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تمهيد

العايل والتعليم ب�صكل عام من  التعليم  يعد قطاع 

القطاعات احليوية يف تنمية املوارد الب�صرية، واإعداد 

كادر وطني قادر على ال�صطالع مب�صوؤولياته وواجباته 

نحو وطنه. وقد اأولت احلكومة الر�صيدة جل اهتمامها 

من اأجل تعزيز قطاع التعليم العايل  وهو ما تبلور يف 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ملولنا  ال�صامية  التوجيهات 

ــ  ــ حفظه اهلل ورعاهـ  ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظمـ 

نحو زيادة عدد املقاعد الدرا�صية املخ�ص�صة للبعثات 

عدد  تخ�صي�ص  اىل  بالإ�صافة  واخلارجية،  الداخلية 

)ماج�صتري  العليا  الدرا�صات  لإكمال  �صنويا  بعثة   200

ودكتوراه( على مدى خم�ص �صنوات. 

تطوير  يف  فعال  بــدور  العايل  التعليم  وزارة  تقوم 

منظومة التعليم العايل منطلقة من روؤيتها نحو تعليم 

عايل ذي جودة عالية تلبية ملتطلبات التنمية امل�صتدامة، 

حيث تعمل جاهدة على توفري البيئة التعليمية ال�صليمة 

ودعم  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  اجلــودة  وتعزيز 

امل�صتدامة،  التنمية  يف  دوره  وتعزيز  العلمي  البحث 

ف�صال عن خدمة املجتمع من خالل موؤ�ص�صات التعليم 

العايل.

الوزارة  واإجنــازات  جهود  التقرير  هذا  ي�صتعر�ص 

وم�صاركات  وفعاليات  اأن�صطة  من  2011م  عام  خالل 

اأي�صا  يــتــنــاول  و  والـــــدويل؛  املــحــلــي  امل�صتويني  عــلــى 

العايل وتوزيع  التعليم  اإجمالية عن قطاع  اإح�صائيات 

ومقر  املوؤهل  كنوع  املتغريات  من  لعدد  وفقا  الطلبة 

واإجنازات  اإح�صائيات  اإىل  يتطرق  اأنه  كما  الدرا�صة، 

التطبيقية  العلوم  وكليات  كالبعثات  الوزارة  مديريات 

بالإ�صافة اإىل مركز القبول املوحد. ويتعر�ص التقرير 

جمال  يف  للوزارة  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  اإىل  كذلك 

تقنية  وتعزيز اجلــودة ويف جمال  الإجــراءات  تب�صيط 

الإلكرتونية،  احلكومة  توجهات  يخدم  مبا  املعلومات 

مما ينعك�ص اإيجابا على العمل واخلدمات املقدمة يف 

وزارة التعليم العايل.

هذا واهلل املوفق.
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الهيكل التنظيمي





إحصائيات إجمالية عن قطاع التعليم العالي
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1.  موؤ�ض�ضات التعليم العايل

خمرجات  اأعــداد  يف  امل�صتمرة  للزيادة  ا�صتجابة 

اإن�صاء  دائــم  ب�صكل  يتم  �صنويا،  العام  التعليم  دبلوم 

امل�صتوى  �صواء على  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  عدد من 

احلكومي اأو على امل�صتوى اخلا�ص يف خمتلف حمافظات 

اللتحاق  زيـــادة  يف  فــاعــل  ب�صكل  لت�صهم  ال�صلطنة، 

بالتعليم العايل. 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  عــدد  اإجمايل  بلغ  وقــد 

)54( 2012م   /2011 الأكادميي  للعام  ال�صلطنة  يف 

وهو  حكومية،  موؤ�ص�صة   )28( منها  تعليمية،  موؤ�ص�صة 

ما ميثل )52%(من اإجمايل موؤ�ص�صات التعليم العايل، 

و)26( موؤ�ص�صة خا�صة. 

كما جتدر الإ�صارة اإىل اأن هذه املوؤ�ص�صات تت�صمن 

)جامعة  واحدة  حكومية  جامعة  منها  جامعات،   )8(

توزعت  خا�صة  جامعات  والباقي  قابو�ص(،  ال�صلطان 

على خمتلف حمافظات ال�صلطنة.

للعام  العايل  بالتعليم  2.    املقبولون 

الأكادميي 2012/2011م

التعليم  دبلوم  يف  الناجحني  الطلبة  اإجمايل  بلغ 

العام للعام الدرا�صي 2011/2010م )42599( طالب 

بالتعليم  منهم  املقبولني  عدد  اإجمايل  وبلغ  وطالبة. 

الكــادميــي  الــعــام  يف  احلكومية  النفقة  على  الــعــايل 

2012/2011م )27951( طالب وطالبة، وهو ما ي�صكل 

التعليم  دبلوم  الناجحني يف  اإجمايل عدد  )66%( من 

العام، جدول رقم )1-1( و�صكل رقم )2-1(.

املقبولني  الطلبة  عــدد  اأن  اإىل  البيانات  وت�صري 

العام  خــالل  احلكومية  النفقة  على  العايل  بالتعليم 

�شكل رقم )1-1(

م�ؤ�ش�شات التعليم العايل للعام الأكادميي 2011/ 2012م

مقارنة   %66 بن�صبة  ارتفع  2012/2011م  الكادميي 

بالعام املا�صي؛ فقد ارتفع عدد الطلبة من )16856( 

)2012/2011م(  الأكادميي  العام  يف  وطالبة  طالب 

عــام  يف  وطــالــبــة  طـــالـــب   )27951( اىل  لــيــ�ــصــل 

�صوء  يف  الرتــفــاع  هــذا  جــاء  وقــد  )2012/2011م(. 

الدرا�صية  املقاعد  عدد  بزيادة  ال�صامية  التوجيهات 

بالتعليم العايل على النفقة احلكومية.

يف  الــدرا�ــصــيــة  املقاعد  عــدد  اأن  البيانات  تظهر 

البعثات واملنح الداخلية والبعثات واملنح اخلارجية قد 

ت�صاعف عدة مرات مقارنة مع العام الأكادميي ال�صابق 

 )1-1( رقم  اجلــدول  يف  فالبيانات  2011/2010م، 

ت�صري اىل حدوث زيادة كبرية بلغت ما ن�صبته )%523( 

موؤ�ض�ضات التعليم العايل

54

موؤ�ض�ضات حكومية

28

موؤ�ض�ضات خا�ضة

26

كليات جامعية

19

جامعات

7

معاهد تخ�ض�ضية

13

كليات جامعية

14

جامعة ال�ضلطان قابو�س

1
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ن�صبته )225%( يف  وما  اخلارجية،  واملنح  البعثات  يف 

توجيهات  �صوء  يف  وذلــك  الداخلية؛  واملنح  البعثات 

اىل  اخلارجية  البعثات  عدد  بزيادة  اجلاللة  �صاحب 

)1500( والبعثات الداخلية اإىل )7000(.

نالحظ كذلك اأن باقي املوؤ�ص�صات التعليمية كجامعة 

والكليات  التطبيقية  العلوم  وكليات  قابو�ص  ال�صلطان 

التقنية؛ تراوحت ن�صبة الزيادة يف عدد املقاعد الدرا�صية 

ما بني )5%( و )32%(. وهذا قد يكون عائدًا اإىل القدرة 

اجلهات  مع  باملقارنة  تعليمية  موؤ�ص�صة  لكل  ال�صتيعابية 

الأخرى. اأما املعاهد ال�صحية فقد انخف�ص بن�صبة ب�صيطة 

)5%( عدد املقبولني فيها باملقارنة بالعام ال�صابق.

العام  هذا  التقرير  اأن  اإىل  كذلك  الإ�ــصــارة  جتدر 

مل ي�صتمل على الطلبة امل�صجلني على نفقتهم اخلا�صة 

اأن  يتوقع  حيث  )2012/2011م(،  الكــادميــي  للعام 

يكون عددهم �صغريا نتيجة للزيادة الكبرية يف اأعداد 

املقبولني على النفقة احلكومية.

جدول رقم )1-1(

ت�زيع الطلبة املقب�لني يف التعليم العايل )على النفقة احلك�مية(

على م�ؤ�ش�شات التعليم العايل للعام الكادميي 2012/2011م

�شكل رقم )2-1(

الناجح�ن يف دبل�م التعليم العام ح�شب حالة القب�ل 

يف التعليم العايل على النفقة احلك�مية للعام الكادميي 2012/2011م

الن�شبة من اجمايل املقب�لني عدد املقب�لنيامل�ؤ�ش�شة

11.12%3107جامعة ال�صلطان قابو�ص

7.49%2094كليات العلوم التطبيقية

38.01%10624الكليات التقنية

2.16%605املعاهد ال�صحية

0.50%140معهد العلوم ال�صرعية

5.15%1440البعثات واملنح اخلارجية

35.57%9941البعثات واملنح الداخلية

100%27951اجمايل املقب�لني على النفقة احلك�مية

امل�شدر: التقرير الإح�شائي ال�شن�ي - مركز القب�ل امل�حد.

الفصل األول



17

التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

توزيع املقبولني بالتعليم العايل ح�ضب املوؤ�ض�ضات

الكليات  اأن   )3-1( رقـــم  ال�صكل  لــنــا  يــو�ــصــح 

التقنية واجلامعات وبرنامج البعثات واملنح الداخلية 

الطلبة  اجــمــايل  مــن  ن�صبة  اأكـــر  عــلــى  ا�ــصــتــحــوذت 

املقبولني على النفقة احلكومية،)38%( و)36%( على 

التوايل. 

احلكومية  املوؤ�ص�صات  بــاأن  البيانات  اأظهرت  كما 

املقبولني  الطلبة  اجمايل  من   )%59( على  ا�صتحوذت 

على النفقة احلكومية للعام الأكادميي 2012/2011م، 

يف حني اأن املوؤ�ص�صات اخلا�صة �صمن برنامج البعثات 

 )%36( بلغت  وبن�صبة  ثانيا  جــاءت  الداخلية  واملنح 

واملتبقي )5%( من اإجمايل الطلبة املقبولني على النفقة 

ال�صلطنة.  خــارج  جهات  ن�صيب  من  كانت  احلكومية 

�صكل رقم )4-1(.

�شكل رقم )4-1(

ت�زيع الطلبة املقب�لني بالتعليم العايل على النفقة احلك�مية

ح�شب ن�ع امل�ؤ�ش�شة التعليمية للعام الكادميي 2012/2011م

الفصل األول

�شكل رقم )3-1(

ت�زيع الطلبة املقب�لني بالتعليم العايل على النفقة احلك�مية

 على امل�ؤ�ش�شات التعليمية للعام الكادميي 2012/2011م
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النفقة  على  العايل  التعليم  يف  املقبولون 

احلكومية ح�ضب النوع

بلغت ن�صبة الذكور املقبولني يف التعليم العايل على 

النفقة احلكومية )45%(، ون�صبة الإناث بلغت )%55( 

على  العايل  التعليم  يف  املقبولني  الطلبة  اإجمايل  من 

الأكادميي 2012/2011م.  العام  النفقة احلكومية يف 

ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل اأن ن�صبة الإناث من اإجمايل 

الطلبة الناجحني يف دبلوم التعليم العام )58%( كانت 

من  عدد  توجه  واإىل   ،)%42( الذكور  ن�صبة  من  اأعلى 

الذكور لالنخراط يف �شلكي اجلي�ش وال�شرطة.

ت�صري البيانات كذلك اإىل اأن اأكر ن�صبة من الإناث 

وذلك �صمن  التعليمية اخلا�صة  املوؤ�ص�صات  تركزت يف 

ن�صبة من  اأكر  اأن  الداخلية، يف حني  البعثات  برنامج 

الذكور تركزت يف املوؤ�ص�صات احلكومية وب�صكل اأكر يف 

تف�صري  بالإمكان   .)6-1( رقم  �صكل  التقنية،  الكليات 

كنتيجة لرتفاع  اأنه  القبول على  ن�صب  التباين يف  هذا 

البعثات  برنامج  يف  الإنـــاث  لــدى  التناف�صي  املــعــدل 

الداخلية عنه لدى الذكور. كما اأن توجه الطلبة الذكور 

كبرية  ن�صبة  ا�صتيفاء  لعدم  جاء  التقنية  الكليات  اإىل 

منهم ل�شروط القبول يف املوؤ�ش�شات التعليمية الأخرى.

�شكل رقم )5-1(

املقب�ل�ن بالتعليم العايل على النفقة احلك�مية

 للعام الكادميي 2012/2011م ح�شب الن�ع.

�شكل رقم )6-1(

ت�زيع الطلبة املقب�لني بالتعليم العايل على النفقة احلك�مية 

للعام الأكادميي 2012/2011م ح�شب ن�ع امل�ؤ�ش�شة التعليمية والن�ع

الفصل األول



19

التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

على  الــعــايل  التعليم  يف  املقبولني  تــوزيــع 

النفقة احلكومية ح�ضب التخ�ض�س

الإدارية  والعلوم  الهند�صة  تخ�ص�صات  ا�صتحوذت 

اإجمايل  من   )%76( ن�صبته  ما  على  املعلومات  وتقنية 

الطلبة املقبولني بالتعليم العايل على النفقة احلكومية 

للعام الأكادميي 2012/2011م. ومن ثم تراوحت بقية 

الن�صب ما بني )7.23%( لتخ�ص�ص العلوم و)%0.5( 

ويالحظ  رقم )2-1(.  الأخــرى، جدول  للتخ�ص�صات 

الأكــر  الن�صبة  على  الهند�صة  تخ�ص�ص  ح�صول  اأن 

من الطلبة املقبولني )30.2%( يدل على وعي الطلبة 

بحاجة �صوق العمل اإىل هذا التخ�ص�ص.

كما يظهر اجلدول رقم )1-2( تفوق عدد الإناث 

موؤ�ص�صات  يف  املقبولني  الــذكــور  عــدد  على  املقبولت 

الأكادميي  للعام  النفقة احلكومية  العايل على  التعليم 

با�صتثناء  التخ�ص�صات  معظم  يف  2012/2011م 

تخ�ص�صي العلوم والهند�صة، وقد يعود هذا اإىل طبيعة 

هذه التخ�ص�صات واإىل الوظائف واملهن املرتبطة بها 

م�صتقباًل. 

جدول رقم )2-1(

املقب�ل�ن بالتعليم العايل للعام الكادميي 2012/2011م ح�شب التخ�ش�ص العام والن�ع

الن�شبةاملجم�عاإناثذك�رالتخ�ش�ص العام

30.20%530831418449هند�صة

24.10%261841136731علوم ادارية

22.00%229338546147تقنية املعلومات

7.20%10459772022علوم

5.50%34211891531طب وعلوم �صحية

3.80%3127391051اآداب/علوم ان�صانية

2.20%56557613ت�صميم

2.10%251330581علوم زراعية وبحرية وبيطرة

1.30%178171349حقوق و�صريعة

1.20%164181345تربية

0.50%4587132اأخرى

100%126121533927951املجم�ع

100%55%45%الن�شبة

امل�صدر: الكتاب الإح�صائي ال�صنوي ملركز القبول املوحد.

الفصل األول
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يف  ــايل  ــع ال بالتعليم  3.   املــ�ــضــجــلــون 

خالل  الأوىل  اجلامعية  املرحلة 

العام الأكادميي 2011/2010م

ح�ضب  العايل  بالتعليم  امل�ضجلني  توزيع 

املوؤ�ض�ضة

يف  الــعــايل  بالتعليم  امل�صجلني  الطلبة  عــدد  بلغ 

وطالبات  طالب   )86508( الأوىل  اجلامعية  املرحلة 

ن�صبة  جاءت  2011/2010م؛  الأكادميي  العام  خالل 

و 51% على  الإناث؛ %49  لن�صبة  الذكور منهم مقاربة 

التوايل. وي�صري اجلدول رقم )1-3( اإىل اأن :

• ا�صتحوذت 	 اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

على ما ن�صبته 45% من اإجمايل الطلبة امل�صجلني، 

عدد  بلغ  والتي  التقنية  الكليات  ذلك  بعد  تلتها 

الطلبة امل�صجلني فيها )24379( طالب وطالبة 

الطلبة  اإجــمــايل  مــن   %28 ن�صبته  مــا  م�صكلني 

امل�صجلني. 

• ن�صبة الطلبة امل�صجلني يف جامعة ال�صلطان قابو�ص 	

)14%( من اجمايل الطلبة امل�صجلني.

جدول رقم )3-1(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف املرحلة اجلامعية الأوىل خالل العام الأكادميي 2011/2010م

ح�شب امل�ؤ�ش�شة التعليمية والن�ع

الن�شبةالإجمايلاإناثذك�رامل�ؤ�ش�شة التعليمية

45%159822300238984اجلامعات والكليات اخلا�صة

28%15270910924379الكليات التقنية

2%52815762104املعاهد ال�صحية

14%6424590712331جامعة ال�صلطان قابو�ص

9%391339227835كليات العلوم التطبيقية

1%438437875معهد العلوم ال�صرعية

100%425554395386508الإجمايل

100%51%49%الن�شبة

امل�صدر: النظام الإح�صائي

الفصل األول
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ح�ضب  العايل  بالتعليم  امل�ضجلني  توزيع 

املوؤهل العلمي

امل�صجلني  الطلبة  ن�صبة  اأن  اإىل  البيانات  ت�صري 

موؤهل  على  للح�صول  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  يف 

البكالوريو�ص بلغت 77% من اإجمايل امل�صجلني، ون�صبة 

بلغت  الدبلوم  موؤهل  على  للح�صول  امل�صجلني  الطلبة 

حوايل 19%، جدول رقم )4-1(.

ح�ضب  العايل  بالتعليم  امل�ضجلني  توزيع 

التخ�ض�س

• اأن حوايل 	 اإىل  ت�صري بيانات اجلدول رقم )5-1( 

تخ�ص�صات  يف  م�صجلني  الطلبة  من   )%56.1(

والتكنولوجيا  و)الهند�صة  والــتــجــارة(  )الإدارة 

وبن�صب  املعلومات(  و)تكنولوجيا  بها(  املرتبطة 

متقاربة 19.6% و18.7% و 17.8% على التوايل.

• جاءت ن�صبة الطلبة امل�صجلني يف تخ�ص�ص العلوم 	

الطبيعية والفيزيائية منخف�صة )%4.2(.

جدول رقم )4-1(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف املرحلة اجلامعية الأوىل خالل العام الأكادميي 2011/2010م

ح�شب امل�ؤهل والن�ع

الن�شبةالإجمايلاإناثذك�رامل�ؤهل املطل�ب

19.2%65711006016631دبلوم

2.8%132510582383دبلوم متقدم/تخ�ص�صي

�صهادة تخ�ص�صية قبل 

البكالوريو�ص

424688%0.1

77.2%344863230866794بكالوريو�ص/لي�صان�ص

0.7%131481612غري مبني

100%425554395386508الإجمايل

امل�صدر: النظام الإح�صائي

الفصل األول
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جدول رقم )5-1(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف املرحلة اجلامعية الأوىل خالل العام الأكادميي 2011/2010م

ح�شب التخ�ش�ص الرئي�شي والن�ع

الن�شبةالإجمايلاإناثذك�رالتخ�ش�ص الرئي�شي

19.6%8080885016930الإدارة والتجارة

الهند�صة والتكنولوجيا 

املرتبطة بها

12228398616214%18.7

17.8%6737865915396تكنولوجيا املعلومات

7.2%141347766189ال�صحة

6.6%160841295737الثقافة واملجتمع

4.2%125623663622العلوم الطبيعية والفيزيائية

3.8%94823443292الفنون الإبداعية

2.8%58818162404الرتبية

2.0%64410981742الدين و الفل�صفة

الزراعة والبيئة والعلوم 

املرتبطة بها

7386171355%1.6

0.9%342409751العمارة والإن�صاء

0.2%8992181اخلدمات ال�صخ�صية

14.7%7884481112695ل ينطبق

100.0%425554395386508الإجمايل

امل�صدر: النظام الإح�صائي

الفصل األول
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ال�صلطاين  باملر�صوم  املوحد  القبول  مركز  اأن�صئ 

وقبول  ت�صجيل  اإجــراءات  لينظم   )2006/ 101( رقم 

وال�صهادات  العام  التعليم  دبلوم  الطلبة من خمرجات 

احلكومية  الــعــايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  لــه  املعادلة 

والبعثات الداخلية واخلارجية، ويف عام 2009م تو�صع 

العايل  للتعليم  الإح�صائي  النظام  باإن�صاء  عمل املركز 

التعليم  عن  تف�صيلية  اإح�صاءات  بتوفري  يعنى  الــذي 

العايل يف ال�صلطنة. كما يتبنى املركز عددًا من الأنظمة 

الإلكرتونية لتنظيم اإجراءات ت�صجيل وقبول الراغبني 

للتقدم اإىل بعثات الدرا�صات العليا.

1.  اأنظمة القبول الإلكرتوين

على  القيام مبهامه  املوحد يف  القبول  يعتمد مركز 

ت�صجيل  عملية  لت�صهيل  الإلكرتونية  الأنظمة  من  عدد 

اجلامعي  امل�صتوى  على  الدرا�صية  الرامج  يف  الطالب 

توفر  اإن هذه النظمة  العليا. حيث  الدرا�صات  وم�صتوى 

و�صيلة مثلى ملتابعة حالة قبول الطالب يف برامج موؤ�ص�صات 

يف  وال�صفافية  العدالة  ت�صمن  اأنها  كما  العايل.  التعليم 

لكل  املو�صوعية  التناف�صية  لالأطر  وفقا  الطلبة  قبول 

الإلكرتونية  الأنظمة  اأدنــاه  ن�صتعر�ص  درا�صي.  برنامج 

امل�صتخدمة يف املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد.

• نظام القبول للمرحلة اجلامعية الأوىل	

وتتمثل مهمة هذا النظام يف متكني كافة الطلبة 

احلا�صلني على دبلوم التعليم العام اأو ما يعادله من 

مبوؤ�ص�صات  لاللتحاق  واحــد  اإلكرتوين  طلب  تقدمي 

اإنهاء  من  منهم  املقبولني  ومتكني  العايل  التعليم 

باملوؤ�ص�صات  وت�صجيلهم  قبولهم  اإجــــراءات  جميع 

اأو  )الإنرتنت(  العاملية  ال�صبكة  بوا�صطة  التعليمية، 

كما   ،)SMS( الق�صرية  الر�صائل  نظام  بوا�صطة 

ي�صمن هذا النظام معاملة اجلميع ب�صفافية وعدالة 

النتائج  اأف�صل  على  للحا�صلني  الأولــويــة  واإعــطــاء 

الدرا�صية. 

ويتعامل نظام القبول للمرحلة اجلامعية الأوىل مع 

املدار�ص  يف  العام  التعليم  كدبلوم  ال�صهادات  خمتلف 

الرتبية  لــوزارة  التابعة  اخلا�صة  واملدار�ص  احلكومية 

 )IB( والتعليم، بالإ�صافة اإىل دبلوم البكلوريا الدولية

وال�صهادات   )APID( الدولية املتقدم  الو�صع  ودبلوم 

اإىل  اإ�ــصــافــة   ،)G.C.E،AS،A-Level( الــدولــيــة 

�صهادات دول جمل�ص التعاون اخلليجي والدول العربية 

اأنظمة تقييم  والأجنبية الأخرى، مع ما يتبع ذلك من 

درجات هذه ال�صهادات. 

�شكل رقم )1-2(

تط�ر اأعداد املتقدمني واملقب�لني بالتعليم العايل من خالل مركز القب�ل امل�حد

امل�صدر: التقرير الح�صائي ال�صنوي للقبول املوحد 

الفصل الثاني



26
التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

اجلامعية  للمرحلة  القبول  نظام  حتديث  ومت 

مقاعد  توزيع  اآلية  مع  ليتنا�صب  العام  هذا  الأوىل 

الــعــايل  التعليم  مبــوؤ�ــصــ�ــصــات  الــداخــلــيــة  الــبــعــثــات 

اخلا�صة، بحيث يتم قبول الطالب على التخ�ص�ص 

يرغب  التي  التعليمية  املوؤ�ص�صة  يختار  ثــم  ومــن 

مبا  النظام  حتديث  اأي�صًا  مت  كما  فيها.  بالدرا�صة 

من  اخلارجية  البعثات  دائــرة  خطة  مع  يتما�صى 

حيث قبول الطالب على التخ�ص�ص الرئي�صي ومن 

الدقيق. ومن  التخ�ص�ص  اختيار  له احلرية يف  ثم 

لطلبة  ت�صجيل  خدمة  اإ�صافة  اأي�صًا  امل�صتجدات 

الإعاقات اخلا�صة متكنهم من حتديد نوع الإعاقة 

الدرا�صية  املقاعد  على  التناف�ص  مــن  ليتمكنوا 

املنا�صبة لنوع اإعاقتهم.

ومن ناحية اأخرى فاإن املركز مل يغفل عن اجلانب 

الإلــكــرتوين  املــوقــع  حتديث  على  عمل  فقد  الــتــوعــوي 

تقنية  جمــال  يف  احلــديــثــة  الــتــطــورات  مــع  ليتنا�صب 

التي  اخلدمات  من  جمموعة  املوقع  ويوفر  املعلومات، 

ممكن  قــدر  اأكــر  على  احل�صول  الطالب  على  ت�صهل 

من املعلومات والإر�صادات، من �صمنها عرو�ص مرئية 

وتقدمي  الت�صجيل  اآلية  على  الطلبة  تعرف  تف�صيلية 

طلبات اللتحاق بالنظام. 

• نظام القبول للدرا�ضات العليا	

دائــرة  مع  بالتن�صيق  املوحد  القبول  مركز  يقوم 

املاج�صتري  بعثات  تــوزيــع  ــــاإدارة  ب العليا  الــدرا�ــصــات 

والدكتوراه تنفيذًا للتوجيهات الكرمية التي تف�صل بها 

جاللة ال�صلطان املعظم حفظه اهلل وذلك بتخ�صي�ص 

األف بعثة للدرا�صات العليا، بواقع )200( بعثة �صنويًا، 

منها )150( بعثة ملرحلة املاج�صتري و )50( بعثة ملرحلة 

الدكتوراه. و تطبيقًا ملبداأ العدالة وامل�صاواة، قام املركز 

العليا  بالدرا�صات  خا�ص  اإلكرتوين  نظام  با�صتحداث 

الت�صجيل  من  البعثات  لهذه  للتقدم  الراغبني  ميكن 

واختيار التخ�ص�صات التي يرغبون فيها خالل الفرتة 

نوفمر   30 وحتى   2011 اأكتوبر   15 من  حــددت  التي 

 .2011

القبول  بنظام  امل�صجلني  اأن عدد  بالذكر  واجلدير 

للدرا�صات العليا بلغ )2189( حتى نهاية �صهر اأكتوبر 

تخ�ص�صات  عــلــى  للتناف�ص  تــقــدمــوا  حــيــث   .2011

الدرا�صات  والقت�صاد،  والتجارة  الإدارة  منها  عديدة 

التخ�ص�صات  والبيئة،  املتجددة  الطاقة  الهند�صية، 

الطبية  الــعــلــوم  ملــجــالت  بالن�صبة  اأمـــا  ــة.  الأكــادميــي

بالتقدم  الراغبني  الأطباء  تر�صيح  ف�صيتم  وال�صحية 

اإليها من قبل املجل�ص العماين لالخت�صا�صات الطبية 

املر�صحني  حتويل  ثم  ومن  ال�صلطنة  احتياجات  ح�صب 

لنظام القبول للدرا�صات العليا.

• النظام الإح�ضائي	

اإح�صائية  بيانات  ون�صر  بجمع  يــقــوم  نــظــام  هــو 

البيانات  يف  تتمثل  الــعــايل  التعليم  عــن  تف�صيلية 

ال�صلطنة  داخــل  عــايل  تعليم  موؤ�ص�صة  لكل  التعريفية 

والعاملني  بالطلبة  اخلا�صة  البيانات  اىل  بالإ�صافة 

وبيانات  بال�صلطنة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جميع  يف 

خمتلف  على  اخلــارج  اإىل  املبتعثني  العمانيني  الطلبة 

لكل  املالية  البيانات  بجمع  اأي�صا  ويــقــوم  النفقات، 

موؤ�ص�صة. ويتوىل مركز القبول املوحد اإدارة هذا النظام 

وكذلك تدقيق وتوثيق البيانات وتوفريها اإىل موؤ�ص�صات 

البحوث  ومراكز  احلكومية  واجلهات  العايل  التعليم 

والدرا�صات واملنظمات واجلهات املعنية الأخرى.

بيانات  قــاعــدة  تــوفــري  اإىل  الــنــظــام  هــذا  يــهــدف 

اإح�صائية عن التعليم العايل يف �صلطنة عمان مل�صاعدة 

متخذي القرار يف ال�صلطنة واجلهات الأخرى يف و�صع 

ال�صرتاتيجيات واخلطط التي من �صاأنها اأن ت�صهم يف 

تو�صح  كما  ال�صلطنة،  يف  العايل  التعليم  نظام  تطوير 

هذه البيانات الإح�صائية و�صع ال�صلطنة يف التعليم بني 

دول العامل وذلك من خالل البيانات التي يتم تزويدها 

الح�صائي  بالنظام  العمل  بــداأ  الدولية.  للمنظمات 

العايل يف  التعليم  البيانات من موؤ�ص�صات  بعملية جمع 

النظام  بيانات  بجمع  املركز  يقوم  كما  2009م.  عام 

الإح�صائي خالل الفرتة من 3/1/ وحتى 5/30/ من 

كل عام.

الفصل الثاني
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اأنوع  خمتلف  يف  جديدة  حقول  ا�صتحداث  مت  كما 

البيانات وذلك للح�صول على بيانات اأ�صمل عن قطاع 

بع�ص  اإ�صافة  مت  اإنــه  اإىل  بالإ�صافة  العايل،  التعليم 

اأن حتافظ على  �صاأنها  التي من  الآلية  التدقيق  قواعد 

دقة ومنطقية البيانات. 

• الذكية 	 الــهــواتــف  تطبيقات   خــدمــات 

واخلريطة اجلغرافية اللكرتونية

القبول  نظام  بتطوير  املوحد  القبول  مركز  يقوم 

املوحد ب�صكل م�صتمر؛ وياأتي �صمن هذا التطوير اإ�صافة 

الو�صيلة  تكون  لكي  الذكية  الهواتف  تطبيقات  خدمة 

الثالثة )بعد املوقع اللكرتوين ونظام الر�صائل الن�صية( 

امل�صتخدمة يف جميع اجراءات القبول والت�صجيل، كما 

ان العمل ل زال م�صتمرا على ا�صدار خدمة اخلريطة 

امل�صتخدمني  �صتزود  والــتــي  اللكرتونية  اجلغرافية 

للموقع اللكرتوين للقبول املوحد باملعلومات والبيانات 

واجلهات  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مبواقع  اجلغرافية 

بيانات  ــك  ذل اىل  ي�صاف  الــعــايل،  بالتعليم  املعنية 

ومعلومات واح�صائيات متنوعة عن كل موؤ�ص�صة داخل 

وخارج ال�صلطنة.

• اأنظمة م�ضاعدة اأخرى	

الكرتونيني  نظامني  ا�صتحداث  مــوؤخــرا  مت  كما 

للمنح والعانات املالية اخلا�صة بالطلبة امل�صجلني على 

نفقتهم اخلا�صة داخل وخارج ال�صلطنة:

• النفقة 	 على  للدار�صني  املــالــيــة  ــات  العــان نــظــام 

اخلا�صة خارج ال�صلطنة.

• نظام املنح والعانات املالية للدار�صني على النفقة 	

اخلا�صة داخل ال�صلطنة.

2.  الفعاليات والأن�ضطة

• جــائــزة اأفــ�ــضــل بــوابــة اإلــكــرتونــيــة يف 	

جمال القطاعات التنموية �ضمن اأف�ضل 

امل�ضاريع الإلكرتونية اخلليجية

مهما  اإجنــازا  موؤخرا  املوحد  القبول  مركز  حقق 

بجائزة  فــاز  حيث  ال�صابقة،  اجنــازاتــه  اإىل  ي�صاف 

التنموية  القطاعات  جمال  يف  الكرتونية  بوابة  اأف�صل 

�صمن اأف�صل امل�صاريع اللكرتونية اخلليجية يف املوؤمتر 

عقد  والـــذي  اللكرتونية  للحكومة  الــثــاين  اخلليجي 

وحتى  2011/11/13م  من  الفرتة  يف  الكويت  بدولة 

ملركز  البيانات  تبادل  بوابة  وتعد  2011/11/15م. 

القبول املوحد حلقة و�صل اإلكرتونية بني وزارة التعليم 

املوؤ�ص�صات  وبني  املوحد  القبول  مبركز  ممثلة  العايل 

املختلفة التي لها �صلة بعملية قبول الطالب كموؤ�ص�صات 

املدار�ص،  الجتماعية،  التنمية  وزارة  العايل،  التعليم 

خالل  مــن  املقدمة  اخلــدمــات  وتختلف  واملــ�ــصــارف. 

اخت�صا�صه  ح�صب  كــاًل  لآخــر  م�صتخدم  مــن  البوابة 

ينتمي  التي  للموؤ�ص�صة  املطلوبة  والتقارير  والبيانات 

اإليها.

	  

الفصل الثاني
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• الدولية 	 للجمعية  الثالث   الجتماع 

ملنظمات القبول

القبول  مبركز  ممثلة  العايل  التعليم  وزارة  قامت 

الدولية  للجمعية  الثالث  الجــتــمــاع  بتنظيم  املــوحــد 

ملنظمات القبول خالل الفرتة من 5-6 دي�صمر 2011م 

بفندق م�صقط �صيتي �صيزنز.

وقد حظي هذا الجتماع مب�صاركة وا�صعة لعدد من 

اخلراء واملخت�صني من منظمات الت�صجيل والقبول يف 

اإىل م�صاركة عدد من  العامل، بالإ�صافة  عدد من دول 

داخل  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  واملخت�صني  اخلراء 

املعلومات  تبادل  اإىل  الجتماع  هذا  ويهدف  ال�صلطنة. 

والتجارب بني الدول الأع�صاء يف جمال القبول املوحد.

• معر�س )اإنفوكونكت 2011(	

�صارك مركز القبول املوحد يف معر�ص )اإنفوكونكت 

يناير   30 من  الفرتة  خــالل  الكويت  دولــة  يف   )2011

مبثابة  هو  والــذي  2011م،  فراير   5 وحتى  2011م 

يف  العاملية  والتطورات  التقنيات  اأحدث  لتمرير  ج�صر 

جمال تقنية املعلومات اإىل الكويت.

	  

الفصل الثاني
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جاء اإن�صاء كليات العلوم التطبيقية يف عام 2006م 

واملهارات  املعارف  ميتلكون  الذين  اخلريجني  لإعــداد 

التي يتطلبها �صوق العمل. وتتوزع على عدد من الوليات؛ 

الر�صتاق ، �صحار، نزوى، عري، �صور، �صاللة. وتقدم 

هذه الكليات �صبع برامج  اأكادميية   رئي�صية : 

تقنية املعلومات.. 1

اإدارة الأعمال الدولية . 2

درا�صات الت�صال . 3

الت�صميم . 4

الهند�صة . 5

التقنية احليوية التطبيقية. 6

معلم اللغة الإجنليزية . 7

التطبيقية   العلوم  لكليات  العامة  املديرية  وتتوىل 

لهذه  واملــالــيــة  والإداريــــة  الأكــادميــيــة  الــ�ــصــوؤون  اإدارة 

الكليات.

1.  الطلبة 

• التطبيقية 	 العلوم  كليات  يف  املقبولني 

للعام الأكادميي 2012/2011

العلوم  كليات  يف  املقبولني  الطلبة  اإجــمــايل  بلغ 

ن�صب  جاءت  وقد  وطالبة،  طالب   )2200( التطبيقية 

الذكور والإناث متقاربة اإىل حد ما مع اأف�صلية ب�صيطة 

للذكور. ت�صري بيانات اجلدول رقم )3-1( اىل اأنه:

• تقنية 	 تخ�ص�صي   يف  كــانــوا  املقبولني  مــن   %52

الدولية  الأعــمــال  اإدارة  تخ�ص�ص  و  املعلومات 

وبن�صب متقاربة 33% و29% على التوايل. 

•  اأقل ن�صبة من املقبولني كانت يف تخ�ص�صات اللغة 	

ن�صبتهم  بلغت  حيث  احليوية  والتقنية  الإجنليزية 

4% و3% فقط على التوايل.

�شكل رقم )1-3(

 الطلبة املقب�لني يف كليات العل�م التطبيقية

للعام الأكادميي 2012/2011م ح�شب التخ�ش�ص 

الفصل الثالث
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• التطبيقية 	 العلوم  بكليات  امل�ضجلون 

خالل العام الأكادميي 2012/2011م

العلوم  كــلــيــات  يف  امل�صجلني  الطلبة  عـــدد  بــلــغ  

الذكور  ميثل  وطالبات،  طالب   )8108( التطبيقية  

ومتثل   )%54( والإنـــاث   ،)3738( وعددهم   )%46(

بالتخ�ص�صات  الطلبة  ويتوزع   . طالبة   )4370( عدد 

املعلومات  تقنية  التطبيقية؛  الكليات  يف  املطروحة 

والهند�صة  الأعــمــال  واإدارة  والت�صميم  والتــ�ــصــال 

 )2-3( رقم  اجلدول  بيانات  ت�صري  احليوية.  والتقنية 

اىل الآتي:

• تقنية 	 تخ�ص�ص  يف  امل�صجلني  الطلبة  ن�صبة  بلغت 

املعلومات 31% من اإجمايل الطلبة امل�صجلني، تاله 

الت�صال  درا�ــصــات  تخ�ص�صي  متقاربة  وبن�صب 

واإدارة العمال الدولية؛ 24% و 22% على التوايل، 

 %77 ن�صبته  ما  جمتمعة  التخ�ص�صات  هذه  مثلت 

من اإجمايل الطلبة امل�صجلني.

• جاءت ن�صبة الطلبة امل�صجلني يف تخ�ص�ص التقنية 	

 52 عددهم  بلغ  حيث  الأقــل،  التطبيقية   احليوية 

طالبا وطالبة فقط وذلك لأنه تخ�ص�ص جديد مت 

طرحه حديثا

• تتفوق ن�صبة الناث على ن�صبة الذكور ب�صكل عام يف 	

الرتبية  تخ�ص�صي  با�صتثناء  التخ�ص�صات  جميع 

 %45 فيهم  النــاث  ن�صبة  بلغت  حيث  والهند�صة، 

و35% على التوايل.

جدول رقم )1-3(

 الطلبة املقب�لني يف كليات العل�م التطبيقية

 للعام الأكادميي 2012/2011م ح�شب التخ�ش�ص والن�ع

الن�شبةالإجمايلاإناثذك�رالتخ�ش�ص

33%331387718تقنية املعلومات

29%315332647اإدارة الأعمال الدولية

15%195140335درا�صات الت�صال

9%12080200الهند�صة

7%6199160الت�صميم

4%602080اإعداد معلم اللغة الإجنليزية

3%303060التقنية احليوية التطبيقية

100%111210882200الإجمايل

 100%49%51%الن�شبة

امل�صدر: ق�صم القبول مبركز اخلدمات الطالبية

الفصل الثالث
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جدول رقم )2-3(

 ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف كليات العل�م التطبيقية

 خالل العام الأكادميي 2012/2011م ح�شب التخ�ش�ص والن�ع

الن�شبةالجمايلن�شبة الناثاإناثذك�رالتخ�ش�ص

31%562523%11141409تقنية املعلومات

24%521944%9381006درا�صات الت�صال

22%541803%835968اإدارة الأعمال الدولية

9%73706%190516الت�صميم

7%45609%334275الرتبية

6%35471%304167الهند�صة

1%5652%2329التقنية احليوية التطبيقية

100%548108%37384370الجمايل

امل�صدر: ق�صم القبول مبركز اخلدمات الطالبية

�شكل رقم )2-3(

 ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف كليات العل�م التطبيقية

خالل العام الأكادميي 2012/2011م ح�شب التخ�ش�ص 

الفصل الثالث
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جدول رقم)3-3(

 ت�زيع خريجي كليات العل�م التطبيقية

خالل العام الأكادميي 2011/2010م  ح�شب التخ�ش�ص والن�ع

الن�شبةالجمايلاإناثذك�رالتخ�ش�ص

23%138233371تقنية املعلومات

23%165203368التخ�ص�صات الرتبوية

22%140202342درا�صات الت�صال

19%82211293الت�صميم

13%11491205اإدارة الأعمال الدولية

100%6399401579الإجمايل

 100%60%40%الن�شبة

امل�صدر: ق�صم املتابعة الكادميية بدائرة الرامج الكادميية

الفصل الثالث

• خريجو كليات العلوم التطبيقية للعام 	

الأكادميي 2011/2010م

بلغ اإجمايل خريجي كليات العلوم التطبيقية للعام 

وخريجة،  2011/2010م )1579( خريجا  الأكادميي 

�صكلت الإناث 60% منهم.

نالحظ من اجلدول رقم )3-3( الآتي:

• ــومــات 	 ــجــي تــخــ�ــصــ�ــصــات تــقــنــيــة املــعــل �ــصــكــل خــري

وبن�صب  الت�صال  ودرا�صات  الرتبوية  والتخ�ص�صات 

مت�صاوية تقريبا  ما ن�صبته 68% من اإجمايل اخلريجني.

• جاءت ن�صبة الإناث اأكر من ن�صبة الذكور يف جميع 	

الأعمال  اإدارة  تخ�ص�ص  با�صتثناء  التخ�ص�صات 

الدولية فقط.
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2.   الهيئة الأكادميية يف كليات العلوم 

التطبيقية

بلغ عدد اأع�صاء الهيئة الكادميية )611( اأكادمييا 

2011/2010م،  الكــادميــي  العام  خــالل  واأكــادميــيــة 

جاءت ن�صبة العمانيني منهم 32% فقط.

• على 	 احلــا�ــصــلــني  الكــادميــيــني  ن�صبة  بــلــغــت 

حملة  ان  حــني  يف   ،%54 املــاجــ�ــصــتــري  مــوؤهــل 

الدكتوراه مثلوا ما ن�صبته 34.2% من اإجمايل 

الكادمييني.

• الكادمييني 	 من  البكالوريو�ص  حملة  ن�صبة  تبلغ 

التاأ�صي�صية،  ال�صنة  مدر�صي  وهــم  فقط   %11.5

غري  ــن  م جميعهم  ان  الــبــيــانــات  ــن  م ــظ  ــالح وي

العمانيني.

• ووفقا للموؤهل العلمي فاإن ن�صبة التعمني من حملة 	

املاج�صتري بلغت 47%، يف حني كانت 19% من حملة 

الدكتوراه.

• ت�صري البيانات كذلك اىل ان ن�صبة الناث جاءت اأقل 	

من ن�صبة الذكور يف احلقل الكادميي �صواء للعمانيني 

او لغري العمانيني؛ 47% و 25% على التوايل.

جدول رقم)4-3(

ت�زيع الهيئة الأكادميية يف كليات العل�م التطبيقية ح�شب امل�ؤهل للعام الأكادميي 2011/2010م

امل�ؤهل

ن�شبة عماين

التعمني

غري عماين

الن�شبةالجمايل

املجم�عاإناثذك�راملجم�عاإناثذك�ر

11.5%044267070%000بكالوريو�ص

54.3%4712155176332%7581156ماج�صتري

34.2%1914624170209%291039دكتوراه

100%32311105416611%10491195الجمايل

100%25%75%100%47%53%الن�شبة

امل�صدر: النظام الح�صائي

�شكل رقم )3-3(

ت�زيع اأع�شاء الهيئة الأكادميية بكليات العل�م التطبيقية 

خالل العام الأكادميي 2011/2010م ح�شب ن�شبة التعمني و امل�ؤهل 

الفصل الثالث
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3.  البحث العلمي

الهيئة  اع�صاء  مهام  اهم  من  العلمي  البحث  يعد 

ي�صاهم  حيث  التطبيقية،  العلوم  كليات  يف  الأكادميية 

التي  البحوث  من  بالعديد  الأكادميية  الهيئة  اع�صاء 

امل�صاركة  او  املحكمة  العلمية  الدوريات  ن�صرها يف  يتم 

باأوراق يف املوؤمترات املحلية والدولية . 

العلمي  البحث  حركة  ت�صجيع  على  الــوزارة  وتعمل 

مركز  خالل  من  التطبيقية  العلوم  كليات  يف  ودعمها 

البحث العلمي باملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية 

الذي يقوم مبتابعة و�صع اخلطط ال�صرتاتيجية للبحث 

للم�صاريع  ال�صنوية  اخلطط  واإعــداد  باملديرية  العلمي 

للبحث  اأق�صام  املديرية  اأن�صاأت  كما  بالكليات.  البحثية 

العلمي بالكليات التي تقوم بدور فاعل يف تطوير البحوث 

وذلك من خالل ال�صتعانة بالأكادمييني والباحثني من 

العاملني بالكلية يف اداء مهامه البحثية.

العمانية  املجلة  العايل  التعليم  وزارة  ا�صدرت  وقــد 

للعلوم التطبيقية، وهي جملة ن�صف �صنوية تعني بالبحوث 

التطبيقية يف خمتلف التخ�ص�صات، وقد �صدر العدد الثالث 

يف عام )2011م(. و�صاركت فيه كليات العلوم التطبيقية 

باأربعة بحوث. وعلى م�صتوى امل�صاركة يف املوؤمترات الدولية 

فقد �صارك )12( من ال�صاتذة يف موؤمترات خارجية كما 

متت امل�صاركة بعدد )46( ملخ�صًا بحثيًا .

4.  التوجيه الوظيفي والتدريب

عمان  �صلطنة  فــاإن  املناف�صة  فيه  ت�صتد  عــامل  يف 

ابنائها  ومــهــارات  كــفــايــات  على  لالعتماد  بحاجة 

قامت  الإطــار  هذا  ويف   . امل�صتدامة  التنمية  ل�صمان 

وزارة التعليم العايل  باإن�صاء مركز التوجيه الوظيفي 

التطبيقية يف  العلوم  والتدريب يف كل كلية من كليات 

عام 2009.

اإعـــداد خريج ميتلك  اإىل  املــراكــز  هــذه  وتــهــدف 

املهارات والكفايات التي  يتطلبها  �صوق العمل وذلك 

من خالل بناء عالقات مع القطاع اخلا�ص واحلكومي 

وكذلك   ، والكفايات  املــهــارات  من  متطلباته  ملعرفة 

توجيه اخلريجني اإىل فر�ص العمل املنا�صبة .

ونظرا لأهمية التدريب يف مواقع العمل اأثناء فرتة 

على  يعمل  املركز  تعمل  املــراكــز  هــذه  فــاإن  الدرا�صة 

توفري فر�ص تدريبية لطلبتها خالل املرحلة الدرا�صية 

.كما تعمل هذه املراكز على تدريب الطلبة على كتابة 

ال�صرية الذاتية وكيفية ال�صتعداد للمقابالت للح�صول 

على الوظيفة .

الوظائف  املراكز على تنظيم معر�ص  وتعمل هذه 

الذي يعقد �صنويا يف اإحدى الكليات وي�صت�صيف املعر�ص 

ما  لتقدمي  واخلا�ص  العام  القطاع  �صركات  من  عددًا 

لديها من فر�ص عمل ووظائف وفر�ص تدريبية .
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• معر�س الوظائف يف عام 2011	

نظمت كليات العلوم التطبيقية معر�صًا للوظائف يف 

كلية نزوى �صارك فيه العديد من ال�صركات وموؤ�ص�صات 

القطاع احلكومي واخلا�ص ف�صاًل عن عدد الوزارات و 

موؤ�ص�صات التعليم العايل. 

ويهدف اإىل توفري عرو�ص عن فر�ص العمل املتوافرة 

خلريجي  واحلــكــومــيــة  اخلــا�ــصــة  العمل  قــطــاعــات  يف 

اخلريجني  الطلبة  وتعريف  التطبيقية  العلوم  كليات 

باإجراءات واأنظمة التوظيف، وتقدمي فر�صة للخريجني 

للتوا�صل وت�صويق اأنف�صهم مبا�صرة مع ممثلي ال�صركات 

ال�صوء  ت�صليط  اإىل  بالإ�صافة  امل�صاركة،  واملوؤ�ص�صات 

على الرامج والتخ�ص�صات املطروحة يف كليات العلوم 

التطبيقية.

من  الطلبة  قبل  من  كبريا  اإقــبــال  املعر�ص  �صهد 

م�صتمر  توا�صل  يف  كــانــوا  والــذيــن  الكليات،  خمتلف 

وفر  كما  امل�صاركة.  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  ممثلي  مع 

اأع�صاء  مــن  وبع�ص  عــمــداء  للقاء  فر�صة  املــعــر�ــص 

الهيئات التدري�صية والهيئات الإدارية يف كليات العلوم 

التطبيقية.

يف الوقت الذي جاء فيه  تنظيم معر�ص الوظائف 

يف كليات العلوم التطبيقية حمققًا لالأهداف املذكورة 

مبمثلي  لاللتقاء  فر�صة  اأي�صًا  وفــر  انــه  اإل  �صابقًا، 

ال�صركات واملوؤ�ص�صات امل�صاركة يف املعر�ص ل�صتطالع 

حيث  من  العايل  التعليم  خمرجات  نوعية  يف  راأيها 

وا�ــصــتــعــدادهــا  متتلكها  الــتــي  والــكــفــايــات  املـــهـــارات 

لالنخراط يف �شوق العمل.

5.  �ضمان اجلودة

تويل وزارة التعليم العايل اهتمامها ب�صمان جودة 

التي  واملوؤ�ص�صات  عام  ب�صكل  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

الهتمام  لهذا  وجت�صيدا  خا�ص.  ب�صكل  عليها  ت�صرف 

اإن�صاء ق�صم ل�صمان اجلودة يف كل كلية من كليات  مت 

جودة  �صمان  عملية  متابعة  يتوىل  التطبيقية   العلوم 

الكلية.

ووفقا لنظام  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  

تخ�صع كافة موؤ�ص�صات التعليم العايل اإىل نظام اعتماد 

موؤ�ص�صات التعليم العايل الذي يت�صمن تدقيق اجلودة، 

والتقومي مقابل املعايري.

مراحل  من  الأوىل  املرحلة  ــودة  اجل تدقيق  ويعد 

العتماد املوؤ�ص�صي والتي تعمل الهيئة على اإخ�صاع جميع 

موؤ�ص�صات التعليم العايل لها. وتهدف هذه العملية اإىل 

يف  املوؤ�ص�صة  تتخذها  التي  الإجـــراءات  فاعلية  معرفة 

لأهدافها  وفقا  النوعية  وتعزيز  اجلودة  �صمان  جمال 

املتطلبات  جانب  اإىل  لنف�صها  و�صعتها  التي  وغاياتها 

احلكومية ملوؤ�ص�صات التعليم العايل.

املرحلة  تعد  فهي  املــعــايــري  مقابل  الــتــقــومي  اأمـــا 

الثانية من مراحل العتماد املوؤ�ص�صي التي تهدف اإىل 

معايري  ا�صتوفت  قد  املوؤ�ص�صة  اأن  من  العملي  التحقق 

لها  و�صتخ�صع  الهيئة،  و�صعتها  التي  املوؤ�ص�صية  اجلودة 

اأو  التعليم العايل )حكومية  كل موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات 

خا�صة( بعد النتهاء من تدقيق اجلودة مبدة ل تزيد 

عن 4 �صنوات. 

 وقد مت النتهاء من عملية تدقيق اجلودة )املرحلة 

كلية  الأوىل من عمليات �صمان اجلودة( على كل من 

بعمل  منها  كاًل  تقوم  و�صاللة( حيث  و�صحار  )عري 

يف  املــدرجــة  التو�صيات  لتنفيذ  متكاملة  عمل  خطة 

من  واملعد  كلية  بكل  اخلا�ص  ــودة  اجل تدقيق  تقارير 

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي بعد زيارتها للكلية. 

لكلية نزوى  التدقيق  النتهاء كذلك من عملية  كما مت 

وبانتظار ت�صلم تقرير تدقيق اجلودة اخلا�ص بها.

6.  النظم اللكرتونية الأكادميية

هي  والتــ�ــصــالت  املعلومات  تقنية  اأ�صبحت  لقد 

املحرك الأ�صا�صي لعجلة التنمية يف الألفية الثالثة مما 

ومهارتهم  الأفـــراد  قــدرات  تنمية  على  العمل  يتطلب 

توجهات  مع   وان�صجاما   ، املجال  هذا  مع  التعامل  يف 

احلكومة نحو احلكومة اللكرتونية ، فاإن كليات العلوم 

التطبيقية توفر عدد من الأنظمة اللكرتونية

الفصل الثالث
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• نظام البالك بورد	

نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة 

كفاءة العملية التعليمية يف املوؤ�ص�صة التعليمية، ويعد من 

اف�صل انظمة التعليم اللكرتوين، حيث يتكون من ادوات 

على  القدرة  من  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  متكن  وو�صائل 

بناء مقررات ديناميكية وتفاعلية ب�صهولة كبرية مع ادارة 

حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنة وب�صيطة.

• نظام معلومات الطالب 	

ومقرراتهم  الطالب  بيانات  بت�صجيل  خمت�ص  نظام 

التقارير  ا�ــصــتــخــراج  اأيــ�ــصــا  يــتــم  الــدرا�ــصــيــة ومـــن خــاللــه 

والح�صائيات التي تخدم اأق�صام القبول والت�صجيل بالكليات.

• نظام الأفق	

للكتب  اآلــيــا  فهر�صا  يوفر  املكتبات  لإدارة  نظام 

بيانات  جميع  ربط  على  يعمل  كما   ، بالكلية  املتوفرة 

البيانات  تبادل  ي�صهل  مما  ال�صت  بالكليات  املكتبات 

اخلا�صة بالكتب واملراجع بني الكليات.

• الدوريات اللكرتونية	

الدوريات  خدمة  التطبيقية  العلوم  كليات  توفر   

العلمية  البحوث  توفر  التي   )EBSCO( اللكرتونية 

دعما  وذلــك  املحكمة   العاملية  الدوريات  يف  املن�صورة 

للبحث العلمي وللهيئات الأكادميية والطلبة. 

7.  الأن�ضطة الأكادميية

• العلوم 	 لكليات  ال�ضرتاتيجية   اخلطة 

التطبيقية

اخلطة  لو�صع   النهائية  باملراحل  العمل  جــاري 

ال�صرتاتيجية للكليات للفرتة ما بني 2010-2020م، 

اأو  امل�صتفيدين  كــافــة  اآراء  جمع  مت  اأن  بعد  وذلـــك 

الأ�صخا�ص واجلهات و�صناع القرار ذو ال�صلة املبا�صرة 

بكليات العلوم التطبيقية من خالل اللقاءات امليدانية 

وال�ــصــتــبــانــات الــتــي وزعـــت على الــطــالب واأعــ�ــصــاء 

الهيئة الأكادميية وذوي اخلرة والخت�صا�ص واأولياء 

الأمور لو�صع ت�صور حول ما �صتكون عليه الكليات يف 

امل�صتقبل.

• برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني 	

بغريها

العربية  باللغة  التعريف  اىل  الرنامج  هذا  يهدف 

الناطقني  الطالب  من  ل�صريحة  ال�صالمية  والثقافة 

بغري اللغة العربية، وتو�صيع دائرة التعاون بني الكليات 

التطبيقية والكليات واجلامعات يف خمتلف دول العامل. 

كما اأنه يفتح جمالت عديدة لدمج املجتمع يف اأن�صطة 

ال�صت�صافة  فكرة  خالل  من  التطبيقية  العلوم  كليات 

ال�صرية لطالب الرنامج.
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• مراجعة برامج الكليات	

القيام مبراجعة �صاملة للرامج بعد تخرج اأول دفعة 

الأكادميي   العام  التطبيقية يف  العلوم  كليات  من طلبة 

التي  التو�صيات  مراجعة  حاليا  وجاري   .2010/2009

الكليات  عمل  وخطة  اخلارجية  املراجعة  وفد  بها  قام 

املنبثقة منها.

• ــل الــ�ــضــيــا�ــضــات بــكــلــيــات الــعــلــوم 	 ــي دل

التطبيقية

ال�صيا�صات  دليل  اإ�ــصــدار  يف  العمل  كذلك  جــاري 

جلنة  انتهت  اأن  بعد  وذلك  التطبيقية،  العلوم  لكليات 

ال�صيا�صات غري  ال�صيا�صات من مراجعة وحتديد كافة 

لتنظيم  الكليات  اإليها  حتتاج  والتي  بالكليات  املتوفرة 

مت  وقد   . بها  تقوم  التي  والإجـــراءات  العمليات  كافة 

ذلك من خالل ت�صكيل جمموعة من فرق العمل املكونة 

من اأع�صاء من الكليات واملديرية العامة لكليات العلوم 

التطبيقية لتطوير اأو مراجعة �صيا�صات الكليات. كما مت 

ت�صكيل نظام لإدارة ال�صيا�صات بالكليات يحدد املراحل 

اأو  اأثناء مراجعتها  �صيا�صة  بها كل  اأن متر  ينبغي  التي 

وال�صتطالع،  الدرا�صة  مرحلة  منها:  والتي  اإعدادها 

مرحلة  بال�صيا�صة،   الوعي  ورفــع  ال�صت�صارة  مرحلة 

العتماد ، ومرحلة مراجعة ال�صيا�صة.

• العلوم 	 كليات  خريجي  م�ضح   م�ضروع 

التطبيقية )حملة اأنا خريج(

 2006 عــام  يف  التطبيقية  العلوم  كليات  تاأ�ص�صت 

الدولية،  الإدارة   : رئي�صية  برامج  اأربع  الكليات  وتقدم 

املــعــلــومــات.  وتــكــنــولــوجــيــا  التــ�ــصــال،   ، الت�صميم 

وتخرجت الدفعة الأوىل من الكلية يف العام الأكادميي  

2010/2009م. وا�صتمرارا لتطبيق نظام م�صح خريجي 

التعليم العايل ب�صورة دورية تقوم وزارة التعليم العايل 

حاليا مب�صح خلريجي كليات العلوم التطبيقية.

التطبيقية  العلوم  كليات  خريجي  امل�صح  ي�صتهدف 

كافة  يف خمتلف التخ�ص�صات، وبلغ عدد امل�صتهدفني 

ال�صتبانة  ت�صميم  مت  وقد   . وطالبة  طالبا   )3258(

اخلا�صة بامل�صح بالتعاون مع رووؤ�صاء الأق�صام والهيئات 

تقييمها من خراء  الكليات ومن ثم مت  الأكادميية يف 

خمت�صني يف هذا املجال. ويتم جمع بيانات امل�صح من 

اللكرتوين  املوقع  على   اللكرتونية  ال�صتبانة  خالل 

.www.ogss.gov.om للم�صروع

وقد مت تد�صني امل�صروع بتاريخ 22 مايو 2012م وما 

زال امل�صح يف مرحلة جمع البيانات. وقد �صاحب تد�صني 

امل�صروع حملة اإعالمية )اأنا خريج( يف ال�صحف اليومية 

وا�صتخدام  والتلفزيون،  الذاعة  من  العالم  وو�صائل 

الر�صائل الن�صية للم�صتهدفني بامل�صح بهدف التعريف 

بامل�صروع واحلث على امل�صاهمة فيه.

	  

الفصل الثالث



40
التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

8.  الن�ضطة الطالبية

• الرحلة الطالبية	

اأوىل  بت�صيري  التطبيقية  الــعــلــوم  كــلــيــات  بــــداأت 

الرحالت الطالبية اخلارجية عام 2000م، بعد درا�صة 

مقرتح تقدمت به اآنذاك لدفع احلركة الطالبية والعمل 

الآن(  التطبيقية  )العلوم  الرتبية  كليات  يف  الطالبي 

وذلك لتحقيق اأكرث من هدف منها فتح مدارك ومعارف 

ــدول  وال الطلبة مــن خــالل الطـــالع على احلــ�ــصــارات 

الأخرى ، كذلك ت�صجيع الطلبة على امل�صاركة بفعالية يف 

اأن�صطة الكلية وفعالياتها وحتقيق ال�صراكة بني الطالب 

املجتمعات  تعريف  اإىل  تهدف  كما  الكلية،  وجمتمع 

والدول الأجنبية بال�صلطنة وموؤ�ص�صاتها التعليمية.

العديد  تنظيم  مت  عاما  ع�صرة  اثنتي  مدى  وعلى 

العربية  العامل  دول  من  لكثري  الطالبية  الرحالت  من 

اأق�صى  اإىل  الــ�ــصــرق  اأقــ�ــصــى  ومــن  والأجــنــبــيــة  منها 

الغرب، فعلى �صبيل املثال متت زيارة ال�صني وماليزيا 

وهولندا  والرنويج  واأملانيا  وفرن�صا  املتحدة  والوليات 

�صعيد  وعلى  وغريها،  وبيالرو�صيا  وفرن�صا  وفنلندا 

الدول العربية م�صر والأردن واملغرب والكويت و�صوريا 

ولبنان، ومتت يف عام 2011م زيارة الوليات املتحدة 

الأمريكية واجلمهورية الرتكية.

• امللتقى الطالبي	

تقيم املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية �صنويا 

ويكون   ، التطبيقية  العلوم  كليات  لطلبة  الطالبي  امللتقى 

الكليات التطبيقية. يعد هذا امللتقى  اإحدى  يف ا�صت�صافة 

فر�صة للطالب لعر�ص اأعمالهم واأن�صطتهم، بالإ�صافة اىل 

تبادل الفكار واللتقاء مع باقي طلبة الكليات الخرى.

• اليام امل�ضرحية	

تهدف الأيام امل�صرحية اإىل �صقل خرات ومهارات 

ت�صميم  من  الأكادميية  التخ�ص�صات  وربــط  الطلبة 

ونظم معلومات وات�صالت وغريها بالأن�صطة الطالبية، 

كليات  اإحــدى  رعاية  وحتت  �صنويا  ــام  الأي هذه  وتقام 

العلوم التطبيقية.

	  

الفصل الثالث
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8.  الفعاليات والأن�ضطة

اخلطط  بو�صع  التطبيقية  الــعــلــوم  كليات  تــقــوم 

بها  العاملة  الهيئات  لتطوير  العمل  وور�ــص  التدريبية 

الأكادميية  وامل�صتجدات  التقنيات  بــاأحــدث  ومتدها 

كما  بالكليات،  العمل  تطوير  يف  ت�صهم  التي  والفنية 

تويل هذه الكليات اهتمام متميز بالأن�صطة وامل�صابقات 

الطالبية التي ترثي العملية التعليمية بالكليات وت�صقل 

من  للكليات  وا�صحة  ب�صمة  وت�صع  الطالب  مواهب 

تقيمها  التي  الفعاليات  خمتلف  يف  م�صاركاتها  خالل 

موؤ�ص�صات التعليم العايل داخل وخارج ال�صلطنة، حيث 

ت�صع الكليات خطط �صنوية لتنفيذ هذه اجلوانب. جتدر 

التطبيقية ل  العلوم  كليات  اأن دور  اإىل  الإ�صارة كذلك 

يقت�صر على عملية التدري�ص فقط ، بل يتعدى لي�صمل 

املحا�صرات  من  العديد  نفذت  فقد   ، املجتمع  خدمة 

والفعاليات خلدمة املجتمع وقد قدمت الكليات يف عام 

2011م )204( ن�شاط وفعالية خلدمة املجتمع. 

	  

جدول رقم )5-3(

اإجمايل الأن�شطة والفعاليات املقامة يف كليات العل�م التطبيقية

خالل العام الأكادميي 2011/2010م

اإجمايل�شاللهعربينزوى�ش�ر�شحارالر�شتاقالكلية

615556214873314ور�ص العمل وبرامج التدريب

5356809489255الأن�صطة وامل�صابقات الطالبية

791847451628233املوؤمترات والندوات

371040165942204فعاليات وم�صاركات خدمة املجتمع

73191622067الإ�صدارات

172427234املعر�ص

2541442461091801741107الإجمايل

امل�صدر: ق�صم الح�صاء باملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية

الفصل الثالث
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ل  جــزءُا  اخلا�ص  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  ت�صكل 

مبا  وذلــك  بال�صلطنة،  التعليمية  املنظومة  من  يتجزاأ 

وت�صهيالت ل�صتيعاب طلبة  درا�صية  برامج  تقدمه من 

التعليم العايل. وتقوم وزارة التعليم العايل بالإ�صراف 

خالل  مــن  اخلا�صة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  هــذه  على 

التي  اخلا�صة  والكليات  للجامعات  العامة  املديرية 

قامت بو�صع  الأنظمة والت�صريعات واللوائح التنظيمية 

والإ�صراف  املوؤ�ص�صات  هذه  اإن�صاء  لعملية  والتنفيذية 

عليها ، وال�صوابط ملعايري �صمان اجلودة فيها ، ف�صال 

عن  تنظيم عالقتها باملوؤ�ص�صات  الأخرى يف املجتمع.

1.  موؤ�ض�ضات التعليم العايل اخلا�س

للعام  اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  عدد  بلغ 

الكادميي 2011/2010م  )26(موؤ�ص�صة تعليمية منها 

جامعية.  كلية   )19( وعــدد  خا�صة  جامعة   )7( عدد 

موؤ�ص�صات  ــع  رب حـــوايل  اخلا�صة  اجلــامــعــات  وت�صكل 

كليات  املتبقية  والن�صبة  اخلــا�ــصــة،  الــعــايل  التعليم 

ال�صلطنة،  حمافظات  خمتلف  على  متوزعة  جامعية 

�صكل )1-4(.

التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  2.   امل�ضجلون 

الأكادميي  للعام  اخلا�س   العايل 

2011/2010م

بلغ اإجمايل الطلبة امل�صجلني يف موؤ�ص�صات التعليم 

2011/2010م  الأكـــادميـــي  لــلــعــام  اخلــا�ــص  ــعــايل  ال

من   %45 ــوايل  ح ميثلون  وطالبة،  طالبا   )38984(

الوىل  املرحلة اجلامعية  امل�صجلني يف  الطلبة  اإجمايل 

عدد  وبلغ  بال�صلطنة.  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  داخل 

من    ،%59 ميثل   مــا  وهــو  طالبة   )23002( ـــاث   الإن

اإجمايل امل�صجلني يف حني بلغ عدد الذكور  )15982( 

طالبًا وهو ما ي�صكل )41%(، �صكل ) 2-4 (.

• العايل 	 التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  امل�ضجلون 

اخلا�س  ح�ضب املوؤ�ض�ضة التعليمية 

العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  امل�صجلني  الطلبة  يتوزع 

الطاقة  على  ذلــك  ويعتمد  متفاوتة  بن�صب  اخلــا�ــص 

نزوى  جامعة  اإن   ويالحظ  موؤ�ص�صة.  لكل  ال�صتيعابية 

�صحار  جامعة  تليها  امل�صجلني  من   )%15( ا�صتوعبت 

ا�صتوعبت  حني  يف   ،)%6  ( ظفار  وجامعة   ،)%10(

 ، امل�صجلني  اإجــمــايل  مــن   )%60( اخلا�صة  الكليات 

جدول )4-1 (. وي�صكل الطلبة امل�صجلون يف اجلامعات 

اخلا�صة )%40(.

وي�صري اجلدول )4 - 1( اإىل تفاوت ن�صبة الناث 

اأكرث  اأن  حيث  اخلا�ص؛  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف 

من 88% من امل�صجلني يف  كلية مزون والكلية العلمية 

جند  املقابل  اجلانب  يف  النــاث،  من  هم  للت�صميم 

عمان  كلية  يف  الغلبية  �صكلوا  امل�صجلني  الذكور  اأن 

والدارة  للهند�صة  الدولية  والكلية  الدولية  البحرية 

التي  التخ�ص�صات  مع  يتوافق  وهــذا   ،%78 وبن�صبة 

كلية  اأن  اىل  ال�صارة  وجتدر  الكليات.  هذه  تطرحها 

الزهراء خم�ص�صة لالإناث فقط.

�شكل رقم )1-4(

ت�زيع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�ص ح�شب ن�ع امل�ؤ�ش�شة

�شكل رقم )2-4(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف التعليم العايل اخلا�ص ح�شب الن�ع

الفصل الرابع



46
التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

جدول رقم )1-4(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�ص للعام الأكادميي 2011/2010م ح�شب امل�ؤ�ش�شة و الن�ع.

الن�شبةالجمايلن�شبة الإناث اإناثذك�رامل�ؤ�ش�شة التعليمية

15%805944%12124732جامعة نزوى

10%684020%12772743جامعة �صحار

6%602338%9241414جامعة ظفار

6%612239%8841355اجلامعة العربية املفتوحة

1%63380%141239جامعة الرميي

1%68250%80170اجلامعة الأملانية للتكنولوجيا يف عمان

1%57203%87116جامعة ال�صرقية

8%472934%15411393كلية ال�صرق الأو�صط لتقنية املعلومات

7%302556%1800756كلية كالدونيان الهند�صية

5%262086%1534552كلية اخلليج

4%591754%7171037كلية الرميي

4%461662%898764كلية جمان

3%451336%734602كلية م�صقط

*

3%661289%435854كلية الدرا�صات امل�صرفية واملالية

3%541159%536623كليات وجلات للعلوم التطبيقية

2%22963%750213الكلية الدولية للهند�صة والإدارة

2%100957%957كلية الزهراء للبنات

2%51950%468482كلية �صور اجلامعية

2%87922%123799كلية عمان الطبية

2%63902%335567الكلية احلديثة للتجارة والعلوم

2%22878%686192كلية عمان البحرية الدولية

2%89865%97768كلية مزون

2%91741%68673الكلية العلمية للت�صميم

2%49613%312301كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

1%58501%208293كلية عمان لل�صياحة

1%81289%55234كلية عمان لطب الأ�صنان

1%68253%80173كلية البيان

100%5938984%1598223002الجمايل

امل�صدر: النظام الح�صائي

• والبالغ 	 العايل اخلا�ص  التعليم  املركزي( اىل موؤ�ص�صات  البنك  لإ�صراف  واملالية ) تخ�صع  امل�صرفية  الدرا�صات  كلية  اإ�صافة  مالحظة: متت 

عددها )26( موؤ�ص�صة تعليمية لوجود ر�صوم درا�صية للدرا�صة فيها.

الفصل الرابع
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جدول رقم )2-4(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة

للعام الكادميي 2011/2010م ح�شب التخ�ش�ص والن�ع

الن�شبةالإجمايلن�شبة الإناث اإناثذك�رالتخ�ش�ص

25.1%499769%49544815الإدارة والتجارة

23.3%569101%40035098تكنلوجيا املعلومات

15.6%346073%39912082الهند�صة والتكنولوجيا املرتبطة بها

10.5%844095%6753420الثقافة واملجتمع

7.3%872836%3602476ال�صحة

6.0%542332%10831249ل ينطبق

4.1%901596%1601436الفنون الإبداعية

3.1%961215%501165الرتبية

2.0%84773%125648العلوم الطبيعية والفيزيائية

1.9%54751%342409العمارة والإن�صاء

0.6%35243%15984الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

0.3%49133%6865اخلدمات ال�صخ�صية

0.2%8267%1255الدين و الفل�صفة

100%5938984%1598223002الإجمايل

امل�صدر: النظام الح�صائي

الفصل الرابع

• العايل 	 التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  امل�ضجلون 

اخلا�س  ح�ضب التخ�ض�س

برامج  اخلا�ص  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تطرح 

اأكادميية متنوعة،  بالإ�صافة اإىل وجود كلية متخ�ص�صة  

بــاأن  البيانات  وت�صري  الهند�صية.  الــرامــج  طــرح  يف 

الطلبة امل�صجلني بالتعليم العايل اخلا�ص يرتكزون يف 

ثالث تخ�ص�صات: اإدارة الأعمال )25%( ، تكنولوجيا 

كما   .)%16( حــوايل  الهند�صة   ،  )%23( املعلومات 

يالحظ قلة ن�صبة الطلبة امل�صجلني يف  تخ�ص�ص العلوم 

الطبيعية والفيزيائية )2%(، جدول )2-4(.

اأكرث  الإناث ميثلن  اأن  لنا اجلدول اىل  كما يو�صح 

من 90% من امل�صجلني يف تخ�ص�صيي الفنون البداعية 

والرتبية، يف حني جاءت اأقل ن�صبة لالإناث يف تخ�ص�صي 

والبيئة  والزراعة  بها  املرتبطة  والتكنولوجيا  الهند�صة 

لكال   %35 عن  تزيد  ل  وبن�صبة  بها  املرتبطة  والعلوم 

التخ�ص�صني.
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• امل�ضجلون يف التعليم العايل اخلا�س يف 	

نوع  ح�ضب  الأوىل  اجلامعية  املرحلة 

التمويل

اخلا�صة  النفقة  على  امل�صجلني  الطلبة  عــدد  بلغ 

يف موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�ص )26291( طالبا 

وطالبة  وهو ما ي�صكل ) 67%( من اإجمايل امل�صجلني، يف 

حني بلغ عدد طلبة البعثات واملنح الداخلية )12693( 

اإجمايل  الثلث من  طالبا وطالبة وهو ما ميثل حوايل  

امل�صجلني، �صكل رقم )3-4(.

�شكل رقم )3-4(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف املرحلة ا التعليم العايل اخلا�ص

للعام الأكادميي 2011/2010م ح�شب ن�ع التم�يل

الفصل الرابع

• العايل 	 التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  امل�ضجلون 

اخلا�س ح�ضب املوؤهل 

التعليم  موؤ�ص�صات  يف  امل�صجلني  الطلبة  عــدد  بلغ 

)اأو  البكالوريو�ص  للح�صول على موؤهل  العايل اخلا�ص 

ما  وهو  البكالوريو�ص( 21394  قبل  �صهادة تخ�ص�صية 

ميثل حوايل )55%(  من اإجمايل امل�صجلني، يف حني اأن 

ن�صبة امل�صجلني للح�صول على موؤهل الدبلوم )اأو الدبلوم 

التخ�ص�صي( مل تتجاوز )44%( ويالحظ ان ان ن�صبة 

الإناث كانت الأعلى يف كال املوؤهلني ، جدول ) 3-4(.

جدول رقم )3-4(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�ص

للعام الأكادميي 2011/2010م ح�شب امل�ؤهل والن�ع

الن�شبةالإجمايلن�شبة الإناثاإناثذك�رن�ع امل�ؤهل

54.88%6021394%846812926بكالوريو�ص/�صهادة تخ�ص�صية

43.55%5716978%73839595دبلوم/ دبلوم تخ�ص�صي

1.57%79612%131481غري مبني

100%5938984%1598223002الجمايل

امل�صدر: النظام الح�صائي.
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موؤ�ض�ضات  يف  الأكادميية  2.   الهيئة 

التعليم العايل اخلا�س

موؤ�ص�صات  يف  الأكادميية   الهيئة  اأع�صاء  عدد  بلغ 

العام  خالل  ع�صوا   )1877( اخلا�ص  العايل  التعليم 

العمانيني  ن�صبة  وكانت   2011/2010م،  الأكــادميــي 

منهم 18% فقط، جدول )4-4(. ويالحظ من اجلدول 

الآتي :

• موؤهل 	 على  احلا�صلني  الكــادميــيــني  ن�صبة  بلغت 

املاج�صتري 53%، يف حني ان حملة الدكتوراه �صكلوا  

ما ن�صبته 24% من اإجمايل الكادمييني.

• اإجــمــايل 	 مــن  الــبــكــالــوريــو�ــص  حملة  ن�صبة  بلغت 

الكادمييني 20% و �صكل العمانيون منهم %41 .

• بلغت ن�صبة التعمني من حملة املاج�صتري 13% و %5 	

من حملة الدكتوراه.

• جاءت ن�صبة الإناث اأقل من ن�صبة الذكور يف احلقل 	

الأكادميي �صواء للعمانيني او لغري العمانيني.

جدول رقم)4-4(

ت�زيع الهيئة الأكادميية يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�ص

ح�شب امل�ؤهل للعام الأكادميي 2011/2010م

امل�ؤهل

ن�شبة عماين

التعمني

غري عماين

الن�شبةالجمايل

املجم�عاإناثذك�راملجم�عاإناثذك�ر

2%431292137%9716دبلوم/تخ�ص�صي

بكالوريو�ص/�صهادة 

تخ�ص�صية

52102154%41110108218372%20

دبلوم عايل/دبلوم 

الدرا�صات العليا

145%23891722%1

53%13461397858989%8942131ماج�صتري

24%534387430454%22224دكتوراه

0%03  100%3 3اأخرى

100%1893461015441877%176157333الجمايل

  100%40%60% 100%47%53%الن�شبة

امل�صدر: النظام الح�صائي.

الفصل الرابع
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3.  البحث العلمي

بحركة  اخلــا�ــص  الــعــايل  التعليم  موؤ�ص�صات  ت�صاهم 

يقوم  التي  الأبحاث  ال�صلطنة من خالل  العلمي يف  البحث 

بع�ص  ح�صلت  وقد   ، فيها  الأكادميية  الهيئة  اأع�صاء  بها 

موؤ�ص�صات التعليم العايل على منح بحثية من جمل�ص البحث 

لالأبحاث  تقدم   التي  البحثية  املنح  برنامج  العلمي �صمن 

هذه  تعمل  كما  ال�صلطنة.  يف  التنمية  ق�صايا  تخدم  التي 

املوؤ�ص�صات على عقد املوؤمترات  العلمية الدولية واملحلية التي 

ي�صارك فيها عدد من الباحثني من ال�صلطنة وخارجها. كما 

يقوم العديد من الباحثني يف هذه املوؤ�ص�صات بن�صر البحوث 

التخ�ص�صات.  خمتلف  يف  املحكمة  العاملية  الدوريات  يف 

البيئة  توفري  على  املوؤ�ص�صات  هــذه  تعمل  ذاتــه  الوقت  يف 

العلمية  الدوريات  توفري  فيها من خالل  للباحثني  البحثية 

اللكرتونية ، وامل�صادر واملراجع املطلوبة. 

4.  التوجيه الوظيفي

اخلا�صة  والكليات  اجلامعات  معظم  يف  تتوافر 

الوظيفي حيث  ــاد  والر�ــص الــطــالب  مــراكــز خلــدمــات 

تقوم هذه املراكز على تنظيم توفري فر�ص التدريب يف 

التن�صيق  الدرا�صة من خالل  العمل خالل فرتة  مواقع 

مع موؤ�ص�صات العمل املختلفة كما تقوم مب�صاعدة الطلبة 

اعــداد  مثل  التوظيف  يف  الوىل  اخلــطــوات  اخــذ  يف 

ال�صري الذاتية ، وتوفري معلومات البحث عن الوظائف 

اخلريجني  مع  والتوا�صل  املقابالت  وتنظيم  ال�صاغرة 

موؤ�ص�صات  مــن  الــعــديــد  بـــدات  وقـــد  الــتــوظــيــف.  بــعــد 

اخلريجني  جمعيات  باإن�صاء  اخلا�ص  العايل  التعليم 

مع  وكذلك  بينهم  فيما  فيها اخلريجني  يتوا�صل  حيث 

موؤ�ص�صة   )18( اأن  اإىل  الإ�ــصــارة  وجتــدر  موؤ�ص�صاتهم. 

من موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�ص �صاركت يف م�صح 

التعليم  وزارة  نفذته  الــذي  العايل   التعليم  خريجي 

العايل يف عام 2010 واأعلنت نتائجه يف 2011م. 

5.  �ضمان اجلودة

�صمان  بــدائــرة  ممثلة  العايل  التعليم  وزارة  تعمل 

اخلا�صة  والكليات  باجلامعات  العامة  باملديرية  اجلودة 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  بني  اجلــودة  ثقافة  ن�صر  على 

اخلا�ص واملجتمع املحلي. كما تقوم مبتابعة اأداء موؤ�ص�صات 

التعليم العايل اخلا�ص والتزامها مبعايري تطبيق اجلودة 

العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  امليدانية  الزيارات  خالل  من 

اجلــودة  م�صتوى  عن  التقارير  اإعــداد  ثم  ومــن  اخلا�ص 

تقدمها.  التي  الأكادميية  والرامج  املوؤ�ص�صات  هذه  يف 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  معظم  قامت  ذاته  الوقت  يف 

تتوىل  فيها  اجلــودة  ل�صمان  اأق�صام  او  وحــدات  باإن�صاء 

القيام مبتابعة اآليات �صمان اجلودة يف املوؤ�ص�صة.

الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  لآليات  ووفقا 

تخ�صع  اخلا�ص  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  جميع  فــاإن 

ملرحلة تدقيق اجلودة وفق جدول زمني و�صعته الهيئة. 

وقد قامت الهيئة بتدقيق )15( موؤ�ص�صة لغاية الآن وقد 

مت ن�صر تقارير تدقيق اجلودة  لكل موؤ�ص�صة على املوقع 

اللكرتوين للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.  
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6.  خدمة املجتمع

ملوؤ�ص�صات  الثالثة  الر�صالة  املجتمع  خدمة  تعتر 

العلمي،  والبحث  التعليم  ر�صالتي  بعد  العايل  التعليم 

باأهمية  اخلا�صة  والكليات  اجلامعات  مــن  واإدراكــــًا 

والبحثية  والفنية  التعليمية  واأن�صطتها  خدماتها 

الفعاليات  من  العديد  بتقدمي  تقوم  املجتمع   خلدمة 

و  الأفـــراد  احتياجات  تلبي  التي  و  العام  مــدار  علــى 

املجالت،   و اخلا�صة يف خمتلف  املوؤ�ص�صات احلكومية 

الآيل  احلا�صـــب  لقيادة  الدولية  الرخ�صة  دورات  مثل 

يف  ودورات   .IELTS لمتحان  التح�صـري   .)ICDL(

يف  مركزة  مقررات  اإىل  بالإ�صافة  الجنليزية،  اللغة 

والكليات  اجلامعات  تقوم  كما  خمتلفة.   تخ�ص�صات 

التثقيفية  الـــنـــدوات  مــن  الــعــديــد  بتنظيم  اخلــا�ــصــة 

املجتمع  تهم  التي  املوا�صيع  تتناول  التي  والتوعوية  

املحلي.

7.  املباين واملرافق الأ�ضا�ضية

قيام  ب�صرورة  العايل  التعليم  وزارة  خلطة  تاأكيد 

التي  املالئمة  املباين  بتوفري  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

وتتوافر  التعليمية  املباين  ومعايري  موا�صفات  ت�صتويف 

الف�صول  حيث  مــن  ال�صا�صية  والبنى  املــرافــق  فيها 

ومباين  واملــخــتــرات،  التعلم،  ومــ�ــصــادر  الــدرا�ــصــيــة، 

عن  ف�صال   ، والإداريـــــة  الأكــادميــيــة  الهيئة  اأعــ�ــصــاء 

الرتفيه  وو�صائل  باملالعب  اخلا�صة  واملرافق  املطاعم 

للطلبة مع توفر �شروط المن وال�شالمة، فقد بلغ عدد 

اىل  انتقلت  التي  اخلا�ص  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

باقي  الدائمة  )18( موؤ�ص�صة، يف حني تعمل   مبانيها 

املوؤ�ص�صات حاليا على اعداد مبانيها اجلديدة.

8.   اإجنازات واأن�ضطة املديرية العامة 

للعام  للجامعات والكليات اخلا�ضة 

2011م

• اجلامعات 	 روؤ�ــصــاء  مع  ال�صنوي  الجتماع  عقد 

وعمداء الكليات اخلا�صة برئا�صة �صعادة الدكتور 

باملديرية  امل�صوؤولني  وبح�صور  الــــوزارة  وكيل 

بتاريخ 2011/5/1م.

• لإعــداد 	 ال�صرت�صادي  الدليل  وترجمة  اإعـــداد 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اإن�صاء  جدوى  درا�صة 

اخلا�ص.

• ا���ش��ت��ك��م��ال ال��ع��م��ل ب�����ش��واب��ط و����ش���روط تعيني 	

بال�صوابط  العمل  بدء  املتوقع  ومن  الأكادمييني 

ــــعــــام الأكـــــادميـــــي  اجلـــــديـــــدة مــــع مــطــلــع ال

.2013/2012
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• العليا 	 الـــدرا�ـــصـــات  ــحــة  لئ ــودة  ــص مــ� اإعــــــداد 

التعليم  موؤ�ص�صات  جلنة  قبل  من  واعتمادها 

ا�صت�صدار  على  العمل  حاليًا  ويجري  العمانية 

قرار وزاري ب�صاأنها.

• اإعداد م�صودة لئحة جمال�ص الأمناء مبوؤ�ص�صات 	

التعليم العايل اخلا�ص ومن املتوقع ا�صت�صدارها 

بقرار وزاري يف العام 2012م.

• التعليم 	 موؤ�ص�صات  ممثلني  مع  عمل  ور�صة  عقد 

الآلية اجلديدة  م�صودة  ملناق�صة  العايل اخلا�ص 

للرتخي�ص الراجمي يف مايو 2011م.

• ــاد اآلـــيـــة جـــديـــدة لــرتخــيــ�ــص الــرامــج 	 ــم ــت اع

اخلا�ص  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  الأكادميية 

بال�صتعانة مبقيمني خارجيني.

• الأداء 	 مــوؤ�ــصــرات  مــ�ــصــروع  عــلــى  الــعــمــل  ـــدء  ب

ور�صة  وعقد  اخلا�ص  العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات 

قطاع  ملمثلني  امل�صروع  تنفيذ  اآليات  ل�صرح  عمل 

التعليم العايل اخلا�ص يف دي�صمر 2011م.

• للطلبة 	 التعريفي  الــرنــامــج  دلــيــل  ــدار  اإ�ــص

املــ�ــصــتــجــديــن مبــوؤ�ــصــ�ــصــات الــتــعــلــيــم الــعــايل 

اخلا�ص.

• اإعداد وثيقة ا�صرت�صادية لرتقية اأع�صاء الهيئات 	

العايل  التعليم  مبوؤ�ص�صات  العاملني  الأكادميية 

اخلا�ص.

• بعد 	 تولوز  جلامعة  فــرع  باإن�صاء  قــرار  اإ�ــصــدار 

على  العمل  مت  كما  الإن�صاء  متطلبات  ا�صتكمال 

ا�صتكمال م�صاريع اأخرى مرفوعة للوزارة.

• اجلودة 	 تدقيق  تقارير  تو�صيات  ومتابعة  حتليل 

والتي  خا�صة  عايل  تعليم  موؤ�ص�صات   )7( لعدد 

انتهت هيئة العتماد الأكادميي من تدقيقها يف 

العام 2011/2010/2009.
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1.  البعثات واملنح الداخلية 

واملنح  البعثات  مــن  عــدد  �صنويا  احلكومة  تقدم 

العام  التعليم  دبلوم  من  اخلريجني  للطلبة  الداخلية 

اجلامعات  اإحـــدى  يف  اجلامعية  درا�ــصــتــهــم  لإكــمــال 

البعثات  هذه  من  جزء  ويخ�ص�ص  اخلا�صة.  والكليات 

والدخل  الجتماعي  ال�صمان  اأ�صر  اأبناء  من  للطلبة 

من  ال�صريحة  هــذه  م�صاعدة  بهدف  وذلــك  املــحــدود؛ 

ومن  العايل  التعليم  فر�صة  توفري  خالل  من  املجتمع 

اأ�شر منتجة  ثم النخراط يف �شوق العمل مما يجعلها 

ومعتمدة على نف�صها.

�صاحب  توجيهات  على  وبــنــاًء  2011م؛  عــام  ويف 

اجلاللة ال�صلطان قابو�ص املعظم ـــ حفظه اهلل ورعاه ـــ 

جلميع  العام  للتناف�ص  داخلية  بعثة   )7000( توفري  مت 

املوجودة  الداخلية  واملنح  البعثات  اإىل  ت�صاف  الطلبة، 

م�صبقًا، جدول رقم )1-5(.

جدول رقم )1-5(

ت�زيع البعثات واملنح الداخلية خالل عام 2011م

العددالبعثات واملنح الداخلية

1500بعثات درا�صية لأبناء اأ�صر ال�صمان الجتماعي

638بعثات جزئية لأبناء الدخل املحدود )ر�صوم درا�صية فقط(

100منح درا�صية للبكالوريو�ص يف كلية عمان البحرية

70عدد من البعثات لدرا�صة الطب بكلية عمان الطبية

65بعثات درا�صية لدرا�صة طب وجراحة الأ�صنان بكلية عمان لطب الأ�صنان

500املنح اخلا�صة بالفتيات العمانيات

7000منح خا�صة بالتناف�ص العام

9873املجم�ع

امل�صدر: دائرة البعثات الداخلية
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�شكل رقم )1-5(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف برنامج البعثات واملنح الداخلية للعام الأكادميي 2011/2010م ح�شب الن�ع 

جدول رقم )5-2(امل�صدر: النظام الإح�صائي 

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف اجلامعات والكليات اخلا�شة �شمن برنامج البعثات واملنح الداخلية 

للعام الأكادميي 2011/2010م ح�شب التخ�ش�ص والن�ع

الن�شبةالإجمايلن�شبة الإناثاإناثذك�رالتخ�ش�ص الرئي�شي

21%622655%10001655تكنولوجيا املعلومات

21%422612%15061106الهند�صة والتكنولوجيا املرتبطة بها

20%532591%12251366الإدارة والتجارة

9%811201%227974الثقافة واملجتمع

9%811189%220969ال�صحة

8%551039%464575ل ينطبق

4%87461%61400الفنون الإبداعية

2%66265%89176العلوم الطبيعية والفيزيائية

2%56255%112143العمارة والإن�صاء

2%93216%16200الرتبية

1%51135%6669الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة بها

1%5472%3339اخلدمات ال�صخ�صية

0%502%11الدين و الفل�صفة

 6012693%50207673الإجمايل

امل�صدر: النظام الإح�صائي

• الــبــعــثــات 	 بـــرنـــامـــج  يف  ــون  ــل ــج ــض ــ� امل

ــي  ــادمي ــنــح الــداخــلــيــة لــلــعــام الأك وامل

2011/2010م ح�ضب النوع

بلغ اإجمايل الطلبة امل�صجلني يف اجلامعات والكليات 

للعام  الداخلية  واملنح  البعثات  اخلا�صة �صمن برنامج 

وطالبة،  طالبا   )12693( 2011/2010م  الأكادميي 

�صكل الذكور ما ن�صبته40%، والإناث 60% من اإجمايل 

الطلبة امل�صجلني.

• الــبــعــثــات 	 بـــرنـــامـــج  يف  ــون  ــل ــج ــض ــ� امل

ــي  ــادمي ــنــح الــداخــلــيــة لــلــعــام الأك وامل

2011/2010م، ح�ضب التخ�ض�س

تركزت غالبية الطلبة امل�صجلني يف برنامج البعثات واملنح 

 ، والهند�صة  املعلومات،  تكنولوجيا  الداخلية يف تخ�ص�صات 

اإجمايل  من   %62 ن�صبته  ما  �صكلوا  حيث  والتجارة  والدارة 

واأ�صارت   .)2-5( رقم  جدول  الرنامج،  هذا  يف  امل�صجلني 

التخ�ص�صات  كافة  يف  كانت  الناث  ن�صبة  اأن  اإىل  البيانات 

اأعلى من ن�صبة الذكور با�صتثناء تخ�ص�ص الهند�صة.
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ميثلون ما ن�صبته )64%( من اإجمايل الطلبة امل�صجلني 

يف البعثات واملنح الداخلية، يف حني بلغ اجمايل الطلبة 

البكالوريو�ص )4275(  امل�صجلني للح�صول على موؤهل 

طالبا وطالبة مثلوا ما ن�صبته )34%( من اجمايل طلبة 

البعثات واملنح الداخلية، جدول رقم )5-3(. واأظهرت 

كال  يف  الذكور  ن�صبة  تفوق  الناث  ن�صبة  باأن  البيانات 

املوؤهلني حيث بلغت 65%، و58% على التوايل.

جدول رقم )3-5(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف البعثات واملنح الداخلية للعام الأكادميي

2011/2010م ح�شب امل�ؤهل املطل�ب

الن�صبةالجمايلن�صبة الإناثاإناثذكوراملوؤهل

34%654275%14872788بكالوريو�ص

64%588109%34464663دبلوم/دبلوم تخ�ص�صي

2%72309%87222غري مبني

100%6012693%50207673الإجمايل

امل�صدر: النظام الإح�صائي

• واملنح 	 البعثات  برنامج  يف  امل�ضجلون 

الداخلية ح�ضب املوؤهل للعام الأكادميي 

2011/2010م ح�ضب املوؤهل

البعثات  بــرنــامــج  يف  امل�صجلون  الطلبة  يــدر�ــص 

اأو  الــدبــلــوم  املــوؤهــلــني  اأحــد  على  للح�صول  الداخلية 

امل�صجلني  الطلبة  اإجــمــايل  بلغ  وقــد  الــبــكــالــوريــو�ــص، 

للح�صول على موؤهل الدبلوم )8109( طالب وطالبات 
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�شكل رقم )2-5(

ت�زيع الطلبة امل�شجلني يف البعثات اخلارجية لعام 2011م ح�شب بلد الدرا�شة

امل�صدر: النظام اللكرتوين للبعثات بدائرة نظم املعلومات.

2.  البعثات واملنح اخلارجية 

اخلارجية  واملنح  البعثات  من  عدد  احلكومة  توفر 

اجلامعات  يف  للدرا�صة  العام  التعليم  دبلوم  خلريجي 

الأجنبية خارج ال�صلطنة. وذلك بهدف تبادل اخلرات 

دول  والبحثية مع خمتلف  والثقافية  والرتبوية  العلمية 

العامل، وكذلك احلر�ص على م�صتوى عال من املعايري 

عمانية  ــوادر  ك بناء  عن  ف�صاًل  واملهنية،  الأكادميية 

موؤهلة ومتميزة يف بيئة العمل.

• واملنح 	 البعثات  برنامج  يف  امل�ضجلون 

اخلارجية ح�ضب التخ�ض�س

البعثات  بنظام  الرئي�صية  للتخ�ص�صات  وفقا 

على  التطبيقية  والعلوم  الهند�صة  تخ�ص�ص  ح�صل 

وبن�صبة  تــاله  امل�صجلني،  الطلبة  اأجــمــايل  مــن   %56

21% تخ�ص�ص العلوم الدارية. يف حني جاءت باقي 

من   %20 ن�صبته  مبا  جمتمعة  العلمية  التخ�ص�صات 

تخ�ص�صات  حــازت  حيث  امل�صجلني  الطلبة  اجمايل 

والعلوم  ال�صحية  والعلوم  والطب  الن�صانية  العلوم 

على ما ن�صبته 9% و7% و4% على التوايل من اإجمايل 

الطلبة امل�صجلني.

• واملنح 	 البعثات  برنامج  يف  امل�ضجلون 

اخلارجية ح�ضب بلد الدرا�ضة

يف  اأول  وكندا  المريكية  املتحدة  الوليات  جاءت 

الطلبة  عــدد  �صكل  حيث  بها،  امل�صجلني  الطلبة  عــدد 

امل�صجلني فيهما 38% من اإجمايل امل�صجلني يف برنامج 

الــدول  يف  امل�صجلني  ان  حني  يف  اخلارجية.  البعثات 

 .%34 ن�صبته  ما  معا  �صكلوا  املتحدة  واململكة  الوروبية 

على  حازتا  وماليزيا  معا  ونيوزيلندا  اأ�صرتاليا  اأن  كما 

نف�ص الن�صبة من امل�صجلني يف برنامج البعثات اخلارجية 

مل  العربية  بالدول  امل�صجلني  ن�صبة  اأن  حني  يف   ،%12

تتجاوز )4%(، �صكل رقم )2-5(.
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59

التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

الفصل الخامس

3.  الدرا�ضات العليا

واملنح  البعثات  مــن  عــدد  بتوفري  احلكومة  تقوم 

اخلارجية للعاملني يف اجلهاز الإداري للدولة للدرا�صة 

بهدف  وذلك  ال�صلطنة،  خارج  الأجنبية  اجلامعات  يف 

عملية  لقيادة  املوؤهلة  الكوادر  واإعــداد  القدرات  بناء 

العلمية  اخلرات  بناء  عن  ف�صال  امل�صتدامة،  التنمية 

والطــالع على جتــارب الــدول الأخــرى ونقل وتوظيف 

املعرفة يف ال�صلطنة. و�صكل الطلبة امل�صجلون يف الدول 

رقم  �صكل  امل�صجلني،  اإجمايل  من   )%46( الوروبــيــة 

.)3-5(

بها  يلتحق  الــتــي  التخ�ص�صات  حيث  مــن  اأمـــا 

التحقوا   )%50( حوايل  فاإن  العليا  الدرا�صات  طلبة 

�صكل  الن�صانية،  والعلوم  الداريــة  بالعلوم  للدرا�صة 

رقم )4-5(.

فيه  يدر�ص  الــذي  العلمي  املوؤهل  يخ�ص  فيما 

يدر�ص  منهم   %53 فــاإن  العليا؛  الدرا�صات  طلبة 

�صكل  الدكتوراه،  لدرجة  و%37  املاج�صتري،  ملوؤهل 

رقم )5-5(.

وتنفيذا للتوجيهات ال�صامية بتخ�صي�ص )1000( 

بعثة درا�صية للماج�صتري والدكتوراه وملدة خم�ص �صنوات 

ومبعدل 200 بعثة درا�صية �صنويا؛ بداأت الوزارة بتنفيذ 

والدكتوراه  املاج�صتري  ملرحلتي  بعثة  الـــ1000  برنامج 

حيث  2012/2011م.  الكــادميــي  العام  من  اعتبارا 

القبول  ملركز  اللكرتوين  النظام  عر  الــوزارة  تقوم 

هذه  على  والتناف�ص  القبول  عملية  بتن�صيق  واملوحد 

مقعد  لكل  املحددة  لل�شروط  وفقا  الدرا�شية  املقاعد 

درا�صي. 

بلغ اإجمايل املتقدمني اإىل الـ200 بعثة واملخ�ص�صة 

متقدما،   )3218( 2012/20111م،  الكادميي  للعام 

�صكلت الناث ما ن�صبته )49%( من اجمايل املتقدمني 

املتبقية  الن�صبة  الــذكــور  �صكل  حــني  يف  عــام،  ب�صكل 

.)%51(

�صكل املتقدمون من القطاع احلكومي حوايل ن�صف 

املتقدمني، يف حني ان املتقدمني من القطاع اخلا�ص او 

من الذين ل يعملون �صكلوا ما ن�صبته 31% و 20% على 

التوايل من باقي املتقدمني.

بلغ عدد مر�صحي الدفعة الوىل لبعثات الدرا�صات 

مر�صحًا   53 منهم  ومر�صحة،  مر�صحا   )129( العليا 

الدكتوراه.  لدرا�صة  مر�صحًا  و30  املاج�صتري  لدرا�صة 

لقطاع   )46( املتبقية  البعثات  خ�ص�صت  حني  يف 

ال�صحة.

�شكل رقم )3-5(

ت�زيع طلبة الدرا�شات العليا خالل عام 2011م ح�شب بلد الدرا�شة

امل�صدر: النظام اللكرتوين للبعثات بدائرة نظم املعلومات.
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4.  مكاتب خدمات التعليم

دائــرة  خــالل  ومــن  الــعــايل  التعليم  وزارة  تــقــوم 

التعليم العايل بالرتخي�ص وال�صراف  مكاتب خدمات 

احلاق  ل�صمان  العايل،  التعليم  خدمات  مكاتب  على 

بها  معرتف  تعليمية  موؤ�ص�صات  يف  العماين  الطالب 

وعدم تعري�صه او تعري�ص م�صتقبله الدرا�صي لأي �صبهة 

�شكل رقم )4-5(

ت�زيع طلبة الدرا�شات العليا خالل عام 2011م ح�شب التخ�ش�ص

�شكل رقم )5-5(

ت�زيع طلبة الدرا�شات العليا خالل عام 2011م ح�شب امل�ؤهل

امل�صدر: النظام اللكرتوين للبعثات بدائرة نظم املعلومات.

الفصل الخامس

هذه  تقوم  كما  مــررة.  غري  لر�صوم  دفعه  او  احتيال 

الدائرة مبتابعة وتقييم ملكاتب خدمات التعليم العايل.

العايل املرخ�صة  التعليم  بلغ عدد مكاتب خدمات 

م�صتوى  ح�صب  ق�صمت  مكتبًا،   )25( الــوزارة  قبل  من 

اأوىل  اإىل فئتني؛ فئة  التي تقدمها  ن�صاطها واخلدمات 

)11( مكتبًا وفئة ثانية )14( مكتبًا. كما قامت الدائرة 

برتخي�ص  )2011/2010م(  الكادميي  العام  خالل 
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عدد )5( مكاتب يف حمافظتي م�صقط وظفار، وباإلغاء 

عدد مماثل يف حمافظتي الظاهرة وم�صقط.

قامت دائرة مكاتب خدمات التعليم العايل و�صمن 

الالئحة  بــاإ�ــصــدار  2011م؛  لــعــام  ال�صنوية  خطتها 

التعليم العايل،  كما قامت  التنظيمية ملكاتب خدمات 

باإ�صدار عدد من املطويات بالإجراءات التي تقوم بها 

التعليم  خدمات  مبكاتب  اخلا�صة  والبيانات  الدائرة 

امليدانية  بالزيارات  القيام  ذلك  اىل  ي�صاف  العايل. 

ملكاتب خدمات التعليم العايل يف اطار التقييم واملتابعة 

لهذه املكاتب.

5.  معادلة املوؤهالت والعرتاف

بــدور  والعـــرتاف  املــوؤهــالت  معادلة  دائـــرة  تقوم 

كبري يف التاأكد من ان ال�صهادة املراد معادلتها مكافئة 

يف  والـــواردة  الدرا�صية  ال�صهادات  لإحــدى  اأكادمييا 

ال�صياق  ال�صلطنة. ويف هذا  ال�صهادات املعتمد يف  �صلم 

2011/2010م  الكادميي  العام  خالل  الدائرة  قامت 

ل�صتقبال  للمعادلة  اللــكــرتوين  النظام  با�صتخدام 

موا�صلة  وطلبات  الدرا�صية  املوؤهالت  معادلة  طلبات 

من  ال�صادرة  العليا  والدرا�صات  اجلامعية  الدرا�صة 

قبل دائرتي البعثات اخلارجية والدرا�صات العليا. كما 

املعادلة  قانون  لإ�صدار  بالإعداد  حاليا  الدائرة  تقوم 

والعرتاف،  بالإ�صافة اىل العمل على معادلة املوؤهالت 

املهنية ماليا م�صتقباًل.

• بتقدمي 	 والعــرتاف  املوؤهالت  معادلة  دائــرة  تقوم 

عدد من اخلدمات ملراجعي الوزارة، نوجزها على 

النحو التايل:

• خارج 	 من  ال�صادرة  الدرا�صية  املوؤهالت  معادلة 

ال�صلطنة للعمانيني والوافدين.

• اجلامعية 	 ــة  ــص ــدرا� ال مــوا�ــصــلــة  طــلــبــات  اعــتــمــاد 

الراغبني  العمانيني  للطلبة  العليا  والــدرا�ــصــات 

بالدرا�صة خارج ال�صلطنة.

• احلكومية 	 التعليمية  بــاملــوؤ�ــصــ�ــصــات  العـــــرتاف 

واخلا�صة خارج ال�صلطنة.

• املو�صى  	 التعليمية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  قــائــمــة  حتــديــث 

بالدرا�صة بها.

6.  امللحقيات الثقافية

على  بـــالإ�ـــصـــراف  ــايل  ــع ال التعليم  وزارة  تــقــوم 

امللحقيات الثقافية خارج ال�صلطنة، والتي يتمثل دورها 

ال�صا�صي يف القيام بالرعاية العلمية للطلبة العمانيني 

املبتعثني وغري املبتعثني.

يبلغ عدد امللحقيات الثقافية والواقعة حتت ا�صراف 

الوزارة )9( ملحقيات ثقافية توزعت على ثمانية دول، 

املتحدة،  اململكة  المــارات،  الأردن،  الهند،  )م�صر، 

اأمريكا، اأ�صرتاليا، ماليزيا(.

امللحقيات  دور  ان  اىل  كذلك  ن�صري  اأن  نــود  كما 

يتعداه  بــل  فح�صب  العلمية  الرعاية  على  يقت�صر  ل 

الطالب  حياة  يف  والثقافية  الجتماعية  اجلوانب  اىل 

من  عدد  بتبني  امللحقيات  هذه  تقوم  حيث  العماين؛ 

تقوم  كما  ورعايتها.  الطالبية  والنــديــة  اجلمعيات 

كذلك بتنظيم عدد من الفعاليات والن�صطة مب�صاركة 

العمانية  واحل�صارة  الــرتاث  لإبــراز  العمانيني  الطلبة 

وتقدمي �صورة م�صرفة عن ال�صلطنة.
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�ــصــهــد الــتــعــلــيــم الـــعـــايل تـــطـــورًا مــلــحــوظــًا خــالل 

املوؤ�ص�صات،  عدد  حيث  من  املباركة،  النه�صة  �صنوات 

الدرا�صية  الرامج  وتنوع  به  امللتحقني  الطلبة  واأعــداد 

والتخ�ص�صات املطروحة، واأعداد اخلريجني منه. ومع 

نهاية عام 2008-2009م تكون جامعة ال�صلطان قابو�ص 

والكليات  واجلامعات  دفعة،  ع�صرة  ثماين  خرجت  قد 

اخلا�صة قد خرجت اثنا ع�صرة دفعة دون اأن  يتم اإجراء 

العديد  هناك  اأن  ف�صاًل   ، املخرجات  لهذه  تقييم  اأي 

هذه  بجودة  يتعلق   فيما  النقد  توجه  التي  الآراء  من 

املخرجات. يف الوقت ذاته ل تتوفر بيانات عن معدلت 

للخريجني،  عمل  عــن  الباحثني  ومــعــدلت  الت�صغيل، 

دور  عن  بيانات  تتوفر  ل  كما  التعطل  اأ�صهر  ومتو�صط 

خريجيها  تهيئة  يف  العايل  بالتعليم  الدرا�صية  الرامج 

وتزويدهم باملعارف والكفايات التي توؤهلهم لالنخراط 

ب�صوق العمل. وبالتايل تظهر احلاجة اإىل  وجود نظام 

على  دوري  ب�صكل  يطبق  العايل  التعليم   مل�صح خريجي 

كافة موؤ�ص�صات التعليم العايل، وتكمن اأهميته يف كونه: 

• جهات: 	 عــدة  يخدم  انــه  حيث  الأغــرا�ــص  متعدد 

واأع�صاء  الــقــرار،  ومتخذي  ال�صيا�صات  را�صمي 

الهيئات الأكادميية، وروؤ�صاء اجلامعات والعمداء، 

العمل،  ــاب  واأرب العايل،  التعليم  بقطاع  واملعنيني 

التحاقهم  املتوقع  والطلبة  املهنية،  واجلمعيات 

بالتعليم العايل، واأولياء الأمور.

• اجلــودة 	 و�صمان  العتماد  عملية  النظام  يدعم 

التي تقوم بها الهيئة العمانية لالعتماد من خالل 

املعلومات والبيانات التي يوفرها.

• خلريجي 	 م�صحا  العايل  التعليم  وزارة  نفذت  وقد 

التعليم العايل يف عام 2010م.

1.   اأهداف م�ضح خريجي التعليم العايل 

يهدف م�صح خريجي التعليم العايل اإىل بناء نظام 

دوريــة  ب�صورة  يطبق  الــعــايل   التعليم  خريجي  مل�صح 

لتحقيق الأهداف الآتية:

• تقييم م�صتوى خمرجات نظام التعليم العايل من 	

توؤهلهم  التي  والكفايات  واملهارات  املعارف  حيث 

لالنتقال اإىل عامل العمل.

• مــعــرفــة مـــدى مـــواءمـــة بــرامــج الــتــعــلــيــم الــعــايل 	

وتخ�ص�صاته  مع متطلبات �صوق العمل. 

• العايل مما 	 التعليم  ملوؤ�ص�صات  راجعة  تغذية  توفري 

ي�صهم يف اإثراء برامج التعليم العايل وتطويرها.

• زيادة املعرفة حول عالقة التعليم العايل ب�صوق العمل 	

وحتقيق فهم اأعمق للموارد الب�صرية املتاحة واملتطلبات 

الالزمة من املعارف واملهارات والكفايات للخريج.

• يف 	 املطلوبة  الرامج  عن  وبيانات  معلومات  توفري 

والطلبة  الوظيفي،  التوجيه  ملوؤ�ص�صات  العمل  �صوق 

املتوقع التحاقهم بالتعليم العالـي، واأولياء الأمور. 

2.   اإدارة م�ضح خريجي التعليم العايل 

اخلا�س

مركزيًا  العايل  التعليم  خريجي  م�صح  اإدارة  متت 

موؤ�ص�صات  مع  وبالتعاون  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من 

التعليم العايل اخلا�صة واملركز الدويل  لبحوث التعليم 

العايل يف جامعة كا�صل ـــ اأملانيا من خالل:

• من 	 املخت�صني  من  عــددًا  ت�صم  اإ�صرافية:   جلنة 

قابو�ص  ال�صلطان  وجامعة   ، العايل  التعليم  وزارة 

ت�صرف على تنفيذ امل�صروع .

• فريق عمل وزارة التعليم العايل:  ي�صم عددًا من 	

املخت�صني ملتابعة امل�صروع بكافة مراحله .

• فريق م�صاند: �صم ممثاًل عن كل موؤ�ص�صة من موؤ�ص�صات 	

والت�صجيل  القبول  ق�صم  من  اخلا�صة  العايل  التعليم 

ومهمته توفري بيانات اخلريجني وعناوينهم.

• فريق ا�صت�صاري: �صم عددًا من  اخلراء املحليني 	

من موؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة ممن لديهم 

خرة يف جمال م�صح اخلريجني للعمل يف امل�صروع. 

• خراء من املركز الدويل لبحوث التعليم العايل.	
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3.  جمتمع الدرا�ضة

والكليات  اجلــامــعــات  خريجي  امل�صح   ا�صتهدف 

املتقدم،  والدبلوم  البكالوريو�ص،  حملة  من  اخلا�صة 

والــدبــلــوم  لــثــالث دفــعــات : بــعــد عـــام مــن التخرج 

2008/2007م ، وبعد اأربعة اأعوام من التخرج 2004-

-2003 التخرج  مــن  اأعـــوام  خم�صة  وبعد   ، 2005م 

اإن  هو  املجموعة  هــذه  اختيار  من  والــهــدف  2004م. 

على  قــدرة  اأكــرث  يكون  التخرج  من  عــام  بعد  اخلريج 

النتقالية  واملرحلة  اجلامعية  الدرا�صة  مرحلة  تقييم 

اإن اخلريج من بعد  نظرًا  حلداثة تخرجه ، يف  حني 

اأربع اأو خم�ص �صنوات �صوف يكون اأكرث قدرة على تقييم 

اخلريجني  عدد  لقلة  ونظرًا  والعمل؛  الوظيفة  مرحلة 

من الدفعات الثالث فاإن امل�صح �صوف ي�صتهدف اجلميع 

)جمتمع البحث( ولي�صت العينة.

امل�صتهدفني   اخلــريــجــني  اإجـــمـــايل  بــلــغ  ـــد  وق

 )18( على  مــوزعــني  وخريجة  خريجًا   )7063(

بيانات  على  احل�صول  ومت  خا�صة.  تعليم  موؤ�ص�صة 

اخلا�صة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  من  اخلريجني 

امل�صتهدفة بامل�صح.

4.  ت�ضميم ال�ضتبانة واختبارها

من  اأكادمييني   خم�صة  من  ا�صت�صاري  فريق  قــام  

فريق  مع  وبالتعاون  العايل اخلا�صة  التعليم  موؤ�ص�صات 

مب�صروع  اخلا�صة  ال�صتبانة  تطوير  على  الــوزارة  عمل 

امل�صح. بعد ذلك مت حتكيم ال�صتبانة من قبل فريق من 

ثمانية اأع�صاء من الأكادمييني يف كلية الرتبية بجامعة 

لبحوث  الــدويل  املركز  من  وخــراء  قابو�ص  ال�صلطان 

التعليم العايل. وغطت ثالث حماور رئي�صة:

• املحور 	 هــذا  ي�صمل  اجلامعية:  الــدرا�ــصــة  مرحلة 

والتعليمية  التدري�صية  للعملية  اخلــريــج  تقييم 

اأو اجلامعة،  الكلية  توفرها  التي  التعليمية  والبيئة 

والكفايات  واملهارات  باملعارف  تزويده   واأثرها يف 

التي توؤهله على النخراط يف �شوق العمل.

• العمل: 	 اإىل  العايل  التعليم  من  النتقالية  املرحلة 

انتقال   بــني  مــا  الــفــرتة  باأنها  املرحلة  هــذه  تعرف 

على  ح�صوله  وحتى  الدرا�صة  مقاعد  من  الطالب 

وظيفة دائمة . ويهدف هذا املحور اإىل درا�صة �صلوك 

الفرتة  طول  حيث  من  الفرتة  هذه  خالل  اخلريج 

واأثر  عمل،  فر�صة  اأول  على  ح�صوله  حتى  الزمنية 
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هذه الفرتة على معارفه ومهاراته،  وو�صائل البحث 

هذه  واجنــح  عمل،  عــن  للبحث  ا�صتخدمها  التي 

العوامل  معرفة  املحور  هذا  يهدف  كما  الو�صائل، 

املوؤدية لعدم حل�صول  اخلريج على فر�صة عمل.

• اخلريج 	 املحور  هذا  يدر�ص  والعمل:  الوظيفة  عامل 

بعد ا�صتقراره يف وظيفة دائمة وبدء م�صاره الوظيفي 

وتقيمه للعالقة بني التعليم العايل والعمل ، واملعارف 

واملهارات والكفايات التي ميتلكها عند التخرج وتلك 

التي تتطلبها الوظيفة ، وقدرته على توظيف املعرفة 

يف جمال العمل ، ومدى مواءمة تخ�ص�صه مع طبيعة 

عمله ، والقطاع القت�صادي الذي يعمل به، وفر�ص 

وقيا�ص  العمل،  خالل  الدرا�صة  وموا�صلة  التدريب 

مدى ر�صاه الوظيفي عن العمل.

5.  جمع البيانات 

ت�صميم  مت  حيث  الــكــرتونــيــا،  البيانات  جمع  مت 

اخلريجني  م�صح  م�صروع  م�صمى  حتت  اإلكرتوين  موقع 

اأهداف امل�صح،  واخلريجني  ي�صم معلومات وافية عن 

�صم  كما  فيه،  امل�صاركة  وكيفية  بامل�صح،  امل�صتهدفني 

ال�صتجابة  ن�صبة  بلغت  اللكرتونية.  ال�صتبانة  املوقع 

التي  الأوىل  املــرة  لكونها  معقولة  ن�صبة  وهي   )%23(

يطبق فيها هذا النوع من امل�صح. 

6.  حتليل البيانات

اعتمد حتليل بيانات امل�صح على ا�صتعمال  املوؤ�صرات 

احلــزم  بــرنــامــج  با�صتخدام  الو�صفية  الإحــ�ــصــائــيــة 

الإح�صائية  SPSS .  وقد عر�صت نتائج التحليل وفقا 

ملحاور ال�صتبانة الثالث   : مرحلة الدرا�صة اجلامعية،  

وعامل   ، العمل  �صوق  اإىل  العايل  التعليم  من  والنتقال 

الوظيفية والعمل يف الف�صول التالية.

7.  التو�ضيات

خريجي  م�صح  بها  خرج  التي  التو�صيات  اأهم  من 

التعليم العايل :

• موؤ�ض�ضات التعليم العايل	

• للعملية 	 بامل�صح  امل�صاركني  اخلريجني  تقييم  جاء 

النظرية  املحا�صرات  عليه  تغلب  باأنها  التعليمية 

موؤ�ص�صات  تعمل  اأن  لبد  هنا  ومن   ، والختبارات 

التعليم العايل اخلا�صة على توجيه اأع�صاء الهيئات 

التدري�ص  طرائق  ا�صتخدام  ب�صرورة  الأكادميية  

العملية  حمــور  هو  الطالب  يكون  التي  التفاعلية 

التعليمية. كما نرى �صرورة التوجه اإىل ا�صتخدام 

التطبيقات العملية يف املحا�صرات والعتماد على 

تكليف الطلبة بدرا�صة حالة بدل من الرتكيز على 

التكنولوجيا  دور  تفعيل  وكذلك  النظرية،  املعارف 

احلديثة يف التدري�ص.

• متدنيا 	 بامل�صح  امل�صاركني  اخلريجني  تقييم  جاء 

فرتة  خــالل  العمل  مــواقــع  يف  الــتــدريــب  لفر�صة 

الدرا�صة اجلامعية، ومن هنا لبد من التاأكيد على 

بو�صع  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تقوم  اأن  �صرورة 

 . العمل  التدريب يف مواقع  لتوفري فر�ص  خططها 

ومن املعروف اأن موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية 

واخلا�صة ت�صكو من قلة توفر املوؤ�ص�صات وال�صركات 

، حتى  العمل  التدريب يف مواقع  توفر فر�ص  التي 

العمل  مواقع  يف  التدريب  جعل  منها  البع�ص  اأن 

اجلامعية.   الدرجة  متطلبات  من  ولي�ص  اختياريا 

التعليم  موؤ�ص�صات  تعمل  اأن  من  لبــد  عليه  وبناء 

العايل على درا�صة هذه الإ�صكالية ، وال�صتفادة من 

تتيح  اأخرى كي  تعليمية يف دول  جتارب موؤ�ص�صات 

لطلبتها فر�ص التدريب يف مواقع العمل.

• امل�صاركني 	 اخلريجني  تقييم  باأن  البيانات  اأظهرت 

موؤ�ص�صات  يف  املقدمة  اخلــدمــات  جلـــودة  بامل�صح 

خمتلف  يف  متو�صطا  كان  اخلا�صة  العايل  التعليم 

املوؤ�صرات التي متثلت يف جودة التدري�ص والتوجيه، 

والت�صميم.  واملحتوى  والبحث،  والأدوات،  املعدات 

التعليم  موؤ�ص�صات  ت�صعى  اأن  نــرى  ذلــك  �صوء  ويف 

اخلــدمــات  وحت�صني  جتــويــد  اإىل  اخلا�صة  الــعــايل 
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املقدمة لطلبتها ملا يف ذلك من اأهمية يف اإعدادهم 

وتاأهيلهم لالنخراط يف �شوق العمل واحلياة العملية.

• اأظهرت بيانات امل�صح باأن من اأهم اأ�صباب النقطاع 	

املادية.  الأ�صباب  هي  الطلبة  لدى  الدرا�صة   عن 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تعمل  اأن  نرى  هنا  ومن 

العمل  املجتمع  دورها يف خدمة  اإطار  اخلا�صة يف 

املالية كي  امل�صاعدات  اأو  للمنح  برامج  توفري  على 

تقلل ن�صبة النقطاع عن الدرا�صة مما يرفع الكفاية 

الداخلية للنظام التعليمي.

• اخلريجني 	 غالبية  بــاأن  امل�صح  بيانات  من  ات�صح 

حني  يف   ، التخرج  بعد  عمل  عن  بالبحث  يبدوؤون 

البدء  اإمكانية  اإىل  الطلبة  توجيه  يتم  اأن  نــرى 

تقليل  بغية  وذلــك  التخرج  قبل  عمل  عن  بالبحث 

طول فرتة البحث عن عمل.

• اأظهرت البيانات باأن مكاتب التوجيه الوظيفي يف 	

الناجحة  الطرق  احد  كانت  التعليمية  املوؤ�ص�صات 

للح�صول على فر�صة عمل وعليه نو�صي بتعزيز دور 

اخلريجني  م�صاعدة  يف  الوظيفي  التوجيه  مكاتب 

تاأ�صي�ص  ذاته  الوقت  ويف   ، العمل  ب�صوق  لاللتحاق 

مكاتب للتوجيه الوظيفي يف املوؤ�ص�صات التي مازالت  

هذه املكاتب غري متوفرة فيها .  

• درا�صتهم 	 فــرتة  خــالل  وتوعيتهم  الطلبة  ت�صجيع 

ــفــادة من  ــت ــص لــلــتــوجــه نــحــو الــعــمــل اخلــا�ــص وال�

امل�صاريع  لإن�صاء  الدولة  توفرها  التي  الت�صهيالت 

ال�صغرية واملتو�صطة.

• درا�صة املواءمة ما بني التعليم العايل و�صوق العمل 	

ملا  افتقار اخلريجني  يكمن يف  باأن اخللل  اأظهرت 

مما  والع�صرين   الــواحــد  القرن  مبــهــارات  يعرف 

ي�صعب دجمهم يف �صوق العمل وبالأخ�ص القطاع 

اخلا�ص. وبناء عليه على موؤ�ص�صات التعليم العايل 

لتعزيز  ال�صبل  اأف�صل  اإيجاد  يف  جاهدة  تعمل  اأن 

هذه املهارات. 

• تتناول 	 التي  العلمية  الأبــحــاث  ت�صجيع  �ــصــرورة 

العالقة ما بني التعليم العايل و�صوق العمل.

• القطاع اخلا�س	

• اأظهرت  بيانات �صوق العمل يف ال�صلطنة باأن هناك 	

القطاع  يف  اجلامعية   الدرجة  حلملة  عمل  فر�ص 

يوفر  اأن  اخلا�ص  القطاع  على  فاإن  وعليه  اخلا�ص 

يلبي  مبــا  لل�صباب   وحمــفــزة  مواتية  عمل  فر�ص 

تطلعاتهم.

• وفر نظام التعليم فر�صا مت�صاوية للجن�صني ،وت�صكل 	

بالتعليم  امللتحقني  اإجــمــايل  من   )%50( الإنـــاث 

العايل، ولكن  نتائج امل�صح اأظهرت باأن م�صاركتها 

يتبنى  اأن  يقرتح  وعليه  حمــدودة  العمل  �صوق  يف 

القطاع اخلا�ص نظم عمل مرنة ، وو�صع �صيا�صات 

لتعزيز م�صاركتها يف �صوق العمل. 

• متخذي القرار	

• تطبيق نظام م�صح خريجي التعليم العايل ب�صورة 	

دورية على كافة موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية 

واخلا�صة، على اأن يرافقه م�صح لأرباب العمل.

• ويتوىل 	 العمل  و�صوق  التعليم  لأبحاث  اإن�صاء مركز 

اإدارة م�صوحات اخلريجني واأرباب العمل م�صتقبال.

• ت�صمني جمل�ص البحث العلمي �صمن ال�صرتاتيجية 	

التي  العلمية  الأبــحــاث  العلمي  للبحث  الوطنية 

تتناول عالقة التعليم العايل ب�صوق العمل.
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تقوم وزارة التعليم العايل بدور كبري يف �صبيل تهيئة 

على  ن�صاأتها  منذ  عملت  حيث  فيها،  الب�صري  الكادر 

احلاق موظفيها مبختلف الدورات والرامج التدريبية 

التي تتنا�صب مع اخت�صا�صاتهم الوظيفية �صواء كانت 

دائــرة  تقوم  ــار  الط هــذا  ويف  تخ�ص�صية.  اأو  اإداريـــة 

متكاملة  خطة  باإعداد  �صنويا  الب�صرية  املــوارد  تنمية 

لتاأهيل وتدريب موظفي الوزارة على التقنيات احلديثة 

اأدنــاه ما مت اجنازه يف  ن�صتعر�ص  الداريــة.  واملهارات 

العايل  التعليم  وزارة  يف  الب�صرية  املوارد  تنمية  جمال 

خالل عام 2011م.

1.  الربامج التدريبية

برامج  بتوفري  الب�صرية  املــوارد  تنمية  دائــرة  تقوم 

تدريبية �صمن برامج التعليم امل�صتمر تهدف اإىل تطوير 

حت�صني  على  ي�صاعد  مبا  والعاملني  املوظفني  قــدرات 

اأدائهم يف العمل. وقد بلغ عدد املوظفني الذين التحقوا 

بالرامج التدريبية )956( موظفا يف عام 2011م.

2.  الربامج التاأهيلية

الــوزارة  يف  الب�صرية  املــوارد  تنمية  خلطة  وفقا 

على  للح�صول  وذلــك  فيها  املوظفني  تاأهيل  يتم 

موؤهالت الدرجة اجلامعية واملاج�صتري والدكتوراه، 

مما ي�صهم يف بناء القدرات واخلرات لتطوير عمل 

تاأهيلهم  الذين مت  بلغ عدد املوظفني  الــوزارة. وقد 

خالل عام 2011م؛ )38( موظفا وموظفة، جدول 

ن�صبة  بـــاأن  ـــدول  اجل مــن  ويــالحــظ   .)1-7( رقــم 

املوظفني املوؤهلني لدرجة املاج�صتري بلغت )%50(. 

الأغلبية ح�صلت  فاإن  التدريب  مكان  اأما من حيث 

ذاته  الوقت  يف  ال�صلطنة.  خارج  تاأهيل  فر�ص  على 

نفقتهم  على  بالدرا�صة  املوظفني  من  عــدد  يلتحق 

بلغ عدد  اأو تفرغ كامل، وقد  اخلا�صة بتفرغ جزئي 

خالل  اخلا�صة  نفقتهم  على  امل�صجلني  املوظفني 

البكالوريو�ص  ملرحلة  موظفني   )4( 2011م  عــام 

واملاج�صتري.

جدول رقم )1-7(

 ت�زيع امل�ظفني الذين �شارك�ا يف برامج التاأهيل 

خالل عام 2011 م ح�شب امل�ؤهل ومقر الدرا�شة

الن�شبةالجمايلخارج ال�شلطنةداخل ال�شلطنةامل�ؤهل

13%505بكالوريو�ص

50%31619ماج�صتري

37%01414دكتوراه

100%83038الجمايل

100%79%21%الن�شبة

امل�صدر: دائرة تنمية املوارد الب�صرية

الفصل السابع
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3.  تدريب طلبة موؤ�ض�ضات التعليم العايل

مع  وبالتعاون  الب�صرية  املــوارد  تنمية  دائــرة  تقوم 

فر�ص  بتوفري  بال�صلطنة  الــعــايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

تدريبية �صنويا داخل ديوان عام الوزارة وكليات العلوم 

التطبيقية. وقد بلغ عدد املتدربني لعام 2011م  )127( 

متدربا ومتدربة، جدول رقم )3-7(.

جدول رقم )3-7(

ت�زيع املتدربني بال�زارة وكليات العل�م التطبيقية خالل عام 2011م

الن�شبةعدد املتدربنيمكان التدريب

39%49ديوان عام الوزارة

61%78كليات العلوم التطبيقية 

100%127الجمايل

امل�صدر: دائرة تنمية املوارد الب�صرية

�شكل رقم )2-7(

امل�ظفني احلا�شلني على فر�ص تاأهيل خالل عام 2011 م ح�شب مقر الدرا�شة

الفصل السابع
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العالقات  تعزيز  على  العايل  التعليم  وزارة  تقوم 

يف  الــعــايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مــع  والــتــعــاون  العلمية 

الــدويل  التعاون  دائـــرة  وتــتــوىل  الــعــامل.  دول  خمتلف 

ابرز  ومــن  ومتابعتها.  الن�صطة  هــذه  على  ال�ــصــراف 

اإن�صاء  التعليم العايل يف هذا املجال هو  اأن�صطة وزارة 

كرا�صي ال�صلطان قابو�ص يف العديد من الدول. ي�صاف 

اىل ذلك توقيع عدد من التفاقيات ومذكرات التفاهم 

جتاربها  من  ال�صتفادة  اأجــل  من  الخــرى  ــدول  ال مع 

وتبادل الثقافات واخلرات العملية معها.

1.   كرا�ضي جاللة ال�ضلطان قابو�س بن 

�ضعيد العلمية

ا�صم  حتمل  العلمية  الكرا�صي  مــن  عــدد  اإن�صاء  مت 

�صعيد  بــن  قابو�ص  ال�صلطان  اجلــاللــة  �صاحب  ح�صرة 

وقد  عــاملــيــَا.   املرموقة  اجلامعات  مــن  عــدد  يف  املعظم 

بن  قابو�ص  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  كرا�صي  عدد  بلغ 

منها  ت�صعة  كر�صيًا،  ع�صر  اأربعة  2010م  عام  يف  �صعيد 

الأو�صط  ال�صرق  يف  بالو�صع  تتعلق  درا�صات  على  تركز 

والثقافة العربية والإ�صالمية )طوكيو وبكني وجورج تاون 

البيت  اآل  وجامعة  وكامريدج  واأك�صفورد  وملبورن   )2(

لتقنية  وكر�صيان  هولندا(  يف  ليدن  وجامعة  الأردن  يف 

املعلومات يف باك�صتان )جامعة الهند�صة والتكنولوجيا يف 

لهور، وجامعة نيد للهند�صة والتكنولوجيا يف كرات�صي(، 

وكر�صيان مكر�صان لالهتمامات البيئية )جامعة اأوتريخت 

يف هولندا، وجامعة اخلليج العربي يف البحرين(، ف�صاًل 

عن كر�صي للعالقات الدولية يف جامعة هارفرد.

وحتى  2011م  بداية  من  املمتدة  الفرتة  وخــالل 

منت�صف 2012م اأن�صئت الكرا�صي العلمية التالية:

• البراهيمية 	 للديانات  قابو�ص  ال�صلطان  كر�صي   

باململكة  كــامــردج  بجامعة  املــ�ــصــرتكــة  والــقــيــم 

ــان  الدي بــني  والــتــقــارب  احلـــوار  لتعزيز  املتحدة، 

البراهيمية، بتاريخ 23 فراير 2011م.

• كر�صي ال�صلطان قابو�ص لدرا�صات ال�صرق الأو�صط 	

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  ومــاري   وليم  بكلية 

بتاريخ 24 اأكتوبر 2011م.

م�صعى  هو  املختلفة  املجالت  هذه  بني  يجمع  وما 

بني  احلــوار  يف  بناء  دور  للعب  ــدوؤوب  ال عمان  �صلطنة 

وتطوير  الثقايف  التبادل  لإثـــراء  وذلــك  احلــ�ــصــارات، 

والتعاون بني جميع دول  ال�صداقة  دائمة من  عالقات 

العامل. 

�صاحب  كرا�صي  اأ�صاتذة  جميع  اأن  بالذكر  وجدير 

اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد مت اختيارهم ل�صغل 

هذه الكرا�صي الأكادميية ب�صبب طبيعة عملهم الداعية 

ح�صارات  بــني  والعلمي  الثقايف  التفاهم  دعــم  اىل 

للتنمية  فر�ص  خلق  على  العمل  واإىل  املختلفة  العامل 

القت�صادية.

2.  التفاقيات ومذكرات التفاهم

املــعــلــومــات  ــادل  ــب ت ـــــوزارة جــاهــدة عــلــى  ال تعمل 

من  ال�ــصــتــفــادة  اىل  بــالإ�ــصــافــة  العلمية  واخلــــرات 

جتارب الدول الخرى من اأجل تطوير التعليم العايل. 
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من  عــدد  بتوقيع  الــعــايل  التعليم  وزارة  قــامــت  ــد  وق

الــدول  مــع  والــتــعــاون  التفاهم  ومــذكــرات  التفاقيات 

ال�صقيقة وال�صديقة خالل الفرتة من 2011/9م وحتى 

2012/8م نوجزها على النحو الآتي:

• العايل 	 التعليم  وزارة  بــني  تفاهم  مــذكــرة  توقيع 

بــجــمــهــوريــة  الــتــعــلــيــم  ووزارة  عــمــان  بــ�ــصــلــطــنــة 

بيالرو�صيا للتعاون يف جمال التعليم العايل بتاريخ 

2012/4/9م يف مين�صك.

• بني 	 العايل  التعليم  جمال  يف  تعاون  مذكرة  توقيع 

ووزارة  عمان  �صلطنة  يف  الــعــايل  التعليم  وزارة 

يف  2012/4/14م  بتاريخ  نيوزيلندا  يف  التعليم 

م�صقط.

جتــدر ال�ــصــارة اىل ان هــذه املــذكــرات مدتها 

باتفاق  مماثلة  ملدد  للتجديد  قابلة  �صنوات   )5(

الطرفني.
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ح�صرة  ملولنا  ال�صامية  التوجيهات  من  انطالقا 

ـــ  املعظم  �صعيد  بن  قابو�ص  ال�صلطان  �صاحب اجلاللة 

وتطوير  الجــراءات  تب�صيط  نحو  ـــ  ورعــاه  اهلل  حفظه 

باإن�صاء  العايل  التعليم  وزارة  قامت  احلكومي؛  الداء 

دائرة خلدمات املراجعني تتوىل تقدمي خدمات الوزارة 

يف مكان واحد وباإجراءات مب�صطة.

العايل م�صروعني حيويني  التعليم  كما تبنت وزارة 

باأف�صل  خلدماتها  وتقدميها  الــوزارة  اأداء  تطوير  يف 

التقنية(  ال�صرتاتيجية  )م�صروع  وهما  ممكن؛  �صكل 

اند  ارن�صت  �صركة  العاملي  اخلــرة  بيت  مع  بالتعاون 

مع  بالتعاون  اجلـــودة(  اإدارة  )نظام  وم�صروع  يونغ، 

وزارة اخلدمة املدنية. حيث ت�صعى الوزارة اىل  تب�صيط 

على  ي�صهل  الــكــرتوين  ب�صكل  وتقدميها  اجــراءاتــهــا 

مراجعيها اإنهاء معامالتهم بكل اأريحية.

1.  املبنى اجلديد للوزارة

اجلديد  املبنى  اىل  العايل  التعليم  وزارة  انتقلت 

2011م  دي�صمر  �صهر  يف  املطار  مبرتفعات  لــلــوزارة 

بنائه يف �صهر نوفمر 2011م.  النتهاء من  والذي مت 

وياأتي اإن�صاء هذا املبنى تلبية للتو�صع الكبري يف اجلهاز 

املديريات  كافة  املبنى  ي�صم  حيث  لــلــوزارة  الداري 

العامة حتت �صقف واحد، الأمر الذي من �صاأنه توفري 

املتعلقة  اأمورهم  متابعة  يف  للمواطنني  واجلهد  الوقت 

بالتعليم العايل.

2.  دائرة خدمات املراجعني

املبنى اجلديد  اكتمال  اإن�صاوؤها متزامنا مع  جاء 

الــدائــرة  هــذه  اأن  حيث  املــطــار.  مبرتفعات  لــلــوزارة 

يف  ــوزارة  ال ملراجعي  امللحة  احلاجة  لتواكب  اأن�صئت 

ما  وهــو  واحــد  �صقف  حتت  اإجراءاتهم  جميع  اإنهاء 

متثل يف اإن�صاء هذه الدائرة. حتوي هذه الدائرة حتت 

مظلتها جميع اخلدمات املقدمة من جميع مديريات 

الوزارة؛ والتي ل تقت�صر على اإنهاء اإجراءات البعثات 

مقابالت  طلبات  تقدمي  كذلك  ت�صمل  بــل  فح�صب 

املقرتحات  تقدمي  اإىل  بالإ�صافة  الـــوزارة،  م�صئويل 

وال�صكاوي.

	  

الفصل التاسع



80
التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

3.  م�ضروع نظام اإدارة اجلودة

يف اإطار اجلهود احلثيثة واملبذولة من وزارة التعليم 

للتوجيهات  ا�صتجابة  احلكومي  الأداء  لتطوير  العايل 

ال�صامية من اأجل تي�صري املعامالت، قامت وزارة التعليم 

العايل وبالتعاون مع وزارة اخلدمة املدنية بتبني تطبيق 

نظام اإدارة اجلودة بتاريخ 2012/3/14م.

اأجنز من هذا امل�صروع حتى الآن:

• مرحلة تبني النظام.	

• مرحلة اإعداد فريق اجلودة من الوزارة.	

• مرحلة التوعية.	

العمليات  ت�صخي�ص  مرحلة  يف  البدء  املوؤمل  ومن 

العام اجلاري 2012م؛  الوزارة خالل  والإجــراءات يف 

واخلدمات  الأداء  يف  والقوة  ال�صعف  مواطن  لتبيان 

تطبيق  قبل  الــوزارة  مديريات  خمتلف  من  املقدمات 

نظام اإدارة اجلودة ب�صكل كامل.

4.  م�ضروع ال�ضرتاتيجية التقنية

تبنت وزارة التعليم العايل ممثلة باملديرية العامة 

للتخطيط والتطوير م�صروع ا�صرتاتيجية نظم املعلومات 

للوزارة للخم�ص �صنوات القادمة وذلك بالتعاون مع بيت 

يهدف  حيث  يونغ،  اند  ارن�صت  �صركة  العاملي  اخلرة 

امل�صروع اإىل:

• تطوير املعايري التقنية يف الوزارة مبا يتما�صى مع 	

املعلومات  تقنية  هيئة  يف  املتبعة  التقنية  املعايري 

ُعمان  وجمتمع  الإلكرتونية  باحلكومة  واخلا�صة 

الرقمي.

• التطبيقات 	 جلميع  موحد  معلوماتي  نظام  و�صع 

ــدعــم اتــخــاذ  املــعــلــومــاتــيــة بـــالـــوزارة بــطــريــقــة ت

لتوحيد  الفنية  املتطلبات  وحتــديــد  الـــقـــرارات، 

عمليات اإدخال البيانات.

• حتديد املتطلبات التقنية للربط بني ال�صبكات وفقا 	

احلكومية  لل�صبكة  الفنية  واملوا�صفات  للمعايري 

املوحدة، وحتديد املتطلبات الفنية لت�صميم وتنفيذ 

مراجعة  وخدمات  الإلكرتونية،  اخلدمات  بوابة 

لتعزيز  بــالــوزارة  الت�صالت  ومــراكــز  اجلمهور، 

و�صع الوزارة على ال�صاحتني املحلية والدولية. 

• حتتاجها 	 التي  املعلومات  تقنية  م�صاريع  حتديد 

الوزارة خالل اخلم�ص �صنوات القادمة.

• حتديث الأنظمة املعلوماتية احلالية يف الوزارة مبا 	

يتما�صى ومتطلبات التقنية احلديثة.

هذا، وت�صرف دائرة التخطيط ب�صكل مبا�صر على 

تنفيذ م�صروع ال�صرتاتيجية ، وتقوم بعملية التن�صيق مع 

الدرا�صة  باأن  علمًا  املختلفة،  الوزارة  ودوائر  مديريات 

يف مراحلها الأخرية ومن املتوقع اأن تنتهي خالل هذا 

العام 2012م.
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1.  حملة التوعية باأمن املعلومات )وعي(

املبادرات  اأحد  هي  املعلومات  باأمن  التوعية  حملة 

الوطني  باملركز  املعلومات ممثلة  تقنية  لهيئة  الوطنية 

الوزارات  كافة   ا�صتهدفت  والتي  املعلوماتية  لل�صالمة 

لبناء  التطلع   يف  منها  اإ�صهاما  احلكومية  واملوؤ�ص�صات 

بيئة عمل اآمنه وتوا�صل الكرتوين اآمن.

املخطط  برناجمها  وفــق  احلملة  ت�صمنت  حيث 

نظم  دوائــر  من  للمخت�صني  املــدرب(  )تدريب  ور�ــص 

الهدف  لبيان  احلكومية  للموؤ�ص�صات  التابعة  املعلومات 

من احلملة و اأهميتها واخلطة املعدة من املركز الوطني 

للدور الذي يجب اأن يلعبه ممثلو املوؤ�ص�صات.

وقد كان الهدف املن�صود من هذه احلملة هو  تعزيز 

الأمنية  واملخاطر  املعلومات  باأمن  والثقافة  الوعي 

املمار�صات  اأف�صل  على  بالتعرف  وذلــك  املعلوماتية 

الأمنية لتجنب هذه املخاطر وتقليل اآثارها يف املوؤ�ص�صات 

احلكومية ل�صمان ا�صتمرارية الأعمال وتقليل اخل�صائر 

ا�صرتاتيجية  مع  يتما�صى  املخاطر مبا  لهذه  امل�صاحبة 

عمان الرقمية للتحول اإىل جمتمع معلوماتي اآمن. 

املعلومات  نظم  دائـــرة  يف   املخت�صون  قــام  وقــد 

)حملة  بافتتاح  الهيئة  جلــهــود  ا�صتكمال  بــالــوزارة 

لل�صالمة   الوطني  املركز  من   ممثلني  بح�صور  وعــي( 

العموم  مــدراء  من  العليا  الإدارة  وممثلي  املعلوماتية 

ومدراء الدوائر بهدف تعزيز اأهمية احلملة وحت�صيل 

العليا  الإدارة  ممثلي  قبل  من  املجال   هذا  يف  الدعم 

الهامه  املوا�صيع  بع�ص  طرح  الفعاليات  ت�صمنت  وقد 

لها  امل�صاحبة  التحديات  و  املعلومات  اأمــن  جمال  يف 

يتعلق  فيما  ال�صلطنة  دور  و  لها  املنا�صبة  واحلــلــول 

بقانون املعامالت الإلكرتونية وقانون مكافحة اجلرائم 

هذا  يف  عمل  حلقات  الفتتاح  يــوم  تلى  وقــد  التقنية، 

ال�صياق ا�صتهدفت كافة موظفي وزارة التعليم العايل.

2.  معر�س موؤ�ض�ضات التعليم العايل

التعليم  ملوؤ�ص�صات  معر�صا  �صنويا  ـــوزارة  ال تنظم 

العايل يهدف ب�صكل اأ�صا�صي اىل تعريف خريجي الدبلوم 

اجلامعي  تعليمهم  موا�صلة  يف  يــرغــبــون  ممــن  الــعــام 

مبا  العايل  بالتعليم  املهتمني  وكذلك  اأمــورهــم  واأولــيــاء 

تقدمه موؤ�ص�صات التعليم العايل احلكومية واخلا�صة من 

يف  الوزارة  ت�صارك  كما  و�صهادات.  وبرامج  تخ�ص�صات 

منها  املقدمة  اخلدمات  عر�ص  خالل  من  املعر�ص  هذا 

املديرية  خالل  من  او  املوحد  القبول  مركز  عر  �صواء 

العامة للبعثات واملديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.
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العايل  للتعليم  الـــدويل  3.   املعر�س 

)جيديك�س(

كل  من  اأبريل  �صهر  يف  �صنويا  املعر�ص  هذا  ينظم 

عام وت�صارك به موؤ�ص�صات التعليم العايل على امل�صتويني 

تقوم  املوؤ�ص�صات  هذه  جودة  ول�صمان  والدويل.  املحلي 

الوزارة عن طريق دائرة معادلة املوؤهالت والعرتاف 

بالتاأكد من اأن جميع اجلامعات والكليات امل�صاركة هي 

من اجلامعات والكليات املو�صى بالدرا�صة بها.

املعلومات  لتقنية  ال�ضنوي  4.   املعر�س 

)كومك�س(

املعر�ص  هذا  يف  العايل  التعليم  وزارة  ت�صارك 

ب�صكل دائم وعر ركن خا�ص بها لعر�ص اخلدمات 

وقد  ــــوزارة،  ال يف  املقدمة  اللــكــرتونــيــة  والنــظــمــة 

)كومك�ص  الخـــري  املــعــر�ــص  الـــــوزارة يف  �ــصــاركــت 

ومركز  واملــوحــد  القبول  مركز  يف  ممثلة   )2012

العلوم  لكليات  العامة  باملديرية  اللكرتونية  النظم 

التطبيقية. 

5.  الربنامج الإذاعي.. التعليم العايل

اإذاعــيــا  برناجما  ــوزارة  ــال ب العـــالم  دائـــرة  تنفذ 

اإذاعــة  عر  يبث  العايل(،  )التعليم  بعنوان  اأ�صبوعيا 

ومتابعة  بــاإعــداده  الدائرة  تقوم  حيث  عمان،  �صلطنة 

تنفيذه، وي�صتعر�ص خالل مدته التي ت�صتمر لربع �صاعة 

بع�ص  ومناق�صة  العايل،  التعليم  بقطاع  الحداث  اأهم 

الق�صايا عر اللتقاء باملعنيني بها.

6.   الربنامج التلفزيوين .. اآفاق التعليم 

العايل

بداأت الوزارة بتقدمي برنامج )اآفاق التعليم العايل( 

العايل  التعليم  بق�صايا  يهتم  والــذي   2011م،  عام  يف 

ويبث حلقة واحدة لكل �صهر. ومت بث ما يقارب الع�صرين 

حلقة يف الرنامج الأول بتلفزيون �صلطنة عمان تناولت 

بجانب  ال�صلطنة  يف  الــعــايل  التعليم  ق�صايا  خمتلف 

التعريف بفعاليات الوزارة واملوؤ�ص�صات التي تخدم قطاع 

طلبة  وفعاليات  واأن�صطة  ال�صلطنة  يف  العايل  التعليم 

موؤ�ص�صات التعليم العايل يف عمان وخارجها.  

الفصل العاشر



إصــــدارات الــوزارة

الفصل الحادي عشر





87

التـقـريـــر الـســنـــــوي
لوزارة التعليم العالي

الــــوزارة  بــخــدمــات  امل�صتفيد  تــعــريــف  �صبيل  يف 

للباحثني  الح�صائية  البيانات  وتــوفــري  واجنــازاتــهــا 

مديريات  خمتلف  تــقــوم  ــعــايل،  ال التعليم  قــطــاع  يف 

الوزارة بطباعة الدلة التعريفية باأنظمتها اللكرتونية 

العايل  بالتعليم  باللتحاق  الراغبني  للطلبة  وخدماتها 

والطلبة الدار�صني يف خمتلف موؤ�ص�صات التعليم العايل 

وخمتلف املوؤهالت.

1.  ملحق روئ :

ــري  ــه ــص مـــلـــحـــق نـــ�ـــصـــف �

ت�صدره الوزارة بالتعاون مع 

هذا  يهدف  عمان،  جريدة 

املجتمع  تعريف  اىل  امللحق 

والرامج  ال�صيا�صات  باأهم 

وال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــات الــتــي 

ت�صعها الوزارة يف قطاع التعليم العايل، والتعرف على 

الآراء والجتاهات ملختلف �صرائح املجتمع فيما يتعلق 

بق�صايا التعليم العايل.

 Passage to Higher ــة  ــل 2.   جم

 : Education
ــع يف �صهر  ــراب ال ــعــدد  ال �ــصــدر 

�صبتمر 2011م .  تتناول املجلة 

التعليم  تخ�ص  عــدة  موا�صيع 

العايل وموؤ�ص�صاته، وتغطي اهم 

فيه،  والإجنـــــازات  الفعاليات 

باللغة الإجنليزية .

التعليم  ال�ضنوي لوزارة  التقرير  3.   كتاب 

العايل للعام 2010/2009م:

ا�صتعر�ص التقرير  جهود وان�صطة 

باإح�صائيات  يتعلق  فيما  الــوزارة 

املـــوارد  وتــنــمــيــة  ــعــايل  ال التعليم 

املحلي،  املجتمع  وخدمة  الب�صرية، 

والعالقات العلمية والثقافية .

للعام  ــات  ــوح ــم وط مــنــجــزات  ــاب  4.   كــت

2011/2010م: 

ا�ــصــتــعــر�ــص اإجنـــــازات الــــوزارة 

ودورها  املا�صية  ال�صنوات  خالل 

العايل،  التعليم  قطاع  تطوير  يف 

ويــ�ــصــتــعــر�ــص كــذلــك  ملــحــة عن 

وموؤ�ص�صاته  العايل  التعليم  قطاع 

واإدارته ، بالإ�صافة اإىل اإجنازات 

ــتــحــاق  الـــــــوزارة يف جمــــال الل

العلوم  وكليات   ، العايل  بالتعليم 

التطبيقية ، والتعليم العايل اخلا�ص ، والدرا�صات العليا، 

والكرا�صي العلمية ، كما يتطرق اإىل دور الوزارة يف و�صع 

ا�صرتاتيجية التعليم يف �صلطنة عمان حتى 2020م .

مبوؤ�ض�ضات  لاللتحاق  الطالب  5.   دليل 

ــام اجلــامــعــي  ــع ــل ـــعـــايل ل الــتــعــلــيــم ال

2012/2011م: 

ـــل جــمــيــع  ـــي ـــدل ـــدم هـــــذا ال ـــق ي

والــقــبــول  الت�صجيل  اجـــــراءات 

اللكرتوين، اإ�صافة اىل الن�صح 

والر�ــــصــــاد يف كــيــفــيــة اخــتــيــار 

ومتطلبات  الدرا�صية  الــرامــج 

اللتحاق بها.

للقبول  ال�ضنوي  الإح�ضائي  6.   التقرير 

املوحد للعام 2011/2010م: 

يت�صمن التقرير بيانات تف�صيلية 

عن جميع فئات الطلبة العمانيني 

من  القبول  عملية  ملراحل  وفقا 

خـــالل مــركــز الــقــبــول املــوحــد. 

الطلبة  عن  بيانات  التقرير  ويف 

املقبولني يف املوؤ�ص�صات احلكومية 

الــنــوع،  العمر،  ح�صب  و�صنفت 

الرامج الكادميية، املوؤهل العلمي، املنطقة التعليمية، 

املقبولني  الطلبة  عن  بيانات  اأي�صا  التقرير  ويت�صمن 

�صمن برنامج البعثات الداخلية.
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لكليات  الطالب  7.   دليل 

التطبيقية   ــوم  ــل ــع ال

لـــلـــعـــام الأكــــادميــــي 

2011/2010م. 

للرامج  و�صفا  الدليل  يت�صمن 

والــتــخــ�ــصــ�ــصــات املـــطـــروحـــة يف 

اختيار  اآلية  وكذلك  ال�صت  التطبيقية  العلوم  كليات 

الرامج وفر�ص العمل املتاحة للطالب بعد التخرج.

تعريفي  8.   كــتــيــب 

العلوم  كليات  عن 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة 

موؤ�ض�ضات  ملعر�س 

الــعــايل  التعليم 

2011م.

9.   التقرير ال�ضنوي لكليات العلوم التطبيقية 

للعام الأكادميي 2010/2009: 

ــراز  اإب اىل  التقرير  هــذا  يهدف 

اأهم الفعاليات والن�صطة العلمية 

قـــامـــت بها  الـــتـــي  والـــطـــالبـــيـــة 

املديرية وكليات العلوم التطبيقية 

يف �صبيل حتقيق الهداف الواردة 

ويت�صمن  ال�صنوية،  خططها  يف 

فعاليات   واأهــم  القبول  واأ�ص�ص  الح�صائيات  التقرير 

مراكز التوجيه الوظيفي وخدمة املجتمع املحلي.

10.   املـــجـــلـــة الــعــلــمــيــة 

لكليات  الــعــمــانــيــة 

التطبيقية   العلوم 

ــغــة  بــالــل 2011م 

الإجنليزية.
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2011م   لعام  املعتمدة  املالية  املوازنة  حجم  بلغ 

ن�صيب  جاء  عماين،  )38،956،270(ريــــال  للوزارة 

بـــ35.6% ، وحازت كليات العلوم  ديوان عام الــوزارة 

الفصل الثاني عشر

املالية.  املوازنة  اإجمايل  من   %62.7 على  التطبيقية 

يف حني ح�صل مركز القبول املوحد ما ن�صبته %1.7 

فقط. 

جدول رقم )1-12(

ت�زيع امل�ازنة املالية لل�زارة لعام 2011م ح�شب اجلهة

الن�شبةاملبلغاجلهة

35.6%13،874،669ديوان عام الوزارة

1.7%658،997مركز القبول املوحد

62.7%24،422،604كليات العلوم التطبيقية

100%38,956,270الجمايل

امل�صدر: املديرية العامة لل�صوؤون الدارية واملالية
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