:سعادة حبيب بن حممد الريامي
املقرر :د .حممد بن طالب الكيومي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

1و�ضع برامج موجهة لتقليل الفوارق بني الذكور والإناث يف
التح�صيل الدرا�سي.
2رفع ن�سب االلتحاق يف برامج املاج�ستري والدكتوراه نظرا
لكرثة طلبات موا�صلة الدرا�سة بعد البكالوريو�س.
3توجيه العناية نحو التوعية بنوعية التخ�ص�صات املتوافرة،
ولي�س عدد املقاعد التي توفرها م�ؤ�س�سات التعليم العايل
فقط.
4مراعاة التوزيع اجلغرايف للتخ�ص�صات التي توفرها م�ؤ�س�سات
التعليم العايل احلكومية واخلا�صة ،ب�سبب عزوف بع�ض
الطلبة خا�صة الإناث عن الدرا�سة خارج �أماكن �سكناهن
لنق�ص اخلدمات املتعلقة بالنقل وال�سكن.
5تو�ضيح معايري اختيار الطلبة لالبتعاث اخلارجي.
�6إعادة النظر يف معايري اختيار اجلامعات اخلارجية التي
يدر�س فيها الطلبة احلا�صلون على بعثات ومنح خارجية.
7احلد من تزايد اجلامعات والكليات اخلا�صة.
8زيادة البعثات الداخلية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
النخفا�ض تكلفة الطالب فيها.
9التو�سع يف رفع الطاقة اال�ستيعابية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
مبا يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل.
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درا�سة تنويع التعليم العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �سوق العمل
تقدمي :د .عبداحلكيم بن هالل اال�سماعيلي
ع�ضو جلنة درا�سة �إعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر����ض هذه الورقة التقرير الذي �أعدت���ه اللجنة الفرعية لـ«درا�سة
تنوي���ع التعليم الع���ايل ومواءمته مع احتياج���ات املجتمع ومتطلبات
�س���وق العمل» املنبثقة م���ن اللجنة الرئي�سية لـ«درا�س���ة �إعادة هيكلة
منظومة التعليم» امل�شكلة بالقرار الديواين رقم ( )2012/1بتاريخ
 21من مار�س 2012م.
ً
ً
مف�ص�ل�ا لدار�سة املع���ارف واملهارات
حتلي�ل�ا
وتق���دم ه���ذا الورقة
ملخرجات التعليم العايل ،ومدى مواءمتها مع �سوق العمل يف خمتلف
القطاع���ات االقت�صادي���ة يف ال�سلطن���ة ،حيث غطت ه���ذه الدرا�سة
خم�س���ة حماور هي :املتطلب���ات امل�ستقبلية لهذه املع���ارف واملهارات
يف خمتل���ف القطاعات ،والربامج املختلفة الت���ي تقدمها م�ؤ�س�سات
التعلي���م الع���ايل ،والتدري���ب املهن���ي الذي توف���ره تل���ك امل�ؤ�س�سات،
واخلط���ط املختلفة للتعليم التقني والتدريب املهني ،وخربات الدول
وامل�ؤ�س�س���ات التعليمي���ة لل���دول املتقدمة ،ويق���دم التقري���ر النتائج
املف�صلة عن هذه املحاور بالإ�ضافة �إىل التو�صيات.
وت�ش�ي�ر نتائج التقرير �إىل �أنه لي�ست هيمن���ة القوى العاملة الوافدة
يف القطاع���ات االقت�صادي���ة اخلا�ص���ة وحده���ا م���ا ي�ش���كل حتديا،
ب���ل ازدياده���ا �أي�ضا مع زي���ادة تطور هذه القطاع���ات ،ومن ثم ف�إن
الزيادة يف اكت�ساب املهارات واملعارف املوازية لهذه التطورات تكون
ل�صال���ح القوى العاملة الوافدة ب���دال من ال ُعمانية ،مما يرتتب عليه
تقليل �إمكانية بناء مقدرات و�سعات معرفية ومهارية للوطن.
وي�شري التقري���ر  -رغم �أن بنية التعليم العايل ال ُعمانية متتلك �أكرب
عدد م���ن م�ؤ�س�سات التعليم الع���ايل بالن�سبة لع���دد �سكانها مقارنة
مع دول كث�ي�رة – �إىل �أن كفاءة وفعالية ه���ذه امل�ؤ�س�سات من ناحية
التنب����ؤ للمعارف واملهارات الآنية وامل�ستقبلية املطلوبة يف القطاعات
االقت�صادية املختلفة ،ونوعية الربامج ،وطرحها ،و�ضمان جودتها،
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ومواءمته���ا مع متطلب���ات القطاع اخلا�ص ،ال تلب���ي الآمال املرجوة
لتطوير القوى العاملة الوطنية.
وت�ش�ي�ر نتائ���ج التقري���ر �إىل وج���ود ازدواجية يف ط���رح الربامج يف
م�ؤ�س�س���ات التعليم العايل ،وهو ما ي�ؤدي �إىل عدم اال�ستغالل الأمثل
للم���وارد .كما تب�ي�ن وجود �ضعف �أ�سا�سي يف هي���كل امل�ؤهالت لأكرب
نظام يف التعلي���م العايل مقارنة بالعدد (للتعلي���م التقني) ،وي�ؤدي
ه���ذا ال�ضع���ف �إىل �ضعف املهارات املكت�سب���ة يف خمتلف امل�ستويات
(فني -تقني –اخت�صا�صي) التي مينحها هذا النظام.
وق���د و�ضح التقرير – فيم���ا يتعلق بالتدريب املهن���ي  -عدم وجود
معايري لتطوي���ر املناهج التي تعك����س املتطلبات الآني���ة وامل�ستقبلية
للقطاعات االقت�صادية كوجهة موحدة مانحة لل�شهادات ،وم�س�ؤولة
عن �ضمان جودة هذه امل�ؤهالت.
وق���د �أو�صى التقري���ر ب�إن�شاء جمال�س للمه���ارات م�س�ؤولة عن ر�صد
املعارف واملهارات الآنية وامل�ستقبلية ،ومواءمتها مع برامج م�ؤ�س�سات
التعليم العايل والتدريب يف جميع القطاعات االقت�صادية ،وتطوير
هيكل���ة امل�ؤه�ل�ات للتعلي���م التقني ع���ن طريق ت�شعيب ه���ذا الهيكل
لتك���ون له ثالثة م�سارات من���ذ قبول الطالب ،و�إن�ش���اء جهة مانحة
لل�شه���ادات دون م�ست���وى البكالوريو����س ،وتوجيه امل���وارد التعليمية
والتدريبية �إىل تطوير التعليم والتدريب يف القطاعات االقت�صادية
اال�سرتاتيجية الداخلة يف ا�سرتاتيجي���ة االقت�صاد ال ُعماين ،وتقليل
ازدواجية الربامج التي تطرحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

رئي�س اجلل�سة :الفا�ضل هالل بن حمد احل�سني
املقرر :الفا�ضلة منى بنت حربا�س ال�سليمية

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:
.1

.2
.3
.4
.5

�1إجراء درا�سة لالحتياجات من التخ�ص�صات ل�سوق العمل،تعتمد
على ا�ست�شراف حاجة قطاعات �سوق العمل من التخ�ص�صات،
نظرا للتغريات امل�ستمرة يف قراءات ال�سوق من جهة ،وجتدد
التخ�ص�صات ب�شكل مت�سارع من جهة �أخرى.
�2إن�شاء مراكز بحثية متخ�ص�صة تعنى بالتعليم واحتياجات �سوق
العمل.
3النظر يف �إبقاء تبعية الكليات التقنية لوزارة القوى العاملة.
4تطبيق نظام التلمذة املهنية يف التعليم املدر�سي ،وال�سماح للطالب
بعد انتهائها مبوا�صلة درا�سته.
�5إيالء الدرا�سات الإن�سانية حقها من برامج التعليم العايل.
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فلسفة التعليم وقانونا
التعليم المدرسي والعالي
•مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة ُعمان
• مشروع قانون التعليم المدرسي
•مشروع قانون التعليم العالي
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م�شروع وثيقة فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان
تقدمي� :سعادة د .حمود بن خلفان احلارثي
رئي�س جلنة تطوير وثيقة فل�سفة و�أهداف الرتبية يف �سلطنة ُعمان

ُتع���د وثيقة فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعم���ان مرج ًعا مه ًما يف توجيه
مالمح ال�سيا�سة الرتبوية التي ينتهجها النظام الرتبوي بال�سلطنة.
عموم���ا ،ويف ال�سلطن���ة على وجه
وق���د �شه���دت ال�ساح���ة الرتبوي���ة ً
اخل�صو����ص ،م�ستج���دات جعلت �أم���ر تطوير هذه الوثيق���ة �ضرورة
ملح���ة خالل املرحل���ة الراهنة ،لتكون معربة ع���ن الر�ؤية احلقيقية
لتطوير م�سرية التعلي���م يف ال�سلطنة ،واملرتكز الأ�سا�س الذي ميكن
البناء عليه لتح�سني جودة املخرجات التعليمية.
وتكم���ن �أهمية وج���ود فل�سفة للتعليم يف ال�سلطن���ة يف كونها املحرك
نح���و تطوير التعليم والإ�صالح الرتبوي يف جميع م�ؤ�س�سات التعليم،
فه���ي ت�ش���كل �أهمية خا�ص���ة يف توحيد ال���ر�ؤى واملمار�سات يف قطاع
الرتبي���ة والتعلي���م ،انطالق���ا من �أ�س����س ومبادئ ونظري���ات تربوية
معا�ص���رة ،متثل الإط���ار العام الذي يوج���ه العملي���ة التعليمية نحو
التح�س�ي�ن والتطوير ،وفق م�صادر ومب���ادئ و�أهداف عالية اجلودة
وامل�صداقية.
وتعر����ض هذه الورقة �أربعة موا�ضيع� ،أولها م�سوغات مراجعة وثيقة
فل�سف���ة التعلي���م يف �سلطنة ُعم���ان وتطويرها .وثانيه���ا �آلية العمل
التي اتُّبع���ت يف بناء الوثيقة .وثالثها امل�ص���ادر التي اعتمدت عليها
الوثيقة ،وه���ي الدين الإ�سالمي ،والفك���ر ال�سامي حل�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�سلط���ان قابو�س بن �سعيد املعظ���م -حفظه اهلل ورعاه -
والنظ���ام الأ�سا�سي للدولة ،والدور احل�ضاري ال ُعماين ،وخ�صائ�ص
املجتم���ع ال ُعماين واحتياجات���ه وطموحاته وحتديات���ه ،وخ�صائ�ص
املتعل���م ،والفك���ر الرتب���وي املعا�ص���ر ،والعه���ود واملواثي���ق الدولية،
واخلط���ط اال�سرتاتيجي���ة للدول���ة ،والق�ضاي���ا العاملي���ة املعا�ص���رة.
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ورابعه���ا املب���ادئ والأه���داف الت���ي يرتك���ز عليه���ا بن���اء عنا�ص���ر
املنظوم���ة التعليمي���ة التعلمي���ة وتطويره���ا ،ومنها النم���و املتكامل
للمتعل���م ،والهوي���ة واملواطنة ،والع���زة واملنعة الوطني���ة ،والتم�سك
بالقيم وال�سل���وكات احلميدة ،والرتبية من �أجل التنمية امل�ستدامة،
واملحا�سبية وامل�س�ؤولية ،والرتبية م�س�ؤولية و�شراكة وطنية ،والرتبية
عل���ى حقوق الإن�سان ،والرتبية من �أج���ل ال�سالم والت�سامح ،والفكر
الدميقراطي ،وتعليم عايل اجل���ودة للجميع ،والتعلم مدى احلياة،
والعل���م والعم���ل ،والتفك�ي�ر العلمي ،والري���ادة واالبت���كار ،وجمتمع
املعرفة والتكنولوجيا (التقانة).
وتعد الأه���داف املدرجة يف ه���ذه الفل�سفة ترجم���ة لغايات املجتمع
ال ُعم���اين وطموحات���ه وتطلعاته يف جمال الرتبي���ة والتعليم ،وحتدد
�أوج���ه الأن�شط���ة الرتبوية امل���راد حتقيقها يف الأف���راد .ويتمثل دور
ّ
خ�صو�صا والعملية الرتبوية وخمططيها ومطوريها
منظري املناهج
ً
عموم���ا يف ترجمة تلك الأه���داف العامة �إىل �أهداف �إجرائية قابلة
ً
للقيا����س ،من خالل �صياغة خمرجات ومعايري تعليمية يف املعارف
وامله���ارات الإدراكي���ة والق���درات العام���ة ،وجوان���ب التح�صي���ل يف
املجاالت التخ�ص�صية املختلفة.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة ال�شيخ علي بن نا�صر املحروقي
املقرر :د .عبد اهلل بن م�سلم الها�شمي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

1 .1مراعاة تعاليم الدين الإ�سالمي وقيم املجتمع العماين يف
املواد التعليمية املقدمة للطلبة.
2 .2و�ضع مقرر درا�سي خم�ص�ص حلقوق الإن�سان و�آخر لتاريخ
ال�سلطنة وال�سيما �إجنازات �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم-حفظه اهلل و رعاه.
3 .3حتديد �آلية ل�ضمان تطبيق فل�سفة التعليم املقرتحة.
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م�شروع قانون التعليم املدر�سي
تقدمي :د .بدر بن حمود اخلرو�صي
ع�ضو فريق مراجعة وتطوير قانون التعليم املدر�سي

ي�أت���ي م�ش���روع قانون التعلي���م املدر�سي �ضمن �سل�سل���ة متوا�صلة من
اجله���ود الرامية �إىل تطوير التعلي���م يف ال�سلطنة من خالل العناية
بتطوير البنية الت�شريعية والتنظيمية للنظام التعليمي �إميانا ب�أهمية
هذا اجلانب يف حتقيق �أهداف النظام التعليمي يف املجتمع وجتويد
خمرجاته.
ويعد م�شروع قانون التعلي���م املدر�سي ا�ستجابة للتو�سع الكبري الذي
�شهدت���ه منظوم���ة العمل الرتبوي خ�ل�ال العقود املا�ضي���ة ،ومتهيدا
ملرحل���ة جدي���دة م���ن التطوي���ر� .إن تطوير قان���ون خا����ص بالتعليم
املدر�س���ي ه���و ترجم���ة لتو�صي���ات جمل���ة م���ن الدرا�س���ات الرتبوية
الت���ي نفذتها ال���وزارة يف ال�سن���وات القليلة املا�ضي���ة والتي �أجمعت
عل���ى �أهمية حوكمة النظ���ام التعليمي يف ال�سلطن���ة ،وتطوير البنية
الت�شريعية والتنظيمية التي تكفل بيئة تربوية حمفزة وداعمة لثقافة
الإبداع والتجديد يف خمتلف امل�ستوي���ات الفنية والإدارية .وقد بني
القان���ون باال�ستف���ادة من جتارب عدد من النظ���م الرتبوية الرائدة
التي جنحت يف تطوير قوانني خا�صة بالتعليم.
�أُ ِع ّد قان���ون التعليم املدر�سي بالت�شاور م���ع املعنيني بالعمل الرتبوي
داخ���ل ال���وزارة وخارجه���ا ،بحي���ث ي�ستجي���ب ملتطلب���ات النظ���ام
التعليمي يف ال�سلطن���ة ،وللحاجات امل�ستج���دة للمتعلم ،وملقت�ضيات
املرون���ة والكفاءة الت���ي ت�ستلزمها �إدارة النظ���ام التعليمي يف القرن
احل���ادي والع�شري���ن .ويتوزع م�ش���روع قانون التعلي���م املدر�سي على
ع�ش���رة �أبواب ت�ضم كل منها ف�صوال متع���ددة� ،شملت جوانب منها:
متطلب���ات القب���ول يف مراح���ل التعليم املختلف���ة ،وبرام���ج الرتبية
اخلا�ص���ة ،واملناه���ج ،والتقومي الرتب���وي ،والتعليم اخلا����ص ،وبيئة
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التعل���م ،وموا�صف���ات املبنى املدر�سي ،ومتويل التعلي���م� ،إ�ضافة �إىل
جوانب تتعلق بالهيئ���ة التعليمية باملدار�س من حيث رخ�صة مزاولة
مهنة التعليم ،واملنطلقات الأ�سا�سية ملتابعة �أو�ضاع الهيئة التعليمية
و�إدارة �ش�ؤونها.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة ال�شيخ علي بن نا�صر املحروقي
املقرر :د .عبد اهلل بن م�سلم الها�شمي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

التعليمية يف م�شروع القانون.
1313حتديد دور امل�س�ؤول املبا�شر يف املدر�سة يف حتديد العقوبة على
الطالب �أو املعلم املخالف.
1414حتديد عالقة املعلم بالطالب يف �ضوء قانون حقوق الطفل.
1515ت�ضمني م�س�ؤولية الهيئة العامة املقرتحة لالعتماد املدر�سي يف
م�شروع قانون التعليم املدر�سي.
�1616إدراج مواد تتعلق بالتعليم املهني يف قانون التعليم املدر�سي.
�1717إلغاء املراكز اخلا�صة التي تفتح لإعطاء تقوية يف التح�صيل
للطلبة وتقدمي درو�س خ�صو�صية نظرا لنتائجها ال�سلبية على
�أداء املعلم والطالب.

1 .1عر�ض م�شروع القانون بتو�سع على العاملني يف امليدان الرتبوي
قبل �إقراره.
�2 .2إخ�ضاع املعلمني الختبار قبل تعيينهم.
3 .3و�ضع معايري لتعيني املعلمني ،ثم تدريبهم وت�أهيلهم يف �أثناء
اخلدمة.
�4 .4إعطاء دور ملجل�سي ال�شورى والدولة يف مراجعة القانون.
�5 .5إ�ضافة مواد يف م�شروع القانون تتعلق بحماية الن�شء من
و�سائل الإعالم املوجهة وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
6 .6مراجعة مواد القانون لغويا لتتواءم مع اللغة القانونية املعتمدة.
7 .7عر�ض م�شروع القانون على الطلبة باعتبارهم امل�ستهدفني
الأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي:
بالعملية التعليمية.
8 .8اال�ستفادة من الدرا�سات التي �أجريت يف جمل�س عمان يف 1 .1توحيد قانون التعليم لي�شمل التعليم املدر�سي والعايل.
2 .2تطبيق نظام الرخ�صة املهنية للمعلمني جتدد كل خم�س
التعليم ب�شقيه العام والعايل.
�سنوات.
9 .9اتخاذ القانون منطل ًقا لتحديد الرقابة و�ضبط اجلودة،مع
�ضرورة توفري الكادر املتخ�ص�ص الكايف لتطبيق القانون.
1010ت�ضمني م�شروع القانون ن�صو�صا وا�ضحة تتعلق باملحا�سبية
وتطبيق مبد�أ الثواب والعقاب يف العمل الفني والإداري
لتحقيق اجلودة يف التعليم.
1111ت�شديد املحا�سبية للحد من حاالت التق�صري والإهمال املتكررة
واملتزايدة.
1212تو�ضيح دور جمال�س الآباء والأمهات يف ال�شراكة يف العملية
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م�شروع قانون التعليم العايل
تقدمي :د� .سيف بن �أحمد الرواحي
ع�ضو جلنة �صياغة قانون التعليم العايل

يعد م�شروع قانون التعليم العايل �أحد الآليات والأدوات املنظمة • الف�صل( :)2الأحكام العامة؛ الأحكام التي ت�سري على الوقائع
للتعليم العايل يف ال�سلطنة ،فال يخفى ب�أن القوانني املنظمة للتعليم التي ينظمها �أو يحكمها هذا القانون وتبني مدى �سريانه.
العايل حاليا كثرية توازي تعدد امل�ؤ�س�سات امل�شرفة على التعليم
العايل وامل�ؤ�س�سات املقدمة للخدمة التعليمية مما �أوجد �إمكانية • الف�صل (� :)3أهداف التعليم العايل؛ جمموعة من الأهداف
التي ي�سعى التعليم العايل ممثال يف جميع م�ؤ�س�ساته التنظيمية
عدم االن�سجام التام بينها.
والتنفيذية لتحقيقها.
وانطالقا من التوجه ال�صادر من جمل�س التعليم املوقر لوزارة
التعليم العايل ب�ش�أن �إعداد م�شروع متكامل عن قانون التعليم •  الف�صل ( :)4م�ؤ�س�سات التعليم العايل؛ يعنى بتنظيم
العايل ،حر�صت اللجنة القائمة على �صياغة القانون على �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل من حيث �إن�شا�ؤها و�إلغا�ؤها و�آلية طرح
تن�ضوي حتت القانون املنتظر للتعليم العايل �أنواع التعليم العايل الربامج الأكادميية بالإ�ضافة �إىل تنظيم عمل املجال�س واللجان
التقني والتطبيقي واملهني (احلكومي واخلا�ص) بالإ�ضافة �إىل بها والأمور الإدارية واملالية التي تنظم العمل.
الإجراءات التي تنظم م�ؤ�س�سات التعليم العايل من حيث الإن�شاء • الف�صل ( :)5البعثات والإعانات الدرا�سية؛ يعنى بتنظيم �ش�ؤون
والتخ�ص�صات والربامج واجلودة مبا يخدم م�سرية هذا القطاع االبتعاث الداخلي واخلارجي يف مرحلة الدرا�سات اجلامعية
ب�سلطنة ُعمان.
والدرا�سات العليا.
وقد روعي يف كتابة مواد القانون دميومة القانون والبعد عن • الف�صل ( :)6امل�ؤهالت العلمية ومعادلة ال�شهادات؛ يتناول هذا
ت�ضمينه �أية �أحكام تف�صيلية ،وق�صر ن�صو�صه على الأحكام الف�صل �شروط و�إجراءات معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية ومعايري
الأ�سا�سية العامة وال�ضرورية ملعاجلة خمتلف املو�ضوعات التي االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.
يتناولها ،وتفوي�ض اللوائح التنفيذية والتنظيمية يف معاجلة
خمتلف الأحكام التف�صيلية املت�صلة ب�أحكامه .كما جاءت ن�صو�ص •  الف�صل ( )7اجلزاءات والعقوبات؛ ينظم هذا الف�صل
م�سودة امل�شروع لتنظم عمل التعليم العايل مبا يكفل �ضمان حتقيق اجلزاءات والعقوبات التي تقع على م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف
الأهداف والغايات املرجوة من ورائه كافة ،ومن �أهمها التوجه حالة خمالفتها لأحكام هذا القانون.
العام لل�سلطنة يف تبنى معايري �ضمان اجلودة يف �أبعاد املنظومة
فى �إجناز هذا امل�شروع ا�ستعانت اللجنة بالقوانني واللوائح
التعليمية.
املنظمة للتعليم العايل يف ال�سلطنة ،وكذلك مناذج لبع�ض قوانني
التعليم العايل يف بع�ض الدول لتكون مادة ا�سرت�شادية لأداء مهمتها
حماور م�شروع قانون التعليم العايل
وحتى يكون عملها حرفي ًا ومهني ًا.
•  الف�صل ( :)1التعريفات؛ يتناول هذا الف�صل تعريفات
امل�صطلحات والعبارات والكلمات التي ت�ستخدم يف �سياق القانون.
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رئي�س اجلل�سة� :سعادة ال�شيخ علي بن نا�صر املحروقي
املقرر :د.عبد اهلل بن م�سلم الها�شمي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

.1
.2
.3
.4
.5

�1إ�شراك م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة يف و�ضع مواد
القانون.
�2إلغاء �شرط حتديد �سن �أربعني �سنة للتقدم للدكتوراه وخم�س
وثالثني �سنة للتقدم للماج�ستري ،لت�أكيد حق اجلميع يف
التعليم.
3عقد ور�شة ملناق�شة م�شروع القانون مع منت�سبي م�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
�4إدراج مواد تتعلق بالتعليم املهني يف قانون التعليم العايل.
5ت�ضمني م�س�ؤولية الهيئة العامة لالعتماد الأكادميي يف قانون
التعليم العايل.
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التعليم والتدريب والتشغيل:
التخطيط وآفاق المستقبل
•األمانه العامة للمجلس األعلى للتخطيط
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التعليم والتدريب والت�شغيل :التخطيط و�آفاق امل�ستقبل
تقدمي�:أ.د� .سمري ر�ضوان
الأمانة العامةللمجل�س الأعلى للتخطيط

ت�سته���دف الورق���ة بل���ورة نتائ���ج البح���وث والدرا�س���ات وكذل���ك
ا�ستطالعات الر�أي التي قامت به���ا الأمانة العامة للمجل�س الأعلى
للتخطي���ط املتعلقة ب�إلق���اء ال�ضوء عل���ى الأهمية املحوري���ة للتعليم
مل�ستقب���ل التنمي���ة والرف���اه االجتماع���ي يف ال�سلطن���ة ،م���ع تو�ضيح
االرتب���اط ب�ي�ن التعليم والتدري���ب بهدف حتقي���ق التوظيف الكامل
للمواطنني يف وظائف منتجة وذات عائد منا�سب ،كما ترمي الورقة
�إىل الت�أكيد على �أهمية اال�ستثمار يف الإن�سان ال ُعماين – عن طريق
التعلي���م والتدري���ب – يف �صياغ���ة اخلط���ط امل�ستقبلي���ة لالقت�صاد
ال ُعم���اين ب���دء ًا م���ن اخلط���ة اخلم�سي���ة التا�سع���ة ()2020-2016
والر�ؤية امل�ستقبلية  ،2040وتت�ضمن الورقة املحاور الآتية:
�أو ًال :تقيي���م م�سرية التنمي���ة يف املا�ضي ،وتقدير حج���م التحديات
الت���ي تفر�ضها التط���ورات املحلية والإقليمية والدولي���ة؛ �إذ �أ�سفرت
عملي���ة التقيي���م الت���ي متت يف �إط���ار �إع���داد التقري���ر «ال�سيا�سات
االجتماعي���ة يف �إط���ار االنط�ل�اق االقت�ص���ادي» واحل���وار املجتمعي
حول���ه ع���ن �أن التحدي الأول للم�ستقبل ه���و التعليم والتدريب الذي
ي�ؤه���ل املواطن للدخ���ول يف �سوق العمل ،وخا�ص���ة القطاع اخلا�ص،
فمع حلول ع���ام 2040م يق ّدر �أن ي�صل تع���داد ال�سكان يف ال�سلطنة
�إىل نح���و  5,7مليون ن�سمة منه���م  3,8مليون مواطن ،ويتطلب ذلك
توف�ي�ر فر�ص ت�شغيل لقوة العمل ال ُعماني���ة التي من املتوقع �أن ت�صل
�إىل نحو  1,3مليون.
ثاني��� ًا :التعلي���م والتدري���ب و�إ�شكالية �س���وق العمل؛ فهن���اك �إجماع
عل���ى �أن �إ�شكالية �س���وق العمل ال ُعماين تتمث���ل يف «عزوف» ال�شباب
ع���ن العمل يف القط���اع اخلا�ص و»تف�ضيل» العم���ل احلكومي ،ورغم
ه���ذه احلقيق���ة �إال �أن���ه يجب تقدمي تف�س�ي�ر �أعمق له���ذه الظاهرة،
وهن���ا ال�س����ؤال الذي ينبغي طرح���ه هو :هل ت�ؤه���ل منظومة التعليم
والتدري���ب ال�شب���اب ال ُعم���اين للمناف�س���ة يف �س���وق العم���ل؟ ت�ش�ي�ر
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الإح�صاءات �إىل �أنه يف عام 2012م ،بلغت ن�سبة الوافدين العاملني
يف القط���اع اخلا�ص  %85يف حني كانت ن�سب���ة ال ُعمانيني  %15فقط
(م���ع ن�سبة �ضئيلة من العاملني حل�سابه���م اخلا�ص) .ومما ال �شك
فيه �أن هناك بع�ض التطورات الإيجابية التي متت يف العقود الأربعة
املا�ضي���ة ،ولكن الطريق ما زال طوي ًال ،ووفق ًا لتقرير البنك الدويل
ع���ن التعليم يف ال�شرق الأو�سط“”The Road Not Travelled
ف����إن التحدي يف الق���رن احل���ادي والع�شرين يف املنطق���ة – ومنها
ُعمان – يتمثل يف ا�ستح���داث منظومة التعليم والتدريب ترقى �إىل
م�ستوى «النمور الآ�سيوية» بل والدول املتقدمة.
ثالث��� ًا :التخطي���ط و�آف���اق امل�ستقب���ل� ،إذ �س���وف ت�ستعر����ض الورقة
اخلطوط العري�ضة ملنهجية التخطيط على املدى املتو�سط والطويل،
وت�ش�ي�ر الدرا�س���ات املتعلق���ة باخلط���ة اخلم�سية التا�سع���ة(-2016
2020م) �إىل �ض���رورة امل�ض���ي يف حتقي���ق �أه���داف الر�ؤية 2020م
وب�صف���ة خا�ص���ة يف جم���ايل تعمي���ق عملي���ة التنوي���ع يف االقت�صاد
ال ُعم���اين ،والإ�سراع يف تطبيق ال�سيا�سات الهادفة �إىل ت�شغيل القوى
العاملة الوطني���ة ،ويت�ضح بجالء �أن كال الهدفني يرتبطان ارتباطا
مبا�شر ًا بتحقيق طفرة يف التعليم والتدريب مت ّكن املواطن ال ُعماين
من املناف�سة يف �سوق العم���ل وخا�صة القطاع اخلا�ص ،كذلك ت�شري
الدرا�س���ات امل�ستقبلية لعام  2050م �أن ترتي���ب املجتمعات يف �سلم
النمو �سوف يكون رهن ًا ب�إقامة جمتمع املعرفة .كما �ستعر�ض الورقة
بع����ض امل�ؤ�شرات احلاكم���ة يف متابعة التق���دم امل�ستقبلي ،و�ستطرح
اقرتاحات ب�أهم ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات التي ترتقي بكفاءة املواطن
ال ُعم���اين ويف مقدمتها االنتقال م���ن الإتاحة �إىل اجلودة يف التعليم
ً
تفعي�ل�ا لال�سرتاتيجي���ة الوطنية للتعلي���م  ،2040و�إن�شاء ال�صندوق
الوطني للتدريب – ح�سب تو�صي���ات تقرير ال�سيا�سات االجتماعية
– ليكون امل�ؤ�س�سة الرائدة يف التدريب و�إعادة التدريب يف ُعمان.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة د.منى بنت �سامل اجلردانية
املقررة :د.ريا بنت �سامل املنذرية

�أهم الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1درا�سة �إمكانية �إن�شاء ال�صندوق الوطني للتدريب لتدريب
جميع العمانيني.
2بناء ر�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل املهني حلملة دبلوم التعليم العام
يف القطاع اخلا�ص مقارنة مع حملة ال�شهادات الأعلى.
3الرتكيز على �إعداد وت�أهيل الكوادر الوطنية لتجنب �أي
�إ�شكاالت قادمة جراء تقليل ن�سبة الوافدين يف القطاع
اخلا�ص.
4ت�صحيح الن�سب الواردة يف الورقة :كت�صحيح ن�سبة الوافدين
يف القطاع اخلا�ص �إىل  ،%86والعمانيني �إىل .%14
5التن�سيق مع وزارة القوى العاملة عند �إعداد اال�سرتاتيجية
الوطنية للت�شغيل.
6عدم دقة الن�سبة الواردة للباحثني عن عمل يف عمان .%25
�7إجراء درا�سات م�سحية وطنية ل�سوق العمل يف ال�سلطنة.
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المعايير المهنية
•وزارة القوى العاملة
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املعايري املهنية
تقدمي :د .حممد بن م�صطفى النجار
وزارة القوى العاملة

تعر����ض ه���ذه الورقة املعايري املهني���ة ال ُعمانية يف �سي���اق التحديات
الت���ي تواجهها م�ؤ�س�سات التعليم التقن���ي والتدريب املهني ،وتناق�ش
�أهميته���ا و�أب���رز تطبيقاته���ا يف �سبي���ل حت�س�ي�ن خمرج���ات التعليم
التقن���ي واملهني ومواءمته���ا مع احتياجات ومتطلب���ات �سوق العمل.
وت�ستثم���ر ه���ذه الورق���ة نظرة دول الع���امل الي���وم �إىل اال�ستثمار يف
التعليم ور�أ�س املال الب�شري كخيار ا�سرتاتيجي وق�ضية قومية ،و�إىل
َ
امل�ؤ�س�سات التعليمية كم�ؤ�س�سات �إنتاجية ،لها دورها امل�ؤثر يف حتقيق
التقدم والتنمية امل�ستدامة ،من خالل حجم التعليم املقدم وجودته.
وقد �أ�سهمت التطورات وامل�ستج���دات العاملية الأخرية على ال�ساحة
االقت�صادي���ة ،والثورات املعرفية والتكنولوجية الهائلة ،وما فر�ضته
م���ن حتديات العوملة والتح���ول �إىل اقت�صاد املعرف���ة ،وما نتج عنها
م���ن تغ�ي�رات م�ستمرة يف امله���ن وو�سائل و�أ�ساليب العم���ل� ،أ�سهمت
جمي���ع ه���ذه العوام���ل يف توجي���ه االهتمام نح���و التعلي���م والتدريب
التقن���ي واملهن���ي ،حيث يوجد �إجم���اع ن�سبي حول �أهمي���ة هذا النوع
م���ن التعلي���م والتدريب يف تنمية امل���وارد الب�شرية ،وزي���ادة م�ستوى
الإنتاجي���ة وحت�سني القدرة التناف�سية ،عرب رفد �سوق العمل بالقوى
العاملة املدربة القادرة على تلبية االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل.
ويف املقاب���ل تواجه م�ؤ�س�سة التعليم والتدريب التقني واملهني العديد
م���ن التحديات املتعلق���ة بتحقيق جودة التعلي���م والتدريب ،فالتطور
التقن���ي املت�س���ارع يفر�ض تغ�ي�را م�ستمرا يف متطلب���ات �سوق العمل
م���ن الفني�ي�ن والتقنيني املمار�س�ي�ن ،وامل�ستج���دات الرتبوية تفر�ض
تغ�ي�را ن�سبي���ا يف فل�سف���ة التعلي���م ينعك����س يف تغ�ي�ر دور املحا�ض���ر
وامل���درب التقني واملهني ،و�إعادة �صياغ���ة مفاهيم املنهج واملحتوى
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التعليم���ي ،وزيادة الرتكي���ز على اجلوان���ب ال�سيكولوجية واملهارات
احلياتي���ة والتعلمية للطالب .الأمر ال���ذي يت�ضح يف �صعوبة حتقيق
املواءمة ب�ي�ن نوعية املخرج���ات واملتطلبات املهاري���ة ل�سوق العمل،
مما �أوج���د فجوة نوعية ب�ي�ن املخرجات واحتياج���ات �سوق العمل.
وتنته���ي الورق���ة �إىل �أن���ه للتقلي���ل م���ن ه���ذه الفج���وة النوعي���ة،
وجه���ت عدي���د م���ن ال���دول اهتمامه���ا نح���و املعاي�ي�ر املهني���ة
( .)Occupational Standardsويف ال�سلطن���ة؛ مت �إن�ش���اء
مرك���ز املعاي�ي�ر واالختب���ارات املهني���ة ليت���وىل �صالحي���ات �إعداد
منظومة املعايري واالختب���ارات املهنية يف ال�سلطنة وت�سيريها �سواء
عل���ى م�ست���وى الإعداد �أو التطبي���ق بال�شراكة م���ع القطاع اخلا�ص،
ليت���م توظيفه���ا لدع���م جمموع���ة وا�سعة م���ن الأه���داف الوطنية.

رئي�س اجلل�سة :د .حمد بن ها�شم الذهب
املقررة :د .فاطمة بنت يو�سف البو�سعيدية

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:

.1
.2
.3
.4
.5

.6

1ربط التعليم التقني باحتياجات �سوق العمل.
2ت�أكيد �أهمية الدرا�سات العلمية يف معرفة احتياجات القطاع
اخلا�ص من التخ�ص�صات املهنية والتقنية.
3تثقيف الأجيال القادمة ب�أهمية الأعمال التقنية والأعمال
اليومية واحلرف التقليدية وتوجيههم نحو هذه التخ�ص�صات.
4االهتمام بالتعليم التقني والفني وتوفري البيئات التعليمية
الداعمة لهذه التخ�ص�صات.
5التوعية ب�أهمية التخ�ص�صات التقنية والفنية بني الطلبة يف
وقت مبكر من درا�ستهم.
�6إدخال بع�ض الدرو�س يف حمتويات مناهج التعليم املدر�سي
لت�أكيد �أهمية املهن احلرفية والتخ�ص�صات التقنية مع �إمكانية
التدريب على بع�ضها يف بع�ض ح�ص�ص املهارات احلياتية.
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النظام الوطني إلدارة جودة التعليم
العالي في سلطنة ُعمان :تطويره
وتنفيذه
العمانية لالعتماد األكاديمي
•الهيئة ُ
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النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان :تطويره وتنفيذه
تقدمي :د� .سامل بن ر�ضا ر�ضوي
الهيئة ال ُعمانية لالعتماد الأكادميي

ا�ستجاب���ة للحاج���ة امللح���ة لتوفري فر����ص التعليم الع���ايل للأعداد
الكب�ي�رة من خريج���ي دبلوم التعلي���م العام ،بذل���ت حكومة �سلطنة
ُعمان جهودا كب�ي�رة لزيادة الطاقة اال�ستيعابي���ة مل�ؤ�س�سات التعليم
الع���ايل احلكومية .وحي���ث �إن هذه امل�ؤ�س�س���ات مل تتمكن من توفري
الفر�ص الكافية ال�ستيعاب الأعداد املتنامية من الطلبة الراغبني يف
االنخ���راط يف التعليم العايل ،كان م���ن الطبيعي �أن توافق احلكومة
على فكرة ال�سماح للم�ؤ�س�سات اخلا�صة بطرح برامج التعليم العايل
يف ال�سلطن���ة ،ال�ستيع���اب املزيد من ه�ؤالء الطلب���ة .وبنا ًء على هذه
املوافق���ة ،مت �إن�ش���اء �أول م�ؤ�س�سة تعليم ع���ال خا�صة يف ال�سلطنة يف
منت�ص���ف ت�سعين���ات الق���رن املا�ضي ،تلته���ا العديد م���ن م�ؤ�س�سات
التعليم العايل اخلا�صة ،والتي ي�صل عددها اليوم �إىل  27م�ؤ�س�سة.
ومن املعل���وم ،ف�إن �أحد الأه���داف الأ�سا�سية لتوف�ي�ر فر�ص التعليم
الع���ايل هو بناء ك���وادر وطنية م�ؤهل���ة وقادرة على تلبي���ة متطلبات
�س���وق العمل ،واال�ستم���رار يف امل�ساهمة الفاعل���ة يف م�سرية التنمية
ال�شامل���ة لل�سلطنة .ل���ذا ،كان البد من االهتم���ام بجودة خمرجات
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،حتقيقا لهذا الهدف .وقد بدا وا�ضحا �أن
ذل���ك يتطلب �إن�شاء جهة حكومي���ة متخ�ص�صةُ ،تعنى ب�ضمان جودة
التعلي���م العايل ،وتقوم باعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والربامج
الت���ي تطرحها ،بناء على معايري ت�ضعها �ضم���ن نظام وطني �شامل
لإدارة جودة التعليم العايل يف ال�سلطنة.
وعلى ه���ذا الأ�سا�س �ص���در املر�سوم ال�سلطاين رق���م ()2010/54
القا�ضي ب�إن�ش���اء الهيئة ال ُعمانية لالعتم���اد الأكادميي؛ لتحل حمل
جمل����س االعتماد ال�سابق ،وتعمل كجهة م�ستقل���ة تتمتع بال�شخ�صية
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االعتباري���ة ،وتتب���ع جمل�س التعلي���م .وقد جاء �إن�ش���اء الهيئة لتكمل
امل�س�ي�رة التي بد�أها جمل�س االعتماد ال�سابق يف ن�شر ثقافة اجلودة
وتطوي���ر النظ���ام الوطن���ي لإدارة ج���ودة التعليم الع���ايل ،مت�ضمنا
اعتم���اد م�ؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل وبراجمه���ا الأكادميي���ة .وقد
حر�ص���ت الهيئ���ة على اتباع نه���ج الت�شاور املكثف مع قط���اع التعليم
الع���ايل واملعنيني يف خمتلف مراح���ل ت�صميم املكون���ات الأ�سا�سية
لهذا النظام وتنفيذها.
وم���ع �أن نه���ج الت�شاور ،مع القط���اع واملعنيني ،يعن���ي احلاجة لوقت
�أط���ول لتطوير هذا النظام� ،إال �أن �إعطاء قطاع التعليم العايل دوره
احلقيق���ي ،و�إ�شراك���ه يف عمليات التطوير واال�ستف���ادة من التغذية
الراجع���ة منه يزيد من فاعلية عمل الهيئة ،وي�ضمن موائمة النظام
الحتياجات القطاع.
وتق���دم ه���ذه الورقة عر�ضا لأه���م مكونات النظ���ام الوطني لإدارة
ج���ودة التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان ،واجلهود التي بذلها جمل�س
االعتماد ال�سابق يف �إن�شائه ،وما قامت به الهيئة ال ُعمانية لالعتماد
الأكادميي من �أجل تطويره؛ لي�صبح متناغما مع املمار�سات الدولية
اجلي���دة ،ومنا�سبا للواقع املحلي ،ومن ثم البدء بتنفيذه وفق ر�سالة
الهيئ���ة الرامية �إىل دعم القطاع من �أج���ل اال�ستمرار يف املحافظة
على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية.

رئي�س اجلل�سة� :أ.د� .أحمد بن خلفان الرواحي
املقرر :د .حم�سن بن حمود الكندي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

1 .1تعزيز م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف جتويد التعليم.
2 .2دعم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي يف حتقيق �أهدافها
و�ضمان جودة التعليم يف ال�سلطنة.
3 .3مطالبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتوفري تقارير دورية عن
التخ�ص�صات اجلديدة ومدى مالءمتها للواقع التعليمي.

الأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي:

1 .1بناء تعريف وا�ضح جلودة التعليم وجعله منطلقا لتحديد
معايري اجلودة وم�ؤ�شراتها.
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مؤشرات األداء لمؤسسات
التعليم العالي الخاصة
•وزارة التعليم العالي
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م�شروع م�ؤ�شرات الأداء مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
تقدمي :الفا�ضلة /جوخة بنت عبداهلل ال�شكيلية
وزارة التعليم العايل

�إن للج���ودة يف التعليم الع���ايل مفهوم ًا متعدد الأبع���اد ،ويتم قيا�س
�أداء م�ؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل وتقييمها �أو �أيا م���ن براجمها وفق
�أ�سالي���ب ومنهجيات متعددة .وتتفاوت املنهجية املتبعة بني �أ�ساليب
"نوعية " كتدقيق اجلودة �أو االعتماد الأكادميي ،و�أ�ساليب "كمية"
ُت�سه���ل عملية القيا����س واملقارنة والت�صنيف ،من خ�ل�ال ا�ستخدام
االح�ص���اءات وا�ستقراء البيانات النوعية ب�شكل كمي كما هو احلال
يف م�شاري���ع م�ؤ�شرات الأداء الت���ي تتبناها الدول لأغرا�ض و�أهداف
خمتلف���ة ،ي�أتي م���ن بينها التع���رف عل���ى الأداء الع���ام للم�ؤ�س�سات
التعليمي���ة �أو �إج���راء درا�س���ات مقارنة جلوانب متع���ددة يف العملية
التعليمية ،بينم���ا ت�ستخدمها عدد من ال���دول �أو امل�ؤ�س�سات العاملية
يف تقيي���م �أداء م�ؤ�س�سات التعليم الع���ايل وت�صنيفها �إما على نطاق
حملي �أو نطاق دويل ح�سب الأحوال.
ي�أتي م�ش���روع م�ؤ�شرات الأداء الذي ب���د�أت وزارة التعليم العايل يف
التح�ضري له من���ذ العام  2011م كمبادرة مهمة ذات �أبعاد خمتلفة
ميك���ن االعتداد به���ا م�ستقب ًال لإج���راء قيا�س وطن���ي لأداء القطاع
التعليم���ي يف ال�سلطنة .وكغريه من امل�شاريع بد�أ العمل به من خالل
�أخ���ذ عينة متثل وحدة متكاملة ومت�سقة م���ع بع�ضها البع�ض لتوفري
بيان���ات �أكرث م�صداقية وذات دالالت ميكن قيا�سها وحتليلها ب�شكل
من�سجم ،لذا بد�أ امل�شروع من خالل فح�ص امل�ؤ�شرات يف م�ؤ�س�سات
التعليم الع���ايل اخلا�صة وعددها عند بداي���ة الفح�ص  26م�ؤ�س�سة
عال خا�ص���ة ( 19كلية و 7جامعات خا�ص���ة) .ولتقنني حجم
تعلي���م ٍ
التف���اوت يف نوعية امل�ؤ�س�س���ات (جامعة ،كلية جامعي���ة ،كلية) فقد
مت احت�ساب الكلي���ات التابعة للجامعات كوح���دات م�ستقلة لت�سهيل
درا�سات املقارنة والتحليل ولتقن�ي�ن الفوارق الناجتة من ا�ستخدام
الوحدة الأكرب�-أي اجلامعة.
ات�س���م امل�شروع مبنهجية علمية نتجت عنها م�ؤ�شرات واقعية تطلبت
االط�ل�اع على الكثري م���ن الوثائق الوطنية والتج���ارب العاملية ،وقد
م���ر امل�شروع مبراح���ل متعددة من ا�ستخال�ص الأه���داف ،وا�شتقاق
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الغايات ،وفح�ص ممي���زات الأهداف والغايات ودرا�ستها ،واقرتاح
امل�ؤ�شرات ومواءمتها واختبار خوا�صها ،ثم اقرتحت الأوزان املنا�سبة
ل���كل جانب .وقد متخ�ض ع���ن امل�شروع حزمة م���ن امل�ؤ�شرات و�صل
عدده���ا �إىل  116م�ؤ�شرا موزعا على عدد من الفعاليات والوظائف
الأ�سا�سية للتعلي���م العايل من �أهمها :الربام���ج التدري�سية ،وجودة
التعل���م ،والدعم الأكادميي للطالب ،والبحث العلمي ،وتوفري الهيئة
الأكادميي���ة وغ�ي�ر الأكادميية ،وتوفر املراف���ق واخلدمات التعليمية
وغري التعليمي���ة املوجهة للطلبة والهيئة الأكادميي���ة ،ور�ضا الطلبة
والأكادميي�ي�ن ،والعاملي���ة ،وعالق���ة امل�ؤ�س�سات باملجتم���ع ،وتوظيف
اخلريجني.
وق���د وف���ر حتلي���ل بيان���ات امل�ش���روع نتائ���ج كث�ي�رة و�شامل���ة ،وزود
مبعلوم���ات وا�سعة تتعلق مبجم���ل �أداء امل�ؤ�س�س���ات اخلا�صة وتقييم
الأهداف والغايات وامل�ؤ�شرات ،ثم و�ضحت فر�ص التطوير املنهجية
املمكنة من نتائج امل�شروع ،وو�ضعت بع�ض اال�ستنتاجات والتو�صيات
الالزمة ،وبينت بع�ض ال�صعوبات والتحديات التي واجهت امل�شروع
ب�شكل عام.
وخل�ص امل�شروع �إىل نتائج مهمة حول اجلوانب التي يتوجب الرتكيز
عليه���ا عند متابعة �أداء امل�ؤ�س�سات من قبل اجلهات املعنية بالدولة،
والتي يتوجب على امل�ؤ�س�سات �أخذ التدابري الالزمة لتح�سني �أدائها
فيه���ا ،حيث �إن ق���راءة نتائج امل�ش���روع يف ن�سخت���ه الأوىل �أو�ضحت
وج���ود بع�ض �أوجه ال�ضع���ف العام يف �أداء امل�ؤ�س�س���ات يف امل�ؤ�شرات
املت�صل���ة بالبح���ث العلمي والإر�ش���اد الأكادميي وتفاع���ل الطلبة مع
الهيئ���ات االكادميي���ة ،والأن�شطة املجتمعية وتوف���ر الأكادمييني من
حمل���ة الدكتوراه واحلا�صلني على الألقاب العلمي���ة العليا (الأ�ستاذ
واال�ست���اذ امل�شارك) ،حيث كانت معدالت هذه امل�ؤ�شرات منخف�ضة
(�أق���ل من  ،)%60بينما حققت امل�ؤ�س�س���ات م�ؤ�شرات جيدة �إىل حد
ما (�أك�ث�ر من  )%60فيما يتعلق بر�ضا الطلب���ة ور�ضا الأكادمييني،
وتوفر ا�سرتاتيجيات التعليم وطرق التدري�س املنا�سبة.

رئي�س اجلل�سة� :أ.د� .أحمد بن خلفان الرواحي
املقرر :د .حم�سن بن حمود الكندي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من النقا�شات:

1 .1تفعيل دور املجال�س واللجان الطالبية باعتبارها �إحدى
م�ؤ�شرات قيا�س الأداء.
2 .2تعزيز دور املر�شد الأكادميي يف توجيه الطلبة وم�ساعدتهم يف
حتقيق متطلبات الأداء الأكادميي.
3 .3ال�سعي �إىل تطوير �أن�شطة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف خدمة
املجتمع.
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•تجويد التعليم المدرسي
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•المركز الوطني للتقويم التربوي واالمتحانات
•تطوير المناهج الدراسية  :عملية مستمرة
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جتويد التعليم املدر�سي
تقدمي :د .را�شد بن حممد احلجري
وزارة الرتبية والتعليم

متكن���ت ال�سلطنة خ�ل�ال العقود الأربعة الأخرية م���ن توفري التعليم
املج���اين للمواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن ،فارتفعت معدالت التح���اق الطلبة
باملدار����س مقارن���ة باملعدالت العاملي���ة ،وال�سيما يف مرحل���ة التعليم
الأ�سا�سي ،وتطورت معدالت االنتقال بني املراحل الدرا�سية ،وحتقق
توفري فر�ص مت�ساوية للح�صول على التعليم من خالل ت�أكيد حق كل
فرد يف التعليم.
وبجانب ما حتقق �إىل الآن؛ ما تزال اجلهود م�ستمرة لتح�سني نوعية
التعليم وتطوير م�ستوى خمرجاته؛ نظرا ملا ي�شهده املجتمع ال ُعماين
م���ن تط���ورات مت�سارعة وم�ستم���رة يف جماالت احلي���اة؛ مما يدعو
�إىل حت�س�ي�ن نوعي���ة التعليم ورفع كفاءته يف �ض���وء حتديات الع�صر
ومتطلباته وتطلعات امل�ستقبل.
ولذل���ك بادرت وزارة الرتبية والتعلي���م �إىل �إجراء درا�سات تقوميية
للنظام التعليمي بالتعاون مع م�ؤ�س�سات عاملية متخ�ص�صة ،عززتها
باالط�ل�اع على الأنظم���ة التعليمية يف الدول الت���ي حققت م�ستويات
عالية يف نتائج االختبارات الدولي���ة؛ بهدف �إعداد خارطة الطريق
امل�ستقبلية لتجويد التعليم املدر�سي.
و ُينتظر �أن تقوم خارطة الطريق امل�ستقبلية لتجويد التعليم املدر�سي
عل���ى عدد من املرتك���زات لت�ضمن التكامل والنظ���رة الكلية للنظام
التعليم���ي ،وم���ن �أب���رز ه���ذه املرتك���زات :تطوي���ر كف���اءة اجلوانب
الإداري���ة واملالي���ة يف النظ���ام ،وحت�س�ي�ن م�ستوي���ات �أداء املعلمني،
والرق���ي مب�ستوى الك���وادر الإداري���ة والإ�شرافية ،وتطوي���ر املناهج
و�أنظمة التقومي واالمتحان���ات ،و�إدارة �أنظمة البيانات واملعلومات،
و�إعداد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنظام التعليمي ،وتعزيز م�ستوى
التوا�ص���ل والتع���اون م���ع اجلهات املعني���ة بهدف جتوي���د خمرجات
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النظام التعليم���ي .و�ستنفذ خارطة الطري���ق امل�ستقبلية عرب خطة
مرحلية طويلة املدى ،و�ستنبثق منها خطط �إجرائية ق�صرية املدى
خ�ل�ال الف�ت�رة القادم���ة .ومن امل�ؤم���ل خالل ه���ذه املراحل حتقيق
تحَ ّو ٍل ونقل��� ٍة نوعية للنظام التعليمي يف �إطار حت�سني جودة التعليم
املدر�س���ي ،والعم���ل لتحقيق نتائ���ج بارزة من �أهمه���ا )1( :حت�سني
م�ستويات خمرجات النظام التعليم���ي؛ ملواكبة امل�ستويات العاملية،
و�إك�ساب الطلبة املهارات الأ�سا�سية التي تتطلبها م�ؤ�س�سات التعليم
الع���ايل و�سوق العم���ل ال ُعم���اين ،و( )2تطوير م�ست���وى �أداء الهيئة
التدري�سي���ة ،وكفاءة الك���وادر الإدارية والإ�شرافي���ة ،و( )3حتقيق
م�ست���وى جيد من التوا�صل والتعاون م���ع �أولياء الأمور وغريهم من
املعني�ي�ن ،و( )4التحول من الرتكيز على املدخ�ل�ات نحو الرتكيز
على املخرجات.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة د.منى بنت �سامل اجلردانية
املقررة :د.ريا بنت �سامل املنذرية

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:

1 .1ن�شر نتائج الدرا�سات التقييمة لربامج الوزارة وم�شروعاتها
للميدان الرتبوي بكل �شفافية.
2 .2ت�أكيد �أهمية تهيئة البيئة اجلاذبة للتعلم.
3 .3ت�أكيد �ضرورة تركيز جميع امل�شاريع على اجلودة ال�شاملة.
4 .4توفري �أدلة للأداء يف عمليات القيا�س واملحا�سبة.
5 .5التن�سيق والتوا�صل املنظم بني جميع جهات الوزارة مبا يجنبها
ت�شتيت اجلهود وازدواجيتها.
�6 .6إيجاد معاجلات لنقاط ال�ضعف الواردة يف درا�سة البنك
الدويل.
�7 .7إيجاد خطة بديلة يف حالة وجود �آثار �سلبية لتطبيق نظام
متهني التعليم.
8 .8فتح برامج الت�أهيل الرتبوي للحد من توجه �أبناء ال�سلطنة �إىل
اخلارج.
9 .9تعيني املعلمني يف حمافظاتهم.
1010البدء بالت�شعيب من ال�صف العا�شر الأ�سا�سي بدال من ال�صف
احلادي ع�شر.
1111تطبيق اختبارات لقيا�س قدرات طلبة ال�صف العا�شر الأ�سا�سي
وميولهم.
1212زيادة الأن�شطة التطبيقية يف املناهج الدرا�سية.
�1313إعفاء املعلم من مهمة الإ�شراف على الن�شاط املدر�سي؛ لريكز
على عملية التدري�س خا�صة يف احللقة الأوىل.

1414الرتكيز على اللغة العربية يف بداية مراحل تعلم الطالب.
1515توفري بيئة منا�سبة للتعلم للطلبة من ذوي الإعاقات املختلفة.
�1616إعداد خطط لتنمية قدرات الطلبة ذوي ال�ضعف التح�صيلي؛
كي ي�صبحوا منتجني يف جمتمعهم.
1717فتح ف�صول للتعليم ما قبل املدر�سي يف املدار�س.
1818الرتكيز على ال�ضوابط اخلا�صة مب�شروع متهني التعليم.
1919و�ضع خطط توعوية لأولياء الأمور لالهتمام ب�أبنائهم لرفع
م�ستواهم التح�صيلي.
2020انتقاء امللتحقني بكليات الرتبية ممن لديهم الرغبة فقط يف
ذلك.
2121جعل مادة املو�سيقى اختيارية من ال�صف الأول �إىل العا�شر.
2222تخ�صي�ص قاعة ملجل�س الآباء �أو الأمهات ميار�س فيها مهامه
ون�شاطاته يف املدر�سة.
2323بناء �صاالت ريا�ضية متكاملة يف املدار�س.

الأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي:

1 .1االهتمام بالتعليم والهيئة التدري�سية والإدارية ،وتوفري فر�ص
ت�سمح للطلبة بالإبداع واالبتكار.
2 .2الرتكيز على تعزيز نقاط القوة لدى املتعلمني ومراعاة الفروق
الفردية بينهم.
3 .3تفعيل دور جمال�س الآباء واملعلمني.
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4تطوير البيئة املدر�سية لتتوافر فيها اجلاذبية الالزمة لتحبيب
التالميذ يف املدر�سة.
5اال�ستماع للمواطنني من خالل اللقاءات املنظمة وو�سائل التوا�صل
االجتماعي.
6اال�ستفادة من جتارب الدول الناجحة يف التعليم مثل كوريا
اجلنوبية وفنلندا وكندا.
7حت�سني م�ستوى الطلبة لت�أهيلهم للدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
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املركز التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني
تقدمي :د .بدرية بنت حممد الندابية
وزارة الرتبية والتعليم

ته���دف هذه الورق���ة �إىل عر�ض الدرا�سات الت���ي قامت بها الوزارة
م���ن �أجل �إن�ش���اء املرك���ز التخ�ص�ص���ي للتدريب املهن���ي للمعلمني،
والوق���وف على ر�ؤي���ة ور�سالة وقيم املرك���ز التخ�ص�صي ،والأهداف
الت���ي ي�سعى املركز لتحقيقه���ا ،والأ�س�س واملبادئ الت���ي يبني عليها
املركز براجمه ،و�آلية تنفيذ وطرح الربامج يف املركز التخ�ص�صي.
و�سرتكز الورق���ة على مربرات �إن�شاء املرك���ز التخ�ص�صي للتدريب
املهن���ي للمعلم�ي�ن ،ونوعية التدري���ب املقدم يف برام���ج املركز و�آلية
تنفي���ذ و�إع���داد الربامج التدريبي���ة املطروحة ،والر�ؤي���ة امل�ستقبلية
للمركز التخ�ص�صي ،ودور املركز يف حتقيق جودة التعليم.
ولق���د حظي قط���اع التعلي���م وم���وارده الب�شرية �أكرث م���ن غريه من
القطاع���ات الأخ���رى يف ال�سلطن���ة بعناية كبرية من ل���دن احلكومة
وذلك �إميان���ا ب�أهمية التنمية امل�ستدامة للك���وادر الوطنية وت�أهيلها
ب�ش���كل م�ستمر يتوافق مع متطلبات الع�صر؛ لتكون قادرة على تلبية
احلاجات واملتغريات الوطنية ،ومواكبة امل�ستجدات العاملية.
ويف �ض���وء ذلك فق���د مت ّكنت ال�سلطنة خالل ف�ت�رة وجيزة من ن�شر
مظلة التعليم يف كل ربوعها من خالل بناء املدار�س ،وتعيني الكوادر
الإدارية والفنية والتدري�سية امل�ؤهلة ،وتوفري جميع امل�صادر والكتب
والو�سائل املعينة لتحقيق تعليم �أف�ضل.
كم���ا مت ّكن���ت ال�سلطنة م���ن حتقيق ن�سب���ة مرتفع���ة يف تعمني قطاع
التعليم؛ �إذ و�صل عدد املعلمني خالل العام الدرا�سي 2014/2013م
( )52822معلم��� ًا ومعلم���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل ( )13422موظف���ا يف
الوظائف الفنية والإدارية املرتبطة بالتدري�س ،ويف �ضوء ما يتطلبه
وجه جاللة
هذا اجلانب من اهتمام بالكوادر الب�شرية العاملة ،فقد ّ
ال�سلط���ان قابو����س بن �سعيد املعظ���م – حفظه اهلل ورع���اه  -برفع
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امليزانية املخ�ص�صة للإمن���اء املهني للهيئات التدري�سية والوظائف
املرتبط���ة به���ا يف احلق���ل الرتب���وي �إىل �أكرث م���ن ثالث���ة �أ�ضعاف،
اعتبارا من العام الدرا�سي 2012/2011م ،من خالل توفري برامج
تدريبية نوعية من ناحية التخطيط والت�صميم والتنفيذ؛ وذلك من
�أجل دعم ه���ذه الربامج ،و�صقل املهارات الأكادميية والتخ�ص�صية
والرتبوي���ة ،وحت�سني ج���ودة الأداء التعليم���ي يف املدار�س وتطويره،
وقيا�س الأثر الرتبوي والتعليمي املتوقع منها.
و�إدراكا م���ن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م بالتحديات الت���ي تواجهها يف
كاف���ة قطاعاتها الرتبوية املختلف���ة ،وخا�صة تلك املتعلقة باجلوانب
الت�أهيلي���ة والتدريبية للهيئات التدري�سي���ة والوظائف املرتبطة بها،
و�إعطائها الأولوية يف خططها وبراجمها التطويرية ،فقد �سعت �إىل
تنفيذ م�ش���روع وطني طموح للنهو�ض بقطاع التنمية املهنية لتطوير
النظ���ام التعليمي ،يتمثل يف �إن�شاء مركز تخ�ص�صي للتدريب املهني
للمعلم�ي�ن يعن���ى باالرتق���اء باملعلم و�صق���ل مهاراته وقيا����س �أدائه،
و�إيج���اد �آليات وخط���ط وا�ضحة لتدريبه ومتابع���ة وحتليل �أدائه يف
احلقل الرتبوي.

رئي�س اجلل�سة� :سعادة ال�شيخ حممد بن حمدان التوبي
املقرر :الفا�ضل �أحمد بن حميد بن الذيب التوبي

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:

1 .1جعل تدريب جميع املعلمني مطلبا �أ�سا�سيا ارتقاء مب�ستوياتهم.
2 .2غر�س ثقافة االنتماء الوظيفي و�ضرورة الرتكيز عليها �ضمن
برامج املركز.
3 .3االهتمام باملهارات املرتبطة بال�شخ�صية وال�سلوك لدى
املتدرب.
4 .4حتديد االحتياجات التدريبية من خالل القيام بعمليات م�سح
ملعرفتها.
5 .5مراعاة االحتياجات التدريبية للمتدرب عند التحاقه باملركز
التخ�ص�صي للتدريب املهني.
6 .6بناء �أ�س�س معتمدة لتقومي املتدربني بو�سائل متنوعة منها
االختبارات.
�7 .7إيجاد �آلية ل�ضمان عدم انتقال املعلم املتد ّرب من مدر�سته؛
لأهمية وجوده هناك باعتباره مرجعا لعملية التطوير يف
املدر�سة.
8 .8و�ضع �آلية معينة الختيار املتد ّربني يف الربامج تتيح مبد�أ
التناف�سية وتكاف�ؤ الفر�ص.
9 .9احلر�ص على جودة الربامج التدريبية املقدمة وفق معايري
حمددة.
�1010إيجاد بديل ل�شريك املركز يف املدر�سة يف حالة انتقال املعلم
الأول منها لأي مدر�سة �أو وظيفة �أخرى.
1111و�ضع �آلية ل�ضمان متابعة املعلم يف نقل �أثر التدريب �إىل زمالئه.

1212جتنب وجود ازدواجية يف مهام املركز وعمل املديرية العامة
لتنمية املوارد الب�شرية.
متخ�ص�صني على م�ستوى عال للقيام
1313ا�ستقطاب مد ّربني
ّ
مبهمة التدريب.
التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني
1414ن�شر التعريف باملركز
ّ
عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
�1515إعطاء ن�صيب من التدريب للوظائف الأخرى التي ال ي�شملها
التدريب وغري املرتبطة مبا�شرة باملع ّلم.
1616تغيري ا�سم ال�شهادة التي مينحها املركز مبا يتنا�سب مع
اخت�صا�صات املركز.
�1717إن�شاء فروع للمركز التخ�ص�صي يف بع�ض حمافظات ال�سلطنة
الأخرى.
1818قيام املركز بالدور الإ�شرايف على املعلم بدال من تعددية
الإ�شراف عليه؛ ليكون قريبا من احتياجاته التدريبية.
1919جتنب ت�أثري تدريب املعلمني يف تنفيذ املنهج الدرا�سي.
2020مراعاة عدم وجود تعار�ض بني م�سئوليات املركز التخ�ص�صي
للتدريب املهني للمعلمني ومركز التدريب الرئي�س.
2121و�ضع �آليات النتظام امل�شاركني يف ح�ضور الربامج التدريبية
لتجنب الهدر يف الإنفاق.
�2222إحلاق املعلمني ذوي الأداء الوظيفي املنخف�ض بدورات املركز
التخ�ص�صي لتدريب املعلمني.
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املركز الوطني للتقومي الرتبوي واالمتحانات
تقدمي :د .زوينة بنت �صالح امل�سكرية
وزارة الرتبية والتعليم

تتمث���ل الغاي���ة الأ�سا�سية م���ن �إن�شاء املركز يف توف�ي�ر نظام للتقومي
معلومات
واالمتحان���ات يحظ���ى بثق���ة املجتمع ،وي�سه���م يف توف�ي�ر
ٍ
���ات لوا�ضعي ال�سيا�سات الرتبوية تتعلق مبخرجات التع ّلم ،وما
وبيان ٍ
ي�سبقها من عمليات.
وتت�ضم���ن ر�سالة املركز متكني الطلبة من االلتحاق ب�سوق العمل �أو
مب�ؤ�س�س���ات التعليم العايل يف �سلطن���ة ُعمان وخارجها ،حيث يك ّثف
املركز جهوده لتحقيقها.
فق���د ظه���رت احلاج���ة �إىل �إن�ش���اء مركز وطن���ي للتق���ومي الرتبوي
واالمتحان���ات يف ال�سلطن���ة يف ظ���ل االهتم���ام الكب�ي�ر ال���ذي يلقاه
التق���ومي الرتب���وي يف معظم دول الع���امل؛ ملا له م���ن دور يف حتديد
ال�سيا�س���ات التعليمي���ة ،وا�ستجابة للتحديات الت���ي يعانيها املجتمع
الرتب���وي يف ال�سلطن���ة يف حتدي���د املعوق���ات امل�ؤث���رة يف التح�صيل
الدرا�س���ي ب�شكل دقي���ق ومو�ضوع���ي ،ب�سبب غي���اب مقايي�س الأداء
املقنن���ة ،و�أدوات الت�شخي����ص املو�ضوعي���ة ،وع���دم وج���ود معاي�ي�ر
وا�ضح���ة وحمددة للك�شف عن حدوث التعلم ودرجة حتقق �أهدافه،
واالفتق���ار �إىل م�ؤ�شرات �صادقة وثابتة تعك�س مدى جودة خمرجات
التعلي���م املدر�س���يُ ،يعتم���د عليها يف �إج���راء البح���وث والدرا�سات
الرتبوي���ة ،لت�سهم يف رف���ع كفاءة العملية التعليمي���ة ،وتوفري املرونة
والقدرة على اتخاذ القرارات والت�شريعات والقوانني امل�ساندة لها،
وتطوي���ر املنظومة التعليمية ب�شكل ع���ام ،من خالل توفري م�ؤ�شرات
�صادقة للأداء احلقيقي لتعلم الطلبة يف ال�صفوف (.)12-1
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وتتن���اول هذه الورقة خم�سة حماور ،الأول امل�ضمون ومربرات �إن�شاء
املركز الوطني للتقومي الرتبوي واالمتحانات ،والثاين اخت�صا�صات
املرك���ز ،والثال���ث الأه���داف املتوق���ع حتقيقها م���ن ان�ش���اء املركز،
والراب���ع املكون���ات الأربع���ة الأ�سا�سي���ة لإن�شاء املركز وه���ي :الر�ؤية
وبن���اء القدرات ،والإط���ار الوطني للم�ؤه�ل�ات املدر�سية ،والبحوث
والتحليل الإح�صائي ومن�صة تقنية املعلومات ،واخلام�س التحديات
الرئي�سية التي تواجه �إن�شاء املركز.

رئي�س اجلل�سة :د .علي بن ح�سن اللواتيا
املقررة :د� .أمل بنت عبيد املجينية

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات:

�1 .1أهمية مراجعة نظام التقومي الرتبوي املطبق حالي ًا بوزارة
الرتبية والتعليم والنظر يف �إمكانية �إلغاءه لتح�سني املخرجات.
2 .2و�ضع خطة تقييمية ب�صفة عاجلة للوقوف على �أ�سباب
انخفا�ض م�ستوى التعليم ب�سلطنة عمان ح�سب امل�ؤ�شرات
العاملية فيما يتعلق بنظام التقومي الرتبوي.
�3 .3أهمية التو�سع يف اخت�صا�صات املركز الوطني للتقومي الرتبوي
بحيث يقوم مبهام �أكرب مما كانت تقوم به املديرية العامة
للتقومي الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم وذلك للوقوف على
التحديات وال�صعوبات التي تواجه نظام التعليم يف ال�سلطنة
والعمل على رفع م�ستوى خمرجات التعليم املدر�سي.
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تطوير املناهج الدرا�سية  :عملية م�ستمرة
تقدمي :د .حمد بن م�سلم البو�سعيدي
وزارة الرتبية والتعليم

تعد املناهج الدرا�سية �إحدى �أهم مكونات منظومة العمل الرتبوي،
�إذ ته���دف �إىل حتقي���ق الأه���داف العام���ة للتعليم ،وتزوي���د املتعلم
بجمل���ة من املعارف يف خمتل���ف املجاالت ،وتنمي���ة مهاراته و�صقل
قدراته وتقومي �سلوكه.
ويع���د الإطار الع���ام للمناه���ج الدرا�سي���ة ووثيقة املنه���ج الدرا�سي
للم���واد املختلفة ،الأ�سا�س املنظم لعنا�صر املنهج وعمليات تطويره.
ويتن���اوالن املتعل���م وم���ا ينبغ���ى �أن يكت�سبه م���ن مع���ارف ومهارات
واجتاه���ات وقيم ،كما يتناوالن املنهج من حيث :فل�سفته ،و�أهدافه،
وحمت���واه ،و�أ�ساليب التعليم ،وامل�صادر وامل���واد التعليمية ،و�أ�ساليب
التق���ومي ،ت�أتي بع���د ذلك م�صفوف���ات املدى والتتاب���ع جلميع املواد
الدرا�سي���ة ،التي �شملت الأهداف واملحاور واملو�ضوعات واملفردات،
م���ع احلر�ص على حتقيق التكامل الأفقي ب�ي�ن املواد التي تدر�س يف
ال�ص���ف نف�سه ،وب�ي�ن الدرو�س يف كل مادة ،والتكام���ل الر�أ�سي على
م�ست���وى مو�ضوع���ات املادة الواح���دة ،وعلى م�ستوى امل���واد الأخرى
عرب ال�صفوف املختلفة ،وال�سعي نحو �إدخال بع�ض املفاهيم والقيم
واملهارات املنا�سبة �ضمن املناهج الدرا�سية.
ولك���ي حتاف���ظ املناهج عل���ى �أهميته���ا يف منظومة العم���ل الرتبوي
كان ال ب���د م���ن تطويرها با�ستم���رار ،من حيث الأه���داف واملحتوى
والأن�شط���ة والأمثل���ة وال�ص���ور والر�سوم���ات ،والو�سائ���ل التعليمي���ة
وامل�ص���ادر والتقنيات امل�ستخدمة يف التدري����س ،ومن حيث �أ�ساليب
تقومي تعلم الطلبة ،دون �إغف���ال تغذية الربامج التدريبية للمعلمني
بجوانب التطوير.
وبن���ا ًء على ما �أجنز م���ن درا�سات وبحوث ،وتق���ومي ملنظومة العمل
الرتب���وي يف ال�سلطنة ،وما جنم عنها من تو�صيات� ،شرعت الوزارة
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يف تطوير �شامل لوثائق املناهج الدرا�سية من خالل م�شروع املعايري
�شامل للمناه���ج ال ُعمانية ،مبا
التعليمي���ة ،الذي يه���دف �إىل
تطوير ٍ
ٍ
يعال���ج التوجهات احلالية للمناه���ج الدرا�سية ،ويراعي امل�ستجدات
الرتبوية والعلمية يف جماالت املناهج و�أ�ساليب تدري�سها.
وقد �أُجنزت املرحلة الأوىل من هذا امل�شروع ،وت�ضمنت بناء الإطار
الع���ام للمناهج الذي يحوي ما ينبغي �أن يكت�سبه الطلبة من معارف
ومه���ارات وقيم يف املجاالت املختلفة ،و�شرع���ت الوزارة يف املرحلة
الثاني���ة الت���ي تركز عل���ى بن���اء م�صفوفات امل���دى والتتاب���ع للمواد
املختلفة يف ال�صفوف الدرا�سية ،وبعد االنتهاء من بناء هذه الوثائق
�سيبد�أ العم���ل يف حتديد م�ؤ�شرات الأداء الالزمة ملتابعة تقدم تعلم
الطلبة ،ومواءمة ذلك مع املعايري املهنية للمعلمني.

رئي�س اجلل�سة:د .حمد بن ها�شم الذهب
املقررة :د .فاطمة بنت يو�سف البو�سعيدية

الأفكار واملقرتحات امل�ستخل�صة من املناق�شات :

1 .1مراعاة الت�سل�سل الرتاكمي يف بناء مهارات اللغة الإجنليزية
من ال�صف الأول الأ�سا�سي �إىل ال�صف الثاين ع�شر.
2 .2تطبيق مهارات اللغة الإجنليزية واللغة العربية من خالل
املمار�سة امل�ستمرة والتطبيق الوظيفي داخل غرفة الدرا�سة.
3 .3معاجلة �ضعف م�ستويات الطلبة يف اللغة العربية واللغة
الإجنليزية ل�ضمان جاهزيتهم للدرا�سة يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل.
�4 .4سد الفجوة بني خمرجات التعليم املدر�سي ومدخالت التعليم
العايل.
5 .5تهيئة الطلبة يف مراحل التعليم املدر�سي لاللتحاق مب�ؤ�س�سات
التعليم العايل.
6 .6توجيه طلبة ال�صف العا�شر و�إر�شادهم يف اختيار جماالت
تخ�ص�صاتهم من خالل برامج تثقيفية تقدمها الوزارة قبل
ال�صف العا�شر.
7 .7تعزيز دور املجتمع املحلي يف عملية التطوير ال�شاملة التي
ت�شهدها املناهج.
8 .8تعزيز الرتبية ال�سلوكية والقيم الإ�سالمية الأ�صيلة.
9 .9جعل بع�ض املقررات التي يدر�سها الطلبة اختيارية كاملو�سيقى
والفنون الت�شكيلية.
1010االهتمام بالربامج املقدمة يف ريا�ض الأطفال بحيث ي�شملها
التطوير الذي تتبناه وزارة الرتبية والتعليم.

1111تبني وزارة الرتبية والتعليم خطة لتحبيب النا�شئة يف القراءة
احلرة الهادفة من خالل ن�شر املكتبات ال�صفية وتعزيز ثقافة
القراءة.
1212تعزيز �شراكة الطلبة يف عملية تطوير املناهج من خالل
اال�ستماع �إىل �آرائهم ومقرتحاتهم يف املناهج الدرا�سية.
1313جعل اللغة العربية الف�صحى هي لغة التعليم والتوا�صل بني
املعلم وطلبته.
�1414إدخال و�سائل التقانة احلديثة يف املناهج وتبني التعلم
التكنلوجي والتعليم املربمج والتعلم ال�شبكي.
1515جعل مدار�س احللقة الأوىل حا�ضنة لربامج طفل ما قبل
املدر�سة من خالل برامج خا�صة تهيئ الطفل للدخول يف
برامج التعليم الأ�سا�سي.
1616االهتمام بالبيئات التعليمية يف عملية التطوير بحيث تكون
بيئات جاذبة للعملية التعليمية التعلمية.
1717الرتكيز على تدريب املعلم يف �أثناء اخلدمة لتعزيز الأدوار التي
يجب �أن يقوم بها وفق امل�ستجدات احلديثة للرتبية والتعليم.
1818الت�أكد من كفاءة جلان ت�أليف الكتب املدر�سية يف �أداء املهمة
املوكلة �إليها.
1919تقدمي التدريبات اللغوية الكافية يف منهاج اللغة الإجنليزية
لي�ؤهل الطالب لأداء االختبارات.
�2020إعادة هيكلة اليوم املدر�سي بحيث يخ�ص�ص ن�صيب للأن�شطة
املدر�سية ودرو�س التقوية دون الإخالل باملناهج الدرا�سية.
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�2121إعادة توزيع ن�صاب مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء يف ال�صفني
احلادي ع�شر والثاين ع�شر.
2222غر�س ثقافة العمل التطوعي من خالل املنهاج الدرا�سي.
2323زيادة عدد معلمي الرتبية الريا�ضية يف املدار�س واحل�ص�ص
الدرا�سية املخ�ص�صة لها.
�2424إعداد �أ�شرطة فيديو للمهارات الريا�ضية وتوفريها يف جميع
املدار�س.

الأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
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�1إبراز التاريخ العماين يف املناهج املدر�سية.
2و�ضع معايري لتقومي مناهج املدار�س العاملية تت�ضمن املبادئ
والقيم التي يقوم عليها املجتمع.
3اال�ستفادة من بع�ض مناهج املدار�س اخلا�صة.
4تطوير مناهج العلوم والريا�ضيات.
5تطوير املناهج مبا يتما�شى مع متطلبات الع�صر ،وي�ساعد الطلبة
على تطوير �شخ�صياتهم.
6غر�س القيم العمانية الأ�صيلة وبناء املناهج وفق ر�ؤية واقعية ملا
يوجد يف امليدان الرتبوي من م�ؤ�شرات.
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م�شروع تقييم املدار�س يف �سلطنة ُعمان
تقدمي :د� .أحمد بن حممد الهنائي
وزارة الرتبية والتعليم

تناق����ش ه���ذه الورقة جترب���ة ال�سلطنة يف جمال تقيي���م املدار�س يف
ثالث���ة �أق�س���ام رئي�س���ة .يناق����ش الق�س���م الأول ظهور نظ���ام تطوير
الأداء املدر�س���ي يف ُعم���ان ،الذي �صاح���ب م�شروع تطوي���ر التعليم
الع���ام يف اخلط���ة اخلم�سية ال�ساد�س���ة؛ بغية رب���ط التقييم ب�ضمان
حتقق الأهداف اال�سرتاتيجية للتطوير ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة
�أوف�ستد الربيطانية بو�صفه بيت خربة �أجنبي منذ عام 2002م .كما
ت�ستعر����ض املنهج املتبع يف التقييم وهيكلة النظ���م الإدارية والفنية
التي راعت مكونات النظام التعليمي واملناخ الثقايف لعملية التقييم،
و�أهم التحديات التي تعرت�ض تطبيقه.
ويف الق�س���م الثاين متت مناق�شة �أهم التوجهات ،والتجارب العاملية
يف جمال تقييم املدار�س ( )school evaluationكم�ؤ�شر يغذي
النظ���رة امل�ستقبلي���ة لتقييم املدار����س ال ُعمانية� .أم���ا الق�سم الثالث
في�ستعر�ض املقرتحات امل�ستقبلية لتطوير جتربة ال�سلطنة يف جمال
تقيي���م املدار�س وف���ق تو�صيات ونتائ���ج الدرا�سات يف ه���ذا ال�ش�أن،
وللتغل���ب على التحديات الت���ي �أفرزتها التجرب���ة ال�سابقة يف جمال
تقيي���م املدار�س �آخ���ذة يف االعتبار ن�ضج التجرب���ة ال�سابقة وحتقق
الكث�ي�ر من املقومات البنيوية والقدرات الفنية التي مل تكن متوفرة
عند بداية تطبيق النظام.
وجدي���ر بالذكر �أن الأنظمة الرتبوي���ة يف بلدان خمتلفة عمدت �إىل
تقييم جودة �أنظمتها التعليمية بغية حتقيق التميز يف عمليتي التعليم
والتع ّل���م ،وذلك وفق ط���رق ممنهجة ت�ضمن الدق���ة وامل�صداقية يف
عمليات التقييم .وتتمثل الغاية من التقييم يف �ضمان حتقق اجلودة
والتميز يف اخلدمة التعليمية املقدمة.
كم���ا �أن الأدبيات يف هذا املجال تطرح تنوعا يف الهياكل التنظيمية
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ومناه���ج العم���ل والط���رق املتبع���ة الت���ي تتم م���ن خالله���ا عمليات
التقيي���م� ،إذ �إن ذل���ك يعتمد عل���ى تطوير �أنظمة تقيي���م تتالءم مع
النظ���ام الرتب���وي يف البلد ،وتتالءم مع تطوير الق���درات التقييمية
للكادر الرتبوي.
وع�ل�اوة على ذلك ف����إن معظم الأنظمة الرتبوي���ة تعتمد على املزج
ب�ي�ن التقييم الداخلي والتقييم اخلارج���ي ،بالإ�ضافة �إىل �أن جناح
عملي���ات التقيي���م يعتم���د بدرجة كب�ي�رة على وجود فه���م م�شرتك
ب�ي�ن �أ�صحاب ال�ش�أن بالغاية من التقيي���م وعلى الطاقات والقدرات
التقييمية للقائمني على عمليات التقييم.

رئي�س اجلل�سة :د .علي بن ح�سن اللواتيا
املقررة :د� .أمل بنت عبيد املجينية

متحورت املداخالت واملناق�شات حول هذه الورقة يف
جانب اال�ستي�ضاح و اال�ستف�سار و مل يتم ر�صد �أفكار
ميكن الأخذ بها.
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ملخص التقرير اإلعالمي للندوة
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حر�صت الأمانة العامة ملجل�س التعليم واللجان املنظمة للندوة على تغطيتها
�إعالميا قبل و �أثناء و بعد انعقادها ،و ذلك وفق خطة �إعالمية �أعدت لهذا
الغر�ض ،حيث مت ا�ستخدام خمتلف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة
واملقروءة يف ال�صحف املحلية ال�صادرة باللغتني العربية والإجنليزية،
وعرب ا�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة للتوا�صل االجتماعي.
و فيما يلي ملخ�ص لأهم التغطيات الإعالمية للندوة:
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�أو ًال :التغطية الإعالمية قبل انعقاد الندوة عرب ال�صحف املحلية ال�صادرة
باللغتني العربية و الإجنليزية:
نوع
التغطية

التغطية

تاريخ الن�شر

املتحدثون

توجيه الدعوة �إىل ال�صحف املحلية حل�ضور امل�ؤمتر ال�صحفي
لندوة التعليم يف �سلطنة عمان :الطريق �إىل امل�ستقبل.

اخلمي�س

-

٢٠١٤ / ٩ / ١١م
الأحد
٢٠١٤ / ٩ / ١٤م

-

خرب تقدميي عن تنظيم امل�ؤمتر ال�صحفي لهذه الندوة

التغطية
القبلية

انعقاد امل�ؤمتر ال�صحفي يف قاعة االجتماعات بوزارة التعليم
العايل ،بح�ضور �سعادة الدكتور �أمني عام جمل�س التعليم وبع�ض
�أع�ضاء جمل�س التعليم ور�ؤ�ساء اللجان امل�شكلة لهذه الندوة
و�أع�ضاء اللجنة الإعالمية وممثلي و�سائل الإعالم املحلية ،ومت
احلديث يف امل�ؤمتر ال�صحفي عن انعقاد هذه الندوة ،و�أهميتها،
وحماورها و�أعداد امل�شاركني وامل�ستهدفني وغريها من اجلوانب.
خماطبة ال�صحف املحلية حل�ضور فعاليات ندوة “التعليم يف
�سلطنة عمان :الطريق �إىل امل�ستقبل” وتغطية فعالياتها يف
�أيامها الثالث.

الثالثاء
٢٠١٤ / ٩ / ١٦م

الو�سيلة

�سعادة الدكتور �أمني
عام جمل�س التعليم
ور�ؤ�ساء اللجان
ال�صحف
املحلية ال�صادرة
باللغتني العربية
والإجنليزية

االثنني
٢٠١٤ / ١٠ / ١٣م

ن�شر خرب مف�صل عن انعقاد الندوة مت�ضمن ًا ا�سم راعي
حفل االفتتاح  ،و�أهداف الندوة ،وحماورها ،وعناوين �أوراق
العمل املقدمة يف الندوة ،ومكان االنعقاد ،وعدد امل�شاركني� ،صباح انعقاد الندوة
٢٠١٤ / ١٠ / ١٤م
وامل�ستهدفني ،وغريها من املعلومات.
الثالثاء

-
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ثاني ًا :التغطية الإعالمية �أثناء الندوة عرب ال�صحف املحلية ال�صادرة باللغتني
العربية و الإجنليزية:
نوع
التغطية

التغطية

تاريخ الن�شر

تغطية فعاليات اليوم الأول للندوة مت�ضمناً :

·�صاحب ال�سمو ال�سيد
�أ�سعد بن طارق �آل �سعيد
املوقر راعي املنا�سبة

·ت�صريح �صاحب ال�سمو ال�سيد راعي املنا�سبة.
·لقاءات مع عدد من �أ�صحاب املعايل الوزراء ،واحل�ضور.
·الكلمات االفتتاحية .
التغطية
�أثناء الندوة

·لقاءات مع امل�ستهدفني واحل�ضور.
·عناوين �أوراق اليوم الأول وملخ�صاتها.
·لقاءات مع عدد من �أع�ضاء اللجنة الرئي�سية املنظمة .
·التقدمي لفعاليات اليوم الثاين للندوة من حيث التعريف
مبحاور اليوم الثاين و�أوراق العمل املقدمة فيها.
·ال�صور الفوتغرافية امل�صاحبة.
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املتحدثون

الو�سيلة

الأربعاء

٢٠١٤ / ١٠ / ١٥م

·معايل الدكتورة وزيرة
التعليم العايل و معايل
ال�صحف
الدكتورة وزيرة الرتبية املحلية ال�صادرة
والتعليم
باللغتني العربية
والإجنليزية
·�سعادة الدكتور �أمني عام
جمل�س التعليم
·احل�ضور

نوع
التغطية

التغطية

تاريخ الن�شر

تغطية فعاليات اليوم الثاين للندوة مت�ضمناً:
·التقدمي الختتام الندوة.
·برنامج احلفل اخلتامي.
·ملخ�ص �أوراق عمل اليوم الثاين.

اخلمي�س
٢٠١٤ / ١٠ / ١٦م

·لقاءات مع امل�ستهدفني ومقدمي �أوراق العمل.

التغطية تغطية فعاليات اليوم اخلتامي للندوة برعاية معايل
�أثناء الندوة الدكتور رئي�س جمل�س الدولة املوقر  ،مت�ضمنا :

·البيان اخلتامي للندوة الذي �ألقاه الدكتور رئي�س اللجنة
العلمية للندوة.

·ت�صريح ملعايل
الدكتورة
وزيرة الرتبية
والتعليم املوقرة
عن انعقاد هذه
الندوة.
·بع�ض مقدمي
�أوراق العمل
·الرتبويون
حا�ضري
الندوة.

·ال�صور الفوتغرافية امل�صاحبة.

·الكلمة اخلتامية للجنة املنظمة التي �ألقاها �سعادة
الدكتور �أمني عام جمل�س التعليم.

املتحدثون

الو�سيلة

ال�صحف
املحلية ال�صادرة
باللغتني العربية
والإجنليزية

اخلمي�س
٢٠١٤ / ١٠ / ١٦م

·ملخ�ص �أوراق عمل اليوم الثالث للندوة.
·ال�صور الفوتغرافية امل�صاحبة.
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ثالث ًا :التغطية الإعالمية قبل و �أثناء وبعد انعقاد الندوة عرب و�سائل
الإعالم املرئية و امل�سموعة:
اليوم
االثنني
٢٠١٤ / ١٠ / ١٣م

الربنامج

ال�ضيف

�صباح اخلري (�إذاعة �سلطنة عمان)

د�.سامل بن زويد الها�شمي

هال �أف �أم

د.هالل بن �سعيد ال�شيذاين

من عمان (تلفزيون �سلطنة عمان)

�سعادة د�.سعيد بن حمد الربيعي

�صباح ال�شباب (�إذاعة ال�شباب)

د.هالل بن �سعيد ال�شيذاين

�صباح الو�صال (قناة الو�صال)

د�.سامل بن زويد الها�شمي

تقرير �إخباري يف �إذاعة �سلطنة عمان
الثالثاء
٢٠١٤ / ١٠ / ١٤م

الأربعاء
٢٠١٤ / ١٠ / ١٥م
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تقرير �إخباري يف تلفزيون �سلطنة عمان
�ضيف �أخبار اخلام�سة

�سعادة د.عبداهلل بن حممد ال�صارمي

(تلفزيون �سلطنة عمان)
ربط �إذاعي مبا�شر (�إذاعة �سلطنة عمان)

�سعادة د�.سعيد بن حمد الربيعي

من عمان (تلفزيون �سلطنة عمان)

د.عامر بن عو�ض الروا�س

قناة عمان مبا�شر (تلفزيون �سلطنة عمان)

نقل مبا�شر حلفل الإفتتاح واجلل�سة الأوىل

�صباح اخلري (�إذاعة �سلطنة عمان)

د�.سناء بنت �سبيل البلو�شية

الأربعاء
٢٠١٤ / ١٠ / ١٥م

منتدى الو�صال (قناة الو�صال)

د� .سيف بن �أحمد الرواحي
و د .بدر بن حمود اخلرو�صي

البث املبا�شر (�إذاعة �سلطنة عمان)

�سعادة د�.سعيدبن حمد الربيعي
و د�.سامل بن ر�ضا ر�ضوي

تقرير �إخباري يف �إذاعة �سلطنة عمان
تقرير �إخباري يف تلفزيون �سلطنة عمان
من عمان (تلفزيون �سلطنة عمان)

�سعادة د.حمود بن خلفان احلارثي

عمان مبا�شر

نقل مبا�شر للجل�سة العامة

قناة جمان

د.حممد بن �سيف البو�سعيدي

تقرير يف �إذاعة �سلطنة عمان
تقرير يف تلفزيون �سلطنة عمان
يف رحاب امل�ساء (�إذاعة �سلطنة عمان)

د.هالل بن �سعيد ال�شيذاين

م�ساءكم �أحلى (�إذاعة ال�شباب)

�سعادة د� .سعيد بن حمد الربيعي

ربط �إذاعي مبا�شر

د�.سامل بن زويد الها�شمي

عمان مبا�شر

نقل مبا�شر حلفل اخلتام

االثنني
٢٠١٤ / ١٠ / ٢٠م

�ش�ؤون ال�ساعة (تلفزيون �سلطنة عمان)

�سعادة د� .سعيد بن حمد الربيعي

الثالثاء
٢٠١٤ / ١٠ / ٢١م

قناة جمان

�سعادة د� .سعيد بن حمد الربيعي
و �سعادة د .حمود بن خلفان احلارثي
و �سعادة د .عبد اهلل بن حممد ال�صارمي

الأربعاء
٢٠١٤ / ١٠ / ٢٢م

هال �أف �أم

�سعادة د�.سعيد بن حمد الربيعي
و د .هالل بن �سعيد ال�شيذاين

اخلمي�س
٢٠١٤ / ١٠ / ١٦م
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رابع ًا:تفاعل املجتمع مع الندوة عرب ا�ستخدام التقنية احلديثة
للتوا�صل االجتماعي:

تويرت :
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دُ�شن احل�ساب بتاريخ � ٩سبتمرب ٢٠١٤م  ,وبلغ عدد متابعيه
بعد ختام الندوة  ٣٠٠٩متابع (حتى حلظة كتابة هذا
التقرير).
مت رفع  ٧٠مادة من الو�سائط املتعددة عرب احل�ساب
(�صور،مقاطع فيديو).
بح�سب خدمة التحليالت التي يقدمها تويرت فقد ح�صلت
تغريدات تغطية الندوة على ن�سبة (م�شاهدة) جتاوزت
 1٫000الألف م�شاهدة لكل تغريدة وهي ن�سبة كبرية
و�إيجابية.
بلغت �أعداد �إعادة التغريد (� 1٫300 )retweetإعادة ،كما
بلغت التف�ضيالت ( 949 )favoriteتف�ضي ً
ال لتغريدات
الندوة.
بلغ عدد الردود على تغريدات ح�ساب املجل�س وخا�ص ًة خالل
�أيام الندوة الثالثة  175رداً.
 الردود العامة على تغريدات تغطية احل�ساب لندوة التعليم
يف �سلطنة عمان يف و�سم#:الطريق_�إىل_امل�ستقبل بلغت
حوايل � 7٫000آالف تغريدة.

الفي�س بوك:
 بلغت ت�سجيالت الإعجاب ل�صفحة املجل�س على الفي�س
بوك ( ٧٤٥عدد املعجبني/املتابعني).
 �شهدت ال�صفحة تفاعال �أكرب وزيادة يف عدد املعجبني
بالتزامن مع الندوة حيث بلغت ت�سجيالت الإعجاب .317

ان�ستجرام:
 بلغ عدد املتابعني ٧٥ :متابعاً.
 بلغت عدد مرات الإعجاب ل�صور احل�ساب.٥٥٤:

اليوتيوب :
 ع ��دد ا مل �� �ش��ا ه��دة ا لإ ج �م��ا ل �ي��ة ل �ل �ق �ن��اة ( ي �� �ش �م��ل ج�م�ي��ع
املقاطع)  ١٫٣٢٠ :م�شاهدة.
 عدد امل�شرتكني يف قناة جمل�س التعليم  ٢٤ :م�شرتكاً.
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الخاتمة
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عر�ض هذا التقرير فعاليات الندوة الوطنية «التعليم يف �سلطنة عمان :الطريق �إىل امل�ستقبل» التي عقدت بحمد
اهلل وتوفيقه يف الفرتة من � 20إىل  22ذي احلجة 1435هـ  ،املوافق  14اىل � 16أكتوبر 2014م ،حيث هدفت �إىل
عر�ض املبادرات وامل�شاريع والدرا�سات التطويرية املتعلقة بالنظام التعليمي يف ال�سلطنة ب�شقيه املدر�سي والعايل
التي �أ�شرف على �إعدادها جمل�س التعليم ،وقدمها املخت�صون يف اجلهات احلكومية املعنية بقطاع التعليم حيث
عمل على �إعداد هذه امل�شاريع و�إجراء الدرا�سات جلان وفرق عمل م�شرتكة من هذه اجلهات ،وقدمت من خالل
عدد من �أوراق العمل ا�ستعر�ضت بالتف�صيل كل تلك امل�شاريع والدرا�سات.
لقد متحور الهدف الرئي�س للندوة حول ر�صد مالحظات و�آراء ومقرتحات املعنيني بالتعليم واملهتمني به والطلبة
و�أولياء الأمور املتعلقة بتلك املبادرات وامل�شاريع ،وذلك من خالل املناق�شات التي �أتيحت للح�ضور يف �أثناء
اجلل�سات� ،أو من خالل و�سائل الإعالم املختلفة وو�سائل التوا�صل االجتماعي التي تتبعت �أعمال الندوة وجل�ساتها.
وقد عنيت اللجنة العلمية للندوة بر�صد كل هذه الأفكار واملقرتحات وجمعها وت�صنيفها ح�سب حماور الندوة؛ من
�أجل حت�سني وثائق هذه امل�شاريع وتطويرها لت�سهيل العمل بها وتطبيقها.
و�إدراك ًا لأهمية الرجع امليداين حول الآراء واملقرتحات التي ر�صدت  -نظرا الحتوائها على الكثري من الأفكار
والر�ؤى التي ميكنها جتويد تلك امل�شاريع واملبادرات ،مع كيفية تطبيقها يف احلقل الرتبوي  -فقد مت احلر�ص على
�إر�سال الآراء واملقرتحات والر�ؤى �إىل كل اللجان وفرق العمل التي قدمت املبادرات وامل�شاريع؛ لدرا�ستها واال�ستفادة
منها؛ و�سيتم تقدمي تلك امل�شاريع ب�شكلها النهائي �إىل جمل�س التعليم لإقرارها ورفعها للجهات واملجال�س املخت�صة
التخاذ الالزم ب�ش�أنها.
داعني اهلل عز وجل �أن يوفق اجلميع للنهو�ض بالتعليم يف ال�سلطنة والرقي به �إىل م�ستويات عالية من اجلودة.
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اللجان المنظمة للندوة

114

اللجنة الرئي�سية
�� �س� �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور� ��/س� �ع� �ي ��د ب� ��ن ح� �م ��د ال��رب �ي �ع��ي

رئي�ساً

ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور� /أح� � � �م � � ��د ب � � ��ن حم� � �م � ��د ال � �ه � �ن� ��ائ� ��ي

ع�ضواً

ال� � � ��دك � � � �ت� � � ��ور� � � /س � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ� ��امل ب� � � ��ن ر� � � �ض � � ��ا ر�� � �ض � ��وي

ع�ضواً

ال� � � ��دك � � � �ت� � � ��ور /ح� � �م � ��د ب� � � ��ن ه � �ل � ��ال ال � �ي � �ح � �م� ��دي

ع�ضواً

ال ��دك� �ت ��ور /ع �ب��داحل �ك �ي��م ب ��ن ه �ل�ال الإ� �س �م��اع �ي �ل��ي

ع�ضواً

ال� � � �ف � � ��ا�� � � �ص � � ��ل /خ � � ��ال � � ��د ب � � � ��ن حم � � �م� � ��د ال� � ��زب� �ي��ر

ع�ضواً

ال� �ف ��ا�� �ض� �ل ��ة� � /ش �ـ �ـ �ـ��ري �ف��ة ب� �ن ��ت م �� �س �ل��م ال�ب�رع �م �ي��ة

ع�ضواً

ال � ��دك� � �ت � ��ورة� � /س �ـ �ـ �ـ �ن��اء ب� �ن ��ت � �س �ب �ي��ل ال �ب �ل��و� �ش �ي��ة

ع�ضواً

ال� � � � ��دك � � � � �ت� � � � ��ورة /ه� � � �ن � � ��اء ب � � �ن� � ��ت حم � � �م� � ��د �أم � �ي� ��ن

ع�ضواً

ال� �ف ��ا�� �ض� �ل ��ة /ج� ��وخ� ��ة ب� �ن ��ت ع � �ب � ��داهلل ال �� �ش �ك �ي �ل �ي��ة

ع�ضواً

ال � � �ف� � ��ا� � � �ض� � ��ل /ج � � ��اب � � ��ر ب� � � ��ن ح � � �م � ��د ال� �غ� �ن� �ي� �م ��ي

ع�ضواً

ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور /ه � �ل� ��ال ب � � ��ن �� �س� �ع� �ي ��د ال � �� � �ش � �ي� ��ذاين

ع�ضواً

ال� � ��دك � � �ت� � ��ور� �� /س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��امل ب� � ��ن زوي� � � � ��د ال� �ه ��ا�� �ش� �م ��ي

ع�ضواً

ال� �ف ��ا�� �ض ��ل /ع� �ب ��دال� �ك ��رمي ب� ��ن �إب� ��راه � �ي� ��م امل �ي �م �ن��ي

مقرراً
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اللجنة العلمية
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ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور� �� /س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��امل ب � � ��ن زوي � � � � ��د ال� �ه ��ا�� �ش� �م ��ي

رئي�ساً

ال ��دك� �ت� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ور /را� �ش �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د ب � ��ن حم� �م ��د احل� �ج ��ري

ع�ضواً

ال � � � � ��دك� � � � � �ت � � � � ��ورة /ه � � � �ن� � � ��اء ب � � �ن � � ��ت حم � � �م � � ��د �أم� � �ي� ��ن

ع�ضواً

ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور /حم� � �م � ��د ب � � ��ن خ � �م � �ي � �� ��س ال � �ف� ��ار� � �س� ��ي

ع�ضواً

ال� � � ��دك � � � �ت� � � ��ور /حم� � ��� � �س � ��ن ب� � � ��ن ح� � � �م � � ��ود ال� � �ك� � �ن � ��دي

ع�ضواً

ال � � ��دك � � �ت � � ��ور /ع � � �ب � � ��داهلل ب � � ��ن م� ��� �س� �ل ��م ال� �ه ��ا�� �ش� �م ��ي

ع�ضواً

ال� � � ��دك � � � �ت� � � ��ور /حم� � �م � ��د ب� � � ��ن ط � � ��ال � � ��ب ال � �ك � �ي� ��وم� ��ي

ع�ضواً

ال � �ف� ��ا� � �ض � �ل� ��ة /رح � � �م � ��ة ب � �ن� ��ت �� �س� �ع� �ي ��د ال � �ه� ��داب � �ي� ��ة

ع�ضواً

ال� � ��دك � � �ت� � ��ور /حم � �م� ��د ب� � ��ن � � �س � �ي ��ف ال� �ب ��و�� �س� �ع� �ي ��دي

ع�ضواً

ال � �ف� ��ا� � �ض � �ل� ��ة /م � �ن� ��ى ب � �ن� ��ت ح �ب ��را�� � ��س ال �� �س �ل �ي �م �ي��ة

ع�ضواً ومقرراً

اللجنة الإعالمية
ال� � ��دك � � �ت� � ��ور /ه � �ل� ��ال ب� � ��ن �� �س� �ع� �ي ��د ال � �� � �ش � �ي� ��ذاين

رئي�ساً

ال � �ف� ��ا� � �ض� ��ل /م� ��و� � �س� ��ى ب � ��ن خ� �م� �ي� �� ��س ال �ب �ل ��و� �ش ��ي

ع�ضواً

ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة /ع ��ائ � �� � �ش ��ة ب � �ن� ��ت ع � �ل� ��ي ال� �ع� �ل ��وي ��ة

ع�ضواً

ال� � �ف � ��ا�� � �ض � ��ل /ع� � �ل � ��ي ب � � ��ن ن � ��ا�� � �ص � ��ر ال� ��� �س� �ن� �ي ��دي

ع�ضواً

ال � �ف � ��ا� � �ض � ��ل /احل � �� � �س� ��ن ب� � ��ن �� � �س � ��امل ال �� �ص �ب �ح��ي

ع�ضواً

ال� � �ف � ��ا�� � �ض � ��ل /حم � �م� ��د ب� � ��ن خ � �ل � �ف� ��ان ال� ��� �ش� �ك ��ري

ع�ضواً

ال � �ف� ��ا� � �ض � �ل� ��ة /ن � �� � �ص� ��رة ب � �ن� ��ت ي� ��ا� � �س� ��ر امل� �ع� �م ��ري ��ة

ع�ضواً

ال� �ف ��ا�� �ض ��ل /م ��و�� �س ��ى ب � ��ن ج �ع �ف ��ر ال �ب��و� �س �ع �ي��دي

ع�ضواً

ال� �ف ��ا�� �ض� �ل ��ة� �� /س ��ام� �ي ��ة ب� �ن ��ت ح� �م ��د ال �� �س �ع �ي��دي��ة

ع�ضواً ومقرراً

اللجنة الإدارية واملالية
ال � � �ف� � ��ا� � � �ض� � ��ل /ج � � ��اب � � ��ر ب� � � ��ن ح� � �م � ��د ال� �غ� �ن� �ي� �م ��ي

رئي�ساً

ال � �ف� ��ا� � �ض � �ل� ��ة� �� /ش� �م� ��� �س ��اء ب � �ن� ��ت �� �س� �ي ��ف امل �ن �ج �ي��ة

ع�ضواً

ال � �ف� ��ا� � �ض� ��ل /م �� �ص �ط �ف ��ى ب � ��ن خ � �ل� ��ف ال� �ن� �ب� �ه ��اين

ع�ضواً

ال� � �ف � ��ا�� � �ض � ��ل /ن� � � ُع� � �م � ��ان ب � � ��ن حم � �م � ��د ال� ��رح � �ب� ��ي

ع�ضواً

ال � �� � �س � �ي ��دة /غ� ��� �ص ��ون ب� �ن ��ت ب� � ��در ال �ب��و� �س �ع �ي��دي��ة

ع�ضواً ومقرراً
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صور من فعاليات الندوة
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تم بحمد اهلل،،

