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يت�سمن هذا الكتيب التقرير اخلتامي لندوة "التعليم يف �سلطنة عمان: الطريق اإىل امل�ستقبل" التي عقدت يف رحاب 
فندق ق�سر الب�ستان مب�سقط يف الفرتة من20 اإىل 22 ذي احلجة 1435هـ ، املوافق 14 اإىل 16اأكتوبر 2014م. وقد 
جاءت الندوة ا�ستجابة للتوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم –حفظه 
اهلل ورعاه- ب�سرورة مراجعة �سيا�سات التعليم وخططه وتطويرها مبا يتواءم مع متطلبات املجتمع و�سوق العمل، 
و مواكبة ملا ي�سهده الع�سر احلا�سر من حتوالت يف جميع مناحي احلياة، باعتبار التعليم منطلقًا اأ�سا�سيًا الإعداد 

املوارد الب�سرية املوؤهلة وتنمية قدراتها؛ لتتمكن من قيادة التنمية ال�ساملة والوفاء مبتطلباتها.
انطلقت الندوة من مبداأ تو�سيع امل�ساركة املجتمعية يف م�ساعي التطوير التي يقوم بها جمل�س التعليم، من خالل 
املجل�س يف  اأجنزها  التي  وامل�ساريع  الدرا�سات  به على  واملعنيني  املختلفة  التعليم  موؤ�س�سات  العاملني يف  اإطالع  
اإطار مراجعة املنظومة الرتبوية يف ال�سلطنة وتطويرها، لتبادل اخلربات واملعارف مع طيف وا�سع من املهتمني 
بالتعليم واخلرباء و�سناع القرار، بناء على اأن التعليم م�سوؤولية اجلميع، والبد اأن تت�سافر اجلهود من اأجل الرقي 

به لتحقيق م�ستقبل م�سرق لعمان واأهلها.
يحتوي التقرير على اأهداف الندوة وحماورها واملوؤ�س�سات والهيئات امل�ساركة فيها، ويت�سمن فعالياتها واأن�سطتها، 
وي�سمل ملخ�سات االأوراق االأربع والع�سرين التي قدمت فيها موزعة على حماور الندوة االأ�سا�سية، وقد تال ملخ�س 
الرئي�سية  للغاية  حتقيًقا  حولها،  جرت  التي  النقا�سات  من  ا�ستخل�ست  التي  واملقرتحات  االأفكار  اأهم  ورقة  كل 

للندوة، واإثباًتا لدور املجتمع يف امل�ساركة يف تقدمي الروؤى والت�سورات واالأفكار يف ق�سايا التعليم املتنوعة.
لقد كانت اال�ستف�سارات واالآراء التي قدمها احلا�سرون يف جل�سات الندوة، وتلك التي وردت من املتابعني للندوة 
عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، حمط اهتمام اللجنة العلمية؛ حيث عملت على جمعها وت�سنيفها ثم مراجعتها 
وتدقيقها، لتاأخذ طريقها اإىل اللجان والفرق التي اأعدت امل�ساريع و املبادرات املعرو�سة يف الندوة للنظر فيها، 

واتخاذ املنا�سب ب�ساأنها.
اآملني اأن يجد القارئ الكرمي يف هذا التقرير مرجًعا وافًيا لفعاليات الندوة وم�سامينها، ويقدم له �سورة اأمينة ملا 
جرى فيها من تفاعل بناء ونقا�س هادف، اأبرز حمورية ق�سايا التعليم، ودلل على اأهمية تطوير املنظومة الرتبوية، 

و�سرورة اإ�سراك املجتمع باأطيافه وقطاعاته املختلفة يف ر�سم �سيا�سات التعليم ومراجعة خططه وبراجمه.

واهلل املوفق.
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اأهداف الندوة

• عر�س امل�ساريع التي اأعدها جمل�س التعليم بهدف تطوير  منظومة التعليم يف �سلطنة ُعمان.	
• تو�سيع امل�ساركة املجتمعية الإثراء امل�ساريع املقدمة.	
• عر�س وبلورة خارطة طريق مل�ستقبل التعليم يف �سلطنة ُعمان.	

 حماور الندوة 

• فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان.	
• درا�سة واقع التعليم يف �سلطنة ُعمان وتقوميه.	
• االإطار الت�سريعي ملنظومة التعليم يف �سلطنة ُعمان.	
• التخطيط اال�سرتاتيجي للتعليم يف �سلطنة ُعمان 2040.	
• التخطيط واآفاقه امل�ستقبلية على التعليم والتدريب والت�سغيل.   	

املوؤ�ص�صات امل�صاركة

• جمل�س التعليم	
• وزارة التعليم العايل	
• وزارة الرتبية والتعليم	
• وزارة القوى العاملة	
• وزارة ال�سحة	
• االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط	
• جامعة ال�سلطان قابو�س	
• الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي	



برنامج حفل االفتتاح 
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اليوم االأول - الثالثاء 2014/10/14 مالوقت
قاعة ُعمان

القراآن الكرمي9:05-9:00

كلمة جمل�س التعليم9:05 – 9:15

عر�س فيلم "اآفاق التعليم يف ال�سلطنة"9:25-9:15

عر�س مرئي مللخ�سات امل�ساريع واملبادرات املقدمة يف الندوة9:35-9:25

اجلل�سة العامة االأوىل11:05-9:40



برنامج الجلسات 
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القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات العامةالتوقيت

�سعادة/ د. عبداهلل بن حممد ال�سارميم�سروع اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  يف �سلطنة ُعمان 9.402040– 10.00
قاعة ُعماند. حم�سن بن نا�سر ال�ساملي�سعادة ال�سيخ/ د. علي بن طالب الهنائي

د. عامر بن عو�س الروا�سم�سروع اإعادة هيكلة منظومة التعليم10.00 - 10.20

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة10.25 - 11.05

ا�صرتاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                ا�صرتاحة 11.05 - 11.30

القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات املتزامنة )تعقد يف التوقيت نف�صه(التوقيت

د. �سامل بن �سعيد التوبيدرا�سة اإعادة هيكلة  نظام التعليم العايل11.50-11.30  
قاعة ُعماند. حممد بن خمي�س الفار�سيد. اأحمد بن حممد القا�سمي

اأ. د. �ساحلة عبداهلل عي�سانا�سرتاتيجية اإدارة التعليم  12.10-11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة12.50-12.10

د. اأحمد بن حممد الهنائيدرا�سة الطاقة االإ�ستيعابية ملوؤ�س�سات التعليم العايل11.50-11.30  
قاعة جماند. حممد بن طالب الكيومي�سعادة /حبيب بن حممد الريامي

د. �سناء بنت �سبيل البلو�سيةا�سرتاتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية وقطاعات العمل12.10-11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة12.50-12.10

د. يون�س بن خلفان االأخزميدرا�سة اأنظمة اإدارة جودة التعليم11.50-11.30  
قاعة قنتبد. حممد بن �سيف البو�سعيدي�سعادة/ د. ع�سام بن علي الروا�س

د. �سامل بن ر�سا ر�سويا�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم12.10-11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة12.50-12.10

الغداء                                                                                                                                                                                                                                                                                الغداء1.50-12.50

اليوم الأول)الثالثاء( : 20 ذو احلجة 1435 هـ املوافق 14 اأكتوبر 2014م
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القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات العامةالتوقيت

�سعادة/ د. عبداهلل بن حممد ال�سارميم�سروع اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم  يف �سلطنة ُعمان 9.402040– 10.00
قاعة ُعماند. حم�سن بن نا�سر ال�ساملي�سعادة ال�سيخ/ د. علي بن طالب الهنائي

د. عامر بن عو�س الروا�سم�سروع اإعادة هيكلة منظومة التعليم10.00 - 10.20

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة10.25 - 11.05

ا�صرتاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                ا�صرتاحة 11.05 - 11.30

القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات املتزامنة )تعقد يف التوقيت نف�صه(التوقيت

د. �سامل بن �سعيد التوبيدرا�سة اإعادة هيكلة  نظام التعليم العايل11.50-11.30  
قاعة ُعماند. حممد بن خمي�س الفار�سيد. اأحمد بن حممد القا�سمي

اأ. د. �ساحلة عبداهلل عي�سانا�سرتاتيجية اإدارة التعليم  12.10-11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة12.50-12.10

د. اأحمد بن حممد الهنائيدرا�سة الطاقة االإ�ستيعابية ملوؤ�س�سات التعليم العايل11.50-11.30  
قاعة جماند. حممد بن طالب الكيومي�سعادة /حبيب بن حممد الريامي

د. �سناء بنت �سبيل البلو�سيةا�سرتاتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية وقطاعات العمل12.10-11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة12.50-12.10

د. يون�س بن خلفان االأخزميدرا�سة اأنظمة اإدارة جودة التعليم11.50-11.30  
قاعة قنتبد. حممد بن �سيف البو�سعيدي�سعادة/ د. ع�سام بن علي الروا�س

د. �سامل بن ر�سا ر�سويا�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم12.10-11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة12.50-12.10

الغداء                                                                                                                                                                                                                                                                                الغداء1.50-12.50
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القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات العامةالتوقيت

�سعادة / د. حمود بن خلفان احلارثيم�سروع وثيقة فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان9.20-9.00

قاعة ُعماند. عبداهلل بن م�سلم الها�سمي�سعادة ال�سيخ/ علي بن نا�سر املحروقي د. بدر بن حمود اخلرو�سيم�سروع قانون التعليم املدر�سي9.40-9.20

د. �سيف بن اأحمد الرواحيم�سروع قانون التعليم العايل9.40- 10.00

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة10.40-10.00

ا�صرتاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                ا�صرتاحة11.10-10.40

القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات املتزامنة )تعقد يف التوقيت نف�صه(التوقيت

د. خمي�س بن �سعود التوبيدرا�سة اإعادة هيكلة التعليم العام11.10- 11.30
قاعة جماند. �سليمان بن �سيف الغتاميد. عبداهلل بن خمي�س الكندي

اأ. د. �ساحلة عبداهلل عي�سانا�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير 11.30- 11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.50 – 12.30

د. عبداحلكيم بن هالل االإ�سماعيليدرا�سة تنويع التعليم العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �سوق العمل11.10- 11.30
قاعة ُعمانالفا�سلة/ منى بنت حربا�س ال�سليميةالفا�سل/ هالل بن حمد احل�سني

د. هناء بنت حممد اأمنيا�سرتاتيجية متويل التعليم11.30- 11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.50 – 12.30

د. �سامل بن ر�سا ر�سويالنظام الوطني الإدارة جودة التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان: تطويره وتنفيذه11.10- 11.30
قاعة قنتبد. حم�سن بن حمود الكندياأ. د. اأحمد بن خلفان الرواحي

الفا�سلة/ جوخة بنت عبداهلل ال�سكيليةم�سروع موؤ�سرات االأداء ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة11.30- 11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.50 – 12.30

الغداء                                                                                                                                                                                                                                                                                الغداء12.30–1.30

اليوم الثاين )الأربعاء( : 21 ذو احلجة 1435 هـ املوافق 15 اأكتوبر 2014م
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القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات العامةالتوقيت

�سعادة / د. حمود بن خلفان احلارثيم�سروع وثيقة فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمان9.20-9.00

قاعة ُعماند. عبداهلل بن م�سلم الها�سمي�سعادة ال�سيخ/ علي بن نا�سر املحروقي د. بدر بن حمود اخلرو�سيم�سروع قانون التعليم املدر�سي9.40-9.20

د. �سيف بن اأحمد الرواحيم�سروع قانون التعليم العايل9.40- 10.00

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة10.40-10.00

ا�صرتاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                ا�صرتاحة11.10-10.40

القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات املتزامنة )تعقد يف التوقيت نف�صه(التوقيت

د. خمي�س بن �سعود التوبيدرا�سة اإعادة هيكلة التعليم العام11.10- 11.30
قاعة جماند. �سليمان بن �سيف الغتاميد. عبداهلل بن خمي�س الكندي

اأ. د. �ساحلة عبداهلل عي�سانا�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير 11.30- 11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.50 – 12.30

د. عبداحلكيم بن هالل االإ�سماعيليدرا�سة تنويع التعليم العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �سوق العمل11.10- 11.30
قاعة ُعمانالفا�سلة/ منى بنت حربا�س ال�سليميةالفا�سل/ هالل بن حمد احل�سني

د. هناء بنت حممد اأمنيا�سرتاتيجية متويل التعليم11.30- 11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.50 – 12.30

د. �سامل بن ر�سا ر�سويالنظام الوطني الإدارة جودة التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان: تطويره وتنفيذه11.10- 11.30
قاعة قنتبد. حم�سن بن حمود الكندياأ. د. اأحمد بن خلفان الرواحي

الفا�سلة/ جوخة بنت عبداهلل ال�سكيليةم�سروع موؤ�سرات االأداء ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة11.30- 11.50

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.50 – 12.30

الغداء                                                                                                                                                                                                                                                                                الغداء12.30–1.30
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القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات العامةالتوقيت

اأ. د. �سمري ر�سوانالتعليم والتدريب والت�سغيل: التخطيط  واآفاق امل�ستقبل9.00 –9.20
قاعة ُعماند. ريا بنت �سامل املنذرية�سعادة/ د. منى بنت �سامل اجلردانية

د. را�سد بن حممد احلجريجتويد التعليم املدر�سي9.20– 9.40

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة9.40 – 10.20

ا�صرتاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                ا�صرتاحة10.20– 10.50

القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات املتزامنة )تعقد يف التوقيت نف�صه(التوقيت

د. زوينة بنت �سالح امل�سكريةاملركز الوطني للتقومي الرتبوي واالمتحانات10.50 – 11.10
قاعة ُعماند. اأمل بنت عبيد املجينيةد. علي بن ح�سن اللواتيا

د. اأحمد بن حممد الهنائيم�سروع تقييم املدار�س يف �سلطنة ُعمان11.10 - 11.30

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.30 – 12.10

د. حمد بن م�سلم البو�سعيديتطوير املناهج الدرا�سية : عملية م�ستمرة10.50 – 11.10
قاعة جماند. فاطمة بنت يو�سف البو�سعيديةد. حمد بن ها�سم الذهب

د. حممد بن م�سطفى النجاراملعايري املهنية 11.10 - 11.30

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.30 – 12.10

قاعة قنتبالفا�سل/ اأحمد بن حميد التوبي�سعادة ال�سيخ/ حممد بن حمدان التوبيد. بدرية بنت حممد الندابيةاملركز التخ�س�سي للتدريب املهني للمعلمني10.50 – 11.10

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.10 – 11.50

حفل ختام الندوة                                                                                                                                                                                                                                                           حفل ختام الندوة12.30–1.20

الغداء                                                                                                                                                                                                                                                                                  الغداء1.20 –2.20

اليوم الثالث )اخلمي�س( : 22 ذو احلجة 1435 هـ املوافق 16 اأكتوبر 2014م
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القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات العامةالتوقيت

اأ. د. �سمري ر�سوانالتعليم والتدريب والت�سغيل: التخطيط  واآفاق امل�ستقبل9.00 –9.20
قاعة ُعماند. ريا بنت �سامل املنذرية�سعادة/ د. منى بنت �سامل اجلردانية

د. را�سد بن حممد احلجريجتويد التعليم املدر�سي9.20– 9.40

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة9.40 – 10.20

ا�صرتاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                ا�صرتاحة10.20– 10.50

القاعةاملقرررئي�س اجلل�صةاملتحدثاجلل�صات املتزامنة )تعقد يف التوقيت نف�صه(التوقيت

د. زوينة بنت �سالح امل�سكريةاملركز الوطني للتقومي الرتبوي واالمتحانات10.50 – 11.10
قاعة ُعماند. اأمل بنت عبيد املجينيةد. علي بن ح�سن اللواتيا

د. اأحمد بن حممد الهنائيم�سروع تقييم املدار�س يف �سلطنة ُعمان11.10 - 11.30

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.30 – 12.10

د. حمد بن م�سلم البو�سعيديتطوير املناهج الدرا�سية : عملية م�ستمرة10.50 – 11.10
قاعة جماند. فاطمة بنت يو�سف البو�سعيديةد. حمد بن ها�سم الذهب

د. حممد بن م�سطفى النجاراملعايري املهنية 11.10 - 11.30

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.30 – 12.10

قاعة قنتبالفا�سل/ اأحمد بن حميد التوبي�سعادة ال�سيخ/ حممد بن حمدان التوبيد. بدرية بنت حممد الندابيةاملركز التخ�س�سي للتدريب املهني للمعلمني10.50 – 11.10

مناق�صة                                                                                                                                                                                                                                                                                مناق�صة11.10 – 11.50

حفل ختام الندوة                                                                                                                                                                                                                                                           حفل ختام الندوة12.30–1.20

الغداء                                                                                                                                                                                                                                                                                  الغداء1.20 –2.20
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كلمة مجلس التعليم 
في حفل االفتتاح

معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي 

نائبة رئيس مجلس التعليم 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم االإن�سان ما مل يعلم، جعل العلماء ورثة االأنبياء، ورفع من �ساأن العلم واملعلم 
واملتعلم على حد �سواء، وال�سالة وال�سالم على من اأوحي اإليه بالقراآن، وباآية " اقراأ " ُا�سُتِهل عليه ذكر الرحمن، 

حممد بن عبداهلل املبعوث رحمة لالإن�س واجلان، وعلى اآله و�سحبه الربرة الكرام.

�ساحب ال�سمو ال�سيد اأ�سعد بن طارق بن تيمور املوقرممثل جاللة ال�سلطان، راعي احلفل
ال�سورى  اأع�ساء جمل�س  ال�سعادة  اأ�سحاب  الدولة،  اأع�ساء جمل�س  اأ�سحاب املعايل، املكرمون  ال�سمو،  اأ�سحاب 
اأ�سحاب ال�سعادة، االأخوة االأفا�سل العاملون يف قطاع التعليم، اأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات، �سيوفنا الكرام:

ي�سرين اأن اأرحب بكم جميًعا يف م�ستهل هذه الندوة الوطنية "التعليم يف �سلطنة عمان: الطريق اإىل امل�ستقبل"، 
التي ينظمها جمل�س التعليم بهدف عر�س امل�ساريع واملبادرات التي اأعدها املجل�س واأ�سرف عليها لتطوير منظومة 

التعليم يف ال�سلطنة، �سائلًة اهلل ــ جلت قدرته ــ  اأن يكتب للقائنا هذا التوفيق وال�سداد .
لقد كان التعليم ــ وما يزال ــ عماد االأمم يف بناء احل�سارة، وتنمية املجتمعات، وتوجيه م�سارات التنمية، من 
مواهبهم،  اإظهار  على  وحتفيزهم  معها،  التعامل  مهارات  من  ومتكينهم  للحياة،  االأفراد  فهم  تو�سيع  خالل 
مع  التعامل  يف  قدراتهم  لتح�سني  املنا�سبة  واملهارات  الكفايات  وتوفري  معي�ستهم،  طرائق  تطوير  يف  واالإبداع 

املعطيات واملتغريات كافة، مبا ي�سمن �سبل العي�س الكرمي لالإن�سانية جمعاء. 

وملا كان التعليم اأ�سا�س بناء االإن�سان الذي هو هدف التنمية وغايتها، فقد وّجه ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 
قابو�س بن �سعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ـــ يف منا�سبات كثرية اإىل االهتمام بالتعليم، باعتباره ال�سبيل االأمثل 
الإعداد القوى الوطنية القادرة على و�سع خطط التنمية يف �ستى املجاالت، وتنفيذ براجمها، واإدارة عملياتها مبا 
يحقق الغايات املن�سودة، وفق امل�ستويات املطلوبة من اجلودة واالإتقان، ومبا ي�سمن التعامل ال�سليم املبني على 
التفكري املنطقي واملنهج العلمي مع املتغريات وامل�ستجدات العاملية بكل كفاءة واقتدار،اأخذا يف االعتبار املحافظة 

على الهوية احل�سارية العمانية امل�ستمدة من الثقافة العربية االإ�سالمية.
وال ريب يف اأن تطوير التعليم هو ال�سبيل املو�سل اإىل حتقيق التنمية ال�ساملة مبا تقت�سيه من اإحداث تغيريات 
بنيوية يف الهياكل االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، بهدف االرتقاء باملجتمع اإىل امل�ستوى الذي نن�سده ا�ستيعاًبا 
واإنتاًجا واإبداًعا وا�ستخداًما؛ فالغاية من التعليم هي بناء االإن�سان الذي يعد الرثوة احلقيقية الأي جمتمع، فمهما 
املاهرة  والكفاءات  املوؤهل،  الب�سري  العن�سر  م�ستوى  على  تتوقف  تنميته  فاإن  املادي،  الرثاء  مقومات  توافرت 
يف خمتلف القطاعات اخلدمية واالإنتاجية. وقد قطعت ال�سلطنة ــ بحمد اهلل ــ �سوًطا كبريا يف هذا املجال، اإذ 
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انت�سرت موؤ�س�سات التعليم مبختلف م�ستوياته وجماالته يف ربوع ال�سلطنة كافة، وكانت هذه اأولوية حر�ست 
عليها احلكومة، م�ستلهمة روؤاها من النظرة الثاقبة لباين نه�سة عمان احلديثة جاللة ال�سلطان املعظم ــ 

حفظه اهلل ورعاه ــ .
اإن التعليم يعد نقطة االرتكاز لرفد البالد بالعقول القادرة على دفع عجلة التنمية والتطور نحو االأف�سل، ويف 
هذا املقام نوجه كلمة �سكر وتقدير للمعلم واملعلمة وجلميع العاملني يف الطواقم االإدارية واالإ�سرافية والفنية 
وامل�ساندة  يف قطاع التعليم اإذ هم جميعَا القلب الناب�س ، واملحور الرئي�سي يف االرتقاء مب�ستوى طالبنا يف 
موؤ�س�سات التعليم املختلفة، وبهم يتحقق النجاح باإدراكهم اأن مهنة املعلم هي ر�سالة االأنبياء واملر�سلني ، 
مدركني �سعيهم لالرتقاء مبهنتهم ال�سريفة هذه لبناء اأجيال عمان امل�ستقبل واأن ي�سهموا يف توجيه الن�سئ 
اإىل مكارم االأخالق والقيم الفا�سلة، كما ناأمل منهم اأن يقوموا بدورهم يف بذل كل جهد خمل�س لتطوير 
اأنف�سهم واكت�ساب االجتاهات االإيجابية نحو هذه املهنة النبيلة، واأن يكونوا دائما واأبدًا ال�سراج الوهاج الذي 
ينري طريق امل�ستقبل للتعليم يف هذا الوطن العزيز. فطوبى للمخل�سني من الرتبويني واملعلمني الذين اأخذوا 
على عاتقهم اأمانة العلم وتربية ال�سبيبة العمانية، وطوبى لكل يد امتدت مل�ساندتهم ودعمهم يف م�ساعيهم 

اخلرية �سائلني اهلل لهم التوفيق وال�سداد.  

اأّيها احلفل الكرمي
لقد وجه ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – اأيده اهلل - مبراجعة �سيا�سات التعليم 
وخططه وبراجمه، وتطويرها مبا يواكب املتغريات التي ي�سهدها الوطن، واملتطلبات التي يفر�سها التقدم 
باإن�ساء  العلمي والتطور احل�ساري، وقد توج ذلك ب�سدور املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي رقم )2012/48( 
اأنواعه ومراحله وخمرجاته  بالتعليم مبختلف  النهو�س  اإىل  يهدف  والذي  واإ�سدار نظامه  التعليم  جمل�س 

والعمل على �سمان جودته وذلك مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات �سوق العمل. 
وقد تبنى املجل�س منذ اإن�سائه جملة من الربامج وامل�ساريع الهادفة اإىل تطوير منظومة التعليم يف ال�سلطنة، 
لعل من اأبرزها م�سروع اإعادة �سياغة فل�سفة التعليم، وحتديث اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �سلطنة عمان 
2040، وم�سروع اإعادة هيكلة منظومة التعليم، وم�سروع قانوين التعليم املدر�سي والتعليم العايل، وم�ساريع 
جتويد االأداء املدر�سي، وغريها من امل�ساريع االأخرى والتي �سُتعر�س نتائجها يف هذه الندوة، و�ستاأخذ هذه 

امل�ساريع ــ باإذن اهلل ــ طريقها نحو التنفيذ وفق برنامج زمني مت�سق مع خطط التنمية اخلم�سية القادمة.
لقد قام باإعداد هذه امل�ساريع نخبة من الكوادر الوطنية العمانية املوؤهلة ومن اخلرباء واملخت�سني الدوليني، 
والتطلعات  احلديثة،  والتجارب  احلالية،  املرحلة  وحتديات  الواقع،  معطيات  اأعينهم  ن�سب  وا�سعني 
امل�ستقبلية، بعد درا�سة وافية للميدان الرتبوي وما يزخر به من اإيجابيات، وما يعرتيه من �سعوبات، واطالٍع 
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على جتارب الدول املتقدمة يف هذا املجال، و�سيغت بناء على ذلك التو�سيات واملقرتحات املقدمة يف كل 
م�سروع، لتمثل نقطة االنطالق نحو التطوير املبني على اأ�س�س الواقع واآمال امل�ستقبل.

اإن الغاية االأ�سا�سية لهذه الندوة عر�س م�ساريع تطوير التعليم على اخلرباء واملخت�سني واملعنيني بالتعليم 
مبختلف اأنواعه وم�ستوياته، ُبغية تبادل االآراء واالأفكار، واإثراء املبادرات وامل�ساريع املقدمة، ورفدها بروؤى 
امل�ساركني وجتاربهم ومقرتحاتهم، و�سوال اإىل بلورة �سورة �ساملة ملا ينبغي اأن تتجه اإليه املنظومة الرتبوية.

اأيها احلفل الكرمي
اإن تطوير التعليم عبارة عن �سل�سلة من العمليات التي حتتاج اإىل ت�سافر اجلهود بني املوؤ�س�سات التعليمية 
واملجتمع بكامل اأطيافه ومكوناته، ومن هنا فقد جاء تنظيم هذه الندوة لتعزيز م�ساركة االأفراد واملوؤ�س�سات 
املعنية لالطالع على م�ساريع التطوير، واإبداء الراأي فيها كخطوة اأ�سا�سية نحو ا�ستيعابها والوعي بعنا�سرها، 

واال�سهام يف تنفيذها لتجد طريقها نحو النجاح يف حتقيق الغايات التي تق�سدها ــ مب�سيئة اهلل ــ . 
ويف هذا املقام يوؤكد جمل�س التعليم على اأن التعليم �ساأن جمتمعي، واأن معطيات احلا�سر ومتطلبات املرحلة 
املقبلة ت�سريان اإىل �سرورة اإيجاد �سراكة حقيقية لتطوير التعليم ودعمه من قبل االأ�سرة يف املقام االأول، 
وموؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع املدين كافة، خدمًة للوطن وا�سهامًا يف بناء املواطن 

العماين الذي يعد املحرك االأ�سا�سي للتنمية ال�ساملة يف هذا الوطن املعطاء.

اأيها احل�سور الكرمي
ختاما ال ي�سعني اإال اأن اأوجه ال�سكر اجلزيل الأع�ساء جمل�س التعليم املوقر، واالأمانة العامة للمجل�س على 
جهودهم املتوا�سلة يف تنفيذ �سيا�سات املجل�س ومهامه لي�سطلع بدوره املن�سود، كما اأنني اأزجي بالغ ال�سكر 
اأ�سهمت يف  التي  العمانية  الكفاءات  كل  واإىل  كافة،  التعليم  بقطاع  املعنية  احلكومية  والوحدات  للوزارات 
اأعمال هذه  واالإ�سراف على  باالإعداد  التي قامت  اللجان  التعليمية، وكذلك  الرتبوية  امل�ساريع  اإجناز هذه 

الندوة وتنظيم فعالياتها وبراجمها، ولكل اجلهات امل�ساركة يف الندوة.
وال�سكر العميم مو�سول كذلك لكم اأ�سحاب ال�سمو واأ�سحاب املعايل واملكرمني واأ�سحاب ال�سعادة واحل�سور 

الكرام على ت�سريفكم وم�ساركتكم يف هذا احلدث العلمي املهم، راجني لهذا امللتقى كل التوفيق والنجاح. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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كلمة اللجنة المنظمة 
في حفل الختام
سعادة د. سعيد بن حمد الربيعي

أمين عام مجلس التعليم
رئيس اللجنة الرئيسية للندوة 



25

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

" وقل رب زدين علما" ،  وال�سالة وال�سالم على من اأر�سل للعاملني معلمًا  احلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه الكرمي 
وهاديًا وب�سريا – وداعيًا اإىل اهلل باإذنه و�سراجا منريًا.

معايل الدكتور/  يحيى بن حمفوظ املنذري – رئي�س جمل�س الدولة  املوقر راعي حفل اخلتام

اأ�سحاب املعايل – املكرمني اأع�ساء جمل�س الدولة – اأ�سحاب ال�سعادة – احل�سور الكرام – اأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات.

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته – واأ�سعد اهلل م�ساءكم بكل خري.

اأيها احل�سور الكرمي ..

التقدم املن�سود لتوفري مقومات  العامل الإحداث  بالغ من جميع دول  التعليم م�ساألة حتظى باهتمام  اإن تطوير  اإنكم تدركون 
االإبداع واالبتكار يف عامل تت�سارع فيه منتجات العقل الب�سري وتت�سع فيه نطاق املبتكرات االلكرتوينة وتوجه اال�ستثمارات يف 
خمتلف جماالت املعرفة والبحث العلمي، وغدا اعتماد املناف�سة االقت�سادية مبني على قدرة االإن�سان على االإنتاج والدخول اإىل 
جماالت العلم املتطورة. ويتطلب كل ذلك تطوير مهارات الكفاءات الوطنية لتمكينها من التعامل مع معطيات الع�سر والتكيف 
واالقت�سادية  املعرفية  للتنمية  املنا�سبة  الظروف  تهيئة  على  يعمل  �سوف  للتعليم  امل�ستمر  التخطيط  فاإن  لذا  متغرياته.  مع 

واالجتماعية، ويعطي فر�سا متزايدًة ل�سقِل املواهب والقدرات الوطنية. 

ويف بلدنا العزيز �سلطنة عمان يعد قطاع التعليم اأحد القطاعات االأكرث ا�ستفادًة من خطط التطوير التي تقوم بها احلكومة، 
وهو اأحد املحاور الرئي�سية للروؤية امل�ستقبلية للتنمية، على اعتبار اإن االإن�سان العماين هو هدف التنمية وغايتها، وهو اأداتها 
وامل�ستفيد منها يف الوقت نف�سه. ومن هنا اأدركت الدولة اإن تطوير قدرات الفرد املعرفية وتنمية خرباته املهنية، يعد �سرًطا 
اأ�سا�سًيا لتمكينه من االإ�سهام يف تنمية املجتمع وتبني املبادرة للو�سول اإىل �سوق العمل، مبا يتوافقو قدراته وخرباته وحتقيق 

تطلعاته. 

اأيها احل�سور الكرمي ..

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد  ال�سامية ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة  الروؤية  الوطنية انطالقًا من  الندوة  لقد جاء عقد هذه 
املعظم – حفظه اهلل ورعاه – وا�ستجابًة وا�ستلهاًما لتوجيهاته ال�سامية الكرمية املطاعة، للنهو�س بقطاع التعليم بال�سلطنة 
مبختلف اأنواعه ومراحله وخمرجاته والعمل على �سمان جودته، كما تاأتي كذلك يف اإطار �سعي جمل�س التعليم الدوؤوب اإىل 
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اإيجاد نظام تعليمي عايل اجلودة، مواكب ملتغريات الع�سر، وملب ملتطلبات التنمية امل�ستدامة، ومعزز للهوية الوطنية العمانية.

وقد �سرع املجل�س ومنذ �سدور املر�سوم ال�سلطاين ال�سامي باإن�سائه رقم )2012/48( اإىل تبني عدًدا من امل�ساريع واملبادرات 
التطويرية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية بالتعليم والتخطيط كافًة ، وبعد اكتمال تلك امل�ساريع، جاءت الندوة الوطنية: "التعليم 
يف �سلطنة عمان – الطريق اإىل امل�ستقبل" والتي ا�ستمرت مدة ثالثة اأيام بهدف تو�سيع امل�ساركة املجتمعية يف اإثراء امل�ساريع 
واملبادرات املقدمة لتطوير كفاءة النظام التعليمي. وجنزم اأنه ومن خالل متابعتكم قد مل�ستم االهتمام البالغ والتفاعل االإيجابي 
من احل�سور، وكذلك عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي من خمتلف اأطياف املجتمع وموؤ�س�ساته، الذي �سوف يرثي بال �سك هذه 
امل�ساريع ويوؤدي اإىل اإجراء التح�سينات الالزمة على وثائقها املعرو�سة، متهيدا لعر�سها على جمل�س التعليم الإقرارها ومن ثم 

اتخاذ االإجراءات الالزمة من قبل اجلهات املعنية لتاأخذ طريقها للتنفيذ. 

اأيها احل�سور الكرمي ..

التعليم،  جمل�س  – رئي�س  املوقر  ال�سلطاين  البالط  ديوان  وزير  البو�سعيدي  �سعود  بن  هالل  بن  خالد  ال�سيد/  معايل  با�سم 
ي�سرفني اأن اأتوجه بال�سكر اجلزيل ل�ساحب ال�سمو ال�سيد/ اأ�سعد  بن طارق بن تيمور اآل �سعيد املوقر – ممثل جاللة ال�سلطان، 
الدولة  جمل�س  املوقر– رئي�س  املنذري  حمفوظ  بن  يحيى  الدكتور/  ملعايل  وكذلك  الندوة،  هذه  افتتاح  حفل  برعاية  لتكرمه 

لت�سريفه برعاية حفل اخلتام.

كما تت�سرف االأمانة العامة للمجل�س بتوجيه جزيل التقدير وعظيم االمتنان ملعايل ال�سيد/ خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي 
املوقر – وزير ديوان البالط ال�سلطاين – رئي�س جمل�س التعليم على اهتمامه الكبري وتوجيهاته ال�سديدة ومتابعه امل�ستمرة التي 
كان لها بالغ االأثر يف جناح هذه الندوة – وال�سكر مو�سول كذلك الأ�سحاب املعايل وال�سعادة و االأفا�سل اأع�ساء جمل�س التعليم 

على دعمهم املقدر الأمانة املجل�س.

وال�سكر مو�سول اأي�سا اإىل اللجنة الرئي�سية واللجان الفرعية، وكذلك ل�سركة درب املجرة  التي اأ�سهمت وبنجاح يف تنظيم هذه 
الندوة واإدارتها. كما نخ�س بال�سكر موظفي االأمانة العامة للمجل�س ملا بذلوه من جهد لالإعداد والتح�سري جلميع املتطلبات 

املتعلقة بهذه الندوة. 

كما نتقدم بال�سكر اجلزيل للجهات ال�سريكة معنا والتي من اأبرزها ديوان البالط ال�سلطاين واملرا�سم ال�سلطانية ووزارة الرتبية 
والتعليم ووزارة التعليم العايل ووزارة القوى العاملة واالأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط وجامعة ال�سلطان قابو�س والهيئة 

العمانية لالعتماد االأكادميي.
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كما ال يفوتنا اأن ن�سكر اللجان والفرق الفنية التي بذلت جهدًا كبريًا يف اإعداد امل�ساريع واملبادرات التي اأ�سرف عليها املجل�س 
اأ�سهمت يف اإجنازها بال�سورة امل�سرفة، وكل التقدير  خالل الفرتة املا�سية، ونقدر يف هذا املقام كل الكفاءات الوطنية التي 

لروؤ�ساء اجلل�سات واملتحدثني واملقررين، وكل من اأ�سهم يف جناح هذه الفعالية الوطنية.

وال�سكر والتقدير لو�سائل االإعالم املختلفة املرئية وامل�سموعة واملقروءة، ونخ�س بال�سكر قناة عمان مبا�سر على قيامها بتغطية 
فعاليات الندوة.

وال�سكر كل ال�سكر الأ�سحاب املعايل واملكرمني واأ�سحاب ال�سعادة وكل املخت�سني واخلرباء واملعنيني بال�ساأن التعليمي، والذين 
اأيها احل�سور الكرمي على تف�سلكم بامل�ساركة  البناءة يف احلوارات  – وال�سكر لكم جميعا  ا�ستفدنا من وجودهم معنا كثريًا 

واملناق�سات، مقدرين لكم كل ذلك.

اأيها احل�سور الكرمي ..

اإن التعليم ر�سالة �سامية، وكل من حمل اأمانة العمل يف هذا املجال يدرك عظم امل�سوؤولية واأهميتها الأنها ترتبط باأغلى ثروات 
الوطن- االإن�سان - فاملعلم يف املدر�سة واملحا�سر يف اجلامعة والكلية، والعاملون يف املواقع الرتبوية املختلفة وجمال�س االإدارات 
واالأمناء وكل من له عالقة بالعملية التعليمية يعي متامًا من موقعه اأن العمل يف املجال الرتبوي تكليف نبيل الأنه ي�سهم يف اإعداد 
اأجيال عمان امل�ستقبل، وبه ترقى عمان وتتقدم، وهو م�سوؤولية اجلميع، وعلينا اأن نتحمل تلك االأمانة لرن�سم طريقا مل�ستقبل 

التعليم لتكون عمان اأكرث اإ�سراقا وتقدما باإذن اهلل تعاىل.

وختامًا، فاإننا نتوجه اإىل املوىل العلي القدير اأن يحفظ معلم عمان وراعي نه�ستها املباركة ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 
قابو�س بن �سعيد املعظم اأعزه اهلُل واأمده بال�سحة والعافية وجعله عزا وذخرا لهذا الوطن العزيز. اإنه �سميع جميب. ودامت 

عمان جوهرًة لل�سالم، ومنربًا للعلم، ومنارًة للح�سارة.

واهلل ويل التوفيق ،،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
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البيان الختامي
د. سالم بن زويد الهاشمي

األستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس 
مدير دائرة التخطيط و اإلحصاء

رئيس اللجنة العلمية للندوة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على حممد النبي االأمني، وعلى اآله الطاهرين و�سحبه الطيبني، اأما 

بعد،،،
اآل �سعيد املوقر ممثل جاللة  اأ�سعد بن طارق  فبحمد اهلل وتوفيقه وبرعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيد/ 
ال�سلطان عقد جمل�س التعليم بالتعاون مع عدد من اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية بقطاع التعليم يف ال�سلطنة الندوة 
الفرتة  الب�ستان مب�سقط يف  فندق ق�سر  امل�ستقبل« يف رحاب  اإىل  الطريق  �سلطنة عمان:  »التعليم يف  الوطنية 
ا�ستجابة  الندوة  هذه  جاءت  وقد  2014م.  اأكتوبر   16 اإىل   14 له  املوافق  1435هـ  احلجة  ذي   22 اإىل   20 من 
للتوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم-حفظه اهلل ورعاه-  يف جمل�س 

عمان باإجراء مراجعة وتقييم �ساملني للعملية التعليمية يف ال�سلطنة.
التي  واملبادرات  امل�ساريع  على  به  واملعنيني  التعليم  قطاعات  خمتلف  يف  امل�ستغلني  اإطالع  اإىل  الندوة  هدفت 
اأجنزها جمل�س التعليم �سمن جهوده يف تطوير املنظومة التعليمية يف ال�سلطنة، بغية تو�سيع امل�ساركة املجتمعية 
باإ�سراك اأفراد املجتمع يف م�ساعي التطوير، وا�ستخال�س اأفكارهم واآرائهم يف تلك امل�ساريع واملبادرات للرقي 

بها لتحقيق الغايات املن�سودة منها.
وقد ُعر�س يف الندوة اأربٌعة وع�سرون م�سروعا ومبادرة، ُقّدم �سبعة منها يف ثالث جل�سات عامة، وُقدمت البقية يف 
�سبع جل�سات متزامنة على مدار اأيام الندوة الثالثة، وغطت امل�ساريع واملبادرات حماور الندوة اخلم�سة، وهي: 
فل�سفة التعليم يف �سلطنة عمان، ودرا�سة واقع التعليم وتقوميه، واالإطار الت�سريعي ملنظومة التعليم، والتخطيط 

اال�سرتاتيجي للتعليم، والتخطيط واآفاقه امل�ستقبلية على التعليم والتدريب والت�سغيل.
�سارك يف الندوة ممثلون عن املوؤ�س�سات التعليمية من اجلامعات، والكليات واملعاهد احلكومية واخلا�سة، ولفيف 
وا�سع من فئات املجتمع وقطاعاته وموؤ�س�ساته، اأبرزهم الطلبة واأولياء االأمور، واالأكادمييون واملخت�سون واأهل 
�سركات  من  وعدد  احلكومية،  واملجال�س  والهيئات  الوزارات  عن  ممثلون  �سارك  كما  والثقافة،  والفكر  العلم 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�ساته.
با�ستخدام  واالأخذ بوجهات نظر املجتمع  امل�ساركة،  تو�سيع دائرة  التعليم على  العامة ملجل�س  االأمانة  وحر�ست 
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اإعالمية  اأثناء الندوة وخالل مراحل التح�سري لها وفق خطة  للتوا�سل االجتماعي يف  التقنية احلديثة  و�سائل 
اأعدت لهذا الغر�س.

حظيت جل�سات الندوة يف اأيامها الثالثة مبناق�سات ثرية، ومداخالت مثمرة، وُقدمت فيها الكثري من االأفكار 
التي  التعليمية  الق�سايا  حمورية  فعك�ست  والت�سورات،  االآراء  فيها  ومتازجت  والتجارب،  واخلربات  والروؤى 
تناولتها الندوة؛ وخا�سة فل�سفة التعليم وا�سرتاتيجيته وقانوين التعليم املدر�سي والتعليم العايل، وحماور درا�سة 
التخطيط  اأهمية  واأظهرت  والعايل،  املدر�سي  ب�سقيه  التعليم  جتويد  وجماالت  التعليم،  منظومة  هيكلة  اإعادة 

واآفاقه امل�ستقبلية واأثره  يف التعليم والتدريب والت�سغيل.
 كما عك�ست االأهمية البالغة التي حتظى بها املوؤ�س�سات التعليمية على تنوعها وتعدد م�ستوياتها، و�سرورة تطوير 
ي�سهده  الذي  واالقت�سادي  واالجتماعي  والفكري  املعريف  واحلراك  يتنا�سب  مبا  وحتديثها  التعليمية  املنظومة 
املجتمع، ويعي�سه العامل؛ واأظهرت احلاجة امللحة اإىل امل�ساريع  واملبادرات التي اأجنزها جمل�س التعليم، يف �سعيه 

نحو حتديث اأطر عمل النظام التعليمي يف املجاالت الفل�سفية والت�سريعية واالأكادميية واالإدارية واملالية.
لقد دّللت النقا�سات امل�ستفي�سة التي �سهدتها جل�سات الندوة على اأهمية اإ�سراك كافة اأطياف املجتمع ومكوناته 
امل�سوؤولني واخلرباء واملخت�سني واملعنيني لالرتقاء  والتجارب بني  املعارف  التعليم، وتبادل  يف تطوير منظومة 
بالنظام التعليمي، ورفع كفاءته، وحتقيق عنا�سر اجلودة فيه، من اأجل الو�سول به اإىل الغايات املن�سودة؛ االأمر 
الذي يوؤكد �سرورة الوقوف على ما خل�ست اإليه الندوة من  اأفكار وت�سورات اأثرت امل�ساريع واملبادرات، ودرا�سة 

تلك االأفكار والت�سورات، والعمل على االأخذ باملنا�سب منها. 
وقد عنيت اللجنة العلمية يف هذه الندوة بتدوين خال�سات النقا�سات، وتنظيمها، وت�سنيفها وفق حماور الندوة، 
و�ستكون حمل اهتمام االأمانة العامة ملجل�س التعليم، اإذ �ستحيلها اإىل اللجان التي اأجنزت امل�ساريع واملبادرات 

املعرو�سة، لدرا�ستها ورفعها ملجل�س التعليم التخاذ املنا�سب ب�سددها.

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري وال�سالح
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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األفـــكـــار والــمــقــتــرحــات 
الندوة المستخلصة من 
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استراتيجية التعليم
• مشروع االستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040	

• استراتيجية إدارة التعليم	

• استراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل	

• استراتيجية بناء الجودة في التعليم	

• استراتيجية البحث العلمي والتطوير	

• استراتيجية تمويل التعليم	
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لقـــد حققت ال�سلطنة اإجنـــازات وا�سحة يف قطاع التعليم متثلت يف 
التحاق )97.8%( من االأطفال الذين هم يف �سن التعليم االأ�سا�سي 
باملدار�ـــس وارتفع معدل االلتحـــاق بالتعليم ما بعد االأ�سا�سي لي�سل 
اإىل )84.3%(. وبلـــغ معـــدل التحـــاق الطلبـــة بالتعليـــم العايل يف 
الفئـــة العمريـــة )18-24( )28.7 %( يف عـــام 2012م مقارنة ب 
)12.6%( يف عـــام 2000م. اإال اأن هـــذه االإجنـــازات تركـــزت على 
ن�ســـر مظلة التعليم واجلوانب الكمية له، يف حني بقيت جودة نظام 
التعليـــم ت�سكل حتديـــا ملحوظا، ف�ســـال عن اأن الرتكيـــز كان على 

موؤ�س�سات التعليم بدال من منظومة التعليم. 
ويواجـــه قطـــاع التعليـــم العديـــد من التحديـــات مـــن اأبرزها تعدد 
اجلهـــات االإ�سرافية على التعليم وال �سيما التعليم العايل، واحلاجة 
اإىل حت�ســـني جـــودة خمرجات نظـــام التعليم وتوفـــري فر�س العمل 
املنا�سبـــة لها، وندرة الكفـــاءات البحثية العاليـــة، واالعتماد ب�سكل 
كبـــري علـــى احلكومة م�ســـدرا لتمويـــل التعليم. وتقت�ســـي مواجهة 
هـــذه التحديات اإيجاداحللول املنا�سبة لها باأ�سلوب علمي ومنهجي، 

وو�سع ا�سرتاتيجية �ساملة ومتكاملة ملنظومة التعليم. 
وتاأتـــي اال�سرتاتيجيـــة الوطنية للتعليـــم 2040 ا�ستجابة للتوجيهات 
ال�ساميـــة حل�ســـرة �ساحـــب اجلاللة ال�سلطـــان قابو�س بـــن �سعيد 
املعظـــم – حفظـــه اهلل ورعاه - يف كلمتـــه يف جمل�س ُعمان 2011م 
و2012 م باإجـــراء تقييـــم �سامـــل للعمليـــة التعليميـــة، ترتكـــز على 
درا�ســـات متخ�س�ســـة قـــام بهـــا جمموعة مـــن اخلـــرباء املحليني 
والدوليـــني، وتاأخذ يف االعتبار امل�ستجدات التـــي طراأت على قطاع 
التعليـــم. ومتثلـــت روؤية اال�سرتاتيجيـــة الوطنية للتعليـــم يف �سلطنة 
ُعمـــان 2040 يف بناء موارد ب�سرية متتلـــك املهارات الالزمة للعمل 
واحليـــاة مما ميكنها مـــن العي�س منتجة يف عـــامل املعرفة، وموؤهلة 

م�صروع ال�صرتاتيجية الوطنية للتعليم يف �صلطنة عمان 2040

تقدمي: �صعادة د. عبد اهلل بن حممد ال�صارمي

رئي�س الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�صرتاتيجية التعليم

للتكيـــف مع متغـــريات الع�ســـر، وحمافظة علـــى هويتهـــا الوطنية 
وقيمها االأ�سيلة، وقادرة على االإ�سهام يف رقي احل�سارة االإن�سانية.

وبنيـــت اال�سرتاتيجيـــة علـــى اأربعـــة اأ�س�ـــس متهد الطريـــق خلم�س 
ا�سرتاتيجيـــات فرعيـــة، يناق�ـــس كل منها جانبًا معينـــًا من جوانب 
عمليـــة تطوير التعليم. واالأ�س�س االأربعة هي: تبني اإطار عمل جديد 
للتعليـــم، وبنـــاء القـــدرات يف النظـــام التعليمي، ونقـــل امل�سوؤوليات 

للموؤ�س�سات التعليمية، وتبني اأ�سلوب مبني على املخرجات.
خم�ـــس   2040 للتعليـــم  الوطنيـــة  اال�سرتاتيجيـــة  ت�سمنـــت  وقـــد 
ا�سرتاتيجيات فرعية هي: ا�سرتاتيجية اإدارة التعليم، وا�سرتاتيجية 
التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحـــل التعليمية وقطاعات العمل، 
وا�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم، وا�سرتاتيجية البحث العلمي 

والتطوير، وا�سرتاتيجية متويل التعليم. 
وقـــد و�سعـــت هـــذه اال�سرتاتيجيـــات وفقـــًا لالأ�س�ـــس العامـــة لهذه 
اال�سرتاتيجيـــة، وبنيـــت علـــى درا�ســـات وتو�سيـــات اأوراق العمـــل 
ودرا�ســـات الفـــرق البحثيـــة، ودرا�ســـة جمل�ـــس التعليـــم، ودرا�ســـة 
الفريـــق الفني، وتوجهات املجل�س االأعلـــى للتخطيط. وتناق�س هذه 
اال�سرتاتيجيـــات التحديـــات التي يجب التغلب عليهـــا لتحقيق روؤية 
اال�سرتاتيجيـــة، وتبـــداأ كل ا�سرتاتيجيـــة بهدف عـــام، والتو�سيات 

الالزمة لتحقيقه.
واأعـــدت خطـــة تنفيذيـــة لال�سرتاتيجيـــة، ت�سمنت حتديـــد اأولوية 
تنفيذ كل تو�سية، وحتديد اجلهات امل�سوؤولة عن تنفيذها، والنتائج 
املتوقعة، وموؤ�سرات لقيا�س التنفيذ، واالإطار الزمني للبدء واالنتهاء 

منها، كما ت�سمنت اخلطوات املت�سل�سلة لتطبيق التو�سية.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
توفـــري الكـــوادر الب�سرية العمانيـــة املعدة واملوؤهلـــة، من خالل . 1

زيادة عدد املوؤ�س�سات التي تعنى باإعداد املعلم يف ال�سلطنة. 
املواءمـــة بـــني اال�سرتاتيجيـــة الوطنيـــة للتعليـــم 2040 وروؤيـــة . 2

املجل�س االأعلى للتخطيط 2040. 
اختيار الكوادر يف موؤ�س�ســـات التعليم بناء على الكفاءة، ولي�س . 3

على اأ�سا�س العالقات ال�سخ�سية اأو االعتبارات االجتماعية. 
اإلـــزام اأولياء االأمـــور باإدخـــال اأبنائهم اإىل املدر�ســـة يف ال�سن . 4

القانوين.
و�سع خطـــط ت�سجـــع القطاع اخلا�ـــس للم�ساهمـــة الفاعلة يف . 5

متويل التعليم بال�سلطنة. 
اإعطـــاء مزيـــد مـــن االهتمـــام للقيـــم احلميـــدة، وال�سلوكيات . 6

احل�سنـــة، التي تعك�س الهويـــة العمانية، وتغر�س يف الن�سء حب 
الوطن والتفاين من اأجل بنائه وتنميته. 

و�ســـع تو�سيات اال�سرتاتيجيـــة الوطنية للتعليـــم 2040 مو�سع . 7
التنفيذ، وتطبيقها على اأر�س الواقع. 

توحيـــد جهـــة االإ�ســـراف علـــى املوؤ�س�ســـات التعليميـــة لتجنـــب . 8
االزدواجية وت�ستيت اجلهود، وجعل االإ�سراف على التعليم من 

م�سوؤوليات وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل. 
و�سع االإجراءات التي �ستتخذ من اأجل اإلغاء ال�سنة التاأ�سي�سية . 9

يف اجلامعات والكليات. 

املقرر: د. حم�صن بن نا�صر ال�صاملي

رئي�س اجلل�صة: �صعادة ال�صيخ د. علي بن طالب الهنائي

االأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي:
االهتمـــام بالعلـــوم االإن�سانية مبـــا ال يتعار�س مـــع ربط التعليم . 1

ب�سوق العمل.
اال�ستمـــاع اإىل اآراء املعلمـــني وم�ساركتهـــم يف �سنـــع القرارات . 2

الرتبوية. 
و�ســـع ا�سرتاتيجيـــة �ساملـــة ي�سارك فيهـــا موؤ�س�ســـات املجتمع . 3

املدين واملعلمون واالأكادمييون.
العناية بتدري�س اللغات االأجنبية يف موؤ�س�سات التعليم العايل.. 4
اتخاذ اخلطوات املنا�سبة لتعريب التعليم العايل.. 5
الرتكيـــز على تنفيـــذ االأفكار واملقرتحات الـــواردة يف امل�ساريع . 6

واملبادرات املقدمة وتطبيقها ومتابعتها. 
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داخـــل املوؤ�س�سات التعليمية مبا يوؤهلها لتحمـــل م�سوؤولية اإدارة هذه 
املوؤ�س�ســـات، ومن ثم العمل على نقـــل امل�سوؤوليات وال�سالحيات لها 
متهيدا ملنحها االإدارة الذاتية مع و�سع ت�سريعات للم�ساءلة االإدارية 
واملالية. ونظرًا الأهمية مهارات القيادة واالإدارة لدى الكوادر العليا 
يف املوؤ�س�سات التعليمية فاإنـــه بات من ال�سروري العمل على تطوير 
كفاءة االإدارات العليا يف املوؤ�س�سات التعليمية، مبا ي�سهم يف االرتقاء 

بالعمل االإداري فيها وفق اأف�سل املمار�سات واأجودها. 
كمـــا اأكدت اال�سرتاتيجية على اأهميـــة تطوير نظام اإلكرتوين فاعل 
الإدارة املعلومـــات االإداريـــة من اأجـــل �سمان كفـــاءة االأداء االإداري 
للموؤ�س�ســـات التعليمية. ودعت اال�سرتاتيجية اإىل و�سع خطة �ساملة 
لتطويـــر املرافق والبنـــى االأ�سا�سية للموؤ�س�ســـات التعليمية، وتطوير 
موا�سفات املبنى املدر�سي مبـــا يوائم الطبيعة الطبوغرافية، وبناء 
جممعـــات �سكنيـــة للمعلمني العاملـــني يف املناطق النائيـــة، وتوفري 
ال�سكنـــات الداخليـــة لطلبة التعليم العايل. واأو�ســـت اال�سرتاتيجية 
اأي�ســـا بتنظيـــم عمـــل الـــوزارات امل�سوؤولة عـــن التعليـــم واملجال�س 
التخ�س�سيـــة واملوؤ�س�سات التعليمية من خـــالل و�سع قانون للتعليم 
املدر�ســـي وقانون للتعليم العايل يحددان ال�سالحيات وامل�سوؤوليات 

واالأطر العامة املنا�سبة لعمل نظام التعليم الُعماين.

�سهد قطاع التعليم خالل العقدين املا�سيني اإن�ساء عدد من الهيئات 
واملجال�ـــس التي ترقـــى ملواكبة املتغريات املحليـــة والعاملية؛ فاأن�سئت 
الهيئـــة الُعمانيـــة لالعتمـــاد االأكادميـــي، وجمل�س البحـــث العلمي، 
واملركـــز الوطنـــي للتوجيـــه املهني، وتو�ســـع التعليم اخلا�ـــس ب�سكل 
كبري. وعلـــى الرغم من هذا التطور يف هيكليـــة املنظومة التعليمية 
ما زالت االأ�س�س التي يبنى عليها التخطيط اال�سرتاتيجي، واجلانب 
الت�سريعي والرقابي، والعمليات الت�سغيلية لها تت�سم بعدم الو�سوح.
ومتثـــل الهدف العام ال�سرتاتيجيـــة اإدارة التعليم يف حتديد االأدوار 
وامل�سوؤوليات واأوجه العالقة للمجال�س املتخ�س�سة واجلهات املعنية 
بالتعليم حتى يتمكن النظـــام التعليمي باأكمله من حتقيق االأهداف 

الوطنية له بفاعلية.
وتدعو ا�سرتاتيجية اإدارة التعليم اإىل تنظيم قطاع التعليم مبا يعمل 
على ف�ســـل عمليات التخطيط اال�سرتاتيجـــي والت�سريعات املنظمة 
لقطـــاع التعليم والعمليات الت�سغيليـــة للموؤ�س�سات التعليمية. ولذلك 
اأو�ســـت بـــاأن يتـــوىل جمل�س التعليـــم متابعـــة تنفيـــذ اال�سرتاتيجية 
الوطنيـــة للتعليـــم، وباإعـــادة حتديـــد اخت�سا�ســـات وزارة الرتبيـــة 
والتعليم بتقدمي التعليـــم املدر�سي ومتابعته وو�سع االأ�س�س واملعايري 
لـــه، وباإعـــادة حتديد اخت�سا�ســـات ووزارة التعليم العـــايل بالقيام 
بـــدور املنظم للتعليـــم العايل ب�سقيه احلكومـــي واخلا�س من خالل 
تطبيـــق الت�سريعـــات والنظم التي توؤطـــر عمله ومراقبـــة تنفيذها. 
واأو�ســـت اال�سرتاتيجيـــة باإعـــادة هيكلـــة ال�سلـــم التعليمـــي للتعليم 
املدر�سي مبا يلبي الغايات املن�سودة منه. واأكدت اال�سرتاتيجية على 
�سرورة تطوير نظام اإدارة جودة قطاع التعليم باأكمله مبا ي�سمن له 
اال�ستمرار يف املحافظة على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية. 

واأو�ســـت هـــذه اال�سرتاتيجيـــة بالعمل على بنـــاء القـــدرات الذاتية 

ُ

ا�صرتاتيجية اإدارة التعليم 

تقدمي: اأ.د.  �صاحلة عبد اهلل عي�صان

ع�صو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�صرتاتيجية التعليم
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 االأفكار  واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
بناء االإ�سرتاتيجية الوطنيـــة للتعليم 2040 على االإ�سرتاتيجية . 1

ال�سابقة واال�ستفادة منها يف التخطيط ال�سليم للتعليم.
 اأهميـــة اإ�سراك جميع اجلهات املعنية يف اإعداد االإ�سرتاتيجية . 2

اإىل جانـــب جامعـــة ال�سلطـــان قابو�س باعتبارهـــا بيت خربة، 
باال�سافـــة اإىل اإ�ســـراك وزارة الدفـــاع علـــى اعتبـــار اأن لديها 

موؤ�س�سات اأكادميية وتقنية.
و�سع خطة الإعادة فتح كليات الرتبية ل�سد احلاجة من الكوادر . 3

الب�سريـــة يف التخ�س�ســـات االإداريـــة والتعليميـــة يف ال�سنوات 
القادمة.

تطوير االأداء التعليمي باالجتاه نحو التعليم االحرتايف والتحول . 4
اإىل التعلم الذاتي.

املقرر: د. حممد بن خمي�س الفار�صي

رئي�س اجلل�صة: د. اأحمد بن حممد القا�صمي
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ت�ســـري بيانـــات املركـــز الوطنـــي لالإح�ســـاء واملعلومات بـــاأن ن�سبة  
ال�ســـكان يف الفئة العمرية االأقل مـــن 15  �سنة بلغت حوايل )%33( 
من ال�سكان الُعمانيني يف منت�سف عام 2012م. واإذا ما اأريد اإعداد 
اجليـــل اجلديد مـــن ال�سباب ب�ســـكل منا�ســـب، فاإنه يتحتـــم توفري 
فر�ـــس االلتحاق لهم بنظام تعليمي ذي كفاءة داخلية عالية، ي�سهل 
انتقالهم عرب م�ساراته املتنوعة وفقا لقدراتهم وميولهم، ويزودهم 
مبهارات وكفايات القرن احلـــادي والع�سرين، وينمي قدرات ريادة 
االأعمـــال لديهم مما ي�سهل انخراطهم يف �ســـوق العمل كي ي�سهموا 

ب�سكل فاعل يف حتقيق ما ت�سبو اإليه ال�سلطنة م�ستقبال.
ويتمثـــل الهدف العام لهذه اال�سرتاتيجيـــة يف �سمان ح�سول جميع 
الطلبـــة يف �ســـن التعليم قبـــل املدر�ســـي واملدر�سي علـــى التعليم يف 
اأرجـــاء ُعمان كافـــة، واأن ي�سهل نظـــام التعليم التقـــدم الفاعل لهم 
وانتقالهم خالل مراحل التعليم املدر�سي وحتى التعليم العايل ومن 

ثم التحاقهم بالعمل ح�سب م�ستوياتهم وموؤهالتهم الدرا�سية.
تدعو ا�سرتاتيجية التحاق الطلبـــة وتقدمهم عرب املراحل التعليمية 
وقطاعـــات العمـــل اإىل حتقيق معـــدالت التحاق بالتعليـــم املدر�سي 
والعايل وفقا للمعايري الدولية، ويتطلب ذلك اعتماد التعليم ما قبل 
املدر�ســـي نظرا لـــدوره يف تعزيز االنتقال ملرحلـــة التعليم املدر�سي، 
و�سرورة تبني ت�سريعات اإلزاميـــة التعليم املدر�سي مما يف�سي اإىل 
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم العايل. واأكدت اال�سرتاتيجية على 
اأهميـــة حتقيق التـــوازن يف التعليم املدر�سي بـــني التعليم االأكادميي 
والتعليـــم املهنـــي، وتوفـــري جمموعة مـــن اخليـــارات للطلبـــة وفقا 
لرغباتهم وقدراتهم واحتياجاتهم، مبا يتطلب فتح م�سارات للتعليم 

املهني بعد مرحلة التعليم االأ�سا�سي.

تقدمي: د. �صناء بنت �صبيل البلو�صية

ع�صو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�صرتاتيجية التعليم

وتناولـــت ا�سرتاتيجيـــة التحـــاق الطلبـــة وتقدمهـــم عـــرب املراحـــل 
التعليميـــة وقطاعـــات العمل اأهميـــة تعزيز التكامـــل والتجان�س بني 
التعليم املدر�سي والتعليم العايل؛ من اأجل خلق نظام تعليمي موحد 
ومتكامل يت�سم بالتجان�س والي�سر يف انتقاله من مرحلة اإىل اأخرى. 
ودعـــت اإىل تقييم مناهـــج التعليم ما بعد االأ�سا�ســـي وتطويرها مبا 
يعمل على امتالك خمرجات التعليم املدر�سي للمهارات والكفايات 

التي ت�ساعد على دخول مرحلة التعليم العايل واجتيازها بنجاح.
واأكـــدت اال�سرتاتيجيـــة علـــى بناء نظـــام للتعليـــم التقنـــي واملهني 
يت�ســـم بالنفاذية ليعمل علـــى تعزيز التنقـــل والرتابط بني خمتلف 
مهـــن التعليم التقني واملهنـــي ووظائفه، وكذلك بينـــه وبني التعليم 
املدر�سي والتعليم العايل، على اأن يكون جاذبا ملختلف فئات الطلبة 

واهتماماتهم. 
ودعت اال�سرتاتيجية اإىل ربط النظام التعليمي مبتطلبات قطاعات 
العمل، وينبغي اأن يت�سم النظام التعليمي باملرونة ليكون قادرا على 
التجـــاوب ب�سكل �سريع مع التغريات التي تطراأ على قطاعات العمل 
واحتياجاتهـــا من املهارات مبا ي�سهـــل انتقال الطلبة اإليها، ويتطلب 
ذلـــك وجود اآليات فاعلة لتحديد املهـــارات التي حتتاجها قطاعات 
العمـــل و�سمان معرفـــة املوؤ�س�سات التعليمية بهـــا لتعمل على تطوير 

براجمها وفقا لذلك. 
واأكدت اال�سرتاتيجية على اأن التعليم حمور اأ�سا�سي يف تنمية ريادة 
االأعمال، وتطوير املهـــارات وال�سمات العامة لها، والتوعية بالتوجه 

نحو العمل اخلا�س باإن�ساء املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
 

ا�صرتاتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عرب املراحل التعليميةوقطاعات العمل



41

 االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
توفـــري فر�س للتدريـــب العملي يف مواقع العمـــل لطلبة التعليم . 1

العام وزيادة فرتة التدريب العملي لطلبة التعليم العايل.
اإتاحـــة الفر�ســـة لطلبـــة التعليـــم العـــايل لتطبيـــق م�ساريعهم . 2

وبراجمهم يف مواقع العمل.
تدري�ـــس طلبة موؤ�س�سات التعليـــم املدر�سي والعايل مقررات يف . 3

القيم واأخالقيات العمل.
زيادة تبـــادل الطلبة بني جامعـــات ال�سلطنة والـــدول املختلفة . 4

للتعرف على بيئات التعلم املختلفة.
توفـــري ور�س تدريبية داخل املوؤ�س�ســـات التعليمية الإيجاد بدائل . 5

تدريب للطلبة وتهيئتهم ل�سوق العمل.
تفعيل دور املركز الوطني للتوجيه املهني.. 6
تطوير املناهج الدرا�سية با�ستمرار.. 7
اإعادة النظر يف فتح مدار�س مهنية زراعية و�سناعية وجتارية . 8

كما كان �سابقا.

رئي�س اجلل�صة: �صعادة حبيب بن حممد الريامي

املقرر: د. حممد بن طالب الكيومي
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حققـــت ال�سلطنة تقدمـــا كبريا  خـــالل العقود االأربعـــة املا�سية يف 
قطـــاع التعليم، �سواء يف اأعـــداد الطلبة امللتحقني بـــه اأو املوؤ�س�سات 
التعليميـــة على م�ستـــوى التعليم املدر�ســـي والعـــايل، اإال اأنه ال تزال 
هناك حاجة ملحـــة لالرتقاء بجودة النظـــام التعليمي يف ال�سلطنة 
لت�ســـل اإىل امل�ستويـــات الدولية. ولعـــل من اأهـــم التحديات يف هذا 
املجـــال، احلاجة اإىل تطويـــر اآليات �سمان اجلـــودة، وو�سع معايري 
وطنيـــة الإعـــداد كفاءات اأع�ســـاء هيئات التدري�س وتقـــومي اأدائهم، 
وحت�سني التح�سيل العلمي، والتاأكيد على اكت�ساب مهارات وكفايات 
القـــرن الواحد والع�سرين، واملواءمة بـــني التعليم واحتياجات �سوق 
العمـــل؛ لتمكـــني خريجـــي التعليـــم املدر�ســـي والتعليـــم العايل من 
موا�سلـــة درا�ستهم، اأو االلتحاق ب�سوق العمل  وامل�ساهمة يف التنمية 

ال�ساملة للبالد. 
ومتثل الهدف العام ال�سرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم يف االرتقاء 
بجودة النظـــام التعليمي، لتواكب امل�ستويـــات الدولية مبا ي�سهم يف 

بناء خمرجات ذات جودة عالية.
وقد اأو�ست هذه اال�سرتاتيجية بتطوير نظام اجلودة عن طريق قيام 
وزارة الرتبيـــة والتعليم بو�سع نظام داخلـــي ل�سمان تعزيز اجلودة 
يف التعليـــم املدر�سي، وموا�سلة الهيئة الُعمانية لالعتماد االأكادميي 
عملهـــا يف ا�ستكمال تطوير نظام وطني العتمـــاد موؤ�س�سات التعليم 
العايل وبراجمها، اإ�سافة اإىل تطوير الكفاءات واإعدادها يف جمال 

�سمان اجلودة.
اأمـــا بالن�سبة لالإطار الوطنـــي للموؤهالت العلميـــة يف �سلطنة ُعمان 
املعمـــول به حاليـــا، الذي يقت�ســـر على املوؤهـــالت االأكادميية، فقد 
اأو�ســـت اال�سرتاتيجية بتطويره؛ لي�سبح اإطارا �سامال ملختلف اأنواع 

املوؤهالت، ويلبي حاجات قطاع التعليم باأكمله.

 ا�صرتاتيجية بناء اجلودة يف التعليم

تقدمي: د.  �صامل بن ر�صا ر�صوي 

ع�صو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�صرتاتيجية التعليم

كما تدعو ا�سرتاتيجية بناء اجلودة اإىل االرتقاء بالهيئات التدري�سية 
مـــن خالل اإعداد معلـــم التعليم املدر�سي وتاأهيلـــه وتدريبه، وو�سع 
نظـــام للرتخي�ـــس ملهنة التعليـــم املدر�سي، لتمكينه مـــن اأداء عمله 
بفاعليـــة. وتو�ســـي اال�سرتاتيجية بو�سع خطة بعيـــدة املدى الإعداد 
الهيئـــات التدري�سية ملوؤ�س�سات التعليم العايل لتحقيق ن�سبة 60% يف 
العام 2040م، وت�سميم برنامج لالإعداد املهني يف جمال التدري�س 
لهيئات التدري�س يف التعليم العايل، باالإ�سافة اإىل ا�ستحداث نظام 
�سامـــل لتقومي اأداء هيئات التدري�س يف املدار�س وموؤ�س�سات التعليم 

العايل، ونظام للمحا�سبية واحلوافز.
وتو�سي اال�سرتاتيجية كذلـــك باالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية 
مـــن خالل ت�سميم برامج علمية الإعـــداد اخلريج ليكون متمكنا يف 
جمال تخ�س�سه وملما باملعـــارف االأ�سا�سية االأخرى ذات العالقة، 
وا�ستخـــدام الطـــرق التي جتعل الطالـــب حمور العمليـــة التعليمية، 
وتنميـــة املهارات االأ�سا�سية الالزمة للعمـــل واحلياة، باالإ�سافة اإىل 
اإن�ســـاء مركز وطنـــي للتقومي الرتبوي واالمتحانـــات يوفر موؤ�سرات 

تعك�س مدى جودة التعليم املدر�سي. 
ويف هـــذا االإطـــار تو�سي اال�سرتاتيجيـــة بتعزيـــز دور املوؤ�س�سات يف 
غر�س الرتبيـــة القيمية والوطنية واالجتاهـــات االإيجابية يف نفو�س 

الطلبة.
ومل تغفـــل هـــذه اال�سرتاتيجيـــة عـــن الـــدور الـــذي يجـــب اأن توؤديه 
املوؤ�س�سات التعليمية يف خدمة املجتمع، فقد اأو�ست بتعزيز التعاون 
وال�سراكة بني املوؤ�س�سات التعليمية واملجتمع املحلي؛ لتح�سني جودة 

خمرجات التعليم وامل�ساهمة يف تطوير املجتمع.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات:
تبني تعريف �سامل ودقيق للجودة ي�سمل موؤ�سرات متفقا عليها . 1

تغطـــي جميع حمـــاور العمل واخلدمـــة التي تقدمهـــا املوؤ�س�سة 
التعليمية.

تبني نظام وا�سح للحوافز وامل�ساءلة يطبق على جميع منت�سبي . 2
موؤ�س�سات التعليم.

توفـــري االإمكانات واملـــوارد املاليـــة والب�سرية للهيئـــة العمانية . 3
لالعتماد االأكادميي وتو�سيع �سالحياتها ل�سبط جودة التعليم 

ب�سقيه املدر�سي والعايل.
اإعادة النظر يف عملية اال�ستيعاب يف موؤ�س�سات التعليم العايل . 4

وربطها باحتياجات امل�ستقبل وفر�س العمل.
حتديـــد روؤيـــة وا�سحـــة مل�ستقبـــل التعليم يف عمـــان من خالل . 5

ا�سرتاتيجيـــة التعليـــم؛ لت�سبح عمان يف جمال جـــودة التعليم 
�سمن الدول املتقدمة. 

ن�ســـر ثقافة اجلـــودة ورفع الوعي مبفاهيمهـــا ومتطلباتها لدى . 6
املجتمع العمـــاين؛ لي�سعر باأهميتها، وي�سانـــد اجلهود املبذولة 

لتحقيقها.

 املقرر: د. حممد بن �صيف البو�صعيدي

رئي�س اجلل�صة : �صعادة د. ع�صام بن علي الروا�س



44

اأ�سارت خطط التنمية اخلم�سية املتعاقبة اإىل اأن البحث العلمي يعد 
اأحد عنا�سر منظومة العلم والتكنولوجيا.  واأكدت الروؤية امل�ستقبلية 
لالقت�ســـاد الُعماين، ُعمان: 2020 على اأنه ركيزة اأ�سا�سية الإحداث 
التنميـــة وا�ستدامتها، وعن�سرا اأ�سا�سيـــا لال�سرتاتيجيات املعتمدة 
للتنويـــع االقت�سادي يف الروؤية امل�ستقبلية؛ اإذ تعتمد عليه عملية نقل 

التكنولوجيا وتوطينها.
واأولت احلكومـــة اهتمامها بالبحث العلمي من خالل اإن�ساء جمل�س 
البحث العلمي يف عام 2005م، وقام املجل�س باإعداد اال�سرتاتيجية 
الوطنية للبحث العلمـــي )2008-2020( مت�سمنة ثمانية قطاعات 
بحثية منها التعليم واملـــوارد الب�سرية التي بينت اأن الو�سع الراهن 
ملعدالت اإنتاج البحوث ونوعيتها يف قطاع التعليم ي�سري اإىل احلاجة 
املا�سة ال�سرتاتيجية حتدث تغيريًا جذريًا لتحقيق التميز يف البحث 

العلمي.
ومتثل الهدف العـــام ال�سرتاتيجية البحث العلمي والتطوير يف بناء 
قـــدرات م�ستدامة للبحث العلمـــي يف املوؤ�س�ســـات التعليمية وتعزيز 

دورها املحوري يف امل�ساهمة لبناء اقت�ساد مبني على املعرفة. 
وقـــد اأكدت ا�سرتاتيجيـــة البحث والتطوير علـــى دور اجلامعات يف 
توفـــري البيئة املالئمة لتنمية البحث العلمـــي وت�سجيعه يف املجاالت 
املختلفـــة، واإيجاد عالقة تبادلية موؤثـــرة وفاعلة بني مراكز البحث 
العلمـــي واجلامعات من جهة، وبني املوؤ�س�ســـات واملن�ساآت االإنتاجية 
واخلدميـــة وامل�ستفيـــدة مـــن البحث من جهة اأخـــرى، مبا ي�سهم يف 
تعزيـــز ال�سعة البحثية فيها. واأو�ست ب�سمـــان توافق خطط البحث 
العلمـــي وبرامج الدرا�ســـات العليا يف موؤ�س�ســـات التعليم العايل مع 

اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي.

ا�صرتاتيجية البحث العلمي والتطوير

تقدمي: اأ.د. �صاحلة عبداهلل عي�صان 

ع�صو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�صرتاتيجية التعليم

كمـــا اأكـــدت هـــذه اال�سرتاتيجيـــة علـــى اأهميـــة االبتـــكار لتنميـــة 
االقت�ســـادات الناجحـــة، ومن ثـــم اإىل حت�سني مكانتهـــا يف ال�سوق 
الهند�سيـــة  العلـــوم  تعليـــم  تعزيـــز  وكذلـــك  التناف�سيـــة،  العامليـــة 
والتكنولوجيـــا كونها اأوىل ركائز االبتكار، ويف الوقت ذاته االهتمام 
بالعلـــوم االجتماعيـــة واالإن�سانية نظرا لدورهـــا املهم يف فهم الفرد 

وبنية املجتمع.
واأو�ســـت ا�سرتاتيجية البحث والتطويـــر باإن�ساء احلا�سنات العلمية 
التـــي تعمل على مد اجل�سور بـــني اجلامعات ومراكز البحث العلمي 
من جهـــة، والقطاعات االإنتاجية من جهة اأخرى، وتخدم يف الوقت 
ذاتـــه اجلامعـــات ومراكـــز البحـــث العلمي مـــن خالل تبنـــي نتائج 
البحوث التي يتو�سل اإليهـــا االأكادمييون وتطويرها وو�سعها مو�سع 

التنفيذ ومن ثم ت�سويقها باعتبارها منتجا جديدا.
ودعـــت هذة اال�سرتاتيجيـــة اإىل بناء الكفـــاءات الوطنية يف البحث 
العلمـــي، وبناء القدرات البحثية لـــدى الطلبة يف خمتلف م�ستويات 
النظـــام التعليمي، ودعـــم امل�ساريع الطالبيـــة االبتكارية من خالل 
احت�سان املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة لتلك امل�ساريع وتطويرها.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
دعم تدري�س اللغة العربية لت�ساعد على نه�سة البحث العلمي.. 1
ح�سر ق�سايـــا التعليم واملجتمـــع وتقدميها لطلبـــة الدرا�سات . 2

العليا للبحث فيها.
ت�سجيـــع البحـــث امل�سرتك بني القطاعـــات املختلفة يف املجتمع . 3

وتعزيزه.
تطويـــر مراكز م�سادر التعلم يف املدار�س للدفع بعجلة البحث . 4

العلمي، وفتح املدار�س يف الفرتة امل�سائية للباحثني.
م�ساهمة اال�سرتاتيجية الوطنيـــة للتعليم 2040 يف التعامل مع . 5

التحديات التي يواجها البحث العلمي.
الت�سجيـــع على اإقامة املكتبات العامة واملراكز الثقافية لدورها . 6

يف ن�سر البحث العلمي.
غر�س اأخالقيات البحث العلمي لدى الطلبة والباحثني.. 7
االهتمام بالبحث العلمي يف مراحل التعليم املدر�سي  والتعليم . 8

العـــايل، والعمل بفكرة م�ســـروع التخرج لطلبة دبلـــوم التعليم 
العام.

ا�ستفـــادة وزارة الرتبيـــة والتعليم من نتائج بحـــوث الطلبة يف . 9
برامج الدرا�سات العليا.

املقرر:  د. �صليمان بن �صيف الغتامي

رئي�س اجلل�صة : د. عبداهلل بن خمي�س الكندي
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تناولـــت ا�سرتاتيجية التمويل حتليل الو�ســـع احلايل لتمويل التعليم 
ودرا�ســـة التحديات التـــي يواجهها، وقدمت تو�سيـــات بو�سع اآليات 
جديـــدة لعمليات التمويـــل وم�سادره. ويالحـــظ اأن النظام احلايل 
لتمويـــل التعليـــم م�ستـــت بني جهات متعـــددة، وذلـــك لوجود متويل 
منف�ســـل لكل مـــن وزارة الرتبية والتعليـــم، ووزارة التعليم العايل، 
ووزارة القوى العاملة، وجامعة ال�سلطان قابو�س، واجلهات االأخرى 
امل�سرفة علـــى املوؤ�س�سات التعليمية؛ فلكل منهـــا ميزانية خا�سة بها 
لتمويل املوؤ�س�سات التعليمية التابعة لها، وهذا الت�ستت يف م�سوؤوليات 
التمويل يوؤدي اإىل ازدواجية اجلهود وفقدان الفاعلية. ويت�سم نظام 
التمويـــل احلايل كذلك باملركزيـــة يف متويل املوؤ�س�ســـات التعليمية؛ 
مما يعرقل اال�ستجابة ال�سريعة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة لتغيري 
الربامـــج التعليمية وفق امل�ستجدات، وال يوفر جماال لتحفيز االإبداع 
اأو اال�ستخـــدام االأمثل لالإنفـــاق على املوؤ�س�سة، ومـــن اأبرز حتديات 
قطاع التعليم يف ال�سلطنة هو اعتماده على احلكومة م�سدرا رئي�سا 

للتمويل.
ومتثـــل الهدف العـــام ال�سرتاتيجية متويل التعليـــم يف تطوير اآليات 

جديدة لتمويل قطاع التعليم وتوفري م�سادر متويل م�ستدامة له.
وقد اأو�ست ا�سرتاتيجية التمويـــل با�ستحداث اإطار متويلي متكامل 
يكـــون جمل�ـــس التعليم م�سوؤوال عنـــه، وبهذا ت�سبـــح م�سوؤولية توزيع 
التمويـــل حتت مظلة واحـــدة. كما اأو�ســـت اال�سرتاتيجيـــة بالتوجه 
نحـــو الالمركزية مـــن خالل العمل علـــى نقل ال�سالحيـــات املالية 
للموؤ�س�ســـات التعليمية، لتمكينها مـــن اإدارة �سوؤونها املالية مع وجود 

اآلية للم�ساءلة على جوانب االنفاق.

ا�صرتاتيجية متويل التعليم

تقدمي: د. هناء بنت حممد اأمني 

ع�صو الفريق الفني لتحديث وتنقيح ا�صرتاتيجية التعليم

كمـــا قدمـــت ا�سرتاتيجية التمويـــل اآليات جديـــدة لتمويـــل التعليم 
ت�ستند اإىل مبداأ ربط التمويل باملخرجات، الذي يقوم على مفاهيم 
التمويـــل املعياري والتمويل املحايـــد. ويعتمد نظام التمويل املعياري 
علـــى اأ�س�س ومعايري موحدة وحمددة ومتعـــارف عليها وت�ستند على 
موؤ�ســـرات االأداء، وتقليـــل الكلفة. اأمـــا نظام التمويـــل املحايد فاإنه 
يقوم علـــى معاملة الطلبـــة يف موؤ�س�سات التعليـــم العايل احلكومية 
واخلا�ســـة ب�ســـكل مت�ساٍو، ويتم متويـــل الربامج التـــي تقدمها هذه 

املوؤ�س�سات بدون متييز.
واأو�ســـت اال�سرتاتيجيـــة بالرتكيز علـــى الكفـــاءة باعتبارها عامال 
اأ�سا�سيـــا يف اتخاذ القـــرارات امل�ستقبلية لتمويـــل النظام التعليمي، 
ومراقبـــة توازن االإنفاق بني التعليم املدر�سي والتعليم العايل، وعلى 
اأهمية و�سع اآلية لتعزيز دور القطاع اخلا�س يف دعم التعليم والتو�سع 
فيه.  ودعـــت اال�سرتاتيجية اإىل اإيجاد م�ســـادر متويلية م�ستدامة، 
وتوفري م�سادر متويلية بديلة لقطـــاع التعليم، لتاأمني الدعم املايل 

له  يف ظل املتغريات االقت�سادية وتقلبات ال�سوق النفطية.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
البحث عـــن م�سادر متويل اأخرى غـــري حكومية لتعزيز جودة . 1

التعليم بن�سر ثقافة امل�سوؤولية امل�سرتكة.
ا�ستقطـــاع ن�سبة من راتب الطالب الدار�س على نفقة احلكومة . 2

بعد تخرجه وح�سوله علـــى الوظيفة م�ساهمة منه يف �سندوق 
متويل التعليم العايل.

اإيجـــاد م�سادر م�ستدامـــة لتمويل التعليم عـــرب قبول االأوقاف . 3
والو�سايا والهبات كغريها من اجلامعات العاملية.

اإن�ســـاء �ســـركات ا�ستثماريـــة للموؤ�س�ســـات التعليميـــة واأوقـــاف . 4
ومزارع اإنتاجية ترفد القطاع التعليمي.

اإن�ســـاء موؤ�س�سات تعليم عال خا�ســـة ب�سيغة �سركات م�ساهمة . 5
غري ربحية.

م�ساهمـــة احلكومـــة يف توفـــري 50% مـــن تكلفة بنـــاء املدار�س . 6
اخلا�سة؛ حتى تتمكن من القيام بدورها على اأكمل وجه.

توفري اأرا�س جتارية للموؤ�س�سات الرتبوية احلكومية ال�ستثمارها . 7
يف توفري الدعم املايل.

رئي�س اجلل�صة: الفا�صل هالل بن حمد احل�صني

املقرر: الفا�صلة منى بنت حربا�س ال�صليمية
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دراسة إعادة هيكلة 
منظومة التعليم

• مشروع إعادة هيكلة منظومة التعليم 	

• دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العالي 	

• دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العام	

• دراسة أنظمة إدارة جودة التعليم	

• دراسة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم العالي 	

• دراسة تنويع التعليم العالي ومواءمته مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل	
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م�صروع اإعادة هيكلة منظومة التعليم 

تقدمي: د. عامر بن عو�س الروا�س

رئي�س جلنة درا�صة اإعادة هيكلة منظومة التعليم

تعر�س هذه الورقة املحاور اخلم�سة الرئي�سية التي تناولتها درا�سة 
اإعادة هيكلة منظومة التعليـــم، وهي: اإعادة هيكلة التعليم العام،  
و اإعـــادة هيكلـــة التعليم العـــايل، والطاقة اال�ستيعابيـــة ملوؤ�س�سات 
التعليـــم العايل، وتنويـــع التعليم العايل ومواءمتـــه مع احتياجات 

املجتمع ومتطلبات �سوق العمل، واأنظمة اإدارة جودة التعليم.
وقـــد جاءت هـــذه الدرا�سة تنفيـــذًا للتوجيهـــات ال�سامية حل�سرة 
�ساحـــب اجلاللة ال�سلطـــان املعظـــم، اإذ اأكد جاللتـــه يف خطابه 
ال�سامـــي يف اأثناء االنعقـــاد ال�سنوي ملجل�س ُعمـــان لعامي 2011م  
و2012 م اأهميـــة التعليـــم، و�سمـــان جودة خمرجاتـــه، و�سرورة 
مراجعـــة �سيا�ساتـــه وخططـــه وبراجمـــه، مبـــا يواكـــب املتغريات 
املت�سارعـــة التي ي�سهدهـــا الوطن. و�سعيًا لو�سع هـــذه التوجيهات 
مو�ســـع التنفيذ، اتخذ جمل�س التعليـــم قرارات عدة، منها ت�سكيل 
جلنـــة رئي�سة لالإ�سراف على درا�سة اإعادة هيكلة منظومة التعليم 
مبختلف مراحلها، و�سبط جودته، وتنويع خمرجاته، ورفع الطاقة 
اال�ستيعابيـــة ملوؤ�س�سات التعليم العايل، والتعليـــم التقني واملهني، 
مبوجب القرار رقـــم )2012/1(، وقامت اللجنة يف �سبيل اإجناز 
مهامهـــا واخت�سا�ساتها بت�سكيل عدد مـــن اللجان الفرعية وفرق 

العمل اخت�س كل منها مبحور من تلك املحاور. 
        ومن اأجل و�سع خطة تنفيذية لالإ�سراف على املحاور املذكورة 
اأعاله، و�سعت اللجنـــة الرئي�سية خطة لهذه اللجان ا�ستملت على 

ما ياأتي:
التعليم. ملنظومة  العام  االإطار  	•معرفة 

البيانات. وجمع  الدرا�سات  على  	•االطالع 

والتحليل. 	•املقارنة 
العالقة. اأ�سحاب  مع  	•التن�سيق 

العاملية. املمار�سات  الأف�سل  مناذج  على  	•االطالع 
التقرير. 	•�سياغة 

      وقـــد متكنـــت الدرا�سة من تو�سيف اأبـــرز التحديات التي تواجه 
منظومـــة التعليـــم يف ال�سلطنـــة، مـــن خـــالل حتليلهـــا للدرا�ســـات 
املتوافـــرة، وقيامها بالزيـــارات امليدانية حمليًا وعامليـــًا، وتقوميها 
للو�ســـع الراهـــن لهـــذه املنظومـــة، وقدمـــت الدرا�ســـة جملـــة مـــن 
املقرتحات ملواجهة تلك التحديات، والعديد من التو�سيات املت�سلة 
باملحـــاور اخلم�ســـة امل�ستهدفة. وجـــاءت نتائج الدرا�ســـة يف خم�سة 
تقاريـــر م�ستقلة، يغطـــي كل منها ب�سكل مف�ســـل ودقيق حمورا من 
حمـــاور الدرا�ســـة، اإ�سافـــة اإىل ملخ�ـــس تنفيـــذي، ي�ستعر�س اأهم 

اجلوانب املتعلقة بتطوير منظومة التعليم يف ال�سلطنة.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
امل�ستقبلية . 1 اخلطط  يف  كبريا  اهتماما  التعليم  تقنيات  اإيالء 

للتعليم. 
وجعل . 2 الذاتي،  للتعلم  منا�سبة  لتكون  املدر�سية  البيئة  تهيئة 

الطالب حمورا للعملية التعليمية.
فتح امل�سار املهني بعد ال�سف التا�سع االأ�سا�سي للطلبة الذين . 3

لديهم ميول مهنية. 
على . 4 قادرة  لتكون  التعليم  موؤ�س�سات  م�ستوى  رفع  على  العمل 

حتقيق م�ستوى عال يف موؤ�سر التناف�سية العاملية.   
كالطالب . 5 التعليمية  بالعملية  املعنية  االأطراف  جميع  اإ�سراك 

واملعلم واالأ�سرة وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف اتخاذ القرارات 
املتعلقة بالتعليم. 

احلياة . 6 متطلبات  تواكب  متطورة  تعليمية  منظومة  بناء 
املعا�سرة. 

االأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي:
زيادة عدد املعاهد املهنية والتقنية.. 1
الف�سل بني اجلن�سني يف املدار�س. . 2

املقرر: د. حم�صن بن نا�صر ال�صاملي

رئي�س اجلل�صة: �صعادة ال�صيخ د. علي بن طالب الهنائي
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تعر�ـــس هذه الورقة التقرير الذي اأعدته اللجنة الفرعية لـ »درا�سة 
اإعـــادة هيكلة نظام التعليـــم العايل« املنبثقة مـــن اللجنة الرئي�سية 
لـ»درا�ســـة اإعادة هيكلة منظومة التعليـــم« امل�سكلة بالقرار الديواين 

رقم )2012/1( بتاريخ 21 من مار�س 2012م. 
تنطلـــق هـــذه الدرا�سة من حاجة قطاع التعليـــم العايل يف ال�سلطنة 
اإىل التطويـــر مبا يتواكـــب واحتياجات املجتمـــع والتطورات العلمية 
واملعرفيـــة املت�سارعـــة، بغيـــة متكني خمرجـــات قطـــاع التعليم من 
املناف�ســـة العلميـــة والتقنيـــة اإقليميـــًا وعامليـــًا. ومن هـــذا املنطلق؛ 
ا�ستملـــت الدرا�ســـة علـــى اأق�سام عـــدة، هـــي اإدارة التعليـــم العايل 
مبختلـــف م�ستوياتـــه وم�ساراتـــه، واإعـــداد الت�ســـورات امل�ستقبليـــة 
املنا�سبة لهذا ال�ساأن، اإ�سافة اإىل درا�سة اإمكانية و�سع اإطار قانوين 

للتعليم العايل.
ففيمـــا يتعلق بـــاإدارة التعليم العايل يف ال�سلطنـــة، تناولت الدرا�سة 
خمتلـــف موؤ�س�سات التعليـــم العايل احلكومية با�ستثنـــاء املوؤ�س�سات 
الع�سكرية، وقد ات�سح وجود عدد من التحديات، وخرجت الدرا�سة 
بعدد من التو�سيات التي تقرتح اإعادة هيكلة اإدارة هذا القطاع، على 
اأن ي�سمـــل املقرتح املكونات الرئي�ســـة االآتية: جمل�س التعليم ب�سفته 
اجلهـــة امل�سوؤولة عن ر�سم ال�سيا�سات العامة للتعليم بجميع مراحله 
واأنواعـــه وب�سقيـــه احلكومـــي واخلا�ـــس، ووزارة الرتبيـــة والتعليم 
ب�سفتهـــا جهـــة تنظيمية واإ�سرافيـــه وتنفيذية يف جانـــب التعليم ما 
قبل املدر�سي واملدر�سي احلكومي وجهة تنظيمية واإ�سرافية للتعليم 
املدر�ســـي اخلا�ـــس، ووزارة التعليم العايل ب�سفتهـــا جهة تنظيمية 
واإ�سرافية معنية بقطاع التعليم العايل احلكومي واخلا�س، والهيئة 
الُعمانيـــة لالعتمـــاد االأكادميي التي يتمثل دورهـــا يف منح االعتماد 

درا�صة اإعادة هيكلة نظام التعليم العايل 

تقدمي: د. �صامل بن �صعيد التوبي

ع�صو جلنة درا�صة اإعادة هيكلة منظومة التعليم

جلميـــع موؤ�س�ســـات التعليم مـــا قبل املدر�ســـي واملدر�ســـي، واعتماد 
موؤ�س�سات التعليم العايل والتقني واملهني وبراجمها. 

وتطرقـــت الدرا�سة كذلـــك اإىل اإمكانية و�سع اإطـــار قانوين للتعليم 
العـــايل، واأو�ست باأهمية االإ�سراع يف ا�ست�سدار قانون للتعليم العام 
والعايل ب�سقية احلكومي واخلا�س، ليحدد فل�سفة التعليم واأهدافه، 
وميهـــد لتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم 2040، على اأن يغطي 
االإطـــار القانـــوين جميـــع مكونـــات منظومـــة التعليم مـــن اجلهات 
التعليميـــة،  واملوؤ�س�ســـات  والتنفيذيـــة،  والتنظيميـــة،  الت�سريعيـــة، 
واملنت�سبني اإليها، وجميع اأ�سحـــاب العالقة بالعملية التعليمية، واأن 
ي�سمل االإطـــار القانوين تنظيم العالقة بني هذه املكونات والنموذج 

الت�سغيلي للتعليم بجميع مراحله واأنواعه وب�سقيه العام واخلا�س. 
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
عمل درا�سة جدوى وح�ساب التكاليف املطلوبة لتنفيذ تو�سيات . 1

هيكلة  اإعادة  ودرا�سة   2040 للتعليم  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
التعليم من حيث املوارد املادية والب�سرية املطلوبة للتنفيذ.

للمواطنني . 2 املجاين  التعليم  تقدمي  يف  احلكومة  ا�ستمرار   
اخلدمات  تقدمي  يف  للم�ساهمة  اخلا�س  القطاع  اإ�سراك  مع 

التعليمية.
هذا . 3 الأهمية  التعليم  هيكلة  يف  املهني  للتدريب  اأهمية  اإعطاء 

القطاع يف اإعداد الكوادر املدربة من فنيني وعمال مهرة.
النظر يف اإدراج موؤ�س�سات التعليم التي ت�سرف عليها املوؤ�س�سات . 4

الع�سكرية يف مقرتح اإعادة هيكلة منظومة التعليم.

املقرر : د.حممد بن خمي�س الفار�صي

رئي�س اجلل�صة : د. عبداهلل بن خمي�س الكندي
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يف جماالت املحاور التي تناولتها، وال�سيما فيما يتعلق بن�سر التعليم 
وتوفريه للجميع، وزيادة معـــدالت االلتحاق بالتعليم العام، وتعمني 
الكـــوادر االإداريـــة والفنيـــة، والعمل علـــى تنمية قدراتهـــا، وتوفري 
البنـــى وامل�ستلزمات االأ�سا�سية، وبناء املناهج الدرا�سية ومراجعتها 

وتطويرها.
غـــري اأن اجلوانـــب املتعلقـــة بجـــودة التعليـــم، وم�ستويـــات اخلدمة 
املقدمة، واأداء الكوادر االإدارية والفنية والتدري�سية، واأداء الطلبة، 
ال زالت دون م�ستـــوى الطموح مقارنة مبعايري االأداء الدولية، حيث 
اأو�سحـــت الدرا�ســـة وجود حتديـــات تواجه نظام التعليـــم العام يف 
ال�سلطنة اأبرزها: ال�سعف الكبـــري يف املهارات االأ�سا�سية )القراءة 
والكتابـــة واحل�ساب( لدى الطلبـــة يف خمتلف ال�سفوف الدرا�سية، 
والتـــدين امللحوظ يف م�ستـــوى اأداء الطلبـــة يف االمتحانات الدورية 
والنهائية، وحتقيق م�ستوى دون املتو�سط يف االمتحانات الدولية يف 

مهارات القراءة والعلوم والريا�سيات.
كمـــا تنـــاول التقرير التحديـــات املتعلقـــة باملحاور الثمانيـــة ب�سيء 
مـــن التف�سيل، واأتبـــع كال منها بجملة مـــن التو�سيات واملقرتحات 
التـــي يوؤمل اأن ت�ساهـــم يف تطوير نظام التعليم العـــام، واملرتكزات 
التـــي يقوم عليهـــا، باعتباره العمـــود الذي ت�ستقيم عليـــه املنظومة 

االجتماعية واالقت�سادية والثقافية يف ال�سلطنة.

تعر�ـــس هذه الورقة التقرير الذي اأعدتـــه اللجنة الفرعية لـ»درا�سة 
اإعـــادة هيكلة نظـــام التعليم العـــام« املنبثقة من اللجنـــة الرئي�سية 
لـ»درا�ســـة اإعادة هيكلة منظومة التعليـــم« امل�سكلة بالقرار الديواين 

رقم )2012/1( بتاريخ 21 من مار�س 2012م. 
اعتمـــدت منهجية الدرا�سة على التعرف على الو�سع احلايل لنظام 
التعليـــم العام من خالل العرو�س والتقاريـــر والبيانات التي قدمها 
املخت�ســـون يف وزارة الرتبيـــة والتعليـــم وجامعة ال�سلطـــان قابو�س 
ومركز القبول املوحد، وعلى الزيارات امليدانية للمحافظات ملعرفة 
الواقع التعليمي يف ال�سلطنـــة، باالإ�سافة اإىل درا�سة البنك الدويل، 
ودرا�ســـة التوجهات الدولية يف الريا�سيات والعلوم. كما مت االطالع 
على اأف�سل املمار�سات واالإجراءات التعليمية لبع�س الدول، اإ�سافة 

اإىل االطالع على بع�س النظريات الرتبوية يف النظم التعليمية.

ـــا للمنهجية  ويت�سمـــن التقريـــر تعريًفـــا مب�سكلة الدرا�ســـة، وعر�سً
التـــي اتبعتها اللجنـــة يف احل�سول على البيانـــات وحتليلها للو�سول 
اإىل النتائـــج. ثـــم بياًنا للنتائج التـــي تو�سلت اإليهـــا اللجنة مق�سمة 
علـــى ثمانية حماور وفقا لقرار ت�سكيـــل اللجنة هي: ال�سلم التعليمي 
احلـــايل ومراحله املتواليـــة، وبنيـــة املناهج الدرا�سيـــة، والنظر يف 
اإمكانيـــة طرح مقـــررات درا�سيـــة ذات طابع تقني ومهنـــي، واإدارة 
نظام التعليم العام ومدى حتقيقه لفل�سفة التعليم واأهدافه، واأنظمة 
اإعداد املعلمني وم�ستوى تاأهيلهم ونوعيته، ونظام االإ�سراف الرتبوي 
وو�سائلـــه واأ�ساليبه، واخلدمـــات التعليمية امل�سانـــدة، والدور الذي 

يقوم به القطاع اخلا�س.
وقد اأو�سحت الدرا�سة اأن هناك الكثري من االإجنازات التي حتققت 

درا�صة اإعادة هيكلة نظام التعليم العام

تقدمي: د. خمي�س بن �صعود التوبي 

ع�صو جلنة درا�صة اإعادة هيكلة منظومة التعليم
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االأفكار  واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
حتديد موؤ�س�سات اإعداد املعلمني املعتمدة خارج ال�سلطنة وفق . 1

للمعلمني  املهنة  مزاولة  برخ�سة  حمددة،واالهتمام  معايري 
كل خم�س �سنوات.

قبل . 2 واالجتاهات  امليول  يف  للمعلمني  قبول  اختبارات  اإجراء 
اختبارات  غرار  على  وذلك  االإعداد  موؤ�س�سات  دخولهم 

القدرات الريا�سية الفنية.
هذه . 3 يف  الدرا�سة  ومد  املدر�سي،  قبل  ما  بالتعليم  االهتمام 

باإعداد  االهتمام  مع  واحدة،  �سنة  من  اأكرث  لتكون  املرحلة 
معلم مرحلة ما قبل املدر�سة. 

التعليم . 4 هيكلة  يف  املوهوبني  رعاية  مراكز  موقع  حتديد 
املقرتحة.

الهيكلة . 5 يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لدمج  اآلية  و�سع 
املقرتحة.

مراعاة اجلانب العملي التطبيقي يف جمال االبتكار.. 6
واملناهج . 7 التعليم  تطوير  يف  العربية  اللغة  على  الرتكيز 

الدرا�سية.
تق�سيم املراحل التعليمية وفق اأربع مراحل كاالآتي: )1  -4( . 8

.)12 - 11( )10- 8( )7 – 5(
التعليم . 9 من  االأوىل  احللقة  يف  اجلن�سني  ف�سل  يف  النظر 

يف  �سعف  من  يعانون  الذكور  الطلبة  اأن  خا�سة  االأ�سا�سي، 
اخلام�س،  ال�سف  اإىل  انتقالهم  عند  الدرا�سي  حت�سيلهم 

ف�سال عن ال�سلوكيات غري اجليدة التي تظهر منهم يف هذا 
ال�سن.

مراعاة الت�ساوي من حيث الرتكيز واالهتمام يف جمال تعيني . 10
الكادر التعليمي واخلدمات التعليمية املقدمة يف املحافظات 
املختلفة، وبخا�سة تلك التي تعاين من �سعف التح�سيل لدى 

طلبتها.
ت�سمني اال�سرتاتيجية فتح باب الدرا�سات العليا لطلبة التعليم . 11

درا�ستهم  فرتة  انتهاء  اال�سرتاتيجية  ربطت  حيث  املهني، 
بانخراطهم يف العمل فقط.

وبخا�سة يف . 12 الدرا�سية،  املناهج  العاملية يف  ال�سال�سل  تطبيق 
العلوم والريا�سيات واللغة االإجنليزية.

و�سع منهج يعنى بالقيم واالأخالق.. 13
الرتكيز يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي على املهارات الرئي�سة، . 14

وهي القراءة والكتابة واحل�ساب.

املقرر:  د. �صليمان بن �صيف الغتامي

رئي�س اجلل�صة : د. عبداهلل بن خمي�س الكندي
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تعر�س هذه الورقة التقرير الـــذي اأعدته اللجنة الفرعية لـ»درا�سة 
اأنظمـــة اإدارة جودة التعليم« املنبثقة من اللجنة الرئي�سية لـ»درا�سة 
اإعـــادة هيكلـــة منظومـــة التعليـــم« امل�سكلـــة بالقرار الديـــواين رقم 

)2012/1( بتاريخ 21 من مار�س 2012م. 
وقـــد تطرق التقريـــر اإىل اأنظمـــة اإدارة جودة التعليـــم يف ال�سلطنة 
م�ستمـــاًل على االآتـــي: االأنظمة واالإجـــراءات املتبعـــة الإدارة اجلودة 
يف ال�سلطنة، وم�ستوى خريجي دبلـــوم التعليم العام الذين ي�سكلون 
مدخـــالت التعليم العايل احلكومي واخلا�ـــس ملعرفة مدى تاأهيلهم 
معرفيـــًا ومهاريًا لاللتحاق مب�ســـارات التعليم العايل وتخ�س�ساته، 
وت�سخي�س نوعيـــة خمرجات موؤ�س�سات التعليـــم العايل وم�ستواها، 

ومدى تلبيتها ال�سرتاطات موؤ�س�سات املجتمع و�سوق العمل.
وقـــد تبـــني من خـــالل التقرير وجود جهـــود حثيثة تقـــوم بها وزارة 
الرتبية والتعليم الإدارة وتطبيق معايري اجلودة يف املوؤ�س�سات التابعة 
لهـــا، من خالل دوائـــر اأن�سئت لهـــذا الغر�س مثل: دائـــرة اجلودة، 
ومكتب �سمان اجلودة للمدار�س اخلا�سة، واملكتب الفني للدرا�سات 
والتطويـــر، ودائـــرة تطويـــر االأداء املدر�ســـي، ودائـــرة االإ�ســـراف 
الرتبوي، بيد اأن تعدد هذه اجلهات اأ�سهم يف ت�ستت اجلهود، وتوزع 

املوارد املتاحة االأمر الذي اأفقدها الكثري من فاعليتها. 
وعلى �سعيد قطـــاع التعليم العايل احلكومـــي واخلا�س فقد خل�س 
التقريـــر اإىل اأن العديـــد من اأنظمة جودة التعليـــم يف العامل ترتكز 
علـــى ربـــط العمليـــة التعليمية ب�ســـوق العمل خالل فـــرتة الدرا�سة، 
فتخ�س�س تلك االأنظمة ن�سبة كبرية من �ساعات الدرا�سة للتدريب، 
اإال اأن هذا اجلانب يبدو غائبًا عن عدد من موؤ�س�سات التعليم العايل 
يف ال�سلطنـــة، وحتى تلك التي تخ�س�س ن�سبة من �ساعات التدري�س 

للعملية التدريبية ال تعدها عن�سرًا من عنا�سر اجلودة. 

درا�صة اأنظمة اإدارة جودة التعليم

تقدمي: د. يون�س بن خلفان الأخزمي

ع�صو جلنة درا�صة اإعادة هيكلة منظومة التعليم

كمـــا تطرق التقريـــر اإىل حتليل ترتيب ال�سلطنـــة فيما يتعلق مبحور 
التعليم العايل والتدريب يف تقرير التناف�سية العاملية 2013/2012م 
فقد احتلت الرتتيب 61 من بني 144 بلدًا، مما يعني �سرورة العمل 
علـــى اإحداث تطوير جوهري للنظام التعليمي ولنوعية تعليم مادتي 
الريا�سيـــات والعلـــوم ونوعيـــة التعليـــم ما بعـــد الثانـــوي والتدريب 
وخدماته والبحـــث العلمي على نحو يحقق لل�سلطنة التقدم املن�سود 
يف هذا املجال مما �ستكون له انعكا�سات اإيجابية على نوعية العر�س 

من القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات �سوق العمل املحلي. 
وختامـــًا اأكـــد التقرير علـــى اأهمية مراجعـــة االإجـــراءات واالأنظمة 
املتعلقـــة بجـــودة التعليم مبختلـــف مراحلـــه، واأهمية رفـــع م�ستوى 
خمرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله والرقي مبخرجات التعليم 

العايل لتتواكب مع احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية.   
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات:
تبني تعريف �سامل ودقيق للجودة ي�سمل موؤ�سرات متفقا . 1

عليها تغطي جميع حماور العمل واخلدمة التي تقدمها 
املوؤ�س�سة التعليمية.

تبني مقرتحات عملية لرفع دافعية الطالب الذكور لتح�سني . 2
حت�سيلهم املدر�سي.

تبني نظام وا�سح للحوافز وامل�ساءلة يطبق على جميع . 3
منت�سبي موؤ�س�سات التعليم.

االهتمام  باملبنى املدر�سي ليكون بيئة تعليمية ذات جودة . 4
متكن من حتقيق اأهداف التعلم.

اإ�سدار قانون موحد للتعليم ذي �سقني؛ االأول للتعليم املدر�سي . 5
واالآخر للتعليم العايل.

توفري الكوادر التعليمية املوؤهلة للتدري�س يف التعليم ما قبل . 6
املدر�سي، واالهتمام باالأ�سخا�س ذوي االحتياجات اخلا�سة. 

اإعادة فتح بع�س كليات الرتبية للعمل على اإعداد املعلمني قبل . 7
اخلدمة ويف اأثنائها، واال�ستفادة من جتارب بع�س الدول يف 

اإعداد املعلمني. 
تعيني املحا�سرين يف كليات الرتبية من ذوي اخلربة يف . 8

التعليم املدر�سي.
زيادة عدد اجلامعات احلكومية للم�ساهمة بالنهو�س بجودة . 9

التعليم.
قيام املوؤ�س�سات امل�سوؤولة عن التعليم مبواءمة خمرجاتها مع . 10

احتياجات �سوق العمل.
جتويد املناهج الدرا�سية يف موؤ�س�سات التعليم العايل . 11

ومراجعتها وتنقيحها ب�سورة م�ستمرة. 

املقرر: د. حممد بن �صيف البو�صعيدي

رئي�س اجلل�صة : �صعادة د. ع�صام بن علي الروا�س
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  تعر�س هذه الورقة التقرير الذي اأعدته اللجنة الفرعية لـ»درا�سة 
الطاقة اال�ستيعابية مبوؤ�س�ســـات التعليم العايل« املنبثقة من اللجنة 
الرئي�سية لـ»درا�سة اإعادة هيكلـــة منظومة التعليم« امل�سكلة بالقرار 

الديواين رقم )2012/1( بتاريخ 21 من مار�س 2012م. 
وقد �سمـــل التقرير عدة جوانب منها: تطـــور التعليم العايل، وواقع 
الطاقـــة اال�ستيعابية، والتوقعـــات امل�ستقبلية لهـــا، والتحديات التي 
تواجـــه زيادتها، ومتطلبـــات رفعها. ومت تنفيـــذ الدرا�سة باالعتماد 
على البيانات االإح�سائية املعتمدة، والتوا�سل مع اجلهات املخت�سة 
بتلك املوؤ�س�سات لتقدمي البيانـــات املطلوبة، ومطابقتها على الواقع 
مـــن خالل الزيـــارات امليدانية التـــي نفذت من قبـــل فنيني منتمني 
للقطاعـــات التعليمية املختلفة لقرابة �ســـت وخم�سني موؤ�س�سة تعليم 
عال حكومية وخا�سة. كما مت تنفيذ زيارات خارجية لال�ستفادة من 

خربات تلك الدول يف و�سع احللول. 
ويو�سح التقرير تطـــور موؤ�س�سات التعليم العايل من حيث اأعدادها 
واأعداد الطلبة واأع�ساء الهيئات االأكادميية واالإدارية والفنية ب�سكل 
عـــام، ثم يعـــرج اإىل تو�سيح ذلك التطـــور على م�ستـــوى موؤ�س�سات 
التعليـــم العـــايل كُل على حـــدة، بعدهـــا يتمحور احلديـــث للرتكيز 
على حمـــاور رئي�سة هي: اأعـــداد الطلبة املقبولـــني، وجممل الطلبة 

الدار�سني يف املوؤ�س�سة، واملرافق املتوفرة يف كل موؤ�س�سة تعليمية. 
وبا�ستقراء نتائج واقع الطاقة اال�ستيعابية، فاإنها ت�سري اإىل اأن عدد 
الطلبـــة املقبولني مبوؤ�س�سات التعليم العايل ت�ساعف كثريًا بدءًا من 
العـــام االأكادميي 2012/2011 يف تخ�س�ســـات: االإدارة والتجارة، 
وتكنولوجيـــا املعلومـــات، والهند�سة والتكنولوجيـــا املرتبطة بها، يف 
حني جاء عـــدد الطلبة حمدودا يف تخ�س�ســـات: العمارة واالإن�ساء 

درا�صة الطاقة ال�صتيعابية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل 

تقدمي: د. اأحمد بن حممد الهنائي

ع�صو جلنة درا�صة اإعادة هيكلة منظومة التعليم

واخلدمـــات ال�سخ�سية يف املوؤ�س�ســـات احلكومية واخلا�سة. كما اأن 
هناك عالقة للطاقة اال�ستيعابية يف موؤ�س�سات التعليم العايل مبدى 
توفـــر املقومات واملرافق واالإمكانيات املاليـــة املنا�سبة، حيث تواجه 
خطـــط رفع الطاقة اال�ستيعابية يف معظـــم تلك املوؤ�س�سات حتديات 
تتعلق بتوفري تلك املقومات. اأما موؤ�س�سات القطاع اخلا�س فتخ�سع 
خططهـــا ل�سيا�سة العر�س والطلب. ومن حيث م�سدر التمويل، فاإن 
عدد الطلبة الدار�سني على نفقة احلكومة )73646( طالب وطالبة 
ي�سكلـــون ما يقـــارب )72%( من اإجمايل اأعـــداد الدار�سني. ويختم 
التقريـــر بتوقعات الطاقة اال�ستيعابية امل�ستقبلية مع تو�سيات تعالج 

التحديات احلالية وتتطلع مل�ستقبل اأف�سل لهذا القطاع. 
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 االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
يف . 1 واالإناث  الذكور  بني  الفوارق  لتقليل  موجهة  برامج  و�سع 

التح�سيل الدرا�سي.
نظرا . 2 والدكتوراه  املاج�ستري  برامج  يف  االلتحاق  ن�سب  رفع 

لكرثة طلبات موا�سلة الدرا�سة بعد البكالوريو�س.
املتوافرة، . 3 التخ�س�سات  بنوعية  التوعية  نحو  العناية  توجيه 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  توفرها  التي  املقاعد  عدد  ولي�س 
فقط.

مراعاة التوزيع اجلغرايف للتخ�س�سات التي توفرها موؤ�س�سات . 4
بع�س  عزوف  ب�سبب  واخلا�سة،  احلكومية  العايل  التعليم 
�سكناهن  اأماكن  خارج  الدرا�سة  عن  االإناث  خا�سة  الطلبة 

لنق�س اخلدمات املتعلقة بالنقل وال�سكن.
تو�سيح معايري اختيار الطلبة لالبتعاث اخلارجي.. 5
التي . 6 اخلارجية  اجلامعات  اختيار  معايري  يف  النظر  اإعادة 

يدر�س فيها الطلبة احلا�سلون على بعثات ومنح خارجية.
احلد من تزايد اجلامعات والكليات اخلا�سة.. 7
زيادة البعثات الداخلية يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة . 8

النخفا�س تكلفة الطالب فيها.
العايل . 9 التعليم  ملوؤ�س�سات  اال�ستيعابية  الطاقة  رفع  يف  التو�سع 

مبا يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل.

رئي�س اجلل�صة:�صعادة حبيب بن حممد الريامي

املقرر: د. حممد بن طالب الكيومي
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تعر�ـــس هذه الورقة التقرير الذي اأعدتـــه اللجنة الفرعية لـ»درا�سة 
تنويـــع التعليم العـــايل ومواءمته مع احتياجـــات املجتمع ومتطلبات 
�ســـوق العمل« املنبثقة مـــن اللجنة الرئي�سية لـ»درا�ســـة اإعادة هيكلة 
منظومة التعليم« امل�سكلة بالقرار الديواين رقم )2012/1( بتاريخ 

21 من مار�س 2012م. 
وتقـــدم هـــذا الورقة حتليـــاًل مف�ســـاًل لدار�سة املعـــارف واملهارات 
ملخرجات التعليم العايل، ومدى مواءمتها مع �سوق العمل يف خمتلف 
القطاعـــات االقت�ساديـــة يف ال�سلطنـــة، حيث غطت هـــذه الدرا�سة 
خم�ســـة حماور هي: املتطلبـــات امل�ستقبلية لهذه املعـــارف واملهارات 
يف خمتلـــف القطاعات، والربامج املختلفة التـــي تقدمها موؤ�س�سات 
التعليـــم العـــايل، والتدريـــب املهنـــي الذي توفـــره تلـــك املوؤ�س�سات، 
واخلطـــط املختلفة للتعليم التقني والتدريب املهني، وخربات الدول 
واملوؤ�س�ســـات التعليميـــة للـــدول املتقدمة، ويقـــدم التقريـــر النتائج 

املف�سلة عن هذه املحاور باالإ�سافة اإىل التو�سيات. 
وت�ســـري نتائج التقرير اإىل اأنه لي�ست هيمنـــة القوى العاملة الوافدة 
يف القطاعـــات االقت�ساديـــة اخلا�ســـة وحدهـــا مـــا ي�ســـكل حتديا، 
بـــل ازديادهـــا اأي�سا مع زيـــادة تطور هذه القطاعـــات، ومن ثم فاإن 
الزيادة يف اكت�ساب املهارات واملعارف املوازية لهذه التطورات تكون 
ل�سالـــح القوى العاملة الوافدة بـــدال من الُعمانية، مما يرتتب عليه 

تقليل اإمكانية بناء مقدرات و�سعات معرفية ومهارية للوطن. 
وي�سري التقريـــر - رغم اأن بنية التعليم العايل الُعمانية متتلك اأكرب 
عدد مـــن موؤ�س�سات التعليم العـــايل بالن�سبة لعـــدد �سكانها مقارنة 
مع دول كثـــرية – اإىل اأن كفاءة وفعالية هـــذه املوؤ�س�سات من ناحية 
التنبـــوؤ للمعارف واملهارات االآنية وامل�ستقبلية املطلوبة يف القطاعات 
االقت�سادية املختلفة، ونوعية الربامج، وطرحها، و�سمان جودتها، 

درا�صة تنويع التعليم العايل ومواءمته مع احتياجات املجتمع ومتطلبات �صوق العمل

تقدمي: د.  عبداحلكيم بن هالل ال�صماعيلي 

ع�صو جلنة درا�صة اإعادة هيكلة منظومة التعليم

ومواءمتهـــا مع متطلبـــات القطاع اخلا�س، ال تلبـــي االآمال املرجوة 
لتطوير القوى العاملة الوطنية. 

وت�ســـري نتائـــج التقريـــر اإىل وجـــود ازدواجية يف طـــرح الربامج يف 
موؤ�س�ســـات التعليم العايل، وهو ما يوؤدي اإىل عدم اال�ستغالل االأمثل 
للمـــوارد. كما تبـــني وجود �سعف اأ�سا�سي يف هيـــكل املوؤهالت الأكرب 
نظام يف التعليـــم العايل مقارنة بالعدد )للتعليـــم التقني(، ويوؤدي 
هـــذا ال�سعـــف اإىل �سعف املهارات املكت�سبـــة يف خمتلف امل�ستويات 

)فني- تقني –اخت�سا�سي( التي مينحها هذا النظام.
 وقـــد و�سح التقرير – فيمـــا يتعلق بالتدريب املهنـــي - عدم وجود 
معايري لتطويـــر املناهج التي تعك�ـــس املتطلبات االآنيـــة وامل�ستقبلية 
للقطاعات االقت�سادية كوجهة موحدة مانحة لل�سهادات، وم�سوؤولة 

عن �سمان جودة هذه املوؤهالت. 
وقـــد اأو�سى التقريـــر باإن�ساء جمال�س للمهـــارات م�سوؤولة عن ر�سد 
املعارف واملهارات االآنية وامل�ستقبلية، ومواءمتها مع برامج موؤ�س�سات 
التعليم العايل والتدريب يف جميع القطاعات االقت�سادية، وتطوير 
هيكلـــة املوؤهـــالت للتعليـــم التقني عـــن طريق ت�سعيب هـــذا الهيكل 
لتكـــون له ثالثة م�سارات منـــذ قبول الطالب، واإن�ســـاء جهة مانحة 
لل�سهـــادات دون م�ستـــوى البكالوريو�ـــس، وتوجيه املـــوارد التعليمية 
والتدريبية اإىل تطوير التعليم والتدريب يف القطاعات االقت�سادية 
اال�سرتاتيجية الداخلة يف ا�سرتاتيجيـــة االقت�ساد الُعماين، وتقليل 

ازدواجية الربامج التي تطرحها موؤ�س�سات التعليم العايل.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
اإجراء درا�سة لالحتياجات من التخ�س�سات ل�سوق العمل،تعتمد . 1

التخ�س�سات،  من  العمل  �سوق  قطاعات  حاجة  ا�ست�سراف  على 
وجتدد  جهة،  من  ال�سوق  قراءات  يف  امل�ستمرة  للتغريات  نظرا 

التخ�س�سات ب�سكل مت�سارع من جهة اأخرى.
اإن�ساء مراكز بحثية متخ�س�سة تعنى بالتعليم واحتياجات �سوق . 2

العمل.
النظر يف اإبقاء تبعية الكليات التقنية لوزارة القوى العاملة.. 3
تطبيق نظام التلمذة املهنية يف التعليم املدر�سي، وال�سماح للطالب . 4

بعد انتهائها مبوا�سلة درا�سته.
اإيالء الدرا�سات االإن�سانية حقها من برامج التعليم العايل.. 5

رئي�س اجلل�صة: الفا�صل هالل بن حمد احل�صني

املقرر: الفا�صلة منى بنت حربا�س ال�صليمية
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فلسفة التعليم وقانونا 
التعليم المدرسي والعالي

• مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة ُعمان	

•  مشروع قانون التعليم المدرسي	

• مشروع قانون التعليم العالي	
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ُتعـــد وثيقة فل�سفة التعليم يف �سلطنة ُعمـــان مرجًعا مهًما يف توجيه 
مالمح ال�سيا�سة الرتبوية التي ينتهجها النظام الرتبوي بال�سلطنة. 
وقـــد �سهـــدت ال�ساحـــة الرتبويـــة عموًمـــا، ويف ال�سلطنـــة على وجه 
اخل�سو�ـــس، م�ستجـــدات جعلت اأمـــر تطوير هذه الوثيقـــة �سرورة 
ملحـــة خالل املرحلـــة الراهنة، لتكون معربة عـــن الروؤية احلقيقية 
لتطوير م�سرية التعليـــم يف ال�سلطنة، واملرتكز االأ�سا�س الذي ميكن 

البناء عليه لتح�سني جودة املخرجات التعليمية.
وتكمـــن اأهمية وجـــود فل�سفة للتعليم يف ال�سلطنـــة يف كونها املحرك 
نحـــو تطوير التعليم واالإ�سالح الرتبوي يف جميع موؤ�س�سات التعليم، 
فهـــي ت�ســـكل اأهمية خا�ســـة يف توحيد الـــروؤى واملمار�سات يف قطاع 
الرتبيـــة والتعليـــم، انطالقـــا من اأ�س�ـــس ومبادئ ونظريـــات تربوية 
معا�ســـرة، متثل االإطـــار العام الذي يوجـــه العمليـــة التعليمية نحو 
التح�ســـني والتطوير، وفق م�سادر ومبـــادئ واأهداف عالية اجلودة 

وامل�سداقية. 
وتعر�ـــس هذه الورقة اأربعة موا�سيع، اأولها م�سوغات مراجعة وثيقة 
فل�سفـــة التعليـــم يف �سلطنة ُعمـــان  وتطويرها. وثانيهـــا اآلية العمل 
التي اتُّبعـــت يف بناء الوثيقة. وثالثها امل�ســـادر التي اعتمدت عليها 
الوثيقة، وهـــي الدين االإ�سالمي، والفكـــر ال�سامي حل�سرة �ساحب 
اجلاللة ال�سلطـــان قابو�س بن �سعيد املعظـــم -حفظه اهلل ورعاه - 
والنظـــام االأ�سا�سي للدولة، والدور احل�ساري الُعماين، وخ�سائ�س 
املجتمـــع الُعماين واحتياجاتـــه وطموحاته وحتدياتـــه، وخ�سائ�س 
املتعلـــم، والفكـــر الرتبـــوي املعا�ســـر، والعهـــود واملواثيـــق الدولية، 
واخلطـــط اال�سرتاتيجيـــة للدولـــة، والق�سايـــا العامليـــة املعا�ســـرة. 

م�صروع وثيقة فل�صفة التعليم يف �صلطنة ُعمان

تقدمي: �صعادة د. حمود بن خلفان احلارثي 

رئي�س جلنة تطوير وثيقة فل�صفة واأهداف الرتبية يف �صلطنة ُعمان

ورابعهـــا املبـــادئ واالأهـــداف التـــي يرتكـــز عليهـــا بنـــاء عنا�ســـر 
املنظومـــة التعليميـــة التعلميـــة وتطويرهـــا، ومنها  النمـــو املتكامل 
للمتعلـــم، والهويـــة واملواطنة، والعـــزة واملنعة الوطنيـــة، والتم�سك 
بالقيم وال�سلـــوكات احلميدة، والرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة، 
واملحا�سبية وامل�سوؤولية، والرتبية م�سوؤولية و�سراكة وطنية، والرتبية 
علـــى حقوق االإن�سان، والرتبية من اأجـــل ال�سالم والت�سامح، والفكر 
الدميقراطي، وتعليم عايل اجلـــودة للجميع، والتعلم مدى احلياة، 
والعلـــم والعمـــل، والتفكـــري العلمي، والريـــادة واالبتـــكار، وجمتمع 

املعرفة والتكنولوجيا )التقانة(.
وتعد االأهـــداف املدرجة يف هـــذه الفل�سفة ترجمـــة لغايات املجتمع 
الُعمـــاين وطموحاتـــه وتطلعاته يف جمال الرتبيـــة والتعليم، وحتدد 
اأوجـــه االأن�سطـــة الرتبوية املـــراد حتقيقها يف االأفـــراد. ويتمثل دور 
ا والعملية الرتبوية وخمططيها ومطوريها  منّظري املناهج خ�سو�سً
عموًمـــا يف ترجمة تلك االأهـــداف العامة اإىل اأهداف اإجرائية قابلة 
للقيا�ـــس، من خالل  �سياغة خمرجات ومعايري تعليمية يف املعارف 
واملهـــارات االإدراكيـــة والقـــدرات العامـــة، وجوانـــب التح�سيـــل يف 

املجاالت التخ�س�سية املختلفة.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
يف . 1 العماين  املجتمع  وقيم  االإ�سالمي  الدين  تعاليم  مراعاة 

املواد التعليمية املقدمة للطلبة.
لتاريخ . 2 واآخر  االإن�سان  حلقوق  خم�س�س  درا�سي  مقرر  و�سع 

ال�سلطنة وال�سيما اإجنازات �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س 
بن �سعيد املعظم-حفظه اهلل و رعاه.

حتديد اآلية ل�سمان تطبيق فل�سفة التعليم املقرتحة.. 3

رئي�س اجلل�صة: �صعادة ال�صيخ  علي بن نا�صر املحروقي

املقرر: د. عبد اهلل بن م�صلم الها�صمي
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ياأتـــي م�ســـروع قانون التعليـــم املدر�سي �سمن �سل�سلـــة متوا�سلة من 
اجلهـــود الرامية اإىل تطوير التعليـــم يف ال�سلطنة من خالل العناية 
بتطوير البنية الت�سريعية والتنظيمية للنظام التعليمي اإميانا باأهمية 
هذا اجلانب يف حتقيق اأهداف النظام التعليمي يف املجتمع وجتويد 

خمرجاته.
ويعد م�سروع قانون التعليـــم املدر�سي ا�ستجابة للتو�سع الكبري الذي 
�سهدتـــه منظومـــة العمل الرتبوي خـــالل العقود املا�سيـــة، ومتهيدا 
ملرحلـــة جديـــدة مـــن التطويـــر. اإن تطوير قانـــون خا�ـــس بالتعليم 
املدر�ســـي هـــو ترجمـــة لتو�سيـــات جملـــة مـــن الدرا�ســـات الرتبوية 
التـــي نفذتها الـــوزارة يف ال�سنـــوات القليلة املا�سيـــة والتي اأجمعت 
علـــى اأهمية حوكمة النظـــام التعليمي يف ال�سلطنـــة، وتطوير البنية 
الت�سريعية والتنظيمية التي تكفل بيئة تربوية حمفزة وداعمة لثقافة 
االإبداع والتجديد يف خمتلف امل�ستويـــات الفنية واالإدارية. وقد بني 
القانـــون باال�ستفـــادة من جتارب عدد من النظـــم الرتبوية الرائدة 

التي جنحت يف تطوير قوانني خا�سة بالتعليم. 
اأُِعّد قانـــون التعليم املدر�سي بالت�ساور مـــع املعنيني بالعمل الرتبوي 
داخـــل الـــوزارة وخارجهـــا، بحيـــث ي�ستجيـــب ملتطلبـــات النظـــام 
التعليمي يف ال�سلطنـــة، وللحاجات امل�ستجـــدة للمتعلم، وملقت�سيات 
املرونـــة والكفاءة التـــي ت�ستلزمها اإدارة النظـــام التعليمي يف القرن 
احلـــادي والع�سريـــن. ويتوزع م�ســـروع قانون التعليـــم املدر�سي على 
ع�ســـرة اأبواب ت�سم كل منها ف�سوال متعـــددة، �سملت جوانب منها: 
متطلبـــات القبـــول يف مراحـــل التعليم املختلفـــة، وبرامـــج الرتبية 
اخلا�ســـة، واملناهـــج، والتقومي الرتبـــوي، والتعليم اخلا�ـــس، وبيئة 

م�صروع قانون التعليم املدر�صي

تقدمي: د.  بدر بن حمود اخلرو�صي 

ع�صو فريق مراجعة وتطوير قانون التعليم املدر�صي

التعلـــم، وموا�سفـــات املبنى املدر�سي، ومتويل التعليـــم، اإ�سافة اإىل 
جوانب تتعلق بالهيئـــة التعليمية باملدار�س من حيث رخ�سة مزاولة 
مهنة التعليم، واملنطلقات االأ�سا�سية ملتابعة اأو�ساع الهيئة التعليمية 

واإدارة �سوؤونها. 
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  االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
عر�س م�سروع القانون بتو�سع على العاملني يف امليدان الرتبوي . 1

قبل اإقراره.
اإخ�ساع املعلمني الختبار قبل تعيينهم.. 2
اأثناء . 3 و�سع معايري لتعيني املعلمني، ثم تدريبهم وتاأهيلهم يف 

اخلدمة.
اإعطاء دور ملجل�سي ال�سورى والدولة يف مراجعة القانون.. 4
من . 5 الن�سء  بحماية  تتعلق  القانون  م�سروع  يف  مواد  اإ�سافة 

و�سائل االإعالم املوجهة وو�سائل التوا�سل االجتماعي.
مراجعة مواد القانون لغويا لتتواءم مع اللغة القانونية املعتمدة.. 6
امل�ستهدفني . 7 باعتبارهم  الطلبة  على  القانون  م�سروع  عر�س 

بالعملية التعليمية.
يف . 8 عمان  جمل�س  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  من  اال�ستفادة 

التعليم ب�سقيه العام والعايل.
اجلودة،مع . 9 و�سبط  الرقابة  لتحديد  منطلًقا  القانون  اتخاذ 

�سرورة توفري الكادر املتخ�س�س الكايف لتطبيق القانون.
باملحا�سبية . 10 تتعلق  وا�سحة  ن�سو�سا  القانون  م�سروع  ت�سمني 

واالإداري  الفني  العمل  يف  والعقاب  الثواب  مبداأ  وتطبيق 
لتحقيق اجلودة يف التعليم.

ت�سديد املحا�سبية للحد من حاالت التق�سري واالإهمال املتكررة . 11
واملتزايدة.

العملية . 12 ال�سراكة يف  واالأمهات يف  االآباء  دور جمال�س  تو�سيح 

التعليمية يف م�سروع القانون.
حتديد دور امل�سوؤول املبا�سر يف املدر�سة يف حتديد العقوبة على . 13

الطالب اأو املعلم املخالف.
حتديد عالقة املعلم بالطالب يف �سوء قانون حقوق الطفل.. 14
ت�سمني م�سوؤولية الهيئة العامة املقرتحة لالعتماد املدر�سي يف . 15

م�سروع قانون التعليم املدر�سي.
اإدراج مواد تتعلق بالتعليم املهني يف قانون التعليم املدر�سي.. 16
التي تفتح الإعطاء تقوية يف التح�سيل . 17 اإلغاء املراكز اخلا�سة 

للطلبة وتقدمي درو�س خ�سو�سية نظرا لنتائجها ال�سلبية على 
اأداء املعلم والطالب. 

االأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي:
توحيد قانون التعليم لي�سمل التعليم املدر�سي والعايل.. 1
خم�س . 2 كل  جتدد  للمعلمني  املهنية  الرخ�سة  نظام  تطبيق 

�سنوات. 

املقرر: د. عبد اهلل بن م�صلم الها�صمي

رئي�س اجلل�صة: �صعادة ال�صيخ  علي بن نا�صر املحروقي
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  يعد م�سروع قانون التعليم العايل اأحد االآليات واالأدوات املنظمة 
للتعليم العايل يف ال�سلطنة، فال يخفى باأن القوانني املنظمة للتعليم 
التعليم  على  امل�سرفة  املوؤ�س�سات  تعدد  توازي  كثرية  حاليا  العايل 
اإمكانية  اأوجد  مما  التعليمية  للخدمة  املقدمة  واملوؤ�س�سات  العايل 

عدم االن�سجام التام بينها. 
    وانطالقا من التوجه ال�سادر من جمل�س التعليم املوقر لوزارة 
التعليم  قانون  عن  متكامل  م�سروع  اإعداد  ب�ساأن  العايل  التعليم 
اأن  على  القانون  �سياغة  على  القائمة  اللجنة  حر�ست  العايل، 
العايل  التعليم  اأنواع  العايل  للتعليم  املنتظر  القانون  تن�سوي حتت 
اإىل  باالإ�سافة  واخلا�س(  )احلكومي  واملهني  والتطبيقي  التقني 
االإجراءات التي تنظم موؤ�س�سات التعليم العايل من حيث االإن�ساء 
القطاع  هذا  م�سرية  يخدم  مبا  واجلودة  والربامج  والتخ�س�سات 

ب�سلطنة ُعمان.
عن  والبعد  القانون  دميومة  القانون  مواد  كتابة  يف  روعي  وقد   
االأحكام  على  ن�سو�سه  وق�سر  تف�سيلية،  اأحكام  اأية  ت�سمينه 
التي  املو�سوعات  خمتلف  ملعاجلة  وال�سرورية  العامة  االأ�سا�سية 
معاجلة  يف  والتنظيمية  التنفيذية  اللوائح  وتفوي�س  يتناولها، 
خمتلف االأحكام التف�سيلية املت�سلة باأحكامه.  كما جاءت ن�سو�س 
م�سودة امل�سروع لتنظم عمل التعليم العايل مبا يكفل �سمان حتقيق 
التوجه  اأهمها  ومن  كافة،  ورائه  من  املرجوة  والغايات  االأهداف 
املنظومة  اأبعاد  معايري �سمان اجلودة يف  تبنى  لل�سلطنة يف  العام 

التعليمية. 
حماور م�سروع قانون التعليم العايل

تعريفات  الف�سل  هذا  يتناول  التعريفات؛   :)1( الف�سل  •	
امل�سطلحات والعبارات والكلمات التي ت�ستخدم يف �سياق القانون.

	•الف�سل)2(: االأحكام العامة؛ االأحكام التي ت�سري على الوقائع 
التي ينظمها اأو يحكمها هذا القانون وتبني مدى �سريانه.

االأهداف  من  جمموعة  العايل؛  التعليم  اأهداف   :)3( 	•الف�سل 
التنظيمية  موؤ�س�ساته  جميع  يف  ممثال  العايل  التعليم  ي�سعى  التي 

والتنفيذية لتحقيقها.
بتنظيم  يعنى  العايل؛  التعليم  موؤ�س�سات   :)4( الف�سل  •	
طرح  واآلية  واإلغاوؤها  اإن�ساوؤها  حيث  من  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
واللجان  املجال�س  عمل  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة  االأكادميية  الربامج 

بها واالأمور االإدارية واملالية التي تنظم العمل. 
	•الف�سل )5(: البعثات واالإعانات الدرا�سية؛ يعنى بتنظيم �سوؤون 
اجلامعية  الدرا�سات  مرحلة  يف  واخلارجي  الداخلي  االبتعاث 

والدرا�سات العليا.  
	•الف�سل )6(: املوؤهالت العلمية ومعادلة ال�سهادات؛ يتناول هذا 
ومعايري  الدرا�سية  املوؤهالت  معادلة  واإجراءات  �سروط  الف�سل 

االعرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل. 
الف�سل  هذا  ينظم  والعقوبات؛  اجلزاءات   )7( الف�سل  •	
يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  على  تقع  التي  والعقوبات  اجلزاءات 

حالة خمالفتها الأحكام هذا القانون.
واللوائح  بالقوانني  اللجنة  ا�ستعانت  امل�سروع  هذا  اإجناز  فى      
املنظمة للتعليم العايل يف ال�سلطنة، وكذلك مناذج لبع�س قوانني 
التعليم العايل يف بع�س الدول لتكون مادة ا�سرت�سادية الأداء مهمتها 

وحتى يكون عملها حرفيًا ومهنيًا. 

م�صروع قانون التعليم العايل

تقدمي: د. �صيف بن اأحمد الرواحي

ع�صو جلنة �صياغة قانون التعليم العايل
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  االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
مواد . 1 و�سع  يف  اخلا�سة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اإ�سراك 

القانون.
اإلغاء �سرط حتديد �سن اأربعني �سنة للتقدم للدكتوراه وخم�س . 2

يف  اجلميع  حق  لتاأكيد  للماج�ستري،  للتقدم  �سنة  وثالثني 
التعليم.

موؤ�س�سات . 3 منت�سبي  مع  القانون  م�سروع  ملناق�سة  ور�سة  عقد 
التعليم العايل.

اإدراج مواد تتعلق بالتعليم املهني يف قانون التعليم العايل.. 4
ت�سمني م�سوؤولية الهيئة العامة لالعتماد االأكادميي يف قانون . 5

التعليم العايل.

املقرر: د.عبد اهلل بن م�صلم الها�صمي

رئي�س اجلل�صة: �صعادة ال�صيخ علي بن نا�صر املحروقي
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• األمانه العامة للمجلس األعلى للتخطيط	

التعليم والتدريب والتشغيل: 
التخطيط وآفاق المستقبل
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وكذلـــك  والدرا�ســـات  البحـــوث  نتائـــج  بلـــورة  الورقـــة  ت�ستهـــدف 
ا�ستطالعات الراأي التي قامت بهـــا االأمانة العامة للمجل�س االأعلى 
للتخطيـــط املتعلقة باإلقـــاء ال�سوء علـــى االأهمية املحوريـــة للتعليم 
مل�ستقبـــل التنميـــة والرفـــاه االجتماعـــي يف ال�سلطنـــة، مـــع تو�سيح 
االرتبـــاط بـــني التعليم والتدريـــب بهدف حتقيـــق التوظيف الكامل 
للمواطنني يف وظائف منتجة وذات عائد منا�سب، كما ترمي الورقة 
اإىل التاأكيد على اأهمية اال�ستثمار يف االإن�سان الُعماين – عن طريق 
التعليـــم والتدريـــب – يف �سياغـــة اخلطـــط امل�ستقبليـــة لالقت�ساد 
الُعمـــاين بـــدءًا مـــن اخلطـــة اخلم�سيـــة التا�سعـــة )2020-2016( 
والروؤية امل�ستقبلية 2040، وتت�سمن الورقة املحاور االآتية:                 

اأواًل: تقييـــم م�سرية التنميـــة يف املا�سي، وتقدير حجـــم التحديات 
التـــي تفر�سها التطـــورات املحلية واالإقليمية والدوليـــة؛ اإذ اأ�سفرت 
عمليـــة التقييـــم التـــي متت يف اإطـــار اإعـــداد التقريـــر »ال�سيا�سات 
االجتماعيـــة يف اإطـــار االنطـــالق االقت�ســـادي« واحلـــوار املجتمعي 
حولـــه عـــن اأن التحدي االأول للم�ستقبل هـــو التعليم والتدريب الذي 
يوؤهـــل املواطن للدخـــول يف �سوق العمل، وخا�ســـة القطاع اخلا�س، 
فمع حلول عـــام 2040م يقّدر اأن ي�سل تعـــداد ال�سكان يف ال�سلطنة 
اإىل نحـــو 5،7 مليون ن�سمة منهـــم 3،8 مليون مواطن، ويتطلب ذلك 
توفـــري فر�س ت�سغيل لقوة العمل الُعمانيـــة التي من املتوقع اأن ت�سل 

اإىل نحو 1،3 مليون.             
ثانيـــًا: التعليـــم والتدريـــب واإ�سكالية �ســـوق العمل؛ فهنـــاك اإجماع 
علـــى اأن اإ�سكالية �ســـوق العمل الُعماين تتمثـــل يف »عزوف« ال�سباب 
عـــن العمل يف القطـــاع اخلا�س و«تف�سيل« العمـــل احلكومي، ورغم 
هـــذه احلقيقـــة اإال اأنـــه يجب تقدمي تف�ســـري اأعمق لهـــذه الظاهرة، 
وهنـــا ال�ســـوؤال الذي ينبغي طرحـــه هو: هل توؤهـــل منظومة التعليم 
والتدريـــب ال�سبـــاب الُعمـــاين للمناف�ســـة يف �ســـوق العمـــل؟ ت�ســـري 

التعليم والتدريب والت�صغيل: التخطيط واآفاق امل�صتقبل

تقدمي:اأ.د. �صمري ر�صوان 

الأمانة العامةللمجل�س الأعلى للتخطيط

االإح�ساءات اإىل اأنه يف عام 2012م، بلغت ن�سبة الوافدين العاملني 
يف القطـــاع اخلا�س 85% يف حني كانت ن�سبـــة الُعمانيني 15% فقط 
)مـــع ن�سبة �سئيلة من العاملني حل�سابهـــم اخلا�س(. ومما ال �سك 
فيه اأن هناك بع�س التطورات االإيجابية التي متت يف العقود االأربعة 
املا�سيـــة، ولكن الطريق ما زال طوياًل، ووفقًا لتقرير البنك الدويل 
                               ”The Road Not Travelled“عـــن التعليم يف ال�سرق االأو�سط
فـــاإن التحدي يف القـــرن احلـــادي والع�سرين يف املنطقـــة – ومنها 
ُعمان – يتمثل يف ا�ستحـــداث منظومة التعليم والتدريب ترقى اإىل 
م�ستوى »النمور االآ�سيوية« بل والدول املتقدمة.                                       

ثالثـــًا: التخطيـــط واآفـــاق امل�ستقبـــل، اإذ �ســـوف ت�ستعر�ـــس الورقة 
اخلطوط العري�سة ملنهجية التخطيط على املدى املتو�سط والطويل، 
وت�ســـري الدرا�ســـات املتعلقـــة باخلطـــة اخلم�سية التا�سعـــة)2016-

2020م( اإىل �ســـرورة امل�ســـي يف حتقيـــق اأهـــداف الروؤية 2020م 
وب�سفـــة خا�ســـة يف جمـــايل تعميـــق عمليـــة التنويـــع يف االقت�ساد 
الُعمـــاين، واالإ�سراع يف تطبيق ال�سيا�سات الهادفة اإىل ت�سغيل القوى 
العاملة الوطنيـــة، ويت�سح بجالء اأن كال الهدفني يرتبطان ارتباطا 
مبا�سرًا بتحقيق طفرة يف التعليم والتدريب متّكن  املواطن الُعماين 
من املناف�سة يف �سوق العمـــل وخا�سة القطاع اخلا�س، كذلك ت�سري 
الدرا�ســـات امل�ستقبلية لعام 2050 م اأن ترتيـــب املجتمعات يف �سلم 
النمو �سوف يكون رهنًا باإقامة جمتمع املعرفة. كما �ستعر�س الورقة 
بع�ـــس املوؤ�سرات احلاكمـــة يف متابعة التقـــدم امل�ستقبلي، و�ستطرح 
اقرتاحات باأهم ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات التي ترتقي بكفاءة املواطن 
الُعمـــاين ويف مقدمتها االنتقال مـــن االإتاحة اإىل اجلودة يف التعليم 
تفعيـــاًل لال�سرتاتيجيـــة الوطنية للتعليـــم 2040، واإن�ساء ال�سندوق 
الوطني للتدريب – ح�سب تو�سيـــات تقرير ال�سيا�سات االجتماعية 
– ليكون املوؤ�س�سة الرائدة يف التدريب واإعادة التدريب يف ُعمان.
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اأهم االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات: 
لتدريب . 1 للتدريب  الوطني  ال�سندوق  اإن�ساء  اإمكانية  درا�سة 

جميع العمانيني.
بناء روؤية وا�سحة للم�ستقبل املهني حلملة دبلوم التعليم العام . 2

يف القطاع اخلا�س مقارنة مع حملة ال�سهادات االأعلى.
اأي . 3 لتجنب  الوطنية  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد  على  الرتكيز 

القطاع  يف  الوافدين  ن�سبة  تقليل  جراء  قادمة  اإ�سكاالت 
اخلا�س.

ت�سحيح الن�سب الواردة يف الورقة: كت�سحيح ن�سبة الوافدين . 4
يف القطاع اخلا�س اإىل 86%، والعمانيني اإىل %14.

اال�سرتاتيجية . 5 اإعداد  عند  العاملة  القوى  وزارة  مع  التن�سيق 
الوطنية للت�سغيل.

عدم دقة الن�سبة الواردة للباحثني عن عمل يف عمان %25.. 6
اإجراء درا�سات م�سحية وطنية ل�سوق العمل يف ال�سلطنة.. 7

املقررة: د.ريا بنت �صامل املنذرية

رئي�س اجلل�صة: �صعادة د.منى بنت �صامل اجلردانية
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المعايير المهنية 
• وزارة القوى العاملة	
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تعر�ـــس هـــذه الورقة املعايري املهنيـــة الُعمانية يف �سيـــاق التحديات 
التـــي تواجهها موؤ�س�سات التعليم التقنـــي والتدريب املهني، وتناق�س 
اأهميتهـــا واأبـــرز تطبيقاتهـــا يف �سبيـــل حت�ســـني خمرجـــات التعليم 
التقنـــي واملهني ومواءمتهـــا مع احتياجات ومتطلبـــات �سوق العمل. 
وت�ستثمـــر هـــذه الورقـــة نظرة  دول العـــامل اليـــوم اإىل اال�ستثمار يف 
التعليَم وراأ�س املال الب�سري كخيار ا�سرتاتيجي وق�سية قومية،  واإىل 
املوؤ�س�سات التعليمية كموؤ�س�سات اإنتاجية، لها دورها املوؤثر يف حتقيق 
التقدم والتنمية امل�ستدامة، من خالل حجم التعليم املقدم وجودته. 
وقد اأ�سهمت التطورات وامل�ستجـــدات العاملية االأخرية على ال�ساحة 
االقت�ساديـــة، والثورات املعرفية والتكنولوجية الهائلة،  وما فر�سته 
مـــن حتديات العوملة والتحـــول اإىل اقت�ساد املعرفـــة، وما نتج عنها 
مـــن تغـــريات م�ستمرة يف املهـــن وو�سائل واأ�ساليب العمـــل، اأ�سهمت 
جميـــع هـــذه العوامـــل يف توجيـــه االهتمام نحـــو التعليـــم والتدريب 
التقنـــي واملهنـــي، حيث يوجد اإجمـــاع ن�سبي حول اأهميـــة هذا النوع 
مـــن التعليـــم والتدريب يف تنمية املـــوارد الب�سرية، وزيـــادة م�ستوى 
االإنتاجيـــة وحت�سني القدرة التناف�سية، عرب رفد �سوق العمل بالقوى 
العاملة املدربة القادرة على تلبية االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل. 
ويف املقابـــل تواجه موؤ�س�سة التعليم والتدريب التقني واملهني العديد 
مـــن التحديات املتعلقـــة بتحقيق جودة التعليـــم والتدريب، فالتطور 
التقنـــي املت�ســـارع يفر�س تغـــريا م�ستمرا يف متطلبـــات �سوق العمل 
مـــن الفنيـــني والتقنيني املمار�ســـني، وامل�ستجـــدات الرتبوية تفر�س 
تغـــريا ن�سبيـــا يف فل�سفـــة التعليـــم ينعك�ـــس يف تغـــري دور املحا�ســـر 
واملـــدرب التقني واملهني، واإعادة �سياغـــة مفاهيم املنهج واملحتوى 

املعايري املهنية

تقدمي: د. حممد بن م�صطفى النجار 

وزارة القوى العاملة

التعليمـــي، وزيادة الرتكيـــز على اجلوانـــب ال�سيكولوجية واملهارات 
احلياتيـــة والتعلمية للطالب. االأمر الـــذي يت�سح يف �سعوبة حتقيق 
املواءمة بـــني نوعية املخرجـــات واملتطلبات املهاريـــة ل�سوق العمل، 
مما اأوجـــد فجوة نوعية بـــني املخرجات واحتياجـــات �سوق العمل.
اأنـــه للتقليـــل مـــن هـــذه الفجـــوة النوعيـــة،  وتنتهـــي الورقـــة اإىل 
املهنيـــة  املعايـــري  نحـــو  اهتمامهـــا  الـــدول  مـــن  عديـــد  وجهـــت 
اإن�ســـاء  ال�سلطنـــة؛ مت  )Occupational Standards(. ويف   
مركـــز املعايـــري واالختبـــارات املهنيـــة ليتـــوىل �سالحيـــات اإعداد 
منظومة املعايري واالختبـــارات املهنية يف ال�سلطنة وت�سيريها �سواء 
علـــى م�ستـــوى االإعداد اأو التطبيـــق بال�سراكة مـــع القطاع اخلا�س، 
ليتـــم توظيفهـــا لدعـــم جمموعـــة وا�سعة مـــن االأهـــداف الوطنية. 
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 االأفكار  واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات:
ربط التعليم التقني باحتياجات �سوق العمل.. 1
اأهمية الدرا�سات العلمية يف معرفة احتياجات القطاع . 2 تاأكيد 

اخلا�س من التخ�س�سات املهنية والتقنية.
واالأعمال . 3 التقنية  االأعمال  باأهمية  القادمة  االأجيال  تثقيف 

اليومية واحلرف التقليدية وتوجيههم نحو هذه التخ�س�سات.
التعليمية . 4 البيئات  وتوفري  والفني  التقني  بالتعليم  االهتمام 

الداعمة لهذه التخ�س�سات.
يف . 5 الطلبة  بني  والفنية  التقنية  التخ�س�سات  باأهمية  التوعية 

وقت مبكر من درا�ستهم.
املدر�سي . 6 التعليم  مناهج  حمتويات  يف  الدرو�س  بع�س  اإدخال 

لتاأكيد اأهمية املهن احلرفية والتخ�س�سات التقنية مع اإمكانية 
التدريب على بع�سها يف بع�س ح�س�س املهارات احلياتية. 

املقررة: د. فاطمة بنت يو�صف البو�صعيدية

رئي�س اجلل�صة: د. حمد بن ها�صم الذهب
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النظام الوطني إلدارة جودة التعليم 
العالي في سلطنة ُعمان: تطويره 

وتنفيذه
• الهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديمي	
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ا�ستجابـــة للحاجـــة امللحـــة لتوفري فر�ـــس التعليم العـــايل لالأعداد 
الكبـــرية من خريجـــي دبلوم التعليـــم العام، بذلـــت حكومة �سلطنة 
ُعمان جهودا كبـــرية لزيادة الطاقة اال�ستيعابيـــة ملوؤ�س�سات التعليم 
العـــايل احلكومية. وحيـــث اإن هذه املوؤ�س�ســـات مل تتمكن من توفري 
الفر�س الكافية ال�ستيعاب االأعداد املتنامية من الطلبة الراغبني يف 
االنخـــراط يف التعليم العايل، كان مـــن الطبيعي اأن توافق احلكومة 
على فكرة ال�سماح للموؤ�س�سات اخلا�سة بطرح برامج التعليم العايل 
يف ال�سلطنـــة، ال�ستيعـــاب املزيد من هوؤالء الطلبـــة. وبناًء على هذه 
املوافقـــة، مت اإن�ســـاء اأول موؤ�س�سة تعليم عـــال خا�سة يف ال�سلطنة يف 
منت�ســـف ت�سعينـــات القـــرن املا�سي، تلتهـــا العديد مـــن موؤ�س�سات 
التعليم العايل اخلا�سة، والتي ي�سل عددها اليوم اإىل 27 موؤ�س�سة. 
ومن املعلـــوم، فاإن اأحد االأهـــداف االأ�سا�سية لتوفـــري فر�س التعليم 
العـــايل هو بناء كـــوادر وطنية موؤهلـــة وقادرة على تلبيـــة متطلبات 
�ســـوق العمل، واال�ستمـــرار يف امل�ساهمة الفاعلـــة يف م�سرية التنمية 
ال�ساملـــة لل�سلطنة. لـــذا، كان البد من االهتمـــام بجودة خمرجات 
موؤ�س�سات التعليم العايل، حتقيقا لهذا الهدف. وقد بدا وا�سحا اأن 
ذلـــك يتطلب اإن�ساء جهة حكوميـــة متخ�س�سة، ُتعنى ب�سمان جودة 
التعليـــم العايل، وتقوم باعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل، والربامج 
التـــي تطرحها، بناء على معايري ت�سعها �سمـــن نظام وطني �سامل 

الإدارة جودة التعليم العايل يف ال�سلطنة. 
وعلى هـــذا االأ�سا�س �ســـدر املر�سوم ال�سلطاين رقـــم )2010/54( 
القا�سي باإن�ســـاء الهيئة الُعمانية لالعتمـــاد االأكادميي؛ لتحل حمل 
جمل�ـــس االعتماد ال�سابق، وتعمل كجهة م�ستقلـــة تتمتع بال�سخ�سية 

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

تقدمي: د.  �صامل بن ر�صا ر�صوي 

الهيئة الُعمانية لالعتماد الأكادميي

االعتباريـــة، وتتبـــع جمل�س التعليـــم. وقد جاء اإن�ســـاء الهيئة لتكمل 
امل�ســـرية التي بداأها جمل�س االعتماد ال�سابق يف ن�سر ثقافة اجلودة 
وتطويـــر النظـــام الوطنـــي الإدارة جـــودة التعليم العـــايل، مت�سمنا 
اعتمـــاد موؤ�س�ســـات التعليـــم العـــايل وبراجمهـــا االأكادمييـــة. وقد 
حر�ســـت الهيئـــة على اتباع نهـــج الت�ساور املكثف مع قطـــاع التعليم 
العـــايل واملعنيني يف خمتلف مراحـــل ت�سميم املكونـــات االأ�سا�سية 

لهذا النظام وتنفيذها. 
ومـــع اأن نهـــج الت�ساور، مع القطـــاع واملعنيني، يعنـــي احلاجة لوقت 
اأطـــول لتطوير هذا النظام، اإال اأن اإعطاء قطاع التعليم العايل دوره 
احلقيقـــي، واإ�سراكـــه يف عمليات التطوير واال�ستفـــادة من التغذية 
الراجعـــة منه يزيد من فاعلية عمل الهيئة، وي�سمن موائمة النظام 

الحتياجات القطاع. 
وتقـــدم هـــذه الورقة عر�سا الأهـــم مكونات النظـــام الوطني الإدارة 
جـــودة التعليم العايل يف �سلطنة ُعمان، واجلهود التي بذلها جمل�س 
االعتماد ال�سابق يف اإن�سائه، وما قامت به الهيئة الُعمانية لالعتماد 
االأكادميي من اأجل تطويره؛ لي�سبح متناغما مع املمار�سات الدولية 
اجليـــدة، ومنا�سبا للواقع املحلي، ومن ثم البدء بتنفيذه وفق ر�سالة 
الهيئـــة الرامية اإىل دعم القطاع من اأجـــل اال�ستمرار يف املحافظة 

على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
تعزيز م�ساركة موؤ�س�سات املجتمع املدين يف جتويد التعليم.. 1
اأهدافها . 2 دعم الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي يف حتقيق 

و�سمان جودة التعليم يف ال�سلطنة.
عن . 3 دورية  تقارير  بتوفري  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  مطالبة 

التخ�س�سات اجلديدة ومدى مالءمتها للواقع التعليمي.

االأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي:
لتحديد . 1 منطلقا  وجعله  التعليم  جلودة  وا�سح  تعريف  بناء 

معايري اجلودة وموؤ�سراتها.

رئي�س اجلل�صة: اأ.د. اأحمد بن خلفان الرواحي

املقرر: د. حم�صن بن حمود الكندي
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مؤشرات األداء لمؤسسات 
التعليم العالي الخاصة

• وزارة التعليم العالي	
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اإن للجـــودة يف التعليم العـــايل مفهومًا متعدد االأبعـــاد، ويتم قيا�س 
اأداء موؤ�س�ســـات التعليـــم العـــايل وتقييمها اأو اأيا مـــن براجمها وفق 
اأ�ساليـــب ومنهجيات متعددة. وتتفاوت املنهجية املتبعة بني اأ�ساليب 
"  كتدقيق اجلودة اأو االعتماد االأكادميي، واأ�ساليب "كمية"  "نوعية
ُت�سهـــل عملية القيا�ـــس واملقارنة والت�سنيف، من خـــالل ا�ستخدام 
االح�ســـاءات وا�ستقراء البيانات النوعية ب�سكل كمي كما هو احلال 
يف م�ساريـــع موؤ�سرات االأداء التـــي تتبناها الدول الأغرا�س واأهداف 
خمتلفـــة، ياأتي مـــن بينها التعـــرف علـــى االأداء العـــام للموؤ�س�سات 
التعليميـــة اأو اإجـــراء درا�ســـات مقارنة جلوانب متعـــددة يف العملية 
التعليمية، بينمـــا ت�ستخدمها عدد من الـــدول اأو املوؤ�س�سات العاملية 
يف تقييـــم اأداء موؤ�س�سات التعليم العـــايل وت�سنيفها اإما على نطاق 

حملي اأو نطاق دويل ح�سب االأحوال. 
ياأتي م�ســـروع موؤ�سرات االأداء الذي بـــداأت وزارة التعليم العايل يف 
التح�سري له منـــذ العام 2011 م كمبادرة مهمة ذات اأبعاد خمتلفة 
ميكـــن االعتداد بهـــا م�ستقباًل الإجـــراء قيا�س وطنـــي الأداء القطاع 
التعليمـــي يف ال�سلطنة. وكغريه من امل�ساريع بداأ العمل به من خالل 
اأخـــذ عينة متثل وحدة متكاملة ومت�سقة مـــع بع�سها البع�س لتوفري 
بيانـــات اأكرث م�سداقية وذات دالالت ميكن قيا�سها وحتليلها ب�سكل 
من�سجم، لذا بداأ امل�سروع من خالل فح�س املوؤ�سرات يف موؤ�س�سات 
التعليم العـــايل اخلا�سة وعددها عند بدايـــة الفح�س 26 موؤ�س�سة 
تعليـــم عاٍل خا�ســـة )19 كلية و7 جامعات خا�ســـة(. ولتقنني حجم 
التفـــاوت يف نوعية املوؤ�س�ســـات )جامعة، كلية جامعيـــة، كلية( فقد 
مت احت�ساب الكليـــات التابعة للجامعات كوحـــدات م�ستقلة لت�سهيل 
درا�سات املقارنة والتحليل ولتقنـــني الفوارق الناجتة من ا�ستخدام 

الوحدة االأكرب-اأي اجلامعة.
ات�ســـم امل�سروع مبنهجية علمية نتجت عنها موؤ�سرات واقعية تطلبت 
االطـــالع على الكثري مـــن الوثائق الوطنية والتجـــارب العاملية، وقد 
مـــر امل�سروع مبراحـــل متعددة من ا�ستخال�س االأهـــداف، وا�ستقاق 

م�صروع موؤ�صرات الأداء ملوؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

تقدمي: الفا�صلة/ جوخة بنت عبداهلل ال�صكيلية 

وزارة التعليم العايل

الغايات، وفح�س مميـــزات االأهداف والغايات ودرا�ستها، واقرتاح 
املوؤ�سرات ومواءمتها واختبار خوا�سها، ثم اقرتحت االأوزان املنا�سبة 
لـــكل جانب. وقد متخ�س عـــن امل�سروع حزمة مـــن املوؤ�سرات و�سل 
عددهـــا اإىل 116 موؤ�سرا موزعا على عدد من الفعاليات والوظائف 
االأ�سا�سية للتعليـــم العايل من اأهمها: الربامـــج التدري�سية، وجودة 
التعلـــم، والدعم االأكادميي للطالب، والبحث العلمي، وتوفري الهيئة 
االأكادمييـــة وغـــري االأكادميية، وتوفر املرافـــق واخلدمات التعليمية 
وغري التعليميـــة املوجهة للطلبة والهيئة االأكادمييـــة، ور�سا الطلبة 
واالأكادمييـــني، والعامليـــة، وعالقـــة املوؤ�س�سات باملجتمـــع، وتوظيف 

اخلريجني.
وقـــد وفـــر حتليـــل بيانـــات امل�ســـروع نتائـــج كثـــرية و�ساملـــة، وزود 
مبعلومـــات وا�سعة تتعلق مبجمـــل اأداء املوؤ�س�ســـات اخلا�سة وتقييم 
االأهداف والغايات واملوؤ�سرات، ثم و�سحت فر�س التطوير املنهجية 
املمكنة من نتائج امل�سروع، وو�سعت بع�س اال�ستنتاجات والتو�سيات 
الالزمة، وبينت بع�س ال�سعوبات والتحديات التي واجهت امل�سروع 

ب�سكل عام.
وخل�س امل�سروع اإىل نتائج مهمة حول اجلوانب التي يتوجب الرتكيز 
عليهـــا عند متابعة اأداء املوؤ�س�سات من قبل اجلهات املعنية بالدولة، 
والتي يتوجب على املوؤ�س�سات اأخذ التدابري الالزمة لتح�سني اأدائها 
فيهـــا، حيث اإن قـــراءة نتائج امل�ســـروع يف ن�سختـــه االأوىل اأو�سحت 
وجـــود بع�س اأوجه ال�سعـــف العام يف اأداء املوؤ�س�ســـات يف املوؤ�سرات 
املت�سلـــة بالبحـــث العلمي واالإر�ســـاد االأكادميي وتفاعـــل الطلبة مع 
الهيئـــات االكادمييـــة، واالأن�سطة املجتمعية وتوفـــر االأكادمييني من 
حملـــة الدكتوراه واحلا�سلني على االألقاب العلميـــة العليا )االأ�ستاذ 
واال�ستـــاذ امل�سارك(، حيث كانت معدالت هذه املوؤ�سرات منخف�سة 
)اأقـــل من 60%(، بينما حققت املوؤ�س�ســـات موؤ�سرات جيدة اإىل حد 
ما )اأكـــرث من 60%( فيما يتعلق بر�سا الطلبـــة ور�سا االأكادمييني، 

وتوفر ا�سرتاتيجيات التعليم وطرق التدري�س املنا�سبة.
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 االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من النقا�سات:
اإحدى . 1 باعتبارها  الطالبية  واللجان  املجال�س  دور  تفعيل 

موؤ�سرات قيا�س االأداء.
تعزيز دور املر�سد االأكادميي يف توجيه الطلبة وم�ساعدتهم يف . 2

حتقيق متطلبات االأداء االأكادميي.
اأن�سطة موؤ�س�سات التعليم العايل يف خدمة . 3 ال�سعي اإىل تطوير 

املجتمع.

رئي�س اجلل�صة: اأ.د. اأحمد بن خلفان الرواحي

املقرر: د. حم�صن بن حمود الكندي
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مشاريع تجويد التعليم   المدرسي
• تجويد التعليم المدرسي	

• المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين	

• المركز الوطني للتقويم التربوي واالمتحانات	

• تطوير المناهج الدراسية : عملية مستمرة	

• مشروع تقييم المدارس في سلطنة ُعمان	
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متكنـــت ال�سلطنة خـــالل العقود االأربعة االأخرية مـــن توفري التعليم 
املجـــاين للمواطنـــني واملقيمـــني، فارتفعت معدالت التحـــاق الطلبة 
باملدار�ـــس مقارنـــة باملعدالت العامليـــة، وال�سيما يف مرحلـــة التعليم 
االأ�سا�سي، وتطورت معدالت االنتقال بني املراحل الدرا�سية، وحتقق 
توفري فر�س مت�ساوية للح�سول على التعليم من خالل تاأكيد حق كل 

فرد يف التعليم.
وبجانب ما حتقق اإىل االآن؛ ما تزال اجلهود م�ستمرة لتح�سني نوعية 
التعليم وتطوير م�ستوى خمرجاته؛ نظرا ملا ي�سهده املجتمع الُعماين 
مـــن تطـــورات مت�سارعة وم�ستمـــرة يف جماالت احليـــاة؛ مما يدعو 
اإىل حت�ســـني نوعيـــة التعليم ورفع كفاءته يف �ســـوء حتديات الع�سر 

ومتطلباته وتطلعات امل�ستقبل. 
ولذلـــك بادرت وزارة الرتبية والتعليـــم اإىل اإجراء درا�سات تقوميية 
للنظام التعليمي بالتعاون مع موؤ�س�سات عاملية متخ�س�سة، عززتها 
باالطـــالع على االأنظمـــة التعليمية يف الدول التـــي حققت م�ستويات 
عالية يف نتائج االختبارات الدوليـــة؛ بهدف اإعداد خارطة الطريق 

امل�ستقبلية لتجويد التعليم املدر�سي. 
وُينتظر اأن تقوم خارطة الطريق امل�ستقبلية لتجويد التعليم املدر�سي 
علـــى عدد من املرتكـــزات لت�سمن التكامل والنظـــرة الكلية للنظام 
التعليمـــي، ومـــن اأبـــرز هـــذه املرتكـــزات: تطويـــر كفـــاءة اجلوانب 
االإداريـــة واملاليـــة يف النظـــام، وحت�ســـني م�ستويـــات اأداء املعلمني، 
والرقـــي مب�ستوى الكـــوادر االإداريـــة واالإ�سرافية، وتطويـــر املناهج 
واأنظمة التقومي واالمتحانـــات، واإدارة اأنظمة البيانات واملعلومات، 
واإعداد موؤ�سرات االأداء الرئي�سية للنظام التعليمي، وتعزيز م�ستوى 
التوا�ســـل والتعـــاون مـــع اجلهات املعنيـــة بهدف جتويـــد خمرجات 

جتويد التعليم املدر�صي

تقدمي: د.  را�صد بن حممد احلجري 

وزارة الرتبية والتعليم

النظام التعليمـــي. و�ستنفذ خارطة الطريـــق امل�ستقبلية عرب خطة 
مرحلية طويلة املدى، و�ستنبثق منها خطط اإجرائية ق�سرية املدى 
خـــالل الفـــرتة القادمـــة. ومن املوؤمـــل خالل هـــذه املراحل حتقيق 
حَتّوٍل ونقلـــٍة نوعية للنظام التعليمي يف اإطار حت�سني جودة التعليم 
املدر�ســـي، والعمـــل لتحقيق نتائـــج بارزة من اأهمهـــا: )1( حت�سني 
م�ستويات خمرجات النظام التعليمـــي؛ ملواكبة امل�ستويات العاملية، 
واإك�ساب الطلبة املهارات االأ�سا�سية التي تتطلبها موؤ�س�سات التعليم 
العـــايل و�سوق العمـــل الُعمـــاين، و)2( تطوير م�ستـــوى اأداء الهيئة 
التدري�سيـــة، وكفاءة الكـــوادر االإدارية واالإ�سرافيـــة، و)3( حتقيق 
م�ستـــوى جيد من التوا�سل والتعاون مـــع اأولياء االأمور وغريهم من 
املعنيـــني، و)4( التحول من الرتكيز على املدخـــالت نحو الرتكيز 

على املخرجات.
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 االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات: 
وم�سروعاتها . 1 الوزارة  لربامج  التقييمة  الدرا�سات  نتائج  ن�سر 

للميدان الرتبوي بكل �سفافية.
تاأكيد اأهمية تهيئة البيئة اجلاذبة للتعلم.. 2
تاأكيد �سرورة تركيز جميع امل�ساريع على اجلودة ال�ساملة.. 3
توفري اأدلة لالأداء يف عمليات القيا�س واملحا�سبة.. 4
التن�سيق والتوا�سل املنظم بني جميع جهات الوزارة مبا يجنبها . 5

ت�ستيت اجلهود وازدواجيتها.
البنك . 6 درا�سة  يف  الواردة  ال�سعف  لنقاط  معاجلات  اإيجاد 

الدويل.
نظام . 7 لتطبيق  �سلبية  اآثار  وجود  حالة  يف  بديلة  خطة  اإيجاد 

متهني التعليم.
فتح برامج التاأهيل الرتبوي للحد من توجه اأبناء ال�سلطنة اإىل . 8

اخلارج.
تعيني املعلمني يف حمافظاتهم.. 9

البدء بالت�سعيب من ال�سف العا�سر االأ�سا�سي بدال من ال�سف . 10
احلادي ع�سر.

تطبيق اختبارات لقيا�س قدرات طلبة ال�سف العا�سر االأ�سا�سي . 11
وميولهم.

زيادة االأن�سطة التطبيقية يف املناهج الدرا�سية.. 12
اإعفاء املعلم من مهمة االإ�سراف على الن�ساط املدر�سي؛ لريكز . 13

على عملية التدري�س خا�سة يف احللقة االأوىل.

املقررة: د.ريا بنت �صامل املنذرية

الرتكيز على اللغة العربية يف بداية مراحل تعلم الطالب.. 14
توفري بيئة منا�سبة للتعلم للطلبة من ذوي االإعاقات املختلفة. . 15
اإعداد خطط لتنمية قدرات الطلبة ذوي ال�سعف التح�سيلي؛ . 16

كي ي�سبحوا منتجني يف جمتمعهم.
فتح ف�سول للتعليم ما قبل املدر�سي يف املدار�س.. 17
الرتكيز على ال�سوابط اخلا�سة مب�سروع متهني التعليم.. 18
لرفع . 19 باأبنائهم  لالهتمام  االأمور  الأولياء  توعوية  خطط  و�سع 

م�ستواهم التح�سيلي. 
انتقاء امللتحقني بكليات الرتبية ممن لديهم الرغبة فقط يف . 20

ذلك.
جعل مادة املو�سيقى اختيارية من ال�سف االأول اإىل العا�سر.. 21
تخ�سي�س قاعة ملجل�س االآباء اأو االأمهات ميار�س فيها مهامه . 22

ون�ساطاته يف املدر�سة.  
بناء �ساالت ريا�سية متكاملة يف املدار�س.. 23

االأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي:
االهتمام بالتعليم والهيئة التدري�سية واالإدارية، وتوفري فر�س . 1

ت�سمح للطلبة باالإبداع واالبتكار.
الرتكيز على تعزيز نقاط القوة لدى املتعلمني ومراعاة الفروق . 2

الفردية بينهم.
تفعيل دور جمال�س االآباء واملعلمني.. 3

رئي�س اجلل�صة:  �صعادة د.منى بنت �صامل اجلردانية
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لتحبيب . 4 الالزمة  اجلاذبية  فيها  لتتوافر  املدر�سية  البيئة  تطوير 
التالميذ يف املدر�سة.

اال�ستماع للمواطنني من خالل اللقاءات املنظمة وو�سائل التوا�سل . 5
االجتماعي.

كوريا . 6 مثل  التعليم  يف  الناجحة  الدول  جتارب  من  اال�ستفادة 
اجلنوبية وفنلندا وكندا.

التعليم . 7 موؤ�س�سات  يف  للدرا�سة  لتاأهيلهم  الطلبة  م�ستوى  حت�سني 
العايل.
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 تهـــدف هذه الورقـــة اإىل عر�س الدرا�سات التـــي قامت بها الوزارة 
مـــن اأجل اإن�ســـاء املركـــز التخ�س�ســـي للتدريب املهنـــي للمعلمني، 
والوقـــوف على روؤيـــة ور�سالة وقيم املركـــز التخ�س�سي، واالأهداف 
التـــي ي�سعى املركز لتحقيقهـــا، واالأ�س�س واملبادئ التـــي يبني عليها 
املركز براجمه، واآلية تنفيذ وطرح الربامج يف املركز التخ�س�سي. 
و�سرتكز الورقـــة على مربرات اإن�ساء املركـــز التخ�س�سي للتدريب 
املهنـــي للمعلمـــني، ونوعية التدريـــب املقدم يف برامـــج املركز واآلية 
تنفيـــذ واإعـــداد الربامج التدريبيـــة املطروحة، والروؤيـــة امل�ستقبلية 

للمركز التخ�س�سي، ودور املركز يف حتقيق جودة التعليم.
ولقـــد حظي قطـــاع التعليـــم ومـــوارده الب�سرية اأكرث مـــن غريه من 
القطاعـــات االأخـــرى يف ال�سلطنـــة بعناية كبرية من لـــدن احلكومة 
وذلك اإميانـــا باأهمية التنمية امل�ستدامة للكـــوادر الوطنية وتاأهيلها 
ب�ســـكل م�ستمر يتوافق مع متطلبات الع�سر؛ لتكون قادرة على تلبية 

احلاجات واملتغريات الوطنية، ومواكبة امل�ستجدات العاملية. 
ويف �ســـوء ذلك فقـــد متّكنت ال�سلطنة خالل فـــرتة وجيزة من ن�سر 
مظلة التعليم يف كل ربوعها من خالل بناء املدار�س، وتعيني الكوادر 
االإدارية والفنية والتدري�سية املوؤهلة، وتوفري جميع امل�سادر والكتب 

والو�سائل املعينة لتحقيق تعليم اأف�سل. 
كمـــا متّكنـــت ال�سلطنة مـــن حتقيق ن�سبـــة مرتفعـــة يف تعمني قطاع 
التعليم؛ اإذ و�سل عدد املعلمني خالل العام الدرا�سي 2014/2013م 
)52822( معلمـــًا ومعلمـــة، باالإ�سافـــة اإىل )13422( موظفـــا يف 
الوظائف الفنية واالإدارية املرتبطة بالتدري�س، ويف �سوء ما يتطلبه 
هذا اجلانب من اهتمام بالكوادر الب�سرية العاملة، فقد وّجه جاللة 
ال�سلطـــان قابو�ـــس بن �سعيد املعظـــم – حفظه اهلل ورعـــاه - برفع 

املركز التخ�ص�صي للتدريب املهني للمعلمني

تقدمي: د.  بدرية  بنت حممد الندابية

وزارة الرتبية والتعليم

امليزانية املخ�س�سة لالإمنـــاء املهني للهيئات التدري�سية والوظائف 
املرتبطـــة بهـــا يف احلقـــل الرتبـــوي اإىل اأكرث مـــن ثالثـــة اأ�سعاف، 
اعتبارا من العام الدرا�سي 2012/2011م، من خالل توفري برامج 
تدريبية نوعية من ناحية التخطيط والت�سميم والتنفيذ؛ وذلك من 
اأجل دعم هـــذه الربامج، و�سقل املهارات االأكادميية والتخ�س�سية 
والرتبويـــة، وحت�سني جـــودة االأداء التعليمـــي يف املدار�س وتطويره، 

وقيا�س االأثر الرتبوي والتعليمي املتوقع منها. 
واإدراكا مـــن وزارة الرتبيـــة والتعليـــم بالتحديات التـــي تواجهها يف 
كافـــة قطاعاتها الرتبوية املختلفـــة، وخا�سة تلك املتعلقة باجلوانب 
التاأهيليـــة والتدريبية للهيئات التدري�سيـــة والوظائف املرتبطة بها، 
واإعطائها االأولوية يف خططها وبراجمها التطويرية، فقد �سعت اإىل 
تنفيذ م�ســـروع وطني طموح للنهو�س بقطاع التنمية املهنية لتطوير 
النظـــام التعليمي، يتمثل يف اإن�ساء مركز تخ�س�سي للتدريب املهني 
للمعلمـــني يعنـــى باالرتقـــاء باملعلم و�سقـــل مهاراته وقيا�ـــس اأدائه، 
واإيجـــاد اآليات وخطـــط  وا�سحة لتدريبه ومتابعـــة وحتليل اأدائه يف 

احلقل الرتبوي.
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 االأفكار  واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات:
جعل تدريب جميع املعلمني مطلبا اأ�سا�سيا ارتقاء مب�ستوياتهم.. 1
غر�س ثقافة االنتماء الوظيفي و�سرورة الرتكيز عليها �سمن . 2

برامج املركز.
لدى . 3 وال�سلوك  بال�سخ�سية  املرتبطة  باملهارات  االهتمام 

املتدرب.
حتديد االحتياجات التدريبية من خالل القيام بعمليات م�سح . 4

ملعرفتها.
مراعاة االحتياجات التدريبية للمتدرب عند التحاقه باملركز . 5

التخ�س�سي للتدريب املهني.
منها . 6 متنوعة  بو�سائل  املتدربني  لتقومي  معتمدة  اأ�س�س  بناء 

االختبارات.
املتدّرب من مدر�سته؛ . 7 املعلم  انتقال  ل�سمان عدم  اآلية  اإيجاد 

يف  التطوير  لعملية  مرجعا  باعتباره  هناك  وجوده  الأهمية 
املدر�سة.

مبداأ . 8 تتيح  الربامج  يف  املتدّربني  الختيار  معينة  اآلية  و�سع 
التناف�سية وتكافوؤ الفر�س.

معايري . 9 وفق  املقدمة  التدريبية  الربامج  جودة  على  احلر�س 
حمددة.

اإيجاد بديل ل�سريك املركز يف املدر�سة يف حالة انتقال املعلم . 10
االأول منها الأي مدر�سة اأو وظيفة اأخرى.

و�سع اآلية ل�سمان متابعة املعلم يف نقل اأثر التدريب اإىل زمالئه.. 11

جتنب وجود ازدواجية يف مهام املركز وعمل املديرية العامة . 12
لتنمية املوارد الب�سرية.

للقيام . 13 عال  م�ستوى  على  �سني  متخ�سّ مدّربني  ا�ستقطاب 
مبهمة التدريب.

للمعلمني . 14 املهني  للتدريب  �سي  التخ�سّ باملركز  التعريف  ن�سر 
عرب و�سائل االإعالم املختلفة.

اإعطاء ن�سيب من التدريب للوظائف االأخرى التي ال ي�سملها . 15
التدريب وغري املرتبطة مبا�سرة باملعّلم.

مع . 16 يتنا�سب  مبا  املركز  مينحها  التي  ال�سهادة  ا�سم  تغيري 
اخت�سا�سات املركز.

اإن�ساء فروع للمركز التخ�س�سي يف بع�س حمافظات ال�سلطنة . 17
االأخرى.

تعددية . 18 من  بدال  املعلم  على  االإ�سرايف  بالدور  املركز  قيام 
االإ�سراف عليه؛ ليكون قريبا من احتياجاته التدريبية.

جتنب تاأثري تدريب املعلمني يف تنفيذ املنهج الدرا�سي.. 19
مراعاة عدم وجود تعار�س بني م�سئوليات املركز التخ�س�سي . 20

للتدريب املهني للمعلمني ومركز التدريب الرئي�س.
التدريبية . 21 الربامج  امل�ساركني يف ح�سور  النتظام  اآليات  و�سع 

لتجنب الهدر يف االإنفاق.
اإحلاق املعلمني ذوي االأداء الوظيفي املنخف�س بدورات املركز . 22

التخ�س�سي لتدريب املعلمني.  

رئي�س اجلل�صة: �صعادة ال�صيخ حممد بن حمدان التوبي

املقرر: الفا�صل اأحمد بن حميد بن الذيب التوبي
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تتمثـــل الغايـــة االأ�سا�سية مـــن اإن�ساء املركز يف توفـــري نظام للتقومي 
واالمتحانـــات يحظـــى بثقـــة املجتمع، وي�سهـــم يف توفـــري معلوماٍت 
وبيانـــاٍت لوا�سعي ال�سيا�سات الرتبوية تتعلق مبخرجات التعّلم، وما 

ي�سبقها من عمليات.
 وتت�سمـــن ر�سالة املركز متكني الطلبة من االلتحاق ب�سوق العمل اأو 
مبوؤ�س�ســـات التعليم العايل يف �سلطنـــة ُعمان وخارجها، حيث يكّثف 

املركز جهوده لتحقيقها.

فقـــد ظهـــرت احلاجـــة اإىل اإن�ســـاء مركز وطنـــي للتقـــومي الرتبوي 
واالمتحانـــات يف ال�سلطنـــة يف ظـــل االهتمـــام الكبـــري الـــذي يلقاه 
التقـــومي الرتبـــوي يف معظم دول العـــامل؛ ملا له مـــن دور يف حتديد 
ال�سيا�ســـات التعليميـــة، وا�ستجابة للتحديات التـــي يعانيها املجتمع 
الرتبـــوي يف ال�سلطنـــة يف حتديـــد املعوقـــات املوؤثـــرة يف التح�سيل 
الدرا�ســـي ب�سكل دقيـــق ومو�سوعـــي، ب�سبب غيـــاب مقايي�س االأداء 
املقننـــة، واأدوات الت�سخي�ـــس املو�سوعيـــة، وعـــدم وجـــود معايـــري 
وا�سحـــة وحمددة للك�سف عن حدوث التعلم ودرجة حتقق اأهدافه، 
واالفتقـــار اإىل موؤ�سرات �سادقة وثابتة تعك�س مدى جودة خمرجات 
التعليـــم املدر�ســـي، ُيعتمـــد عليها يف اإجـــراء البحـــوث والدرا�سات 
الرتبويـــة، لت�سهم يف رفـــع كفاءة العملية التعليميـــة، وتوفري املرونة 
والقدرة على اتخاذ القرارات والت�سريعات والقوانني امل�ساندة لها، 
وتطويـــر املنظومة التعليمية ب�سكل عـــام، من خالل توفري موؤ�سرات 

�سادقة لالأداء احلقيقي لتعلم الطلبة يف ال�سفوف )12-1(.

املركز الوطني للتقومي الرتبوي والمتحانات

تقدمي: د. زوينة بنت �صالح امل�صكرية 

وزارة الرتبية والتعليم 

وتتنـــاول هذه الورقة خم�سة حماور، االأول امل�سمون ومربرات اإن�ساء 
املركز الوطني للتقومي الرتبوي واالمتحانات، والثاين اخت�سا�سات 
املركـــز، والثالـــث االأهـــداف املتوقـــع حتقيقها مـــن ان�ســـاء املركز، 
والرابـــع املكونـــات االأربعـــة االأ�سا�سيـــة الإن�ساء املركز وهـــي: الروؤية 
وبنـــاء القدرات، واالإطـــار الوطني للموؤهـــالت املدر�سية، والبحوث 
والتحليل االإح�سائي ومن�سة تقنية املعلومات، واخلام�س التحديات 

الرئي�سية التي تواجه اإن�ساء املركز.
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االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات:
بوزارة . 1 حاليًا  املطبق  الرتبوي  التقومي  نظام  مراجعة  اأهمية 

الرتبية والتعليم والنظر يف اإمكانية اإلغاءه لتح�سني املخرجات. 
اأ�سباب . 2 على  للوقوف  عاجلة  ب�سفة  تقييمية  خطة  و�سع 

املوؤ�سرات  ح�سب  عمان  ب�سلطنة  التعليم  م�ستوى  انخفا�س 
العاملية فيما يتعلق بنظام التقومي الرتبوي. 

اأهمية التو�سع يف اخت�سا�سات املركز الوطني للتقومي الرتبوي . 3
العامة  املديرية  به  تقوم  كانت  مما  اأكرب  مبهام  يقوم  بحيث 
على  للوقوف  وذلك  والتعليم  الرتبية  بوزارة  الرتبوي  للتقومي 
التحديات وال�سعوبات التي تواجه نظام التعليم يف ال�سلطنة 

والعمل على رفع م�ستوى خمرجات التعليم املدر�سي.  

رئي�س اجلل�صة: د. علي بن ح�صن اللواتيا

املقررة: د. اأمل بنت عبيد املجينية
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تعد املناهج الدرا�سية اإحدى اأهم مكونات منظومة العمل الرتبوي، 
اإذ تهـــدف اإىل حتقيـــق االأهـــداف العامـــة للتعليم، وتزويـــد املتعلم 
بجملـــة من املعارف يف خمتلـــف املجاالت، وتنميـــة مهاراته و�سقل 

قدراته وتقومي �سلوكه.
ويعـــد االإطار العـــام للمناهـــج الدرا�سيـــة ووثيقة املنهـــج الدرا�سي 
للمـــواد املختلفة، االأ�سا�س املنظم لعنا�سر املنهج وعمليات تطويره. 
ويتنـــاوالن املتعلـــم ومـــا ينبغـــى اأن يكت�سبه مـــن معـــارف ومهارات 
واجتاهـــات وقيم، كما يتناوالن املنهج من حيث: فل�سفته، واأهدافه، 
وحمتـــواه، واأ�ساليب التعليم، وامل�سادر واملـــواد التعليمية، واأ�ساليب 
التقـــومي، تاأتي بعـــد ذلك م�سفوفـــات املدى والتتابـــع جلميع املواد 
الدرا�سيـــة، التي �سملت االأهداف واملحاور واملو�سوعات واملفردات، 
مـــع احلر�س على حتقيق التكامل االأفقي بـــني املواد التي تدر�س يف 
ال�ســـف نف�سه، وبـــني الدرو�س يف كل مادة، والتكامـــل الراأ�سي على 
م�ستـــوى مو�سوعـــات املادة الواحـــدة، وعلى م�ستوى املـــواد االأخرى 
عرب ال�سفوف املختلفة، وال�سعي نحو اإدخال بع�س املفاهيم والقيم 

واملهارات املنا�سبة �سمن املناهج الدرا�سية.
ولكـــي حتافـــظ املناهج علـــى اأهميتهـــا يف منظومة العمـــل الرتبوي 
كان ال بـــد مـــن تطويرها با�ستمـــرار، من حيث االأهـــداف واملحتوى 
واالأن�سطـــة واالأمثلـــة وال�ســـور والر�سومـــات، والو�سائـــل التعليميـــة 
وامل�ســـادر والتقنيات امل�ستخدمة يف التدري�ـــس، ومن حيث اأ�ساليب 
تقومي تعلم الطلبة، دون اإغفـــال تغذية الربامج التدريبية للمعلمني 

بجوانب التطوير.
وبنـــاًء على ما اأجنز مـــن درا�سات وبحوث، وتقـــومي ملنظومة العمل 
الرتبـــوي يف ال�سلطنة، وما جنم عنها من تو�سيات، �سرعت الوزارة 

تطوير املناهج الدرا�صية : عملية م�صتمرة

تقدمي: د. حمد بن م�صلم البو�صعيدي 

وزارة الرتبية والتعليم

يف تطوير �سامل لوثائق املناهج الدرا�سية من خالل م�سروع املعايري 
التعليميـــة، الذي يهـــدف اإىل تطويٍر �سامٍل للمناهـــج الُعمانية، مبا 
يعالـــج التوجهات احلالية للمناهـــج الدرا�سية، ويراعي امل�ستجدات 

الرتبوية والعلمية يف جماالت املناهج واأ�ساليب تدري�سها.
وقد اأُجنزت املرحلة االأوىل من هذا امل�سروع، وت�سمنت بناء االإطار 
العـــام للمناهج الذي يحوي ما ينبغي اأن يكت�سبه الطلبة من معارف 
ومهـــارات وقيم يف املجاالت املختلفة، و�سرعـــت الوزارة يف املرحلة 
الثانيـــة التـــي تركز علـــى بنـــاء م�سفوفات املـــدى والتتابـــع للمواد 
املختلفة يف ال�سفوف الدرا�سية، وبعد االنتهاء من بناء هذه الوثائق 
�سيبداأ العمـــل يف حتديد موؤ�سرات االأداء الالزمة ملتابعة تقدم تعلم 

الطلبة، ومواءمة ذلك مع املعايري املهنية للمعلمني.
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 االأفكار واملقرتحات امل�ستخل�سة من املناق�سات :
اللغة االإجنليزية . 1 مراعاة الت�سل�سل الرتاكمي يف بناء مهارات 

من ال�سف االأول االأ�سا�سي اإىل ال�سف الثاين ع�سر.
خالل . 2 من  العربية  واللغة  االإجنليزية  اللغة  مهارات  تطبيق 

املمار�سة امل�ستمرة والتطبيق الوظيفي داخل غرفة الدرا�سة.
واللغة . 3 العربية  اللغة  يف  الطلبة  م�ستويات  �سعف  معاجلة 

االإجنليزية ل�سمان جاهزيتهم للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم 
العايل.

�سد الفجوة بني خمرجات التعليم املدر�سي ومدخالت التعليم . 4
العايل.

تهيئة الطلبة يف مراحل التعليم املدر�سي لاللتحاق مبوؤ�س�سات . 5
التعليم العايل.

جماالت . 6 اختيار  يف  واإر�سادهم  العا�سر  ال�سف  طلبة  توجيه 
قبل  الوزارة  تقدمها  تثقيفية  برامج  خالل  من  تخ�س�ساتهم 

ال�سف العا�سر.
التي . 7 ال�ساملة  التطوير  عملية  يف  املحلي  املجتمع  دور  تعزيز 

ت�سهدها املناهج.
تعزيز الرتبية ال�سلوكية والقيم االإ�سالمية االأ�سيلة.. 8
جعل بع�س املقررات التي يدر�سها الطلبة اختيارية كاملو�سيقى . 9

والفنون الت�سكيلية.
االهتمام بالربامج املقدمة يف ريا�س االأطفال بحيث ي�سملها . 10

التطوير الذي تتبناه وزارة الرتبية والتعليم.

تبني وزارة الرتبية والتعليم خطة لتحبيب النا�سئة يف القراءة . 11
احلرة الهادفة من خالل ن�سر املكتبات ال�سفية وتعزيز ثقافة 

القراءة.
خالل . 12 من  املناهج  تطوير  عملية  يف  الطلبة  �سراكة  تعزيز 

اال�ستماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم يف املناهج الدرا�سية.
بني . 13 والتوا�سل  التعليم  لغة  هي  الف�سحى  العربية  اللغة  جعل 

املعلم وطلبته.
التعلم . 14 وتبني  املناهج  يف  احلديثة  التقانة  و�سائل  اإدخال 

التكنلوجي والتعليم املربمج والتعلم ال�سبكي.
قبل . 15 ما  طفل  لربامج  حا�سنة  االأوىل  احللقة  مدار�س  جعل 

يف  للدخول  الطفل  تهيئ  خا�سة  برامج  خالل  من  املدر�سة 
برامج التعليم االأ�سا�سي.

تكون . 16 بحيث  التطوير  عملية  يف  التعليمية  بالبيئات  االهتمام 
بيئات جاذبة للعملية التعليمية التعلمية.

الرتكيز على تدريب املعلم يف اأثناء اخلدمة لتعزيز االأدوار التي . 17
يجب اأن يقوم بها وفق امل�ستجدات احلديثة للرتبية والتعليم.

التاأكد من كفاءة جلان تاأليف الكتب املدر�سية يف اأداء املهمة . 18
املوكلة اإليها. 

االإجنليزية . 19 اللغة  منهاج  الكافية يف  اللغوية  التدريبات  تقدمي 
ليوؤهل الطالب الأداء االختبارات.  

اإعادة هيكلة اليوم املدر�سي بحيث يخ�س�س ن�سيب لالأن�سطة . 20
املدر�سية ودرو�س التقوية دون االإخالل باملناهج الدرا�سية. 

رئي�س اجلل�صة:د. حمد بن ها�صم الذهب

املقررة: د. فاطمة بنت يو�صف البو�صعيدية
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اإعادة توزيع ن�ساب مواد الكيمياء والفيزياء واالأحياء يف ال�سفني . 21
احلادي ع�سر والثاين ع�سر.

غر�س ثقافة العمل التطوعي من خالل املنهاج الدرا�سي. . 22
واحل�س�س . 23 املدار�س  يف  الريا�سية  الرتبية  معلمي  عدد  زيادة 

الدرا�سية املخ�س�سة لها. 
جميع . 24 يف  وتوفريها  الريا�سية  للمهارات  فيديو  اأ�سرطة  اإعداد 

املدار�س. 

االأفكار واملقرتحات الواردة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي:
اإبراز التاريخ العماين يف املناهج املدر�سية. . 1
املبادئ . 2 تت�سمن  العاملية  املدار�س  مناهج  لتقومي  معايري  و�سع 

والقيم التي يقوم عليها املجتمع. 
اال�ستفادة من بع�س مناهج املدار�س اخلا�سة. . 3
تطوير مناهج العلوم والريا�سيات. . 4
تطوير املناهج مبا يتما�سى مع متطلبات الع�سر، وي�ساعد الطلبة . 5

على تطوير �سخ�سياتهم. 
ملا . 6 واقعية  روؤية  وفق  املناهج  وبناء  االأ�سيلة  العمانية  القيم  غر�س 

يوجد يف امليدان الرتبوي من موؤ�سرات.
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تناق�ـــس هـــذه الورقة جتربـــة ال�سلطنة يف جمال تقييـــم املدار�س يف 
ثالثـــة اأق�ســـام رئي�ســـة. يناق�ـــس الق�ســـم االأول ظهور نظـــام تطوير 
االأداء املدر�ســـي يف ُعمـــان، الذي �ساحـــب م�سروع تطويـــر التعليم 
العـــام يف اخلطـــة اخلم�سية ال�ساد�ســـة؛ بغية ربـــط التقييم ب�سمان 
حتقق االأهداف اال�سرتاتيجية للتطوير، وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة 
اأوف�ستد الربيطانية بو�سفه بيت خربة اأجنبي منذ عام 2002م. كما 
ت�ستعر�ـــس املنهج املتبع يف التقييم وهيكلة النظـــم االإدارية والفنية 
التي راعت مكونات النظام التعليمي واملناخ الثقايف لعملية التقييم، 

واأهم التحديات التي تعرت�س تطبيقه. 
ويف الق�ســـم الثاين متت مناق�سة اأهم التوجهات، والتجارب العاملية 
يف جمال تقييم املدار�س )school evaluation( كموؤ�سر يغذي 
النظـــرة امل�ستقبليـــة لتقييم املدار�ـــس الُعمانية. اأمـــا الق�سم الثالث 
في�ستعر�س املقرتحات امل�ستقبلية لتطوير جتربة ال�سلطنة يف جمال 
تقييـــم املدار�س وفـــق تو�سيات ونتائـــج الدرا�سات يف هـــذا ال�ساأن، 
وللتغلـــب على التحديات التـــي اأفرزتها التجربـــة ال�سابقة يف جمال 
تقييـــم املدار�س اآخـــذة يف االعتبار ن�سج التجربـــة ال�سابقة وحتقق 
الكثـــري من املقومات البنيوية والقدرات الفنية التي مل تكن متوفرة 

عند بداية تطبيق النظام.
 وجديـــر بالذكر اأن االأنظمة الرتبويـــة يف بلدان خمتلفة عمدت اإىل 
تقييم جودة اأنظمتها التعليمية بغية حتقيق التميز يف عمليتي التعليم 
والتعّلـــم، وذلك وفق طـــرق ممنهجة ت�سمن الدقـــة وامل�سداقية يف 
عمليات التقييم. وتتمثل الغاية من التقييم يف �سمان حتقق اجلودة 

والتميز يف اخلدمة التعليمية املقدمة.
 كمـــا اأن االأدبيات يف هذا املجال تطرح تنوعا يف الهياكل التنظيمية 

م�صروع تقييم املدار�س يف �صلطنة ُعمان

تقدمي: د.  اأحمد بن حممد الهنائي 

وزارة الرتبية والتعليم

ومناهـــج العمـــل والطـــرق املتبعـــة التـــي تتم مـــن خاللهـــا عمليات 
التقييـــم، اإذ اإن ذلـــك يعتمد علـــى تطوير اأنظمة تقييـــم تتالءم مع 
النظـــام الرتبـــوي يف البلد، وتتالءم مع تطوير القـــدرات التقييمية 

للكادر الرتبوي. 
وعـــالوة على ذلك فـــاإن معظم االأنظمة الرتبويـــة تعتمد على املزج 
بـــني التقييم الداخلي والتقييم اخلارجـــي، باالإ�سافة اإىل اأن جناح 
عمليـــات التقييـــم يعتمـــد بدرجة كبـــرية على وجود فهـــم م�سرتك 
بـــني اأ�سحاب ال�ساأن بالغاية من التقييـــم وعلى الطاقات والقدرات 

التقييمية للقائمني على عمليات التقييم.
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رئي�س اجلل�صة: د. علي بن ح�صن اللواتيا

 متحورت املداخالت واملناق�سات حول هذه الورقة يف 
جانب اال�ستي�ساح و اال�ستف�سار و مل يتم ر�سد اأفكار 

ميكن االأخذ بها.

املقررة: د. اأمل بنت عبيد املجينية
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ملخص التقرير اإلعالمي  للندوة
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حر�صت الأمانة العامة ملجل�س التعليم واللجان املنظمة للندوة على تغطيتها 

اإعالميا قبل و اأثناء و بعد انعقادها، و ذلك وفق خطة اإعالمية اأعدت لهذا 

وامل�صموعة  املرئية  الإعالم  و�صائل  خمتلف  ا�صتخدام  مت  حيث  الغر�س، 

والإجنليزية،  العربية  باللغتني  ال�صادرة  املحلية  ال�صحف  يف  واملقروءة 

وعرب  ا�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة للتوا�صل الجتماعي.

و فيما يلي ملخ�س لأهم التغطيات الإعالمية للندوة:
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نوع  

التغطية
الو�صيلةاملتحدثونتاريخ الن�صرالتغطية

التغطية 
القبلية

توجيه الدعوة اإىل ال�سحف املحلية حل�سور املوؤمتر ال�سحفي 
لندوة التعليم يف �سلطنة عمان :الطريق اإىل امل�ستقبل.

اخلمي�س

11 / 9 / 2014م

-

ال�سحف 
املحلية ال�سادرة 
باللغتني العربية 

واالإجنليزية 

خرب تقدميي عن تنظيم املوؤمتر ال�سحفي  لهذه الندوة
االأحد 

14 / 9 / 2014م
-

التعليم  بوزارة  االجتماعات  قاعة  يف  ال�سحفي  املوؤمتر  انعقاد 
العايل، بح�سور �سعادة الدكتور اأمني عام جمل�س التعليم وبع�س 
الندوة  لهذه  امل�سكلة  اللجان  وروؤ�ساء  التعليم  جمل�س  اأع�ساء 
واأع�ساء اللجنة االإعالمية وممثلي و�سائل االإعالم املحلية، ومت 
احلديث يف املوؤمتر ال�سحفي عن انعقاد هذه الندوة، واأهميتها، 
وحماورها واأعداد امل�ساركني وامل�ستهدفني وغريها من اجلوانب.

الثالثاء
16 / 9 / 2014م

�سعادة الدكتور اأمني 
عام جمل�س التعليم 

وروؤ�ساء اللجان

يف  “التعليم  ندوة  فعاليات  حل�سور  املحلية  ال�سحف  خماطبة 
يف  فعالياتها  وتغطية  امل�ستقبل”  اإىل  الطريق  عمان:  �سلطنة 

اأيامها الثالث.

االثنني

 13 / 10 / 2014م

راعي  ا�سم  مت�سمنًا  الندوة  انعقاد  عن  مف�سل  خرب  ن�سر 
اأوراق  وعناوين  وحماورها،  الندوة،  واأهداف   ، االفتتاح  حفل 
امل�ساركني،  وعدد  االنعقاد،  ومكان  الندوة،  يف  املقدمة  العمل 

وامل�ستهدفني، وغريها من املعلومات.

الثالثاء

�سباح انعقاد الندوة
14 / 10 / 2014م

-

اأوًل: التغطية الإعالمية قبل انعقاد الندوة عرب ال�صحف املحلية ال�صادرة 

باللغتني العربية و الإجنليزية:
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نوع  

التغطية
الو�صيلةاملتحدثونتاريخ الن�صرالتغطية

التغطية 
اأثناء الندوة

تغطية فعاليات اليوم االأول للندوة مت�سمناً :
· ت�سريح �ساحب ال�سمو ال�سيد راعي املنا�سبة.	

· لقاءات مع عدد من اأ�سحاب املعايل الوزراء، واحل�سور.	

· الكلمات االفتتاحية .	

· لقاءات مع امل�ستهدفني واحل�سور.	

· عناوين اأوراق اليوم االأول وملخ�ساتها.	

· لقاءات مع عدد من اأع�ساء اللجنة الرئي�سية املنظمة .	

· التقدمي لفعاليات اليوم الثاين للندوة من حيث التعريف 	
مبحاور اليوم الثاين واأوراق العمل املقدمة فيها.

· ال�سور الفوتغرافية امل�ساحبة.	

االأربعاء

15 / 10 / 2014م

· ال�سيد 	 ال�سمو  �ساحب 
اأ�سعد بن طارق اآل �سعيد 

املوقر راعي املنا�سبة

· وزيرة 	 الدكتورة  معايل 
معايل  و  العايل  التعليم 
الدكتورة  وزيرة الرتبية 

والتعليم

· �سعادة الدكتور اأمني عام 	
جمل�س التعليم

· احل�سور	

ال�سحف 
املحلية ال�سادرة 
باللغتني العربية 

واالإجنليزية 

ثانيًا: التغطية الإعالمية اأثناء الندوة عرب ال�صحف املحلية ال�صادرة باللغتني 

العربية و الإجنليزية:
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نوع  

التغطية
الو�صيلةاملتحدثونتاريخ الن�صرالتغطية

التغطية 
اأثناء الندوة

تغطية فعاليات اليوم الثاين للندوة مت�سمناً:
· التقدمي الختتام الندوة.	

· برنامج احلفل اخلتامي.	

· ملخ�س اأوراق عمل اليوم الثاين.	

· لقاءات مع امل�ستهدفني ومقدمي اأوراق العمل.	

· ال�سور الفوتغرافية امل�ساحبة.	

اخلمي�س

16 / 10 / 2014م

· ت�سريح ملعايل 	
الدكتورة 

وزيرة الرتبية 
والتعليم املوقرة 
عن انعقاد هذه 

الندوة.

· بع�س مقدمي 	
اأوراق العمل

· الرتبويون 	
حا�سري 

الندوة.
ال�سحف 

املحلية ال�سادرة 
باللغتني العربية 

واالإجنليزية 

تغطية فعاليات اليوم اخلتامي للندوة  برعاية معايل 
الدكتور رئي�س جمل�س الدولة املوقر ، مت�سمنا :

· الكلمة  اخلتامية للجنة املنظمة التي األقاها �سعادة 	
الدكتور اأمني عام جمل�س التعليم.

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

· ملخ�س اأوراق  عمل اليوم الثالث للندوة.	

· ال�سور الفوتغرافية امل�ساحبة.	

اخلمي�س 

16 / 10 / 2014م
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ال�سيفالربنامجاليوم

االثنني
13 / 10 / 2014م

د.�سامل بن زويد الها�سمي�سباح اخلري )اإذاعة �سلطنة عمان(

د.هالل بن �سعيد ال�سيذاينهال اأف اأم

�سعادة د.�سعيد بن حمد الربيعيمن عمان )تلفزيون �سلطنة عمان(

الثالثاء
14 / 10 / 2014م

د.هالل  بن �سعيد ال�سيذاين�سباح ال�سباب )اإذاعة ال�سباب(

د.�سامل بن زويد الها�سمي�سباح الو�سال )قناة الو�سال(

تقرير اإخباري يف اإذاعة �سلطنة عمان

تقرير اإخباري يف تلفزيون �سلطنة عمان
�سيف اأخبار اخلام�سة

 )تلفزيون �سلطنة عمان(
�سعادة د.عبداهلل بن حممد ال�سارمي

�سعادة د.�سعيد بن حمد الربيعيربط اإذاعي مبا�سر )اإذاعة �سلطنة عمان(

د.عامر بن عو�س الروا�سمن عمان )تلفزيون �سلطنة عمان(

نقل مبا�سر حلفل االإفتتاح واجلل�سة االأوىلقناة عمان مبا�سر )تلفزيون �سلطنة عمان(
االأربعاء

د.�سناء بنت �سبيل البلو�سية�سباح اخلري )اإذاعة �سلطنة عمان(15 / 10 / 2014م

ثالثًا: التغطية الإعالمية قبل و اأثناء وبعد انعقاد الندوة عرب و�صائل 

الإعالم املرئية و امل�صموعة:
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االأربعاء
15 / 10 / 2014م

د. �سيف بن اأحمد الرواحيمنتدى الو�سال )قناة الو�سال(
 و د. بدر بن حمود اخلرو�سي

�سعادة د.�سعيدبن حمد الربيعيالبث املبا�سر )اإذاعة �سلطنة عمان(
 و د.�سامل بن  ر�سا ر�سوي

تقرير اإخباري يف اإذاعة �سلطنة عمان

تقرير اإخباري يف تلفزيون �سلطنة عمان

�سعادة د.حمود بن خلفان احلارثيمن عمان )تلفزيون �سلطنة عمان(

نقل مبا�سر للجل�سة العامة عمان مبا�سر

د.حممد بن �سيف البو�سعيديقناة جمان 

اخلمي�س
16 / 10 / 2014م

تقرير يف اإذاعة �سلطنة عمان
تقرير يف تلفزيون �سلطنة عمان

د.هالل بن �سعيد ال�سيذاينيف رحاب امل�ساء )اإذاعة �سلطنة عمان(

�سعادة د. �سعيد بن حمد الربيعيم�ساءكم اأحلى )اإذاعة ال�سباب(

د.�سامل بن  زويد الها�سميربط اإذاعي مبا�سر

نقل مبا�سر حلفل اخلتامعمان مبا�سر

االثنني
�سعادة د. �سعيد بن حمد الربيعي�سوؤون ال�ساعة )تلفزيون �سلطنة عمان(20 / 10 / 2014م

الثالثاء
قناة جمان 21 / 10 / 2014م

�سعادة د. �سعيد بن حمد الربيعي 
و �سعادة د. حمود  بن  خلفان احلارثي 

و �سعادة د. عبد اهلل بن حممد  ال�سارمي

االأربعاء
�سعادة د.�سعيد بن حمد الربيعي هال اأف اأم 22 / 10 / 2014م

و د. هالل بن  �سعيد ال�سيذاين
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تويرت : 

ُد�سن احل�ساب بتاريخ 9 �سبتمرب 2014م ، وبلغ عدد متابعيه  �
هذا  كتابة  حلظة  )حتى  متابع   3009 الندوة  ختام  بعد 

التقرير(.
احل�ساب  � عرب  املتعددة  الو�سائط  من  مادة   70 رفع  مت 

)�سور،مقاطع فيديو(.
بح�سب خدمة التحليالت التي يقدمها تويرت فقد ح�سلت  �

جتاوزت  )م�ساهدة(  ن�سبة  على  الندوة  تغطية  تغريدات 
كبرية  ن�سبة  وهي  تغريدة  لكل  م�ساهدة  االألف   1٫000

واإيجابية.
كما  � اإعادة،   1٫300  )retweet( التغريد  اإعادة  اأعداد  بلغت 

لتغريدات  تف�سياًل   949  )favorite( التف�سيالت  بلغت 
الندوة.

بلغ عدد الردود على تغريدات ح�ساب املجل�س وخا�سًة خالل  �
اأيام الندوة الثالثة 175 رداً.

 الردود العامة على تغريدات تغطية احل�ساب لندوة التعليم  �
يف �سلطنة عمان يف و�سم:#الطريق_اإىل_امل�ستقبل بلغت 

حوايل 7٫000 اآالف تغريدة.

احلديثة  التقنية  ا�صتخدام  عرب  الندوة  مع  املجتمع  رابعًا:تفاعل 

للتوا�صل الجتماعي:
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ان�صتجرام: 

بلغ عدد املتابعني: 75 متابعاً. �
بلغت عدد مرات االإعجاب ل�سور احل�ساب:554. �

اليوتيوب :

ل��ل��ق��ن��اة )ي�����س��م��ل ج��م��ي��ع  � ج��م��ال��ي��ة  امل�����س��اه��دة االإ ع���دد 
م�ساهدة.  1٫320  : املقاطع( 

24 م�سرتكاً. �  : التعليم  قناة جمل�س  امل�سرتكني يف  عدد 

الفي�س بوك:

الفي�س  � على  املجل�س  ل�سفحة  االإعجاب  ت�سجيالت  بلغت 
بوك 745 )عدد املعجبني/املتابعني(.

املعجبني  � عدد  يف  وزيادة  اأكرب  تفاعال  ال�سفحة  �سهدت 
بالتزامن مع الندوة حيث بلغت ت�سجيالت االإعجاب 317.
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الخاتمة
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عر�س هذا التقرير فعاليات الندوة الوطنية »التعليم يف �سلطنة عمان: الطريق اإىل امل�ستقبل« التي عقدت بحمد 
اهلل وتوفيقه يف الفرتة من 20 اإىل 22 ذي احلجة 1435هـ ، املوافق 14 اىل 16 اأكتوبر 2014م، حيث هدفت اإىل 
عر�س املبادرات وامل�ساريع والدرا�سات التطويرية املتعلقة بالنظام التعليمي يف ال�سلطنة ب�سقيه املدر�سي والعايل 
التي اأ�سرف على اإعدادها جمل�س التعليم، وقدمها املخت�سون يف اجلهات احلكومية املعنية بقطاع التعليم حيث 
عمل على اإعداد هذه امل�ساريع واإجراء الدرا�سات جلان وفرق عمل م�سرتكة من هذه اجلهات، وقدمت من خالل  

عدد من اأوراق العمل ا�ستعر�ست بالتف�سيل كل تلك امل�ساريع والدرا�سات. 

لقد متحور الهدف الرئي�س للندوة حول ر�سد مالحظات واآراء ومقرتحات املعنيني بالتعليم واملهتمني به والطلبة 
اأثناء  يف  للح�سور  اأتيحت  التي  املناق�سات  خالل  من  وذلك  وامل�ساريع،  املبادرات  بتلك  املتعلقة  االأمور  واأولياء 
اجلل�سات، اأو من خالل و�سائل االإعالم املختلفة وو�سائل التوا�سل  االجتماعي التي تتبعت اأعمال الندوة وجل�ساتها.

وقد عنيت اللجنة العلمية للندوة بر�سد كل هذه االأفكار واملقرتحات  وجمعها وت�سنيفها ح�سب حماور الندوة؛ من 
اأجل حت�سني وثائق هذه امل�ساريع وتطويرها لت�سهيل العمل بها وتطبيقها.

االأفكار  الكثري من  التي ر�سدت - نظرا الحتوائها على  واملقرتحات  االآراء  امليداين حول  الرجع  الأهمية  واإدراكًا 
والروؤى التي ميكنها جتويد تلك امل�ساريع واملبادرات، مع كيفية تطبيقها يف احلقل الرتبوي - فقد مت احلر�س على 
اإر�سال االآراء واملقرتحات والروؤى اإىل كل اللجان وفرق العمل التي قدمت املبادرات وامل�ساريع؛ لدرا�ستها واال�ستفادة 
منها؛ و�سيتم تقدمي تلك امل�ساريع ب�سكلها النهائي اإىل جمل�س التعليم الإقرارها ورفعها للجهات واملجال�س املخت�سة 

التخاذ الالزم ب�ساأنها.

داعني اهلل عز وجل اأن يوفق اجلميع للنهو�س بالتعليم يف ال�سلطنة والرقي به اإىل م�ستويات عالية من اجلودة.
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اللجان المنظمة للندوة
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اللجنة الرئي�صية

رئي�ساً �����س����ع����ادة ال���دك���ت���ور/����س���ع���ي���د ب�����ن ح���م���د ال���رب���ي���ع���ي
ع�سواً ال��������دك��������ت��������ور/ اأح��������م��������د ب��������ن حم�����م�����د ال����ه����ن����ائ����ي
ع�سواً ال��������دك��������ت��������ور/ �����س������������������������امل ب��������ن ر��������س�������ا ر�������س������وي
ع�سواً ال��������دك��������ت��������ور/ ح������م������د ب��������ن ه�����������الل ال����ي����ح����م����دي
ع�سواً ال���دك���ت���ور/ ع��ب��داحل��ك��ي��م ب���ن ه����الل االإ���س��م��اع��ي��ل��ي
ع�سواً ال�������ف�������ا��������س�������ل/ خ��������ال��������د ب���������ن حم������م������د ال������زب������ري
ع�سواً ال���ف���ا����س���ل���ة/ ���س�����������ري��ف��ة ب���ن���ت م�������س���ل���م ال���ربع���م���ي���ة
ع�سواً ال������دك������ت������ورة/ ����س���������������ن���اء ب����ن����ت ����س���ب���ي���ل ال���ب���ل���و����س���ي���ة
ع�سواً ال����������دك����������ت����������ورة/ ه��������ن��������اء ب������ن������ت حم������م������د اأم���������ني
ع�سواً ال����ف����ا�����س����ل����ة/ ج����وخ����ة ب����ن����ت ع�����ب�����داهلل ال�����س��ك��ي��ل��ي��ة
ع�سواً ال�������ف�������ا��������س�������ل/ ج�������اب�������ر ب���������ن ح������م������د ال����غ����ن����ي����م����ي
ع�سواً ال�������دك�������ت�������ور/ ه���������الل ب�������ن �����س����ع����ي����د ال���������س����ي����ذاين
ع�سواً ال�������دك�������ت�������ور/ �����س������������������������امل ب�������ن زوي�����������د ال���ه���ا����س���م���ي
مقرراً ال���ف���ا����س���ل/ ع���ب���دال���ك���رمي ب����ن اإب����راه����ي����م امل��ي��م��ن��ي
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 اللجنة العلمية

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

ع�سواً  ال����دك����ت������������������������ور/ را����س�������������������������������د ب������ن حم����م����د احل����ج����ري

ع�سواً ال�����������دك�����������ت�����������ورة/ ه���������ن���������اء ب�������ن�������ت حم�������م�������د اأم����������ني

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

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

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

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

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

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

ع�سواً ومقرراً  ال�����ف�����ا������س�����ل�����ة/ م�����ن�����ى ب�����ن�����ت ح�������ربا��������س ال�������س���ل���ي���م���ي���ة
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اللجنة الإدارية واملالية 

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

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

ع�سواً ال�����ف�����ا������س�����ل/ م�������س���ط���ف���ى ب������ن خ����ل����ف ال���ن���ب���ه���اين

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

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

اللجنة الإعالمية

رئي�ساً ال�������دك�������ت�������ور/ ه���������الل ب�������ن �����س����ع����ي����د ال���������س����ي����ذاين
ع�سواً ال�����ف�����ا������س�����ل/ م����و�����س����ى ب������ن خ���م���ي�������س ال���ب���ل���و����س���ي
ع�سواً ال�������دك�������ت�������ورة/ ع����ائ���������س����ة ب�����ن�����ت ع�����ل�����ي ال����ع����ل����وي����ة
ع�سواً  ال������ف������ا�������س������ل/ ع�����ل�����ي ب��������ن ن�����ا������س�����ر ال���������س����ن����ي����دي
ع�سواً ال�����ف�����ا������س�����ل/ احل�����������س�����ن ب�������ن �������س������امل ال�������س���ب���ح���ي
ع�سواً ال�����ف�����ا������س�����ل/ حم�����م�����د ب�������ن خ�����ل�����ف�����ان ال���������س����ك����ري
ع�سواً ال����ف����ا�����س����ل����ة/ ن���������س����رة ب����ن����ت ي����ا�����س����ر امل���ع���م���ري���ة
ع�سواً  ال����ف����ا�����س����ل/ م����و�����س����ى ب�����ن ج���ع���ف���ر ال���ب���و����س���ع���ي���دي

ع�سواً ومقرراً  ال����ف����ا�����س����ل����ة/ ����س���ام���ي���ة ب����ن����ت ح����م����د ال�������س���ع���ي���دي���ة
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صور من فعاليات الندوة
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تم بحمد اهلل،،






