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المنطلق@@@@@@@@@@@@@@@@@ات 
وةاألساسیة للند

مخرج@@@@@@@@ات التعل@@@@@@@@یم الع@@@@@@@@الي أھداف الندوةخطوات اإلعداد للندوة
 المتوقع@@ة ف@@@ي الخط@@ة الخمس@@@یة

التاسعة

واقع التشغیل الف@@@@@@@@رص الوظیفی@@@@@@@@ة  
حالی@@@@@@@@@@@اً المطلوب@@@@@@@@@@@ة 
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ة الث@@ورة الص@@@ناعیة الرابع@@@
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التعلیممجلس قرار 
  )2016\1\2(رقم 

عمل حلقات عصف ذھنيجلسات وعروض مرئیة عمل أوراق إعداد 

علیمالتقریر لمجلس الترفع الندوة نتائج تقریر عصف ذھنيجلسة الندوة 

خطوات اإلعداد للندوة
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الخPPروج بمرئیPPات واضPPحة ومحPPددة حPPول 
نوعیPPPة البPPPرامج والتخصصPPPات المطلوبPPPة 
لسPPPPPPوق العمPPPPPPل فPPPPPPي الفتPPPPPPرة الحالیPPPPPPة 

.والمستقبلیة

 یةالدراس التخصصات من االحتیاجات رصد
 القوى من المطلوبة واألعداد والتدریبیة،

 للقطاعین المؤھلة الوطنیة العاملة
 یةالتنمو للتوجھات وفقا والخاص الحكومي
  .المستقبلیة واالقتصادیة الخدمیة

لPیم الوقوف على التحدیات التي تواجھ مخرجات التع
، الخPاصوالتدریب فPي مجPال التوظیPف فPي القطPاع 

.وسُبل التغلب علیھا

نموی@@ة للقطاع@ات التالتع@رف عل@ى التوجھ@ات المس@تقبلیة 
وخاص@@@ة الخمس@@@ة الخدمی@@@ة، والقطاع@@@ات االقتص@@@ادیة، 

الس@@@یاحة، وقط@@@اع قط@@@اع الث@@@روة الس@@@مكیة، (الواع@@@دة 
الخ@@@دمات وقط@@@اع الص@@@ناعة، وقط@@@اع التع@@@دین، وقط@@@اع 

ة التاس@@@@@@ع(الخطت@@@@@@ین الخمس@@@@@@یتین ف@@@@@@ي ) اللوجس@@@@@@تیة
ی@@@ة ، ودور قط@@@اع التعل@@@یم والت@@@دریب ف@@@ي تلب)والعاش@@@رة

.ةاحتیاجات ھذه القطاعات الخمسة من الكوادر البشری

التحضیریةأھداف حلقات العمل 



، والتPPPPPدریبتخصصPPPPPات التعلPPPPPیم 
 ومPPPدى تلبیتھPPPا لمتطلبPPPات سPPPوق

.العمل

ة مPPن الحالیPPة والمسPPتقبلیاالحتیاجPPات 
.القوى العاملة في القطاع الخاص

التحPPدیات التPPPي تواجPPھ مخرجPPPات 
التعلPPPPPیم والتPPPPPPدریب فPPPPPPي مجPPPPPPال 

الخPPPاص، التوظیPPPف فPPPي  القطPPPاع 
.المقترحةوالحلول 

ات التوجھ@@@ات الحالی@@@ة والمس@@@تقبلیة للقطاع@@@
.التنمویة الخدمیة واالقتصادیة

ة م@ن االحتیاجات الحالی@ة والمس@تقبلی
.الحكوميالقوى العاملة في القطاع 

محاور حلقات العمل التحضیریة
1

23

45



الجھات المشاركة



أھداف الندوة 
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سPاتھا وانعكا ،الرابعPةالتعرف على التوجھPات العالمیPة للثPورة الصPناعیة 
.على التعلیم وسوق العمل

ك علPى وانعكPاس ذلP ،المسPتقبلیةبیPان واقPع االقتصPاد العمPاني وتوجھاتPھ 
.التعلیم والتوظیف

مPع  نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجPات التعلPیم العPاليعلى التعرف 
.احتیاجات سوق العمل

الخPPPروج  بمرئیPPPات واضPPPحة ومحPPPددة حPPPول مجPPPاالت ونوعیPPPة البPPPرامج 
قبلیة والتخصصات المطلوبة لسوق العمPل، وآلیPات رصPد االحتیاجPات المسPت

.من الوظائف والمھن في مختلف القطاعات التنمویة



0201 03 01
المشPPروع الPPوطني لمواءمPPة 
 مخرجPPات التعلPPیم العPPالي مPPع

.احتیاجات سوق العمل

واقPPPPPPPع االقتصPPPPPPPاد العمPPPPPPPاني 
 ،المسPPPPPPPPPPPتقبلیةوتوجھاتPPPPPPPPPPPھ 

وانعكPPPاس ذلPPPك علPPPى التعلPPPیم 
.والتوظیف

الرابعPPPPPة، الثPPPPPورة الصPPPPPناعیة 
وانعكاسPPPPPاتھا علPPPPPPى التعلPPPPPPیم 

.وسوق العمل

محاور الندوة



حسب النوع االجتماعي) 2020-2016(إجمالي أعداد الطلبة المتوقع تخرجھم داخل السلطنة خالل الخطة الخمسیة التاسعة 
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إجمالي  نسبة االناث 

:)2020-2016(الطلبة المتوقع تخرجھم خالل الفترة 

وطالبةطالبا  111724

طالباً وطالبة) 22,345(بمتوسط سنوي 

.  مللعتخصصات التعلیم العالي ومخرجاتھا المتوقعة خالل سنوات الخطة الخمسیة التاسعة وجھود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتیاجات سوق ا ،)م2016(وزارة التعلیم العالي : المصدر 

نسبة الذكور في المتوسط

نسبة اإلناث في المتوسط



حسب المؤھل العلمي ) 2020-2016(الخطة الخمسیة التاسعة المتوقع تخرجھم داخل السلطنة خالل الخریجین د اإجمالي أعد
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بكالوریوس دبلوم متقدم دبلوم
22,054

17,128: البكالوریوس

679: الدبلوم المتقدم

4,538: الدبلوم 

: حسب المؤھل العلميالمتوسط السنوي 

)%77(المتوسط السنوي : نسبة البكالوریوس
78.7 72.779.575.9 75.9
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.  مللعتخصصات التعلیم العالي ومخرجاتھا المتوقعة خالل سنوات الخطة الخمسیة التاسعة وجھود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتیاجات سوق ا ،)م2016(وزارة التعلیم العالي : المصدر 

21,41621,29524,99821,961 اإلجمالي

15,976
17,362

13,589

16,165 16,261

5,302
4,064 4,438 4,432 4,455

683 628 683 699 701



ل السلطنة المتوسط السنوي لعدد الخریجین المتوقع في التعلیم العالي داخ
حسب التخصص الرئیسي) 2020-2016(الخطة الخمسیة التاسعة خالل 
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اإلدارة والتجارة الھندسة تكنولوجیا 
المعلومات

الثقافة والمجتمع الصحة  العلوم الطبیعیة
والفیزیائیة

الفنون اإلبداعیة التربیة العمارة واإلنشاء الزراعة والبیئة الخدمات 
الشخصیة 

الدین والفلسفة

5,833

4,420

3,105

2,121

1,279 899 811
481 334 260 196 150

.  مللعتخصصات التعلیم العالي ومخرجاتھا المتوقعة خالل سنوات الخطة الخمسیة التاسعة وجھود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتیاجات سوق ا ،)م2016(وزارة التعلیم العالي : المصدر 



مؤشرات حول البعثات الخارجیة

 اجمPPالي مخرجPPات البعثPPات الخارجیPPة لمرحلPPة
طPPة البكPالوریوس المتوقعPPة خPالل سPPنوات الخ

 2020-2016الخمسیة التاسعة 

60%

40%

خریجاً وخریجة 

48493204

خمسة حقول دراسیة فيتتركز تخصصات الخریجین 

8% 21% 44%

العلوم 
اإلنسانیة

الھندسة والعلوم 
التطبیقیة

العلوم 
اإلداریة 

التربیة الطب

12%8%
8053

.  مللعتخصصات التعلیم العالي ومخرجاتھا المتوقعة خالل سنوات الخطة الخمسیة التاسعة وجھود الوزارة نحو مواءمة التخصصات مع احتیاجات سوق ا ،)م2016(وزارة التعلیم العالي : المصدر 

7%

أخرى



واقع التشغیل 

89% 11% 14% 86%

 الوافدون  العPاملون
 في القطاع الخاص

 العمانیون  العاملون
في القطاع الخاص 

 فPPيالوافPPدون  العPPاملون 
وحدات الخدمة المدنیة

ي ن العاملون فPوالعمانی
وحدات الخدمة المدنیة

15452024438235,7251,859,596

  النشرة - 2017 والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز -
إبریل لشھر اإلحصائیة

  المدنیة الخدمة يموظف إحصاء )2016( المدنیة الخدمة وزارة -
30 / 6/ 2016   



المحافظةالقوى العاملة الوطنیة حسب 

ن والمسPPجلوفPي القطPPاع الخPاص  العمPانیون العPPاملون 
٢٠١٧شھر مارس في ھیئة التأمینات االجتماعیة 

(235,725)
وعاملة عامالً 

 (77,094)

الوطنیة حسب النشاط االقتصاديالقوى العاملة 

(56,681)
 في الوطنیة العاملة القوى من عدد أكبر

  تاإلنشاءا نشاط في تعمل الخاص القطاع

القوى العاملة الوطنیة حسب المجموعات 
المھنیة

(53,714)

فئة األجور القوى العاملة الوطنیة حسب 

(77,843)

القوى العاملة الوطنیة حسب المجموعات المھنیة

)52,276(

 حیث من األولى المرتبة في الكتابیة المھن تأتي
  الخاص القطاع في العاملین العمانیین عدد

  دةوالمساع األساسیة الھندسیة المھن تأتي
 ینالعمانی عدد حیث من الثانیة المرتبة في

  الخاص القطاع في العاملین
لقطاع العمانیین العاملین في ایتركز معظم 

في محافظة مسقطالخاص 

ل فئة العدد األكبر في أقیتركز 
 -325(لألج@ور الواقع@@ة ب@@ین 

)400أقل من 

  إبریل لشھر اإلحصائیة النشرة - 2017 والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز :المصدر



المحافظة القوى العاملة الوافدة حسب 

م2017 مارسإجمالي عدد الوافدین العاملین في السلطنة  في 

(1,859,596)
وعاملةعامال 

(824,251)

القوى العاملة الوافدة حسب القطاع

يالنشاط االقتصادالقوى العاملة الوافدة حسب 

(1,511,642)(60,146)(287,808)
العائلي القطاع  الحكوميالقطاع  الخاص القطاع 

 (642,670)

المجموعات المھنیةالقوى العاملة الوافدة حسب 

(838,802)  

  إبریل لشھر اإلحصائیة النشرة - 2017 والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز :المصدر

یتركز العدد األكبر في القطاع الخاص§

ن یعمل العدد األكبر من الوافدی
في محافظة مسقط 

أكبر عدد من القوى العاملة تعمل 
في نشاط اإلنشاءات

حس@@ب المھ@@@ن یترك@@@ز أكب@@@ر ع@@@دد ف@@@ي  
دةالمھن الھندسیة األساسیة والمساع



النشطونعملالباحثون عن العمانیون 

22,030
العائلي القطاع  الحكوميالقطاع  الخاص القطاع 

الوافدون العاملون بالسلطنة

v م 2017 مارسمقارنة بین إجمالي أعداد العمانیین الباحثین عن عمل والوافدین العاملین بالسلطنة لشھر

12,216

(1,511,642)(60,146)(287,808)

1,859,596 34,246

  إبریل لشھر اإلحصائیة النشرة - 2017 والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز :المصدر

36%64%



ھدبلوم التعلیم العام وما یعادل الجامعيالدبلومما دون التعلیم العام

اإلجماليغیر مبینةودكتوراماجستیر عالي الدبلوم ال

vم2017 مارسشھر في التعلیمي المؤھل حسب بالسلطنة العاملین والوافدین عمل عن الباحثین العمانیین أعداد بین مقارنة

الوافدونالعمانیون

- -

4,271

1,414,25592,942

12,904 10,412

264,726

8,358

74

52,168

6,585

4,8051,859,596

34,246

22,342

  إبریل لشھر اإلحصائیة النشرة - 2017 والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز :المصدر



v حمل@@ة ال@@@دبلوم م@@ن العم@@انیون الب@@احثون ع@@ن عم@@ل
يالرئیس التخصصحسب الجامعي فأعلى موزعون 

vإبری@ل(الھیئة العام@ة لس@جل الق@وى العامل@ة : المصدر 
) م2017

العملیات الصناعیة 
 والكیمیائیة والصناعات

الغذائیة

الزراعة وتربیة 
الحیوانات والطیور 

والصید

الخدمات مھن البیع المھن الكتابیة ع الفنیون في المواضی
العلمیة والفنیة 

واإلنسانیة

 االختصاصیون في
المواضیع العلمیة 
ةوالفنیة واإلنسانی

مدیرو اإلدارة 
العامة واألعمال

المھن الھندسیة 
داألساسیة والمساع

133,481 96,860 454,942 94,958 2,443 59,350 81,614 37,000 838,802

الصحة الزراعة والحراجة 
ومصائد األسماك 

ةوالبیطرة وحمایة البیئ

العلوم الفیزیائیة 
والعلوم الحیاتیة 

ةوالصناعات التحویلی

الخدمات االجتماعیة 
وخدمات النقل 
وخدمات األمن 

والخدمات الشخصیة

ویة الدراسات اإلنسانیة والعلوم الترب
والبرنامج التعلیمي لذوي اإلعاقة 

والعلوم االجتماعیة والصحافة 
واإلعالم والفنون

تكنولوجیا المعلومات 
والحوسبة والریاضیات 

واإلحصاء

التجارة وإدارة 
األعمال واإلدارة 

العامة

الھندسة 
والعمارة 

والبناء

932 238 1258 392 5337 6258 6271 5248

vلي الوافدون العاملون في القطاعین الخاص والع@ائ
المھنیةبالسلطنة موزعون حسب المجموعات 

vالمرك@@ز ال@وطني لإلحص@@اء والمعلوم@@ات  :المص@در
النشرة اإلحصائیة لشھر إبریل   - 2017

اإلجمالـــــــــي
1,799,450

اإلجمالـي
25943



        
    

منظومات عمل جدیدة في كل القطاعات

متنPPPوع ونظیPPPف وآمPPPن عPPPالم تھPPPدف إلPPPى 
)اإلنسانرفاھیة ( وعادلوصحي 

اختراعPPPPPPPPPPات وابتكPPPPPPPPPPارات 
يمتالحقة وفي وقت قیاس

ھPPPPPPوة كبیPPPPPPPرة بPPPPPPین الPPPPPPPدول 
االمتطورة والدول األقل تطور

 تPأثیرات علPPى األفPراد مPPن حیPPث
ھویتھم وجمیع جوانب حیاتھم

التعلیم والتشغیلالثورة الصناعیة الرابعة وأثرھا على 

م@ج الذكاء االصطناعي واالبتك@ار الق@ائم عل@ى د
ولوجیةبین األنظمة الرقمیة والفیزیائیة والبی



 في سیعملون الیوم بالمدارس یلتحقون الذین األطفال من65%
  .بعد تظھر لم جدیدة وظائف

 واالبتك@@@ارات الفكری@@@ة المواھ@@@ب أص@@@حاب عل@@@ى س@@@یتزاید الطل@@@ب
 سیحص@@لون وال@ذین ،العالی@@ة المھ@ارات ذوي والعم@@ال واإلب@داعات

 م2020 ع@@ام بحل@@ول العم@@ل س@@وق وس@@یتطلب ،عالی@@ة أج@@ور عل@@ى
 .مھمة الیوم تعد ال مھارات

التعلیم والتشغیلالثورة الصناعیة الرابعة وأثرھا على 



 /https://aka.ms/futureproofالمستقبلمایكروسوفت ومختبر : المصدر
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مصمم المجتمع 
مختبر في الحر العامل معلق ثقافي رقميالتكنولوجیاأخالقیات محامي االفتراضي

بیولوجي ذاتي
مدیر بیانات 
إنترنت األشیاء

مرشد سیاحي 
فضائي

مدیر المحتوى 
الشخصي

) مستشار(استراتیجي 
الطبیعةالتعامل مع 

الطاقة مطور 
المستدامة
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المستقبلوظائف أبرز 



الثّورة الّصناعیّة الّرابعة
األثر على التعلیم

5678 23 14

 مزیدٌ من االعتماد على
التّعلم اإللكتروني

 مزی@دٌ م@@ن التركی@@ز عل@@ى
التّعلّم مدى الحیاة

ف@@@@@ي جدی@@@@دة آلی@@@@ات اعتم@@@@اد 
يوالمستقبل المھنالتدریب 

مزی@@@@@دٌ م@@@@@ن التع@@@@@اون م@@@@@ع القط@@@@@@اع 
میةالصناعي لتطویر المناھج التعلی

لى وضع مناھج أساسیّة تشتمل ع
» مجاالت متداخلة التخّصصات«

 التط@وراتاستباق 
المتسارعة

معادلة صعوبٍة 
والمؤّھالتالشھادات 

 تعلیم الیوم ھو
اقتصاد الغد 



المستقبلمھارات أبرز 

05
بةالمركّ حل المشاكل 

04
الناقدّ التفكیر 

03
اإلبداع

02
األفرادإدارة 

01
التنسیق مع 
اآلخرین

10
الذكاء العاطفي

09
حسن التصرف

08
مةكفاءة تقدیم الخد

07
التفاوض

06
المعرفیّةالمرونة 
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