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ومســــتوياته،  أنواعــــه  بمختلــــف  التعليــــم  بقطــــاع  االهتمــــام  إن    
واالبتــــكار  العلمــــي  للبحــــث  واملحفــــزة  الداعمــــة  البيئــــة  وتوفــــر 
بكافــــة  وســــنمده  الوطنيــــة،  أولوياتنــــا  ســــلم  يف  يكــــون  ســــوف 
الــــذي مــــن خاللــــه ســــيتمكن  التمكــــن باعتبــــاره األســــاس  أســــباب 

املقبلــــة   املرحلــــة  متطلبــــات  بنــــاء  يف  اإلســــهام  مــــن  أبناؤنــــا 

حضرة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم

- حفظه اهلل ورعاه -

23 فربايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 2020م 29 جمادى اآلخرة 1441 هــ
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1٤

املباركة لقائدها جاللة السلطان  البدايات األوىل للنهضة  بالغ منذ  باهتمام  التعليم  حظي 
قابوس بن سعيد بن تيمور - طيب الله ثراه- وقد أكد حرضة صاحب الجاللة السلطان 
هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - يف خطابه السامي األول عىل تلك العناية؛ حيث قال 
فنهلت  وتخصصاته،  مستوياته  بجميع  للتعليم  ودائمة  ثابتة  هياكل  وأقام   ...  « جاللته 
منه األجيال وترشبت علًما ومعرفة وخربة«. ومواصلًة للجهود املبذولة يف مجال التعليم 
تأيت رؤية ُعمان 2040 مؤكدة عىل التعليم باعتباره أولوية وطنية، وحددت توجهاته وأهدافه 
االسرتاتيجية ومؤرشات أدائه؛ بهدف بناء موارد برشية وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية 

علمية وفنية ومهنية تنافس عىل املستويني املحيل والعاملي.

الطالبية يف قطاع  الوطنية واالبتكارات  املشاريع  إنجازه من  تم  ملا  التقرير خالصة  يأيت هذا 
التعليم خالل العام 2019م، موضًحا ألهم اإلحصاءات واملؤرشات التعليمية اليت يُشري من 
خاللها إىل املنجزات الواجب الحفاظ عليها، والظواهر الواجب البحث يف ُسبل تذليلها وحلها 

يف قطاع التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وصواًل إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة واالبتكار.

للمختصني  السلطنة  يف  التعليمية  للمنظومة  املتكاملة  الصورة  التقرير  يوضح  أن  آملني 
ورسم  املستقبل،  واستقراء  الواقع،  تحليل  عىل  تساعدهم  واليت  القطاع،  بهذا  واملهتمني 
وغاياتها،  البالد  املستدامة يف  التنمية  أهداف  لتليب  التعليم؛  لقطاع  والسياسات  الخطط 
وإمداد سوق العمل بالكفاءات الوطنية القادرة عىل التأقلم مع املتغريات املتنامية يف ظل 

الثورات الصناعية املتالحقة. 

املعنية  الجهات  لجميع  امللموسة  بالجهود  يُشيد  أن  التعليم  مجلس  يرسُّ  الختام؛  ويف 
الوطنية  االسرتاتيجية  يف  املنشودة  األهداف  لتحقيق  الدؤوب  التعليمي؛ وسعيها  بالشأن 
للتعليم 2040، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد الطيب، وينعم عليه بدوام األمن 
واالستقرار واالزدهار، وأن يحفظ صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق املعظم - أعزه 

الله - ويسدد خطاه ملا فيه خري ُعمان وشعبها. 

كلمة رئيس مجلس التعليم
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خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البالط السلطاني
رئيس مجلس التعليم
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تــربز أهميــة التعليــم يف ظــل الثــورات الصناعيــة القادمة 
مــن  األجيــال  لتمكــني  األساســية  الركيــزة  كونــه  يف 
بإعدادهــم  الحيــاة والعمــل يف عالــم متغــري؛ وذلــك 
للقــرن  الالزمــة  املهــارات  وإكســابهم  الجيــد،  اإلعــداد 
الحــادي والعرشيــن. وانطالًقــا مــن ذلــك فــإنَّ جهــود 
السياســات،  رســم  يف  مســتمرة  التعليــم  مجلــس 
واعتمــاد املشــاريع التطويريــة الــيت تســهم يف مواكبــة 
التعليــم بالســلطنة ملتطلبــات القــرن الحــايل والثــورات 

بــه. الصناعيــة املتالحقــة 

لريصد  2019م  لعام  للتعليم  السنوي  التقرير  ويأيت   
املؤرشات  أهم  ويربز  التطويرية،  املشاريع  تلك  أهم 

التعليمية؛ إذ يتكون التقرير من ثالثة أبواب: 

املدريس،  قبل  التعليم  األول  الباب  يستعرض 
والتعليم املدريس، ويتكون من أربعة فصول: الفصل 
األول: مؤرشات تعليمية إحصائية حول التعليم قبل 
أبرز  الثاين:  الفصل  أما  املدريس.  والتعليم  املدريس 
مشاريع وبرامج التعليم املدريس، ومن أهم املشاريع 
العـــام  خالل  والتعليـــم  الرتبيــة  وزارة  نفذتها  اليت 
2019م: برنامـــج تفعيـــــل التقانـــة يف التعليــم، وبرنامــج 
)Oman STEM(، ومرشوع استكمال تنفيذ السالسل 
العاملية يف ماديت العلوم والرياضيات، ومبادرة »تراثنا 
االبتكار  جوانب  الثالث  الفصل  ووضح  مستقبلنا«. 
الطالبية  واإلنجازات  الوزارة،  مستوى  عىل  والريادة 

أهم  الرابع لعرض  الفصل  املجال. وخصص  هذا  يف 
املشاريع يف مجال تطوير جودة التعليم املدريس. 

بشقيه  العايل  التعليم  قطاع  الثاين  الباب  وتناول 
فصول:  أربعة  الباب  تضمن  إذ  والتقين،  األكاديمي 
حول  إحصائية  تعليمية  مؤرشات  األول:  الفصل 
مشاريع  أبرز  الثاين  الفصل  وأوضح  العايل.  التعليم 
مؤسسات  نفذتها  اليت  العايل،  التعليم  وبرامج 
2019م،  عام  يف  والخاصة  الحكومية  العايل  التعليم 
»ُعمان  مقرر  تدشني  مرشوع  املشاريع:  هذه  ومن 
جامعة  طلبة  لكل  إلزامية  كمادة  واإلنسان«  الدولة 

اإلعاقة  ذوي  وحدة  وإنشاء  قابوس،  السلطان 
بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية بجامعة 

السلطان قابوس، واستحداث تطبيق 
الهاتف النقال لنظام اإلدارة األكاديمية 
والصحية )هاس( بكلية عمان للعلوم 
الصحية واملعهد العايل للتخصصات 

بني  فقد  الثالث  الفصل  أما  الطبية. 
جوانب االبتكار والريادة عىل مستوى املؤسسات 

التعليمية، واإلنجازات الطالبية يف هذا املجال. وَعرََض 
العايل؛  التعليم  جودة  تطوير  آليات  الرابع  الفصل 
حيث لخص أهم اإلجراءات املتخذة يف مجال تطوير 
العمانية  الهيئة  مستوى  عىل  العايل  التعليم  جودة 
التعليم  وزارة  مستوى  وعىل  األكاديمي،  لالعتماد 

العايل، وعىل مستوى املؤسسات التعليمية.

مقدمـــــة

16
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ــا البـــاب الثالـــث فقـــد خصـــص للتعليـــم والتدريـــب  أمـ
تعليميـــة  مـــؤرشات  بعـــرض  بـــدأ  حيـــث  املهـــين؛ 
إحصائيـــة حـــول أعـــداد الطلبـــة امللتحقـــني بالكليـــات 
املهنيـــة والكليـــة املهنيـــة للعلـــوم البحريـــة. ثـــم تنـــاول 
أبـــرز مشـــاريع وبرامـــج التعليـــم والتدريـــب املهـــين، الـــيت 
نفـــذت يف عـــام 2019م، والـــيت مـــن بينهـــا تنفيـــذ مـــرشوع 
صيانـــة وتوســـعة ورشـــة تقنيـــة الســـيارات يف الكليـــة 
املهنيـــة بصاللـــة. كمـــا تطـــرق البـــاب إىل إجـــراءات تطويـــر 

الجـــودة بمؤسســـات التعليـــم والتدريـــب املهـــين.

ويف الختـــام نأمـــل أن يســـهم هـــذا التقريـــر يف إعطـــاء 
صـــورة واضحـــة عـــن الجهـــود املبذولـــة يف قطـــاع التعليـــم 
بمســـتوياته وأنواعـــه كافـــة، وأن يكـــون منطلًقـــا للبنـــاء 
عـــىل مـــا تـــم إنجـــازه وتدعيـــم جوانـــب القـــوة يف تلـــك 
ورســـم  وتذليلهـــا،  التحديـــات  ومواجهـــة  اإلنجـــازات 
الخطـــط واملشـــاريع التطويريـــة امللبيـــة لتطلعـــات 
والعرشيـــن،  الحـــادي  القـــرن  يف  الســـلطنة 

ــني. ــه رب العاملـ ــد للـ والحمـ



الفصل األول

مؤشرات تعليمية
عن التعليم المدرسي

الباب األول

التعليم المدرسي





٢٠

: التعليم قبل المدرسي أواًلً

معدل االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي
جدول رقم )1( معدل االلتحاق بالتعليم قبل املدريس يف العامني الدراسيني 201٨/201٧م و2019/201٨م

العام الدرايس
معدل االلتحاق اإلجمايلمعدل االلتحاق الصايف

اإلجمايلإناثذكوراإلجمايلإناثذكور

201٨/201٧41.٦442.2942.049.4٧٥0.9٨٥0.21م

2019/201٨42.٧043.2043.00٥1.٥0٥2.30٥1.٨0م

2.٥٥2.1٥2.3٨4.102.٥93.1٧نسبة النمو

ارتفع معدل االلتحاق اإلجمايل بالتعليم قبل املدريس يف العام الدرايس 2019/201٨م مقارنة بالعام الدرايس املنرصم؛ 
حيث بلغ )٥1.٨%( بعد أن كان )٥0.2%( كما هو موضح يف الجدول رقم )1(، أيضاً يتضح أن معدل االلتحاق 
الصايف للذكور واإلناث قد ارتفع يف العام 2019/201٨م مقارنة بالعام السابق بنسبة )2.3٨%(؛ مما صاحبه ارتفاع 

عىل املستوى اإلجمايل بنسبة بلغت )%3.1٧(.

تزايد عدد رياض األطفال للعام الدرايس 2019/201٨م مقارنة بالعام الدرايس 201٨/201٧م بنسبة نمو بلغت )91.2٦( 
إيجابياً يعكس مدى إدراك أولياء األمور ألهمية إلحاق  وهو ما يشري إليه الجدول رقم )2(، ويعد ذلك مؤرشاً 
العامني  خالل  ارتفع  قد  أطفال  رياض  تتضمن  اليت  املدارس  عدد  أن  ياُلحظ  وباملثل  األطفال،  برياض  أبنائهم 
الدراسيني 201٨/201٧م و2019/201٨م بنسبة نمو بلغت )٦.٦%(، وقد قابل ذلك ارتفاع يف أعداد األطفال املسجلني 

يف مرحلة التعليم قبل املدريس للعام 2019/201٨م مقارنة بالعام السابق، وبنسبة نمو بلغت )%19(.
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األطفال

مدارس 
تتضمن 
رياض 
األطفال

طلبة رياض األطفال
طلبة مدارس تتضمن رياض 

اإلجمايل العاماألطفال
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201٨/201٧32٧2٨914٦٥٥143٥٧2901210٧409٨٨٨20٦2٨2٥39٥2424٥49٦40م

2019/201٨41٥30٨1٨31٧1٧٦٥93٥9٧٦120٥01124223292303٦٧2٨901٥92٦٨م

2٦.91٦.٦24.9923.0024.0012.2013.٦912.9119.٥٨19.2019.40نسبة النمو 

أعداد رياض األطفال وأعداد األطفال حسب الجنس 
جدول رقم )2( إجمايل أعداد رياض األطفال وعدد األطفال بها حسب الجنس يف العامني الدراسيني 201٨/201٧م و2019/201٨م



٢1

ــبة تعمـــني  ــام الـــدرايس 2019/201٨م، بنسـ ــاً ومعلمـــة يف العـ ــال )242٧( معلمـ بلـــغ عـــدد املعلمـــني يف ريـــاض األطفـ
بلغـــت )91%(، وتظهـــر البيانـــات أن معظـــم املعلمـــني املوجوديـــن بمرحلـــة التعليـــم قبـــل املـــدريس هـــم مـــن فئـــة 
اإلنـــاث، ويتـــوزع عـــدد املعلمـــني بنســـبة )٨9%( لريـــاض األطفـــال أحاديـــة اللغـــة و)10.9%( لريـــاض األطفـــال ثنائيـــة 

اللغـــة كمـــا هـــو موضـــح يف الجـــدول رقـــم )3(.

* املعلمون يف رياض األطفال فقط، وال يشمل املعلمني باملدارس اليت تتضمن رياض األطفال.

أعداد المعلمين في رياض األطفال حسب الجنس 
جدول رقم )3( أعداد املعلمني يف رياض األطفال حسب الجنس، والجنسية للعام الدرايس 2019/201٨م*  

الجنسية
اإلجمايلرياض ثنائية اللغةرياض أحادية اللغة

نسبة التعمناإلجمايلإناثذكورإناثذكورإناثذكور

91%0199402120220٦220٦عماين

11٦٧0٥31220221غري عماين

اإلجمايل
121٦102٦٥1242٦242٧

21٦22٦٥

1٠.٩%٨٩%النسبة

برنامج صفوف التهيئة في المدارس الحكومية  
شكل رقم )1( إجمايل عدد املدارس اليت تتضمن صفوف التهيئة وشعبها وعدد األطفال واملعلمات بها يف العام الدرايس 201٨ / 2019م

عدد املعلمات عدد األطفال عدد الشعبعدد املدارس

891022356153

1170153 11860
اإلجمــــــــــايلاإلجمــــــــــايل

املتطوعات املعيناتذكور إناث



٢٢

: التعليم المدرسي الحكومي والخاص  ثانيًاً

معدل االلتحاق بالصف األول األساسي 
شكل رقم )2( معدل االلتحاق بالصف األول األسايس للعام الدرايس 2019/201٨م

بلغ معدل االلتحاق اإلجمايل للصف األول للعام الدرايس 201٨ /2019م )100.٥%( وهو ما يمثل إجمايل طلبة الصف 
األول بغض النظر عن أعمارهم، مقسوماً عىل عدد السكان ممن هم يف عمر )٦( سنوات؛ حيث بلغ للذكور 

)100.٧%( ولإلناث )100.3%(، كما بلغ معدل االلتحاق الصايف املعدل )9٦.٥%( يف العام الدرايس 2019/201٨م. 

معــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
ــايف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ
املعــــــــــــــــــــــــــــــــدل

معــــــــــــــــــــــــــــدل 
ــــاق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االلتحــ
ــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذك

ــاث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إن

إجمــــــــــــــــايل

100.7

100.3

100.5

96.7

96.3

96.5

معــــــــــــــــــــــــــــدل 
ــــاق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االلتحــ
ــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

معــــــــــــــــــــــــــــدل 
ــــاق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االلتحــ
ــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

معــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
ــايف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ
املعــــــــــــــــــــــــــــــــدل

معــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
االلتحــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
ــايف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ
املعــــــــــــــــــــــــــــــــدل
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معدل االلتحاق في التعليم المدرسي 
شكل رقم )3( معدل االلتحاق الصايف املعدل بالتعليم املدريس للعامني الدراسيني 201٨/201٧م و2019/201٨م

يشري الشكل رقم )3( إىل ارتفاع معدالت االلتحاق الصايف املعدل لجميع املراحل التعليمية للتعليم املدريس يف 
العام الدرايس 2019/201٨م مقارنة بالعام الدرايس 201٨/201٧م.

98.5

98.3

96.3

96.1

85.3

84.9

الصفوف )1-٤(

الصفوف )1-٤(

الصفوف )٥-1٠(

الصفوف )٥-1٠(

الصفان )11و1٢(

الصفان )11و1٢(

٢٠1٨ /٢٠1٩م

٢٠17 /٢٠1٨م

معدل االلتحاق الصايف املعدل

معدل االلتحاق الصايف املعدل



٢٤

معدل اإلعادة في التعليم المدرسي 
جدول رقم )4( معدل اإلعادة يف التعليم املدريس حسب الصف والجنس  للعام الدرايس 201٨ / 2019م

الصف الدرايس
الجنس

اإلجمايل
إناثذكور

4.٨92.٧٧3.٨٦ الصف الخامس 

4.412.143.30 الصف السادس 

٥.102.٦33.91 الصف السابع 

٥.1٨2.033.٦٥ الصف الثامن 

4.٦12.2٦3.4٦ الصف التاسع 

9.1٨4.21٦.٧2 الصف العارش 

5.462.654.09إجمايل الصفوف )10-5(

٦.912.404.٦٦ الصف الحادي عرش

10.٨01.92٦.4٨ الصف الثاين عرش 

8.872.165.57إجمايل الصفني )11 و 12(

3.771.542.68اإلجمايل العام 

ارتفع معدل اإلعادة يف الصفوف )٥–10( من )3.٧٨%( يف العام الدرايس 201٨/201٧م إىل )4.09%( يف العام الدرايس 
2019/201٨م، واستمر هذا االرتفاع الطفيف يف الصفني )11 و12( مقارنة بالعام الدرايس السابق 201٨/201٧م حيث 

كانت تبلغ )٥.٥3%(.



٢٥

معدل االنقطاع في التعليم المدرسي 
شكل رقم )4( معدل االنقطاع يف التعليم املدريس حسب الصف والجنس للعام الدرايس 201٨ / 2019م

يتضح من البيانات الواردة يف الشكل أعاله انخفاض املعدل اإلجمايل النقطاع الطلبة اإلجمايل عن الدراسة من 
)0.30%( يف العام الدرايس 201٨/201٧م إىل )0.29%( يف العام الدرايس 2019/201٨م، يف حني ارتفع معدل االنقطاع يف 
الصفوف )٥–10( حيث بلغ )0.2٥%( يف العام الدرايس 2019/201٨م مقارنة بمعدل انقطاع )0.10%( يف العام الدرايس 
السابق، وانخفض معدل االنقطاع يف الصفني )11 و12( من )1.9٥%( يف العام الدرايس 201٨/201٧م إىل )1.23%( يف 
العام الدرايس 2019/201٨م، ياُلحظ أيضاً أن معظم معدالت االنقطاع ترتفع عند الذكور عن اإلناث بفارق ضئيل.

0.130.299

2.421.685

0.3720.375

0.070.196

1.470.781

0.2290.205

0.100.248

1.951.231

0.3020.291

إجمايل )٥-1٠(  إجمايل )٥-1٠( 

إجمايل )11 و1٢(  إجمايل )11 و1٢( 

اإلجمايل العام اإلجمايل العام

اإلجمــــــــــايلاإلجمــــــــــايل

اإلجمــــــــــايلاإلجمــــــــــايل

اإلجمــــــــــايلاإلجمــــــــــايل

٢٠1٨ /٢٠1٩م٢٠1٨/٢٠17م



٢6

أعداد المدارس والطلبة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص 
شكل رقم )٥( إجمايل عدد املدارس والطلبة يف التعليم املدريس للعام الدرايس 201٨ /2019م

يبني الشكل رقم )٥( أن إجمايل عدد املدارس يف التعليم املدريس للعام الدرايس 2019/201٨م بلغ )14٦4( مدرسة، 
يدرس بها نحو )٦٦1012( طالباً وطالبة، ويشكل الطلبة امللتحقون باملدارس الخاصة حوايل )9%( من إجمايل طلبة 
التعليم املدريس بالسلطنة، إضافة إىل تواجد )4٥( مدرسة دولية داخل السلطنة، ويدرس بها قرابة )٥4( ألف 

طالب وطالبة خالل العام الدرايس 2019/201٨م.

21.5

8.7

78.5

91.3

315

57215

661012

1464

1149

603797

النسبـــــــة

النسبـــــــة

النسبـــــــة

النسبـــــــة

عـــــدد املــــدارس

عـــــدد الطلبـــــــة

خــــــــــــاص

خــــــــــــاص

اإلجمــــــــــايل

اإلجمــــــــــايل

حكومــــــــــــــي

حكومــــــــــــــي



٢7

جدول رقم )٥( أعداد املدارس الحكومية حسب الحلقة التعليمية ونوع املدرسة يف العام الدرايس 2019/201٨م

سة
در

 امل
وع

ن

ىل
ألو

ة ا
لق

ح
ال

املدارس املستمرة الحلقة الثانية
 )1

2-
10 

ف )
فو

ص
ال

)12
1و

1( 
ان

صف
ال

ام
لع

م ا
عا

 ال
يل

ما
ج

اإل

 )4
-1

ف )
فو

ص
 ال

)9
-5

ف )
فو

ص
ال

 )1
0-

5(
ف 

فو
ص

ال

ى
خر

أ

يل
ما

ج
اإل

)9
-1

ف )
فو

ص
ال

)10
-1

ف )
فو

ص
ال

 )1
2-

1( 
ف

فو
ص

ال

)12
-5

ف )
فو

ص
ال

ى
خر

أ

يل
ما

ج
اإل

٧٧٦4301٧100012٥٥13049133٦3-ذكور  

٥٥341٨10٧0004٥٥٥0٥2٧21٦-إناث  

2٨00000٥2٧01٥131429000٥٧0مشرتك

2٨01329٨4٨2٧٨٥2٧01٥11٧3244٧0101201149اإلجمايل 

100%1.٧ %٨.٨ %40.9 %24.2 %24.4 %النسبة

بلغ عدد املدارس الحكومية )1149( مدرسة خالل العام الدرايس 2019/201٨م، موزعة عىل )2٨0( مدرسة ملرحلة 
الحلقة األوىل بنسبة بلغت )24.4%(، و)2٧٨( مدرسة ملرحلة الحلقة الثانية بنسبة )24.2%(، و)4٧0( مدرسة 
تعترب من املدارس املستمرة وبنسبة بلغت )40.9%( وهي النسبة األعىل، أما مدارس الصفوف )10-12( فقد بلغ 
عددها )101( مدرسة، ويتبقى )20( مدرسة فقط من مدارس الصفني )11 و12(، ويعزى ذلك إىل توجه الوزارة نحو 

ضم الصف العارش إىل مدارس الصفني )11 و12(.



٢٨

شكل رقم )٦( أعداد املدارس يف التعليم املدريس الخاص حسب نوع املدرسة للعام الدرايس 2019/201٨م 

اإلجمايلأحادية اللغة

عامليــــــــةثنائية اللغة

ض

جدول رقم )٦( أعداد الطلبة يف املدارس الحكومية حسب الحلقة التعليمية والجنس للعام الدرايس 201٨ /2019م

س
جن

ىلال
ألو

ة ا
لق

ح
ال

املدارس املستمرة الحلقة الثانية

 )1
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اإل
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فو
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-1

ف )
فو

ص
ال

 )1
2-

1( 
ف

فو
ص

ال

)12
-5

ف )
فو

ص
ال

ى
خر

أ

٨٦0٧٧4٨٨013140422٥٦090٥4٦٧0٥1410٧40433٧4٧٦29349٧٨٦0303٨2٦ذكور  

٨٥٥٧٥39٨4٥222٧114٨٦222٦٥٦132٧٧2٦٥٧42٦٧1410٦٨433٨9٦3٦1٧2999٧1إناث  

1٧1٦٥2٨٨٦4٦٥3٦٧٥3٧42231٧10199٨240٦٨1٦٧14٧1٨1٦0٦324٥114٧٧اإلجمايل 
٦03٧9٧

1.9 %10.٥ %29.4 %29.٨ %2٨.4 %النسبة

يتبني من الجدول رقم )٦( أن إجمايل عدد الطلبة بمدارس التعليم الحكومي بلغ )٦03٧9٧( طالباً وطالبة يف 
العام الدرايس 2019/201٨م، يتوزع الطلبة بني مدارس الحلقة األوىل بعدد )1٧1٦٥2( طالباً وطالبة بنسبة )4.%2٨( 
من إجمايل عدد الطلبة، ومدارس الحلقة الثانية بعدد )1٧9٧43( بنسبة )29.٨%(، ويف املدارس املستمرة بلغ 
عدد الطلبة )1٧٧٦٨0( بنسبة )29.4%( وضمت مدارس الصفوف )10-12( عدد )٦324٥( طالباً وطالبة، ومدارس 

الصفني )11 و12(  عدد )114٧٧( طالباً وطالبة.

املصدر: دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية

ض
A

126

16623

315

40100

52.77.3



٢٩

شكل رقم )٧( أعداد الطلبة يف التعليم املدريس الخاص حسب الحلقة التعليمية والجنس للعام الدرايس 2019/201٨م 

الصفوف )1-٤(

1708614561

الصفوف )٥-1٠(

130417406

الصفان )11و1٢(

33511770

اإلجمايل

3347823737
إناثذكور

57215
اإلجمايل العام



٣٠

الكثافة الصفية في التعليم المدرسي الحكومي والخاص  
شكل رقم )٨( متوسط الكثافة الصفية لكل حلقة تعليمية يف التعليم املدريس الحكومي للعام الدرايس 2019/201٨م

شكل رقم )9( متوسط الكثافة الصفية لكل حلقة تعليمية يف التعليم املدريس الخاص للعام الدرايس2019/201٨م 

الصفان )11و1٢(الصفوف )٥-1٠(الصفوف )1-٤(

171717

حكومــــــــــــــي

خــــــــــــاص

282826

الصفان )11و1٢(الصفوف )٥-1٠(الصفوف )1-٤(



٣1

تعليم خاصتعليم حكومي

نصاب المعلم من الطلبة في التعليم المدرسي الحكومي والخاص   
شكل رقم )10( متوسط نصاب املعلم من الطلبة يف التعليم املدريس الحكومي و الخاص للعام الدرايس 2019/201٨م

أعداد المعلمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص  
جدول رقم )٧( أعداد املعلمني يف التعليم املدريس الحكومي حسب الحلقة التعليمية والجنس يف العام الدرايس 201٨ /2019م

603797

116483

الطلبة

56589

10186

املعلمون

10.7

11

معدل طالب 
لكل معلم

الجنس
الحلقة األوىل 

)4-1(
الحلقة الثانية 

)10-5(
املستمرة

الصفوف
)12-10(

الصفان
)11و12(

اإلجمايل

٨314٦91٥2٥2٧٦٦41٨420-ذكور

13941٦1٧014٧4٦29٨٧32٥3٨1٦9إناث

13941144٨421٦٦1٥٥149٨9اإلجمايل
٥٦٥٨9

1.٧%9.٧%3٨.3%2٥.٦%24.٦%النسبة



٣٢

ية
س

جن
 ال

/ 
س

جن
ال

نوع املدارس 

مدرسة
اإلجمايلمدرسة عاملية 

ثنائية اللغةأحادية اللغة

إجمايلإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

1٧٦٨19٨٥٥٦1٦٥2٦1٧٨٨1٨14عماين

301٨٨09٨92٦24349٨021٦39430٦٥94٥غري عماين

3021٦4٨100٨34٧93٥٥9٦٧1٦٦٥٦094٧٧٥9اإلجمايل

جدول رقم )٨( إجمايل أعداد املعلمني يف التعليم املدريس الخاص للعام الدرايس 2019/201٨م

التعمين في التعليم المدرسي الحكومي والخاص 
شكل رقم )11( نسب التعمني يف مهنة التدريس يف التعليم الحكومي والخاص  للعام الدرايس 201٨ /2019م

%72.55%1.56 %90.52%46.88

%84.67%39.47

التعليم الخــــاصالتعليم الحكومي

اإلجمــــــــــايلاإلجمــــــــــايل
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ـــــ

ـــــ
ـــــ

سـ
در

امل

املعلمـــــــــــــونالطلبـــــــــــــة
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9٥٦٨1٦3٥٧12100٧٥1٧٥٧٧9٨٦3٧10الرتبية الفكرية

األمل للصم 
والبكم

94٧٧1٧133٦9٧٨01٧٧13٧٨913٧10

معهد عمر 
ابن الخطاب 
للمكفوفني

99٧01٦9314102٧11٧321٨٨109٦1٧

2٨٨21٥٥0311112229922٦٥2٥4124٥2٨٦121٥2٧اإلجمايل

يوضح الجدول رقم )9( إجمايل عدد املعلمني والطلبة يف مدارس الرتبية الخاصة للعام الدرايس 2019/201٨م؛ إذ 
بلغ عدد الطلبة )٥2٥( طالباً وطالبة، كما بلغ عدد املعلمني يف املدارس الثالث )313( معلماً ومعلمة، وبلغت 

نسبة التعمني للمعلمني حوايل )%91.4(. 

مدارس التربية الخاصة
جدول رقم )9( إجمايل عدد الطلبة واملعلمني يف مدارس الرتبية الخاصة للعام الدرايس 201٨ /2019م



٣٤

برنامج الدمج في مدارس التعليم الحكومي
شكل رقم )12( إجمايل عدد املدارس الحكومية املطبقة لربنامج الدمج

حسب الشعب والطلبة واملعلمني للعام الدرايس 201٨ /2019م

املدارس

الشعب

الطلبة

املعلمون

86 2776 32221

589

1685

619

452 137

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األولــ الحلقـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األولــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالحلقـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثانيـــ الحلقــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثانيـــ الحلقــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

عقــــــــــــــــــــــــــــــــي

عقــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــمعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ــــمعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

713

402

241

97

560

35

171

85

ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذكــــ

ــاين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عم

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

غــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــاين

عقــــــــــــــــــــــــــــــــي

إنــــــــــــــــــــــــــــــــاث

ــــمعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ

ذكــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذكــــ

ــاين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عم

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

غــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــاين
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برنامج صعوبات التعلم في مدارس التعليم الحكومي
شكل رقم )13( إجمايل عدد املدارس والطلبة يف برنامج صعوبات التعلم للعام الدرايس 201٨ /2019م

عدد املدارس

268158203629
اإلجمايلاملدارس املستمرةالحلقــة الثانيـــةالحلقـــة األولــى

13457
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطلب
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التعليم المستمر 
شكل رقم )14( بيانات عن التعليم املستمر للعام الدرايس 2019/201٨م

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو األمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مح

95516535636
ــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراك

ــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املراك

الشــــــــــــــــــــــــــــــــعب

الشــــــــــــــــــــــــــــــــعب

املعلمــــــــــــــــــــــــون

املعلمــــــــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــــــــــــــون الدارســـــــــ

ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم الكب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعلي

16553127394

693

ــــــــرة ــ ــــــــة الحــ ــ الدراســ

الدراســــــــة املنتظمــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــون الدارســـــــــ
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معدالت األمية والقرائية 
 )%94.22( العمانيني  بني  »القرائية«   معدالت  بلغت 
فأعىل،  سنة   1٥ من  العمرية  للفئة  201٨م  عام  يف 
وترتكز النسبة األعىل منها يف الفئة العمرية )1٥- 24( 
لإلحصاء  الوطين  املركز  تقديرات  حسب  وذلك  سنة، 
واملعلومات، ويعترب تزايد قيمة املؤرش داللة عىل التوسع 
السلطنة.  مستوى  عىل  للتعليم  والنوعي  الكمي 

ويف املقابل، انخفضت نسبة األمية بني أفراد املجتمع 
إىل )٥.٧٨ %( يف العام 201٨م مقابل )٦.2٥%( يف العام 
201٧م مما يدعو إىل مواصلة الجهود والسعي نحو محو 
األمية بالكامل، وإيجاد مجتمع معريف متعلم، يعي 
بمنظومة  النهوض  يف  وأدوارهم  مسؤولياتهم  أفراده 

التنمية الشاملة للبالد.

جدول رقم )10( معدالت األمية والقرائية بني العمانيني للعامني 201٧م و 201٨م

ام
لع

ا

معدالت األمية بني 
العمانيني  15 +

معدالت القراءة والكتابة 
بني العمانيني  15 +

معدالت األمية بني 
العمانيني )24-15(

معدالت القراءة والكتابة 
بني العمانيني )15- 24(

ور
ذك

ث
إنا

يل
ما

ج
اإل

ور
ذك

ث
إنا

يل
ما

ج
اإل

ور
ذك

ث
إنا

يل
ما

ج
اإل

ور
ذك

ث
إنا

يل
ما

ج
اإل

20174.11٨.41٦.2٥9٥.٨991.٥993.٧٥0.٨٧0.٨10.٨499.1399.1999.1٦م

20183.٨٧٧.٦9٥.٧٨9٦.1392.3194.220.900.٨00.٨٥99.1099.2099.1٥م



٣٨

الفصل الثاني

أبرز مشاريع وبرامج 
التعليم المدرسي

الباب األول

التعليم المدرسي
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تدريب المنتدبين للوظائف اإلشرافية   
يهدف املرشوع الذي ينفذه املعهد التخصيص للتدريب 
مع  يتناسب  بما  املنتدبني  تأهيل  إىل  للمعلمني  املهين 
جهود  وتكامل  مستقبالً،  املستجدة  العمل  مهام 
تقسيمات وزارة الرتبية والتعليم من أجل تعزيز معارف 
ومهارات املنتدب، وغرس ثقافة التعلم املستمر، ونقل 
األثر إىل الحقل الرتبوي؛ من أجل تحقيق الغايات العامة 
املشرتكة لتجويد مخرجات التعليم، ويستمر الربنامج 
التدرييب ملدة عامني دراسيني.  ويستهدف املنتدبني الجدد 
للوظائف اإلرشافية )كرشط للتثبيت يف الوظيفة الجديدة( 
أدناه: املذكورة  للوظائف  املمارسني  من  واملرتشحني 

مديرو املدارس ومساعديهم ) القيادة املدرسية(. �

الرتبويون  � واملرشفون  األوائل،  الرتبويون  املرشفون 
)خرباء اإلرشاف الرتبوي(.

املعلمون األوائل بمختلف تخصصاتهم.  �

برنامج تفعيل التقانة في التعلم
يف  التقين  التطور  مواكبة  نحو  الوزارة  سعي  إطار  يف 
استخدام  تعزيز  عىل  وحرصها  املجاالت،  مختلف 
التكنولوجيا بصورة أشمل يف العمل الرتبوي؛ توجهت 
الجديدة  التقنية  املشاريع  من  عدد  إطالق  نحو  الوزارة 
خالل العام الدرايس 2019/201٨م يف مختلف املجاالت. 

وفيما يأيت أبرز هذه املشاريع التقنية: 

توقيع اتفاقيــة توفير اإلنترنت فائق الســرعة 
في المدارس

االتصاالت  رشكات  مع  رشاكة  اتفاقية  الوزارة  وقعت 
اإلنرتنت  توفري خدمات  بالسلطنة، تهدف إىل تحسني 
الفائق الرسعة يف مدارس السلطنة، بأسعار مخصصة 
إحداث  يف  أسهم  الذي  األمر  والتعليم،  الرتبية  لوزارة 
تحسني كبري يف رسعات اإلنرتنت يف مدارس السلطنة 
بمختلف املحافظات، وتستهدف جميع الفئات الرتبوية 

بمدارس السلطنة.

نظام آفاق المعرفة
يُعد أحد األنظمة الرقمية الجديدة إلدارة مراكز مصادر 
التعلم، واملتزامنة مع بوابة سلطنة عمان التعليمية، 
يتميز النظام الجديد باستخدام خدمات رقمية جديدة 
بالسلطنة  بإدارة مراكز مصادر التعلم  وحديثة، تدفع 
اإللكرتونية  الخدمات  تنظيم  يف  أفضل  مستوى  إىل 
مراكز  يف  العاملني  النظام  هذا  ويستهدف  للمركز، 

مصادر التعلم بمدارس السلطنة.

تشغيل نظام »إجادة« الخاص بجائزة اإلجادة 
التربوية للمعلم العماني

اإلجادة  بجائزة  املتصلة  الرئيسية  األنظمة  أحد  وهو 
الرتبوية للمعلم العماين، واليت تأيت برعاية من مجلس 
التعليم، ويتيح النظام خدمات التسجيل يف الجائزة، 
وإجراء  باملعلمني،  الخاصة  اإلجادة  ملفات  وتقديم 
عملية التقييم الشاملة للجائزة بصورة رقمية شاملة، 
وتقديم النتائج الخاصة باملعلمني بصورة رقمية، وهو 

يشمل كافة املعلمني املستهدفني يف الجائزة.

تشــغيل تطبيق المراســالت واإلجازات نسخة 
IOS

نسخة  واإلجازات  املراسالت  تطبيقات  إطالق  بعد 
األندرويد؛ دشنت الوزارة التطبيقات بنسخة IOS عىل 
يف  العاملني  كافة  يستهدف  والذي  النقالة،  الهواتف 
التطبيقات  هذه  من خالل  الوزارة  نجحت  إذ  الوزارة؛ 
الجديدة يف تفعيل استخدام نظام املراسالت واإلجازات 

بصورة أسهل وأرسع ومن أي مكان. 

تدشين مشروع نظام درب السالمة
مع  بالرشاكة  السالمة  درب  مرشوع  الوزارة  دشنت 
الرشكة العمانية لالتصاالت »عمانتل«، ويعترب املرشوع 
مستوى  تحقيق  يف  تسهم  اليت  التقنية  املشاريع  أحد 
األمان الالزم لسري الحافالت املدرسية، ويتصل بالنظام 
تسمح  األمر،  ويل  بتطبيق  ملحقة  إلكرتونية  خدمة 
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البيت إىل  املدرسية وتتبع سريها من  الحافلة  بمتابعة 
نظام  توفري  املرشوع  يشمل  كما  والعكس،  املدرسة 
إلكرتوين ملتابعة سري الحافالت املدرسية، والحصول عىل 
العديد من التقارير واملؤرشات املتصلة باملرشوع، إضافة 
الحافالت  داخل  األمان  أجهزة  من  عدد  تركيب  إىل 
املدرسية، وشمل هذا املرشوع )٥٨2( حافلة من كافة 
كل  يف  السالمة  درب  نظام  ملرشوع  املطبقة  املدارس 

املحافظات ما عدا محافظيت ظفار ومسندم.

برنامج مهندسي المستقبل
Future Engineers program

هو برنامج إثرايئ يُقدم لطلبة مدارس الحلقة األوىل ، 
بدعم من رشكة بي بي عمان، ضمن برامج املسؤولية 
برامج  تضمني  فيه  يتم  حيث  للرشكة؛  االجتماعية 
ضمن  وذلك  الصغار،  للناشئة  االبتكار  يف  تدريبية 
هذه  تطبيق  ويتم  املدرسة،  يف  الدراسية  الحصص 
بيئة  وتجهيز  املعلمات،  تدريب  خالل  من  الربامج 
ثقافة  نرش  إىل  الربنامج  هذا  ويهدف  املناسبة،  العمل 
االبتكار وحب االستكشاف العلمي من خالل التجربة 
متميزة ومسلية،  بطريقة  العلوم  وتقديم  واملمارسة، 

تجعل من العملية التعليمية أكرث إثراًء.

من  مجموعة  يف  الطلبة  إرشاك  الربنامج  يف  ويتم 
عىل  تحفيزهم  بهدف  الذهنية؛  واأللعاب  األنشطة 
التفكري والتفاعل اإليجابي، كما يتم تقديم اإللكرتونيات 
والربمجة بصورة مسلية وخارجة عن املألوف من خالل 

التطبيق العميل املبارش.

وقد تم  تطبيق الربنامج خالل العام الدرايس2019/201٨م    
بواقع  األوىل،  الحلقة  من  حكومية  مدرسة   )1٥( يف 
سبع مدارس يف محافظة الداخلية، وثمان مدارس يف 
محافظة الظاهرة بتنفيذ من )رشكة القرية الهندسية (، 
واستهدف الربنامج )٥4( معلمة و)1٧33( طالباً وطالبة.

 برنامــج تفعيــل االبتــكار بمــدارس الحلقة 
األولى

تم تطبيق برنامج تفعيل االبتكار يف تسع مدارس من 
مدارس الحلقة األوىل للتعليم األسايس )1-4( كمرحلة 
العلمي،  البحث  مجلس  مع  بالتعاون  تجريبية 
)عمانتل(،  لالتصاالت  العمانية  املؤسسة  من  وبدعم 
وبدأ تنفيذه مع بداية الفصل الدرايس الثاين من العام 
املستفيدين  الطلبة  أعداد  وبلغت  2019/201٨م.  الدرايس 

من الربنامج أكرث من)2٧٦0( طالباً وطالبة.

برامج الدول املتقدمة يف توفري فرص  ويساير الربنامج 
تطبيقه  يأيت  حيث  الدراسية؛  املرحلة  وهذه  تتالءم 
لتحقيق أهداف عدة، منها: نرش ثقافة االبتكار  سعياً 
والبحث يف مدارس الحلقة األوىل، ونرش الوعي حول 
غرس  يف  املعلم  دور  وتعزيز  الفكرية،  امللكية  حقوق 

وبناء مهارات البحث واالبتكار ورعاية املوهوبني.

OMAN STEM برنامج
تويل وزارة الرتبية والتعليم التجارب والخربات العاملية، 
عىل  ،وتعمل  الطلبة  تعلم  تخدم  اليت  تلك  وخاصة 
إدراكاً  بالغة؛  أهمية  واملهارية  اإلبداعية  قدراتهم  تنمية 
من الوزارة بأهمية ما تمثله عملية تعلم مواد العلوم 
 STEM بمنهجية والتكنولوجيا  والهندسة  والرياضيات 
من قيمة للتعلم يف الوقت الحايل، واليت تأيت من أجل 
وشيقة،  ممتعة  قوالب  يف  التعليمي  املحتوى  تقديم 
تلك  الطلبة لتعلم  توجه  تعزيز  بعد ذلك يف  ولتسهم 
املواد؛ مما يساعد يف بناء جيل يهتم بالعلوم، ويجعلها 
جزءاً من الحياة اليومية، وتسهل من تعلمها يف املراحل 
التعليمية املتقدمة وكذلك الجامعية، وبما يسهم يف بناء 
كفاءات وطنية ذات مهارات عالية موائمة لسوق العمل.

ويقوم برنامج STEM عىل تدريس الطلبة »العلوم«، 
التفكري  وطرق  واملهارات  املعارف،  يتضمن  والذي 
القرار،  واتخاذ  واإلبداعي،  واالستقصايئ،  العلمي، 
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و»التقانة«، واليت تتمثل يف تعليم التطبيقات العلمية، 
و  »الهندسة«  تدريس  وكذلك  الحاسوب،  وعلوم 

»الرياضيات« .

 يهدف الربنامج إىل تحفيز الفضول نحو االستكشاف، 
وإلهام االبتكار لدى الطلبة من خالل دراسة النشاطات 
الرئيسية ملساق برنامج وفق تجارب تعليمية، تركز عىل 
مهارات  ينمي  أنه  كما  اليومية،  بالحياة  التعليم  ربط 
التفكري اإلبداعي والتفكري النقدي لدى الطلبة. ويصاحب 
قاعات  تجهيز  املدارس  هذه  يف  الربنامج  هذا  تنفيذ 
باملعدات واألدوات الالزمة لتنفيذه؛ حيث تمت تهيئتها 
والتكنولوجيا  العلوم  لتعلم  مهمة  حاضنات  لتكون 
الربنامج  تنفيذ  وتم   ،)STEM( والرياضيات  والهندسة 
السلطنة كافة؛  )1٨( مدرسة  يف محافظات  ليشمل 
بلغ إجمايل الطلبة الذين تم استهدافهم خالل  حيث 
العام الدرايس 2019/201٨م ما يقارب )91٥( طالباً وطالبة 

و)3٦( معلماً ومعلمة.

)SOLAR( برنامج سولر
 تم تنفيذ برنامج سولر بالتعاون مع رشكة نفاذ للطاقة 
املتجددة، وبدعم من رشكة النفط العمانية للتسويق، 
يهدف  تفاعيل،  علمي  تدرييب  برنامج  عن  عبارة  وهو 
املتجددة؛  الطاقة  مجال  يف  االبتكار  ثقافة  تعزيز  إىل 
املتجددة،  الطاقة  ثقافة  حول  الوعي  نرش  أجل  من 
ومدى  تشغيلها،  وكيفية  وأنظمتها،  ومكوناتها، 
ليتمكن  البيئة؛  وصون  الطاقة  حفظ  يف  مساهمتها 
الشمسية  الخاليا  نظام  بناء  من  خاللها  من  الطالب 
الخاص به. واستهدف املرشوع أربع مدارس يف كل من 
محافظة مسقط، وجنوب الرشقية ، وشمال الباطنة 

، وجنوب الباطنة.

و تم تدريب املعلمني والطلبة عىل األساسيات واملهارات 
عدد  بلغ  حيث  املتجددة؛  الطاقة  تقنيات  مجال  يف 
املستفيدين )3٥( معلماً ومرشفاً، و) 4٨٥(طالباً وطالبة. 

األســبوع الوطنــي للعلــوم والتكنولوجيا  
STEM-2019 والهندسة والرياضيات

عقدت فعاليات األسبوع يف جميع محافظات السلطنة 
)املديريات التعليمية، واملجمعات التجارية والرياضية، 
والحدائق، وغريها( وذلك ملدة خمسة أيام يف الفرتة من 
)10-14 مارس 2019م( وهي مبادرة علمية وطنية، تهدف 
إىل زيادة الوعي بالعلوم والتقنية، ومواكبة التوجهات 
العاملية القائمة عىل نرش العلوم والتكنولوجيا، وتبسيط 
العلوم، ونرش الثقافة العلمية بني فئات املجتمع كافة، 
وترسيخ منهجية التفكري العلمي لدي الطلبة، وإنشاء 
للنقاش  بالعلوم  واملختصني  الطلبة  بني  وصل  حلقة 
يف املوضوعات العلمية، وتغيري نظرة املجتمع للعلوم، 
املرح،  التعليم  ثقافة  ونرش  بالرتفيه،  التعلم  وربط 
وتشجيع وتحفيز أفراد املجتمع كافة، وإثارة شغفهم 

بالعلوم.

اســتكمال تنفيذ مناهج كامبردج العالمية 
للعلوم والرياضيات 

كامربدج  مناهج  تطبيق  يف  بالتوسع  الوزارة  قامت 
العاملية ملاديت العلوم والرياضيات ليشمل خالل العام 
الدرايس 2019/201٨م الصفني الخامس والسادس. كما 
تمت مراجعة واعتماد كتاب الطالب، وكتاب النشاط، 
وأدلة املعلم لسلسلة العلوم والرياضيات للصفني )٧-
٨( للفصل الدرايس األول من العام الدرايس 2020/2019م.

وسعياً من الوزارة لرفع الكفايات املهنية للمعلمني يف 
تدريس العلوم والرياضيات، ورفع مستوى التحصيل 
والرياضيات؛  العلوم  ماديت  يف  للطلبة  الدرايس 
للتدريب  التخصيص  املعهد  يف  ممثلة  الوزارة  تنفذ 
العلوم  سالسل  مناهج  عىل  التدريب  مرشوع  املهين 
والرياضيات للصفوف )٥ – ٨(، الذي يستهدف مرشيف 
التدريب  يتم  إذ  والرياضيات؛  العلوم  ماديت  ومعلمي 
املعهد  ومدربي  )للمرشفني،  املركزي  املستويني  عىل 

التخصيص( والالمركزي )املعلمني واملعلمات(.
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مبادرة »تراثنا مستقبلنا«
املنتسبة  املدارس  دائرة  أطلقتها  وطنية  مبادرة  تعد 
بأمانة  اليونسكو  وأندية  الشباب،  وبرامج  لليونسكو، 
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة 
املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  تفعيل  إطار  ضمن 
بالرتاث الثقايف؛ حيث إن ترسيخ الثقافة يف سياسات 
التنمية يعد أحد السبل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة 

تتمحور حول اإلنسان.

وتستهدف املبادرة طالب وطالبات املدارس، واملعلمني 
بها،  العاملني  وجميع  املدارس،  وإدارات  واملعلمات، 
وأولياء األمور، ومؤسسات املجتمع املدين ذات العالقة 
بموضوع الرتاث. وقد تم تطبيقها يف )2٨( مدرسة خالل 

العام الدرايس 2019/201٨م.

خبرات العمل لذوي اإلعاقة                           
)التلمذة المهنية( 

مهنياً  الطالب  إعداد  إىل  التدرييب  الربنامج  هذا  يهدف 
بتدريبه عىل ممارسة مهنًة معينة من خالل منهجية 
تدريبية مقننة، من أجل التعرف إىل املهام والواجبات 
واملسؤوليات واملهارات املرتبطة بتلك املهنة، ومساعدته 
من  املستقبل  بمهنة  املرتبط  املناسب  القرار  اتخاذ  يف 
خالل توفري األدوات والخربات وصقل املهارات الالزمة. 
استهدف الربنامج الطلبة من الفئة العمرية )12-21( من 
ذوي اإلعاقة الذهنية والسمعية والبرصية. بدأ التطبيق 
التجرييب من خالل تدريب ستة طالب من مدرسة الرتبية 
الفكرية يف العام الدرايس 201٦/ 201٧م، ويف العام 201٧/ 
ثماين  وتأسيس  وطالبة،  طالباً   )12( تدريب  تم  201٨م 
رشكات طالبية. أما يف العام الدرايس 201٨/ 2019م تم 
لتدريب  الدمج يف ست محافظات  استهداف مدارس 

الطلبة عىل الربنامج.

برنامج خبرات العمل
اليت  التدريبية  الربامج  أحد  العمل  برنامج خربات  يعد 
املهين  للتوجيه  الوطين  املركز  يف  ممثلة  الوزارة  تنفذها 
الوزارة من خاللها إىل  - بشكل سنوي - واليت تسعى 
بالبيئة  املعرفية  معلوماتهم  ربط  من  الطلبة  تمكني 
يرغبون  اليت   للتخصصات  فهمهم  وزيادة  العملية، 
إىل  الربنامج  ويهدف  الجامعية،  املرحلة  يف  بدراستها 
املطلوبة  املهنية  املهارات  من  مجموعة  الطلبة  إكساب 
أساس  عىل  الربنامج  فكرة  وتقوم  العمل،  سوق  يف 
بإحدى   )11  – 9( إلحاق مجموعة من طلبة الصفوف 
يتم  ملدة  العماين  العمل  سوق  يف  العاملة  القطاعات 
االتفاق عليها، وفق إمكانات الجهات املتعاونة يف تنفيذ 
تنفيذ  تم  2019/201٨م  الدرايس  العام  وخالل  الربنامج. 
مجموعة  مع  بالتعاون  الربنامج  من  الثانية  النسخة 
للمناطق  العامة  واملؤسسة  للكهرباء،  القابضة  نماء 
املستهلك  العامة لحماية  )مدائن(، والهيئة  الصناعية 
يف جميع محافظات السلطنة بواقع )120( طالباً وطالبة.

دورة التحدث باللغة العربية الفصحى
قبل  التعليم  رفع مستوى معلمات  إىل  الدورة  تهدف 
املدريس يف املدارس الخاصة يف مهارة التحدث بالفصحى 
)الحلقة  اليومي  الربنامج  فرتات  خالل  األطفال  مع 
الغذائية،  الوجبة  الخارجية،  الساحة  الصباحية، 
اللقاء األخري(، واستغالل القدرة الفطرية لدى الطفل 
الصحيحة،  اللغوية  املهارات  املرحلة إلكسابه  هذه  يف 
كما تهدف إىل التعبري باللغة الفصيحة شفهياً وكتابياً  
وتلبية  املتدربات  بواقع  ترتبط  متنوعة  موضوعات  يف 
احتياجاتهن، وإىل التعرف عىل بعض القواعد اللغوية 
و النحوية، واألخطاء اللغوية و النحوية الشائعة. وتم 
العام  يف  العاملية  الفوز  مدرسة  يف  الدورة  هذه  تنفيذ 

األكاديمي 201٨/ 2019م.
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برنامج الدبلوم المهنــي لمعلمات التعليم 
قبل المدرسي

للتعليم  الخاصة  املدارس  يف  العمل  لتجويد  سعياً 
قبل املدريس )رياض األطفال - تعليم القرآن الكريم(، 
ولتأهيل معلمات التعليم قبل املدريس للحصول عىل 
للحصول  وتدريبهن  األطفال،  رياض  يف  مهين  دبلوم 
عىل املعارف واملهارات الالزمة للقيام بعملهن عىل أكمل 
برنامج الدبلوم املهين ملعلمات  بتنفيذ  وجه؛ تم البدء 
التعليم قبل املدريس كتدريب مقرون بالتوظيف، وذلك  
مارس  يف  للتدريب  الوطين  الصندوق  مع  بالتعاون 

2019م، ويستغرق الربنامج مدة )1٨( شهراً.

برنامــج تدريــب ذوي اإلعاقــة الســمعية 
والعقلية بمراكز الخدمة في صاالت عرض 

السيارات
تنمية االتجاهات اإليجابية  الوزارة عىل  يف إطار حرص 
يف  اإلعاقة  ذوي  عمل  نحو  املحيل  املجتمع  أفراد  لدى 
وحبهم  املهارية  قدراتهم  وتنمية  املختلفة،  املجاالت 
بالتعاون  الوزارة  ألهداف  وتحقيقاً  اليدوية،  لألعمال 
مع مؤسسات القطاع الخاص بما يخدم الطلبة؛ جاء 
برنامج تدريب ذوي اإلعاقة السمعية والعقلية بمراكز 
بالتعاون  وذلك  السيارات،  عرض  الخدمة يف صاالت 
والذي  بهوان،  سعود  بمجموعة  التدريب  مركز  مع 
األسبوع؛  يف  واحداً  دراسياً  يوماً  الطالب  فيه  يقيض 
للتدرب عىل صيانة السيارات بممارسة بعض األعمال 
تنظيف   (: مثل  ومهاراتهم  قدراتهم  مع  تتناسب  اليت 
وشمعات  )الفالتر(،  املرشحات  تغيري   - السيارات 
مرشفني  بوجود  التشحيم(  ومواد  والزيت  اإلشعال، 
من  الذكور  الطالب  الربنامج  ويستهدف  املدرسة.  من 
الفكرية،  الرتبية  بمدرسة  والتاسع  الثامن  الصفني 
والطالب الذكور من الصفني التاسع والعارش بمدرسة 
األمل للصم من الراغبني بالتدريب والتعلم و االلتحاق 
بمثل هذه األعمال. وشمل التدريب سبعة طالب من 
ذوي اإلعاقة السمعية تم تدريبهم من بداية يناير 2019م 
وملدة ثالثة أسابيع، ومن منتصف يونيو 2019م ملدة ثالثة 

اإلعاقة  ذوى  من  سبعة طالب  أيضاً  وشمل  أسابيع، 
العقلية تم تدريبهم من بداية فرباير 2019م إىل نهاية مايو 

2019م ملدة )3٦( أسبوعاً بواقع يوم واحد يف األسبوع. 

برنامــج التدريــب علــى اإلســعافات األولية 
الصحــة  وممرضــي  والمعلميــن  للطلبــة 

المدرسية
سعياً من الوزارة لتكوين بيئة تربوية صحية يف املدارس 
العمانية، وتوفري كادر متدرب قادر عىل تقديم خدمة 
التعاون  تم  املدرسية؛  البيئة  يف  األولية  اإلسعافات 
الطلبة  تدريب  مجال  نفط عمان يف  تنمية  مع رشكة 
اإلسعافات  عىل  املدرسية  الصحة  وممريض  واملعلمني 
سنوات  ثالث  مدار  عىل  التدريب  ويستمر  األولية، 
)2019/201٨ – 2021/2020م( من خالل التعاقد مع مركز 
الصف  طلبة  الربنامج  ويستهدف  الطبية.  املؤتمرات 
وبرامج  املدرسية  السالمة  ومرشيف  عرش،  الحادي 
من  املدرسية  الرياضة  ومعلمي  الصحية،  التوعية 
جميع املدارس الحكومية، وممريض الصحة املدرسية. 
وتم تدريب عدد )٨٨2( متدرباً من وزارة الرتبية والتعليم 

ووزارة الصحة.
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مسابقة »احترام حق المؤلف« 
نرش  نحو  االتجاه  لتعزيز  الوزارة  سعي  منطلق  من 
الوعي بأهمية احرتام حقوق امللكية الفكرية ومنها حق 
العمرية  الفئات  مختلف  من  الطلبة  وتهيئة  املؤلف، 
سوق  وكذلك  العايل،  التعليم  بمؤسسات  لاللتحاق 
العمل؛ تم تنفيذ مسابقة »احرتام حق املؤلف« واليت 
ترتكز عىل تنظيم برامج توعوية وورش، ترمي إىل زيادة 
مستوى الوعي لدى طلبة املدارس بأهمية احرتام حق 
والحقوق  املجاورة،  والحقوق  النسخ،  )كحق  املؤلف 
تصميم  عىل  املسابقة  فكرة  تقوم  وغريها(.  املعنوية 
جوانب  خالله  من  الطلبة  يقدم   ،)poster( ملصق 
واآلثار  املؤلف،  حق  احرتام  رضورة  عىل  تركز  توعوية 
املرتتبة عىل إساءة استخدام هذه الحقوق، وتستهدف 
املسابقة طلبة الصفوف )٧-12(، يف املدارس الحكومية 
والخاصة. وقد بلغ عدد املتقدمني لهذه املسابقة )92( 
طالباً وطالبة قدموا من خاللها عدد )102( من امللصقات 

املرتشحة للتنافس عىل الجائزة.

مسابقة أولمبياد عمانتل للبرمجة

تعترب الربمجة اإلجرائية مدخالً لتقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة؛ حيث يعتمد عليها يف برمجة عمليات الذكاء 
وتعدين  األشياء،  وإنرتنت  والروبوت،  االصطناعي، 
البيانات، وال سيما البيانات الضخمة وغريها، ومن هنا 
وهي  للربمجة،  عمانتل  أوملبياد  مسابقة  فكرة  جاءت 
مسابقة علمية جاءت برشاكة بني وزارة الرتبية والتعليم 
والرشكة العمانية لالتصاالت ) عمانتل ( بالتعاون مع 
أكاديمية الربمجة، ويهدف األوملبياد بالدرجة األوىل إىل  
ولفت  والشابة،  الصغرية  املواهب  وتشجيع  اكتشاف 
إىل  إضافة  املعلومات،  تكنولوجيا  أهمية  إىل  أنظارهم 
يف  املجتمع  ينفع  ما  إىل  االهتمام  هذا  توجيه  إعادة 
مجاالت التنمية واالبتكار، بداًل من استخدام الحاسوب 
كوسيلة للرتفيه من خالل برمجيات األلعاب اليت تغزو 

عاملنا العربي .

أيضاً  للربمجة  عمانتل  أوملبياد  مسابقة  أهداف  ومن 
تشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات كوسيلة فاعلة 
حل  يف  املنهجية  واألساليب  الطرق  أفضل  لتعلم 
املشكالت واملسائل املتعلقة بالحاسوب وباقي مجاالت 
العلوم األخرى، واملساعدة يف إيجاد جيل واع،  لديه 

القدرة عىل التفكري املنهجي واالبتكار والتطوير.

برنامــج مهــارات جوجــل ضمــن حقائــب 
مؤسسة إنجاز عمان  

يضم ورش عمل،  توعوي  برنامج  بتنفيذ  الوزارة  قامت 
تساعد الطلبة عىل تنمية مهاراتهم املختلفة عند الرغبة 
ببدء نشاط تجاري، وتحسني مهاراتهم يف  املجال الرقمي، 
تجاري،  نشاط  أي  نمو  يف  تساعد  أدوات  والتعرّف عىل 
ويستهدف هذا الربنامج طلبة الصفني الحادي عرش والثاين 
عرش. وتم بدء تطبيق الورشة خالل العام الدرايس  201٨/ 
2019م بشكل تجرييب يف ثالث محافظات )مسقط، وجنوب 
الباطنة، والربيمي(، وقام بتنفيذها متطوعون  من إنجاز 

عمان، واستهدفت )4000( طالب وطالبة.

برنامج »الشركة«  
تضمن برنامج »الرشكة« الذي تم تنفيذه بالتعاون مع 
مؤسسة إنجاز عمان ورًشا تدريبية، تستهدف مساعدة 
طالبية  رشكات  تأسيس  عىل  العارش  الصف  طلبة 
جلسة   )12( من  مكون  تدرييب  لربنامج  الخضوع  بعد 
من  يقدم  ومحدد،  واضح  معد  منهج  وفق  تدريبية 
قبل متطوعني من الجامعات والكليات ممن خضعوا 
الربنامج  تطبيق  وبدأ  إنجاز عمان.  الرشكة يف  لربنامج 
تجريبياً يف العام الدرايس 201٨/201٧م يف خمس مدارس 

بمحافظة مسقط.

2019م   /201٨ الدرايس  العام  الربنامج يف  تطبيق  توسع 
طالبية؛  رشكات  وثماين  محافظات،  ثالث  ليشمل 
حيث بدأ الطلبة بعرض منتجاتهم يف معرض الرشكات 
الطالبية، الذي نفذ خالل الفرتة من 14-2019/3/1٦م، إذ 
تنوعت لتشمل ) تطبيقات عىل الهاتف، وإنتاج أدوات 

للمساهمة يف حل تحديات معينة(.



٤٩

برنامج همم 
يتضمن برنامج همم مجموعة من األلعاب التعليمية 
روح  وتبث  والتسلية،  باملتعة  تتسم  اليت  والرتفيهية، 
العديد  يكسبهم  الطلبة؛ مما  بني  والتنافس  التعاون 
من السمات الشخصية واملهارات العملية وفق معايري 
يف  املستهدفة  العمرية  الفئات  مع  تتناسب  ممنهجة 
الربنامج. بدأ التطبيق التجرييب للربنامج للعام الدرايس 
للرتبية  العامة  املديرية  اختيار  تم  إذ  2019م؛   /201٨
برنامج  لتطبيق  الرشقية  شمال  بمحافظة  والتعليم 
الصفني  طلبة  من   )٦0( عدد  واستهدف  »همم«، 
العارش والحادي عرش )ذكور وإناث( خالل الفرتة من3 

- 4 مارس  2019م.

)يوم  املدرسة  خارج  يومني  ملدة  الربنامج  تطبيق  وتم 
للذكور، ويوم آخر لإلناث(، من قبل موظفي كلية عمان 
مخصصة  ألعاب  حقيبة  باستخدام  الدولية  البحرية 

لتنمية مهارات معينة.

منتج مدرستي
بالتعاون بني وزارة الرتبية  يأيت مرشوع منتج مدرسيت 
املهين،  للتوجيه  الوطين  املركز  يف  ممثلة  والتعليم 
ويهدف  السمكية،  والرثوة  الزراعية  التنمية  وصندوق 
التقنيات  عىل  وتدريبهم  الطلبة  تعريف  إىل  املرشوع 
وإكسابهم  والسميك،  الزراعي  املجال  يف  الحديثة 
املهارات واملعارف اليت يتطلبها سوق العمل العماين يف 
القرن الحادي والعرشين، كما يهدف املرشوع إىل  توفري 
وسيلة علمية تتيح للطلبة تطبيق املعارف والنظريات 
العلمية اليت درسوها يف مختلف املناهج الدراسية. وتم 
وجنوب  )مسقط،  محافظات  أربع  يف  املرشوع  تنفيذ 
الباطنة، وشمال الباطنة، والداخلية( حيث تم تركيب 
سبعة بيوت محمية، منها أربعة بيوت محمية بنظام 
الزراعة املائية )ثالثة منها يف محافظة مسقط، وآخر يف 
شمال الباطنة(، وثالثة بيوت محمية بنظام االستزراع 
والداخلية،  الباطنة،  )جنوب  محافظات  يف  السميك 
من  املستفيدين  الطلبة  عدد  بلغ  وقد  والظاهرة(، 

املرشوع )٦٥00( طالب وطالبة. 

 المهـرجـان الريـاضي األول لذوي اإلعاقة 
للعام الدراسي 2018 / 2019 م

رغبًة من الوزارة يف إتاحة الفرص للكشف عن مهارات 
وكفاءات ذوي اإلعاقة يف مختلف األلعاب، وتشجيعهم 
عىل إبراز قدراتهم الرياضية؛ تم تنفيذ املهـرجـان الريـايض 
األول لذوي اإلعاقة للعام الدرايس 201٨ / 2019م . تضمن 
تربوية  وزيارات  توعوية،  ورش  إقامة  الريايض  املهرجان 
وتعليمية، وإقامة أمسية ترفيهية، واشتمل عىل عدة 
ألعاب رياضية منها: كرة القدم لذوي اإلعاقة السمعية 
والعقلية، وكرة الهدف لذوي اإلعاقة البرصية، وألعاب 
القوى لذوي اإلعاقة السمعية والعقلية، وكرة الطاولة 
الربنامج  والبرصية. وجاء هذا  السمعية  اإلعاقة  لذوي 
بالتعاون مع وزارة الشؤون الرياضية، واالتحاد العماين 
للرياضة املدرسية. واستهدف املهرجان عدد )12٧( طالباً 
وطالبة من الذكور واإلناث من ذوي اإلعاقة من جميع 

محافظات السلطنة.

البرنامــج الصيفي للطلبــة المجيدين لعام 
2018 / 2019م

إلبراز  املجيدين  للطلبة  الصيفية  الرعاية  برنامج  يأيت 
برامج رعاية املجيدين يف املجتمع، من خالل تخصيص 
برامج  لتقديم  للطلبة؛  الدراسية  اإلجازة  من  أسبوع 
املوهبة  ثقافة  نرش  يف  تسهم  متنوعة،  وفعاليات 
واإلبداع. وقد استهدف الربنامج عدد )40( طالباً موهوباً 
من الذين تم تشخيصهم واختبار قدراتهم باستخدام 
اختبارات تشخيص محلية وعاملية، واحتوى عىل عدة 
الهواتف  وتطبيقات  الضويئ،  التصوير  منها:  مواضيع 
خامات  تدوير  وإعادة  الشمسية،  والطاقة  النقالة، 

البيئة، ومقدمة يف علوم الطريان.
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الفصل الرابع

تطويــــــــر جــــــــودة 
التعليم المدرسي

الباب األول

التعليم المدرسي
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االختبارات الوطنية للصفوف المرحلية
التحصيلية  باملستويات  للرقي  الوزارة  من  سعًيا 
للطلبة، وتجويد مخرجاتها التعليمية لتلبية متطلبات 
محليـًّا  العمل  وسوق  العايل  التعليم  مؤسسات 
ودوليــًّا؛ فقد اعتمدت الوزارة يف تطوير عنارص املنظومة 
وأسس  أدوات  إىل  االستناد  منهجية  عىل  التعليمية 
علمية ومعايري دولية؛ للحصول عىل بيانات ومؤرشات 
دقيقة وصادقة، لقياس مستويات أداء الطلبة وتحديد 
العوامل املؤثرة عىل التحصيل الدرايس، وتوفريها لصناع 
املدارس،  وإدارات  واملعلمني  املناهج  ومخططي  القرار 
وكل من له عالقة أو اهتمام بالتعليم. ومن بني هذه 
التقويمية  البحثية  الدراسات  إجراء  األدوات واألسس: 

لالختبارات الوطنية.

عىل  الوطنية  االختبارات  أدوات  الوزارة  طبقت  وقد 
شهر  ويف  201٨م.  أبريل  شهر  يف  العارش  الصف  طلبة 
الرابع  الصف  تالميذ  عىل  تطبيقها  تم  2019م؛  أبريل 
يف مادة اللغة العربية )مهارات القراءة والكتابة(، ويف 
تطبيق  واشتمل مجتمع  )الحساب(.  الرياضيات  مادة 
بالصف  املقيدين  التالميذ  جميع  الوطنية  االختبارات 
الرابع يف العام الدرايس 2019/201٨م يف املدارس الحكومية 
 )٦1٦0٨( التالميذ  عدد  إجمايل  بلغ  حيث  والخاصة؛ 
منهم )313٧1( من الذكور و)3023٧( من اإلناث، بينما 
بلغ عدد املدارس املطبقة حوايل )٧٨1( مدرسة حكومية 

وخاصة يف مختلف محافظات السلطنة.

والجديـــر بالذكـــر أنَّ تطبيـــق هـــذه االختبـــارات الوطنيـــة 
خـــالل هـــذه األعـــوام الثالثـــة األوىل يعتـــرب تطبيقـًـــا تجريبيـّــًـا 
األدوات،  تجربـــة  أجـــل  مـــن  الوطنيـــة  الدراســـة  لهـــذه 
وتذليـــل التحديـــات، وتوعيـــة الحقـــل الرتبـــوي واملجتمـــع 
ســـتطبق  حيـــث  الوطنيـــة؛  االختبـــارات  بأهميـــة 
االختبـــارات الوطنيـــة بشـــكلها الفعـــيل يف العـــام الـــدرايس 
القـــادم 2020 / 2021م يف الصفـــوف املســـتهدفة وفـــق نظـــام 

العينـــة املمثلـــة ملجتمـــع الدراســـة.

مشروع المركز العماني لتقييم المدارس
يعتـــرب مـــرشوع املركـــز العمـــاين لتقييـــم املـــدارس أحـــد 
وتعزيزهـــا،  التعليـــم  جـــودة  ضمـــان  مبـــادرات  أهـــم 
إعـــداد  و  عـــىل وضـــع تصوراتهـــا  الـــوزارة  تعكـــف  والـــيت 
بنيتهـــا األساســـية يف ضـــوء تكليـــف مجلـــس التعليـــم 
لهـــا. وقـــد اتخـــذ مكتـــب إدارة مـــرشوع املركـــز عـــدداً مـــن 
منهـــا:  والتخطيطيـــة،  والعلميـــة  النظريـــة  اإلجـــراءات 
إعـــداد إطـــار لتقييـــم جـــودة األداء املـــدريس يف مختلـــف 
بالســـلطنة.  التعليـــم  تناولتهـــا فلســـفة  الـــيت  املجـــاالت 
و  لـــألداء  قيـــاس  بمنهجيـــة  اإلطـــار  تضمـــني  وتـــم 
مقارنـــة لـــه يف ضـــوء محـــكات و مـــؤرشات جـــودة تـــم 
تفســـريها يف ضـــوء أربعـــة مســـتويات مـــن جـــودة األداء. 

2019م  العـــام  خـــالل  املـــرشوع  إدارة  مكتـــب  قـــام  كمـــا 
للمعنيـــني  باملـــرشوع  للتعريـــف  لقـــاءات  عـــدة  بعقـــد 
بالـــوزارة كافـــة، وكذلـــك عـــرض محتـــوى وثائـــق املـــرشوع 
عـــىل أعضـــاء األمانـــة العامـــة ملجلـــس التعليـــم، إضافـــة 
إىل مناقشـــة املـــرشوع ضمـــن محـــور الجـــودة يف مختـــرب 
التنفيـــذ  دعـــم  وحـــدة  عليـــه  أرشف  الـــذي  التعليـــم 
واملتابعـــة، وتـــم إدراج مقرتحـــات تخـــص املـــرشوع ضمـــن 

املختـــرب.  مخرجـــات 

ويقـــوم مكتـــب املـــرشوع يف الوقـــت الراهـــن بإعـــداد طاقـــم 
تقييـــم محـــرتف، وتجريـــب أدوات التقييـــم يف الحقـــل 
ــر املهـــين يف  الرتبـــوي مـــن خـــالل التطبيـــق املبـــارش والتدبـ
اإلفـــادة الراجعـــة كأثـــر للتطبيـــق مـــن الرتبويـــني، كمـــا 
يقـــوم املكتـــب بتعريـــف املـــدارس بإطـــار التقييـــم وتدريبهـــا 
عـــىل التقييـــم الـــذايت؛ ضمانـــاً لتحقيـــق الرشاكـــة املطلوبـــة 
وكذلـــك  املـــدارس،  يف  املمارســـات  جـــودة  لتحســـني 

تحســـني آليـــة اإلرشاف عـــىل املـــدارس.
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نظام تصنيف المدارس الخاصة
العمـــل  تجويـــد  إىل  الـــوزارة  مـــن  ســـعياً 
بهـــا  واالرتقـــاء  الخاصـــة،  باملـــدارس  الرتبـــوي 
إىل املســـتويات العامليـــة؛ فقـــد تبنـــت نظامـــاً 
إىل  يهـــدف  الخاصـــة؛  املـــدارس  لتصنيـــف 
اإلســـهام يف االرتقـــاء بجـــودة التعليـــم فيهـــا، 
املعتمـــدة  واملعايـــري  باألســـس  وتعريفهـــا 
الـــذايت  التقييـــم  ثقافـــة  ونـــرش  للتصنيـــف، 
بهـــا،  والعاملـــني  عليهـــا  القائمـــني  لـــدى 
ودوليـــة  وطنيـــة  معايـــري  وفـــق  وتصنيفهـــا 
معتمـــدة؛ حيـــث يتـــم تصنيـــف هـــذه املـــدارس 
مـــن خـــالل عـــدة مجـــاالت، وهـــي: القيـــادة 
والتعليـــم  املدرســـية،  والبيئـــة  والحوكمـــة، 
واألمـــن،  والســـالمة  والصحـــة  والتعلـــم، 
املجتمعيـــة. والرشاكـــة  واملواطنـــة،  والقيـــم  

 )30( عدد  تصنيف  من  الوزارة  انتهت  وقد 
مدرسة خاصة يف جميع املديريات التعليمية 
املرحلة  من  األوىل  الفرتة  يف  باملحافظات 
الدرايس  العام  يف  للتصنيف  التجريبية 
الدرايس  الفصل  يف  وبدأت  2019/201٨م، 
2020/2019م  الحايل  الدرايس  العام  الثاين من 
بتصنيف عدد )3٧( مدرسة خاصة يف الفرتة 

الثانية من املرحلة التجريبية.
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الفصل األول

مؤشرات تعليمية 
عن التعليم العالي

الباب الثاني

التعليم العالي
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النسبةالعدد نوع املؤسسة العام األكاديمي

2م
019

 /
 2

018

٥٧.9 %3٧حكومية 

42.1 %2٨خاصة

100 %٦٥اإلجمايل

2م
02

0 /
 2

019

٥٧.٦0 %3٨حكومية 

42.42 %2٨خاصة

100 %٦٦اإلجمايل

منها  مؤسسة،   )٦٦( 2020/2019م  األكاديمي  العام  يف  السلطنة  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  عدد  إجمايل  بلغ 
)3٨( مؤسسة حكومية و)2٨( مؤسسة خاصة، بينما كان العدد اإلجمايل يف العام األكاديمي 2019/201٨م )٦٥( 
إجمايل عدد  )٥٧.٦0%( من  نسبة  الحايل  العام  الحكومية يف  العايل  التعليم  مثلت مؤسسات  مؤسسة. وقد 

مؤسسات التعليم العايل، وشكلت مؤسسات التعليم العايل الخاصة نسبة )%42.42(.

أعداد مؤسسات التعليم العالي
جدول رقم )11(  إجمايل عدد مؤسسات التعليم العايل يف العامني األكاديميني 201٨ / 2019م و 2019 / 2020م
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تزايد عدد الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل يف العام األكاديمي 2020/2019م بمعدل )2.49%( مقارنة 
بالعام األكاديمي 2019/201٨م؛ حيث بلغ عددهم يف العام األكاديمي 2020/2019م )2444٧( طالباً وطالبة، بينما كان 

عددهم يف العام األكاديمي 2019/201٨م )23٨3٧( طالباً وطالبة.

أعداد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي
شكل رقم )1٥( إجمايل عدد الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة وخارجها

حسب الجنس يف العامني األكاديميني 2019/201٨م و 2020/2019م، ومعدل النمو السنوي

10288

10436

13549

14011

23837

24447

٢٠1٩/٢٠1٨م

٢٠٢٠/٢٠1٩م

ــــــــــــــــــــــــــــــــايل اإلجمــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــايل اإلجمــــــــــ

2.49
معدل النمو 



٥٨

املؤسسة ونوعها 
2020/2019م2019/2018م

 عدد الطلبة
املقبولني

النسبة
 عدد الطلبة
املقبولني

النسبة

ية
وم

حك
 ال

يل
عا

 ال
يم

عل
الت

ت 
سا

س
مؤ

12.٥0%12.٥030٥4%29٧٦جامعة السلطان قابوس

33.20%34.40٨12٧%٨20٥الكليات التقنية

٧.10%٧.401٧3٧%1٧٦٥كليات العلوم التطبيقية

3.٨0%3.٥091٥%٨3٦الكليات املهنية

2.٦0%2.٧0٦29%٦3٥كليات عمان للعلوم الصحية

2.30%2.30٥٥٨%٥٥٧الكلية العسكرية التقنية

0.٥0%0.٥0133%113كلية العلوم الرشعية

٦2.00%٦3.301٥1٥3%1٥0٨٧اإلجمايل

ية
خل

دا
ت 

عثا
0.٥0%0.90132%20٥ضمان اجتماعيب

1.90%2.٥04٥2%٥91دخل محدود

29.٦0%2٧.10٧232%٦4٥1بعثة داخلية

32.00%30.40٧٨1٦%٧24٧اإلجمايل

ية
خل

دا
ح 

من

0.00%0.000%1منحة داخلية كاملة للضمان

0.٥0%0.٧0120%1٥٨منحة داخلية كاملة عامة

0.00%0.000%٥منحة داخلية كاملة للدخل املحدود

0.٥0%0.٧0120%1٦4اإلجمايل

ت
عثا

 ب

ية
ج

٥.40%٥.401311%1294بعثة خارجيةخار

٥.40%٥.401311%1294اإلجمايل
ية

ج
خار

ح 
0.10%0.103٥%31منحة خارجية كاملةمن

0.10%0.1012%14منحة خارجية جزئية

0.20%0.204٧%4٥اإلجمايل

100%10024447%23837اإلجمايل العام

جدول رقم )12( توزيع الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة وخارجها
حسب نوع املؤسسة التعليمية يف العامني األكاديميني 201٨ / 2019م و 2019 / 2020م

يتضح من خالل الجدول رقم )12( ارتفاع عدد الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل الحكومية من )1٥0٨٧( 
طالباً وطالبة يف العام األكاديمي 2019/201٨م إىل )1٥1٥3( طالباً وطالبة يف العام األكاديمي 2020/2019م وبنسبة نمو 
بلغت )0.4%(، كما ارتفعت أعداد الطلبة املقبولني يف البعثات واملنح الداخلية خالل الفرتة ذاتها بنسبة تقدر )٨%( 

مقابل زيادة يف أعداد الطلبة املقبولني يف البعثات واملنح الخارجية بنسبة )4%( للفرتة الزمنية ذاتها.



٥٩

التخصص العام
2020/2019م2019/2018م

 عدد الطلبة
املقبولني

النسبة
 عدد الطلبة
املقبولني

النسبة

1.٨0%1.٦0444%3٧9الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

1.10%1.202٦٨%2٨1العمارة واإلنشاء

3.٥0%3.40٨٦٥%٨1٧الفنون اإلبداعية

٥.٦0%٥.3013٦٧%12٥2الرتبية

2٥.30%2٥.20٦1٨٧%٦01٥الهندسة والتقنيات ذات الصلة

٦.00%٦.0014٥٧%142٨الصحة

12.90%13.٧031٦0%32٧0تكنولوجيا املعلومات

30.00%2٦.٦0٧32٦%٦329اإلدارة واملعامالت التجارية

٥.٥0%٦.2013٥٥%14٧1العلوم الطبيعية والفيزيائية

0.٥0%0.٥0133%113الدين والفلسفة

٦.٨0%٧.٥01٦٦٨%1٧٨9املجتمع والثقافة

0.90%2.9021٧%٦93غري محدد

100%10024447%23837اإلجمايل

جدول رقم )13( توزيع الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة وخارجها
حسب التخصص العام يف العامني األكاديميني 201٨ / 2019م و 2019 / 2020م

ر تخصص اإلدارة واملعامالت التجارية باقي التخصصات يف نسبة املقبولني يف  وعىل صعيد التخصصات؛ تصدَّ
مؤسسات التعليم العايل، واليت بلغت ما يقارب )30.0%( من إجمايل عدد املقبولني، ثم تاله تخصص الهندسة 

والتقنيات ذات الصلة بنسبة )3.%2٥(. 



6٠

شكل رقم )1٦( إجمايل عدد الطلبة املقبولني يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة 

وخارجها حسب مؤهل الدراسة يف العام األكاديمي 2019 / 2020م

يوضح الشكل رقم )1٦(،  أن مؤهل البكالوريوس يستقطب أعىل عدد من الطلبة املقبولني بنسبة )٨٨.٧%(، ثم 
يليه مؤهل الدبلوم بنسبة )٥.3%(، ومن ثم مؤهل الدبلوم املهين بنسبة )3.٧%(، وأخرياً مؤهل الدبلوم املتقدم 

بنسبة )%2.3(.

558

1293

21681

915

24447

%2.30

%5.30

%88.70

%3.70

دبلوم

بكالوريوس

دبلوم مهين

ــــــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــــــــايل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجمــ

ــبة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النســ

ــبة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النســ

ــبة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النســ

ــبة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النســ

اإلجمايل العام

دبلوم متقدم
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6٢

الفصل الثاني

أبرز مشاريع وبرامج 
التعليم العالي

الباب الثاني

التعليم العالي
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6٤

أواًل: جامعة السلطان قابوس 

•  طــرح برنامج أكاديمــي جديد في درجة 
درجــة  فــي  وبرنامجيــن  الدكتــوراة، 

الماجستير بالجامعة 
2019/201٨م  األكاديمي  العام  خالل  الجامعة  اعتمدت 
طرح برنامج دكتوراة الفلسفة يف نظم املعلومات بكلية 
يف  املاجستري  وبرنامج  السياسية،  والعلوم  االقتصاد 
قسم املناهج وطرق التدريس )خيار املقررات الدراسية( 
برنامج  طرح  تم  وكذلك  الرتبية،  كلية  من  املقدم 
الفنون  تخصص  يف  الرتبية  بكلية  الفنون  ماجستري 
التشكيلية، وتخصص تدريس الفنون؛ إذ تهدف هذه 
الربامج إىل إعداد جيل من األكاديميني والباحثني وقادة 
األعمال وصناع القرار املهرة، يستطيعون التعامل مع 
معطيات العرص ومعارفه ومهاراته، باستخدام األدوات 
املعرفية الالزمة، وذلك من أجل دعم البحث العلمي 

واملعرفة يف مجال ممارسة األعمال.

•  إعادة هيكلة الخطة الدراســية لتخصص 
علوم الحاسب اآللي بكلية العلوم

مركزة  ومهارات  معرفة  الطلبة  إلكساب  تحقيقاً 
سوق  باحتياجات  مرتبطة  تخصصية  مجاالت  يف 
إعادة  عىل  الجامعة  مجلس  وافق  فقد  العمل؛ 
إذ  العلوم؛  بكلية  الحاسب اآليل  برنامج علوم  هيكلة 
يتضمن املقرتح حالياً ثالثة مجاالت تخصصية، وهي: 
التحتية  والبنية  السيرباين  والربمجيات، واألمن  الويب 

للحوسبة، واألنظمة الذكية وعلم البيانات.

•  اعتمــاد الميثــاق األخالقــي للعامليــن 
بمهنة اإلرشــاد النفسي والتوجيه بجامعة 

السلطان قابوس
إن وجود ميثاق أخالقي معتمد ينظم الضوابط واملعايري 
للمهنة، كما هو متبع عاملياً يف مهنة اإلرشاد النفيس، 

يسهم بشكل فاعل يف تجويد املمارسة املهنية.

•  تغييــر مســمى قســم التربيــة الرياضية 
بكليــة التربية إلى » قســم التربية البدنية 

وعلوم الرياضة «
إىل  الرياضية«  »الرتبية  قسم  مسمى  تغيري  يأيت 
مع  ليتالءم  الرياضة«  وعلوم  البدنية  »الرتبية  قسم 
وتلبية  القسم،  يطرحها  اليت  الحالية  التخصصات 
الحتياجات املجتمع من املتخصصني يف مجاالت غري 
والرتويحية،  الرياضية  األنشطة  إدارة  مثل:  التدريس، 
والتدريب الريايض، واإلعداد البدين، والتأهيل الريايض، 

والتمرينات العالجية.

•  تدشــين مقرر »عمان الدولة واإلنسان« 
كمادة إلزامية لكل طلبة الجامعة

متطلبات  مقررات  مراجعة  إطار  يف  املقرر  طرح  يأيت 
الجامعة لتواكب التطورات املختلفة اليت تشهدها البالد؛ 
إذ يهدف املقرر إىل ترسيخ مفاهيم الهوية، واملواطنة، 
واالنتماء والوالء لدى الطلبة، وتعزيز وعيهم بالجوانب 
املرتبطة باألمن الفكري، والتحديات املعارصة، واألدوار 

اليت تقوم بها مؤسسات الدولة لخدمة الوطن.

•  إنشاء وحدة ذوي اإلعاقة بكلية اآلداب 
والعلوم االجتماعية

مع  بالتعاون  االجتماعية  والعلوم  اآلداب  كلية  قامت 
وحدة  بإنشاء  املسال  الطبيعي  للغاز  العمانية  الرشكة 
هذه  منها  تعاين  اليت  الصعوبات  لتذليل  اإلعاقة  ذوي 

الفئة الطالبية.
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ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية، وكلية التربية بالرستاق 

جدول رقم )14( أبرز مشاريع وبرامج كليات العلوم التطبيقية، وكلية الرتبية بالرستاق للعام األكاديمي 2019/201٨م

الجهة املُنفذةالهدف اسم املرشوعم

1
دراسة حاالت الطلبة الواقعني تحت 

املالحظة األكاديمية
رفع مستوى الطلبة الواقعني تحت املالحظة األكاديمية

ق
ستا

الر
ة ب

رتبي
 ال

ية
كل

2
العالقة بني متباينات هاردي واملعادالت 

الديناميكية
دراسة تحليل أنواع املتباينات من نوع هاردي

3
سينوغرافيا النص: دراسة تحليلية 
نقدية يف الشعر العماين الحديث

إبراز الجوانب اإلبداعية يف الشاعر العماين

4
التحدي الدويل للنمذجة يف الرياضيات 

IMMC

معالجة  يف  الرياضيات  تطبيق  من  الطلبة  تمكني 
مشاكل واقعية يف الحياة و تحويلها إىل مسائل رياضية 

والتعامل معها وحلها

حار
ص

ة ب
قي

بي
ط

الت
م 

لو
لع

ة ا
كلي 5

النسخة الثانية لـــ)برنامج جاهز( 
بمحافظة الداخلية

غرس ثقافة ريادة األعمال لدى طلبة املدارس، وتنمية 
مهارات التفكري اإلبداعي لديهم

6
ملتقى البحث العلمي متعدد التخصصات 

)نحو نرش ثقافة البحث واالبتكار(

بحوث  إعداد  يف  للتعاون  للباحثني  فرصة  إتاحة 
مستقبلية يف مجال تخصصاتهم، وتعينهم عىل تبين 

مناهج متعددة التخصصات

إنشاء مكتب نقل التكنولوجيا7
بالتكنولوجيا  املرتبطة  النقل  عمليات  عن  وعي  إيجاد 

وحقوق امللكية الفكرية

التبادل الطالبي والتدريب الخارجي8
زرع الثقة بالنفس لدى الطالب الجامعي، والعمل عىل 
الرشاكة  ودعم  األخرى،  البلدان  ثقافات  عىل  اطالعه 

االسرتاتيجية بني الكليات وبني املؤسسات الدولية

تحديد فصول دراسية ذكية9
املختلفة،  الدراسة  قاعات  يف  املوارد  استخدام  دراسة 

وتقييم ما ينقصها أو تحديد سوء استخدامها

لة
صال

ة ب
قي

بي
ط

الت
م 

لو
لع

ة ا
كلي نظام الري الذيك باستخدام إنرتنت األشياء10

يف  النباتات  تتطلبه  الذي  املياه  مستوى  عىل  الحفاظ 
الحرم الجامعي

11
البرشية  املوارد  تنمية  ممارسات  تأثري 
وأداء  املعرفة  نقل  املغرتبني عىل  وقدرات 
الرشكة من خالل الدور الوسيط للتعمني

دارسة مدى تأثري ممارسات املوارد البرشية )HDR( عىل 
الوساطة  دور  من خالل  الرشكة  وأداء  الوافدين  قدرة 

املتمثل يف التعمني الناجح

12
 )WarpPLS 6.0( استخدام برنامج

لتحليل نمذجة املعادلة البنائية
  زيادة الوعي حول أهمية نماذج املعادلة الهيكلية

13
حملة العالقات العامة للتخلص من 

السموم الرقمية

الشاشات،  عىل  اإلدمان  عىل  املرتتبة  املشاكل  توضيح 
من  التقليل  أجل  من  اتباعها  يجب  اليت  والطرق 

استخدامها.
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ثالثًا: الكليات التقنية

• برنامج كاشف االنتحال العلمي
)Turnitin Software(

سعياً إىل إيجاد بيئة أكاديمية تقدر النزاهة األكاديمية، 
املوارد  لجميع  األخالقي  االستخدام  ولضمان 
األكاديمية؛ تم العمل عىل استخدام الربنامج الكاشف 

لالنتحال العلمي.

• مسابقة جوجل هاش كود
تقام  اليت  املسابقة  العليا  التقنيـــة  الكلية  استضافت 
املشاكل،  عرض  إىل  تهدف  واليت  جوجل،   قبل  من 
وإيجاد الحلول لها من ِقبل املشاركني. وقد شارك يف 
املسابقة )٧3( مشاركاً، يمثلون )2٥( فريقاً من الطلبة 

والخريجني واملحارضين واملوظفني. 

• مشروع مجلس البحث العلمي
)TRC - FURAP(

يهدف املرشوع إىل دراسة واستكشاف مدى تأثري)تعليم 
ريادة األعمال( عىل عقول ومواقف املتعلمني الشباب يف  
خططهم املستقبلية، واستهدف املرشوع  بعض طلبة 

مدارس دبلوم التعليم العام بمحافظة مسقط.

رابعــًا: كلية عمــان للعلــوم الصحية 
والمعهد العالي للتخصصات الصحية 

• اعتماد سياسة العبء التدريسي 
واليت تهدف إىل إرساء القواعد واللوائح اليت تحدد العبء 
التدرييس لعضو هيئة التدريس؛ حيث يتوىل كل من: 
عميد الكلية، وعميد املعهد العايل مسؤولية اإلرشاف 

عىل تنفيذ هذه السياسة واإلجراءات املصاحبة لها.

• اســتحداث تطبيق الهاتــف النقال لنظام 
اإلدارة األكاديمية الصحية )هامس(

تم تطوير مرشوع اإلدارة األكاديمية الصحية )هامس( 
من خالل استحداث تطبيق الهاتف النقال، وتفعيله يف 
أجهزة )Android & IOS(. ويتيح هذا التطبيق إنجاز 
الدخول إىل نظام  التعامالت األكاديمية واإلدارية دون 
املعلومات  توفر  ويضمن  الويب،  خالل  من  هامس 

الرضورية للمستفيدين حسب فئاتهم.

خامسًا: كلية العلوم الشرعية

• برنامــج التبــادل الطالبــي بيــن الكليــة 
وجامعة تيوبنجن األلمانية

يف  تيوبنجن  جامعة  إىل  طالب  ثمانية  الكلية  أرسلت 
شهر يوليو صيف 2019م، ملدة أسبوعني حرضوا خاللها 
الديانات  عن  محارضات  فيه  تلقوا  مكثفاً  برنامجاً 
املوجودة يف أملانيا، وواقع املسلمني يف أوروبا، والتسامح 
املختلفة،  املذاهب  و  الديانات  أصحاب  بني  والتعايش 

وزاروا عدداً من املعالم الدينية والعلمية بأملانيا.

• برنامج اإلجازة القرآنية
يف  األول  القرآنية:  لإلجازة  برنامجني  الكلية  نظمت 
شهر يناير 2019م، والثاين يف الفرتة الصيفية من العام 
طالبات  من  إخراج جيل  إىل  الربنامج  ويهدف  نفسه، 
الكلية يحملن بإتقان إجازات تالوة القرآن الكريم؛ حيث 
الربنامج  ويف  طالبات،   )104( األول  بالربنامج  التحق 

الثاين )٥1( طالبة.

• برنامج الدورة الفقهية المكثفة
أقامت الكلية دورة مكثفة يف العلوم الرشعية يف صيف 
2019م، للطالبات اللوايت يدرنس خارج السلطنة، وغري 
من  استفاد  حيث  الرشعية؛  العلوم  يف  متخصصات 

الربنامج )1٥0( طالبة.



67

سادسًا: كلية الدراســات المصرفية 
والمالية  

• المؤتمر الدولي حول األعمال المصرفية 
)ICBFB-2019( والمالية والتجارية

نظمت كلية الدراسات املرصفية واملالية املؤتمر الدويل األول 
 )ICBFB -2019( حول األعمال املرصفية واملالية والتجارية
 ،)CBO( العماين املركزي  البنك  برشاكة اسرتاتيجية مع 
ومجلس البحث العلمي )TRC(، واملعهد الوطين لسوق 
األوراق املالية ) NISM( بمومباي بجمهورية الهند الصديقة، 
بالفرص  وقد سلط املؤتمر الضوء عىل القضايا املتعلقة 
والتحديات واملمارسات العاملية ذات الصلة بتطوير القطاع 
واملمارسات  والجزيئ،  الكيل  واالقتصاد  واملايل،  املرصيف 
التجارية. وقد أثمر عن املؤتمر نتائج وتوصيات ذات عالقة 
واملالية  املرصفية  املمارسات  واالسرتاتيجيات يف  بالخطط 
واالقتصادية والتجارية؛ حيث تم عرض عدد من األوراق 
تناولت  العلمية واملفاهيمية والتجريبية واملمارسة، اليت 
موضوع املؤتمر املتمثل يف دمج البحث واملمارسة والتدريب 

عىل موقع الكلية اإللكرتوين قريًبا.

• منتدى عمان اإلسالمي
ملنتدى »عمان اإلسالمي  التحضري  الكلية يف   شاركت 
من  املالية  الصناعة  استقطب خرباء  الذي   »FinTech
التنظيمية،  الهيئات  إىل  إضافة  املجاالت،  مختلف 
وخرباء  واملستثمرين،  األعمال،  ورجال  واملرصفيني، 
يف  ورؤيتهم  خرباتهم  لتبادل  املعلومات؛  تكنولوجيا 
مجلس  ودول  السلطنة  يف  العمل  بيئة  نظام  تطوير 

التعاون الخليجي.

• تدشيــــــــن فــــــرع
»معهد المحللين الماليين المعتمدين«

فرع  بتدشني  املعتمدين  املاليني  املحللني  معهد  قام 
املرصفية  الدراسات  كلية  مظلة  تحت  بالسلطنة؛  له 
واملالية؛ حيث تستهدف الجمعية من خالل تدشني هذا 
الفرع إىل نقل أفضل املمارسات يف االستثمار والتحليل 
يف  الجمعية  لهذه  الحاضنة  هي  الكلية  وتعترب  املايل، 
يف  متخصصة  جمعيات  أربع  إىل  إضافة  السلطنة، 

مجاالت مختلفة.
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املرشوع/ الربنامج الجامعة/الكليةم

جامعة صحار1
نظام الري واملراقبة الزراعية باستخدام إنرتنت األشياء. �
نظام اإلدارة اآللية الذكية للبيوت املحمية بواسطة إنرتنت األشياء. �

جامعة نزوى2
طرح برنامج بكالوريوس الرتبية: معلم مجال أول. �
النظام الذيك لكشف النعاس لدى السائقني أثناء قيادة املركبات. �

جامعة الرشقية3

طرح برنامج درجة املاجستري يف اإلدارة الهندسية. �
تصميم منتج امليسم، وهو عبارة عن منتج )صابوين(. �
طرح برنامجي الدبلوم والبكالوريوس يف اإلدارة باللغة العربية. �
طرح برنامج ماجستري إدارة االعمال »القيادة« باللغة العربية. �

جامعة ظفار4
الربنامج الصيفي »قادة املستقبل«. �
أجريبوت: نظام الزراعة التلقايئ يف عمان. �
تقديم دراسة »قبول العمانيني للتجارة اإللكرتونية« �

5
الجامعة األملانية 

للتكنولوجيا يف عمان

نظام السقي أو الري الذيك. �
� .ENF جهاز إعادة تدوير البالستيك
� .droneتصميم طائرة بدون طيار

6
الجامعة الوطنية 

للعلوم والتكنولوجيا
طرح برنامج تمكني املهندسات. �
املراجعة الشاملة لجميع الربامج اليت تطرحها الجامعة. �

سابعًا: الجامعات والكليات الخاصة 

جدول رقم )1٥( أبرز مشاريع وبرامج مؤسسات التعليم العايل الخاصة للعام األكاديمي 2019/201٨م
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املرشوع/ الربنامج الجامعة/الكليةم

كلية صور الجامعية7

طريقة لتصميم قوالب تصنيع أدوات الورش تدريجياً مع الحفاظ عىل الطاقة بمساعدة  �
الحاسوب.

� .)IOT( طريقة لتقليل استهالك الطاقة من البطاريات املستخدمة يف إنرتنت األشياء
طريقة لتعزيز نظام التحكم لسيارة بدون سائق بالكامل. �

كلية الربيمي الجامعية8

عقد املؤتمر الدويل الرابع لكلية الربيمي الجامعية: ريادة األعمال والتعايف من األزمة  �
االقتصادية )1٧-1٨ ديسمرب2019م(.

عقد املؤتمر الطالبي الثاين يف البحث العلمي لكلية الربيمي الجامعية من أجل دعم  �
ثقافة البحث العلمي والنزاهة األكاديمية.

فتح برنامج االقتصاد بالكلية. �

كلية الرشق األوسط9

عقد املؤتمر الدويل الرابع للبيانات الضخمة واملدن الذكية. �
تدشني مجلة البيانات الضخمة واملدن الذكية. �
يف  �  )EHR( اإللكرتونية  الصحية  السجالت  إلدارة  جديدة  »آلية  البحيث  املرشوع 

مستشفيات سلطنة عمان باستخدام تقنية سلسلة الكتل )البلوك تشني(.
املرشوع البحيث »عواقب سلوكيات سائق السيارة«. �
تصميم نظام مستدام إلعادة تدوير مياه الوضوء. �

كلية مجان الجامعية10

طرح برنامج البكالوريوس )مع مرتبة الرشف( يف مجاالت إدارة األعمال: إدارة عمليات  �
النقل.

املشاركة يف إحياء ذكرى اليوم العاملي ملكافحة الغش التعاقدي. �
� .)SECURE( الحصول عىل براءة االخرتاع يف ابتكار إطار

كلية مزون11
مرشوع الطالب املعلم. �
مرشوع التعلم التعاوين. �

كلية مسقط12
تطوير »نظام تصنيف املواقع«. �
تصميم نموذج أويل للشبكات لرشكة الضوء لالتصاالت والطاقة. �
� .)Fireware( تنفيذ شبكة آمنة ومرنه لرشكة
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أواًل: جامعة السلطان قابوس
حصلت رشكة »شجرة« عىل املركز الثاين يف برنامج  �

سفراء نماء.

أحرزت الجامعة املركز الثاين يف جائزة البنك الوطين  �
لالبتكار.

األول يف مسابقة  � املركز  تربعت رشكة »طلح« عىل 
مهرجان صناعة سندان.

املركز  � عىل  األعمال  وريادة  االبتكار  جماعة  حصلت 
الثالث يف ملتقى أندية ريادة األعمال واالبتكار الثاين 
ملؤسسات التعليم العايل الذي تم تنفيذه من قبل 

وزارة القوى العاملة.

نالت رشكة »فلك« عىل جائزة أفضل منتج مستدام  �
يف مسابقة رشكة »إنجاز عمان« للعام 2019م.

املشاركة يف برنامج األكاديمية العربية لالبتكار بقطر  �
خالل الفرتة 2-14 يناير 2019م.

ثانيــًا: كليــات العلــوم التطبيقيــة، 
وكلية التربية بالرستاق

² كلية العلوم التطبيقية بصور:
شارك الطالب األمني بن جمعة والطالب الحسني  �

املعزز  الواقع  الراسيب يف مسابقة مشاريع  نارص  بن 
وحصل  العايل،  التعليم  وزارة  ِقبل  من  املُقدمة 
الثاين  املركز  بعنوان )Oman Map( عىل  فيلمهم  

يف املسابقة.

�  Plant tissue culture( أحرزت املبادرة االبتكارية
األول  املركز  عىل   )by using plant extract
التعليم العايل،  كأفضل فكرة مبتكرة يف مسابقة 
محمد  بنت  عهد  الطالبة  املبادرة:  تبىن  وقد 
باسمة بنت خليفة السيفية،  الشكيلية، والطالبة 
والطالبة مروى بنت جمعة العلوية، والطالبة إيمان  

ابنة راشد الهاشمية.

للطالبة  � الذكية(  الحريق  )طفاية  مرشوع   حصل 
راية بنت حمد بن عيل الراسبية عىل املركز الثاين يف 

مسابقة )اصنع وظيفتك( اليت أقامتها الكلية التقنية 
العليا بمسقط.

نالت الطالبة عهد بنت محمد الشكيلية، والطالبة  �
مروى  والطالبة  السيفية،  خليفة  بنت  باسمة 
راشد  بنت  إيمان  والطالبة  العلوية،  جمعة  ابنة 
الطالب  مهرجان  يف  األوىل  الجائزة  الهاشمية 
الذي  التطبيقية بصور،  العلوم  بكلية  الثامن عرش 
أقيم خالل الفرتة من ٨ إىل 10 أبريل 2019م يف كلية 
العلوم التطبيقية بصحار، وذلك عن مرشوع )زراعة 
نباتية  مستخلصات  باستخدام  النباتية  األنسجة 

ونشأ كبديل للوسائط املغذية واألجار(.

² كلية العلوم التطبيقية بصحار:
حصلت مبادرة )إنرتنت األشياء يف مجال السياحة(  �

للطالبة حليمة املعمرية، والطالبة سمية البلوشية، 
والطالبة فاطمة الغيثية، والطالبة أفراح الغيدانية 
األول  الطالبي  امللتقى  يف  بحثية  ورقة  أفضل  عىل 
التقنية  الرابعة، واملنعقد يف كلية  الصناعية  الثورة 

العليا بمسقط.

حقق الطالب ماجد فاضل، والطالبة أزهار محمد  �
 Techfest( املركز األول يف نمذجة البيانات يف جائزة

2019( املُقدمة من كلية العلوم التطبيقية بعربي.

أزهار  � والطالبة  األطرش،  أسامة  الطالب  أحرز 
 Hackathon( الحبسية عىل املركز األول يف جائزة

NBO 2019( من البنك الوطين العماين.

نجالء  � والطالبة  الوشاحية  مريم  الطالبة  حصلت 
جائزة  برنامج  ضمن  بحيث  تمويل  عىل  املقبالية 
ملرشوع   )FURAP( العلمي  البحث  مجلس 
لبناء  الكبرية  والبيانات  األشياء  إنرتنت  )استخدام 

مدن ذكية يف عمان(. 

األول  � املركز  البلويش  إبراهيم  بن  مؤيد  الطالب  نال 
وذلك عن  التطبيقية،  العلوم  عىل مستوى كليات 
الحوادث  بعد  الوفيات  من  للتقليل  )معاً  مرشوعه 
الطالبي  اإلبداع  مسابقة  يف   )H-Helper( املرورية 
فكرة  )أفضل  العلمية  املسابقة  قسم  يف  2019م 
مبتكرة( اليت تمنحها وزارة التعليم العايل، كما نالت 
يف  األول  املركز  السيابية  محمد  بنت  أزهار  الطالبة 
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قسم املسابقة العلمية )تطبيقات الهاتف النقال ( عن 
مبادرتها »تطبيق خرضة«.

² كلية العلوم التطبيقية بصاللة:
أنوار  � باملخالف، و  بنت خالد  ريما  الطالبتان  كسبتا 

املعمرية عن مرشوعهما بعنوان )جرس كنجسربغ: 
تطبيقات الرسم البياين(  جائزة أفضل مرشوع علمي 
لالبتكار  الثاين  تميز«،  »بصمة  بمعرض  مشارك 
واملبادرات الشبابية، والذي أقيم بمجمع السلطان 
مجلس  مع  وبالتعاون  بصاللة،  الشبابي  قابوس 
البحث العلمي، والصندوق العماين للتكنولوجيا، 

واللجنة الوطنية للشباب.

² كلية التربية بالرستاق:
طريق  � عن  للموظف  اآليل  )التسجيل  مرشوع  حاز 

كلية  من  السيارة(  رخصة  لوحة  عىل  التعرف 
الرتبية بالرستاق عىل املركز الثاين يف جائرة مشاريع 
التطبيقية، وقد أسهم يف  العلوم  التخرج لكليات 
وميثاء  املشيفرية،  ملوك  الطالبات:  املرشوع  إعداد 
الرشيدية، وهبة الفليتية، وفاطمة املالكية، وسناء 

البلوشية.

من  � الصلطية  أحمد  بنت  سليمة  الطالبة  أحرزت 
مستوى  عىل  الثالث  املركز  بالرستاق  الرتبية  كلية 
مرشوعها  عن  نماء  سفراء  مسابقة  يف  السلطنة 
)سعف(، والذي ينتج مادة البالستيك الحيوي غري 

الضارة من سعف النخيل.

حازت رشكة »سنم« الطالبية عىل املركز الثاين من  �
جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب 
الباطنة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وللرشكات 
الطلبة:  الرشكة  إنشاء  يف  أسهم  وقد  الطالبية، 
محمد بن سيف الذهيل، وفهد بن سيف بن حمد 
كلية  من  املشيفرية  محمد  بنت  وونس  الذهيل، 

الرتبية بالرستاق.

حصدت رشكة »روزنة« السياحية املركز الخامس يف  �
جائزة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب 
الباطنة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وللرشكات 
الطلبة:  الرشكة  إنشاء  يف  أسهم  وقد  الطالبية، 

سليمة بنت أحمد الصلطية، وسليمان بن حنس 
البلويش، ونايف بن إبراهيم العلوي من  كلية الرتبية 

بالرستاق.

ثالثًا: الكليات التقنية

على مستوى الكلية
لنقل  � الوطنية  للشبكة  االنضمام  اتفاقية  توقيع 

بالكلية  العلمي  البحث  مجلس  مع  التكنولوجيا 
من  االستفادة  لتعزيز  وذلك  بصاللة؛  التقنية 
األكاديمية  املؤسسات  يف  واالبتكارات  األبحاث 
املخرجات  ربط  خالل  من  والحكومية  والصناعية 
البحثية واالبتكارية يف القطاع األكاديمي باحتياجات 

القطاع الصناعي والحكومي.

مبادرة »رسا« التابعة للمجلس االستشاري الطالبي  �
بالكلية التقنية بنزوى؛ حيث حققت مبادرة »رسا« 
التعليمية  املؤسسات  مستوى  عىل  األول  املركز 
بالسلطنة للعام األكاديمي 2019/201٨م، واليت تعىن 
بنظام  )العمل  للطلبة  الجزيئ  العمل  ثقافة  بنرش 
سوق  يف  الدخول  عىل  وتشجيعهم  الساعات(، 
العمل، وهم عىل مقاعد الدراسة، والتوظيف الذايت 
فيما بعد الدراسة. وقد أصدرت وزارة القوى العاملة 
قراراً وزارياً رقم )201٧/40( بشأن تنظيم العمل لبعض 

الوقت للطلبة الدراسني. 

ملتقى أكاديمية سيسكو، الذي نُفذ بإرشاف قسم  �
تقنية املعلومات بالكلية التقنية العليا، ممثالً بمركز 
الدعم الفين ألكاديمية سيسكو، وقد تطرق امللتقى 
ملستجدات األمن السيرباين، وأمن إنرتنت األشياء، 
وبرمجة الشبكات. كما أقام القسم ملتقى أكاديمية 
التقنية  الكليات  إىل  نقله  وتم  للطالب،  سيسكو 
باستخدام  واملصنعة  ونزوى،  وشناص،  بصاللة، 
تقنية »ويبيكس« بدعم من رشكة أنظمة سيسكو. 



7٤

على مستوى طلبة الكلية
جدول رقم )1٦( مشاركات طلبة الكلية التقنية العليا يف املسابقات املحلية واإلقليمية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

جدول رقم )1٨( مشاركات طلبة الكلية التقنية بإبراء يف املسابقات املحلية واإلقليمية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

جدول رقم )1٧( مشاركات طلبة الكلية التقنية باملصنعة يف املسابقات املحلية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

محليةاألولصنع يف سندانفريق رشكة اعتمد الطالبية1

محليةالثاينهاكثونفريق تطبيق أسعفي2

محليةالثاينجائزة الغرفة لالبتكارطلبة الكلية3

محليةالثاين والثالثمسابقة هاكثون البيانات املفتوحةطلبة الكلية4

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

إقليميةاألولمسابقة إنجاز العربفريق رشكة محيا الطالبي1

2
فريق امتصاص ثاين 

أكسيد الكربون
براءات  بمكتب  الخليجي  املخرتع  معرض 
االخرتاع ملجلس التعاون لدول الخليج العربية

إقليميةاألول

محليةاألولمسابقة هاكثون البيانات املفتوحةفريق خارطة عمان الذكية3

محليةاالولمسابقة مدينة سندانرشكة قطرة الطالبية4

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

محليةاألولمسابقة الروبوتات يف مؤتمر IEEEطلبة الكلية1

محليةالثاينجائزة الرؤيا للشباب يف مجال اإللكرتونياتطلبة الكلية2

إقليميةالثاينمسابقة املشاريع الطالبيةطلبة الكلية3

محليةالرابعجائزة الرؤيا للشباب يف مجال الطاقة املتجددةطلبة الكلية4



7٥

جدول رقم )19( مشاركات طلبة الكلية التقنية بشناص يف املسابقات املحلية والدولية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

1

فريق رشكة
 dragon
 rubber

إلعادة التدوير

رشكة ناشئة تعتمد نشاطاً صناعياً من خالل 
إىل  وتحويلها  التالفة،  اإلطارات  تدوير  إعادة 
منتجات ذات قيمة اقتصادية، تستخدم يف 
تمتلك  وكما  والخدمات،  اإلنشاءات  قطاع 
مستوى  عىل  نوعه  من  األول  املنتج  الرشكة 
وهو   )dragon rubber( والعالم  املنطقة 
والحرارة  للصوت  عازلة  مادة  عن  عبارة 
اإلطارات،  من  تستخرج  واملياه،  والحرائق 

وتستخدم يف املباين.

محليةالثاين والثالث

2
طلبة قسم 

الهندسة
امللتقى الطالبي البحيث األول تحت عنوان 

)الثورة الصناعية الرابعة(
محليةالثاين

3
طلبة قسم 
الدراسات 
التجارية

)ICT Innovatia 2019( محليةالثاينمسابقة

4
طلبة قسم 

تقنية املعلومات
مسابقة هواوي للرشق األوسط

حصل الطالب خليفة  �
البلويش وراشد البادي 

عىل جائزة األداء املتميز.
حصلت الكلية عىل  �

"جائزة األكاديمية 
املتميزة" .

دولية
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جدول رقم )20( مشاركات طلبة الكلية التقنية بصاللة يف املسابقات املحلية والدولية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

جدول رقم )21( مشاركات طلبة الكلية التقنية بعربي يف املسابقات املحلية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

1
طلبة قسم الهندسة 

الكيميائية
محلية األولمعرض بصمة لالبتكار 

طلبة قسم الهندسة 2
امللتقى الثامن للكليات التقنية 

2019/201٨م
محليةاألول

محليةاألولجائزة الغرفة لالبتكار طلبة الكلية3

4
طلبة قسم تقنية 

املعلومات 
مسابقة هواوي لتقنية 

املعلومات 
دولية-

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

1

فريق )أكسري الرتبة( يقوم الفريق بتحويل مخلفات األسماك 
النباتات  لتغذية  استخدامه  يمكن   )%100( طبيعي  لسماد 
والرتبة، ويعمل عىل تقليل استخدام املاء لري النباتات، ويعترب 

املنتج صديق للبيئة، وال يحتوي عىل مواد كيميائية.

جائزة القوى العاملة 
لالبتكار

محليةاألول

2
تطوير طالء المتصاص االشعاع، وذلك عن طريق استخراج 

صبغة الاليكوبني، واستخدامها المتصاص اإلشعاع.
جائزة الغرفة لالبتكار 

2019م
محليةالثاين 

3

تطويـــر حـــذاء ذيك ملســـاعدة املكفوفـــني عـــىل الحركـــة بطريقـــة 
آمنـــة، ويحتـــوي عـــىل مجســـات للتعـــرف عـــىل األجســـام أمـــام 
املكفـــوف، ويحتـــوي النظـــام عـــىل ســـمعاعات الســـلكية، ويبلـــغ 
ـــر،  الشـــخص عـــن طريـــق الصـــوت و العقبـــات مـــن خـــالل تحذي
والحـــذاء متصـــل بتطبيـــق الهاتـــف )الجـــوال(، ويظهـــر املســـار 

.)GPS( مـــن خـــالل نظـــام تتبـــع

جائزة القوى العاملة 
لالبتكار

محليةالسادس
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جدول رقم )22( مشاركات طلبة الكلية التقنية بنزوى يف املسابقات املحلية والدولية يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

املشاركةاملركزاسم املرشوع / املبادرةاالسمم

املجلس االستشاري الطالبي1
مبادرة "رسا" اليت تعىن  بنرش ثقافة 

العمل الجزيئ للطلبة 
محليةاألول

محلية األولمسابقة الخطابة باللغة اإلنجليزيةلؤي بن عبدالله الصبحي2

دوليةالرابع مسابقة الخطابة باللغة اإلنجليزيةلؤي بن عبدالله الصبحي3

رابعــًا: كلية عمان للعلــوم الصحية، 
والمعهد العالي للتخصصات الصحية 

املركز  � عىل  للكلية  الطالبية  املناظرات  فريق  حصل 
الثاين يف بطولة املناظرات املفتوحة، اليت أقيمت يف 
املركز  الفريق  قابوس، كما حقق  السلطان  جامعة 
الخامس عىل مستوى فرق مناظرات عمان ملؤسسات 
قطر. دولة  يف  للبطولة  وتأهله  العايل،  التعليم 

حاز فريق األنشطة الطالبية للكلية عىل املركز األول  �
عىل مستوى السلطنة بمرشوع "فسفور الظالم" يف 

مسابقة بيت الزبري لألنشطة الطالبية الثقافية.

بالكلية فكرة تطبيق  � الطالبية  ابتكر فريق األنشطة 
مكتوب  نص  إىل  اإلشارة  لغة  برتجمة  خاص 
األول  املركز  عىل  الفريق  حصل  وقد  وبالعكس، 
جامعة  نظمتها  اليت  واالبتكار  العلوم  مسابقة  يف 
السلطنة  املركز األول عىل مستوى  الرشقية، وعىل 
يف هاكاثون البنك الوطين العماين – الفرع الرئييس.

املركز  � الكلية عىل  العلمي لطلبة  البحث  فريق  حاز 
البحث  فرق  من  مجموعة  مستوى  عىل  الثاين 
يف  بالسلطنة  والجامعات  الكليات  من  العلمي 
اليت   )Research mind( العلمي  البحث  مسابقة 

نظمتها الكلية التقنية بإبراء.

محلية  � بمسابقات  الكلية  طالبات  إحدى  شاركت 
وخليجية يف رياضة الشطرنج؛ حيث حققت املركز 
الثاين يف بطولة جامعة السلطان قابوس للسيدات، 
وحصلت عىل ثاين أفضل العبة عمانية يف مهرجان 
مسقط، كما شاركت يف بطولة كأس الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الدولية للشطرنج للسيدات.

خامسًا: كلية العلوم الشرعية
شارك الطالب اليقظان بن إدريس الرواحي يف جائزة  �

وتجويده  وقراءته  الكريم  القرآن  لحفظ  الكويت 
بدولة الكويت، كما شارك الطالب الحسني بن عيل 
القرآن  عبدالعزيز لحفظ  امللك  األغربي يف مسابقة 
الكريم وتالوته وتفسريه باململكة العربية السعودية.

عىل  � القنوبي  عبدالله  بن  الرباء  الطالب  حصل 
املركز األول يف مسابقة ابن عمري للبحث العلمي، 
وحصلت الطالبة زبيدة بنت محمد الراجحية عىل 
املركز الثاين يف املسابقة ذاتها، أما املركز الثالث فكان 
الكعبية،  عبيد  بنت  فاطمة  الطالبتني  نصيب  من 

وموزة بنت محمد السابعية.



7٨

الدراســات  كليــة  سادســًا: 
المصرفية والمالية

شـــارك طلبـــة الكليـــة يف تقديـــم أوراقهـــم  �
الثـــاين  الطالبـــي  املؤتمـــر  يف  البحثيـــة 
لبحـــوث الطـــالب، الـــذي أُقيـــم بكليـــة 
2019م. مـــارس  يف  الجامعيـــة  الربيمـــي 

شـــارك طلبـــة الكليـــة يف تقديـــم أوراقهـــم  �
الـــدويل،  الطـــالب  مؤتمـــر  البحثيـــة يف 
الـــذي أُقيـــم بكليـــة مســـقط يف مـــارس 

2019م.

تقديـــم  � يف  الكليـــة  طلبـــة  شـــارك 
الـــدويل  املؤتمـــر  يف  البحثيـــة  أوراقهـــم 
"الباحثـــون  الطـــالب  ألبحـــاث  الثـــاين 
الشـــباب"، الـــذي أُقيـــم بفنـــدق مجـــان 

2019م. إبريـــل  يف  إنرتكونتيننتـــال 

شـــارك طلبـــة الكليـــة يف تقديـــم أوراقهـــم  �
ــة للطـــالب،  ــدوة الوطنيـ ــة يف النـ البحثيـ
الـــيت نظمتهـــا الكليـــة التقنيـــة العليـــا يف 

يونيـــو 2019م.



7٩

سابعًا: الجامعات والكليات الخاصة

على مستوى المؤسسة
جدول رقم )23( أبرز ابتكارات ومبادرات مؤسسات التعليم العايل الخاصة للعام األكاديمي 2019/201٨م

هدف املبادرةاملبادرة االبتكاريةاملؤسسة التعليمية

جامعة صحار

تصميم نظام تعليمي لألطفال املصابني بطيف 
التوحد بمساعدة الروبوتات

إيجاد طرق ناجعة ملساعدة األطفال يف زيادة 
معدل االستجابة لتنفيذ األوامر والتواصل مع 

اآلخرين، وتقليل تكلفة العالج عىل الدولة 
والعوائل

نظام جدولة مواعيد تناول الدواء للمرىض 
باستخدام تقنية الهاتف النقال والحوسبة 

السحابية
تذكري املرىض بالوقت املحدد لتناول أدويتهم

جامعة نزوى

املقصــــــــــــــورات
بناء قدرات الطالب ومواهبهم وتوجيهها لإلنتاج 

بما يسهم يف إثرائهم ومدهم بالعون املادي

برنامج الحوانض اإلنتاجية
تحويل فكرة أو منتج مبتكر إىل مرشوع تجاري 

يرفد االقتصاد الوطين

تنمية ثقافة القراءة واإلدارة البناءة للوقتسلة املعرفة

الجامعة 
الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيا

اختيار أفضل املشاريع يف األقسام الهندسيةجائزة أفضل مرشوع تقين للطالب

التخليق األخرض للجسيمات النانوية الفضية 
باستخدام أوراق الرمان من الجبل األخرض

التوصل إىل أن مستخلص قرش الرمان العماين يمكن 
أن يكون مصدراً محتمالً ومناسباً للتوليف البسيط 
لـ AgNPs املضادة للميكروبات ومضادات األكسدة

جامعة ظفار
استخدام طائرة بدون طيار إلدارة األزمات والكوارث 

الطبيعية
تقليل نسبة املخاطر يف املناطق املعرضة للكوارث 

واألزمات

كلية صور 
الجامعية

استخراج املياه من الهواء الجوي باستخدام الطاقة 
الشمسية

ابتكار جهاز يفصل ويستخرج مياه الرطوبة 
املوجودة يف الهواء

بسطة رواد  كلية مزون
تشجيع املشاريع الطالبية واملشاريع الريادية داخل 

الكلية وخارجها



٨٠

على مستوى الطلبة

² جامعة صحار
الصقري،  � ومحمد  البلويش،  أحمد  الطالب  حصل 

وهيثم املشايخي، ومازن املعمري عىل  املركز الثالث يف 
يف  الكيميائية  الهندسة  لتجمع  عرش  الرابعة  املسابقة 
بالطاقة  تعمل  بابتكار سيارة  قابوس  السلطان  جامعة 

الكيميائية.

فاز الطالبان مقداد الحديدي، ومؤيد الهرايس، بالجائزة  �
اإليطالية يف مجال تكنولوجيا البالستيك عن مرشوعهم 
" ابتكار وتنفيذ طابعات ثالثية األبعاد إلنتاج القوالب"، 
الشيزاوية،  ميعاد  الطالبتان  ذاتها  بالجائزة  فازت  كما 

وفاطمة البادية عن مرشوع "إعادة تدوير البالستيك".

أنفال  � والطالبة  محمد،  بسمة  الطالبة  حصدت 
ابتسام  والطالبة  الندابية،  لبابة  والطالبة  الكرشية، 
اليعربية من فريق قسم الهندسة الكهربائية املركز األول 
هيئة  مؤتمر  فعاليات  يف  الطلبة  مشاريع  مسابقة  يف 
بالطلبة  الخاص  واإللكرتونيني  الكهربائيني  املهندسني 
والباحثني الجدد، والذي أقيم بجامعة جاللة السلطان 
قابوس، ويختص املرشوع بتحليل السكري من خالل 

الشبكات العصبية.

يف  � بحثية  لورقة  عرض  ألحنس  األول  باملركز  فاز 
ومحمد  البلويش،  أحمد  الطلبة:  الكيميائية  الهندسة 
وذلك  املعمري؛  ومازن  املشايخي،  وهيثم  الصقري، 
الذي  الطلبة،  تخرج  ملشاريع  التاسع  السنوي  باملؤتمر 
أقيم بجامعة نزوى عن مرشوعهم )معالجة مخلفات 

املصايف باستخدام مركبات النانو املنتجة من الطني(.

² جامعة البريمي 
قام فريق برجيل املتمثل يف الطالبات: أمرية بنت سالم  �

العاصمية، وجوخة بنت سعيد العامرية، ومنال بنت 
وتسنيم  الكعبية،  سيف  بنت  وموزة  البادية،  عبدالله 
بنت سعيد البادية بعمل تصميم صديق للبيئة، والذي 
املشاركات يف مسابقة  بني  األول من  املركز  حصد عىل 
من  املقدمة  املعماريني  للمهندسني  تدوم"  "رشدها 

مجموعة نماء ودكة للخدمات الهندسية. 

أحمد  � وليث  الوحشية،  مطر  بنت  وداد  الطلبة:  نرش 
املؤتمر  يف  بحثية  ورقة  شقرا  أبو  عماد  ورشا  سامي، 
 ،)NC 2019( واالتصاالت  للشبكات  السابع  الدويل 

مجلة  يف  علمية  مقالة  نرشوا  كما  سويرسا،  زيوريخ، 
 Automated Fault Tolerant( دولية عن مرشوعهم
 Fire Detection and Warning Communicator
System( واجتازوا به املرحلتني األوليتني من املسابقة 

السابعة لألبحاث يف جامعة أبو ظيب.

² جامعة نزوى
والطالبة  � العربية،  سعيد  بنت  أمرية  الطالبة  توجت 

الذهبية يف معرض  بامليدالية  املالكية  بنت سعيد  أزهار 
املخرتعات واالبتكار يف الجمهورية البولندية خالل شهر 
لقياس  الذيك  الجهاز  ابتكار  عن  وذلك  2019م،  يونيو 

ضغط الدم.

يف  � بحث  أفضل  جائزة  املحروقي  ثويين  الطالب  حصل 
معهد  ِقبل  من  املُقدم  عرش،  السادس  العاملي  املؤتمر 
بعنوان:  بحثية  ورقة  عن  وذلك  الهندي؛  التكنولوجيا 
تأثريات رفع أسعار وقود السيارات عىل السلوك واإلنفاق 

للمستهلك.

مهرجان  � يف  جوائز  عدة  عىل  املرسح  جماعة  نالت 
عن  املغربية  اململكة  يف  الجامعي  للمرسح  أطلنتس 

عملها املرسحي )حكاية الرجل الذي صار كلباً(.

²  الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان
الفضية  � امليدالية  البلويش  إبراهيم  الطالب  حقق 

دولة  لالبتكار يف  الدوحة  واحة  فعاليات  بمشاركته يف 
بالطاقة  الوقود  تعبئة  ملحطة  ابتكاره  خالل  من  قطر 

الشمسية.

مريم  � للطالبة  الذيك  اآليل  الري  نظام  مرشوع  أحرز 
الكعبية املركز األول يف إنرتنت األشياء، والثاين عىل كامل 
القطاعات بمسابقة مشاريع الطلبة عىل مستوى الرشق 

.Dell األوسط وأفريقيا وتركيا، املقدمة من رشكة

² الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا
ـــزة  � ـــاري بنـــت محمـــد الحســـنية الجائ حصـــدت الطالبـــة أث

االتحـــاد  يمنحهـــا  الـــيت  االبتـــكار،  مســـابقة  يف  األوىل 
الخليجـــي للبرتوكيماويـــات والكيماويـــات )GPCA(، يف 
مملكـــة البحريـــن، وقـــد شـــاركت الطالبـــة بمبـــادرة ابتكارية 
الصلـــب. الكربيـــت  نفايـــات  مـــن  البوليمـــرات  إنتـــاج  يف 

نال الطلبة: أحمد خميس، ورويك داس، وواليجة متني  �
جائزة أفضل مرشوع يف املؤتمر الثاين ملعهد املهندسني 
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واملهنيني  للطالب   )IEEE( واإللكرتونيني  الكهربائيني 
دولة  يف  الخليجي،  التعاون  مجلس  بدول  الشباب 
الكويت؛ حيث شارك الطلبة بتطبيق )معالجة الصور 

بدعم الروبوتات يف الطلب عىل التطبيقات الصناعية(.

حنس  � محمد  من:  املكون  الطالبي  الفريق  حقق 
املركز  توفيق  وعبري  عاصف،  أحمد  ومحمد  رحمن، 
األول، وفرصة التدريب الداخيل يف فعالية الهاكاثون، 
يناير2019م.  2٦ بتاريخ  العربي  عمان  بنك  نظمها  اليت 

إنجاز  � مسابقة  يف  الطالبية    Buscom رشكة  شاركت 
مبتكر،  منتج  أفضل  جائزة  عىل  وحصدت  عمان، 
خالله  من  يمكن  نشط،  تطبيق  عن  عبارة  هو  والذي 
لرشاء  التسجيل  العايل  التعليم  مؤسسات  لطالبات 

تذكرة، والحجز يف أفضل توقيت متاح للحافالت.

² جامعة الشرقية
حصدت الطالبة الزهراء بنت محمد الحسينية امليدالية  �

يف  األوسط  بالرشق  املقام  الدويل  املعرض  يف  الذهبية 
دولة الكويت؛ وذلك عن مبادرة شاحنة الرصف اآليل.

العلوية،  � محمد  بنت  أبرار  الطالبة  مرشوع  تمويل 
برنامج  ِقبل  من  املرسورية  بنت صالح  رحمة  والطالبة 

 .)FURAP( جائزة البحث العلمي للطالب املوجهني

² كلية صور الجامعية
جائزة  � يف  الثالث  املركز  فراج  معتز  لبىن  الطالبة  نالت 

)مكتبة  مبادرة  عن  التخرج  ملرشوعات  التاسع  امللتقى 
من  تمنح  الجائزة  أن  بالذكر  وجديراً  املركزية(.  مسقط 

ِقبل جامعة نزوى.

² كلية مجان الجامعية
املركز  � الشكيلية عىل  بنت حارث  الطالبة رهف  حصلت 

األول يف جائزة أفضل األفكار املبتكرة، اليت تقدمها اللجنة 
الوطنية للشباب، وتتلخص الفكرة يف تدريب الشباب 
القائمني يف أندية القراءة عىل عدد من املهارات اإلدارية.

نـــال الطالـــب طـــالل بـــن ســـالم الخنبـــي املركـــز الثـــاين  �
الـــيت يقدمهـــا البنـــك الوطـــين   Hackathon يف جائـــزة

العمـــاين، عـــن مرشوعـــه تطبيـــق البنـــك الـــذيك.

² كلية الشرق األوسط 
بجائزة  � اليعربية  حارب  بنت  زهراء  الطالبة  فاز مرشوع 

العلمي  البحث  مجلس  من  تُمنح  اليت   )Upgrade(
ورشكة عمانتل، وكانت مشاركة الطالبة عبارة عن نظام 
مراقبة جودة املياه، واإلخطار عن املد األحمر باستخدام 
الطالب  ذاتها  بالجائزة  فاز  كما  األشياء،  إنرتنت  تقنية 
نظام  تطوير  مرشوع  عن  الصليت  جمعة  بن  سعيد 
التصويت اإللكرتوين عىل أساس تكنولوجيا سلسلة الكتل.

قدم مجلس البحث العلمي الجائزة األوىل يف برنامج  �
تمويل مشاريع الطلبة )قطاع البيئة( للطالبتني: إيمان 
البلوشية،   غالم  بنت  وحليمة  الشحية،  محمد  بنت 
عن مبادرة استخدام آلة البيع العكيس يف كلية الرشق 
حرم  نحو  النفايات  من  التخلص  لتحسني  األوسط؛ 

جامعي مستدام.

² كلية الزهراء للبنات
يف  � الرواحيـــة  محمـــد  بنـــت  جواهـــر  الطالبـــة  شـــاركت 

املســـابقة العربيـــة لتصميـــم التعبئـــة والتغليـــف، الـــيت 
أقيمـــت يف الجمهوريـــة اللبنانيـــة بفكـــرة حاملـــة زهـــرة 
ــتوى  ــزة األوىل عـــىل مسـ طبيعيـــة، وحصلـــت عـــىل الجائـ

الـــدويل. التعليـــب  الســـلطنة يف مجـــال تصميـــم 

² كلية مسقط
أطروحة  � أفضل  جائزة  الشنفرية  رُبا  الطالبة  نالت 

املتحدة  باململكة  استريلنج  جامعة  من  )ماجستري( 
اإلدارة  "ممارسات  عنوان  اليت حملت  أطروحتها،  عن 
يف  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  وأداء  االسرتاتيجية 
عمان: منهج تحليل املوارد"، كما حصلت عىل الجائزة 
نفسها الطالبة سعدية بنت حمدان الهدابية عن دراسة 
بعنوان "تأثري نمط القيادة عىل إرشاك املوظفني وتحقيق 
السلطاين  للمستشفى  حالة  دراسة  العمل:  أهداف 
الطالب  ذاتها  الجائزة  أيضاً  عمان"،وحقق  سلطنة  يف 
عىل  املالية  الحوافز  "أثر  دراسته  عن  الغماري  سليمان 
يف  العام  القطاع  عن  دراسة  املوظف:  ومشاركة  أداء 

سلطنة عمان".
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الفصل الرابع

تطوير جودة 
التعليم العالي 

الباب الثاني

التعليم العالي
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لالعتمــاد  العمانيــة  الهيئــة   : أواًلً
األكاديمي

•  تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي 
)المرحلة األولى من االعتماد المؤسسي(

حىت  املرحلة  هذه  أكملت  اليت  املؤسسات  عدد  بلغ 
نهاية العام 2019م )61( مؤسسة، ومن األنشطة اليت 
نفذتها الهيئة يف هذا مجال لهذا العام، هي كاآليت:

إدراج مؤسستني )جامعة مسقط، وكلية الحرس . 1
الزمين  الجدول  يف  التقنية(  العماين  السلطاين 

لتدقيق جودة مؤسسات التعليم العايل. 

العلوم الرشعية، . 2 االنتهاء من تدقيق جودة كلية 
السلطان  وأكاديمية  التقنية،  العسكرية  والكلية 
بكل  الخاص  التقرير  وإصدار  البحرية،  قابوس 
منها، إضافة إىل ترجمة امللخص التنفيذي لكلية 

العلوم الرشعية، ونرشه.

•  التقويــم مقابــل المعاييــر المؤسســية 
)المرحلة الثانية من االعتماد المؤسسي(

اليت  املؤسسات  عدد  بلغ  2019م،  العام  بنهاية 
انخرطت يف عملية التقويم مقابل املعايري املؤسسية 
)25( مؤسسة، انتهى العمل عىل تقويم بعض منها، 
وال يزال العمل جار عىل البعض اآلخر. وقد قامت 

الهيئة خالل العام 2019م باألنشطة اآلتية:

االنتهاء من زيارة التقويم مقابل املعايري املؤسسية، . 1
وإعداد مسودات التقارير الخاصة بتسع مؤسسات 
وكلية  عمان،  فرع  املفتوحة  العربية  )الجامعة 
البيان، والجامعة األملانية للتكنولوجيا يف عمان، 
وكلية  مسقط،  وكلية  للسياحة،  عمان  وكلية 
للهندسة  الدولية  والكلية  األوسط،  الرشق 
وكلية  األسنان،  لطب  عمان  وكلية  واإلدارة، 

العلوم التطبيقية بصاللة(. 

إصـــدار تقاريـــر ونتائـــج عمليـــة التقويـــم مقابـــل املعايـــري . 2
املؤسســـية لســـت مؤسســـات )كليـــة ولجـــات للعلـــوم 
التطبيقيـــة، وجامعـــة الســـلطان قابـــوس، وكليـــة 
الدراســـات املرصفيـــة واملاليـــة، وكليـــة عمـــان البحريـــة 
الدوليـــة، وكليـــة الربيمـــي الجامعيـــة، وكليـــة عمـــان 
لـــإلدارة والتكنولوجيـــا(، ونـــرش النتائـــج عـــىل املوقـــع 

اإللكـــرتوين للهيئـــة. 

للعلـــوم . 3 الوطنيـــة  )الجامعـــة  مؤسســـتني  إدراج 
يف  الطبيـــة(  الخدمـــات  ومدرســـة  والتكنولوجيـــا، 
املؤسســـية. املعايـــري  مقابـــل  للتقويـــم  الزمـــين  الجـــدول 

عقـــد ورشـــة عمـــل لعـــدد مـــن املرشـــحني املحليـــني . 4
للعمـــل بصفـــة مراجعـــني خارجيـــني؛ لتدريبهـــم 
عـــىل عمليـــة التقويـــم مقابـــل املعايـــري املؤسســـية، 

وذلـــك يف ســـبتمرب 2019م. 

تدريـــب مختصـــني مـــن الكليـــات التقنيـــة والجامعـــة . ٥
الوثيقـــة  إلعـــداد  والتكنولوجيـــا  للعلـــوم  الوطنيـــة 
املؤسســـية  املعايـــري  مقابـــل  بالتقويـــم  الخاصـــة 
ــر  ــارة التقويميـــة، وذلـــك يف أكتوبـ واالســـتعداد للزيـ

2019م.

دراســـة طلبـــات ســـت مؤسســـات )كليـــات العلـــوم . ٦
التطبيقيـــة يف نـــزوى وإبـــرا وصـــور وصحـــار، وكليـــة 
بشـــأن  الربيمـــي(  وجامعـــة  بالرســـتاق،  الرتبيـــة 
تأجيـــل مواعيـــد التقويـــم مقابـــل املعايـــري املؤسســـية، 

واتخـــاذ القـــرارات بشـــأنها. 

اســـتمرار العمـــل عـــىل اســـتقطاب الكـــوادر املختصـــة . ٧
الوطـــين  للســـجل  لالنضمـــام  طلباتهـــم  لتقديـــم 
طلباتهـــم  وتقويـــم  الخارجيـــني،  للمراجعـــني 
للعمـــل يف مجـــال االعتمـــاد املؤســـيس، وإدراجهـــم 
يف الســـجل الوطـــين للمراجعـــني الخارجيـــني بعـــد 

اإلدارة. مجلـــس  مصادقـــة 
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الخارجية . ٨ املراجعة  ملديري  السنوي  املنتدى  عقد 
التعليم العايل، لتبادل اآلراء والخربات  ملؤسسات 
اليت  الخارجية  املراجعة  بأنشطة  يتعلق  فيما 

يقومون بها، وذلك يف سبتمرب 2019م. 

مؤسســـات . 9 لخمـــس  االعتمـــاد  شـــهادات  تســـليم 
للتجـــارة  الحديثـــة  والكليـــة  ظفـــار،  )جامعـــة 
واملاليـــة،  املرصفيـــة  الدراســـات  وكليـــة  والعلـــوم، 
العلميـــة  والكليـــة  قابـــوس،  الســـلطان  وجامعـــة 
للتصميـــم(؛ وبهـــذا يكـــون عـــدد مؤسســـات التعليـــم 
العـــايل املعتمـــدة حـــى تاريـــخ كتابـــة هـــذا التقريـــر 
ســـبع مؤسســـات بإضافـــة كليـــة مجـــان الجامعيـــة، 
والـــيت اعتمـــدت يف العـــام 201٧م، وكليـــة كالدونيـــان 
الهندســـية يف العـــام 201٨م )والـــيت اندمجـــت مـــع 
مؤسســـتني أخريـــني، لتشـــكيل الجامعـــة الوطنيـــة 

والتكنولوجيـــا(. للعلـــوم 

•  إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية
التقويم مقابل املعايري املؤسسية  تعترب عملية إعادة 
عىل  اليت حصلت  العايل  التعليم  ملؤسسات  إلزامية 
اعتماد مرشوط، أو وضعت تحت املالحظة؛ وذلك 
لم  اليت  للمعايري  استيفائها  مدى  من  للتحقق 
العام  أثناء  يف  الهيئة  قامت  وقد  سابقاً.  تستوفها 

2019م باألنشطة اآلتية:

املعايري . 1 مقابل  التقويم  إعادة  ونتائج  تقرير  إصدار 
)جامعة  ملؤسستني  األوىل(  )املحاولة  املؤسسية 
ونرش  والعلوم(،  لإلدارة  الحديثة  والكلية  ظفار، 

النتائج عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة.

إصدار تقرير إعادة التقويم مقابل املعايري املؤسسية . 2
)املحاولة الثانية( للكلية العلمية للتصميم، ونرش 

النتائج عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة.

املعايري . 3 مقابل  التقويم  إعادة  زيارة  من  االنتهاء 
)كلية صور  ملؤسستني  األوىل(  )املحاولة  املؤسسية 
عىل  جار  والعمل  صحار(،  وجامعة  الجامعية، 
إعداد مسودات تقارير إعادة التقويم مقابل املعايري 

املؤسسية لهاتني املؤسستني. 

املعايري . 4 مقابل  التقويم  إعادة  بإجراءات  البدء 
املؤسسية )املحاولة األوىل( ملؤسستني )كلية مزون، 

وكلية الزهراء للبنات(.

التقويم . ٥ إعادة  مواعيد  يف  التأجيل  طلبات  دراسة 
)كلية  مؤسسات  لثالث  املؤسسية  املعايري  مقابل 
الدولية،  البحرية  عمان  وكلية  للبنات،  الزهراء 
وكلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا(، واتخاذ القرارات 

املناسبة بشأنها.

•  اعتماد البرامج األكاديمية
من أهم ما قامت به الهيئة يف هذا املجال يف العام 

2019م األنشطة اآلتية: 

االنتهاء من إعداد مسودة جميع معايري االعتماد . 1
جميع  إىل  إضافة  ثالثة(،  )وعددها  الربنامجي 

املقاييس اليت تندرج تحتها.

إعداد مسودة وثيقة إطار تصميم مفاهيم االعتماد . 2
الربنامجي، واليت تتضمن مسودة معايري االعتماد 
مقابل  التقويم  فرق  تشكيل  وكيفية  الربنامجي، 
هذه املعايري، واإلجراءات املقرتحة لعملية االعتماد 
من  بالتأكد  العملية  هذه  وربط  الربنامجي، 
استيفاء الربامج األكاديمية ملتطلبات اإلطار الوطين 
للمؤهالت، تمهيداً لقيد املؤهالت الناتجة عن هذه 

الربامج يف السجل الوطين للمؤهالت. 
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عرض مسودة وثيقة إطار تصميم مفاهيم االعتماد . 3
ومستشاري  الخرباء  من  عدد  عىل  الربنامجي 
التعليم العايل الدوليني من ذوي الخربة والتجربة 
يف هذا املجال، وإدخال بعض التعديالت عليها، 
وإعداد املسودة النهائية بناًء عىل التغذية الراجعة 

من الخرباء واملستشارين. 

االعتماد . 4 بمفاهيم  الخاصة  الوثيقة  مسودة  طرح 
رفعها  خالل  من  الراجعة،  للتغذية  الربنامجي 
لألمانة العامة ملجلس التعليم، والوزارات املرشفة 
عىل التعليم، وإرسالها لجميع مؤسسات التعليم 
اإللكرتوين  املوقع  عىل  وعرضها  بالسلطنة،  العايل 
للهيئة إلتاحة الفرصة للجمهور واملعنيني اآلخرين 

لتقديم مقرتحاتهم بشأنها.

مؤسسات . ٥ لجميع  عمل  ورشة  لعقد  االستعداد 
التعليم العايل والوزارات املرشفة؛ ملناقشة التغذية 
الراجعة عىل وثيقة إطار تصميم مفاهيم االعتماد 

الربنامجي والخطوات القادمة.

•  تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة
تعدُّ عملية تدقيق جودة الربامج التأسيسية العامة، 
الحكومية  العايل  التعليم  مؤسسات  تطرحها  اليت 
للهيئة.  الرئيسة  العمل  ركائز  ضمن  والخاصة، 
التأسيسية  الربامج  عدد  بلغ  2019م،  العام  وبنهاية 
 )32( التدقيق  عملية  يف  انخرطت  اليت  العامة 
الشأن  هذا  املُنجزة يف  األنشطة  أهم  ومن  برنامجاً. 

خالل العام 2019م، ما يأيت: 

التأسيسية . 1 الربامج  جودة  تدقيق  من  االنتهاء 
العامة لست مؤسسات )جامعة الربيمي، وكلية 
وكلية  الرشقية،  وجامعة  الجامعية،  الربيمي 
واملالية،  املرصفية  الدراسات  وكلية  الخليج، 
وجامعة السلطان قابوس(، ونرش تقارير التدقيق 
العربية(  إىل  )املرتجمة  التنفيذية  ملخصاتها  مع 

عىل املوقع اإللكرتوين للهيئة.

الربامـــج . 2 التدقيقيـــة لجـــودة  الزيـــارة  مـــن  االنتهـــاء 
عـــرشة  اثنتـــا  تطرحهـــا  الـــيت  العامـــة  التأسيســـية 
وجامعـــة  الجامعيـــة،  مجـــان  )كليـــة  مؤسســـة 
الســـت،  التطبيقيـــة  العلـــوم  وكليـــات  نـــزوى، 
وجامعـــة صحـــار، وكليـــة الزهـــراء للبنـــات، وكليـــة 
العامليـــة  والكليـــة  والتكنولوجيـــا،  لـــإلدارة  عمـــان 
للهندســـة والتكنولوجيـــا(، والعمـــل جـــار عـــىل إعـــداد 

الربامـــج. بهـــذه  الخاصـــة  التدقيـــق  تقاريـــر 

جودة . 3 لتدقيق  استعداداً  التدقيق  فرق  تشكيل 
مؤسسات  لتسع  العامة  التأسيسية  الربامج 
)الكليات التقنية السبع، وكلية مسقط، والكلية 

الدولية للهندسة واإلدارة(.

لتدقيق . 4 الزمين  الجدول  إدراج جامعة مسقط يف 
جودة الربامج التأسيسية العامة. 

التواصـــل مـــع أربـــع مؤسســـات تعليميـــة تابعـــة لـــوزارة . ٥
الدفـــاع )الكليـــة الفنيـــة الجويـــة، والكليـــة العســـكرية 
التقنيـــة، ومعهـــد العلـــوم الطوبوغرافيـــة، ومدرســـة 
الخدمـــات الطبيـــة(؛ لتحديـــد مواعيـــد تســـليم وثائـــق 
الدراســـة الذاتيـــة ألغـــراض تدقيـــق جـــودة الربامـــج 
التأسيســـية العامـــة الـــيت تطرحهـــا هـــذه املؤسســـات. 
والعمـــل جـــار عـــىل مـــا تبقـــى مـــن هـــذه املؤسســـات 

للغـــرض نفســـه.

للمراجعـــني . ٦ وتدريـــيب  تعريفـــي  برنامـــج  تنظيـــم 
اختيارهـــم  تـــم  الذيـــن  العمانيـــني  الخارجيـــني 
للعمـــل بصفـــة مديـــري مراجعـــة لعمليـــات تدقيـــق 
يف  وذلـــك  العامـــة،  التأسيســـية  الربامـــج  جـــودة 

2019م. نوفمـــرب 

لتدريب . ٧ 2019م  يوليو  شهر  يف  عمل  ورشة  تقديم 
الرشق  وكلية  مسقط،  )جامعة  مؤسستني 
األوسط(، حول إعداد وثيقة الدراسة الذاتية الخاصة 

بتدقيق جودة الربنامج التأسييس العام.
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املرشحني . ٨ من  عدد  لتدريب  عمل  ورشة  عقد 
عىل  خارجيني  مراجعني  بصفة  للعمل  املحليني 
عملية تدقيق الربامج التأسيسية يف ديسمرب 2019م.

تدقيق . 9 لدليل  الحايل  اإلصدار  مراجعة  مواصلة 
جودة الربامج التأسيسية العامة؛ لضمان مستوى 

أعىل من الوضوح والدقة يف بعض جوانبه.

•  االعتراض والتظلم
إن نظام االعرتاض والتظلم أحد أهم مرتكزات النظام 
الوطين إلدارة الجودة يف التعليم العايل يف السلطنة، 
األنشطة  بتنفيذ  الجانب  هذا  يف  الهيئة  قامت  وقد 

اآلتية يف العام 2019م: 

طلبات . 1 ومراجعة  وتظلم،  اعرتاض  لجان  تشكيل 
االعرتاض والتظلم من تقارير التقويم مقابل املعايري 
)كلية ولجات  املقدمة من مؤسستني  املؤسسية، 

للعلوم التطبيقية، والجامعة العربية املفتوحة(.

التظلم . 2 دليل  من   )3-3( النسخة  مراجعة 
بالتشاور  والتظلم  لالعرتاض  املتبعة  واإلجراءات 
واالستفادة من خربات دولية، ومشاركة مؤسسات 
التعليم العايل العمانية اليت خاضت تجربة التظلم، 
وبعض املراجعني الخارجيني املسجلني لدى الهيئة.

•  مشروع تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت
إتماماً لألعمال املتعلقة بمرشوع تطوير اإلطار الوطين 
مايو  يف  بتنفيذه  الهيئة  بدأت  والذي  للمؤهالت، 

2015م؛ تم االنتهاء يف هذا العام 2019م مما يأيت: 

تنفيذ عدد من العمليات التجريبية إلدراج املؤهالت . 1
شاركت  حيث  للمؤهالت؛  الوطين  اإلطار  عىل 
تعليمية  مؤسسات  خمس  العمليات  هذه  يف 
ومدرسة  للتصميم،  العلمية  )الكلية  أكاديمية 
الطبوغرافية،  العلوم  ومعهد  الطبية،  الخدمات 

والكلية التقنية العليا، والكلية التقنية بشناص(، 
 ،)ACCA( واحدة  مهنية  مؤسسة  إىل  إضافة 
الكلية.  طريق  عن   )Pearson( احرتافية  وأخرى 
وقد تسلمت الهيئة )14( طلباً إلدراج املؤهالت عىل 
اإلطار الوطين للمؤهالت من املؤسسات املشاركة. 

اإلطار . 2 وثيقة  الالزمة يف مسودة  التعديالت  إجراء 
الوطين للمؤهالت، والسياسات الخاصة بتنفيذه؛ 
التجريبية  العمليات  نتائج  من  باالستفادة  وذلك 

إلدراج املؤهالت عىل اإلطار الوطين للمؤهالت.

العمليات . 3 املنخرطة يف  الدعم للمؤسسات  تقديم 
الوطين  اإلطار  عىل  املؤهالت  إلدراج  التجريبية 
للمؤهالت، وذلك خالل شهري مارس وإبريل 2019م.

إدراج . 4 إجراءات  حول  القدرات  لبناء  ورشة  عقد 
املؤهالت عىل اإلطار الوطين للمؤهالت للموظفني 
إدراج  عن  املسؤولة  األربع  الجهات  يف  املعنيني 
القوى  ووزارة  العايل،  التعليم  )وزارة  املؤهالت 
العاملة، ووزارة الرتبية والتعليم، واملجلس العماين 
ملدة  الورشة  عقدت  وقد  الطبية(.  لالختصاصات 
املتدربني يف  وبلغ عدد  2019م،  يناير  أيام يف  ثالثة 

هذه الورشة )2٦( موظفاً.  

إدراج . ٥ إجراءات  حول  القدرات  لبناء  ورشة  عقد 
ألعضاء  للمؤهالت  الوطين  اإلطار  عىل  املؤهالت 
اللجان التخصصية بوزارة القوى العاملة ملدة ثالثة 

أيام يف سبتمرب 2019م.  

وذلك عن . ٦ التواصل،  تنفيذ سياسة  االستمرار يف 
للتعريف  اإلحاطة  جلسات  من  عدد  عقد  طريق 
بمرشوع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت لكل من 
والتدريبية  التعليمية  العمل واملؤسسات  أصحاب 
املدنية الواقعة يف أربع محافظات )مسقط والداخلية 
والباطنة وظفار(، إضافة إىل جلسة إحاطة خاصة 
الدفاع.  لوزارة  التابعة  التعليمية  للمؤسسات 
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2019م؛ . ٧ فرباير  يف  ثانية  استطالعية  دراسة  إجراء 
معرفة  مدى  حول  معلومات  عىل  للحصول 
واالستفادة  للمؤهالت،  الوطين  باإلطار  الجمهور 
التواصل  سياسة  وتنفيذ  تطوير  يف  النتائج  من 

الخاصة باإلطار الوطين للمؤهالت. 

إعداد تقرير ملجلس التعليم املوقر حول »املتطلبات . ٨
القانونية والتنظيمية لتنفيذ اإلطار الوطين للمؤهالت 
عرضاً  الهيئة  قدمت  حيث  عمان«؛  سلطنة  يف 
مرئياً حول نتائج هذا التقرير، وشاركت يف مناقشة 
هذه النتائج خالل اجتماع اللجنة التنفيذية ملجلس 
2019م.  أغسطس   20 بتاريخ  واملنعقد  التعليم، 

•  االرتقاء بمستوى جودة التعليم العالي
تواصل الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي جهودها 
يف  العايل  التعليم  جودة  بمستوى  االرتقاء  يف 
السلطنة، بالتعاون املستمر مع املعنيني يف القطاعني 
العام والخاص، وقد قامت الهيئة بتنفيذ األنشطة 

اآلتية خالل العام 2019م:

املشاركة يف اللجنة الفنية ملخترب التعليم، وحلقات . 1
عمل املخترب خالل شهري أكتوبر ونوفمرب 2019م.

يف . 2 للجودة  العمانية  للجمعية  الدعم  تقديم 
التعليم العايل، من خالل مشاركة الهيئة، بشكل 

منتظم يف اجتماعات مجلس إدارة الجمعية.

املشاركة يف اجتماعات الشبكة الخليجية لضمان . 3
جودة التعليم العايل بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي، وتقديم الدعم ألنشطتها. 

االستمرار يف تعيني املراجعني الخارجيني املحليني . 4
املراجعة  عمليات  يف  وإرشاكهم  وتدريبهم، 
الخارجية اليت تقوم بها الهيئة؛ لتكوين مجموعة 
التعليم  جودة  ضمان  مجال  يف  املحرتفني  من 

العايل يف السلطنة.

ملؤسسات . ٥ التدريبية  الورش  عقد  يف  االستمرار 
الجودة  تدقيق  العايل يف مجال عمليات  التعليم 
املؤسسية،  املعايري  مقابل  والتقويم  املؤسسية 

وتدقيق جودة الربامج التأسيسية العامة.

إعداد أوراق عمل حول أنشطة الهيئة لتقديمها يف . ٦
االجتماعات املحلية، واملؤتمرات والدولية؛ وذلك 
إلبراز الدور الذي تقوم به الهيئة لالرتقاء بمستوى 
تقديم  مثل:  بالسلطنة؛  العايل  التعليم  جودة 
ورقة عمل بعنوان " بناء ثقافة الثقة يف العمليات 
الخارجية لضمان جودة التعليم العايل" يف املؤتمر 
الدويل للشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم 
العايل، الذي عقد يف سرييالنكا يف مارس 2019م.

التوصيات . ٧ تنفيذ  يف  املعنية  الجهات  مع  التعاون 
 ،2040 للتعليم  الوطنية  االسرتاتيجية  يف  الواردة 

واملتعلقة بضمان جودة التعليم العايل.

اإلسهام يف الجهود املبذولة من الجهات الحكومية . ٨
املختصة والرامية لالرتقاء بجودة التعليم، وذلك 
من خالل العضوية يف اللجان )مثل: لجنة ترخيص 
مؤسسات وبرامج التعليم العايل، ولجنة االعرتاف 
ومعادلة  األجنبية  العايل  التعليم  بمؤسسات 

املؤهالت(، واملجالس اليت تشكلها هذه الجهات.

تقديـــم . 9 يف  العـــايل  التعليـــم  وزارة  مـــع  العمـــل 
الدعـــم لقطـــاع التعليـــم العـــايل، والنظـــر يف إيجـــاد 
مـــن  وذلـــك  تواجهـــه،  الـــيت  للتحديـــات  الحلـــول 
خـــالل املشـــاركة يف االجتماعـــات وورش العمـــل الـــيت 
تعقدهـــا الـــوزارة لهـــذا الغـــرض، مثـــل: االجتمـــاع 
مـــع  الـــوزارة  وكيـــل  الدكتـــور  لســـعادة  الســـنوي 
ــة،  ــات الخاصـ ــداء الكليـ ــات، وعمـ ــاء الجامعـ رؤسـ
حـــول  العمـــل  لورشـــة  التحضرييـــة  والجلســـة 
مـــرشوع  مناقشـــة  وورشـــة  األكاديمـــي،  االرتبـــاط 

العـــايل. التعليـــم  مؤسســـات  ترتيـــب 
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ثانيًا: جامعة السلطان قابوس

االعتماد  عىل  قابوس  السلطان  جامعة  حصول   •
العمانية  الهيئة  من  سنوات  خمس  ملدة  املؤسيس 

.)OAAA( لالعتماد األكاديمي

ــة  ــج األكاديميـ ــدويل للربامـ ــي الـ ــاد األكاديمـ • االعتمـ
اآلتيـــة:

يف  � الســـياحة  تخصـــص  يف  بكالوريـــوس  برنامـــج 
ثـــالث  ملـــدة  االجتماعيـــة  والعلـــوم  اآلداب  كليـــة 
للســـياحة  العامليـــة  املنظمـــة  ِقبـــل  مـــن  ســـنوات 

.)UNWTO.TedQual (

برنامج البكالوريوس وبرنامج املاجستري يف تخصيص  �
والعلوم  اآلداب  كلية  من  والتاريخ  اإلعالم، 
املؤسسة  ِقبل  ملدة خمس سنوات من  االجتماعية 

.)AQAS( األملانية

واملالية،  � املحاسبة،  يف  البكالوريوس  برنامج 
واالقتصاد، ونظم املعلومات، واإلدارة، والتسويق، 
والعلوم  التجاري،  واإلحصاء  العمليات،  وإدارة 
السياسية يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية ملدة 
لتطوير  األوروبية  املؤسسة  ِقبل  من  سنوات  ثالث 

.)EQUIS( اإلدارة

والعالقات  � األعمال،  إدارة  يف  املاجستري  برنامج 
يف  املعلومات  ونظم  األمنية،  والدراسات  الدولية، 
كلية االقتصاد والعلوم السياسية ملدة ثالث سنوات 

.)EQUIS( من ِقبل املؤسسة األوروبية الدولية

برنامج البكالوريوس يف القانون يف كلية الحقوق ملدة  �
الدويل  االعتماد  مؤسسة  ِقبل  من  خمس سنوات 

.)FIBAA( إلدارة األعمال

• مراجعة وتقييم برنامج بكالوريوس الرتجمة يف كلية 
اآلداب والعلوم االجتماعية من مكتب مراجعة الربامج 

.)APRO( األكاديمية يف جامعة السلطان قابوس

: الكليات التقنية ثالثًاً

² الكلية التقنية العليا:
• مراجعة جميع املقررات الدراسية لتخصص املحاسبة، 
املحاسبني  جمعية  متطلبات  مع  لتتماىش  وتطويرها 

.ACCA القانونيني الـ

العمل عىل مراجعة أسس االمتحانات، وتم وضع   •
يسمى  ما  عىل  بناًء  بالكلية،  لالختبار  موحد  إطار 

.Bloom’s Taxonomy

² الكلية التقنية بشناص:
قسم  نفذ  مستدامة":  نحو رشاكة  "خطوة  برنامج   •
الهندسة بالكلية التقنية بشناص الربنامج، الذي يهدف 
إىل إرشاك التقنيني واملهندسني واألكاديميني يف منتدى 
يسعى إىل مراجعة املناهج والتقويم وتطويرها؛ حيث 
شارك ما يقارب )30( مؤسسة تعليمية ورشكات القطاع 

الخاص مع مجموعة من الطلبة والخريجني. 

•  دراسة تجريبية لتخصص هندسة الطاقة الكهربائية 
قسم  أجرى  متقدم:  ودبلوم  دبلوم  عىل  للحصول 
وبرامج  ورش عمل  بشناص  التقنية  بالكلية  الهندسة 
بالتعاون مع هيئة االعتماد األكاديمي العمانية إلرشاك 
برنامج  العتماد  األخرى  األقسام  وموظفي  موظفيه 
الطاقة  هندسة  لتخصص  املتقدم  والدبلوم  الدبلوم 
الكهربائية ضمن اإلطار الوطين للمؤهالت التابع لهيئة 

االعتماد األكاديمي. 

•  اختبار الرخصة الكهربائية : القيام بعدد من الدورات 
الجتياز  الكهربائية  القوى  تخصص  لطلبة  التدريبية 
مجان  رشكة  من  املقدم  الكهربائية  الرخصة  اختبار 

للكهرباء بالتعاون مع الرشكة. 
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² الكلية التقنية بنزوى:
• منصـــات التعليـــم اإللكـــرتوين: ســـعت الكليـــة يف كل 
األقســـام األكاديميـــة نحـــو اســـتخدام املصـــادر التعليميـــة 

اإللكرتونيـــة.

² الكلية التقنية بعبري : 
• تنظيـــم ورشـــة عمـــل تتعلـــق باستشـــارة ســـوق العمـــل 
والخريجـــني، حيـــث تـــم عقـــد الورشـــة لتطويـــر برامـــج 
تقنيـــة، وســـط مشـــاركة واســـعة مـــن مختلـــف الجهـــات 
ذات العالقـــة يف الســـلطنة يف 24 أبريـــل 2019م، وكانـــت 
أبـــرز نتائـــج الورشـــة الخـــروج بتوصيـــات لتطويـــر مناهـــج 

تقنيـــة املعلومـــات يف الكليـــات التقنيـــة.

² الكلية التقنية بإبراء:
ُعقدت  الثانية:  والصناعية  األكاديمية  العمل  ورشة   •
من  ممثلني  بحضور  2019م  أبريل   24 بتاريخ  الورشة 
القطاع الخاص واألكاديميني وطلبة وخريجي الكليات 
التقنية؛ بهدف مراجعة منهج تقنية املعلومات، وبما 

يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

• مرشوع إضافة مادة "إنرتنت األشياء" )IOT( يف منهج 
تقنية  النوعية يف  النقلة  مع  تماشياً  املعلومات:  تقنية 
"إنرتنت  مادة  استحداث  تم  الرابعة،  الصناعية  الثورة 
الدبلوم  ملرحلة  املعلومات  تقنية  منهج  يف  األشياء" 

املتقدم، وتجهيز مخترب موالئم للتدريس.

² الكلية التقنية بصاللة :
املحاســـبة  تخصـــص  ملســـاقات  األكاديمـــي  االرتبـــاط   •
مـــع  الكليـــة  ارتبطـــت  التجاريـــة:  الدراســـات  بقســـم 
 the Association of Chartered Certified(
Accountants( لتطويـــر املناهـــج وعمليـــات التقييـــم.

رابعًا: كلية العلوم الشرعية
تضم  � الجودة،  لضمان  دائمة  لجنة  الكلية  شكلت 

بجامعة  واالعتماد  الجودة  خرباء  أحد  عضويتها  يف 
السلطان قابوس، تعمل اللجنة عىل وضع اإلطار العام 
لتحقيق ضمان جودة العمليات اإلدارية واألكاديمية 
والفنية يف الكلية، واإلرشاف عىل تنفيذ الخطط الالزمة 
بها.  املتعلقة  واإلجراءات  الجودة  ضمان  لتحقيق 

خامســًا: كلية الدراســات المصرفية 
والمالية

الهيئة  من  األكاديمي  االعتماد  عىل  الكلية  حصول 
أول  أصبحت  وبذلك  األكاديمي،  لالعتماد  العمانية 
بداية  يف  االعتماد  هذه  عىل  تحصل  حكومية  كلية 

عام 2019م؛ حيث تقوم الكلية باإلجراءات اآلتية:

الحصول عىل آراء الطلبة عن الخدمات التدريسية . 1
من  وذلك  الخدمات؛  من  وغريها  تقدمها  اليت 
يف  اإللكرتونية  الطلبة  رضا  استبانة  توزيع  خالل 

نهاية كل فصل درايس.

عقد اجتماعات مع مجموعة من املوظفني؛ وذلك . 2
لدراسة إمكانية تطوير جودة التعليم بالكلية؛ حيث يوجد 
بالكلية لجنة ضمان الجودة، ووحدة لضمان الجودة.

مراجعة اللوائح واألنظمة الخاصة باملوظفني؛ وذلك . 3
لتحسني الخدمات اليت تقدمها الكلية ملوظفيها، 
وبالتايل تطوير أدائهم؛ مما يعود بالنفع عىل عملية 
األصعدة. جميع  عىل  الخدمات  جودة  تحسني 

تنظيم لقاء سنوي مع موظفيها؛ وذلك للسماح لهم . 4
بعرض الصعوبات اليت يواجهونها، ووضع الحلول 
الكلية.   يف  الجودة  تطوير  عىل  يساعد  مما  لها؛ 

الدعم . ٥ لتقديم  األكاديمي  الدعم  مركز  تدشني 
األكاديمي للطلبة.
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تخصيص لجنة لدراسة أوضاع الطلبة ممن هم . ٦
تناسب  ووضع خطة  األكاديمية،  املالحظة  تحت 
الكلية،  للمحافظة عىل مستواهم يف  طالب  كل 

وتحسني وضعهم الدرايس ملواصلة دراستهم.

تم تخصيص . ٧ املفتوح؛ حيث  الباب  اتباع سياسة 
ساعات معينة من يوم الخميس إلتاحة الفرصة 
للطلبة واملوظفني للتواصل املبارش مع عمادة الكلية.

سادسًا: الجامعات والكليات الخاصة
² جامعة صحار:

إدخال التحسينات يف الربنامج التأسييس؛ حيث تم  �
إضافة فصل درايس جديد يف العام األكاديمي 201٨ / 
2019م كدعم للطلبة لاللتحاق بربامجهم الجامعية، 
املطلوبة. األكاديمية  املعايري  جميع  استوفوا  وقد 

اعتماد برنامج الهيئة املهنية؛ حيث تم اعتماد ثالثة  �
وتكنولوجيا  الحاسوب  كلية  من  جامعية  برامج 

املعلومات من قبل جمعية الحاسبات األسرتالية.

² كلية صور الجامعية:
الجودة  � نظام  ليغطي  الجودة  دليل  إعداد  مبادرة 

الكاملة يف أنشطة الكلية املختلفة بما فيها التعليم 
والبحث العلمي والخدمات املجتمعية.

عىل  � ويشتمل  امليداين،  للتدريب  اإلرشادي  الدليل 
الطلبة  توجيه  يف  تساعد  تفصيلية  معلومات 
ضمن  امليداين  بالتدريب  القيام  خالل  وإرشادهم 

متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس.

² الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان:
بتخصصات  � برامج ماجستري جديدة  ثمانية  تقديم 

فرعية مختلفة.

تطوير اسرتاتيجية البعد الدويل. �

� ."SAP" التدريب عىل نظام

² جامعة الشرقية:
�  )Moodle( تطوير منصة للتعليم والتعلم عن بعد

بني  والتواصل  املعلومات  تبادل  سهولة  أجل  من 
املشاركني يف العملية التعليمية.

² جامعة ظفار:
�  )ASIC( مـــن  الـــدويل  االعتمـــاد  عـــىل  الحصـــول 

الربيطانيـــة؛ حيـــث تـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل الهيئـــة 
واملعاهـــد  للكليـــات  األكاديمـــي  لالعتمـــاد  الدوليـــة 

األوىل.  الدرجـــة  مـــن  بتصنيـــف 

االنخـــراط يف االعتمـــاد األكاديمـــي وفـــق متطلبـــات �
 Association to Advance Collegiate 

Schools of Business )AACSB(

² كلية الشرق األوسط:
الحصول عىل عضوية بدرجة معاون وعضو متقدم  �

يف هيئة التعليم العايل املتقدم، باململكة املتحدة، 
ويوفر هذا االشرتاك إمكانية الوصول إىل موارد هيئة 
التعليم العايل املتقدم املختلفة املتعلقة بالدراسات 
التعليم  مناهج  يف  واألساليب  االتجاهات  حول 
تسهيالت  كذلك  الكلية  ويمنح  الحالية،  والتعلم 
مواضيع  أحدث  اإلنرتنت حول  عرب  ندوات  لحضور 
اآلخرين  املمارسني  مع  والتفاعل  والتعلم  التعليم 

عىل املستوى الدويل.

األكاديميـــة  � الكتابـــة  دعـــم  تقديـــم  مبـــادرة  إطـــالق 
ضمـــن املقـــررات األساســـية الـــيت تحتـــوي عـــىل جـــزء 
كبـــري مـــن الكتابـــة، وذلـــك كنشـــاط منظـــم ومخطـــط 
لـــه؛ لتعزيـــز مهـــارات الكتابـــة األكاديميـــة للطلبـــة؛ 
حيـــث تـــم اختيـــار )1٦( مقـــرراً ،وتضمـــني )111( مقـــرراً 

جديـــداً لتطبيـــق هـــذا الدعـــم.

² كلية مزون
الحصول عىل االعتماد الدويل من منظمة االعتماد  �

 Premier( وبمستوى رائد ASIC الربيطانية الدولية
.)Institution
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الفصل األول

مؤشرات تعليمية عن 
التعليم والتدريب المهني

الباب الثالث

التعليم والتدريب 
المهني 
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شكل رقم )1٧( إجمايل عدد الطلبة امللتحقني بمسارات التعليم والتدريب املهين 

حسب نوع املسار والجنس يف العام األكاديمي 201٨ / 2019م

أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني

بلغ عدد الكليات املهنية يف السلطنة )٨( كليات موزعة عىل محافظات السلطنة، وتقدم )٧( منها برامج هندسية 
وتجارية وزراعية وحرفية، وكلية واحدة متخصصة يف مجال العلوم البحرية. ويبني الشكل رقم )20(  إجمايل 
أعداد الطلبة واملتدربني املسجلني يف الكليات املهنية، والكلية املهنية للعلوم البحرية للعام األكاديمي 2019/201٨م 

وتوزيعهم حسب املسار التعليمي والتدرييب والجنس ونسب التوزيع.

يشري مؤرش الجنس إىل وجود فرق بسيط يف نسبة اإلناث من اإلجمايل العام للمسجلني يف التعليم والتدريب 
املهين حيث بلغت نسبة اإلناث لهذا العام االكاديمي حوايل )4٧%( ونسبة الذكور حوايل )٥3%(. ويالحظ أن مقدار 
الفارق ضئيل بني النسبتني حيث بلغ ) ٦%(، كما يالحظ زيادة يف إجمايل اإلناث امللتحقات بالتعليم والتدريب 
املهين  حيث كان عدد اإلناث يف العام األكاديمي السابق 201٧/ 201٨م حوايل )449٨(، وبلغ إجمايل الخريجني 

للمسارات كافة )101٧٦(.

 مسار الدبلوم املهين

مسار التلمذة املهنية

مسار الدورات 
التدريبية املهنية

اإلجمايل

اإلجمايلالنسبةإناثالنسبةذكور

1572%44.21982%55.83554

اإلجمايلالنسبةإناثالنسبةذكور

104%1000%0104

اإلجمايلالنسبةإناثالنسبةذكور

1032%72.2398%27.81430

اإلجمايلالنسبةإناثالنسبةذكور

2708%53.22380%46.85088
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الفصل الثاني

أبرز مشاريع وبرامج 
التعليم والتدريب المهني

الباب الثالث

التعليم والتدريب 
المهني 
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•  مشــروع صيانــة وتوســعة ورشــة تقنية 
السيارات في الكلية المهنية بصاللة

قامت املؤسسة التنموية للرشكة الُعمانية للغاز الطبيعي 
املسال بتمويل املرشوع؛ وذلك ضمن مبادراتها يف تعزيز 
بالخدمات  لالرتقاء  الرامية  الحكومية  الجهود  ودعم 
املقدمة للمجتمع؛ إذ يهدف املرشوع إىل تجهيز الورشة 

بأحدث املعدات.

•  مشروع تدريبي  لتطوير خريجي الدبلوم 
العام )الكلية المهنية بصاللة(

للطاقة،  ظفار  رشكة  من  بتمويل  الربنامج  هذا  أىت 
خريجي  من  عمل  عن  الباحثني  تدريب  إىل  ويسعى 
الدبلوم العام، وتأهيلهم للحصول عىل رخصة مزاولة 

مهنة )فين توصيالت كهربائية منازل(.

•  مشــروع تجهيز مختبــر )الفاب الب( في 
الكلية المهنية بالسيب 

التصنيع  يقدم  احرتايف  معمل  عن  عبارة  واملرشوع 
بتقنيات  وأجهزة  آالت  عىل  ويحتوي  لألفراد،  الرقمي 
حديثة للرشكات واملصانع، وسيتم إنجاز املرشوع )طور 
التنفيذ( بتمويل من رشكة كيمجي سوبر كل، والرشكة 
الُعمانية للغاز الطبيعي املسال، ورشكة النفط الُعمانية.

•  مشــروع تصنيع ســفينة تدريب "ســفينة 
اللبان" في الكلية المهنية للعلوم البحرية 

بالخابورة
للرشكة  التنموية  املؤسسة  من  بتمويل  املرشوع  أُنجز 
اللبان؛  برشاء سفينة  املسال  الطبيعي  للغاز  الُعمانية 
وتطوير  الشباب،  تدريب  إىل  املرشوع  يهدف  حيث 

مهاراتهم العلمية والعملية يف القطاع البحري.

•  برنامج تعــاون بين وزارة القوى العاملة 
ومجلــس الجمعيــات التعاونيــة بالمملكة 
العربيــة الســعودية فــي مجــال المالحة 
البحريــة والصيــد )الكلية المهنيــة للعلوم 

البحرية بالخابورة(
اململكة  بني  املشرتك  التعاون  إطار  الربنامج ضمن  أىت 
دعم  إىل  ويهدف  والسلطنة،  السعودية  العربية 
وتعزيز جهود وزارة القوى العاملة يف استدامة الدعم 
املجتمعي لتدريب وتطوير قدرات الطلبة السعوديني يف 

التخصصات البحرية. 

•  مشــروع تطوير الكــوادر البحرية لطالب 
)الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة(

جاء املرشوع بتعاون مشرتك بني وزارة القوى العاملة 
بالخابورة  البحرية  للعلوم  املهنية  بالكلية  ممثلة 
الخريجني  لتدريب  البحري؛  للنقل  الُعمانية  والرشكة 
البحرية  ُعمان  كلية  تقدمها  اليت  الدورات  مختلف  يف 
الدولية تمهيداً للحصول عىل شهادة الكفاءة البحرية.

•  برنامج تدريبي لتدريب التخصصات البحرية 
)أكاديمية السلطان قابوس البحرية(

نُفذ الربنامج بالتعاون بني وزارة القوى العاملة وقيادة 
الخربة  لزيادة  وذلك  العمانية؛  السلطانية  البحرية 
امليدانية لطلبة الكلية املهنية للعلوم البحرية بالخابورة، 

وتدريبهم عملياً عىل منت أسطول متخصص.
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الفصل الثالث

االبتكار والريادة في 
التعليم والتدريب المهني

الباب الثالث

التعليم والتدريب 
المهني 



1٠1



1٠٢

الكلية المهنية بعبري

)power bank( مشروع أداة للشحن  •
عبـــارة عـــن أداة لشـــحن العديـــد مـــن األجهـــزة، مثـــل: 
الكمبيوتـــر  وأجهـــزة  النقالـــة،  والهواتـــف  الكامـــريات، 
الطاقـــة  وينتـــج  األجهـــزة،  مـــن  وغريهـــا  املحمولـــة، 

للبيئـــة. وصديـــق  بنفســـه، 

•  مشروع لعبة مقياس درجة الحرارة 
درجة حرارة  قياس  األمهات صعوبة يف  بعض  تواجه 
املشكلة  هذه  ولحل  اليوم،  مدار  عىل  بدقة  الطفل 
الصحية؛ تم تصميم لعبة تساعد األم يف معرفة ما 
إذا كانت درجة حرارة الطفل أكرث من املعدل الطبيعي 
الحاجة  دون  ساعة،   )24( خالل  مئوية  درجة   )3٧(
إىل الذهاب إىل املستشفى لقياسها، ويأيت الجهاز عىل 
شكل أي لعبة قد تكون مع األطفال من عمر )3( أشهر 

إىل سنة أو سنة ونصف .

البحريــة  للعلــوم  المهنيــة  الكليــة 
بالخابورة

•  تحويل الطحالب إلى وقود 
تقوم فكرة املرشوع عىل إنتاج الوقود الحيوي واستخراجه 
تقليالً  كيميائية؛  مواد  أي  بدون  الطحالب  من خالل 

لالنبعاثات الكربونية.

الكلية المهنية بالسيب

•  القوالب العلفية التكميلية 
علفية،  لقوالب  منتج  جهاز  بابتكار  الكلية  طلبة  قام 
الحيوانات  تغذية  من  متنوعة  مصادر  عىل  تحتوي 
)بروتينات، وأمالح، ودهون، وكربوهيدرات، وحديد، 
من  مستغلة  وغري  متوفرة  مصادر  من  وفيتامينات( 
والشعري؛  والتمر،  القاشع،  مثل:  العمانية،  البيئة 

وذلك بهدف تسمني املاشية بأقل تكلفة.

الكلية المهنية بصاللة

•  جهاز االستزراع السمكي
)Farm Techno(

تم ابتكار الجهاز لالستزراع السميك والنبايت، وبتحكم 
أتوماتييك وإلكرتوين، وبتغذية ذاتية عن طريق الطاقة 
والحد  واملياه،  الطاقة  توفري  بهدف  وذلك  الشمسية؛ 

من التلوث.
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الفصل الرابع

تطوير جودة التعليم 
والتدريب المهني

الباب الثالث

التعليم والتدريب 
المهني 
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إعداد الخطط التشغيلية للكليات املهنية، مع إعداد  �
نماذج التقويم واملتابعة لتنفيذ هذه الخطط لضمان 
جودة تنفيذ أنشطة وفعالية املشاريع اليت تحتويها 

الخطط التشغيلية.

إعـــداد مســـودة الخطـــة االســـرتاتيجية للكليـــات املهنيـــة  �
مـــع أصحـــاب  2024م( ومناقشـــتها   -  2020( للفـــرتة 
املصلحـــة، مـــن خـــالل ورشـــة العمـــل الـــيت عقـــدت يف 
مركـــز ُعمـــان للمؤتمـــرات واملعـــارض مطلـــع ديســـمرب 

2019م.

بتنفيذ  � العاملة  القوى  بوزارة  الجودة  دائرة  قيام 
أهم  عىل  لالطالع  املهنية  للكليات  تقييمية  زيارات 

التطورات والتحديثات الجارية أو اليت نفذت بها.

إعادة تشكيل مجلس أمناء الكليات املهنية ومجالس  �
من   )%٥0( مشاركة  معيار  وفق  املهنية،  الكليات 
ممثيل القطاع الخاص، و)٥0%( من ممثيل الوزارة، 
تشغيل  لتسهيل  "تنفيذ"؛  مبادرة  إطار  يف  وذلك 
العايل يف مؤسسات  التعليم  مخرجات مؤسسات 

القطاع الخاص، وبدأ أعمال هذه املجالس.
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جاء التقرير السنوي للتعليم لعام 2019م ترجمة الختصاصات مجلس 
أنواعه  بجميع  التعليم  جودة  مستوى  وتقييم  متابعة  حول  التعليم 
ومراحله، واتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة لضمان جودة مخرجاته؛ إذ 
املدريس  التعليم  قطاع  التعليمية يف  املؤرشات  أهم  التقرير  استعرض 
والعايل والتعليم والتدريب املهين، كما يوضح أبرز املشاريع اليت أنجزتها 
املؤسسات التعليمية بشكل عام، واإلنجازات الطالبية يف مجال االبتكار 

بشكل خاص يف شى مستويات التعليم وتخصصاته. 

لراسمي السياسات التعليمية، ومتخذي  إنَّ هذا التقرير يعد مرجعاً 
القرار واملهتمني بقطاع التعليم؛ إلعداد الخطط وتنفيذها وتقييمها، 
التنمية  يف  فاعل  بشكل  تسهم  اليت  املنشودة  الجودة  إىل  وصواًل 

املستدامة للسلطنة. 

الخاتمة
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