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تسعى سلطنة عمان وهي تستشرف املستقبل يف ظل التطورات واملستجدات املتسارعة، إىل تعزيز قدراتها التن�افسية على اخلارطة العاملية، وعلى وجه اخلصوص يف 
مجال التعليم بمنظومته الواسعة، وذلك من خالل مراجعة وتطوير اخلطط والربامج التعليمية، والعمل على جتويدها، والريق بمستوى ونوعية نواجتها، وصواًل إىل إعداد 
كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على املنافسة يف سوق العمل بمختلف قطاعاته ومجاالته محليًا وإقليميًا ودوليًا، وبما يتواءم مع متطلبات وخصائص القرن احلادي والعشرين.

 ويأيت ذلك يف الواقع استجابة للرؤى املستنرية لقائد البالد املفدى حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – حفظه هللا ورعاه - الذي أكد يف العديد من 
خطاباته السامية، على مكانة التعليم وأهمية مراجعة سياساته وتطويرها، وعدَّ ذلك من أبرز أولويات املرحلة احلالية، حيث قال – أيده هللا- يف خطابه السايم يف دور 
االنعقاد السنوي للفرتة اخلامسة بمجلس عمان 2012م » ... فإنه من أولويات املرحلة اليت نمر بها واملرحلة القادمة اليت نستشرفها مراجعة سياسات التعليم وخططه 
بالوعي واملعرفة  بن�اء جيل مسلح  إىل  والتطور احلضاري وصوال  العليم  التقدم  اليت يفرضها  الوطن واملتطلبات  اليت يشهدها  املتغريات  بما يواكب  وبرامجه وتطويرها 

والقدرات املطلوبة للعمل املفيد«.

وتعكس تلك املشاريع واخلطط التطويرية حرص السلطنة على مواكبة التطورات العاملية يف مجال التعليم، وإعداد املوارد البشرية، واالستفادة من خربات وبرامج 
املنظمات الدولية العاملة يف مجال الرتبي�ة والتعليم مثل منظمة اليونسكو اليت اعتمدت رؤية عاملية للتعليم للجميع حبلول عام 2030م، وغريها من املؤسسات الدولية اليت 
تسعى إىل الريق بالتعليم وحتقيق الرؤى واألهداف اليت من شأنها اإلسهام يف حركة التطور العملي والتكنولويج يف عاملنا املعاصر، وتفعيل التواصل العليم والثقايف واحلضاري 

بني مختلف ثقافات العالم وشعوبه.

وسريًا على خطى النهج التربوي السايم جلاللة السلطان املعظم- حفظه هللا ورعاه- أوىل مجلس التعليم عملية رسم السياسات التعليمية أهمية بالغة، معتمدًا يف ذلك 
على اخلطط والربامج االسرتاتيجية املبني�ة على الدراسات والبحث املستفيض، ويف الوقت ذاته يعمل املجلس على متابعة تنفيذ تلك السياسات والربامج والعمل على 

تطويرها، وذلك باعتب�ارها منطلقًا لتحقيق اجلودة والتطوير املستمر.

وعليه يسر املجلس أن يصدر هذا التقرير، الذي يعرض أبرز املشاريع والربامج اليت نفذت يف قطاع التعليم خالل هذه املرحلة، واليت يسعى املجلس من خاللها إىل حتقيق 
أهداف اخلطة املوضوعة لهذا القطاع، وقد شمل التقرير بني دفتي�ه؛ التعليم املدريس، والتعليم العايل بمساراته األكاديمية، والتقني�ة، والتطبيقية والصحية وغريها، إضافة 
إىل برامج ومشاريع الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم واليت تتعلق بعملية تقييم مؤسسات التعليم العايل وبرامجها التعليمية، وضمان اجلودة، والتحضري ملرحلة االعتماد 

الربناميج واملؤسيس، واإلطار الوطين للمؤهالت يف السلطنة. كما يوفر التقرير قدرًا مناسبًا من املؤشرات التعليمية اإلحصائي�ة. 

ويتوجه املجلس بالشكر للوزارات واجلهات املسؤولة عن قطاع التعليم كافة، للجهود اليت تب�ذلها يف سبي�ل تطوير التعليم وجتويد نواجته، داعني املوىل - عز وجل - أن حيفظ 
وطنن�ا الغايل عمان، وأن يديم على جاللة السلطان املعظم – أعزه هللا – ثوب الصحة والعافية والعمر املديد، وأن ينعم على ثرى هذا البلد الطيب بالرخاء واالزدهار.

خالد بن هالل بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البالط السلطاين

رئيس مجلس التعليم
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مقدمة

تسعى األهداف الستة للتعليم للجميع املتفق عليها دوليًا إىل تلبي�ة حاجات التعلم جلميع األطفال، والشباب، والكبار حبلول عام 2015م، وقد حققت سلطنة عمان 
جل تلك األهداف، وخاصة تلك املرتبطة بنشر التعليم وتوفريه للجميع، وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف جميع أنواع التعليم ومراحله. وقد أشادت العديد من 
املنظمات بما حققته السلطنة يف هذا اجلانب ومنها: منظمة األمم املتحدة للرتبي�ة والعلم والثقافة )اليونسكو(، والبنك الدويل، وبينت تقارير متابعة إطار التعليم 

للجميع بأن السلطنة قد حققت بعض األهداف قبل الفرتة الزمني�ة املحددة لتحقيقها.

وانطالقًا من تلك اإلجنازات يف مجال نشر التعليم وتطويره ركزت السلطنة يف السنوات اخلمس الماضية على تقييم تلك اإلجنازات بهدف الوقوف على جوانب 
التربوي املتضمن يف  الفكر  اليت حباجة إىل تغيري وتطوير؛ سعيًا لتحقيق اجلودة، منطلقة يف ذلك من  التعلييم من أجل تعزيزها، وحتديد اجلوانب  النظام  القوة يف 
خطابات وتوجيهات صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه هللا ورعاه - وبن�اًء عليه فقد رصد مجلس التعليم ما تم إجنازه يف تلك الفرتة يف 

تقريره الذي أصدره بعنوان مسرية التعليم يف سلطنة عمان 2014م.

واستمرارًا جلهود املجلس يف تنفيذ اختصاصاته املرتبطة بمتابعة شؤون التعليم، ورصد ما تم إجنازه من مشاريع وبرامج، يأيت التقرير السنوي عن التعليم لعام 2015م 
لريصد أبرز املشاريع والربامج اليت تم تنفيذها يف ذلك العام، ليساعد ذلك التقرير راسيم السياسات ومتخذي القرار على بن�اء اخلطط املستقبلية واختاذ القرارات 

املناسبة وفق مؤشرات تعليمية وبي�انات واضحة. 

ويتكون التقرير من أربعة أبواب:
استعرض الباب األول املؤشرات التعليمية ويتكون من ثالثة فصول، الفصل األول: مؤشرات تعليمية حول التعليم املدريس حيث عرض مؤشرات إحصائي�ة حول 
التعليم قبل املدريس من حيث أعداد الطلبة ومدارس رياض األطفال وصفوف التهيئ�ة، ومؤشرات إحصائي�ة حول التعليم املدريس احلكويم، فبني أعداد الطلبة 
واملدارس ونسب االلتحاق ونسب االنقطاع عن الدراسة ونسب اإلعادة والكثافة الطالبي�ة وغريها من املؤشرات ذات العالقة، وكذلك عرض مؤشرات إحصائي�ة 
حول التعليم املدريس اخلاص، فأوضح النمو يف عدد املدارس اخلاصة وعدد الطلبة املقيدين بها، كما بني مؤشرات إحصائي�ة حول املوارد البشرية واإلنماء املهين 
من حيث أعداد الهيئ�ات التدريسية واإلدارية ونسب التعمني. أما الفصل الثاين: مؤشرات تعليمية حول التعليم العايل فقدم مؤشرات إحصائي�ة للعام األكادييم 
واجلامعات  التطبيقية  العلوم  وكليات  قابوس،  السلطان  جامعة  من:  كل  يف  املطروحة  والتخصصات  والربامج  واخلريجني  املقيدين  الطلبة  حول  2016/2015م 
والكليات اخلاصة، والكليات التقني�ة، واملعاهد الصحية. الفصل الثالث: مؤشرات تعليمية حول التعليم والتدريب املهين، حيث وضح مؤشرات إحصائي�ة حول 

الطلبة املقيدين واملتدربني يف مراكز التدريب املهين ومعاهد تأهيل الصيادين.

نفذتها  واليت  املدريس  التعليم  وبرامج  مشاريع  أبرز  األول:  الفصل  فصول:  ثالثة  من  ويتكون  2015م  عام  يف  املنفذة  والربامج  املشاريع  أبرز  على  الثاين  الباب  وركز 
وزارة الرتبي�ة والتعليم عام 2015م مثل: قانون التعليم املدريس، ومشروع نظام املؤشرات التعليمية، ومشروع معايري املناهج، ومشروع معايري املعلم. الفصل الثاين: 
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أبرز مشاريع وبرامج التعليم العايل: فوضح أبرز املشاريع والربامج يف جامعة السلطان قابوس كمشروع احلصول على االعتماد األكادييم الدويل لبعض الربامج، 
وزارة  نفذتها  اليت  والربامج  املشاريع  ألبرز  تطرق  ثم  العماين،  العمل  سوق  ومتطلبات  احتي�اجات  مع  العايل  التعليم  مؤسسات  مخرجات  ملواءمة  الوطين  واملشروع 
التعليم العايل مثل: مشروع مؤشرات األداء، ومسح اخلريجني 2015م، واخلطة االسرتاتيجية لكليات العلوم التطبيقية، ومنظومة العمل اإللكرتوين )أساس(، كما 
تن�اول مشاريع وبرامج الكليات التقني�ة مثل: مشروع تطوير برامج وختصصات الكليات التقني�ة، وتطبيق التعليم اإللكرتوين يف العملية التعليمية التعلمية يف الكليات 
التقني�ة، ثم ختم الفصل ببي�ان أبرز املشاريع والربامج اليت نفذتها املعاهد الصحية، واليت من بينها مشروع مراجعة برامج الدبلوم العام وبرامج الدبلوم التخصيص. 

الفصل الثالث: أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب املهين مثل مشروع تطوير مناهج مسار دبلوم التعليم املهين، ومشروع رفع جودة التعليم والتدريب املهين.

الباب الثالث أفرد لضمان جودة التعليم العايل حيث ركز على أبرز مشاريع وبرامج الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم يف عام 2015م واليت من أهمها: مشروع التقويم 
مقابل املعايري املؤسسية، ومشروع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت. 

البحث  الثاين فتن�اول  الفصل  أما  التعليم املدريس،  العليم يف  البحث  الفصل األول:  العليم ويتضمن ثالثة فصول،  للبحث  الرابع واألخري فقد خصص  الباب  أما 
العليم يف التعليم العايل، فتطرق إىل البحث العليم يف جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية واجلامعات والكليات اخلاصة والكليات التقني�ة واملعاهد 

الصحية. والفصل الثالث: البحث العليم يف الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم. 

ويف اخلتام نأمل أن حيقق هذا التقرير األهداف املنشودة منه، وأن يكون منطلقًا ملراجعة السياسات التعليمية واختاذ القرارات املناسبة لتطويرها سعيًا لضمان جودة 
التعليم يف السلطنة وإعداد أجيال تسهم بفاعلية يف املسرية التنموية لهذا الوطن الغايل حتت قيادة حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – 

حفظه هللا ورعاه- واحلمد هلل رب العاملني.
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الباب األول
مؤشرات تعليمية
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 الفصل األول
مؤشرات تعليمية حول التعليم المدرسي
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التعليم قبل المدرسي

تويل وزارة الرتبي�ة والتعليم اهتماًما كبرًيا بالتعليم قبل املدريس، الذي يضم رياض األطفال وصفوف التهيئ�ة ومدارس تعليم القرآن الكريم، وتعمل على رفع نسبة االلتحاق 
فيه من خالل تشجيع إسهام القطاع اخلاص يف توفري هذه اخلدمة، حيث وصل معدل التحاق األطفال اإلجمايل يف التعليم قبل املدريس برياض األطفال بمسمياتها املختلفة 
إىل نسبة )53.6%( من إجمايل عدد السكان يف عمر )4-5( سنوات وذلك للعام الدرايس 2015/2014م، وبلغ معدل االلتحاق الصايف لألطفال يف عمر )4-5( سنوات نسبة 
)40.6%(. ويبني الشكل رقم )1( عدد املدارس والطلبة يف رياض األطفال يف العام الدرايس 2015/2014م، والشكل رقم )2( يوضح بي�انات إحصائي�ة حول صفوف التهيئ�ة 

ومدارس تعليم القرآن الكريم. 

شكل رقم )1(
عدد المدارس والطلبة في رياض األطفال للعام الدراسي 2015/2014م
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شكل رقم )2(
صفوف التهيئة ومدارس تعليم القرآن الكريم
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جدول رقم )1(
أعداد المدارس والطلبة للعام الدراسي 2015/2014م

نوع التعليم
الطلبةالمدارس

اإلجماليإناثذكوراإلجماليمشتركإناثذكور

مدارس التعليم 
األسايس

234234648536--احللقة األوىل)4-1( 4437129290

29016214531احللقة الثاني�ة)10-5( 4619011 4790260980

2752752961063932935--احللقتان معا 42

16211926297713400مدارس التعليم العام

67200941621636310-3928الصفني )12-11(

34519251110482633762601اإلجمايل 46523522

المدارس والطلبة في التعليم المدرسي الحكومي

بلغ عدد املدارس احلكومية للحلقات كافة )1048( مدرسة يف العام الدرايس 2015/2014م، تضم )523522( طالبًا وطالبة، بنسبة نمو سنوي قدره )0,26%( للمدارس ونسبة 
)0,42%( للطلبة، ويوضح اجلدول رقم )1( توزيع املدارس والطلبة حسب نوع املدارس للعام الدرايس 2015/2014م.
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شكل رقم )3(
الكثافة الصفية في التعليم المدرسي

الكثافة الصفية في التعليم المدرسي

يوضح الشكل رقم )3( الكثافة الصفية املحددة يف كل من احللقة األوىل، واحللقة الثاني�ة من التعليم األسايس، والتعليم ما بعد األسايس، ومتوسط الكثافة الصفية بها يف 
العام الدرايس 2015/2014م.
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شكل رقم )4(
نصاب المعلم من الطلبة في التعليم الحكومي والخاص للعام الدراسي 2015/2014م

نصاب المعلم من الطلبة في التعليم الحكومي والخاص

الطلبة، وهذا األمر  البشرية من حيث عدد املعلمني مقارنة مع أعداد  املوارد  الطلبة أحد املؤشرات املهمة املستخدمة يف قياس مستوى مدخالت  ُيعدُّ نصاب املعلمني من 
يرتبط بعدد الطلبة بكل مدرسة، وكثافة عددهم يف كل غرفة صفية، ويبني الشكل رقم )4( متوسط نصاب املعلم من الطلبة يف التعليم احلكويم واخلاص يف العام الدرايس 

2015/2014م.
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االلتحاق واإلعادة واالنقطاع عن الدراسة

يوضح اجلدول رقم )2( نسب االلتحاق للعام الدرايس 2015/2014م، أما اجلدول رقم )3( فيوضح نسب اإلعادة للمدارس احلكومية واخلاصة حسب الصف واجلنس، 
وتشري البي�انات الواردة يف ذلك اجلدول  إىل تاليش نسب اإلعادة يف صفوف احللقة األوىل؛ وذلك نتيجة لنظام التقويم املعتمد يف الوزارة لهذه احللقة، والذي يقتيض انتقال 
النسبة  بلغت  حيث  العاشر،  الصف  يف  اإلجمايل  املستوى  على  اإلعادة  نسب  ارتفاع  فيالحظ   )12-5( الصفوف  لبقية  بالنسبة  أما  عالجية،  خبطة  آلخر  صف  من  الطالب 
.9%(، تليها نسبة الصف اخلامس )7.39%(، ثم الصف احلادي عشر )6.33%(. وعلى مستوى اجلنس يالحظ ارتفاع نسب اإلعادة لدى الذكور مقارنة باإلناث يف  44(

الصفوف كافة )5-12(، ويرتفع الفرق بني اجلنسني بشكل ملحوظ يف الصف العاشر، حيث بلغت نسبة اإلعادة للذكور )12,06%( مقابل )6,73%( لإلناث.

جدول رقم )2(
نسب االلتحاق حسب الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2015/2014م

الصفوف

نسب االلتحاق 
اإلجمالي %

نسب االلتحاق
الصافي %

نسب االلتحاق الصافي 
المعدل %

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

)6-1(101,8101,3101,696,395,79698,897,798,3

)9-7(101,4101,5101,483,384,88495,995,295,6

)12-10(9593,994,577,581,379,385,285،885,6
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ويبني اجلدول رقم )4( نسب االنقطاع عن الدراسة يف املدارس احلكومية يف العام 2015/2014م، حيث يتضح ارتفاع نسبة االنقطاع بشكل ملحوظ لدى الطلبة يف الصف 
احلادي عشر، إذ بلغت النسبة )2.99%(. وبشكل عام يالحظ أن نسبة االنقطاع لدى الذكور أعلى من اإلناث على مستوى الصفوف )5-12( خاصة يف الصف احلادي عشر، 

حيث بلغت نسبة الذكور املنقطعني )3.96%( مقابل )1.98%( لإلناث، ولعل ذلك يعود ألسباب اقتصادية أو اجتماعية خيتص بها الذكور دون اإلناث.

جدول رقم )3(
نسب اإلعادة للمدارس الحكومية والخاصة حسب الجنس والصف للعام الدراسي 2015/2014م

جدول رقم )4(
نسب االنقطاع عن الدراسة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2015/2014م

الجنس/
اإلجمالي123456789101112الصف

0.00.00.00.09.018.06.677.016.9112.068.635.17.97ذكور

0.00.00.00.05.654.034.012.992.626.733.91.784.01إناث

.0.00.00.00.07.396.075.365.044.829اإلجمايل 446.333. 476.03

الجنس/
123456789101112الصف

0,00,00,00,00,040,040,060,040,050,043,961,45ذكور

0,00,00,00,00000001,980,28إناث

0,00,00,00,00,020,020,030,020,020,022,990,88اإلجمايل

الصف

الصف

الجنس

الجنس
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مدارس وبرامج التربية الخاصة

بلغ إجمايل الطلبة امللتحقني بمدارس الرتبي�ة اخلاصة )496( طالًبا وطالبة يف العام الدرايس 2015/2014م، بينما بلغ إجمايل عدد املعلمني بهذه املدارس )327( معلًما ومعلمة 
منهم )279( معلًما عماني�ا. ويوضح اجلدول رقم )5( أعداد الطلبة واملعلمني يف مدارس الرتبي�ة اخلاصة الثالث. كما بلغ عدد مدارس التعليم األسايس املطبقة لربنامج دمج 
التعلم )590(  العام الدرايس 2014/ 2015م، كما بلغ عدد املدارس املطبقة لربنامج معاجلة صعوبات  األطفال ذوي اإلعاقة )205( مدارس، تضم )1568( طالًبا وطالبة يف 
ا، أما بالنسبة لربنامج النطق والتخاطب فقد بلغ عدد املدارس املنفذة 

ً
مدرسة، وبلغ عدد املعلمني )1225( معلًما ومعلمة، يف حني بلغ عدد املشرفني على الربنامج )80( مشرف

للربنامج على مستوى السلطنة )83( مدرسة، واستهدف )760( طالًبا وطالبة، ويعمل على تقديم اخلدمة لهم )40( أخصايئ نطق وختاطب.

جدول رقم )5(
أعداد الطلبة والمعلمين بمدارس التربية الخاصة للعام الدراسي 2015/2014م

المدارس
الطلبة

المعلمون

وافدعماني

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

125611867758261218الرتبي�ة الفكرية

10960169109010011617األمل لإلعاقات السمعية

85561معهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني 4118799710313

319177496352اإلجمايل 44279272148
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التعليم المستمر

الذكور واإلناث إىل 50% مع نهاية عام 2015م، وقد أظهر تعداد عام 2010م تطورات  العمرية )من 15 سنة فأكرث( من  الفئة  الوزارة إىل ختفيض نسبة األمية يف  هدفت خطة 
التعليم للجميع الذي نظمته  واضحة يف احنسار نسبة األمية مقارنة بتعداد عام 2003م. وقد استطاعت السلطنة حتقيق حتسن بنسبة جتاوزت 50% وفقًا لتوصيات مؤتمر 
اليونسكو )داكار2000م( قبل نهاية اخلطة اخلمسية الثامنة )2011-2015م(، حيث تشري البي�انات املتوافرة لدى املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات إىل اخنفاض نسبة األمية يف 
الفئة العمرية )15-44( لتصل إىل )2.2%( حىت عام 2015م. ومما جتدر اإلشارة إليه ارتفاع عدد اإلناث املتحررات من األمية عن عدد الذكور، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها: 

ظروف عمل األفراد، وقلة التشريعات امللزمة، وضعف الوعي حول أهمية محو األمية، وقلة التسهيالت املقدمة للدارسني، مثل: وسيلة النقل.

أما بالنسبة لتعليم الكبار الذي يب�دأ من الصف السابع وينتهي بنهاية الصف الثاين عشر؛ فإن الدراسة فيه تنقسم إىل قسمني: الدراسة املنتظمة يف املراكز حيث بلغ عدد 
2( دارسًا ودارسة يف العام الدرايس 2015/2014م، والدراسة املزنلية احلرة اليت بلغ فيها عدد الدارسني )1629( دارسًا ودارسة. 41 الدارسني  )42

التعليم المدرسي الخاص 

يشري الشكل رقم )5( إىل أعداد املدارس والطلبة واملعلمني يف املدارس اخلاصة األحادية وثن�ائي�ة اللغة والعاملية واملدارس الدولية يف العام الدرايس 2015/2014م.

شكل رقم )5(
أعداد المدارس والطلبة والمعلمين في التعليم المدرسي الخاص للعام الدراسي 2015/2014م
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النمو في أعداد المعلمين واإلداريين

يبني اجلدول رقم )6( أعداد املعلمني واإلداريني للعام الدرايس 2015/2014م حسب اجلنس ونوع التعليم واجلنسية.

جدول رقم )6(
أعداد المعلمين واإلداريين للعام الدراسي 2015/2014م حسب الجنس ونوع التعليم والجنسية

نوع 
التعليم

اإلداريونالمعلمون

وافدعمانيوافدعماني

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

احللقة األوىل 
)4-1(80110751115519899918-19071907-11

احللقة الثاني�ة 
)10-5(109 499699206483652752440434572371582812416

9احللقتان معا 4410 47711 42113401875321553421882722381452

11-256229485180372179940139التعليم العام

1الصفني)12-11( 462170631684791015805004399391-1

1369133186468775670366493344590694511535512071اإلجمايل
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شكل رقم )6(
االنخفاض التدريجي في نسب التعمين للمعلمين خالل األعوام 2012/2011م إلى العام 2015/2014م

التعمين في التعليم المدرسي

تشري اإلحصائي�ات إىل استمرار تزايد أعداد املعلمني غري العمانيني يف مدارس السلطنة بشكل عام، مع زيادة طفيفة يف عدد املعلمني العمانيني، وقد أدى ذلك إىل تراجع تدرييج 
لنسبة التعمني لتصل يف العام الدرايس 2015/2014م إىل)83.4%(، ويوضح الشكل رقم )6( االخنفاض التدرييج يف نسب التعمني يف وظيفة معلم حىت نهاية العام الدرايس 
2015/2014م. يالحظ من البي�انات الواردة يف الشكل رقم )6( ارتفاع نسبة التعمني عند اإلناث مقارنة بالذكور بفارق بلغ )19.35%(، ويعزى اخنفاض نسبة التعمني إىل ندرة 
اخلريجني العمانيني يف بعض التخصصات األمر الذي يضطر الوزارة إىل سد احتي�اجاتها بهذه التخصصات من غري العمانيني، إىل جانب رغبة بعضهم يف التمتع بمزايا التقاعد 
بعد إكمال احلد األدىن من سنوات اخلدمة، واإلحالة للتقاعد، ونقل اخلدمات، والوفاة ، وكذلك زيادة احتي�اجات الوزارة من املعلمني نتيجة لزيادة عدد الطلبة جزئًي�ا، ومن 

املتوقع أن تؤدي القرارات اليت أقرها مجلس التعليم مؤخًرا بشأن منهجيات إعداد املعلمني العمانيني إىل ارتفاع نسبة التعمني.
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 الفصل الثاني
مؤشرات تعليمية حول التعليم العالي
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أواًل: جامعة السلطان قابوس
الطلبة المقبولون والمقيدون في كليات الجامعة في العام األكاديمي 2016/2015م

سعت جامعة السلطان قابوس وحسب ما أتيح لها من إمكاني�ات إىل رفع طاقتها االستيعابي�ة يف مختلف برامجها األكاديمية )البكالوريوس والماجستري والدكتوراة(؛ إذ بلغ 
أعداد الطلبة املقبولني يف اجلامعة يف العام األكادييم 2016/2015م )3674( طالبًا وطالبة، التحق )57%( منهم بالكليات اإلنساني�ة، بينما التحقت النسبة املتبقية من الطلبة 

املقبولني )43%( بالكليات العلمية كما هو واضح يف الشكل رقم )7(. وقد شّكلت اإلناث ما نسبت�ه )57.5%( من مجموع الطلبة املقبولني يف ذلك العام.

 أما فيما يتعلق بتوزيع الطلبة املقبولني حسب محافظات السلطنة يف العام األكادييم 2016/2015م، فقد كان ملحافظة الداخلية موقع الصدارة؛ إذ بلغت النسبة أكرث من 
)21%( من إجمايل الطلبة املقبولني لهذا العام، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة بلغت )15.3%(، ثم محافظة جنوب الباطنة بنسبة )14.8%(، ثم محافظة مسقط بنسبة 

)14.5%(، بينما جاءت النسبة املتبقية من مختلف محافظات السلطنة األخرى.

شكل رقم )7(
نسبة الطلبة المقبولين في الكليات اإلنسانية والكليات العلمية للعام األكاديمي 2016/2015م
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النسبة2015/2014العام األكاديمي
المئوية

النسبة2016/2015
المئوية

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالكلـية / الجنس

6568151العلوم الزراعية والبحرية 4719.052680913358.3

9161856277217.09621877283917.6اآلداب والعلوم اإلجتماعية

13041357266116.3125413االقتصاد والعلوم السياسية 44259816.1

71492916الرتبيـة  4310.16551026168110.4

2074612268616.52032595262716.3الهندسة

4994239225.65054839886.1احلقوق

39968410836.638769710846.7الطب والعلوم الصحية

1163584742.91253704953.1التمريض

12391370260916.0110513692العلوم 47415.3

79178اإلجمايل العام 404163211007551857016121100

العام األكادييم  العامني األكاديميني 2015/2014م و2016/2015م، ففي  البكالوريوس يف جميع كليات اجلامعة يف  الطلبة املقيدين يف  يوضح اجلدول رقم )7( نسب توزيع 
2016/2015م بلغ إجمايل عدد الطلبة )16121(، منهم )7551( ذكرًا بنسبة )46.8%( و)8570( أنىث بنسبة )53.2%(. ويتضح من اجلدول أن أعلى نسبة من الطلبة مقيدة يف 
كلية اآلداب والعلوم االجتماعية حيث بلغت )17.6%(، تليها كلية الهندسة بنسبة )16.3%(، ثم كلية االقتصاد والعلوم السياسية بنسبة )16.1%(، ثم كلية العلوم بنسبة 

.)%15.3(

جدول رقم )7(
نسب توزيع طلبة البكالوريوس المقيدين في جميع الكليات في العامين األكاديميين 2015/2014 و 2016/2015م
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يوضح اجلدوالن رقم )8( ورقم )9( أعداد الطلبة املقيدين يف كليات اجلامعة للعامني األكاديميني 2015/2014م، و2016/2015م موزعني حسب املؤهل العليم واجلنس، ففي 
العام األكادييم 2016/2015م بلغ إجمايل عدد الطلبة املقيدين يف جميع الكليات يف املؤهالت كافة )17686( طالبًا وطالبة، منهم )8103( ذكر و)9583( أنىث، وقد بلغ عدد 

املقيدين يف مؤهل الدبلوم )1(، ويف مؤهل البكالوريوس )16121(، ويف مؤهل الدبلوم العايل )126(، ويف مؤهل الماجستري)1259(، ويف مؤهل الدكتوراة )179(.

جدول رقم )8(
أعداد الطلبة المقيدين في الكليات العلمية واإلنسانية للعام األكاديمي 2015/2014م

حسب المؤهل العلمي والجنس

المجموعالدكتوراةالماجستير الدبلوم العاليالبكالوريوسالدبلومالمؤهل العلمي

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالكلـية / الجنس

148282430415697467441778851---1448438398323-1الكليات العلمية

العلوم الزراعية 
6568151---والبحرية 471---1738551014246838671550

71861571631921617012862---20746122686---الهندسة

الطب والعلوم 
32124414184067191125---3996841083---الصحية

116358474---------116358474---التمريض

571371941125361308153228---1123913702609-1العلوم 40

3---الكليات اإلنساني�ة 433456579984585130286512798282048379251828974

اآلداب والعلوم 
916185627721131464134198261541100720183---اإلجتماعية 025

االقتصاد والعلوم 
55851---130413572661---السياسية 40---13591 4422801

71492916---الرتبيـة   43447211611923835725787912 442123

5---4855103---499423922---احلقوق 474781025

179178-1اإلجمايل العام 404163214585130434794122869761458 466935917825
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المجموعالدكتوراةالماجستير الدبلوم العاليالبكالوريوسالدبلومالمؤهل العلمي

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالكلـية / الجنس

1417538-1الكليات العلمية 408015---1392794184676122436141958556

العلوم الزراعية 
184058816245528651---5268091335---والبحرية 417

60801---20325952627---الهندسة 401562121076812788

الطب والعلوم 
417214111539572511---3876971084---الصحية 20

126370496---1-1---125370495---التمريض

1110513692-1العلوم 474---561 42198194362118115542735

33764730810630961263075348---الكليات اإلنساني�ة 4129285737 4253889130

اآلداب والعلوم 
962187728395101568126194271946106220323094---اإلجتماعية

االقتصاد والعلوم 
125413---السياسية 442598---6296158---13161 4402756

655102616812586111121253374291180313742177---الرتبيـة  

5615---5659115---505483988---احلقوق 421103

1755185701612130961264468131259751041798103958317686-1اإلجمايل العام

جدول رقم )9(
أعداد الطلبة المقيدين في الكليات العلمية واإلنسانية للعام األكاديمي 2016/2015م

حسب المؤهل العلمي والجنس
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جدول رقم )10(
أعداد الطلبة الخريجين في الكليات العلمية واإلنسانية لعام 2014م حسب المؤهل العلمي والجنس

الطلبة الخريجون في كليات الجامعة

يوضح اجلدوالن رقم )10( ورقم )11( أعداد الطلبة اخلريجني يف كليات اجلامعة للعامني 2014م، و2015م موزعني حسب املؤهل العليم واجلنس، ففي العام 2014م بلغ إجمايل 
1( بنسبة )55.9%( بينما بلغ إجمايل  عدد الطلبة اخلريجني يف جميع الكليات يف كافة املؤهالت )2630(، بلغ عدد الذكور منهم ) 1161( بنسبة )44.1%( وبلغ عدد اإلناث )469

13( بنسبة )44.4%( وبلغ عدد اإلناث ) 1685( بنسبة )%55.6(.  3(، بلغ عدد الذكور منهم ) 44 عدد الطلبة اخلريجني يف عام 2015م يف جميع الكليات يف كافة املؤهالت )029

المجموعالدكتوراةالماجستير الدبلوم العاليالبكالوريوسالمؤهل العلمي

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالكلـية / الجنس

175370910195766841260---5506211171الكليات العلمية

العلوم الزراعية 
4141833664108172---5791148والبحرية

3309131440-814223---298117415الهندسة

الطب والعلوم 
333885123-1212----3870108الصحية

155974---------155974التمريض

1العلوم 42284426---51318347150301451

5857851370---4905701060278411168131199الكليات اإلنساني�ة

اآلداب والعلوم 
108230338---99262652-82195277اإلجتماعية

االقتصاد والعلوم 
169212381---101828---159194353السياسية

1671الرتبيـة   4631327751022778105---2212995 20

8744131---5914---8235117احلقوق

10اإلجمايل العام 40119122312784111851842699101911611 4692630
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المجموعالدكتوراةالماجستير الدبلوم العاليالبكالوريوسالمؤهل العلمي

الجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالجملةإناثذكورالكلـية / الجنس

27578487156627171379---6276531280الكليات العلمية

العلوم الزراعية 
2111321378123201---74111185والبحرية

3الهندسة 44132476---1713304-4365145510

الطب والعلوم 
3344109153-1414----4492136الصحية

96372---------96372التمريض

81927235166277443---156255411العلوم

57575713323368101711الكليات اإلنساني�ة 432143-36829681650

اآلداب والعلوم 
31-2737643---110325435اإلجتماعية 403625 02

االقتصاد والعلوم 
205265470---51015---200255455السياسية

2---18313431733681013380113الرتبيـة   49282531

88591---61622---8243125احلقوق 47

1اإلجمايل العام 2021 41026123368101982002981171813 4416853 029

جدول رقم )11(
أعداد الطلبة الخريجين في الكليات العلمية واإلنسانية لعام 2015م حسب المؤهل العلمي والجنس



33

ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية والجامعات والكليات الخاصة والبعثات الخارجية

الطلبة المقبولون في التعليم العالي في العام األكاديمي 2016/2015م

تسعى احلكومة ممثلة بوزارة التعليم العايل إىل توفري مقاعد دراسية سنوية ملخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله لاللتحاق بالتعليم العايل. وتتوزع املقاعد الدراسية على 
مؤسسات التعليم العايل احلكومية، ومؤسسات التعليم العايل اخلاصة ) البعثات الداخلية(، والبعثات اخلارجية. وتعمل الوزارة على عقد اتفاقيات مع مؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص لتوفري منح دراسية للطلبة العمانيني لاللتحاق بمؤسسات التعليم العايل. ويف إطار التعاون والعالقات الثقافية والدولية اليت تعمل وزارة التعليم العايل على 
تعزيزها مع الدول الشقيقة والصديقة واجلامعات العاملية من خالل االتفاقيات ومذكرات التفاهم حتصل السلطنة على عدد من املنح اخلارجية لدرجة البكالوريوس يف عدد 

من اجلامعات العربي�ة والعاملية، ويبني الشكل رقم )8( توزيع الطلبة املقبولني للعام األكادييم 2016/2015م حسب نوع املؤسسات.

شكل رقم )8(
توزيع الطلبة المقبولين بالتعليم العالي للعام األكاديمي 2016/2015م حسب نوع المؤسسات
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• بلغت نسبة الطلبة املقبولني بالتعليم العايل من املتقدمني 76.3% يف العام األكادييم 2016/2015م.	
• بلغت نسبة الطلبة املقبولني بالتعليم العايل يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية %57	
• بلغ معدل االلتحاق بالتعليم العايل يف الفئة العمرية )18-22( من العمانيني )54.60%( يف العام األكادييم 2015/2014م، كما يوضحها الشكل رقم )9(	
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شكل رقم )9(
عدد المقيدين ومعدل االلتحاق بالتعليم العالي في الفئة العمرية 18-22 ) للعمانيين( 

عدد الطلبة املقيدينمعدل االلتحاق بالتعليم العايل للعمانني
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الطلبة الدراسون في كليات العلوم التطبيقية في العام األكاديمي 2015/2014م

يبني اجلدول رقم )12( أعداد الطلبة الدارسني يف كليات العلوم التطبيقية يف العام األكادييم 2015/2014م موزعني حسب التخصص الرئييس واجلنس، حيث بلغ إجمايل 
عدد الطلبة )6306(، منهم ) 1576( ذكرًا بنسبة )25%( و)4730( أنىث بنسبة )75%(. ويتضح من اجلدول أن أعلى عدد من الطلبة مقيد يف ختصص تكنولوجيا املعلومات 

حيث بلغ )2053( بنسبة )%32.5(.

جدول رقم )12(
أعداد الطلبة الدارسين في كليات العلوم التطبيقية حسب التخصص الرئيسي والجنس

للعام األكاديمي 2015/2014م

المجموعإناثذكورالتخصص الرئيسي

3192215الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها 40

36416892053تكنولوجيا املعلومات

30512191524الفنون اإلبداعية

32913641693اإلدارة والتجارة

226105331الرتبي�ة

12526الزراعة والبيئ�ة والعلوم املرتبطة بها

32107139العلوم الطبيعية والفزييائي�ة

157647306306اإلجمايل الكلي
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الطلبة في كلية العلوم الشرعية

يوضح اجلدول رقم )13( أعداد الطلبة املقيدين يف كلية العلوم الشرعية يف عام 2015م، موزعني حسب التخصص واملؤهل حيث بلغ إجمايل عدد طلبة املقيدين )963( طالبًا 
وطالبة منهم )598( ذكرًا و)365( أنىث.

جدول رقم )13(
أعداد الطلبة المقيدين في الكلية في الفصل األول )خريف 2015م(

المجموع البكالوريوس الدبلوم التخصصالجنسالسنة 

األوىل
36134170ذكور

1882100إناث

الثاني�ة
52125177ذكور

371061إناث 43

الثالثة
ذكور

205878الفقه وأصوله

4343-أصول الدين

115061الدراسات اإلسالميةإناث

الرابعة
ذكور

3072102الفقه وأصوله

2828-أصول الدين

---الفقه والدعوة

6161-الدراسات اإلسالميةإناث

204759963املجموع



37

جدول رقم )14(
أعداد الطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة حسب المؤسسة التعليمية والتخصص الرئيسي 

والجنس للعام األكاديمي 2015/2014م

المجموعإناثذكورالتخصص الرئيسيالمؤسسة التعليمية

اجلامعة األلماني�ة للتكنولوجيا 
يف عمان

113950اإلدارة والتجارة
51722اخلدمات الشخصية

411العلوم الطبيعية والفزييائي�ة 40181
39214253العمارة واإلنشاء

191369560الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها
156681تكنولوجيا املعلومات

3اإلجمايل 0284511 47

اجلامعة العربي�ة املفتوحة

9186731591اإلدارة والتجارة
439443882تكنولوجيا املعلومات

7166137الرتبي�ة
82139221الثقافة واملجتمع

151013212831اإلجمايل 

الطلبة الدراسون في الجامعات والكليات الخاصة في العام األكاديمي 2015/2014م

يوضح اجلدول رقم )14( أعداد الطلبة الدارسني يف اجلامعات والكليات اخلاصة يف العام األكادييم 2015/2014م موزعني حسب املؤسسة التعليمية والتخصص الرئييس 
45( بنسبة )%65.5(.  واجلنس، بلغ إجمايل عدد الطلبة )68752(، بلغ عدد الذكور ) 23723( بنسبة )34.5%( وعدد اإلناث )029
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الكلية احلديث�ة للتجارة والعلوم

36410261390اإلدارة والتجارة

36770العلوم الطبيعية والفزييائي�ة

61197258تكنولوجيا املعلومات

21115136الثقافة واملجتمع

4491اإلجمايل 4051854

الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

7476150اإلدارة والتجارة

203151العمارة واإلنشاء

18537222الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

25732ال ينطبق*

304151455اإلجمايل

الكلية العاملية للهندسة 
والتكنولوجيا

221941الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

21416تكنولوجيا املعلومات

243357اإلجمايل

الكلية العلمية للتصميم
172292العمارة واإلنشاء 46

2110361057الفنون اإلبداعية

3812651303اإلجمايل

جامعة الربييم

796237اإلدارة والتجارة 02

19116135العمارة واإلنشاء

154336490الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

44692736الصحة

29617672036اإلجمايل

*طلبة السنة التأسيسة أو لم يتم حتديد التخصص من قبل الطالب 
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جامعة الشرقية

1اإلدارة والتجارة 479 411088

36590626اخلدمات الشخصية

45356401الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

22818872115اإلجمايل

جامعة صحار

40317292132اإلدارة والتجارة

4811الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها 2011682

67499566تكنولوجيا املعلومات

58153211الرتبي�ة

20114811682الثقافة واملجتمع

415ال ينطبق*

31215الفنون اإلبداعية

121750766293اإلجمايل

جامعة ظفار

6اإلدارة والتجارة 4316482291

1212-العلوم الطبيعية والفزييائي�ة

3188119العمارة واإلنشاء

487508995الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

65105170تكنولوجيا املعلومات

22130152الرتبي�ة

5339531486الثقافة واملجتمع

16959228ال ينطبق*

3126129الفنون اإلبداعية

195336295582اإلجمايل
*طلبة السنة التأسيسة أو لم يتم حتديد التخصص من قبل الطالب 
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جامعة نزوى

19412391اإلدارة والتجارة 433

40516556العلوم الطبيعية والفزييائي�ة

193العمارة واإلنشاء 41360

172733905الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

789271005تكنولوجيا املعلومات

286412698الرتبي�ة

25810781336الثقافة واملجتمع

118639757الصحة

116558857050اإلجمايل

كليات وجلات للعلوم 
التطبيقية

465489954اإلدارة والتجارة

112264376الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

103274377تكنولوجيا املعلومات

68010271707اإلجمايل

كلية الربييم

67810011679اإلدارة والتجارة

2126تكنولوجيا املعلومات 40852

13108992الثقافة واملجتمع 209

2اإلجمايل 20025 4047 40

كلية البي�ان
5193198الثقافة واملجتمع

973الفنون اإلبداعية 02399

102495597اإلجمايل
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كلية اخلليج

19265042اإلدارة والتجارة 430

448162610تكنولوجيا املعلومات

12526061858ال ينطبق*

362612724898اإلجمايل

كلية الدراسات املصرفية 
والمالية

50711121619اإلدارة والتجارة

121288409ال ينطبق*

6281اإلجمايل 4002028

كلية الزهراء للبن�ات

0310310اإلدارة والتجارة

02تكنولوجيا املعلومات 492 49

0226226الثقافة واملجتمع

0326326ال ينطبق*

0625625الفنون اإلبداعية

017361736اإلجمايل

كلية الشرق األوسط

11731اإلدارة والتجارة 2072380

276794العمارة واإلنشاء

97093219الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها 02

2898961185تكنولوجيا املعلومات

245931025561اإلجمايل

*طلبة السنة التأسيسة أو لم يتم حتديد التخصص من قبل الطالب 
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كلية صور اجلامعية

3اإلدارة والتجارة 44395739

40801العمارة واإلنشاء 20

312960الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

2947451039تكنولوجيا املعلومات

70912اإلجمايل 491958

12713الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بهاكلية عمان البحرية الدولية 4916 20

12713اإلجمايل 4916 20

13811301268الصحةكلية عمان الطبي�ة

13811301268اإلجمايل

44323367الصحةكلية عمان لطب األسنان

44323367اإلجمايل

كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

155464619اإلدارة والتجارة

171العمارة واإلنشاء 20137

25951تكنولوجيا املعلومات 20

197679876اإلجمايل

2اإلدارة والتجارةكلية عمان للسياحة 43338581

2اإلجمايل 43338581

كلية كاليدوني�ان الهندسية
121022العمارة واإلنشاء

169618083504الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

170818183526اإلجمايل
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كلية مجان

8اإلدارة والتجارة 468911737

301216517تكنولوجيا املعلومات

44246الثقافة واملجتمع

310629939ال ينطبق*

1اإلجمايل 46117783239

كلية مزون

2568251081اإلدارة والتجارة

74133207تكنولوجيا املعلومات

107845952الثقافة واملجتمع

43718032240اإلجمايل

كلية مسقط

177388565اإلدارة والتجارة

459العمارة واإلنشاء

192544الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

134308442تكنولوجيا املعلومات

3347261060اإلجمايل

2372345اإلجمايل الكلي 02968752

*طلبة السنة التأسيسة أو لم يتم حتديد التخصص من قبل الطالب 
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المجموعإناثذكورالتخصص الرئيسي

6896اإلدارة والتجارة 471336

73119192الرتبي�ة

291336627الثقافة واملجتمع

123اخلدمات الشخصية

13619الدين و الفلسفة

21526الزراعة والبيئ�ة والعلوم املرتبطة بها

299513812الصحة

186273459العلوم الطبيعية والفزييائي�ة

8381164العمارة واإلنشاء

6487151الفنون اإلبداعية

22275052732الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

227124351تكنولوجيا املعلومات

417426986872اإلجمايل الكلي

جدول رقم )15(
أعداد الطلبة الدارسين في خارج السلطنة حسب التخصص الرئيسي والجنس للعام األكاديمي 2015/2014م

الطلبة الدراسون في خارج السلطنة للعام األكاديمي 2015/2014م

يبني اجلدول رقم )15( أعداد الطلبة الدارسني يف خارج السلطنة للعام األكادييم 2015/2014م موزعني حسب التخصص الرئييس واجلنس، بلغ إجمايل عدد الطلبة )6872(، 
بلغ عدد الذكور ) 4174( بنسبة )61%( وعدد اإلناث )2698( بنسبة )39%(. ويتضح من اجلدول أن أعلى عدد من الطلبة مقيد يف ختصص الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة 

بها حيث بلغ )2732( بنسبة )%40(.
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جدول رقم )16(
أعداد الطلبة الخريجين في كليات العلوم التطبيقية حسب التخصص الرئيسي والجنس

للعام األكاديمي 2015/2014م

الطلبة الخريجون في كليات العلوم التطبيقية

يوضح اجلدول رقم )16( أعداد الطلبة اخلريجني يف كليات العلوم التطبيقية للعام األكادييم 2015/2014م موزعني حسب التخصص الرئييس واجلنس، بلغ إجمايل عدد 
1(، بلغ عدد الذكور منهم )538( بنسبة  )37% ( وبلغ عدد اإلناث )901( بنسبة )%63 (. الطلبة اخلريجني )439

المجموعإناثذكورالتخصص الرئيسيالمؤسسة التعليمية

كلية العلوم التطبيقية بصحار
8847135الهندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها

6993162تكنولوجيا املعلومات

1571اإلجمايل 40297

كلية العلوم التطبيقية بعربى
191211تكنولوجيا املعلومات 40

214970الفنون اإلبداعية

40170210اإلجمايل

كلية العلوم التطبيقية بزنوى
69204273الفنون اإلبداعية

11اإلدارة والتجارة

69205274اإلجمايل

كلية العلوم التطبيقية 
بالرستاق

116374تكنولوجيا املعلومات

38185223اإلدارة والتجارة

571774الرتبي�ة

106265371اإلجمايل
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كلية العلوم التطبيقية بصاللة

167تكنولوجيا املعلومات

192039الفنون اإلبداعية

601878اإلدارة والتجارة

8044124اإلجمايل

كلية العلوم التطبيقية بصور
483886تكنولوجيا املعلومات

383977الفنون اإلبداعية

8677163اإلجمايل

5389011اإلجمايل الكلي 439



47

الطلبة الخريجون في الجامعات والكليات الخاصة

يوضح اجلدول رقم )17( أعداد الطلبة اخلريجني يف اجلامعات والكليات اخلاصة للعام األكادييم 2015/2014م موزعني حسب املؤسسة التعليمية واجلنس، بلغ إجمايل عدد 
5( بنسبة )  %62 (. الطلبة اخلريجني )8879(، بلغ عدد الذكور منهم ) 3404( بنسبة  )   38% ( وبلغ عدد اإلناث ) 475

جدول رقم )17(
أعداد الطلبة الخريجين في الجامعات والكليات الخاصة موزعين حسب المؤسسة التعليمية

والجنس للعام األكاديمي 2015/2014م

المجموعإناثذكورالمؤسسة التعليمية

3687123اجلامعة األلماني�ة للتكنولوجيا يف عمان

196176372اجلامعة العربي�ة املفتوحة

64121185الكلية احلديث�ة للتجارة والعلوم

622688الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

4215219الكلية العلمية للتصميم

134457جامعة الربييم

108898جامعة الشرقية

124591715جامعة صحار

211356567جامعة ظفار

1788781056جامعة نزوى

123164287كليات وجلات للعلوم التطبيقية
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306393699كلية الربييم

137790كلية البي�ان

7263081034كلية اخلليج

601كلية الدراسات املصرفية والمالية 46206

02كلية الزهراء للبن�ات 422 42

418430848كلية الشرق األوسط

61102163كلية صور اجلامعية

51015كلية عمان البحرية الدولية

26130156كلية عمان الطبي�ة

93948كلية عمان لطب األسنان

46108154كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

194564كلية عمان للسياحة

3كلية كاليدوني�ان الهندسية 43194537

235211446كلية مجان

31168199كلية مزون

85126211كلية مسقط

34045اإلجمايل الكلي 4758879
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الطلبة الخريجون في خارج السلطنة

يوضح الشكل رقم )10( أعداد الطلبة اخلريجني يف خارج السلطنة للعام األكادييم 2015/2014م موزعني حسب اجلنس، بلغ إجمايل عدد الطلبة اخلريجني )458(، بلغ عدد 
2( بنسبة )54% ( وبلغ عدد اإلناث )211( بنسبة )%46 (. الذكور منهم )47

شكل رقم )10(
أعداد  ونسب الطلبة الخريجين في خارج السلطنة للعام األكاديمي 2015/2014م موزعين حسب الجنس
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ثالثًا: الكليات التقنية
الطلبة المقيدون في الكليات التقنية والخريجون

حقق التعليم التقين توسًعا يف أعداد الطلبة املقبولني اجلدد واخلريجني واملقيدين يف الكليات التقني�ة، حيث تزايدت األعداد املقبولة خالل األعوام األخرية كما هو موضح 
يف اجلدول رقم)18( أدناه، لرتتفع من )6584( طالًبا وطالبة يف العام األكادييم )2010/2009م( إىل )11150( طالبًا والطالبة يف العام األكادييم )2013/2012م( ولترتاجع إىل 
الداخلية واخلارجية، وقيام وزارة  البعثات احلكومية  العام، وزيادة  الدبلوم  العام األكادييم )2016/2015م(؛ وذلك بسبب اخنفاض أعداد خرييج  )8790( طالًبا وطالبة يف 
القوى العاملة برفع معايري القبول بالكليات بمعدل ال يقل عن )60%( خلرييج شهادة الدبلوم العام. أما أعداد الطلبة املقيدين يف مختلف التخصصات بالكليات التقني�ة فقد 
ازداد من )23527( طالًبا وطالبة يف العام األكادييم )2010/2009م( إىل )39666( طالًبا وطالبة خالل العام األكادييم )2016/2015م(، وفيما يتعلق بأعداد اخلريجني فقد 
تزايدت لتصل إىل معدل يقارب)3900( خريج خالل السنتني األخريتني )2015/2014م(. كما حافظت الوزارة يف خطة القبول على نسبة الطلبة اإلناث مقابل الذكور حبدود 
)30%( من مجموع املقبولني وهذه النسبة تتن�اسب مع طبيعة التخصصات العلمية وباألخص الهندسية اليت تتالءم مع الطلبة الذكور. يوضح اجلدول رقم )19(، توزيع 

الطلبة يف مختلف الكليات التقني�ة من املقيدين يف السنة التأسيسية والربامج التخصصية املطروحة.

جدول رقم )18(
أعداد الطلبة المقبولين والمقيدين والخريجين بالكليات التقنية وفق إحصاءات يناير من كل عام

الخريجونالمقيدونالمقبولونالعام األكاديمي

2010/200965842352729م 44

2011/20108630255523522م

2012/201110962333233722م

2013/201211150365913196م

2014/201391م 20403583924

2015/201496143931538م 40

2016/20158790396661265م



51

جدول رقم )19(
توزيع الطلبة المقيدين في الكليات التقنية خالل العام األكاديمي 2015/2014م - وفق إحصاءات ديسمبر 2015م

طلبة التخصصاتطالبة البرنامج التأسيسي

النسبةالمجموعأنثىذكرأنثىذكرالكليات التقنية

151090349246العليا 41413751%35

90470316نزوى 4715774831%12

11%997506166312744440إبراء

13%1117481231010724980صاللة

108372413991املصنعة 4984704%12

70643511941شناص 2003535%9

85435213808393عربي 425%9

100%71714104145171387439666املجموع
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توزيع الطلبة على التخصصات

يبني الشكل رقم )11( نسب توزيع الطلبة الدارسني يف الكليات التقني�ة على الربامج الدراسية، حيث يتضح أنَّ النسبة األكرب من الطلبة هي يف التخصصات الهندسية إذ 
بلغت ما يقارب )53%(، تليها )24%( للتخصصات التجارية، و )18%( لتخصصات تقني�ة املعلومات، وما يقارب )6%( للتخصصات األخرى، وهو ما يتوافق وحاجة سوق 
العمل لهذه التخصصات وفق املؤشرات االقتصادية الواردة يف التقرير السنوي لوزارة القوى العاملة للعام 2014م اليت تشري إىل نسبة تمركز العمالة الوافدة بـ )49,6%( يف قطاع 

اإلنشاءات و)13,9%( يف قطاع الصناعات التحويلية اليت أغلبها ذات طبيعة هندسية.

شكل رقم )11(
نسب توزيع الطلبة الدارسين بالكليات التقنية وفق البرامج التخصصية للعام 2015م
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رابعًا: المعاهد الصحية
أعداد الطلبة الدارسين والخريجين

بلغ عدد الطلبة املقبولني بربامج البكالوريوس للعام األكادييم 2016/2015م )624( طالبًا وطالبة موزعني على )7( برامج تعليمية وبأعداد متوازنة، وذلك حسب احتي�اجات 
العام ذاته )2771( طالًبا وطالبة، منهم  املحافظات من التخصصات الصحية، وبلغت نسبة اإلناث )73.5%(. كما بلغ إجمايل عدد الطلبة املسجلني يف جميع الربامج يف 

)191( طالًبا وطالبة يف برامج البكالوريوس )جتسري( و)86( طالًبا وطالبة يف برامج الدبلوم العايل كما هو موضح يف اجلدول رقم )20(.

المجموعنسبة اإلناث%إناثذكورالبرنامجم

811319%2561063التمريض العام)بكالوريوس(1
79438%90348التمريض العام )دبلوم(2
571%6080الصيدلة )بكالوريوس(3 40
4953%2726الصيدلة )دبلوم(4
48145%7570علوم مختربات طبي�ة )بكالوريوس(5
4848%2523علوم مختربات طبي�ة )دبلوم(6
6980%2555العالج الطبيعي )بكالوريوس(7
6916%511العالج الطبيعي )دبلوم(8
5492%4250التصوير الطيب بكالوريوس9
4030%1812التصوير الطيب )دبلوم(10
6565%2342صحة الفم )بكالوريوس(11
5454%2529إدارة املعلومات الصحية )بكالوريوس(13
714%131إدارة املعلومات الصحية )دبلوم(14
85191%29162بكالوروس تمريض )جتسري( 15
7486%2264دبلوم ختصيص16

73.52771%7352036اإلجمايل

جدول رقم )20(
أعداد الطلبة في المعاهد الصحية للعام األكاديمي 2016/2015م



54

5( خريًجا وخريجة بمستوى الدبلوم العام )األسايس( منهم )394( ممرًضا وممرضة. ومن اجلدير بالذكر أن املعاهد  كما بلغ عدد خرييج املعاهد الصحية يف عام 2015م )43
9( ممرٍض وممرضة وختريج عدد )2829( طالًبا وطالبة يف مستوى  منذ إنشائها قامت بتخريج )12799( طالًبا وطالبة على مستوى الدبلوم العام )األسايس( منهم )405
2( ممرًضا ومـمرضة و )368( من الكوادر الطبي�ة املساعدة . وهذا ُيعدُّ عالمة بارزة إلجنازات وزارة الصحة يف  الدبلوم التخصيص )بعد األسايس( والبكالوريوس, منهم )461
مجال تنمية املوارد البشرية، وإضافة حضارية يف مجال التنمية الصحية وتعمني الكوادر الصحية، حيث بلغت نسبة تعمني التمريض يف عام 2015م )58.3%(، وتراوحت 

نسبة التعمني يف مختلف املهن الطبي�ة املساعدة يف العام ذاته من )49%( إىل )%70(. 

األكادييم  العام  يف  التأسيسية  السنة  إدخال  إىل  ذلك  يف  السبب  ويعود  وخريجة،  خريجًا   )64( إىل  اخنفض  2014م  عام  يف  اخلريجني  عدد  أن   )21( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
2012/2011م لتلبي�ة متطلبات برامج التعليم العايل. علًما أنه يف عام 2011م تم إيقاف برناميج التثقيف الصيح واملراقبة الصحية العامة.

مساعدو السنوات
الصيدلة

التثقيف 
الصحي لحملة 
البكالوريوس

المراقبة 
الصحية 

العامة

مساعدو 
جراحة 
األسنان

عالج 
طبيعي

تصوير 
باألشعة

علوم 
المختبرات 

الطبية

إدارة
المعلومات

التمريض 
المجمــوعالعام

20114522181515265013485689

2012391401419233822370539

2013480001829470444586

201400014151025964

201541001802743203945 43

173361861671061788017اإلجمايل 022 421

جدول رقم )21(
مخرجات المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة لبرنامج التعليم األساسي

خالل األعوام )2011-2015م(
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 الفصل الثالث
مؤشرات تعليمية حول التعليم والتدريب المهني 
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الطلبة والمتدربون في التعليم والتدريب المهني
كما  وطالبة  طالبا   )3897( واملسار  اجلنس  حسب  )2015/2014م(  الدرايس  للعام  الصيادين  تأهيل  ومعاهد  املهين  التدريب  بمراكز  املسجلني  واملتدربني  الطلبة  عدد  بلغ 
يوضحه اجلدول رقم )22( وهو أعلى من املسجلني يف العام 2014/2013م حبوايل )20%(، كما يبني اجلدول رقم )23( أعداد الطلبة يف مراكز التدريب املهين ومعاهد تأهيل 

الصيادين لألعوام من 2010/2009م إىل 2016/2015م.

ذوي اإلعاقةالدورات التدريبية المهنيةالتلمذة المهنيةالدبلوم المهنيالتأسيسي
اإلجمالي

ذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناث

33420319187876127451035السيب

9148108301483112486صحم

187829741829417صور

161629224466150496عربي

5342159164367380شناص

933911320114667389الربييم

542664528412184اخلابورة

8215287105480510صاللة

1055654911291875355536573897االجمايل

جدول رقم )22(
أعداد الطلبة والمتدربين بالمراكز والمعاهد للعام الدراسي 2015/2014م حسب الجنس والمسار

المسار

مركز
/معهد
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جدول رقم )23(
أعداد الطلبة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين لألعوام )2010/2009 - 2016/2015م(

المجموعإناثذكورالسنة

2010/200937663484114

2011/2010358665542 41

2012/2011207167327 44

2013/2012157012292799

2014/201316651 4683133

2015/2014154519303 475

2016/2015156323343897
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الباب الثاني
أبرز المشاريع والبرامج التعليمية
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الفصل األول
أبرز مشاريع وبرامج التعليم المدرسي 
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رافق التطور الكيم للتعليم بشقيه العام واألسايس يف البالد تطورًا نوعيًا يهدف إىل رفع جودة التعليم ومخرجاته، وذلك من خالل تنفيذ مشاريع وبرامج يف مختلف جوانب 
العمل التربوي، وفيما يأيت توضيح ألبرز املشاريع والربامج اليت تم إجنازها يف عام 2015م:

قانون التعليم المدرسي

السلطاني�ة  املراسيم  إىل  خبربات محلية وجتارب عاملية يف صياغته، مستن�دة  املدريس، حيث تم االستعانة  التعليم  القانوني�ة ملختلف جوانب  القانون إىل حتديد األطر  يهدف 
أبرزها:  املنطلقات  القانون على عدد من  اليت يتكون منها  النصوص  التربوي، وتركز  بالتعليم مع االستفادة من مرئي�ات احلقل  املعني�ة  الوطني�ة  واللواحئ  والقوانني  السامية 
النظرة املستقبلية لتمهني التعليم، وتنظيم التعليم وفق معايري وأسس علمية وقانوني�ة، وتوضيح احلقوق والواجبات، وتوسيع الصالحيات اإلدارية والمالية للمحافظات 
ا يف طور  واملدارس، وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. وقد تم اعتماد الصيغة النهائي�ة للقانون من مجلس التعليم وفق القرار رقم ) 2015/3/3 (، وهي حاليًّ

املراجعة من قبل وزارة الشؤون القانوني�ة. 

المعايير المهنية للمعلمين 

تعد وثيقة املعايري املهني�ة للمعلمني من أساسيات تمهني التعليم الذي تسعى إليه وزارة الرتبي�ة والتعليم؛ فقد تم إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع بيت خربة دويل، ومقارنتها 
ا يف طور التحكيم، كما تم تصميم نسخة مشتقة من وثيقة  دة قانون التعليم املدريس، ووثيقة اإلطار العريب للمعايري املهني�ة للمعلمني، وهي حاليًّ باملعايري املهني�ة الواردة يف مسوَّ

املعايري املهني�ة تستخدم ألغراض التقييم والتطوير لربامج تدريب املعلمني باملركز التخصيص للتدريب املهين للمعلمني. 

معايير المناهج

يهدف هذا املشروع إىل إجياد إطار متكامل يوجه عملية بن�اء املناهج وتطويرها، وحيدد املخرجات الّتعلمّية املتوقع من الطالب حتقيقها على مستوى املراحل التعليمية والصفوف 
واملواد الدراسية، إضافة إىل حتديد معايري أداء تقويم تعلم الطلبة ومؤشرات تلك املعايري؛ حيث سيسهم ذلك كله يف ضمان جودة العملية التعليمية التعلمية، وانطالقًا من 
ذلك فقد تم البدء يف إعداد اإلطار العام ملعايري املناهج العماني�ة وإعداد وثائق للمعايري للصفوف )1-9( جلميع املواد الدراسية ومراجعتها من قبل املختصني باحلقل التربوي 

ا يف مرحلة التحكيم.  دة وثيقة مهارات/كفايات القرن احلادي والعشرين، وهي حاليًّ ومؤسسات التعليم العايل إضافة إىل إعداد مسوَّ
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مشروع إنشاء المركز العماني للقياس والتقويم التربوي

يهدف املركز إىل بن�اء أدوات قياس وتقويم عالية اجلودة؛ لتقييم النظام التعلييم بشكل عام ومخرجات التعليم املدريس بشكل خاص، وإجياد بي�انات ومؤشرات من اختب�ارات 
وطني�ة وعاملية؛ لتحليل مستوى إجناز الطلبة العمانيني يف مواد معين�ة وقياسها حسب معايري دولية، وإجياد نظام محكم ودقيق للتقويم التربوي واملؤهالت املدرسية حيظى 
اجلهات  قبل  من  استخدامها  ليتم  مفيدة؛  إحصائي�ة  ومؤشرات  معلومات  إىل  وترجمتها  الطلبة  تعلم  تقويم  نت�اجئ  وتوفري  والدويل،  الوطين  املستويني  على  والثقة  باالعرتاف 
املعني�ة ومتخذي القرار واملستفيدين، باإلضافة إىل بن�اء قدرات عماني�ة متخصصة يف مجاالت القياس والتقويم. وقد عملت الوزارة على إعداد تصور متكامل حول املشروع 

الذي تم اعتماده من قبل مجلس التعليم وفق القرار رقم )2016/2/4(.

مشروع نظام المؤشرات التربوية

يعد هذا املشروع انطالقة ملرحلة قادمة ستؤطر عمل الوزارة يف تقييم أدائها وفق أسس واضحة، وتوظيف قاعدة البي�انات املوجودة يف البوابة التعليمية، ومساعدة متخذي 
القرار على استقراء مستوى األداء على اختالف نطاقات العمل بالوزارة سواء على مستوى املدرسة أو على مستوى املديريات التعليمية أو على مستوى ديوان عام الوزارة؛ 
الختاذ قرارات مبني�ة على أدلة تراكمية لتطوير املستوى التحصيلي للطلبة، وتطوير بيئ�ات التعلم واإلجراءات اإلدارية والفني�ة على الصعيدين املركزي والالمركزي. ويتضمن 
األداء  وتطوير  وانضباطهم،  املوظفني  وانتظام  اإلشرافية،  والزيارات  وانضباطهم،  الطلبة  وانتظام  الدرايس،  التحصيل  يف:  تتمثل  األولية  مؤشرات يف صورته  ثماني�ة  النظام 

املدريس، واجلدول املدريس، ونظام اإلجازات اإللكرتوني�ة والسجالت اإلدارية.
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 الفصل الثاني
أبرز مشاريع وبرامج التعليم العالي
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أواًل: جامعة السلطان قابوس

حترص جامعة السلطان قابوس على االرتقاء بمستوى األداء األكادييم واإلداري بها بصفة مستمرة؛ حرصًا منها على ضمان جودة العمل بها، واملحافظة على مستواها الريادي 
داخل السلطنة، وسعيًا لتحقيق مراتب متقدمة يف التصنيفات العاملية، وذلك من خالل تنفيذ مجموعة من املشاريع والربامج، ومن أبرز تلك املشاريع والربامج يف عام 2015م 

اآليت:

االعتماد األكاديمي الدولي لبعض برامج الجامعة

تسعى اجلامعة إىل املحافظة على الريادة على مستوى مؤسسات التعليم العايل يف السلطنة، واملنافسة على تلك الريادة على مستوى املنطقة. واعتمدت يف حتقيقها لهذا 
املمتحنني  استقطاب  نظام   – تزال  وال   – تبنت  فقد  واعتمادها،  األكاديمية  برامجها  تقييم  يف  املعتمدة  الدولية  واملعايري  األساليب  اّتب�اع  يف  االستمرار  سياسة  على  الهدف 
اخلارجيني وفرق التقييم الدولية، وعملت للحصول على االعتماد الدويل لربامجها األكاديمية، وقد تمكنت بعض الربامج من احلصول على االعتماد األكادييم الدويل. كما 
تسعى كليات اجلامعة ذات التخصصات املهني�ة يف احلصول على االعتماد األكادييم الدويل لتلك الربامج، وفيما يلي الربامج األكاديمية اليت حصلت على االعتماد األكادييم 

الدويل:

• جميع الربامج األكاديمية ملرحلة الدرجة اجلامعية األوىل يف كلية الهندسة.	
• برامج البكالوريوس يف الكيمياء وعلوم األرض واجليوفزيياء يف كلية العلوم، وبرنامج الماجستري يف الكيمياء.	
• برنامج الدكتوراة يف الطب، وبرنامج العلوم الطبي�ة احليوية يف كلية الطب والعلوم الصحية.	
• برنامج دراسات املعلومات، وبرنامج السياحة يف كلية اآلداب والعلوم االجتماعية.	
• برامج تدريس اللغة اإلجنلزيية والعلوم والطفولة املبكرة يف كلية الرتبي�ة. 	

كذلك تقوم اجلامعة بتوفري مختلف مصادر ووسائل التعليم والتعلم لألكاديميني والباحثني والطلبة وفق أحدث األجهزة واملعدات العلمية.

الراسخة  التقاليد  من  أصبحت  اليت  العلمية  للمؤسسات  العاملية  التصنيف  نظم  يف  األكاديمية  بسمعتها  يليق  عاليم  موقٍع  ء  تبوُّ أهمية  أعينها  نصب  اجلامعة  وضعت  كما 
ا، فحصلت اجلامعة يف عام 2015م على املركز )16( على مستوى اجلامعات العربي�ة حسب تصنيف QS العاليم للجامعات، وتقدمت إىل أفضل 500 جامعة على املستوى  عامليًّ

العاليم.
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طرح برامج جديدة تتالءم ومستجدات سوق العمل

2014/2013م  املنصرمني  األكاديميني  العامني  خالل  تم  حيث  بالسلطنة،  العمل  سوق  مستجدات  مع  يتالءم  بما  القائمة  كلياتها  يف  جديدة  برامج  طرح  يف  اجلامعة  تستمر 
و2015/2014م طرح الربامج اآلتي�ة:

• برنامج الدكتوراة يف اقتصاد املوارد الطبيعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية.	
• برنامج ماجستري اآلداب يف الدراسات االسرتاتيجية لألمن والدفاع الوطين بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية )برنامج مشرتك بني جامعة السلطان قابوس وكلية الدفاع 	

الوطين(.
• برنامج ماجستري التمريض بقسم صّحة البالغني والعناية املركزة بكلية التمريض.	
• املسار التخصيص لهندسة اإلشارات الطبي�ة احليوية واألجهزة الطبي�ة بكلية الهندسة.	
•  برنامج الماجستري يف تكنولوجيا التعليم والتعلم بكلية الرتبي�ة.	
•  اعتماد إنشاء قسم العلوم الصحية املساندة بكلية الطب والعلوم الصحية.	
• إعادة فتح برنامج التأهيل التربوي بكلية الرتبي�ة.	

المشروع الوطني لمواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل العماني

تقوم اجلامعة حاليا -وبمباركة من مجلس التعليم -بتنفيذ املشروع الوطين ملواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العايل مع احتي�اجات سوق العمل العماين، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهات املختصة لضمان إجناز األهداف املرسومة لهذا املشروع الوطين، ويهدف هذا املشروع إىل دراسة االحتي�اجات احلالية واملستقبلية لسوق العمل العماين 
ا، وإنشاء قاعدة بي�انات متخصصة ومستمرة لربط التعليم العايل بسوق العمل واحتي�اجات التنمية، باإلضافة إىل دراسة حتقيق مواءمة مخرجات التعليم العايل مع  ا وكيفًّ كمًّ

احتي�اجات سوق العمل وربطها بمتطلبات التنمية واملجتمع.

تطوير المستشفى الجامعي 
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حتليل املناقصة اخلاصة بالتخطيط الصيح والتصميم واإلشراف. ويف عام 2015م قام املستشفى بإدخال خدمة التصوير البزتروين )PETSCAN(، كما قام بزراعة القلب 
الصناعي ملريضني اثنني، وزراعة جهاز شحن العصب احلائر حلاالت الصرع املستعصية.

ثانيًا: وزارة التعليم العالي

جودة  حتقيق  ضمان  بهدف  وتطويره؛  اخلاصة  العايل  التعليم  ومؤسسات  التطبيقية  العلوم  كليات  يف  العمل  حتسني  متابعة  على  مستمرة  بصفة  العايل  التعليم  وزارة  تعمل 
الكليات واملؤسسات حيث نفذت خالل عام 2015م عددًا من املشاريع والربامج منها ما يأيت:

الخطة االستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية 2015-2020م

ورسالة  رؤية  اخلطة  تضمنت  وقد  علمية،  منهجية  بطريقة  أدائها  وحتسني  الكليات  يف  العمل  لتطوير  20م(  20-2015( التطبيقية  العلوم  لكليات  االسرتاتيجية  اخلطة  تأيت 
التعليم والتعلم، وحتسني معدالت  الكليات، وستة أهداف رئيسية هي: حتسني كفاءة نظام احلوكمة واإلدارة، وتأمني مصادر تمويل مستدامة، وحتقيق اجلودة يف عملية 
جذب واستبقاء الطلبة، وحتسني العالقة مع قطاعي املجتمع املدين والصناعة، وتعزيز هوية اخلريجني. وقد مّر إعداد هذه اخلطة بسلسلة من اخلطوات العلمية تتواءم مع 

شرك جميع املستفيدين يف تطويرها، وقد بدأت الكليات بتنفيذ هذه اخلطة. 
ُ
املعمول به يف مؤسسات التعليم العايل عند إعداد خططها االسرتاتيجية، حيث أ

مشروع مؤشرات األداء 

يهدف املشروع إىل رصد وتقييم أداء مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة اخلاضعة إلشراف وزارة التعليم العايل، وحتديد املعوقات اليت تقف حيال تقدم األداء فيها، 
التعلم، والبحث العليم،  التعليم والتعلم، وبيئ�ة  واقرتاح احللول املناسبة لتذليل تلك املعوقات. ويتضمن املشروع )77( مؤشرًا موزعة على خمسة أهداف رئيسية، هي: 
والتوجه العاليم، والشراكة املجتمعية )املجتمع والقطاع االقتصادي(. وقد تم إعداد عدد ثالث استب�انات وجهت للهيئ�ة األكاديمية والطالب واملوظفني التنفيذيني بكليات 

العلوم التطبيقية. 

الئحة الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة

أصدرت وزارة التعليم العايل الحئة الضوابط واملعايري املنظمة للتعيني يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة، وتهدف هذه الالحئة إىل وضع احلد األدىن لتلك الضوابط واملعايري، 
وتشمل شروط التعيني باملؤسسات يف الوظائف القيادية، والوظائف األكاديمية، واألكاديمية املساندة، وشروط التعيني يف الربنامج التأسييس، وشروط تعيني العمانيني 

حدييث التخرج كمعيدين.
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برنامج التبادل الطالبي والتدريب

بالربامج  العملي يف مؤسسات وشركات عاملية ذات عالقة  التدريب  أو  جامعات تعليمية  للدراسة يف  الطلبة  إرسال مجموعة من  يتم من خالله  أكادييم/ ثقايف  برنامج  هو 
إتاحة  بهدف  وذلك  الكليات؛  يف  والتدريب  للدراسة  الطلبة  من  مماثلة  مجموعة  بإرسال  الشريكة  املؤسسات  تلك  تقوم  املقابل  ويف  التطبيقية،  العلوم  كليات  يف  املطروحة 
التب�ادل الطاليب،  برنامج  آفاقهم االجتماعية، من خالل تواصلهم مع نظرائهم املشاركني يف  للتعرف على ثقافات وحضارات جديدة، وبالتايل توسيع  الطلبة  الفرصة لهؤالء 
وأيضًا إكسابهم معارف ومهارات جديدة، وتنمية مداركهم وصقل شخصياتهم من جهة أخرى. وقد بلغ عدد الطلبة املشاركني يف الربنامج لعام 2015م ) 104( طالٍب وطالبة 

توزعوا بني املغرب، والهند، وفنلندا.

مراجعة خطط القبول بالبرامج األكاديمية في كليات العلوم التطبيقية

قامت كليات العلوم التطبيقية بتقليل أعداد املقبولني يف بعض الربامج بن�اًء على التغذية الراجعة من بعض قطاعات التوظيف، اليت أشارت إىل قلة املعروض من الفرص 
خلرييج هذه الربامج. كما تم مراجعة الربامج األكاديمية املطروحة بكليات العلوم التطبيقية منذ العام األكادييم 2006/2005م؛ وذلك بهدف تطويرها وحتسني جودتها وجعلها 

أكرث مواكبة ملتطلبات واحتي�اجات قطاع العمل، ومتطلبات التنمية املستدامة، ولزتويد الطالب باملهارات املطلوبة لسوق العمل، حيث تم:

• طرح ختصص التصميم يف كلية واحدة بداًل من كليتني، وتقليص عدد الطلبة املقبولني إىل )79( طالبًا وطالبة فقط.	
• جعل التدريب العملي إلزايم جلميع الطلبة يف جميع الربامج الدراسية.	
• زيادة ساعات التدريب العملي للمقررات الدراسية، حيث تراوحت نسب الزيادة ما بني ) %4 - %25(.	

مسح الخريجين 2015م

تتجلى أهمية مسح اخلريجني 2015م يف أنه أول مسح وطين خلرييج جميع مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة واخلريجني العمانيني من اخلارج. وتتمزي البي�انات اليت 
يوفرها هذا املسح بالشمولية والتنوع؛ حيث إنه شمل جميع اخلريجني من حملة مؤهالت الدبلوم والبكالوريوس والماجستري والدكتوراة الذين خترجوا يف العام األكادييم 
بي�انات ومعلومات عن اخلريجني  2013/2012م )سنة واحدة منذ التخرج( أو العام األكادييم 2010/2009م )أربع سنوات منذ التخرج(. ويهدف هذا املسح إىل الوصول إىل 

الستخدامها يف مجاالت عدة، ولتلبي�ة غايات أخرى، منها:

• ختصصات 	 من  لكل  توظيفًا  األكرث  واجلهات  املتوقعة،  واألجور  أخرى،  وعوامل  والتدريب  واملؤهالت  التخصصات  حسب  توظيفًا  األكرث  اخلريجني  عن  معلومات  توفري 
اخلريجني املختلفة.

• مقارنة مهارات اخلريجني املكتسبة بتلك املطلوبة يف سوق العمل. 	
• معرفة جتارب اخلريجني يف البحث عن عمل والوسائل املستخدمة ونت�اجئ خرباتهم يف هذا املجال.	
• توظيف نت�اجئ الدراسة يف تطوير قطاع التعليم العايل يف السلطنة.	
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ومن أبرز النت�اجئ اليت توصل إليها املسح أن) 47.7% ( من اخلريجني قد حصلوا على وظائف )ممن لم يكن لديهم وظائف قبل التخرج(، وأن نسب العامالت من اإلناث تقل 
كثريًا عن نسب العاملني من الذكور من حملة املؤهالت ذاتها أو خرييج املجال الدرايس ذاته ، كما أنهن يستغرقن وقتًا أطول يف البحث عن عمل، وتشغل العامالت منهن سلم 

األجور األدىن بنسبة أكرب مقارنة بالذكور الذين حيتلون سلم األجور األعلى بنسب أعلى بالنسبة للعاملني منهم يف القطاع اخلاص.

منظومة العمل اإللكتروني )أساس(

يف إطار اسرتاتيجية عمان الرقمية اليت تدعو إىل تطوير احلكومة اإللكرتوني�ة واخلدمات اإللكرتوني�ة تعمل وزارة التعليم العايل على تطوير البيئ�ة الرقمية وتعزيزها من خالل 
استخدام التقني�ة احلديث�ة يف إجناز أعمالها اليومية من قبل املديريات العامة والدوائر يف الوزارة، وتقديم خدماتها لألفراد واملؤسسات؛ وذلك بهدف رفع كفاءة األداء واختصار 
الوقت وتقليل املوارد، وأهم مشروع تم تنفيذه يف هذا اجلانب نظام أطلق عليه )أساس( ليكون منظومة العمل اإللكرتوين للوزارة. وعملت الوزارة على الربط بني مختلف 
التعليم العايل احلكومية  الثقافية بسفارات السلطنة باخلارج، والربط مع مختلف مؤسسات  الرابط مع امللحقيات  البي�انات وأنظمة املعلومات بالوزارة، إضافة إىل  قواعد 

واخلاصة وبعض الوزارات والهيئ�ات احلكومية. ويضم النظام تسعة أنظمة تشمل:

• نظام البعثات الداخلية	
• نظام البعثات اخلارجية	
• نظام مصروفات امللحقيات الثقافية	
• نظام معادلة املؤهالت	
• نظام الدراسات العليا	
• نظام املراسالت الداخلية واألرشفة	
• نظام مصروفات الوزارة	
• نظام مصروفات طلبة البعثات اخلارجية	
• نظام خدمات املراجعني	
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ثالثًا: الكليات التقنية

تسعى وزارة القوى العاملة إىل االرتقاء بكفاءة التعليم التقين بما يضمن انسجامه مع التوجهات التنموية املستقبلية، وتلبيت�ه ملتطلبات وحاجات سوق العمل، وقد نفذت 
الكليات التقني�ة عدة مشاريع وبرامج لتحقيق ذلك، من أبرزها يف عام 2015م اآليت:

رفع نسبة التعمين في الكليات التقنية

تسعى وزارة القوى العاملة إىل رفع نسبة التعمني وخاصة يف الكليات التقني�ة، وذلك من خالل برامج إعداد الكوادر العماني�ة يف املجال األكادييم واملجال الفين، حيث يوجد حاليًا 
برنامجان أساسيان يهدفان إلحالل الكادر العماين من ذوي الكفاءة محل الكادر األكادييم الوافد يف قطاع التعليم التقين: األول برنامج مساعد محاضر الذي يستقطب حملة 
البكالوريوس من خرييج مؤسسات التعليم العايل يف السلطنة وخارجها للتقدم للحصول على بعثة خارجية لني�ل الماجستري يف التخصصات اليت حتتاجها الكليات التقني�ة، وذلك 

وفق شروط ومعايري تتوافق مع طبيعة العمل كمحاضر يف الكليات التقني�ة.

أما الربنامج الثاين فهو برنامج تأهيل مدرب وفين حيث يتم من خالله استقطاب املجيدين من حملة الدبلوم التقين واملهين للتعيني ولالبتعاث للدراسة والتدريب خارج السلطنة 
للعمل يف الكليات التقني�ة كفنيني ومدربني يف ختصصات الهندسة وتقني�ة املعلومات وتقني�ات التعليم والعلوم التطبيقية.

تطوير برامج وتخصصات الكليات التقنية

ختضع مناهج وبرامج التعليم التقين للمراجعة والتطوير لضمان جودتها وتلبيتها الحتي�اجات سوق العمل، فقد تم يف سبتمرب 2015م البدء بت�دريس مقرر إلزايم عن تقني�ات 
الطاقة املتجددة ملرحلة الدبلوم يف ختصصات الهندسة والعلوم التطبيقية ومقرر اختي�اري لطلبة البكالوريوس يف التخصصات املذكورة؛ وذلك لتلبي�ة حاجة سوق العمل من 
وإنشاء  اخلاصة  بمشاريعهم  للقيام  واملهارات  املعرفة  كسب  من  الطلبة  لتمكني  األعمال؛  ريادة  مقرر  تطوير  تم  كما  املتجددة.  الطاقة  تقني�ات  يف  واالختصاصيني  الفنيني 
املؤسسات املتوسطة والصغرية، وقد تم البدء بت�دريسه للطلبة كافة يف الكليات التقني�ة يف سبتمرب 2014م. وكنتيجة للتطوير فإن عدد التخصصات يف الربنامج اجلديد بلغ 

)38( ختصصًا معتمًدا حىت تاريخه، أما التخصصات املطروحة لنهاية العام 2015م وفق حاجة السوق وتوافر املوارد فهي )29( ختصصًا.

استيفاء متطلبات المرحلة األولى من تدقيق الجودة بالكليات التقنية

إن جميع الفعاليات واألنشطة يف الكليات التقني�ة ختضع ألنظمة اجلودة املعمول بها يف مؤسسات التعليم العايل وفق الضوابط واملعايري الصادرة من الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد 
�ا حيث بلغ  األكادييم، ويشرف على ضمان اجلودة بالكليات جلان داخلية متخصصة بالتنسيق مع دائرة اجلودة بالوزارة. إن نت�اجئ تدقيق اجلودة للكليات التقني�ة متقاربة نسبيًّ
متوسط املمارسات املتمزية )5( )متوسط اإلشادات(، ومتوسط الفعاليات الطموحة )10( )عدد التأكيدات( ومتوسط الفعاليات املطلوب تطويرها )21( )عدد التوصيات( 
تمهيدًا  تفاصيلها  بكل  التعليمية  والعملية  وبرامجها  مناهجها  وتطوير  لالرتقاء  عمل  ودليل  طريق  خارطة  الكليات  تعطي  حيث  األهمية  يف  غاية  املؤشرات  وهذه  كلية،  لكل 

للمرحلة الثاني�ة من االعتماد املؤسيس والرباميج املعياري الذي ستقوم به الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم قريب�ًا.
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تطبيق التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية في كليات التقنية كافة

لتعزيز تطبيق التعليم اإللكرتوين وتسريعه فقد قامت الوزارة بدعم الكليات التقني�ة لتوفري املوارد التعليمية اليت تساعد املحاضرين والطلبة على تطبيقه حيث بلغت أعداد 
مختربات احلاسوب يف جميع الكليات التقني�ة )186( مخترًبا مزودة بأحدث أجهزة احلاسوب اليت وصل عددها إىل )5590( حاسًبا آلًيا بواقع سبعة طالب للحاسوب الواحد، 
هذا باإلضافة إىل ختصيص حاسب مكتيب لكل محاضر. كما تم ترقية الشبكات داخل الكليات وجعلها السلكية لتمكني الطلبة واملحاضرين من استخدام حواسيبهم الشخصية 
املحمولة وربطها بالشبكة من أي مكان داخل حرم الكلية، إضافة إىل ترقية سرعة اإلنرتنت، - كما تم ذكره سابقًا -، من )Mbps 32( إىل )Mbps 155( يف الكلية التقني�ة العليا 
ومن )Mbps 14( إىل )Mbps 100( يف الكليات األخرى. وقد عملت الكليات منفردة بوضع اخلطط وبرامج التدريب للمحاضرين والطلبة لتطبيق التعليم اإللكرتوين، وبن�اًء 
عليه تطبق جميع الكليات حاليًا التعليم اإللكرتوين املفتوح Moodle وهو مثبت للطلبة واملحاضرين على شبكات الكليات لالستفادة منه يف حتميل اخلطط واملواد الدراسية 
واملوارد التعليمية املتنوعة ، كما تستخدمه إلعداد االمتحانات اإللكرتوني�ة online exams لبعض املقررات اليت تدرس يف مختربات احلاسوب، وإنشاء منت�ديات نقاش 
وتواصل بني الطلبة واملحاضرين للمقررات املختلفة، كما تعمل الكليات على تمكني الطلبة واملحاضرين من الوصول إىل التطبيق داخل الكليات وخارجها باستخدام الهواتف 

الذكية.
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رابعًا: المعاهد الصحية

نفذت وزارة الصحة عددًا من املشاريع والربامج يف عام 2015م لتطوير العمل يف مؤسسات التعليم الصيح بما يتوافق مع األطر الوطني�ة للتعليم العايل واالجتاهات احلديث�ة يف 
التعليم الصيح، ومن أبرز تلك املشاريع والربامج ما يأيت:

مراجعة برامج الدبلوم العام وبرامج الدبلوم التخصصي

إن مراجعة برامج الدبلوم العام وبرامج الدبلوم التخصيص جاءت لتتوافق مع األطر الوطني�ة للتعليم العايل واالجتاهات احلديث�ة يف التعليم الصيح ولتتطابق مع املعايري املتبعة 
يف الربامج النظرية اليت تدرس باملؤسسات التعليمية على املستويني اإلقلييم والعاليم. حيث تم مراجعة برامج الدبلوم العام وعددها سبعة برامج، وتم ترقيتها إىل مستوى 
البكالوريوس. كما تم ترقية ثماني�ة برامج من مستوى دبلوم ختصيص إىل مستوى الدبلوم العايل تماشيًا مع التوجهات احلديث�ة يف التعليم الصيح، ولكي تتالءم ومتطلبات 
املهنة، حيث أصبحت هذه الربامج تتسم بمطابقتها للمعايري املتبعة يف الربامج النظرية اليت تدرس باملؤسسات التعليمية على املستويني اإلقلييم والعاليم، كما تم بدء العمل 

يف توحيد املقررات املشرتكة بني املعاهد الصحية وتدريسها. 

تطوير البنية األساسية للمؤسسات التعليمية الصحية

اضطلعت وزارة الصحة ببعض املشاريع والربامج لتطوير البني�ة األساسية للمؤسسات التعليمية الصحية لتتالءم مع متطلبات التعليم والتدريب، ومن هذه املشاريع:

• إعداد مشروعي كلية عمان للتمريض والعلوم الصحية، واملعهد العايل للتخصصات الصحية. 	
• إعداد مسودة الهياكل التنظيمية لكل من: كلية العلوم الصحية وفروعها باملحافظات، واملعهد العايل للتخصصات الصحية.	
• البدء يف مشروع تصميم نظام إلكرتوين لإلدارة األكاديمية، وموقع إلكرتوين، ومعلومايت متكامل للمؤسسات التعليمية، ويتوقع اكتمال العمل يف املشروع مع بداية العام 	

األكادييم 2017/2016م.
• تم يف فرباير 2015م توفري مكتب�ة علمية إلكرتوني�ة حتتوي على الدوريات احلديث�ة وهي متاحة جلميع املستفيدين من الطلبة والهيئ�ات التدريسية.	
• تزويد املؤسسات التعليمية بأجهزة املحاكاة التفاعلية اليت بلغ عددها )13( يف عام 2015م.	

تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريين

تعكف وزارة الصحة على تطوير الكوادر التدريسية واإلدارية والفني�ة العاملة يف املؤسسات التعليمية الصحية وتدريبها يف مجاالت متعددة؛ كاسرتاتيجيات التعليم والتقويم، 
حيث تم إجناز اآليت يف مجال التدريب واالبتعاث:

• تدريب نسبة ) 90% ( من أعضاء هيئ�ة التدريس يف مجال التعليم النشط؛ حيت جتاوزت هذه النسبة الوضع املستهدف يف اخلطة وهي )%85(.	
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• تدريب نسبة )89.2%( من أعضاء هيئ�ة التدريس على أساليب التقويم العملي، وهذه النسبة جتاوزت النسبة املستهدفة وهي )%85(.	
• تدريب نسبة )78.9%( من القيادات اإلدارية والفني�ة املدربة يف مجال اإلدارة، وهذه النسبة جتاوزت النسبة املستهدفة وهي )%50(.	
• ابتعاث عدد )56( من أعضاء هيئ�ة التدريس للحصول على مؤهل الدكتوراة، وقد جتاوز هذا العدد ما كان مستهدفًا وهو )20(.	

تعزيز العالقات األكاديمية والطالبية مع الجامعات والكليات المحلية والعالمية

تسعى وزارة الصحة إىل إرساء قواعد التعاون بني املعاهد الصحية وبني املؤسسات التعليمية العاملية، وذلك بهدف تب�ادل اخلربات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع بعض 
اجلامعات العاملية للحصول على استشارات أكاديمية علمية خبصوص بعض املناهج ودعم تنفيذها، وقد بلغ عدد اجلامعات اليت قدمت استشارات علمية ودعم لتنفيذ 
بعض الربامج خمس جامعات، وهي: )جامعة كارديف، وكاليدوني�ان، ونورث كارولين�ا األمريكية، واسرتثكاليد(، كما تم إبرام اتفاقية مع جامعة كارديف لتنفيذ برامج جتسري 

تمريض ومراجعة مناهج برامج الدبلومات التخصصية. 
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 الفصل الثالث
أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني
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لقد عملت وزارة القوى العاملة على تطوير التعليم والتدريب املهين وذلك من خالل تطوير البني�ة األساسية والربامج واملناهج الدراسية، ومن أبرز املشاريع والربامج املنفذة 
يف هذا القطاع يف عام 2015م اآليت:

تطوير مناهج مسار دبلوم التعليم المهني

ا على تطوير مناهج مسار دبلوم التعليم املهين وذلك بالتنسيق مع وزارة الرتبي�ة والتعليم من خالل اللجان املشرتكة، حيث وافقت وزارة الرتبي�ة والتعليم وفق  تعمل الوزارة حاليًّ
شروط محددة على معادلة الشهادات املهني�ة خلرييج مراكز التدريب املهين من 2005/2004م إىل 2015/2014م على النحو التايل: شهادة محدود املهارة تعادل بالصف العاشر، 

15129( بت�اريخ 11يونيو2015م. وشهادة ماهر تعادل بالصف احلادي عشر، وشهادة مهين تعادل بدبلوم التعليم العام، وذلك وفق خطاب الوزارة رقم )464

رفع جودة التعليم والتدريب المهني

لتحقيق  الصيادين  تأهيل  ومعاهد  املهين  التدريب  مراكز  يف  االسرتاتيجية  اخلطط  مراجعة  خالل  من  اجلودة  ضمان  برامج  تطبيق  إىل  باستمرار  العاملة  القوى  وزارة  تسعى 
2( لعام 2015م، يهدف هذا  االعتماد املؤسيس، حيث تم استحداث قسم ضمان اجلودة يف الهيكل التنظييم للمراكز واملعاهد وفق الالحئة التنظيمية الصادرة بالقرار رقم )44

القسم إىل وضع خطط ضمان اجلودة ومتابعة تنفيذها.

تطوير البنية األساسية لمراكز التدريب المهني

جاء تطوير البني�ة األساسية ملراكز التدريب املهين استجابة للزيادة يف الطاقة االستيعابي�ة يف تلك املراكز ومعاهد تأهيل الصيادين، حيث بدأت أعمال اخلدمات االستشارية 
ملشروع إنشاء مركز التدريب املهين يف مسندم، ومازالت الدراسات مستمرة العتماد السياسات واخلطط النهائي�ة بشأن إنشاء مراكز التدريب املهين يف نزوى وإبراء والدقم؛ 
لتلبي�ة احتي�اجات النمو االقتصادي يف تلك الواليات. كما تم إدخال التقني�ات احلديث�ة يف التدريب، والتوسع يف استخدام احلاسب اآليل بما يتالءم والتطورات التقني�ة السائدة 

يف مجاالت اإلنت�اج والعمل املهين، ودعم وتطوير نظام املعلومات وشبكة احلاسب اآليل وخدمة اإلنرتنت جبميع املراكز واملعاهد.
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مدخالتها  يف  اجلودة  حتقيق  إىل  املؤسسات  هذه  تسعى  حيث  واخلاصة،  منها  احلكومية  العايل  التعليم  مؤسسات  مسؤوليات  أهم  من  هي  العايل  التعليم  جودة  ضمان  إن 
وعملياتها ومخرجاتها، وذلك باستخدام أساليب متعددة منها املتابعة واملراجعة املستمرة، والتقييم الذايت وفق معايري محددة، والتعاون مع جامعات وبيوت خربة عاملية، بينما 
يتمثل دور الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم يف تنظيم جودة التعليم العايل بما يضمن له االستمرار يف املحافظة على املستوى الذي حيقق املعايري الدولية، وتشجيع مؤسسات 

التعليم العايل على حتسني جودتها الداخلية، وقد أجنزت الهيئ�ة عددًا من املشاريع يف عام 2015م من أهمها اآليت:

مشروع تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي

تعدُّ عملية تدقيق جودة مؤسسات التعليم العايل )املرحلة األوىل من االعتماد املؤسيس( من املهام الرئيسية للهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم، اليت بدأت يف عام 2008م، ويف 
نهاية عام 2015م انتهت الهيئ�ة من تدقيق جودة ما يزيد على 90% من مؤسسات التعليم العايل احلكومية واخلاصة املدرجة على اجلدول الزمين للتدقيق، وتم نشر تقارير تدقيق 

جودة هذه املؤسسات على املوقع اإللكرتوين للهيئ�ة. وخالل عام 2015م أجنزت الهيئ�ة عددًا من املهام يف هذا املشروع، منها:

• االنتهاء من تدقيق جودة أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.	
• بدأ محادثات مع كلية العلوم الشرعية خبصوص موعد تقديم الكلية لوثيقة الدراسة الذاتي�ة اخلاصة بها. 	
• التنسيق مع وزارة الدفاع إلدراج مؤسسات التعليم العايل التابعة لها )كلية الدفاع الوطين، وأكاديمية السلطان قابوس البحرية، ومعهد العلوم الطبوغرافية( يف اجلدول 	

الزمين للتدقيق املعتمد لدى الهيئ�ة.
• تشكيل فريق املراجعني اخلارجيني لتدقيق جودة جامعة الربييم اليت قدمت وثيقة الدراسة الذاتي�ة يف ديسمرب 2015م. 	

مشروع التقويم مقابل المعايير المؤسسية

تعدُّ عملية التقويم مقابل املعايري املؤسسية )املرحلة الثاني�ة من االعتماد املؤسيس( من املهام الرئيسية للهيئ�ة. وقد تم اعتماد النسخة النهائي�ة من املعايري املؤسسية يف شهر 
مارس من عام 2015م. كما قامت الهيئ�ة بإنهاء عدٍد من املهام يف هذا املشروع خالل العام 2015م، منها:

• إصدار تقريري التقويم التجرييب مقابل املعايري املؤسسية لكل من جامعة صحار والكلية العلمية للتصميم يف شهر يوليو 2015م، وطلب التغذية الراجعة من املؤسستني 	
اللتني اخنرطتا يف التقويم التجرييب مقابل املعايري املؤسسية، وكذلك من أعضاء فريقي التقويم الذين شاركوا يف التقويم التجرييب، واالستفادة منها يف تطوير عدد من 

اجلوانب الرئيسية املتعلقة بهذه العملية؛ كالنهج املتبع يف عملية التقويم، والتقديرات مقابل املعايري، ونت�اجئ االعتماد املؤسيس.  
• دة دليل التقويم مقابل املعايري املؤسسية. وقد تم تعميم هذا الدليل على قطاع التعليم العايل واملعنيني اآلخرين للحصول على التغذية الراجعة يف يونيو 2015م، 	 إعداد مسوَّ

وعدد  العليم،  البحث  ومجلس  الصحة،  ووزارة  العاملة،  القوى  ووزارة  والتعليم،  الرتبي�ة  ووزارة  العايل،  التعليم  وزارة  من:  كل  قبل  من  مالحظات  الهيئ�ة  استلمت  حيث 
من مؤسسات التعليم العايل بما فيها معاهد التمريض، وكذلك من املراجعني اخلارجيني. وقد كانت هذه التغذية الراجعة إجيابي�ة وبن�اءة، وتم االستفادة منها يف إجراء 

التعديالت على النسخة النهائي�ة من الدليل اليت تمت املصادقة عليها مبدئي�ًا يف سبتمرب 2015م. 
• إعداد اجلدول الوطين لتقديم طلبات التقويم مقابل املعايري املؤسسية، ونشره على موقع الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم. واعتماد السياسة اخلاصة بت�أجيل موعد تقديم 	

طلب التقويم مقابل املعايري املؤسسية يف يوليو 2015م. كما بدأت الهيئ�ة العمل على تطوير عدد من السياسات واإلجراءات املتعلقة بعملية التقويم مقابل املعايري املؤسسية.
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• تدريب ثمان مؤسسات تعليٍم عاٍل )الكلية احلديث�ة للتجارة والعلوم، والكلية العلمية للتصميم، وكلية عمان لطب األسنان، وكلية صور اجلامعية، وكلية الزهراء للبن�ات، 	
وجامعة ظفار، وكلية كالدوني�ان الهندسية، وكلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا( ويتوقع من كلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا أن تقدم طلبات التقويم مقابل املعايري املؤسسية 

يف عام 2016م.
• ا يف ديسمرب 2015م، حول كيفية القيام بعملية التقويم مقابل املعايري املؤسسية، والبدء بإعداد مجموعة شاملة من املواد 	 ا محليًّ عقد ورشة تدريبي�ة لـ 53 مراجًعا خارجيًّ

التدريبي�ة اإللكرتوني�ة للمراجعني اخلارجيني الدوليني؛ ليكونوا على دراية تامة بنهج الهيئ�ة يف عملية التقويم مقابل املعايري املؤسسية، قبل اخنراطهم فيها. 
• البدء بإجراءات التقويم مقابل املعايري املؤسسية لثالث مؤسسات تعليٍم عاٍل )الكلية العلمية للتصميم، وجامعة ظفار، وكلية كاليدوني�ان الهندسية(.  	
• بدء العمل على إعداد التقديرات مقابل املعايري واملقاييس اليت تنتج من عملية التقويم مقابل املعايري املؤسسية، واليت ستنشر على املوقع اإللكرتوين للهيئ�ة. 	

اعتماد البرامج األكاديمية 

عملت الهيئ�ة على وضع وتطبيق نظام محكم لالعتماد الربناميج يتوافق مع املمارسات الدولية اجليدة، ويشمل املعايري الوطني�ة للربامج األكاديمية وإجراءات تقويم الربامج 
الرئيسية للهيئ�ة، وقد خطت  التعليم العايل املطروحة يف سلطنة عمان، وتعدُّ عملية اعتماد الربامج األكاديمية من املهام  مقابل املعايري، بما يعزز ثقة اجلمهور جبودة برامج 

الهيئ�ة خطوات مهمة يف هذا الشأن يف عام 2015م، منها:

• كلية 	 تطرحه  الذي  الكمبيوتر  بمساعدة  امليكانيكية  الهندسة  يف  البكالوريوس  )برنامج  العملية  لهذه  خضعا  اللذين  الربنامجني  من  لكل  التجرييب  التقويم  تقرير  إصدار 
كالدوني�ان الهندسية، وبرنامج البكالوريوس يف إدارة األعمال الذي تطرحه جامعة ظفار(، بن�اًء على املسودة األوىل ملعايري الربامج األكاديمية، وذلك يف يوليو 2015م، وطلب 
التجرييب،  التقويم  يف  شاركوا  الذين  التقويم  فريقي  أعضاء  من  وكذلك  املؤسسية،  املعايري  مقابل  التجرييب  التقويم  يف  اخنرطتا  اللتني  املؤسستني  من  الراجعة  التغذية 

واالستفادة منها يف تطوير عدد من اجلوانب الرئيسية املتعلقة بعملية التقويم مقابل املعايري الربنامجية.
• تطوير النهج املتبع يف عملية التقويم مقابل املعايري الربنامجية، ليكون االعتماد املؤسيس متطلًبا سابًقا لالعتماد الربناميج أو أن يتم االعتماد املؤسيس والربناميج يف آن 	

واحد، وكذلك تقليص نطاق االعتماد الربناميج، ليتم الرتكزي على املواضيع بالربنامج. كما تم تعديل الصياغات التفصيلية للمعايري واملقاييس واملؤشرات املتعلقة باعتماد 
الربامج األكاديمية.

• بدء العمل على إعداد التقديرات مقابل املعايري واملقاييس اليت تنتج من عملية التقويم مقابل املعايري الربنامجية، واليت ستنشر على املوقع اإللكرتوين للهيئ�ة.	
• البدء بإعداد املسودة األوىل من دليل التقويم مقابل املعايري الربنامجية.	
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مراجعة البرامج التأسيسية العامة

اعتمدت الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم نهجًا يتضمن ثالث مراحل العتماد الربامج التأسيسية العامة. وتتضمن املرحلة األوىل تدقيق جودة الربامج التأسيسية العامة، 
وكجزء  العامة.  التأسيسية  الربامج  اعتماد  إجراءات  تطوير  فتشمل  الثالثة  املرحلة  أما  العامة.  التأسيسية  للربامج  الوطني�ة  املعايري  وتطوير  مراجعة  تشمل  الثاني�ة  واملرحلة 
من عملية تطوير إطار تصميم املفاهيم اخلاصة باعتماد الربامج التأسيسية العامة، تم القيام بعدد من الزيارات للربامج التأسيسية العامة اليت تطرحها مؤسسات التعليم 
العايل يف مختلف مناطق السلطنة. ويف مارس 2015م تم تعميم إطار تصميم املفاهيم اخلاصة باعتماد الربامج التأسيسية العامة على قطاع التعليم العايل، كما أقيمت حلقة 
عمل حول الربامج التأسيسية العامة يف الشهر نفسه. باإلضافة إىل ذلك، تم حتديد مؤسسات التعليم العايل اليت سوف ختضع لعملية التقويم التجرييب للربامج التأسيسية، 
وإقامة ورشات عمل لتهيئ�ة هذه املؤسسات للتدقيق التجرييب لربامجها التأسيسية العامة. وبعد إكمال املسودة األوىل لدليل معايري الربامج التأسيسية، تم البدء يف التدقيق 
التجرييب جلودة الربنامج التأسييس العام ألربع مؤسسات تعليٍم عاٍل )الكلية التقني�ة يف شناص، وكلية اخلليج، وكلية عمان الطبي�ة، وكلية مجان(. كما تمت إقامة حلقة عمل 

للمراجعني اخلارجيني املحليني؛ لتدريبهم على عمليات تدقيق جودة التعليم العايل، وذلك يف يونيو 2015م.

تطوير اإلطار الوطني للمؤهالت
يأيت تنفيذ مشروع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت عماًل باملرسوم السلطاين السايم رقم )2010/54( القايض بإنشاء الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم اليت تنص على أن أحد 
اختصاصات الهيئ�ة هو )تطوير وحتديث اإلطار الوطين للمؤهالت العلمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العايل واجلهات املعني�ة األخرى(. وقد بدأت الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم 
العمل يف عام 2015م مع الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت لتطوير اإلطار الوطين للمؤهالت يف سلطنة عمان، ليصبح إطارًا شاماًل ملختلف أنواع املؤهالت، تنفيذًا لقرار مجلس التعليم 
رقم )2014/2/3( بت�اريخ 17 مارس 2014م، والذي تضمن )املوافقة على أن تقوم الهيئ�ة بإعداد وتطوير اإلطار الوطين للمؤهالت، ليشمل املشروع املؤهالت األكاديمية واملهني�ة 
واحلرفية، باإلضافة للتعليم املدريس(. فقد قامت الهيئ�ة بتشكيل جلنة اإلشراف على مشروع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت، وذلك لتمثي�ل اجلهات األساسية ذات االختصاص 
يف السلطنة، وإشراكها يف هذا املشروع الوطين املهم؛ من أجل ضمان التشاور املوسع مع هذه اجلهات. وكذلك قامت الهيئ�ة بن�دب عدد من الكوادر العماني�ة من مختلف اجلهات 
ذات العالقة؛ ليتم تدريبهم وتطوير مهاراتهم ذات العالقة باملشروع، وإشراكهم يف مهام فني�ة محددة، ليكتسبوا اخلربة الالزمة ويصبحوا مؤهلني للقيام باألعمال الفني�ة اليت 

تتطلبها املرحلة الالحقة ملرحلة تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت، وهي مرحلة تنفيذ هذا اإلطار. ومن أهم ما أجنزته الهيئ�ة يف هذا املجال يف العام 2015م ما يأيت: 

• التفاوض مع الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت خبصوص خطة أنشطة مشروع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت، ومصادقة مجلس إدارة الهيئ�ة العماني�ة عليه، وتوقيعه من 	
قبل الطرفني.  

• تدشني الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم ملشروع تطوير مشروع اإلطار الوطين للمؤهالت رسميًا بت�اريخ 20 مايو 2015م.  	
• عمل الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم على تطوير صفحة خاصة باملشروع باللغتني العربي�ة واإلجنلزيية على موقعها اإللكرتوين، واليت سيتم تطويرها وحتديثها باستمرار 	

مع تقدم املشروع.  
• قيام فريق تطوير املشروع - بالتعاون مع فريق الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت - بعملية قياس مرجعي مع سبعة بلدان مختلفة إقليمية ودولية، واليت تمتلك أطًرا وطني�ة 	

للمؤهالت.
• قيام فريق تطوير املشروع - بالتعاون مع فريق الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت - بتحليل للبيئ�ة )Environmental Scan(، والذي يتمثل يف حصر املؤهالت املوجودة يف 	

السلطنة ومستوياتها، واجلهات الماحنة لها. 
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• 	 )Study Visit( قيام فريق دائرة اإلطار الوطين للمؤهالت بالهيئ�ة، إىل جانب عدد من أعضاء فريق تطوير املشروع، وممثلنينْ من الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت بزيارة
للهيئ�ة الوطني�ة للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين يف الفرتة 6-7 سبتمرب 2015م؛ بهدف استقاء الدروس املستفادة من جتربتها يف هذا املجال.

• تعريف املهتمني بالتعليم والتدريب باملشروع من خالل قيام دائرة اإلطار الوطين للمؤهالت بالهيئ�ة بتقديم عرض مريئ حول مشروع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت، 	
باللغتني العربي�ة واإلجنلزيية، يف معرض التعليم العايل والتدريب والتوظيف )Edu TraC Oman(، وذلك خالل الفرتة 12-14 أكتوبر 2015م.

• تم 	 اليت  األنشطة  من  جزًءا  بوصفها  وذلك  للمؤهالت،  الوطين  اإلطار  مجال  يف  القدرات  بن�اء  عمل  حلقات  من  عدد  وعقد  للمؤهالت،  األسكتلندية  الهيئ�ة  مع  التنسيق 
حتديدها ملشروع تطوير اإلطار الوطين للمؤهالت يف السلطنة، وذلك يف الفرتة 26-29 أكتوبر 2015م. 

• مراجعة ما قدمته الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت من وثائق خاصة باملشروع، وتزويدها بالتغذية الراجعة من املعنيني املحليني والدوليني، بعد أن مرت بمراحل عديدة من 	
التقدم  التقرير األويل -   ،)Consultation Strategy( التشاور التواصل )Communication Strategy(، واسرتاتيجية  الوثائق: اسرتاتيجية  التشاور، ومن هذه 

احلاصل يف املشروع - وهو تقرير عن عملية القياس املرجعي.
• مراجعة الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم للورقة النقاشية اليت تتعلق حباكمية اإلطار الوطين للمؤهالت وإدارته، املقدمة من الهيئ�ة األسكتلندية للمؤهالت بت�اريخ 18 	

ديسمرب 2015م، وعرضها على جلنة اإلشراف للحصول على التغذية الراجعة بشأنها من جميع املعنيني. 

مشروع دعم جهود مؤسسات التعليم العالي في االرتقاء بمستوى الجودة

عملت الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم على االرتقاء جبودة التعليم العايل وصواًل إىل املستوى الذي حيقق املعايري الدولية. كما عملت الهيئ�ة على تشجيع مؤسسات التعليم 
العايل على حتسني جودتها، ومن أهم ما أجنزته الهيئ�ة يف العام 2015م يف هذا املجال ما يأيت: 

• تقديم الدعم اإلداري واللوجسيت للشبكة العماني�ة للجودة يف التعليم العايل، وتهدف الشبكة إىل تب�ادل اخلربات واملمارسات اجليدة بني مؤسسات التعليم العايل العاملة 	
يف السلطنة.

• تقديم الدعم اإلداري والفين للمؤتمر الثالث للشبكة العماني�ة للجودة يف التعليم العايل، الذي عقد يف فرباير 2015م. 	
• مساهمة الهيئ�ة يف إعداد نشرة )Newsletter( خاصة بالشبكة العماني�ة للجودة يف التعليم العايل.	
• قيام الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم - وذلك ضمن أنشطتها املتعلقة بتطبيق أنظمة ضمان اجلودة اخلارجية - بتوفري تدريب ملؤسسات التعليم العايل اليت يشملها 	

تدقيق اجلودة التجرييب للربامج التأسيسية العامة، وكذلك مؤسسات التعليم العايل اليت ختضع لعمليات التقويم مقابل املعايري. 
• عقد حلقة عمل للتشاور مع القطاع خبصوص الربامج التأسيسية العامة، واخلطة االسرتاتيجية للهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم، وتشكل هذه احللقات فرصًا للتواصل 	

بني العاملني يف قطاع التعليم العايل.
• عقد برناميج تدريب للمراجعني اخلارجيني لكل من أنشطة الربامج التأسيسية العامة، والتقويم مقابل املعايري املؤسسية. 	
• تقديم موجز إلعالم القطاع بأحدث املستجدات يف مشروعي االعتماد الربناميج واملؤسيس، وذلك يف مارس 2015م. 	
• حتديث املوقع اإللكرتوين للهيئ�ة بصورة منتظمة، وتزويده جبميع العروض املرئي�ة، وأوراق العمل اليت تقوم الهيئ�ة بعرضها يف املناسبات املختلفة. 	
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Another picture
 الفصل األول

البحث العلمي في التعليم المدرسي
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يستن�د التطوير يف التعليم املدريس على األدلة املستقاة من الدراسات والبحوث، ويأخذ العمل يف مجال البحوث والدراسات يف وزارة الرتبي�ة والتعليم عدة أوجه منها: تنفيذ 
الدراسات االسرتاتيجية، وتنفيذ الدراسات املتخصصة يف القطاعات املختلفة للتعليم املدريس، وتشجيع البحوث االسرتاتيجية للمؤسسات األكاديمية، ومتابعة عملية إجراء 

البحوث والدراسات التربوية املنفذة يف الوزارة. ومن أبرز جهود الوزارة يف هذا املجال ما يأيت:

تنفيذ عدد من الدراسات منها:  

• دراسة اجتاهات طلبة الصفني العاشر واحلادي عشر حنو التدريب املهين واختالفها باختالف بعض املتغريات يف سلطنة عمان.	
• دراسة قيم العمل وعالقتها بالتوافق املهين لدى عين�ة من موظفي وزارة الرتبي�ة والتعليم بسلطنة عمان. 	
• دراسة املهارات املهني�ة الالزمة لسوق العمل العماين لدى طلبة دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان. 	
• دراسة مدى امتالك معلمات ومعليم املواد املختلفة امللتحقني باملركز التخصيص للتدريب املهين للمعلمني ملبادئ التدريس الفعال.	
• دراسة مدى ممارسة املتدربني من املعلمني السرتاتيجيات التعلم اليت يتم التدريب عليها.	

التعاون مع بعض املؤسسات لتنفيذ بعض الدراسات، منها:  

• دراسة »تأثري استهالك األسماك على األحماض الدهني�ة، والسمنة، ونسبة الهيموغلوبني، ومستوى اإلدراك لدى أطفال املدارس بالسلطنة« وذلك بالتعاون مع فريق 	
من وزارة الزراعة والرثوة السمكية. وهدفت إىل معرفة تأثري استهالك األسماك على صحة أطفال املدارس وإدراكهم وتشجيع التغذية املدرسية القائمة على املكونات ذات 

القيمة الغذائي�ة العالية، وقياس نسب الهيموجلوبني يف الدم بتن�اول األسماك.
• دراسات: »واقع املعلم والعوامل املؤثرة يف أدائه«، و»تعزيز الدافعية لدى طلبة التعليم العام«، و»تغيب الطلبة يف مدارس التعليم العام« حيث تم إجراء هذه الدراسات 	

باملشاركة مع املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخلليج بالكويت، فقد تم توزيع حوايل )3800( استب�انة على فئات تربوية متنوعة )املشرفون التربويون، ومديرو املدارس، 
واملعلمون، واألخصائيون االجتماعيون، والطلبة، وأولياء األمور( يف سبع محافظات تعليمية بالسلطنة. وذلك بهدف اخلروج بنت�اجئ حتّد من هذه املشكالت وآثارها السلبي�ة 

على الطلبة واملجتمع.
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التعاون مع بعض املؤسسات األكاديمية لتنفيذ بعض البحوث االسرتاتيجية: تقوم وزارة الرتبي�ة والتعليم بالتعاون مع املؤسسات األكاديمية كجامعة السلطان قابوس   
ممثلة بكلية الرتبي�ة لتنفيذ الفرق البحثي�ة عدٍد من الدراسات والبحوث االسرتاتيجية يف احلقل التربوي، ويشارك يف هذه الدراسات أعضاء من الوزارة، حيث يبلغ عدد 

الدراسات )26( دراسة منها ما تم االنتهاء منه خالل عام 2015م، ومنها ما هو قيد التنفيذ، مقسمة كاآليت:

• البحوث االسرتاتيجية املمولة من املكرمة السامية املنفذة يف املدارس، وعددها ستة حبوث، وقد تم االنتهاء من ثالث دراسات وثالث أخرى قيد التنفيذ.	
• حبوث ممولة من مجلس البحث العليم، وعددها ستة حبوث، وقد تم االنتهاء من ثالث دراسات وثالث دراسات أخرى قيد التنفيذ.	
• البحوث املمولة من جامعة السلطان قابوس، وعددها )14( حبثًا، تم االنتهاء من دراسة واحدة.	

الزتام  للتأكيد على ضرورة  الدارسني، وكذلك  الفئات املستهدفة والباحثني  الوزارة لضمان حقوق  العليم يف  البحث  بها يف  مراجعة وتطوير اآلليات واإلجراءات املعمول   
الباحثني كافة يف املجال التربوي للضوابط األخالقية املتعارف عليها يف البحث العليم التربوي وتأطري هذا املجال، حيث شرعت الوزارة يف اإلجراءات، وبدأت بتنفيذ استطالع 
رأي ملنتسيب الوزارة يف املديريات التعليمية باملحافظات واملديريات العامة بديوان عام الوزارة وتم استخالص النت�اجئ، وأكدت النت�اجئ على ضرورة التأطري للضوابط واآلليات 

ا؛ وعليه تقوم الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالسلطنة حول استكمال اإلجراءات الالزمة لذلك. املعمول بها حاليًّ

�ا؛ لضمان االستفادة القصوى من أكرب عدد  إعداد قاعدة بي�انات للبحث التربوي )التعليم املدريس( والباحثني يف املجال التربوي على مستوى السلطنة مع توفريها إلكرتونيًّ  
التربوي )التعليم املدريس( ملناقشة املواضيع  ممكن من الباحثني ودراساتهم البحثي�ة وتوصياتها، وكذلك لتسهيل وضمان التنسيق بني الباحثني والدارسني يف املجال 

البحثي�ة وعدم تكرارها ومراعاة أولويات الوزارة يف املواضيع البحثي�ة، وقد بدأت الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة حول هذا املوضوع والعمل جار فيه.
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 الفصل الثاني
البحث العلمي في التعليم العالي
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أواًل: جامعة السلطان قابوس

اهتمت جامعة السلطان قابوس بالبحث العليم إيمانًا منها بأن الدول ال ترىق علميًا إال عن طريق االشتغال بالبحث العليم يف مختلف املجاالت اليت تدعم مسرية التنمية يف 
البالد، ودعمه وذلك بتوفري البني�ة التحتي�ة الالزمة، ومن أبرز اجلهود اليت قامت بها اجلامعة يف هذا املجال اآليت:

إنشاء عشرة مراكز حبثي�ة تقوم بدور مهم يف تفعيل النشاط البحيث يف اجلامعة، وتهيئ�ة البني�ة التحتي�ة الالزمة للقيام بهذه األحباث حسب احلقول البحثي�ة التخصصية   
لتلك املراكز، وهي: 

• مركز الدراسات والبحوث البيئي�ة: تم إنشاء هذا املركز البحيث من أجل تشجيع وتنظيم وتنسيق الدراسات والبحوث البيئي�ة، والتنسيق مع احلكومة والوكاالت الدولية 	
والقطاع اخلاص جلمع ونشر املعلومات عن البحوث البيئي�ة املتعلقة عن عمان واملنطقة. ويسعى املركز -عرب املبادرات والبحوث العلمية املدروسة- إىل مساعدة مختلف 

ة املعنيني حبماية املوارد الطبيعية يف السلطنة وإدارتها بشكل مستدام حيفظ حقوق األجيال القادمة.
ّ
اجلهات احلكومية وكاف

• مركز أحباث االتصاالت واملعلومات: تتلخص رسالته يف بن�اء بني�ة أساسية وتطوير برامج حبثي�ة متكاملة يف مجال أحباث االتصاالت واملعلومات من خالل إقامة شراكات 	
الرئييس يف حرم اجلامعة،  البحثي�ة املشرتكة لتقني�ة املعلومات واالتصاالت. وباإلضافة إىل مقره  بني املؤسسات احلكومية واجلامعة وقطاع الصناعة يف مجال الربامج 

يوجد لدى املركز مكتب آخر يف مباين واحة املعرفة بمسقط؛ وذلك لتسهيل التفاعل مع قطاع الصناعة
• مركز رصد الزالزل: يعترب املركز من أهم املراكز البحثي�ة يف اجلامعة، وهو املتخصص الوحيد برصد وحبوث الزالزل يف السلطنة، ويقوم املركز بمراقبة ورصد الزالزل اليت 	

حتدث داخل السلطنة وخارجها واإلبالغ عنها ونشر معطياتها للجهات املختصة. ومر املركز منذ إنشائه بعدة مراحل تطويرية حيث أصبح يملك عشرين محطة رصد 
موزعة على مناطق مختلفة يف جميع أحناء السلطنة، واليت تم إنشاؤها على ثالث مراحل ومجهزة بأحدث أجهزة الرصد والرتقيم واالتصاالت وتبث املعلومات الزلزالية على 

مدار الساعة وبشكل آين إىل مركز رصد الزالزل جبامعة السلطان قابوس. 
• مركز أحباث النفط والغاز: يتوىل مسؤولية إجراء البحوث العلمية ويقدم اخلدمات يف مجال التدريب واالستشارات لقطاع صناعة النفط والغاز، ويتمتع املركز بعالقات 	

وثيقة مع العديد من الشركات املحلية والعاملية والكليات واملراكز املختلفة يف اجلامعة، ويعمل معها على إجياد احللول الالزمة للمشاكل اليت تواجه صناعة النفط والغاز من 
خالل تقديم خدماته االستشارية والتدريبي�ة لهذا القطاع. ويسعى املركز اىل تعزيز مهنّي�ة املمارسني لهذه الصناعة من خالل برامج التطوير املهين. 

• مركز الدراسات العماني�ة: تم إنشاء هذا املركز؛ ليكون أداة لتقديم املعرفة احلديث�ة حول القضايا التاريخية والثقافية لسلطنة عمان، وذلك بغية إبرازها للمجتمع والعالم. 	
ويقوم املركز بإجراء البحوث العلمية وتقديم اخلدمات االستشارية وتوثيق املعارف العماني�ة ونشرها واملحافظة عليها، كما يعمل يف هذا اجلانب بالتعاون مع املؤسسات 

ذات العالقة على املستويني املحلي والدويل لتشجيع البحوث العلمية املتعّلقة بسلطنة عمان، وتلك املتعلقة بمختلف قضايا الواقع العماين ومكوناته.
• مركز االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية: يقوم هذا املركز بمهام تدريسية وحبثي�ة داخل اجلامعة، كما يعمل بوصفه مؤسسة وطني�ة على توفري املعلومات 	

اجلغرافية واخلدمات االسرتاتيجية وتنظيم الدورات التدريبي�ة واملساهمة يف تعزيز التعاون الدويل يف مجال الرصد اجلوي واالستشعار عن بعد. ويهدف إىل تطوير الكوادر 
الوطني�ة املتخصصة يف مجاالت االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية بما يمكنها من وضع األسس ملنظومة حبثي�ة فاعلة يف اجلامعة. كما تمكن املركز من تطوير 

عدد من الشراكات الناجحة مع القطاع الصناعي واملؤسسات احلكومية.
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• مركز التمزي يف التقني�ة احليوية البحرية: أسست اجلامعة هذا املركز؛ ليعمل على استثمار املوارد البحرية واستدامتها إلنت�اج مواد ذات فعالية حيوية وقيمة اقتصادية. 	
ويقوم املركز بإجراء مشاريع حبثي�ة تسهم يف إجياد فرص لالستفادة من املواد اخلام البحرية العماني�ة بغية االستغالل األمثل لها. ويتجه املركز يف حبوثه حنو بن�اء القدرات 

الوطني�ة املتخصصة وخيطط لالستفادة القصوى من موارد عمان البحرية بما يكفل وجود تنمية حبرية عماني�ة مستدامة.
• والدولية 	 املحلية  الشركات واملنظمات  العديد من  املركز على حنو وثيق مع  باملياه، ويعمل  املتصلة  للتحديات  البحثي�ة  املياه: وهو مركز حبيث يعىن باجلوانب  مركز أحباث 

الناجمة عن  املياه اجلوفية واستزنافها وتلوثها وختفيف املخاطر  بتنمية  املتعلقة  السلطان قابوس يف سبي�ل معاجلة املسائل  البحثي�ة داخل جامعة  الكليات واملراكز  ومع 
الفيضانات، وتوفري املياه للزراعة والصناعة والبلديات وترشيد الري وإنت�اج املحاصيل، والكائن�ات احلية املستدامة باملياه وغريها من املسائل.

• مركز البحوث اإلنساني�ة: تتلخص رسالته يف استكشاف العلوم والقضايا واملشكالت اليت حتتاج اىل توجيه اهتمام وطين خاص بها والقيام بالبحوث العلمية يف جوانب 	
العلوم االجتماعية والتربوية واالقتصادية والتجارية والقانوني�ة. ويسعى املركز اىل لعب دور هام ومبادر وداعم للدراسات والبحوث اإلنساني�ة القائمة حاليًا يف سلطنة 

عمان بغية تطويرها وإجراء املزيد من البحوث والدراسات يف املجاالت االنساني�ة ذات العالقة باملجتمع العماين.
• لعمان 	 جيولوجيًا  املتمزي  املوقع  اىل  باإلضافة  اجليولوجية  واخلدمات  اإلرشاد  إىل  املجتمع  وحاجة  اجليولويج  البحث  طرق  يف  السريع  النمو  إن  األرض:  علوم  أحباث  مركز 

وأهمية البحث العليم اجليولويج حوله، هو الدافع الرئييس إلقامة هذا املركز، والذي سيكون نقطة االلتقاء فيما يتعّلق باألنشطة البحثي�ة اجليولوجية يف داخل اجلامعة، 
إذ سوف يسهم ذلك يف توظيف اخلربات املتوفرة يف اجلامعة يف مجال األحباث التطبيقية متعددة االجتاهات يف مجال علوم األرض.

نشر ما مجموعه )497( ورقة حبثي�ة يف املجالت العلمية واإلنساني�ة، حيث أسهمت الكليات العلمية باجلامعة يف نشر )395( ورقة حبثي�ة يف هذه املجالت مقارنة مع )102(   
ورقة حبثي�ة أسهمت يف نشرها الكليات اإلنساني�ة باجلامعة.

املقارنة  األوراق  تلك  إجمايل  من   )%56.1( نسبت�ه  ما  تقديم  يف  باجلامعة  العلمية  الكليات  أسهمت  حيث   , العلمية  املؤتمرات  يف  حبثي�ة  ورقة   )456( مجموعه  ما  تقديم   
بإسهامات الكليات اإلنساني�ة باجلامعة اليت بلغت نسبتها )43.9%(، ويف عام 2015م أيضًا عقدت اجلامعة )16( مؤتمرًا وندوة علمية دولية.

ا من اجلامعة يف حضور مؤتمرات علمية دولية خالل عام 2015م حيث شكل األكاديميون املنتسبون للكليات العلمية ما نسبت�ه )41%( من إجمايل  مشاركة )639( أكاديميًّ  
عدد املشاركني، تالهم األكاديميون املنتسبون للكليات اإلنساني�ة بنسبة )31.8%(، يف حني شكل منتسبو املستشفى اجلامعي نسبة )17.5%( من إجمايل املشاركني.

إعداد مجالت علمية يف ستة ختصصات حبثي�ة، بلغ ما تم إصداره منها منذ عام 1996م وحىت عام 2015م )139( مجلة، احتوت على )1617( ورقة حبثي�ة، حيث أسهمت   
املجلة الطبي�ة جلامعة السلطان قابوس يف نشر ما نسبت�ه )45.76%( من إجمايل األوراق البحثي�ة املنشورة يف تلك املجالت.
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ثانيًا: كليات العلوم التطبيقية والجامعات والكليات الخاصة

يرتبط التعليم العايل ارتب�اطًا وثيقًا بالبحث العليم، حيث يعد البحث موجهًا أساسيًا للتطوير يف التعليم العايل، كما يعد األكاديميون العاملون يف مؤسسات التعليم العايل النواة 
األساسية للباحثني الذين يساهمون يف إعداد البحوث والدراسات ونشرها، ومن أهم إجنازات كليات العلوم التطبيقية واجلامعات والكليات اخلاصة يف هذا املجال ما يأيت:

المجلة العمانية للعلوم التطبيقية

والدراسات  البحوث  نشر  إىل  املجلة  هذه  تهدف  التطبيقية(،  للعلوم  العماني�ة  )املجلة  بعنوان  سنويًا  محكمة  علمية  مجلة  التطبيقية  العلوم  لكليات  العامة  املديرية  تصدر 
األكاديمية والعلمية املحكمة، وقد تم إصدار العدد اخلامس من هذه املجلة يف عام 2015م. 

برنامج المنح البحثية المفتوحة

تسهم مؤسسات التعليم العايل حبركة البحث العليم يف السلطنة من خالل األحباث اليت ينفذها أعضاء الهيئ�ة األكاديمية والطلبة. كما تضم بعض مؤسسات التعليم العايل 
مراكز حبثي�ة متخصصة، ويتم دعم املشاريع البحثي�ة عن طريق مجلس البحث العليم من خالل برنامج املنح البحثي�ة املفتوحة، حيث تم ربط كليات العلوم التطبيقية ومعظم 
مؤسسات التعليم العايل اخلاصة بالنظام اإللكرتوين لتقديم البحوث، وبرنامج دعم حبوث الطالب. كما يشارك أعضاء الهيئ�ة األكاديمية بأوراق حبثي�ة يف املؤتمرات املحلية 

والدولية.

• بلغ عدد املشاريع البحثي�ة ملؤسسات التعليم العايل اخلاصة املعتمدة من قبل مجلس البحث العليم يف الفرتة )2009- 2014م( 48 مشروعًا.	
• حصلت كليات العلوم التطبيقية على دعم من مجلس البحث العليم لتمويل ثالثة حبوث ألعضاء الهيئ�ة األكاديمية  تم إجنازها خالل الفرتة )2013-2015م(،  وسبعة 	

حبوث مقدمة وذلك ضمن برنامج دعم حبوث الطلبة يف العام األكادييم 2015م.
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ثالثًا: الكليات التقنية

تويل الكليات التقني�ة البحوث واالستشارات اهتمامًا يف خططها االسرتاتيجية، حيث توفر الدعم للكوادر التدريسية للقيام بالبحوث واالستشارات واملشاركة يف املؤتمرات، 
وذلك من أجل التطوير الوظيفي والتعرف على أخر املستجدات والتطورات التقني�ة ومن أجل تطوير عملية التعليم والتعلم يف الكليات، إضافة إىل ذلك ترتبط الكليات التقني�ة 

مع مجلس البحث العليم واملؤسسات األخرى للمساهمة يف األنشطة البحثي�ة اليت ختدم السلطنة، ومن أمثلة تلك األنشطة البحثي�ة ما يأيت:

دراسة وتصميم منظومة حتكم ملحطة هجين�ة )شمس ورياح( بسعة )12( ميجا واط جلزيرة مصرية بتمويل من مجلس البحث العليم بمبلغ )34( ألف ريال عماين مدتها   
ثالث سنوات )2012-2015م(، أعدت من قبل باحثني يف كلية نزوى باالشرتاك مع باحثني من جامعة صحار، ويجري حاليًا مناقشة أفضل تصميم للمحطة املقرتحة من 
حيث أعداد األلواح الشمسية املطلوبة والتوربين�ات الهوائي�ة والبطاريات لتحديد أفضل حجم بأقل التكاليف املمكنة. وبعد ذلك سيتم تصميم نظام التحكم للمحطة، 
الذي سيمكن املستخدم من تشغيل املحطة بأفضل كفاءة وأقل تكلفة وأقل تأثري على البيئ�ة، وبعد جناح املشروع سيتم تطبيقه عمليًا يف مناطق أخرى، مثل: اجلبل األخضر 

وثمريت.

املشاركة يف مسابقة مشروع أفضل بيت صديق للبيئ�ة برعاية وتمويل من مجلس البحث العليم حيث حصلت الكلية التقني�ة العليا يف محافظة مسقط على املركز األول   
يف بداية عام 2015م من بني مؤسسات التعليم العايل األخرى )جامعة السلطان قابوس واجلامعة األلماني�ة وجامعة نزوى وجامعة ظفار(، حيث يعدُّ البيت الصديق للبيئ�ة 

مركزًا للتدريب والتطوير والتجارب واألحباث للكوادر والطلبة على السواء، ومنطلقًا لتشجيع مشاريع ريادة األعمال يف مجاالت الطاقة اخلضراء البديلة.

املثالية واملرتابطة مع اخلصائص  �ا لدراسة تركيب�ة الصقل  التقني�ة بزنوى وبتمويل من مجلس البحث العليم بمبلغ )18,365( ريااًل عمانيًّ الكلية  مشروع حبيث مقدم من   
ا؛ إلذابة اخلليط يف أدىن  الفزييائي�ة والكيميائي�ة لمادة الطني ملصنع فخار بهال بمحافظة الداخلية؛ بهدف تطوير صيغة أفضل لمادة الصقل باملكونات املعدني�ة املتوافرة محليًّ
درجة حرارة حرق ممكنة، ولتحسني اخلواص الفزييائي�ة والكيميائي�ة للمنتج النهايئ وبأقل تكلفة. وقد تم التمكن من جمع جميع املكونات املعدني�ة األصلية الالزمة للتجارب، 

وتم إجناز تعديل تركيب�ة الصقل )من املصادر األصلية( باالستعانة باملجاهر اإللكرتوني�ة، وعمل االختب�ارات الكيميائي�ة لضبط خصائص احلرق خلليط الصقل يف الفرن.

فوز طلبة الكلية التقني�ة العليا باملركز األول بأفضل شركة طالبي�ة بمسىم »جذور« للحفاظ على البيئ�ة ضمن مسابقة إجناز عمان اليت أقيمت يف جامعة السلطان قابوس.  
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رابعًا: المعاهد الصحية

تعمل وزارة الصحة على نشر ثقافة البحث العليم بني أعضاء هيئ�ة التدريس والطلبة يف مؤسسات التعليم الصيح؛ بهدف تشجيعهم على االخنراط يف األنشطة البحثي�ة 
وذلك بتوفري البيئ�ة املناسبة لذلك، وقد تم إجناز اآليت يف هذا اجلانب:

تدريب عدد )114( عضو هيئ�ة تدريس على منهجية البحوث، حيث قام )20%( منهم بإجراء حبوث أو شاركوا فيها، وجتاوزت هذه النسبة الوضع املستهدف وهي )%16(.  

االستفادة من )40%( من نت�اجئ البحوث املنفذة يف التخطيط وحتسني التعليم واألنشطة املرتبطة، وهذا أقل من النسبة املستهدفة وهي )%50(.  

نشر)21( حبثًا يف مؤتمرات علمية أو مجالت علمية خالل سنوات اخلطة، وقد جتاوز العدد الوضع املستهدف وهو )4(.  

�ا، وسيحتوي على قاعدة بي�انات للبحوث واملقرتحات البحثي�ة. إنشاء مركز الدراسات والبحوث يف الوزارة الذي يعمل على تسهيل تقديم املقرتحات البحثي�ة إلكرتونيًّ  



96

 الفصل الثالث
البحث العلمي في الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي
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تقديم أوراق عمل يف عدة مؤتمرات منها:   
• ورقة بعنوان »إرساء التنوع: تطوير نظام االعتماد املؤسيس لقطاع التعليم العايل يف سلطنة عمان«	

»Accomodation diversity: developing an institutional accreditation system for the higher education sector in Oman«
وذلك يف املؤتمر الذي عقدته الشبكة الدولية لهيئ�ات ضمان اجلودة يف التعليم العايل، الذي عقد يف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية.  

• التقويم مقابل املعايري املؤسسية: تلبي�ة 	 العايل، األوىل بعنوان: »االنتقال من تدقيق اجلودة إىل  التعليم  العماني�ة للجودة يف  الثالث للشبكة  تقديم ورقيت عمل يف املؤتمر 
عمان«     سلطنة  يف  الوطين  االعتماد  برنامج  وجود  »أهمية  بعنوان  اإلجنلزيية،  باللغة  فهي  الثاني�ة  الورقة  أما  العربي�ة،  باللغة  وهي  بأنشطتها«،  املعنيني  لتوقعات   الهيئ�ة 

.»A case for National Program Accreditation in the Sultanate of Oman«

البدء بالعمل على حبث يتضمن حتليل تقارير تدقيق اجلودة الصادرة عن الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم.  

تهتم الهيئ�ة العماني�ة لالعتماد األكادييم بالبحث العليم؛ من أجل إثراء أنظمة الهيئ�ة وممارساتها، ولتوفري الدعم يف مجايل ضمان اجلودة واالرتقاء بمستواها يف التعليم العايل، 
بما يعزز سمعة التعليم العايل يف السلطنة ومكانت�ه محليًا ودوليًا، وتضمن العمل البحيث للهيئ�ة خالل العام 2015م عرضًا وحتلياًل للفعاليات والنشاطات املختلفة اليت قامت 
بها، والقياس املرجعي مع املمارسات اجليدة. وبالرغم من أن البحث العليم ليس من املهام املوكلة للهيئ�ة بموجب املرسوم السلطاين القايض بإنشائها، ولكنها تويل جانب 
البحث والنشر وحضور املؤتمرات اهتمامًا خاصًا، وذلك لتكون على إطالع مستمر بأفضل املمارسات املعمول بها دوليًا، وضمان استفادتها من نت�اجئ البحث، بهدف التحسني 
املستمر، واحلصول على التغذية الراجعة من اخلرباء واملختصني فيما يتعلق بهذه األنشطة، وإطالع املجتمع املحلي والدويل على أنشطتها وعن قطاع التعليم العايل يف سلطنة 

عمان. وقد تم نشر عدد من األوراق، وتقديم العروض املرئي�ة يف املؤتمرات وحلقات العمل املحلية والدولية، منها على سبي�ل املثال:
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الخاتمة

حتديد  يف  يساعد  منطلقًا  املختلفة  ومراحله  بأنواعه  التعليم  قطاع  عن  السنوي  التقرير  يعد 
ُيعدُّ  كما  وتطوير،  ومراجعة  دراسة  إىل  حتتاج  اليت  واجلوانب  التعلييم،  النظام  يف  القوة  جوانب 
السياسات،  تلك  تطوير  يف  ليساعدهم  القرار  ومتخذي  التعليمية  السياسات  لراسيم  مرشدًا 

واختاذ القرارات املناسبة يف ضوء البي�انات واملؤشرات التعليمية املرصودة.

الثامنة، وبداية اخلطة  التعليم لعام 2015م بنهاية اخلطة اخلمسية  التقرير السنوي عن  ويأيت 
20 بما  اخلمسية التاسعة اليت سيتم فيها تنفيذ بعض مشاريع االسرتاتيجية الوطني�ة للتعليم 40
هذه  وستسهم  الدولية،  املمارسات  وأفضل  بالسلطنة،  للتنمية  املستقبلية  والتوجهات  يتوافق 
ذات  بشرية  كوادر  إعداد  أجل  من  جودته؛  وضمان  التعليم  تطوير  مسرية  يف  شك  بال  املشاريع 

كفاءة عالية متمسكة بهويتها الوطني�ة، وقادرة على الريادة محليًا، والتن�افس دوليًا.

إن مجلس التعليم وفق االختصاصات املحددة له سيتوىل متابعة تنفيذ تلك املشاريع وتقييمها 
باستمرار؛ من أجل ضمان سالمة تطبيقها وجودته، وحتقيق األهداف املرجوة منها.  
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