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املحور االأول

�صيا�صات التعليم العايل يف ال�صلطنة

1 – 1 دور وزارة التعليم العايل يف ر�سم �سيا�سات التعليم العايل وتنفيذها 

يتطلب ر�س���م و�سياغة ال�سيا�سات العامة للتعليم التي يتوقع لها النجاح وال�ستمرارية م�ساركة اأ�سحاب العالقة 

كاف���ة؛ لكي يكونوا �س���ركاء فاعلني يف مراحل التطبي���ق لحقًا. ومن جانب اآخر، فاإن تقييم ومراجعة ال�سيا�س���ات ل 

يتاأتى اإل بعد تنفيذها؛ فكلما كانت اجلهة املنفذة ع�س���و م�س���ارك يف ر�سم و�سياغة هذه ال�سيا�سات نتج عنه كفاءة 

يف التنفيذ. وانطالقًا من ذلك، جاء اإن�ساء جمل�ض التعليم املوقر تلبيًة للحاجة امللحة اإىل تن�سيق جهود كل اجلهات 

ذات العالقة بقطاع التعليم وليمثل املظلة التي تن�سوي حتتها تلك اجلهات كي تخرج �سيا�سات التعليم التي ير�سمها 

املجل�ض متوافقة مع متطلبات التعليم مبختلف مراحله وم�ستوياته وانواعه. 

ويف اإطار الخت�سا�سات املحددة للوزارة فاإنها تقوم باإ�سدار اللوائح التنظيمية ملوؤ�س�سات التعليم العايل التابعة 

له���ا الت���ي تنظم العمل الأكادميي والإداري و�س���وؤون الط���الب، واللوائح املنظمة للقبول بالتعلي���م العايل والبتعاث. 

وف�ساًل عن ذلك ت�ساهم الوزارة يف ر�سم �سيا�سات التعليم العايل من خالل بعدين:

البعد الأول: العمل مع املجال�ض والهيئات املعنية بالتعليم العايل. 

البعد الثاين: اإعداد املقرتحات والدرا�سات الهادفة اإىل تطوير التعليم العايل.
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البعد االول: العمل مع املجال�س والهيئات املعنية بالتعليم العايل

1 - جمل�ص التعليم 

حدد املر�س���وم ال�س���لطاين رقم )2012/48( اخت�سا�س���ات جمل�ض التعليم من �س���منها ر�س���م ال�سيا�سة العامة 

للتعلي���م مبختلف اأنواعه ومراحله، والعمل على توجيه التعليم مبا يتفق وال�سيا�س���ة العامة للدولة ومتطلبات التنمية 

ال�س���املة، ومبا يوؤدي اإىل حتقيق الأهداف الثقافية والجتماعية والقت�س���ادية والعلمية لل�سلطنة. ويكمن دور وزارة 

التعليم العايل يف ر�س���م �سيا�س���ات التعليم من خالل ع�س���ويتها يف جمل�ض التعليم، ومن اأبرز م�س���اهماتها يف ر�سم 

ال�سيا�سات اخلا�سة بالتعليم العايل هي اإعداد ال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم 2040، واإعداد قانون التعليم العايل.

2 - املجل�ص الأعلى للتخطيط

كل���ف املجل�ض الأعلى للتخطي���ط الأمانة العامة للمجل�ض باإعداد اخلطة اخلم�س���ية التا�س���عة )2016 -2020(. 

وقام���ت الأمان���ة العام���ة للمجل�ض باإجراء تقييم �س���امل لأداء القت�س���اد العماين خالل اخلطط التنموية ال�س���ابقة 

والتعرف على ما مت حتقيقه من اأهداف الروؤية امل�س���تقبلية )2020( مب�ساركة بع�ض املوؤ�س�سات الدولية، وموؤ�س�سات 

َمْت ع���دد من احللقات  اأكادميي���ة متخ�س�س���ة، وممثلني ع���ن الوزارات والهيئ���ات. وحتقيًقا لهذا الغر����ض فقد ُنظِّ

النقا�س���ية، وور�ض العمل واحلوارات مع القطاعات الهامة ومنها قطاع التعليم. و�سارك ممثلو وزارة التعليم العايل 

بالور�سة اخلا�سة بقطاع التعليم. 

وقدم املجل�ض العلى للتخطيط يف نهاية الور�س���ة يف فرباير 2015م وثيقة ت�سمنت تقييم الو�سع احلايل لقطاع 

التعليم ومبادرات مقرتحة لت�سمينها يف اخلطة اخلم�سية التا�سعة، وقامت الوزارة بدرا�ستها   واأر�سلت مالحظاتها 

اإىل فريق العمل يف املجل�ض الأعلى للتخطيط.  

وناق�س���ت الوزارة مع الأمانة العامة ملجل�ض التعليم اأولويات قطاع التعليم التي ترى من ال�س���روري البدء بها يف 

اخلطة اخلم�س���ية التا�س���عة يف �سوء اخلطة التنفيذية لال�س���رتاتيجية الوطنية للتعليم 2040 وقد ُرِفَعْت اإىل الأمانة 

العامة للمجل�ض الأعلى للتخطيط.
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3 - الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

تعمل الوزارة مع الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ل�سمان جودة التعليم العايل؛ فقد �ساركت الوزارة يف فريق 

اإعداد وثيقة الت�سنيف املعياري للتعليم العايل يف �سلطنة عمان يف عام 2009 الذي يعمل على ت�سنيف كل جمالت 

التعليم. وي�ساعد هذا الإطار على تنظيم املعلومات التي ت�سمل املوؤ�سرات الإح�سائية املتعلقة باحلقول الدرا�سية.

  كما �ساركت الوزارة مبجموعة من موظفيها من ذوي اخلربة يف فريق اإعداد الإطار الوطني للموؤهالت العلمية 

الذي تعده الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي الذي يت�سمن كل اأنواع وم�ستويات التعليم واأمناطه املختلفة، وحتديد 

نواجت التعلم من حيث �س���مات اخلريجني اخلا�س���ة بكل م�س���توى من م�س���تويات ال�س���هادة التعليمية ويبني امل�سارات 

لالنتقال من موؤهل اإىل اآخر.

وباركت الوزارة تاأ�س���ي�ض ال�سبكة العمانية للجودة يف عام 2006م التي تهدف اإىل ربط موؤ�س�سات التعليم العايل 

ببع�س���ها به���دف تبادل اخل���ربات واملعلومات وممار�س���ات اجلودة فيما بينها م���ن خالل تنظيم الور����ض التدريبية 

واملوؤمترات التي ت�س���اهم يف تعزيز القدرات يف جمال اجلودة. ومتثل ال�س���بكة حلقة و�س���ل فاعلة بني قطاع التعليم 

العايل وبني الوزارة وخمتلف اجلهات ذات ال�سلة، وتعمل ال�سبكة با�ستقاللية تامة عن الوزارة.

4 - جمل�ص البحث العلمي

يعمل جمل�ض البحث العلمي على تنظيم �سوؤون البحث العلمي وت�سجيعه ودعمه مبختلف الو�سائل املادية واملعنوية 

وتوؤول اإليه م�س���وؤولية التن�س���يق بني اجلهات واملوؤ�س�سات املهتمة ب�س���وؤون البحث العلمي، وي�سغل وزير التعليم العايل 

يف املجل�ض من�س���ب نائب الرئي�ض. وت�س���اهم وزارة التعليم العايل من خالل ع�سويتها يف املجل�ض يف ر�سم �سيا�سات 

وبرامج دعم البحث العلمي يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل. وعملت على حتقيق الربط الإلكرتوين ملوؤ�س�س���ات التعليم 

الع���ايل التابع���ة لها مبجل����ض البحث العلمي مما يتيح للباحثني من هذه املوؤ�س�س���ات من امل�س���اهمة يف الربامج التي 

يقدمها املجل�ض للباحثني ومنها برنامج املنح البحثية املفتوحة، وبرنامج بحوث الطلبة، وبرنامج بحوث اخلريجني. 

كما حثت موؤ�س�سات التعليم العايل التابعة لها لال�ستفادة من برنامج الكرا�سي البحثية لتمويل اإن�ساء كرا�سي بحثية 

متخ�س�سة فيها مما يعزز ويدعم البحث العلمي يف هذه املوؤ�س�سات.
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البعد الثاين: اإعداد املقرتحات والدرا�سات التي تهدف اإىل تطوير التعليم العايل 

تعم���ل وزارة التعليم العايل على اإعداد الدرا�س���ات والتقارير الدورية التي تتناول املو�س���وعات التي من �س���انها 

تطوي���ر التعليم العايل وكذلك مقرتحات ملعاجلة التحديات التي يواجهها؛ -فعلى �س���بيل املثال ل احل�س���ر-قدمت 

ال���وزارة مقرتحا لإن�س���اء مركز بحوث التعليم و�س���وق العمل ليتوىل القيام بالدرا�س���ات والأبحاث عن �س���وق العمل 

العماين ومتطلباته ونظام التعليم وخ�سائ�س���ه مبا يوؤدي اإىل حتقيق املواءمة مبفهومها الوا�س���ع بني التعليم و�س���وق 

العمل.  وقد اأ�سدر جمل�ض التعليم قرارًا باإن�ساء املركز الوطني لر�سد احتياجات �سوق العمل وتكون تبعيته للمجل�ض 

الأعلى للتخطيط. كما نفذت الوزارة م�سوحات اخلريجني، وم�سح ارباب العمل، وموؤ�سرات الأداء. ورفعت نتائج هذه 

الدرا�س���ات اإىل جمل�ض التعليم واجلهات الأخرى املعنية بالتعليم العايل.  ويقوم مركز القبول املوحد باإعداد تقرير 

�س���نوي عن بيانات املقبولني من خالل عدة موؤ�س���رات منها توزيع املقبولني ح�سب التخ�س�سات العلمية والإن�سانية، 

والنوع، وتوزيعهم على حمافظات ال�س���لطنة، وتاأثري املواد التي در�سها الطالب يف دبلوم التعليم العام على قبوله يف 

الربامج الدرا�س���ية، واملقاعد ال�س���اغرة. ويعمل املركز على درا�س���ة فيما اإذا كان هناك اجتاه عام اأو ظاهرة ت�سود 

البيانات على مدى فرتة زمنية، ويقدم تو�س���يات لتنظيم القبول مبوؤ�س�سات العايل لل�سنوات التالية. ويرفع التقرير 

ال�سنوي اإىل جمل�ض التعليم. 

وت���ويل الوزارة اهتماما بالتقارير التي ت�س���درها املنظمات الدولية ذات العالق���ة بالتعليم العايل ومن اأبرزها: 

تقرير التناف�س���ية العاملي للمنتدى القت�س���ادي العاملي، وتقرير التنمية الب�س���رية لربنام���ج الأمم املتحدة للتنمية، 

وتقارير منظمة التنمية والتعاون القت�س���ادي. كما اأعدت هيئات وموؤ�س�س���ات دولية درا�س���ات متعددة عن الباحثني 

عن عمل يف الدول العربية ودول جمل�ض التعاون تناولت م�سكلة ارتفاع الباحثني عن عمل من فئة ال�سباب من حملة 

املوؤهالت اجلامعية، و�سخ�س���ت اأ�سباب ارتفاع هذه الظاهرة وقدمت مقرتحات ملعاجلتها. وقد عملت الوزارة على 

درا�سة هذه التقارير والدرا�سات لال�ستفادة مما ورد فيها من مقرتحات مبا يتوافق مع قطاع التعليم العايل و�سوق 

العمل يف ال�سلطنة ورفعت هذه الدرا�سات اىل جمل�ض التعليم واجلهات الأخرى املعنية بالتعليم. 
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اأم���ا ب�س���اأن تنفي���ذ �سيا�س���ات التعلي���م الع���ايل فاإن���ه ويف اإطار اخت�سا�س���ات ال���وزارة املحددة لها، تع���د الوزارة   

بتق�سيماتها الإدارية املختلفة واملوؤ�س�سات التابعة لها جهة منفذة ل�سيا�سات جمل�ض التعليم من خالل اإعداد اللوائح 

التنفيذية وا�سدار القرارات الوزارية. وتتبع الوزارة النهج الت�ساركي عند �سياغة اللوائح املنفذة لل�سيا�سات العامة 

للتعليم العايل، حيث تقوم باإ�س���راك جميع الأطراف املعنية. وحتر�ض على متابعة تنفيذ تلك ال�سيا�س���ات من خالل 

ت�س���كيل فرق عمل تقوم بزيارات ميدانية ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل التابعة لها )كليات العلوم التطبيقية واجلامعات 

والكليات اخلا�سة( وفق اأهداف حمددة.

1 -2 �سيا�سات القبول للدرا�سات اجلامعية االأوىل )داخل ال�سلطنة وخارجها(

ت�س���طلع وزارة التعليم الع���ايل بتنظيم قبول الطلبة العمانيني -من خريجي �س���هادة دبل���وم التعليم العام اأو ما 

يعادلها مبوؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية والبعثات واملنح الدرا�سية-وتن�سيقه من خالل مركز القبول املوحد. كما 

تقوم الوزارة بتنفيذ اإجراءات البتعاث اخلارجي والداخلي ومتطلباتهما من خالل املديرية العامة للبعثات، وكذلك 

املنح املقدمة لطلبة الدول ال�س���قيقة وال�س���ديقة للدرا�سة مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة بال�سلطنة 

حتت مظلة الربنامج العماين للتعاون الثقايف والعلمي. كما حتر�ض الوزارة على توجيه اجلامعات والكليات اخلا�سة 

نحو اأهمية ا�ستيفاء �سروط اللتحاق بها للطلبة الدار�سني على نفقتهم اخلا�سة.

وتقوم ال�سيا�س���ة التعليمية بال�س���لطنة على �س���مان اإتاحة فر�ض املناف�س���ة لاللتحاق بالتعليم العايل لكل الطلبة 

امل�س���توفني ل�س���روط القبول من خمرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله من الذكور والإناث على وجٍه �سواء. وبناء 

على ذلك عمل مركز القبول املوحد منذ اإن�سائه يف عام 2006 م على و�سع �سيا�سات موحدة للقبول ت�سمن الفر�ض 

املت�س���اوية جلميع الطلبة املتقدمني عرب نظام اإلكرتوين ومن خالل اإجراءات وا�س���حة وحمددة. وعماًل على حتقيق 

َلْت جلنة للتظلمات يكون كلُّ اأع�سائها من خارج  مبداأ العدالة وال�سفافية لكل متقدم لاللتحاق بالتعليم العايل؛ �ُسكِّ

الوزارة ل�س���مان عملها بحرية وا�س���تقاللية، تخت�ض يف البتَّ يف التظلمات املقدمة من الطلبة املتقدمني لاللتحاق 

بالتعليم العايل.
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وبه����دف تنظيم العمل يف اإجراءات الت�س����جيل والقبول �س����درت الالئحة التنظيمية بنظ����ام القبول املوحد 

بالق����رار الوزاري رقم )2011/8(. وملواكبة امل�س����تجدات التي تطراأ �س����نوًيا يف قطاع التعليم العايل حر�س����ت 

ال����وزارة على مراجعة الالئحة وموادها القانونية، والعمل جاٍر على حتديثها بالتن�س����يق مع موؤ�س�س����ات التعليم 

العايل. 

وت�سنف املقاعد الدرا�سية لاللتحاق بالتعليم العايل اإىل: 

• موؤ�س�س����ات التعليم العايل احلكومية: وهي جامعة ال�سلطان قابو�ض وكليات العلوم التطبيقية والكليات 	

التقنية والكلية التقنية الع�سكرية وكلية العلوم ال�سرعية وكلية الدرا�سات امل�سرفية واملعاهد ال�سحية 

ومراكز التدريب املهني ومعاهد تاأهيل ال�سيادين.

• البعثات واملنح الداخلية للدرا�س����ة يف موؤ�س�س����ات التعليم العايل اخلا�س����ة داخل ال�س����لطنة: حيث توفر 	

ق  وزارة التعليم العايل اآلية معتمدة من جمل�ض التعليم  لتوزيع  احلكومة )9638( بعثة �س����نوًيا.  وتطبِّ

البعثات الداخلية على موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة، تت�سمُن �سبعة معايري غطت البنية الأ�سا�سية 

له����ا، والتزام موؤ�س�س����ة التعليم العايل اخلا�س����ة بتنفيذ التو�س����يات الواردة يف  كل م����ن تقارير تدقيق 

اجل����ودة ال�س����ادرة من الهيئة العمانية لالعتم����اد الأكادميي وتقارير الزي����ارات امليدانية التي تنفذها 

ال����وزارة، وتقارير املوؤ�س�س����ات ال�س����ريكة، والتزام املوؤ�س�س����ات باللوائح وتوفري بيان����ات الطلبة،  وجودة 

النظ����م الإلكرتوني����ة، وعدد من موؤ�س����رات  الأداء، ون�س����ب التعم����ني يف الهيئات الأكادميية وامل�س����اندة 

والإدارية، وتوفر ال�سكن  اجلامعي. وحددت وزن لكل معيار من املعايري املذكورة ح�سب اأهميته جلودة 

التعليم العايل اخلا�ض. 

• البعثات واملنح اخلارجية: حيث توفر احلكومة �سنويا )1643( بعثة خارجية للدرجة اجلامعية الأوىل 	

حلملة دبلوم التعليم العام. وتقوم �سيا�س����ة البتعاث اخلارج����ي املعتمدة من جمل�ض التعليم على تنويع 

دول البتعاث لتحقيق الأهداف التالية:
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ال�س���تفادة من املدار�ض العلمية املتنوعة ول �سيما يف املهن املهمة مثل: الطب، والهند�سة، والتقنية،  -

والعلوم وغريها.

اإيجاد مقاعد التخ�س�سات النادرة يف الدول املتقدمة واجلامعات املرموقة وفقًا لحتياجات كل مرحلة. -

اإتاحة الفر�سة للطلبة لتعلم لغات متعددة بهدف معرفة ثقافات ال�سعوب الأخرى. -

حتقيق التوازن يف تنويع التعاون الثقايف والأكادميي مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة. -

جتنب تكد�ض الطلبة العمانيني يف بلد واحد. -

التعريف بالهوية الثقافية العمانية، ون�سرها بني ال�سعوب الأخرى. -

• مقاعد للطلبة من ذوي الإعاقة	

اإميان���ا باإعط���اء الطلبة من ذوي الإعاقة حقهم يف التعليم، وان�س���جاما مع توجه���ات املجتمع الدويل واملنظمات 

العاملية ومنظمات حقوق الإن�سان بهذا ال�ساأن، تعمل وزارة التعليم العايل على توفري فر�ض اللتحاق بالتعليم العايل 

ملخرجات دبلوم التعليم العام من ذوي الإعاقة. 

وتخ�س�ض الوزارة )50( بعثة داخلية �سنوًيا لهذه ال�سريحة من الطلبة للدرا�سة يف اجلامعات والكليات اخلا�سة 

الت���ي تتوفر فيها البنى الأ�سا�س���ية الالزمة حيث ُقِبَل )31( طالب وطالبة يف الع���ام الأكادميي 2017/2016م. اأما 

البعث���ات اخلارجية فقد خ�س�س���ت الوزارة )50( بعثة خارجية يف العام الأكادمي���ي 2014/2013م والتحق )21( 

طال���ب وطالبة. ونظًرا ل�س���عوبة تاأقلم بع�ض الطلب���ة املبتعثني من ذوي الإعاقة للدرا�س���ة يف اخلارج عملت الوزارة 

على ت�س���جيع موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة على توفري املتطلبات الالزمة لهذه ال�سريحة من الطلبة 

للدرا�سة فيها.

َدت بعد التن�س���يق مع وزارة  جتدر الإ�س���ارة اإىل اأن الإعاقات التي ي�س���ملها برنامج البعثات امل�س���ار اإليها قد ُحدِّ

التنمية الجتماعية.



18

بيان وزارة التعليم العالي
أمام مجلس الشورى

• الربنامج العماين للتعاون الثقايف والعلمي	

يتمث���ل الربنام���ج العماين للتع���اون الثقايف والعلمي يف املنح الدرا�س���ية التي تقدمها ال�س���لطنة للدول ال�س���قيقة 

ف اإىل ذلك اأنَّه ُيعدُّ نافذة  وال�س���ديقة؛ لتعزيز التوا�س���ل الإن�ساين والثقايف بني ال�س���لطنة وخمتلف دول العامل، اأ�سِ

رئي�س���ية يطل منها العامل على ال�س���لطنة ببعدها احل�س���اري وعمقها التاريخي. كما ياأتي الربنامج املذكور يف اإطار 

املنح الدرا�سية املتبادلة مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة التي توفر منحًا لطلبة ال�سلطنة للدرا�سة يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل يف تلك الدول. 

واأق���ر جمل�ض الوزراء املوقر يف جل�س���ته رق���م )2009/6( الربنامج. وتقوم وزارة التعليم العايل وبالتن�س���يق مع 

م كيفية التعامل مع الطلبات الواردة من خمتلف  وزارة اخلارجية بالإ�سراف على هذا الربنامج من خالل اآلية تنظِّ

الدول للح�س���ول على مقاعد درا�سية مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة. وقد قدمت ال�سلطنة )321( 

منحة درا�سية خالل الأعوام )2009 -2016 م( توزعت على عدد من الدول العربية والآٍ�سيوية والأفريقية.

1-3 �سيا�سات القبول للدرا�سات العليا

ت�س���رف وزارة التعليم العايل على الربنامج الوطني للدرا�س���ات العليا )الألف بعثة �سابًقا( والذي جاء يف 

�س���وء التوجيهات ال�سامية حل�سرة �س���احب اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �س���عيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه 

-يف عام 2010م بتوفري )1000( بعثة خارجية للدرا�س���ات العليا التخ�س�س���ية يف املجالت التي حتتاج اإليها 

الدولة؛ للم�س���اهمة يف رفد القت�س���اد الوطني بكوادر وطنية متخ�س�س���ة ذات تاأهيل عاٍل ل�سد الحتياجات 

الفعلية بالوحدات احلكومية املختلفة والقطاع اخلا�ض، وبواقع )200( بعثة �سنوًيا. وقد اأقّر متديد الربنامج 

ل جمل�ض التعليم جلنة لالإ�سراف على  لي�ستمر خالل مدة اخلطة اخلم�سية التا�سعة )2016-2020(. وقد �سكَّ

هذا الربنامج برئا�س���ة وزارة التعليم العايل وع�سوية املجل�ض الأعلى للتخطيط وجمل�ض البحث العلمي تتوىل 

املهام التالية:
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• و�سع ال�سيا�سات العامة لالبتعاث من خالل الربنامج ودرا�سة اآليات تطويره.	

• اعتماد اخلطة ال�سنوية لالبتعاث واآليات تنفيذها والإ�سراف على �سري العمل بها.	

• اإقرار اإجراءات واآليات و�سوابط تقدمي طلبات الرت�سح للمناف�سة على البتعاث من خالل الربنامج.	

• تقييم �سري العمل يف الربنامج، وو�سع احللول املنا�سبة ملواجهة اأية حتديات يف تنفيذه.	

• رفع تقرير �سنوي ملجل�ض التعليم يتعلق ب�سريورة العمل بالربنامج. 	

• درا�سة وبحث اأية مو�سوعات اأخرى حتال اإليها من قبل جمل�ض التعليم. 	

• البّت يف املو�سوعات التي مل يرد بها ن�ض خا�ض، واتخاذ كل ما يلزم ب�ساأن كل منها.	

كم���ا حددت اللجنة �س���روط الربنامج، و�س���وابط تغي���ري اجلامعة ببلد الدرا�س���ة، وتغيري بلد الدرا�س���ة، وتغيري 

التخ�س�ض، و�سوابط اإنهاء البعثة.

كما ت�سرف الوزارة على املنح املقدمة من الدول ال�سقيقة وال�سديقة لل�سلطنة حيث ُيْعَلُن عنها يف و�سائل الإعالم 

املختلفة ومن َثمَّ حُتاُل الطلبات امل�ستوفية ل�سروط املنحة اإىل اجلهة املانحة لختيار املر�سحني.





المحور الثاني
االستراتيجيات والخطط 

الخمسية
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املحور الثاين

اال�صرتاتيجيات واخلطط اخلم�صية

2-1 التعليم العايل يف الروؤية امل�ستقبلية 2020

ت�س���منت الروؤية امل�س���تقبلية لالقت�ساد العماين 2020 اأربع ا�سرتاتيجيات، وجاء التعليم العايل يف املحور الرابع 

من ا�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�سرية الذي ن�ض على:

»بناء نظام تعليمي بعد مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الفني يقوم على توفري التخ�س�سات الرئي�سية 

الت���ي يحتاجها القت�س���اد الوطني وتوفري الت�س���هيالت الالزمة لإجراء البح���وث التطبيقية يف جميع 

املجالت الجتماعية منها والقت�سادية«.

وحددت ا�س���رتاتيجية تنمية املوارد الب�سرية ال�سيا�سات املرتبطة مبحور التعليم العايل لكل من جامعة ال�سلطان 

قابو�ض، والبتعاث للخارج وكليات املعلمني واملعلمات؛ وعليه فاإن �سيا�س���ات البتعاث وكليات املعلمني واملعلمات تقع 

�سمن اخت�سا�ض وزارة التعليم العايل. 

اجلدول )1-2( يبني �سيا�سات الروؤية امل�ستقبلية للتعليم العايل وما مت تنفيذه من قبل وزارة التعليم العايل. 
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جدول )1-2( �سيا�سات الروؤية امل�ستقبلية للتعليم العايل وما مت تنفيذه من قبل وزارة التعليم العايل

وزارة التعليم العايلالروؤية امل�ستقبلية

1

ع���دد البعث���ات اخلارجي���ة 

العامة  الثانوي���ة  خلريج���ي 

�سنويا

800

خ�س�س���ت احلكوم���ة )143( بعث���ة خارجية �س���نوية خلريجي دبلوم 

التعليم العام. ومنذ عام 2011م قامت احلكومة بزيادة عدد البعثات 

اخلارجية لي�سل اإىل )1643( بعثة خارجية �سنويًا.

2

ع���دد البعث���ات اخلارجي���ة 

للطلبة املتفوق���ني من اأبناء 

ا�سر ال�سمان الجتماعي.

100

تعل���ن البعثات واملنح اخلارجي���ة للتناف�ض العام ويلتحق بها من ي�س���تويف 

ال�س���روط املطلوب���ة. بل���غ ع���دد الطلبة م���ن ا�س���ر ال�س���مان الجتماعي 

احلا�سلني على بعثات خارجية )277( طالبا وطالبة يف اخلطة اخلم�سية 

الثامنة.

واإميان���ا من احلكومة بدعم الطلبة من اأبناء اأ�س���ر ال�س���مان الجتماعي 

الأكادمي���ي  الع���ام  يف  الداخلي���ة  البعث���ات  برنام���ج  بتنفي���ذ  ب���داأت 

2001/2000م الذي يوفر فر�ض الدرا�س���ة بالتعليم العايل يف اجلامعات 

والكليات اخلا�س���ة، حيث مت حتديد 1500 بعثة للطلبة من ا�سر ال�سمان 

الجتماعي، و)638( بعثة للطلبة من ذوي الدخل املحدود.

3

الدرا�س���ات  بعث���ات  ع���دد 

العليا

60

بعثات اخلدمة املدنية وتخ�س�ض ملوظفي اجلهاز الإداري للدولة ويبلغ 

عددها 80 بعثة ويتم توزيعها بالإحالل كل �س���نتني.  ويف عام 2015م 

ونظرا للظ���روف القت�س���ادية الراهنة اأدرجت ه���ذه البعثات لتكون 

من �س���من الربنامج الوطني للدرا�س���ات العليا.  يف عام 2010 م بداأ 

برنامج الألف بعثة للدرا�س���ات العليا )الربنامج الوطني للدرا�س���ات 

العليا حاليا( الذي خ�س�ض200 بعثة �سنويا.
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وزارة التعليم العايلالروؤية امل�ستقبلية

4

ال�س���ماح للقط���اع اخلا����ض 

باإن�س���اء كلي���ات اأهلية ملنح 

درجت���ي الدبل���وم والدبلوم 

العايل

 ب���داأ التعلي���م الع���ايل اخلا����ض يف ع���ام 1995 بكلية واح���دة وتطور 

العدد لي�س���ل )28( موؤ�س�س���ة يف العام الأكادميي 2016/2015: )8 

جامع���ات، 20 كلي���ة جامعية وكلي���ة(، تقدم برامج لدرج���ة الدبلوم، 

والبكالوريو�ض واملاج�ستري.

5

فتح باب النت�ساب والتعليم 

ع�����ن ب���ع���د ب���اجل���ام���ع���ات 

امل���ع���رتف ب��ه��ا ل��ل��درا���س��ة 

اجل���ام���ع���ي���ة الأ����س���ا����س���ي���ة 

والدرا�سات العليا.

فتحت الوزارة باب النت�س���اب للدرا�س���ة اجلامعية الأوىل لعدم توفر 

موؤ�س�س���ات تعليم ع���اٍل كافية ل�س���تيعاب الطلبة الراغبني مبوا�س���لة 

درا�س���تهم اجلامعية، ونظًرا للتطور الذي �سهده قطاع التعليم العايل 

من حيث عدد موؤ�س�س���اته وجودته���ا وتنوع الربام���ج الأكادميية التي 

تطرحها جاء قرار جمل����ض التعليم باإيقاف العرتاف بنظام التعليم 

بالنت�ساب للمرحلة اجلامعية الأوىل يف عام 2008م.

فتحت الوزارة باب التعلم عن بعد للدرا�س���ات العليا فقط. واأ�سدرت 

معاي���ري الع���رتاف مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل التي تط���رح براجمها 

بنظام التعلم ال�سبكي. 

بلغ عدد اجلامعات املعرتف بها يف ال�سلطنة التي تقدم برامج التعلم 

عن بعد لدرجة املاج�س���تري )47( جامع���ة يف اململكة املتحدة، )36( 

جامعة يف الولي���ات املتحدة الأمريكية، )20( جامعة يف ا�س���رتاليا، 

)5( جامعات يف نيوزيلندا.
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وزارة التعليم العايلالروؤية امل�ستقبلية

6

ع�سوية  يف  النظر  اإع���ادة 

جلنة البعثات

�سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/83( بت�سكيل جلنة البعثات برئا�سة 

�س���عادة وكيل وزارة التعليم العايل، وع�س���وية عدة جهات، و�سيتم اإ�سافة 

اأع�ساء اآخرين من القطاع اخلا�ض عند �سدور قانون التعليم العايل.

7

ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق 

معلمي  م��ن  املحلي  العمل 

ومعلمات املرحلة الإعدادية 

حتويل  خالل  من  والثانوية 

الت�سع  املتو�سطة  الكليات 

اإىل �ست كليات جامعية.

يف ع���ام 1995 مت حتويل الكليات املتو�س���طة اىل �س���ت كليات للرتبية 

موزعة عل���ى حمافظات ال�س���لطنة تابعة لوزارة التعلي���م العايل، ومت 

قبول 2000 طالب �سنويا. و�ساهمت الكليات يف رفع ن�سب التعمني يف 

الوظائف التدري�س���ية يف التعليم املدر�سي.  حولت كليات الرتبية اإىل 

كليات للعلوم التطبيقية يف عام 2006م يف �سوء الفائ�ض من املعلمني 

واملعلمات يف ذلك الوقت.

وحددت الروؤية امل�س���تقبلية املوؤ�سرات الكمية لقطاع التعليم العايل وعملت الوزارة على حتقيقها كما يف اجلدول 

 .)2-2(

جدول )2-2( املوؤ�سرات الكمية للروؤية امل�ستقبلية 2020 وموؤ�سرات الإجناز يف التعليم العايل

موؤ�سرات التعليم العايل يف العام الأكادميي املوؤ�سرات الكمية للروؤية امل�ستقبلية

2015/2014م

زيادة ن�سبة الت�سجيل يف التعليم العايل لت�سل اإىل 

40% يف عام 2020م

بلغ معدل اللتحاق بالتعليم العايل للعمانيني يف الفئة 

العمرية )22-18( )%54.6(. 

رفع ن�سبة الت�سجيل يف التعليم العايل لالإناث يف الفئة 

العمرية )20-40( اىل )%40(

بلغ معدل اللتحاق لالإناث العمانيات يف الفئة العمرية 

.)% 64.2( )22-18(
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2-2 اخلطة اخلم�سية الثامنة )2011 -2015(

حددت اخلطة اخلم�سية الثامنة   اأهداف وزارة التعليم العايل كما يلي:

 رفع اللتحاق بالتعليم العايل . 1

�سمان اجلودة والعتماد يف موؤ�س�سات التعليم العايل . 2

تطوير البيئة الأكادميية والإدارية بالوزارة ومبوؤ�س�سات التعليم العايل. 3

املواءمة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل. 4

تعزيز اخلدمات اللكرتونية وخدمة املجتمع. 5

1 - رفع االلتحاق بالتعليم العايل

ت�س���عى احلكومة �س���نويًا ممثلة بوزارة التعليم العايل اإىل توفري مقاعد درا�سية �س���نوية ملخرجات دبلوم التعليم 

الع���ام وم���ا يعادله لاللتحاق بالتعليم العايل. وتتوزع املقاعد الدرا�س���ية على موؤ�س�س���ات التعلي���م العايل احلكومية، 

وموؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة )البعثات الداخلية(، والبعثات اخلارجية. وتعم���ل الوزارة على عقد اتفاقيات 

مع موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�ض لتوفري منح درا�سية لاللتحاق بالتعليم العايل. ويف اإطار التعاون والعالقات 

الثقافية والدولية التي تعمل وزارة التعليم العايل على تعزيزها مع الدول ال�س���قيقة وال�س���ديقة واجلامعات العاملية 

م���ن خالل مذكرات التفاهم والتفاقيات حت�س���ل ال�س���لطنة على عدد من املنح اخلارجي���ة لدرجة البكالوريو�ض يف 

عدد من اجلامعات العربية والعاملية.

وقد حقق اللتحاق بالتعليم العايل منوا كبرًيا خالل اخلطة اخلم�س���ية الثامنة من حيث عدد الطلبة امل�س���تجدين 

بالتعلي���م الع���ايل والطلبة املقيدين فيه داخل ال�س���لطنة وخارجها، جدول )3-2(. كما حق���ق معدل اللتحاق بالتعليم 

العايل يف الفئة العمرية )18-22( زيادة كبرية خالل اخلطة اخلم�سية الثامنة لي�سل اىل )54.6%(، �سكل )1-2(.
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جدول )3-2(  موؤ�سرات اللتحاق بالعليم العايل خالل اخلطة اخلم�سية الثامنة

امل�ستجدون )املرحلة اجلامعية الأوىل(

ن�سبة الزيادة2011/20102015/2014املوؤ�سر

55%1685626151امل�ستجدون بالتعليم العايل 1

170%31088407امل�ستجدون بالبعثات الداخلية2

474%2311326امل�ستجدون بالبعثات واملنح اخلارجية على النفقة احلكومية3

4

امل�ستجدون من اأبناء اأ�سر ال�سمان الجتماعي والدخل املحدود 

)البعثات الداخلية(

29228143%178

5

ن�سبة امل�ستجدين بالتعليم العايل على النفقة احلكومية من 

املتقدمني من خريجي دبلوم التعليم العام 

%37.3%74.5

37.2

نقطة مئوية

املقيدون )املرحلة اجلامعة الأوىل(

35.4%96478130642املقيدون بالتعليم العايل )داخل ال�سلطنة وخارجها(6

28.3%4804861633املقيدون مبوؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية7

60.4%3898562528املقيدون مبوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة8

9

معدل اللتحاق بالتعليم العايل يف الفئة العمرية )العمانيني( 

)18 -22( من ال�سكان.

%38.9%54.6

15.7 نقطة 

مئوية

امل�سدر: النظام الح�سائي
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�سكل )1-2(  موؤ�سرات اللتحاق بالعليم العايل خالل اخلطة اخلم�سية الثامنة
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2 - �سمان اجلودة واالعتماد يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

حر�س���ت ال���وزارة على تعزيز ثقافة اجلودة وتر�س���يخها يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل التابع���ة لها خالل اخلطة 

اخلم�س���ية الثامن���ة وذلك من خ���الل بناء القدرات واإع���داد الكوادر املتخ�س�س���ة لإدارة عملية �س���مان اجلودة يف 

موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل، واإ�س���دار الأنظمة واللوائ���ح وحتديثها مبا يكفل �س���مان اجلودة يف مكون���ات املنظومة 

التعليمية كافة ومنها �س���وابط واإجراءات الرتخي�ض املوؤ�س�س���ي، والرتخي�ض الربناجمي، و�سروط و�سوابط التعيني 

يف الوظائف الأكادميية العليا والأكادميية امل�س���اندة، ولئحة ت�س���كيل جمال�ض الأمناء يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل 

اخلا�سة. كما وجهت الوزارة موؤ�س�سات التعليم العايل التابعة لها اإىل اإن�ساء وحدات داخلية ل�سمان اجلودة. وتقوم 

ال���وزارة بزي���ارات ميدانية ذات اأهداف متنوعة اإىل موؤ�س�س���ات التعليم العايل التابعة لها، وت�س���اهم هذه الزيارات 

وب�سكل فاعل يف متابعة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل وتوجيهها مبا يخدم م�سرية العملية التعليمية ويدعم كفاءتها 

ويحفزها يف حت�سني وتطوير خدماتها ومرافقها ب�سكل م�ستمر. 

ويف اإطار العتماد املوؤ�س�سي الذي تقوم به الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي، مت النتهاء من املرحلة الأوىل من العتماد 

املوؤ�س�سي، وهي تدقيق اجلودة، لكليات العلوم التطبيقية واجلامعات والكليات اخلا�سة )با�ستثناء احلديثة الن�ساء(. وتنظم 

الوزارة زيارات ميدانية ملوؤ�س�سات التعليم العايل التابعة لها ب�سكل م�ستمر ملتابعة تنفيذ اخلطط العالجية لتو�سيات تقارير 

تدقيق اجلودة. وا�س���تمرارًا لعملية العتماد املوؤ�س�س���ي بداأت الهيئة العمانية لالعتم���اد الأكادميي باملرحلة الثانية لالعتماد 

املوؤ�س�سي وهي التقومي مقابل املعايري وبادرت عدة موؤ�س�سات تعليم عاٍل خا�سة بطلب ر�سمي لالعتماد املوؤ�س�سي. كما عملت 

بع�ض موؤ�س�سات التعليم العايل التابعة للوزارة على احل�سول على العرتاف لبع�ض براجمها من موؤ�س�سات دولية مرموقة

اإن حتقيق اجلودة يف نظام التعليم العايل يتطلب حت�س���ني فعالية وكفاءة الأداء لعنا�س���ر املنظومة التعليمية كافة. كما 

اأنه لبدَّ من حتقيق الن�سجام وال�سفافية يف توفري املعلومات عن اأداء نظام التعليم العايل مبا ي�ساعد املتعلمني على اتخاذ 

ق���رارات اأف�س���ل، ويوفر قاعدة اأف�س���ل للرتابط بني مفردات نظ���ام التعليم العايل من جهة، والأط���راف اخلارجية املعنية 

بالتعليم من جهة اأخرى. ومن هنا جاء قيام الوزارة بتنفيذ م�س���روع موؤ�سرات الأداء على اجلامعات والكليات اخلا�سة بداأ 

 من العام الأكادميي )2013 - 2014م(.
ً
من العام الأكادميي )2012 - 2013م( وعلى كليات العلوم التطبيقية بداأ
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ويف ظل التطور الكمي والنوعي الذي ي�سهده قطاع التعليم العايل على م�ستوى دول العامل؛ ياأتي دور دائرة معادلة املوؤهالت 

والعرتاف للعمل على �سمان جودة خمرجات التعليم العايل من موؤ�س�سات التعليم العايل خارج ال�سلطنة.   ومت يف مطلع عام 

2015 م اإ�سدار الن�سخة املحدثة من الالئحة التنفيذية لالعرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة املوؤهالت 

الدرا�س���ية التي متنحها. وتاأتي اأهمية هذه الالئحة اجلديدة لتواكب التغريات التي ا�ستجدت يف اأنظمة التعليم العايل املتبعة 

كاعتماد بع�ض الأنظمة اجلديدة يف بع�ض املراحل التعليمية )كالتعلم ال�سبكي( واإلغاء البع�ض الآخر )مثل نظام النت�ساب(، 

كما جاءت هذه الالئحة لعالج انت�سار ظاهرة اجلامعات الوهمية وحماربة حالت التزوير يف املوؤهالت الدرا�سية.

3 - تطوير البيئة االأكادميية واالإدارية بالوزارة وموؤ�س�سات التعليم العايل ورفع ن�سبة التعمني فيها

حتر����ض وزارة التعليم العايل على توفري بيئة مالئمة للعم���ل الإداري والفني من خالل توفري التدريب والتاأهيل 

ملوظف���ي ال���وزارة يف خمتل���ف املجالت وفقًا لالحتياج���ات التدريبية جلهات ال���وزارة املختلفة ومنه���ا كليات العلوم 

التطبيقي���ة وذلك لرفع م�س���توى كفاءتهم يف جمي���ع النواحي الإداري���ة والفنية والتنظيمية بالإ�س���افة اإىل املهارات 

ال�سخ�س���ية. وبلغ متو�س���ط عدد الربام���ج التدريبية التي قدمتها الوزارة �س���نويا ملوظفيها خالل اخلطة اخلم�س���ية 

الثامن���ة )164( برنام���ج يف جم���الت متنوعة �س���ملت التنمية الإداري���ة واملالية واللغة الإجنليزية واحلا�س���ب الآيل 

واجل���ودة والعتم���اد والتعليم والبحث العلمي وجمالت اأخرى. وبلغ املتو�س���ط ال�س���نوي لعدد امل�س���تفيدين من هذه 

الربامج )1109( م�ساركًا وم�ساركة من جميع الفئات الوظيفية بديوان عام الوزارة وكليات العلوم التطبيقية.

وقدم���ت الوزارة عدد من البعثات لتاأهيل الكوادر الأكادميية يف كليات العلوم التطبيقية لدرجتي املاج�س���تري 

والدكتوراه، حيث مت خالل �س���نوات اخلطة اخلم�س���ية الثامنة ابتعاث  ) 36  (ع�س���وًا من اأع�ساء هيئة التدري�ض 

ل�ستكمال درجة الدكتوراه بالإ�سافة اإىل )211  ( مبتعث للح�سول على درجة املاج�ستري �سمن برنامج املعيدين 

ال�سنوي .كما مت تخ�سي�ض   ) 66 ( من بعثات الربنامج الوطني للدرا�سات العليا للعمانيني الأكادمييني العاملني 

يف موؤ�س�سات التعليم العايل بال�سلطنة بواقع ) 36( لدرجة الدكتوراه و ) 30( لدرجة املاج�ستري بهدف رفع ن�سب 

التعم���ني يف الهيئات الأكادميي���ة. اجل�دول )2-4( يبني ن�س���ب التعمني يف كليات العل���وم التطبيقية واجلامعات 

والكليات اخلا�سة.
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جدول )4-2( ن�سب التعمني يف الهيئة الكادميية والهيئة الكادميية امل�ساندة والهيئة الإدارية يف كليات 

العلوم التطبيقية واجلامعات والكليات اخلا�سة يف العام الأكادميي 2015/2014م 

الهيئة الداريةالهيئة الأكادميية امل�ساندةالهيئة الأكادمييةالبيان

100%100%40.8 %كليات العلوم التطبيقية

77%83%19%اجلامعات والكليات اخلا�سة

امل�سدر: النظام الح�سائي

اأما ب�ساأن تعزيز البحث العلمي فت�ساهم موؤ�س�سات التعليم العايل يف حركة البحث العلمي يف ال�سلطنة من خالل الأبحاث 

التي ينفذها اأع�س���اء الهيئة الأكادميية والطلبة.  كما ت�س���م بع�ض موؤ�س�سات التعليم العايل مراكز بحثية متخ�س�سة ويتم 

دعم امل�ساريع البحثية عن طريق جمل�ض البحث العلمي من خالل برنامج املنح البحثية املفتوحة حيث مت ربط كليات العلوم 

التطبيقية ومعظم موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة بالنظام الإلكرتوين ملجل�ض البحث العلمي لتقدمي البحوث وبرنامج 

دعم بحوث الطالب. كما ي�سارك اأع�ساء الهيئة الأكادميية باأوراق بحثية يف املوؤمترات املحلية والدولية.

وبلغ عدد امل�ساريع البحثية املعتمدة يف برنامج املنح البحثية املفتوحة )2009-2015( لكليات العلوم التطبيقية 

واجلامعات والكليات اخلا�س���ة )55( م�س���روع وهو ما ميث���ل )34.4%( من اإجمايل امل�س���اريع البحثية املعتمدة يف 

جمل�ض البحث العلمي. كما بلغ عدد املنح الدرا�س���ية للدرا�س���ات العليا �س���من املقرتحات البحثية املعتمدة من قبل 

جمل�ض البحث العلمي لكليات العلوم التطبيقية واجلامعات والكليات اخلا�سة )48( منحة للفرتة )2015-2009(: 

اأربع���ون منحة للماج�س���تري وهو ما ميثل )29%( من اإجمايل منح املاج�س���تري، وثمانية من���ح للدكتوراه وهو ما ميثل 

12% من اإجمايل منح الدكتوراه.  واأن�سئ الكر�س��ي البحث��ي ح��ول تطبيق��ات عل��وم امل��واد بجامع��ة ن��زوى بالتع��اون 

م��ع جامع��ة كامربي��دج الربيطاني��ة وجمل�ض البحث العلمي يف عام 2013م مببلغ قدره خم�سة ماليني ريال عماين. 

كما مت احل�سول على �ستة ع�سرة منحة لطلبة املاج�ستري وثماين منح لطلبة الدكتوراه يف جمالت بحث الكر�سي.
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واأ�س���درت املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية املجلة العمانية للعلوم التطبيقية يف عام 2012م وهي دورية 

علمية حمكمة ن�سف �سنوية تعنى بالبحوث العلمية التطبيقية.

كما قامت الوزارة يف عام 2014م بتمويل اإ�سدار الن�سخة العربية اللكرتونية من ن�سرة نوراك نيوز بالتعاون مع 

موؤ�س�س���ة نوراك وهي �سبكة بحثية دولية تعنى ب�سيا�سات التعليم والتدريب وذلك لتوفري الفر�سة للباحثني لالطالع 

على الدرا�س���ات والتحليل النقدي لق�س���ايا التعليم يف خمتلف دول العامل، كما يتيح لهم الفر�سة للم�ساهمة يف ن�سر 

مقالتهم ودرا�س���تهم يف نوراك مبا ي�س���لط ال�س���وء على ق�س���ايا التعليم يف ال�سلطنة وي�س���اعد على تبادل اخلربات 

.)www.norrag.org( والأفكار. و�سدر لغاية الن اأربعة اأعداد من�سورة على املوقع الإلكرتوين

4 - املواءمة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل 

مت تناول هذا الهدف بالتف�س���يل يف املبحث )2-4( خمرجات التعليم العايل واحتياجات �س���وق العمل من 

هذا البيان.

5 - تعزيز اخلدمات االإلكرتونية وخدمة املجتمع

يف اإطار ا�س���رتاتيجية عمان الرقمية التي تدعو اإىل تطوير احلكومة الإلكرتونية واخلدمات الإلكرتونية املقدمة 

لالأفراد واملوؤ�س�سات. و�سعت الوزارة   خطة لتعزيز البيئة الرقمية ت�سمنت ما يلي: 

• دعم البنية الأ�سا�سية الرقمية من خالل توفري الأجهزة واملعدات ملواكبة عجلة الت�سارع يف تطوير وا�ستحداث 	

اأنظمة وخدمات الوزارة الإلكرتونية. 

• اإن�س���اء الأنظمة املعلوماتية واخلدمات؛ فقد اأن�ساأت الوزارة منظومة متكاملة للعمل الإلكرتوين اأطلق عليها 	

)اأ�س���ا�ض( ت�س���م ت�س���عة اأنظمة لأمتتة اإجراءات الأعمال الأكادميية واملالية والإداري���ة بديوان عام الوزارة 

وكلي���ات العل���وم التطبيقي���ة وامللحقي���ات الثقافية بالإ�س���افة اإىل الربط م���ع خمتلف املوؤ�س�س���ات التعليمية 

اخلا�سة، واملوؤ�س�سات والهيئات احلكومية واخلا�سة. 
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• بناء القدرات للعاملني يف جمال تقنية املعلومات من خالل التاأهيل والتدريب.	

• تطوي���ر اأم���ن املعلومات حيث عملت الوزارة على حت�س���ني الو�س���ع الأمني للبيانات املتناقلة على امل�س���تويني 	

)الداخلي، واخلارجي( من خالل توفري الأجهزة والتطبيقات للحد من الثغرات الأمنية. 

كم���ا تقدم الوزارة خدمات اإلكرتونية للمتعاملني معها من املوؤ�س�س���ات والأفراد م���ن خالل منافذ متعددة منها: 

ع احل�سول عليها   وقد بلغت ن�سبة اخلدمات  ل و�سرَّ الإنرتنت، والر�سائل الن�سية الق�سرية، والهواتف الذكية مبا �سهَّ

الإلكرتوني���ة التي تقدمها ال���وزارة لالأفراد املتعاملني معها قرابة )98%( من اإجم���ايل اخلدمات املقدمة؛ مما قلَّل 

عدد املراجعني للوزارة يف �س���هر يونيو من عام 2015م بن�س���بة )24%( باملقارنة مع ال�س���هر ذاته من العام املا�سي، 

جدول )2-5(.

جدول )5-2( موؤ�سرات اخلدمات اللكرتونية يف وزارة التعليم العايل خالل اخلطة اخلم�سية الثامنة

20112015املوؤ�سر

5201عدد اخلدمات املقدمة اإلكرتونيًا )املوؤمتتة(

98%4%ن�سبة اخلدمات الإلكرتونية التي تقدمها الوزارة لالأفراد املتعاملني معها

15 دقيقة غري متوفرمتو�سط مدة انتظار املراجعني

24%ن�سبة النخفا�ض يف عدد املراجعني لديوان عام الوزارة يف عام 2015 م باملقارنة مع 2014م

وتعد اخلدمة التي يقدمها مركز القبول بوزارة التعليم العايل هي اخلدمة الإلكرتونية الأوىل يف ال�سلطنة والتي 

اأوجب���ت على طلبة دبلوم التعليم العام ا�س���تخدام القنوات الإلكرتونية فقط لتق���دمي طلب اللتحاق بالتعليم العايل 

منذ العام الأكادميي 2007/2006م، ف�ساًل عن الدقة املتزايدة يف اإجناز طلبات الطلبة. وتعد جتربة مركز القبول 

املوحد من التجارب الناجحة على امل�س���تويني الإقليمي والدويل مما اأهله للح�س���ول على عدد من اجلوائز املحلية 

والدولية اآخرها جائزة درع التميز الذهبي عن فئة التطبيقات الذكية )درع احلكومة الذكية 2016م(. 
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واإميانا من الوزارة باأهمية توفري البيانات الإح�سائية عن قطاع التعليم العايل قامت باإن�ساء النظام الإح�سائي 

للتعليم العايل وهو قاعدة بيانات اإح�سائية ت�سم اأربعة مكونات تتمثل يف: بيانات الطلبة، وبيانات الهيئة الأكادميية 

والإدارية، وبيانات البنى واملرافق الأ�سا�س���ية، وبيانات ال�س���وؤون املالية يف موؤ�س�س���ات التعلي���م العايل. ويعد النظام 

الإح�سائي امل�سدر الرئي�ض لتوفري بيانات عن التعليم العايل اإىل اجلهات املعنية بالتعليم داخل ال�سلطنة وخارجها.

  وانطالقا من الروؤية احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد املعظم -حفظه اهلل ورعاه-

يف اأهمية رفع وحت�سني م�ستوى اخلدمات احلكومية واإجنازها يف اأق�سر وقت ممكن، وا�ستيفاء حاجات املواطنني، 

وت�سهيل ا�ستالم طلباتهم؛ فقد ق�ست تلك التوجيهات ال�سامية عام 2011م باإن�ساء دائرة يف كل وزارة ت�سمى دائرة 

خدمات املراجعني معنية با�س���تقبال املراجعني وا�ستالم طلباتهم وتنتهي بتقدمي اخلدمة ب�سكل متميز و�سريع. وقد 

عملت الوزارة على اإن�ساء دائرة خدمات املراجعني التي تعتمد على تطبق الأنظمة الإلكرتونية يف عملها. وقد اأ�سدر 

ُف من خالله  ا للُمراجع يتعرَّ الوزارة دليل خدمات وزارة التعليم العايل للمتعاملني معها بحيث يكون مرجًعا اأ�سا�سيًّ

على كل اخلدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك من خالل توفري بطاقة و�سف لكل خدمة تت�سمن بيانات تعريفية عن 

اخلدمة وكيفية احل�س���ول عليها و�سمل الدليل على تو�س���يف )118( خدمة مقدمة للمتعاملني. كما د�سنت الوزارة 

ُر خدمة الردَّ على كل ال�ستف�س���ارات التي تِرد من املراجعني على اخلدمات التي تقدمها الوزارة  مركز ات�س���ال يوفِّ

من خالل رقم موحد، وذلك خالل �ساعات الدوام الر�سمي.

 وقد نالت جتربة وزارة التعليم العايل يف خدمة املراجعني اإ�س���ادات من جهات متعددة من بينها جهاز الرقابة 

املالي���ة حي���ث ب���نيَّ اأن الوزارة من ال���وزارات التي اأجادت يف اإن�س���اء الدائرة و�س���خرت لها جمي���ع الإمكانات املادية 

والب�س���رية والتقنية، وطالب اجلهاز من الوزارة تقدمي عر�ض مرئي لكل وحدات اجلهاز الإداري للدولة لال�س���تفادة 

من جتربتها يف هذا املجال من اأجل خلق املناف�سة وحتقيق الإجادة والو�سول اإىل اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال، 

وقد نفذت الوزارة املقرتح املذكور.



36

بيان وزارة التعليم العالي
أمام مجلس الشورى

2 – 3 اخلط��ة اخلم�سي��ة التا�سع��ة: مرئيات الوزارة وبراجمه��ا التنفيذية واآث��ار انخفا�س اأ�سعار 

النفط على خطط وبرامج وزارة التعليم العايل

تاأتي اخلطة اخلم�س���ية لوزارة التعليم العايل يف اإطار خطة التنمية اخلم�س���ية التا�س���عة لل�س���لطنة )2016-

2020( وهي اخلطة الأخرية �سمن الروؤية امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين 2020.

فقد �س���كلت الوزارة جلنة من املخت�س���ني لإعداد اخلطة اخلم�س���ية �س���مت اع�س���اء من خمتلف مديريات 

الوزارة ودوائرها. ومن مبداأ اإ�سراك اجلميع يف و�سع اخلطة؛ فقد جرى التوا�سل مع كل املعنيني يف الوزارة كل 

ح�سب اخت�سا�سه لرفد واإثراء عمل اللجنة يف حتديد اأهداف اخلطة وحماورها واآليات تنفيذها. 

وق���د جاء اإعداد الوثيقة للخطة اخلم�س���ية لل���وزارة 2016-2020 ثمرة عمل دوؤوب وجهد متوا�س���ل؛ اإْذ بداأ 

التوجه لإعداد و�س���ياغة اخلطة يف �س���وء ال�سيا�سات العامة على امل�ستوى الوطني وتوجهات اخلطط امل�ستقبلية 

لل�س���لطنة، وال�س���رتاتيجية الوطنية للتعليم 2040.  كما اعتمد بناء اخلطة على مراجعة وتقومي كلٍّ من: نظام 

التعليم العايل يف ال�سلطنة، والكفاءة اخلارجية والداخلية ملوؤ�س�سات التعليم العايل التابعة للوزارة واجتاهاتها 

ال�س���رتاتيجية، والآلي���ات املتبعة للتطوير الإداري والأكادميي وموؤ�س���رات الأداء الت���ي تقي�ض كفاءة تطبيق تلك 

الآليات. 

ت�س���منت وثيق���ة الوزارة للخطة اخلم�س���ية املقرتح���ة )2016-2020( اأهداف اخلطة، واملحاور الرئي�س���ية 

والأهداف التف�سيلية لها، ومن ثم ال�سيا�سات والآليات والربامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفًقا لالأولويات 

ويف �س���وء توفر املخ�س�س���ات املالية لها.  كما حددت اخلطة موؤ�سرات لقيا�ض تنفيذ ها خالل اخلم�ض �سنوات 

القادمة. وا�ستملت اخلطة على ثمانية حماور رئي�سية هي: )اللتحاق بالتعليم العايل، وتنمية املوارد الب�سرية، 

والبنى الأ�سا�س���ية، والتنظيم املوؤ�س�س���ي والت�س���ريعات، والعالقات الدولية واملجتمعية، والبيئة الرقمية، وجودة 

التعليم العايل وتعزيز اأن�س���طة البحث العلمي، والتمويل(. كما ت�س���منت اخلطة عدًدا من امل�س���اريع اخلا�س���ة 

بالبتعاث والتي تنق�سم اإىل ق�سمني: 
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اوًل: -  امل�ساريع املقرتحة  لالبتعاث الداخلي وعددها )9(  م�ساريع، تتوزع عليها اأعداد البعثات ال�سنوية  على 

النحو التايل: م�سروع  )7000( بعثة داخلية لدرجة  البكالوريو�ض، وم�سروع )500( بعثة للفتيات لدرجة 

البكالوريو�����ض، وم�س����روع )2000( بعثة داخلية لطلبة ال�س����مان الجتماعي لدرجة الدبلوم، وم�س����روع 

)638( بعث����ة داخلي����ة )للدخل املحدود( لدرجة الدبلوم، وم�س����روع )100( بعث����ة لكلية عمان الطبية، 

ا- ثالثة م�ساريع اأخرى  باخلطة، وهي:   وم�سروع برنامج عمان للتعاون الثقايف والعلمي، وهناك –اأي�سً

م�س����روع )200( بعثة داخلية ملوظفي الوحدات احلكومية،  وم�س����روع ا�س����تحداث برامج وتخ�س�س����ات 

جديدة بكليات العلوم التطبيقية،  وم�سروع املخ�س�سات ال�سهرية لطلبة ال�سمان الجتماعي.

ثانيا: - امل�ساريع املقرتحة لالبتعاث اخلارجي وعددها )7( م�ساريع ويتوزع عدد البعثات ال�سنوية لكل م�سروع 

على النحو التايل: وهي م�سروع )1500( بعثة لدرجة البكالوريو�ض -الفئة)ب(، وم�سروع )143( بعثة 

لدرجة البكالوريو�ض -الفئة )اأ(، وم�س����روع الربنامج الوطني للدرا�س����ات العليا )200( بعثة، وم�سروع 

تاأهيل الكادر الأكادميي بكليات العلوم التطبيقية، وم�سروعني لتدريب وتاأهيل املوارد الب�سرية بالوزارة، 

وم�سروع )50( بعثة لذوي الإعاقة.

بالإ�س����افة اإىل ذلك، فاإن اخلطة التا�س����عة ا�س����تملت على م�س����اريع تنموية اأخرى بلغ����ت يف جمملها )85( 

م�س����روع لتطوير الُبنى ال�سا�سية لكليات العلوم التطبيقية وحتديث املناهج الدرا�سية لتهيئة البيئة الأكادميية 

للتعليم والتعلم، والعمل على حت�س����ني م�ستوى الأداء، وكذلك م�س����اريع لتح�سني البنى الأ�سا�سية يف ديوان عام 

الوزارة.

ورفع����ت ال����وزارة اخلط����ة اخلم�س����ية )2016-2020( اإىل املجل�����ض الأعل����ى للتخطي����ط. ونظًرا لالأو�س����اع 

القت�س����ادية الراهنة نتيجة لنخفا�ض اأ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية وتداعياته على الإنفاق العام للدولة؛ 

فق����د اأق����رَّ املجل�ض الأعل����ى للتخطيط اآلية لعتماد امل�س����اريع اجلديدة واملرحلة من اخلطة اخلم�س����ية الثامنة، 

ُه املجل�ض.  وعملت الوزارة على مراجعة وتعديل اخلطة وفًقا ملا اأقرَّ
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وبن����اء عل����ى توجيهات احلكومة نحو تر�س����يد الإنفاق؛ فقد �س����عت الوزارة بكل جه����د ومهنية يف البحث عن 

البدائ����ل الأق����ل كلفة وذلك باإعادة ترتي����ب الأولويات ومراجعة الكثري من جوانب الإنفاق بهدف امل�س����اهمة يف 

جتاوز هذه املرحلة. 

وبالرغ���م من التحديات املالية ب�س���بب الظروف القت�س���ادية الراهنة اإل اأن  اإع���الن  جمل�ض الوزراء املوقر عن 

الإبقاء على اأعداد املقاعد الدرا�س���ية احلكومية والبعثات الداخلية والبعثات اخلارجية  املخ�س�سة خلريجي دبلوم 

التعليم العام  يوؤكد  احلر�ض الدائم للقيادة احلكيمة ملولنا ح�س���رة �س���احب اجلاللة ال�س���لطان قابو�ض بن �س���عيد 

املعظم  حفظه اهلل ورعاه على دعم قطاع التعليم واإميانه ببناء القدرات الب�سرية لالإن�سان العماين وت�سليحه بالعلم  

كي ياأخذ دوره يف م�سرية التقدم والزدهار وحتقيق اخلطط وال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لعمان اخلري والنماء.

2-4 خمرجات التعليم العايل واحتياجات �سوق العمل 

ي�س����كل مو�س����وع مواءم����ة خمرج����ات التخ�س�س����ات املطروحة مبوؤ�س�س����ات التعلي����م العايل بكافة ا�س����كاله 

)الأكادمي����ي، التقن����ي، املهني، الفني( حتديًا عام����ًا يواجه دول العامل املتقدم والنامي على حد �س����واء. وينبع 

التح����دي م����ن حقيقة اأن حتقيق تل����ك املواءمة تتطل����ب معرفة دقيقة للمتغ����ريات ال�س����ريعة والديناميكية التي 

ي�س����هدها �س����وق العمل مما يتطلب قوى عاملة متتلك املهارات الكافية وتلتزم مبوا�س����لة حتديث هذه املهارات 

للمحافظة على قدرتها التناف�س����ية وحت�س����ينها.  ويعد   عدم مواءمة التخ�س�سات، وعدم التالوؤم بني مهارات 

خمرجات التعليم وتلك املطلوبة يف �سوق العمل من العوامل املوؤدية اإىل زيادة اأعداد الباحثني عن عمل.  وقبل 

التطرق اإىل جهود الوزارة يف حتقيق املواءمة بني الربامج الأكادميية والتخ�س�سات التي تقدمها وحاجة �سوق 

العمل منها، لبد من الإ�سارة اىل العوامل املوؤثرة فيها ومن اأبرزها:

1. طبيعة �سوق العمل 

اأ�س����ار تقرير الدرا�سات الجتماعية يف اإطار النطالق القت�س����ادي الذي اأعده املجل�ض الأعلى للتخطيط، 

2014م اإىل اأن من����وذج التنمي����ة والت�س����غيل ال�س����ائد يف ال�س����لطنة -كما ه����و يف دول جمل�ض التع����اون اخلليجي 
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الأخرى-يعتمد على الإنفاق العام من عائدات النفط كم�س����در اأ�سا�س����ي للنمو.  وكان انعكا�ض منوذج التنمية 

هذا على �س����وق العمل هو النمو امل�س����طرد يف ت�س����غيل املواطنني يف القطاع احلكومي وا�ستمرار اعتماد القطاع 

اخلا�ض على العمالة الوافدة ب�سكل كبري حيث �سكل الوافدون 90% من اإجمايل العاملني فيه يف عام 2014م.  

وقد اأدى منط ال�س����تثمار و�سيا�س����ات �سوق العمل اإىل تكري�ض هذا النموذج يف هيكل الت�سغيل. فاإذا رجعنا اإىل 

هيكل الطلب على العمالة يف خطة التنمية اخلم�س����ية الثامنة )2011-2015( جند اأنه يرتكز يف املقام الأول 

على العمالة املحدودة املهارة اأو غري املاهرة، يف حني اأن الطلب على العمالة املاهرة او الخت�سا�سيني حمدود 

وهذا ميثل اختالل ا�سا�س����ي يف �س����وق العمل حيث يزيد املعرو�ض من العمالة املاهرة واملتخ�س�سة على الطلب 

عليها.

وقد نتج عن جتزئة �س����وق العمل بني املواطنني والوافدين ن�س����وء ظاه����رة الباحثني عن عمل بني املواطنني 

وذل����ك لعزوفه����م عن تلبية احتياجات القط����اع اخلا�ض لعمالة غري ماهرة وباأجور منخف�س����ة. ومن هنا ميكن 

احلديث عن اخفاق �سوق العمل برتكيبته احلالية يف ا�ستيعاب خمرجات نظام التعليم والتدريب احلايل. 

2. عامل النوع الجتماعي 

وفقا لبيانات الهيئة العامة ل�س����جل القوى العاملة يف يونيو 2016 اخلا�س����ة بالباحثني عن عمل، بلغت ن�سبة 

الإن����اث )68%( م����ن اإجم����ايل الباحثني عن عمل، كما �س����كلت الإناث م����ن حملة الدرجة اجلامعية ما ن�س����بته 

)79 %( م����ن الباحث����ني عن عمل من حملة الدرجة اجلامعي����ة، وكان عدد الإناث   اأكرب من عدد الذكور يف كل 

التخ�س�س����ات با�س����تثناء تخ�س�ض الهند�سة، �س����كل )2-2(.  واأظهرت درا�سة م�س����ح خريجي التعليم العايل 

2015 الت����ي نفذته����ا وزارة التعليم العايل باأن ن�س����ب التوظيف لدى الإناث هي اأقل من الن�س����بة لدى الذكور يف 

اأغلب التخ�س�س����ات، �س����كل )2-3(، وبالتايل يف �س����وء هذه املعلومات فاإن انخفا�ض ن�سب التوظيف يف بع�ض 

التخ�س�سات ل يعود اإىل عدم حاجة �سوق العمل له بل اىل ارتفاع عدد الناث يف تلك التخ�س�سات.
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�سكل )2-2(  توزيع الباحثني عن عمل الن�سيطني من حملة الدرجة اجلامعية ح�سب النوع الجتماعي يف 

يونيو 2016

امل�سدر: الهيئة العامة ل�سجل القوى العامل



41

بيان وزارة التعليم العالي
أمام مجلس الشورى

�سكل )3-2(  ن�سب توظيف اخلريجني ح�سب التخ�س�سات والنوع الجتماعي يف عام 2014م
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3. امتالك اخلريجني ملهارات القرن 21

اأن اأهم النعكا�س���ات القت�س���ادية لظاهرة العوملة وثورة املعلومات والت�س���الت املرافقة هو بزوغ بيئة تناف�سية 

عاملي���ة جدي���دة، وهذه البيئة التناف�س���ية تتطل���ب اأن متتلك خمرجات نظ���ام التعليم العايل جمموع���ة من املهارات 

والكفايات التي تلبي متطلبات �سوق عمل حملي وعاملي ومتغري ومن غري املمكن التنبوؤ به. وقد اأظهرت نتائج م�سوح 

خريجي التعليم العايل باأن خمرجات التعليم العايل تعاين من عجز يف مهارات التوا�سل )31%(، والإبداع )%37( 

والتفك���ري الناقد )34%(، والقدرة على حل امل�س���كالت )38%(.  ووفق ما جاء يف م�س���ح اأرب���اب العمل 2016 الذي 

نفذت���ه الوزارة، يرى ارباب العمل يف القطاع اخلا�ض ب���ان خريجي التعليم العايل يفتقرون اإىل الكثري من املهارات 

حيث اأ�سار )46%( منهم بان اخلريجني يفتقرون اإىل اتقان اللغة الإجنليزية، و)36%( مهارات التوا�سل، و)%29( 

مه���ارات التفكري الناقد وحل امل�س���كالت، و)32%( مهارات الدافعية وال�س���غف بالعم���ل، وبالتايل فاإن عدم امتالك 

اخلريجني للمهارات العامة يعد ال�سبب يف عدم احل�سول على عمل ولي�ض جمرد طبيعة التخ�س�ض

وجتدر الإ�س���ارة على ان م�س���وح اخلريجني التي نفذتها الوزارة اأظهرت باأن ن�سبة عالية من اخلريجني تعمل يف 

جمال التخ�س����ض الذي تخرجت فيه حيث اأ�س���ارت النتائج باأن )80%( و )82%( من اخلريجني يعملون يف جمال 

تخ�س�سهم او تخ�س�ض قريب منه يف م�سح خريجي التعليم العايل 2010و 2015 م على التوايل.

4. االحتياجات امل�ستقبلية ل�سوق العمل 

تفتقر الكثري من موؤ�س�سات �سوق العمل وجهات التوظيف يف ال�سلطنة لروؤية بعيدة املدى حول طبيعة التخ�س�سات 

واملخرجات املطلوب توفريها ملواكبة التطور الذي ي�س���هده قطاع �سوق العمل على املدى الق�سري واملتو�سط والبعيد. 

وتنبع امل�س���كلة من عدم امتالك �س���وق العمل ل�س���رتاتيجية وا�س���حة مبنية على بيانات واقعية لجتاهات التوظيف 

املتوقعة ملختلف التخ�س�س���ات م�ستقباًل، مما نتج عنه عدم توفر قاعدة بيانات ر�سينة وحديثة وخا�سعة للتحديث 

امل�س���تمر حول احتياجات �س���وق العمل من التخ�س�سات املختلفة، وهو ما ي�سع موؤ�س�س���ات التعليم العايل واجلهات 

امل�سرفة عليها امام حتٍد كبري يف توجيه التخ�س�سات يف �سبيل مواكبة الحتياجات امل�ستقبلية ل�سوق العمل.
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5. حجم �سوق العمل

اأ�س����ار تقرير التناف�س����ية الدولية 2015-2016 م الذي ي�س����دره املنتدى القت�س����ادي العاملي اإىل اأن ترتيب 

ال�س����لطنة �سمن دول العامل من حيث �سغر �س����وق العمل بلغ )64 من 144(. ويعد �سوق العمل العماين �سغرًيا 

وفق بعدين: البعد الأفقي من حيث حمدودية التخ�س�سات املطروحة ملخرجات التعليم العايل، وبعد عمودي 

من حيث قلة التخ�س�س����ات الدقيقة �س����من التخ�س�����ض الرئي�س����ي.  كما اأن ال�س����ركات الإنتاجية يف ال�سلطنة 

�س����ركات �س����غرية ت�س����تهدف امل�س����تهلك املحلي اأو الإقليمي فقط مما يوؤدي اإىل قلة الطلب على اليدي العاملة 

فيها.

6. تعزيز الثقة يف الكادر الُعماين

 يف ظ����ل املناف�س����ة القوية من قب����ل الوافدين على الوظائف املتوفرة يف القطاع اخلا�ض ول �س����يما تلك التي 

تتطلب م�ستوى معني من التعليم التخ�س�سي كالدبلوم وما فوق، وبروز جماعات التاأثري على القرار داخل تلك  

املوؤ�س�س����ات فال بد من العمل بقوة -وعلى كل الأ�س����عدة- لتعزيز  ثقة �س����وق العمل يف الكادر الُعماين واإظهار 

كفاءته وقدرته على الن�سباط والعمل الدوؤوب واجلاد واملناف�سة يف خمتلف املجالت التنموية والعمل وحماولة 

خلق اأجواء من الثقة املتبادلة وال�س����راكة بني الكادر الوطني وبني القطاع اخلا�ض اإ�س����افة اإىل توفري الفر�ض 

املالئم����ة للتدريب والتاأهيل قبل ويف اأثناء العمل حتى يتمكن من تلبية متطلبات �س����غل الوظيفة ومواكبة كل ما 

هو جديد يف جمال العمل لكي ي�س����هم ب�س����كل فعال يف الرتقاء باملوؤ�س�س����ة التي يعمل بها، كما اأنه يجب العمل 

على تقليل املزايا واحلوافز املمنوحة للوافدين خللق حالة من الر�سى  والن�سجام داخل املوؤ�س�سات التي تهيئ 

الأج����واء لل����كادر الُعماين لال�س����تقرار يف وظيفته . وينبغي على و�س����ائل العالم والتوا�س����ل الجتماعي تكثيف 

دورها يف بث الوعي حول ذلك بهدف اإ�ساعة اأجواء من الثقة بالكادر العماين. 
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2-4 جهود الوزارة يف تعزيز املواءمة بني املخرجات ومتطلبات �سوق العمل

تبذل وزارة التعليم العايل جهدًا كبرًيا يف ج�س���ر الهوة بني خمرجات التعليم العايل من التخ�س�س���ات املختلفة 

وبني متطلبات �سوق العمل من التخ�س�سات واملهارات مع الأخذ يف احل�سبان اأن ن�سبة مهمة من التخ�س�سات التي 

يطلبها �س���وق العمل ل ت�س���تلزم غالبًا جماًل اأكادمييا حمددًا بل ميكن اأن ت�س���توعب طيفًا وا�س���عًا من التخ�س�سات 

عندما ي�ساحبها تدريبًا على راأ�ض العمل بعد التخرج. ومتثلت هذه اجلهود يف:

• �سوابط الرتخي�س املوؤ�س�سي والربناجمي 	

و�س���عت الوزارة �س���وابط لرتخي�ض اإن�س���اء موؤ�س�س���ات التعليم العايل والربامج الأكادميية فيها.  ففي املراحل 

الوىل من الرتخي�ض لإن�س���اء موؤ�س�س���ة تعليم عاٍل خا�س���ة، حتر�ض الوزارة على �س���مان توافق الربامج التي تزمع 

املوؤ�س�س���ة طرحها مع احتياجات �س���وق العمل من خالل درا�س���ة جدوى تنفذها جمموعة املوؤ�س�س���ني لهذا الغر�ض، 

ناهيك عن الإجراءات التي تخ�سع لها الربامج الأكادميية قبل الرتخي�ض لها وطرحها يف املوؤ�س�سة. 

• التن�سيق والتعاون مع قطاعات العمل 	

�س���عت الوزارة اإىل تن�س���يق اجلهود مع وزارة القوى العاملة من خالل ت�سكيل جلنة تعاون م�سرتك بني الوزارتني 

للح�س���ول على بيانات عن التخ�س�س���ات التي حتتاجها قطاعات العمل، كما تقوم الوزارة ب�س���كل دوري مبخاطبة 

الوزارات املخت�سة للح�س���ول على اأحدث الإح�ساءات والبيانات املتعلقة بالتخ�س�سات املطلوبة لقطاعات العمل، 

وتعمل على ال�سرت�س���اد بها لتحديد برامج البتعاث اخلارجي وتعميمها على موؤ�س�س���ات التعليم العايل لال�س���تفادة 

منها يف طرح الربامج اجلديدة فيها.

• متثيل القطاع اخلا�س يف جمال�س االأمناء 	

به���دف التوا�س���ل ع���ن كثب والتع���رف على متطلبات �س���وق العمل وامل�س���اركة يف ر�س���م ال�سيا�س���ات والتخطيط 

امل�س���تقبلي للربامج الدرا�س���ية، عملت الوزارة على متثيل اأع�ساء من القطاع اخلا�ض يف جمل�ض اأمناء كليات العلوم 

التطبيقي����������ة وجمال�ض اأمناء اجلامعات والكليات اخلا�سة.
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• اإن�ساء دائرة م�سح اخلريجني 	

ان�س���اأت الوزارة دائرة مل�س���ح خريجي التعليم العايل يف عام 2013م لتنفيذ م�سوحات اخلريجني بهدف تقييم خريجي 

موؤ�س�س���ات التعلي���م العايل من حيث املعارف وامله���ارات والكفايات ومدى اأهليتهم لالنتق���ال اإىل قطاعات العمل املختلفة، 

وبالتايل معرفة مدى مواءمة برامج وتخ�س�سات التعليم العايل لقطاعات العمل مما ي�سهم يف تغيري برامج التعليم العايل 

لتلبي احتياجاتها. وقبل اإن�ساء الدائرة، نفذت الوزارة م�سح خريجي التعليم العايل على موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة 

يف عام م2010، وعلى كليات العلوم التطبيقية يف عام 2012م. وقد قامت الوزارة بعد اإن�ساء الدائرة املذكورة بتنفيذ  م�سح 

على موؤ�س�س���ات التعليم العايل كافة  يف عام 2015م و م�س���ح اأرباب العمل يف عام 2016 الذي يعد مكماًل مل�س���ح اخلريجني 

والذي يوفر تغذية راجعة ملوؤ�س�سات التعليم العايل عن تقيم ارباب العمل ملخرجات نظام التعليم العايل من حيث امتالكهم 

للمهارات والكفايات املطلوبة يف �سوق العمل وحاجتهم اإىل الربامج التدريبية لالنخراط يف �سوق العمل بي�سر و�سهولة.

• اإن�ساء مراكز التوجيه الوظيفي 	

وجه���ت ال���وزارة موؤ�س�س���ات التعليم العايل التابعة لها باإن�س���اء مراك���ز للتوجيه الوظيفي التي ته���دف اإىل تقوية 

يل  العالقة مع القطاع اخلا�ض، وحتديث قاعدة البيانات بالتخ�س�س���ات العلمية والتطبيقية التي يحتاجها، ولت�س���هِّ

اإيجاد فر�ض التدريب العملي امليداين للطالب يف اأثناء الدرا�سة، وكذلك متابعة اخلريجني بعد التخرج.

•  تدري�س مقرر ريادة االأعمال 	

  يف ظل �سيا�سات احلكومة يف التوجه نحو  التنويع القت�سادي وت�سجيع  ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة؛ 

فاإن الوزارة حر�س���ت على توجيه موؤ�س�س���ات التعليم العايل التي ت�س���رف عليها  للعمل  على بناء بيئة حمفزة  ت�سجع 

وتكافئ النجاح والإبداع، ويعزز الرغبة يف املخاطرة والتعلم من الأخطاء، واحت�سان التنوع الذي يقود اإىل النجاح 

من خالل الختالف، والتكيف مع املتغريات امل�س���تمرة وا�س���تثمار الفر�ض ، وقامت الوزارة  بت�س���ميم مقرر )ريادة 

الأعم���ال : اإبداع وابتكار( وذلك  يف �س���وء قرارات ندوة تنمية املوؤ�س�س���ات ال�س���غرية واملتو�س���طة املنعقدة برحاب 

املخيم ال�س���لطاين ب�سيح ال�س���اخمات وقد اعتمد جمل�ض التعليم تدري�ض املقرر كمقرٍر اإلزامي يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل احلكومية واخلا�سة كافة بداية من العام الأكادميي 2015/2014م. 





المحور الثالث
كليات العلوم التطبيقية
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املحور الثالث

كليات العلوم التطبيقية

3-1 كليات العلوم التطبيقية: الواقع احلايل والروؤية امل�ستقبلية

تدي���ر وزارة التعلي���م العايل خم�ض كليات للعلوم التطبيقية من خالل املديري���ة العامة لكليات العلوم التطبيقية، 

وتتوزع هذه الكليات على خم�ض حمافظات يف ال�س���لطنة ويقطن يف هذه املحافظات قرابة 76% من �س���كان ال�سلطنة 

العماني���ني، ويتيح هذا التوزيع اجلغرايف للكليات فر�س���ة تو�س���يع مظل���ة التعليم العايل يف خمتلف اأنحاء ال�س���لطنة 

وتنمية املوارد الب�سرية التي تلبي احتياجات التنمية امل�ستدامة. 

3-1-1 اخلطة اال�سرتاتيجية لكليات العلوم التطبيقية )2020-2015(

و�سعت املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية اخلطة ال�سرتاتيجية لكليات العلوم التطبيقية )2020-2015( 

بعد درا�س���ة البيئة الداخلية واخلارجية للكليات واإ�س���راك جميع امل�س���تفيدين منها مبختلف الو�سائل املتاحة، والتي 

اإحداها توظيف و�سائل التوا�سل الجتماعي، واعتمدت اخلطة ال�سرتاتيجية من جمل�ض الأمناء يف العام الأكادميي 

2015/2014 م وفور اعتمادها و�سعت اخلطة التنفيذية لها مع الأخذ يف احُل�سبان التعامل مع اخلطة ال�سرتاتيجية 

مبرونة وتقييمها ب�سورة دورية وتعديلها يف �سوء التغذية الراجعة.

ويف �س���وء التقيي���م ال���ذي كان للخطة ال�س���رتاتيجية يف ماي���و2016 م؛ اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل اأن موقف اخلطة 

ال�سرتاتيجية ميكن اإيجازه يف اجلدول )3-1(.
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جدول )1-3( ن�سبة اإجناز اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية لكليات العلوم التطبيقية

ن�سبة الجناز %الهدف ال�سرتاتيجيم

42حت�سني كفاءة نظام احلوكمة والإدارة1

33تاأمني موارد متويل م�ستدامة2

41حتقيق اجلودة يف عملية التعليم والتعلم3

31حت�سني معدلت جذب وا�ستبقاء الطالب4

33تعزيز العالقة مع قطاع ال�سناعة واملجتمع5

28تعزيز هوية اخلريجني6

وت�س���ري البيانات اأن ن�س���بة اإجناز اأهداف اخلطة ال�سرتاتيجية تفاوتت بني 28 % و42% خالل �سبعة ع�سر اأ�سهر 

منذ بداية العمل بها، وهي ن�س���بة مقبولة ومتنا�س���بة مع اخلطة التنفيذية لها. كما يو�سح اجلدول اأن ن�سبة الإجناز 

كانت الأعلى يف الهدف ال�س���رتاتيجي الأول املتعلق بتح�سني كفاءة نظام احلوكمة والإدارة، والهدف الثالث املتعلق 

بتحقي���ق اجل���ودة يف عملية التعليم والتعلم، وهو ما ُيعدُّ موؤ�س���ًرا اإيجابيا؛ حيث اأن الهدف الأول هو اأ�س���ا�ض لتجويد 

العمل يف كل اأجزاء منظومة كليات العلوم التطبيقية والهدف الثالث هو جوهر العملية الأكادميية يف الكليات. 

ومن اجلدير ذكره عدم ا�س���تطاعة كليات العلوم التطبيقية عل���ى تنفيذ الإجراءات املتعلقة ببع�ض اأهداف اخلطة 

ال�س���رتاتيجية اإىل الآن؛ ِتْبًع���ا للظروف القت�س���ادية التي مترُّ بها ال�س���لطنة ال اأنها حتاول و�س���ع بدائ���ل للتعامل مع 

التحدي القت�سادي باأقل التاأثريات املمكنة على تنفيذ خطتها ال�سرتاتيجية.

 3-1 -2 الربامج والتخ�س�سات االأكادميية 

تطرح كليات العلوم التطبيقية يف الوقت الراهن �س���بعة برامج اأكادميية رئي�س���ية تت�س���من �سبعة ع�سر برناجما 

فرعًي���ا. وبلغ اإجمايل الطلبة املقيدين بالكليات )6655( طالب وطالبة يف العام الأكادميي 2016/2015م موزعني 

على التخ�س�سات الرئي�سية كما هو مو�سٌح يف ال�سكل )3-1(.
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�سكل )1-3(  الطلبة املقيدين بكليات العلوم التطبيقية وفق التخ�س�سات يف العاآم الأكادميي 2016/2015م

 

وو�س���عت ال���وزارة اآلية لط���رح الربامج الأكادميية يف الكليات تت�س���من خم�ض مراحل يبت���ِدُئ من مقرتح يقدمه 

مديري الربامج الأكادميية اأو من روؤ�س���اء الأق�س���ام بالكليات طبًقا ملعايري حمددة منها: املربرات، واحلاجة لطرح 

الربنام���ج وفق متطلبات �س���وق العمل. ويف املرحل���ة الثانية ُيعر�ض املقرتح على املجل����ض الأكادميي للكليات لإعطاء 

التوجيهات املتعلقِة مببا�س���َرِة حتكيم الربنامج. واملرحلة الثالثة هي مرحلة حتكيم الربامج والتي من خاللها يقوم 

: داخل���ي، وخارجي لكل  مدي���ر الربنامج املعني برت�س���يح املحكمني لكل برنامج درا�س���ي �س���ريَطَة تر�س���يح حمكمنْيِ

تخ�س����ض درا�سي.  ويف املرحلة الرابعة تو�س���ع خطط متطلبات التخرج يف �سكلها النهائي يف �سوء اأراء املحكمني، 

وترف���ع للمجل�ض الأكادميي للتو�س���ية بعر�س���ها على جمل�ض الأمن���اء. ويف املرحلة اخلام�س���ة ُتعتمد خطط متطلبات 

التخ���رج من ِقب���ل جمل�ض الأمناء ويح���دد ميقاٌت لتطبيق تلك اخلط���ط، ومتر بعد ذلك الربام���ج يف اآلية ترخي�ض 

الربامج املتبع بالوزارة.  
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وتعمل الوزارة على مراجعة الربامج الأكادميية املطروحة بكليات العلوم التطبيقية وتطويرها مبا يلبي متطلبات 

�سوق العمل، وخطط التنمية اخلم�سية من التخ�س�سات واملهارات والكفايات التي ميتلكها اخلريجون. وقد اتخذت 

الوزارة يف هذا ال�ساأن عدًدا من الإجراءات، منها: 

• و�س���ع �سيا�س���ة واآلية حم���ددة لعملية مراجعة الربام���ج الأكادميي���ة يف الكليات من ِقبل جلان متخ�س�س���ة 	

ت�س���تعني مبحكم���ني خارجيني. وقد ُطرحْت – طْبًقا لذلك-تخ�س�س���اٌت جديدٌة يف برنام���ج اإدارة الأعمال 

الدولية وهي اإدارة �سال�سل الإمداد، والت�سويق، والتاأمني، والبنوك واخلدمات امل�سرفية. كما وافق جمل�ض 

ه نحو درا�س���ة معمقة حلاجة �س���وق العمل من  اأمناء الكليات على طرح برنامج هند�س���ة اللوج�س���تيات، ووجَّ

ر طرحه يف كلية نزوى يف عام  تخ�س�ض هند�سة النقل. كما ُقلَِّل عدد املقبولني يف برنامج الت�سميم واقُت�سِ

2015م بناًء على التغذية الراجعة من بع�ض قطاعات التوظيف والتي اأ�سارت اإىل قلة املعرو�ض من الفر�ض 

خلريجي هذا الربنامج.

• مراجع���ة خطط متطلبات التخرج للربامج الدرا�س���ية وتطويرها مبا يعزز ج���ودة خمرجات هذه الربامج. 	

ْدرَج التدريب العملي وم�س���اريع التخرج مقررين درا�سيني �سمن متطلبات التخرج جلميع 
ُ
ويف هذا ال�س���اأن اأ

الربام���ج الدرا�س���ية، وزي���ادة التدريب العمل���ي للمقررات الدرا�س���ية لتعزي���ز التطبيق العملي مبا ي�س���اعد 

اخلريجني على امتالك املعرفة التطبيقية، ف�س���اًل عن املعرفة العلمية. وقد تراوحت ن�سب الزيادة يف عدد 

�ساعات التدريب العملي للمقررات الدرا�سية ما بني )4% -25%( يف العام 2015م.

وتعد اجلوائز التي حققها طالب كليات العلوم التطبيقية املرتبطة بتخ�س�ساتهم �سواًء اأكانت يف امل�سابقات 

املحلية اأم الدولية موؤ�س����ًرا على جودة الربامج الأكادميية وامل�س����توى الأكادميي اجليد الذي و�سلوا اإليه جدول 

 .)3-2(
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جدول )2-3( اجلوائز التي ح�سل عليها طلبة كليات العلوم التطبيقية

الكليةاجلائزةم

�ساللةاملركز الأول واملركز الثاين يف م�سابقة ت�سميم �سعار م�سروع �ساللة للغاز البرتويل امل�سال. 1

املركز الأول يف م�سابقة اأجمل �سورة ك�سفية على م�ستوى الوطن العربي يف م�سابقة ال�سحيفة 3 

الك�سفية الإلكرتونية 2014م.

عربي

املركز الثاين يف جائزة �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة لالإبداع ال�سبابي الفئة العمرية 3

الثانية يف جمال الت�سوير ال�سوئي.

عربي

�سحاراملركز الأول واملركز الثاين يف م�سابقة �سا�ض 48 لريادة الأعمال، )هيئة تقنية املعلومات(. 4

�سحار�سفراء مناء، من �سمن املتاأهلني الع�سرة حيث ُمِنحوا رحلة اإىل دولة قطر.5

نزوىاملركز الأول يف جائزة الروؤية لأف�سل م�سروع اإعالمي 2015م.6

نزوىاملركز الأول يف جمال الت�سميم يف م�سابقة اإبداعات �سبابية )وزارة ال�سوؤون الريا�سية(.7

نزوىاملركز الثاين يف م�سابقة رواد )ندوة تقييم �سيح ال�ساخمات(.8

نزوىاملركز الأول يف م�سابقة الت�سوير على م�ستوى ال�سلطنة 2015م.9

املركز الأول على م�ستوى ال�سلطنة يف م�سابقة جمل�ض البحث العلمي للبحوث الطالبية يف 10

جمال تقنية املعلومات. 

الر�ستاق

املركز الأول يف م�سابقة خطتي التي نظمتها اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عمان مبحافظة 11

الداخلية.

الر�ستاق

الر�ستاقاملركز الأول على م�ستوى ال�سلطنة يف املحور الثالث يف م�سابقة اخلطابة البيئية 2015 م.12

املركز الثاين على م�ستوى الوطن العربي يف املحور الأول يف م�سابقة اخلطابة البيئة، 13

)دبي(2015 م.

الر�ستاق

املركز الأول يف ملتقى ال�سالمة املعلوماتية كاأف�سل حملة طالبية بعنوان: )جيل واعد بفكر 14

اآمن( 2015م.

�سور

�سوراملركز الثالث يف مهرجان كالدونيان الهند�سية ال�سنيمائي الأول لالأفالم الق�سرية، 2015م.15
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3-1-3 �سمان اجلودة واالعتماد 

���ا ه���و متعارٌف عليه على ال�س���عيد الدويل اأن امل�س���وؤولية الأوىل عن �س���مان جودة موؤ�س�س���ات التعليم العايل  ممَّ

والربام���ج التي تطرحها تقع على عاتق موؤ�س�س���ات التعليم العايل نف�س���ها. وعليه؛ فاإن كلي���ات العلوم التطبيقية هي 

امل�س���وؤول الأول عن �س���مان اجلودة املوؤ�س�سية و�س���مان جودة الربامج الأكادميية التي تطرحها، والتح�سني امل�ستمر 

لأن�س���طتها. ويف هذا ال�س���اأن عملت الكليات على اإن�ساء اأق�سام ل�س���مان اجلودة يف كل كلية تعمل على متابعة �سمان 

اجلودة ون�س���ر ثقافتها يف الكلية. كما تعمل على متابعة اخلطط التي ت�س���عها املديرية العامة للكليات وتعد التقارير 

الدورية واملوؤ�سرات التي حتققت يف جمال �سمان اجلودة والتحديات التي تواجهها.

واإميانا من املديرية باأهمية التكامل فيما بينها وبني الكليات ال�س���ت التي ت�س���رف عليها الوزارة يف �س���اأِن تعزيز 

اجلودة؛ فقد قامت بت�سكيل اللجنة التوجيهية ل�سمان اجلودة، والتي تتمثل مهامها يف: ر�سم التوجهات ال�سرتاتيجية 

واأولويات العمل مبا يتنا�س���ب مع اخلطة ال�س���رتاتيجية للكليات وامل�س���تجدات على �س���عيد العمل الداخلي بالوزارة 

والكليات اأو ما ي�س���تجد على ال�ساحة الوطنية، والتن�س���يق وتبادل البيانات واملعلومات بني منت�سبي منظومة الكليات 

ال�ست التي ت�سرف عليها الوزارة يف ال�سوؤون الأكادميية والأكادميية امل�ساندة.

ويف اإطار و�س���ع اآلية لتقييم اأداء الكليات وتطويرها ومعرفة املعوقات التي تقف حيال تقدم الأداء فيها، وو�س���ع 

َق م�سروع موؤ�سرات الأداء يف العام الأكادميي 2013/2012م الذي  القرتاحات التي تت�سمن احللول املنا�سبة لها ُطبِّ

ت�س���من عدًدا من املوؤ�س���رات املوزعة على خم�س���ة اأهداف رئي�س���ية. واأظهرت نتائج امل�س���روع باأن اأداء كليات العلوم 

التطبيقية يف جمملها كان جيًدا.

َرت لكي تقي�ض  وبعد انتهاء امل�سروع وا�ستعرا�ض النتائج وا�ستخدامها اأداًة لتطوير الكليات ُروِجعْت املوؤ�سرات وُطوِّ

توجه���ات ال���وزارة العامة وخططها واخلطة ال�س���رتاتيجية للكليات ال�س���ت وبع�ض اجلوانب الهام���ة التي جاءت يف 

تو�س���يات تقارير تدقيق اجلودة ال�س���ادرة عن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.  وبداأت املديرية العامة لكليات 

العلوم التطبيقية بتطبيق امل�سروع يف دورته الثانية هذ العام. 
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ويف اإط���ار حر�ض الوزارة على اإعط���اء الربامج الأكادميية لكليات العلوم التطبيقية ال�س���بغة الدولية، وحتقيًقا 

للتعاون مع الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي؛ فقد �سعت كليات العلوم التطبيقية للح�سول على اعتماد براجمها 

من موؤ�س�س���ات دولية مرموقة فقد بداأت كلية العلوم التطبيقية ب�س���حار العمل للح�س���ول على العتماد الأكادميي 

لربنام���ج الهند�س���ة من الهيئ���ة الأمريكية لعتماد برامج الهند�س���ة والتكنولوجي���ا )ABET( وبالتعاون مع جامعة 

ال�سلطان قابو�ض يف اإطار اتفاقية التعاون الأكادميي بني الوزارة واجلامعة لال�ستفادة من خرباتها يف هذا املجال. 

واإميان���ا من الكليات بالتوا�س���ل مع اخلريجني لتوفري تغذية راجعة لها  ع���ن مدى جودة اعداد طلبتها وتاأهيلهم 

لتلبية متطلبات �سوق العمل ،  وحتقيقا للهدف ال�ساد�ض يف ا�سرتاتيجيتها واملتمثل يف تعزيز هوية اخلريجني؛ قامت 

كليات العلوم التطبيقية بتاأ�س���ي�ض قاعدة بيانات اإلكرتونية خلريجيها   منذ عام 1975 م وحتى 2008م والتي �سجل 

فيه���ا م���ا يربو على 1200 خريج،  كما ُعِقد ملتقى اخلريج���ني الأول لكليات العلوم التطبيقية يف رحاب كلية الرتبية 

بالر�ستاق يف اإبريل 2016 م ح�سره اأكرث من 700 خريج من خريجي الأعوام املذكورة، و�ست�ستمر امللتقيات للدفعات 

الأخرى م�ستقباًل.

ل لدور الوزارة يف �س���مان ج���ودة التعليم العايل؛  وتق���وم الهيئة العماني���ة لالعتماد الأكادميي بدور حيوي ومكمِّ

فقد اأنهت الهيئة مرحلة تدقيق اجلودة لكليات العلوم التطبيقية، واأ�سدرت تقريًرا عن كل كلية. وقد عملت الوزارة 

من خالل املديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على و�س���ع خطط عالجية لكل التو�س���يات التي وردت يف تقارير 

اجلودة ونفذت عدًدا من الزيارات امليدانية ملتابعة تنفيذها.

ويف اإط���ار ال�س���تفادة من جتارب الدول الأخرى وتبادل اخلربات؛ و�س���عت الكليات برناجًم���ا اأكادميًيا/ ثقافًيا 

للتب���ادل الطالب���ي والتدريب ُيْر�َس���ُل من خالله جمموعة من الطلبة للدرا�س���ة يف اجلامع���ات اأو التدريب العملي يف 

موؤ�س�س���ات و�س���ركات عاملي���ة ذات عالق���ة بالربامج املطروح���ة يف كليات العل���وم التطبيقية ُبغَيَة اإك�س���ابهم معارف 

ومهارات جديدة، وتنمية مداركهم و�س���قل �سخ�سياتهم من جهة اأخرى، ويف املقابل تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�سريكة 

باإر�سال جمموعة مماثلة من الطلبة للدرا�سة والتدريب يف الكليات. جدول )3-3(.
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جدول )3-3( املوؤ�س�سات واأعداد الطالب يف برنامج التبادل الطالبي

عدد الطلبةا�سم املوؤ�س�سةالعام الأكادميي

20جامعة الأخوين باملغرب 2014/2013م

36جامعة العلوم التطبيقية بفنلندا 

36جامعة ويلفرهامبتون بربيطانيا 

15جامعة RMIT باأ�سرتاليا 

2015/2014Symbiosis International University (India)76م

20جامعة الأخوين باملغرب 

8عدد من ال�سركات املتخ�س�سة بفنلندا

211   املجموع

3-1-4 ريادة االأعمال والعالقة مع قطاع االأعمال واملجتمع 

تع���د ريادة الأعم���ال اإحدى اأه���م التوجه���ات العاملية احلالية لت�س���جيع التوظي���ف الذاتي وامل�س���اهمة يف تعزيز 

القت�س���اد الوطني. و�س���عت كليات العلوم التطبيقية اإىل ن�س���ر ثقافة ريادة الأعمال بها وتعزيزها وتزويد الطالب 

باملعلوم���ات واملهارات الالزمة لري���ادة الأعمال؛ وعليِه يدر�ض جميع طالب كليات العل���وم التطبيقية مقررًا اإلزاميا 

يف ريادة الأعمال منذ العام الأكادميي 2016/2015م مما اأك�س���ب الكليات خربة جيدة يف هذا املجال. ويف �س���وء 

اخل���ربة املكت�س���بة ُكلَِّفْت كليات العل���وم التطبيقية لقيادة فريق مكون من خمتلف موؤ�س�س���ات التعليم العايل لو�س���ع 

مقرر يف ريادة الأعمال يدر�ض يف جميع موؤ�س�س���ات التعليم العايل؛ تنفيًذا لقرار ندوة  تنمية املوؤ�س�س���ات ال�س���غرية 

واملتو�سطة  يف �سيح ال�ساخمات  2015م. ومن جهة اأخرى اأ�س�ّسْت الكليات جائزة يف ريادة الأعمال �سمن م�سابقات 

الإبداع الطالبي لكليات العلوم التطبيقية لتحفيز الطالب على الجتهاد يف هذا املجال، وطّورت معر�ض الوظائف 

لي�سبح معر�ض الوظائف وريادة الأعمال ابتداًء من العام الأكادميي 2013-2014 م ُمِنحْت  -مْن خاللِه- م�ساحٌة 

للم�ساركات الطالبية بالإ�سافة لالأن�سطة وور�ض العمل املتعلقة بريادة الأعمال على هام�ض املعر�ض. 
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و�سعت الكليات لتحقيق الهدف اخلام�ض �سمن خطتها ال�سرتاتيجية والذي يهدف اإىل تطوير العالقة مع قطاع 

ال�س���ناعة  وخدم���ة املجتمع خللق �س���راكات مع ال�س���ركات مبا  يدعم خمتلف اأن�س���طة الكليات ويحق���ُق اأدوارها يف 

التدري�ض والبحث العلمي وخدمة املجتمع، وبناًء عليه دعمت الكثري من ال�س���ركات الكليات مببالغ جتاوزت مليونني 

َفْت يف دعم البنى الأ�سا�س���ية  ري���ال عم���اين بني العامني الأكادميي���ني: ) 2014-2015 م( و ) 2015-2016 م( ُوظِّ

ن�س���َئْت قاعة متعددة 
ُ
املتعلق���ة بالعملية التعليمية، وقد ا�س���رُتَيْت جمموعة من الأجه���زة لربنامج التقنية احليوية واأ

الأغرا�ض بكلية العلوم التطبيقية بعربي، بالإ�س���افة اإىل رعاية بع�ض ال�س���ركات لعدد من الفعاليات التي تقوم بها 

عْت الكليات على مذكرات تفاهم مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة لتعزيز العمل يف خمتلف  الكليات. كما وقَّ

املجالت املتعلقة بعملها. 

اأما يف اإطاِر خدمة املجتمع؛ فاإن للكليات دوًرا فاعاًل يف ذلك من خالل الدورات والور�ض التدريبية التي تقدمها 

ب�س���ورة م�س���تقلة اأو بال�سراكة مع بع�ض اجلهات ومنها الدورات املوجهة للمجتمع يف خمتربات الربجميات مفتوحة 

امل�س���در والتي تقدم بال�س���راكة مع هيئة تقنية املعلومات. كما ي�س���تفيد املجتمع من املراف���ق والتجهيزات املوجودة 

يف الكليات يف الفعاليات العامة واخلا�س���ة. ومن جانب اآخر تقّدُم الكليات –ب�س���ورًة فاِعلٍة-خرباتها يف الفعاليات 

ُه امل�ساريع  العلمية والثقافية والجتماعية على امل�س���توى الوطني ويف املحافظات القريبة منها.  ويف الوقت ذاته توَجّ

الت���ي يقوم بها الطلب���ة نحو احتياجات املوؤ�س�س���ات احلكومية واخلا�س���ة لربط الطالب بالواق���ع الفعلي، ولتوظيف 

جهودهم العلمية نحو خدمة املجتمع.

3-1-5 برامج التاأهيل والتدريب 

حتر�ض وزارة التعليم العايل على توفري بيئة مالئمة للعمل الإداري والفني والأكادميي يف كليات العلوم التطبيقية 

من خالل توفري التدريب والتاأهيل ملوظفي الكليات )من الأكادمييني والأكادمييني امل�ساندين والإداريني( يف خمتلف 

املج���الت؛ وذلك لرفع م�س���توى كفاءتهم يف جميع النواحي الأكادميية والإدارية والفنية والتنظيمية بالإ�س���افة اإىل 

املهارات ال�سخ�سية، وتنفذ الوزارة �سنوًيا عدًدا من الربامج كان من اأبرزها:
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• برنام����ج املعيدين ال�س����نوي وهو ابتعاث اخلريجني املجيدين من كلي����ات العلوم التطبيقية ممن تنطبق 	

عليه �س����روط املناف�س����ة للح�س����ول على �س����هادة املاج�س����تري يف التخ�س�س����ات املطلوب����ة للكليات، وقد 

بل����غ العدد الإجمايل للم�س����تفيدين يف هذا برنام����ج )211( منذ البدء يف تنفي����ذه يف العام الأكادميي 

2005/2004م.

• ابتعاث عدد من الأكادمييني �سنوًيا ل�ستكمال درجة الدكتوراه، حيث ا�ستفاد منه )36( ع�سوًا بالبتعاث 	

لدرا�سة الدكتوراه من اأ�سل )42( يف اخلطة اخلم�سية الثامنة. وقد بلغ عدد اأع�ساء الهيئة الأكادميية 

بالكليات يف العام الأكادميي 2017/2016م )585( ع�س����وًا، منهم عدد )301( من العمانيني الذين 

ي�س����كلون ن�س����بة قدرها )51.5%(، من اإجم����ايل الأكادمييني العاملني بالكليات، وهي ن�س����بة جيدة يف 

تعمني الوظائف الأكادميية عًلما باأن هذه الوظائف تتطلب ل�سغلها كفاءات ب�سرية ذات موؤهالت علمية 

ُعليا )املاج�س����تري والدكتوراه(، وتتدرج فيها رتب علمية خمتلفة يتطلب �س����غلها �سروط ومعايري علمية 

واأكادميية متعددة وُمَدد زمنية للح�سول عليها.

• برنام����ج التنمية املهنية لأع�س����اء هيئة التدري�����ض العمانيني اجلدد، والذي يخ�س����ع جميع الأكادمييني 	

العماني����ني م����ن غري حملة املوؤه����الت الرتبوية من خالل����ه لربنامج اإعداد متكامل ويت�س����من مرحلتني 

اأ�سا�س����يتني: اأولهما تكون داخل الكلية، وثانيهما عبارة عن ور�س����ة مكثفة ملدة اأ�س����بوعني تعقد عادة يف 

ديوان عام الوزارة. وقد بلغ العدد الإجمايل للم�س����اركني يف الربنامج )53( ع�س����و هيئة تدري�ض منذ 

عام 2011 م حتى الآن.

• تدري����ب موظف����ي كليات العل����وم التطبيقية �س����من برنامج تنمية املوارد الب�س����رية التي تنف����ذه الوزارة 	

ملوظفيه����ا كافة. وبلغ عدد املوظفني الذين تدربوا داخل ال�س����لطنة وخارجه����ا )280( موظف وموظفة 

خ����الل ع����ام 2015م.  وجتدر الإ�س����ارة اإىل اأن ن�س����بة التعمني يف الهيئ����ة الأكادميية امل�س����اندة والهيئة 

الإدارية بلغت 100% يف جميع الكليات.
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3-1-6 البحث العلمي 

ت�س���اهم كليات العلوم التطبيقية يف ن�س���اط البحث العلمي يف ال�س���لطنة من خالل الأبحاث التي ينفذها اأع�س���اء الهيئة 

الكادميية والطلبة.  ويدعم جمل�ض البحث العلمي امل�س���اريع البحثية عرب برنامج املنح البحثية املفتوحة؛ فقد ُرِبَطْت كليات 

العلوم التطبيقية بالنظام الإلكرتوين للمجل�ض لتقدمي مقرتحات البحوث وامل�ساركة يف برنامج دعم بحوث الطالب. 

وح�سلت كليات العلوم التطبيقية على اأربع منح بحثية �سمن برنامج املنح البحثية املفتوحة التي يقدمها جمل�ض 

جِنّزْت خالل الأعوام )2013-2015م(. كما ح�س���ل طلبة كليات العلوم التطبيقية على �س���بع 
ُ
البحث العلمي والتي اأ

منح �سمن برنامج بحوث الطالب املقدم من جمل�ض البحث العلمي يف عام 2015م. 

وي�ساهم اأع�ساء الهيئة الكادميية يف الكليات يف البحث العلمي من خالل البحوث العلمية املن�سورة يف الدوريات 

العلمية املحكمة والتي بلغ عددها )433( بحًثا علميًّا خالل الأعوام )2010-2014م(، كما ي�س���ارك عدد منهم يف 

املوؤمترات املحلية والدولية.

وت�سدر كليات العلوم التطبيقية املجلة العمانية للعلوم التطبيقية وهي جملة دورية �سنوية حمكمة تعنى بالبحوث 

والدرا�سات الأكادميية والعلمية. وقد �سدر العدد اخلام�ض منها. 

3-1-7 البنية االأ�سا�سية والبيئة الرقمية

���َنْت عدًدا  حتر����ض الوزارة على حتديث البنية الأ�سا�س���ية للعملية التعليمية بكليات العلوم التطبيقية؛ وعليِه د�سَّ

من امل�س���اريع احليوية التي تلبي متطلبات املرحلتني: احلالية وامل�س���تقبلية للكليات خالل اخلطة اخلم�سية الثامنة، 

وكان من اأهمها:

• خمتربات الهند�سة وور�ض الهند�سة بكلية العلوم التطبيقية ب�سحار بتكلفة مالية بلغت )4،841،500( ريال 	

عماين �سملت بناء املختربات والور�سة وجتهيزها.

• ال�ستديوهات الرقمية يف ثالث كليات: )�سور، �ساللة، نزوى(؛ وذلك لدعم برنامج الت�سال اجلماهريي 	

بتكلفة قدرها )830،000( و )250،000( و )250،000( ريال عماين على التوايل. 
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• ور�س���ة الت�س���ميم بكلية العل���وم التطبيقية بنزوى بتكلفة مالي���ة بلغت )50،000( ري���ال عماين وهي تخدم 	

برنامج الت�سميم. 

• خمترب الربجميات املفتوحة امل�س���در بكلية �س���حار وعربي بالتعاون مع هيئة تقنية املعلومات و�ست�س���تكمل 	

ه���ذه املختربات يف الكليات الأخرى ِتباعا مع الأخذ يف احُل�س���بان الظروف القت�س���ادية العامة يف الدولة، 

علما باأن هذه املختربات توظف خلدمة املجتمع بالإ�سافة ل�ستخدامها لأغرا�ض التدري�ض بالكلية.

• جتهيز خمتربات التقنية احليوية بكلية �س���ور مببلغ وقدره )451،125( ريال عماين �س���اهمت فيه ال�سركة 	

العمانية للغاز الطبيعي امل�سال مببلغ قدره )216،600( ريال عماين. 

ويف اإط���ار ا�س���رتاتيجية عمان الرقمية التي تدعو اإىل تطوير احلكوم���ة الإلكرتونية واخلدمات الإلكرتونية تعمل 

الكليات على تطوير البيئة الرقمية وتعزيزها من خالل ا�ستخدام التقنية احلديثة يف اإجناز اأعمالها اليومية وتقدمي 

خدماتها للمتعاملني معها، وذلك لرفع كفاءة الأداء واخت�س���ار الوقت وتوفري املوارد. ومن اأبرز ما حققته الكليات 

يف هذا املجال التايل:

• ربط الكليات ال�ست مبنظومة العمل الإلكرتونية للوزارة )اأ�سا�ض( يف عام 2015 م وهو نظام مرا�سالت اإلكرتوين.	

• بناء نظام اإلكرتوين للتقدم للوظائف الأكادميية يف الكليات اإلكرتونيا منذ عام 2015.	

• تطوير املوقع الإلكرتوين املوحد للكليات لي�سبح موقعا تفاعليا منذ عام 2014م.	

• وتع���د البيئ���ة الرقمية باملديري���ة العامة لكليات العلوم التطبيقية حمورًا اأ�سا�س���يًا لدع���م العملية التعليمية؛ 	

فمن خالل مركز النظم الإلكرتونية الأكادميية باملديرية تعمل الكليات على و�سع ا�سرتاتيجيات ا�ستخدام 

وتطوير اأنظمة تقنية املعلومات والتعليم الإلكرتوين بها مع توفري برامج اأكادميية ومناهج متطورة وتقنيات 

حديث���ة واأدوات تخ�س�س���ية متميزة تواك���ب التوجهات العاملية. وق���د عملت الكليات على ا�س���تخدام نظام 

البالك بورد يف العملية التعليمية التعلمية، ونظام اإدارة املكتبات ال�س���يمفوين مبراكز م�س���ادر التعلم، كما 

���َرْت قاعدة البيانات )EBSCO(مل�س���اعدة الباحث���ني يف كليات العلوم التطبيقية على احل�س���ول على  وفَّ

م�سادر معرفية تدعم البحث العلمي.
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3-1-8 االأنظمة واللوائح 

�س���عت كليات العلوم التطبيقية لتطوير منظومة العمل فيها مبا يتزامُن مع خطتها ال�س���رتاتيجية من خالل 

رت الكليات )27( �سيا�س���ة ت�س���ع الأطر العامة الت���ي حتكم العمل مبختلف جوانبه يف  تطوير اأنظمتها حيث طوَّ

كليات العلوم التطبيقية. كما راجعت الكليات الكثري من اللوائح التي حتكم اآليات العمل فيها لتحقيق مواءمتها 

ملتطلبات اخلطة ال�س���رتاتيجية لكليات العلوم التطبيقية، ومواكبتها للتطور الطبيعي لها وقطاع التعليم العايل 

على م�ستوى ال�سلطنة والعامل، وكان من بنِي تلك اللوائح التي �سملها التطوير: الالئحة التنفيذية لكليات العلوم 

التطبيقي���ة، ولئحة النظام الأكادميي، ولئحة املجلة العمانية للعلوم التطبيقية، كما و�س���عت لوائح جديدة يف 

�سوء م�ستجدات العمل يف الكليات وهي لئحة البحث العلمي ولئحة ال�ست�سارات العلمية.

3-1-8 الروؤية امل�ستقبلية لكليات العلوم التطبيقية

تناول���ت عدد من الدرا�س���ات اإعادة هيكلة التعليم التقني والتطبيقي والتدريب املهني يف ال�س���لطنة، ومنها: 

درا�س���ة ديوان البالط ال�س���لطاين املتعلقة بتقارير جمل�ض الدولة وال�س���ورى ب�س���اأن التعلي���م التقني والتطبيقي 

والتدريب املهني، ودرا�سة اإعادة هيكلة التعليم، وال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم 2040 من قبل جمل�ض التعليم. 

وقد تداول جمل�ض التعليم و�سع كليات العلوم التطبيقية والكليات التقنية ومراكز التدريب املهني بهدف �سمها 

يف موؤ�س�س���ة واحدة وقرر يف اجتماعه الأول لعام 2014م املنعقد يف 2014/1/12م تفوي�ض رئي�ض املجل�ض لرفع 

تو�س���ية للمقام ال�س���امي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ض بن �سعيد – حفظه اهلل   ورعاه-تن�ض على 

ما يلي:

• اإن�س���اء جامعة حكومية من خالل دمج كليات العلوم التطبيقية التابع���ة لوزارة التعليم العايل والكليات 	

التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة.

• الإبقاء على مراكز التدريب املهني ومعاهد تدريب ال�سيادين حتت مظلة وزارة القوى العاملة. 	
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3-2 تلبية احتياجات التعليم املدر�سي من املعلمني واملعلمات

3-2-1 برنامج اإعداد املعلم 

يف اإطار التنامي يف حاجة وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني يف قطاع التعليم املدر�س����ي بال�س����لطنة وحر�سها 

عل����ى جودة املخرجات التي ت�س����توعبها الوظائف التدري�س����ية؛ نف����ذت وزارة الرتبية والتعليم درا�س����ة لتحديد 

احتياجاتها من املعلمني العمانيني حتى العام الدرا�س����ي 2021/2020م، وعر�ستها على الأمانة العامة ملجل�ض 

التعليم حيث ناق�ض املجل�ض الدرا�سة واتخذ قرار رقم )2015/2/6(   الذي ين�ض على: 

• حتويل كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق اإىل كلية تقدم برامج تربوية تعنى باإعداد املعلمني مب�سمى كلية 	

الرتبية بالر�س����تاق، مع النظر م�س����تقباًل يف فتح برامج تربوية يف كليات العلوم التطبيقية الأخرى وفق 

احتياجات وزارة الرتبية والتعليم. 

• تقدمي ت�سور للمجل�ض لتو�سيع القبول يف كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�ض مبا ي�سمح بزيادة عدد 	

املقبولني بالكلية اإىل 600 طالب وطالبة.

• املوافق����ة للجامع����ات اخلا�س����ة التي تقدم برامج تربوية عل����ى تقدمي برنامج التاأهي����ل الرتبوي على اأن 	

تلتزم بتطبيق معايري القبول املعمول بها يف جامعة ال�سلطان قابو�ض ذاتها.

ووجه جمل�ض التعليم وزارة الرتبية والتعليم -بالتن�س����يق مع وزارة التعليم العايل وجامعة ال�سلطان قابو�ض 

وكذلك اجلامعات اخلا�س����ة نحو و�س����ع معايري اللتحاق بربنامج التاأهيل الرتبوي، وعملت هذه اجلهات على 

و�س����ع ال�س����روط واإجراءات القبول بالربنامج املذكور ورفعته اإىل جمل�ض التعليم الذي وافق عليها يف اجتماعه 

الثاين   يف مايو 2016م وجاري العمل بها.

وتنفي����ًذا لق����رار جمل�ض التعليم؛ فاإن كلية العلوم التطبيقية بالر�س����تاق   �س����كلت فريق عمل ي�س����م ممثلني 

منها ومن جامعة ال�س����لطان قابو�ض لإعداد املقررات الأكادميية املطلوبة والتجهيزات الالزمة للتخ�س�س����ات 
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اجلدي����دة. وعملت الوزارة على توف����ري الهيئات الأكادميية الالزمة لتدري�ض التخ�س�س����ات من خالل الكوادر 

العمانية املوجودة يف الكليات من التخ�س�س����ات الرتبوية والتخ�س�س����ات الأخرى املرتبطة بها، كما �س����يكون 

توفري الحتياجات الإ�سافية عن طريق الآليات املعتمدة للتعيني يف الوظائف الأكادميية بالكليات.

وبداأت الكلية بطرح برنامج الرتبية لتخ�س�سات )الريا�سيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء( هذا العام 

وكان عدد املقبولني فيها )200( طالب وطالبة، و)100( طالب وطالبة يف برنامج معلم اللغة الإجنليزية.

3-2-2 البعثات اخلارجية الإعداد املعلمني واملعلمات 

ويف الإط���ار ذاته، خ�س�س���ت وزارة التعليم الع���ايل عدًدا من البعثات اخلارجية وذلك وف���ق روؤية وزارة الرتبية 

والتعليم يف اإعداد املعلم من خالل البتعاث لبع�ض الدول املتقدمة يف جمال التعليم ل�سمان جودة املخرجات وقدرتها 

على تطوير العملية التعليمية وذلك يف تخ�س�ض الريا�سيات والفيزياء والكيمياء، والأحياء واللغة الإجنليزية.

ودعما جلهود وزارة الرتبية والتعليم يف توفري الهيئة التدري�س���ية املوؤهلة خ�س�س���ت وزارة التعليم العايل )390( بعثة 

خارجية يف الوليات املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة يف التخ�س�سات الآنفة الذكر يف العام الأكادميي 2016/2015م. 

وبل���غ ع���دد املقبولني فيه���ا )26( طالب وطالبة فقط.  كما خ�س�س���ت الوزارة )100( بعثة خارجي���ة يف العام الأكادميي 

2017/2016م ُقِبَل فيها )21( طالب وطالبة وهو موؤ�سر لعزوف طلبة الدبلوم العام عن اللتحاق بتلك البعثات.

3-2-3 برنامج توطني املعلمني يف القرى البعيدة لبع�س املحافظات

بناء على اعتماد جمل�ض التعليم مل�س���روع توطني الوظائف التدري�س���ية يف القرى البعيدة من خالل ابتعاث عدد 

من خمرجات دبلوم التعليم العام من اأبناء هذه القرى لدرا�سة التخ�س�سات الرتبوية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

َل فريق عمل من وزارة التعليم  املحلية واخلارجية؛ �سعًيا ل�سد العجز يف اأعداد املعلمني من اأبناء القرى البعيدة �ُسكِّ

الع���ايل ووزارة الرتبية والتعليم ملناق�س���ة الآليات الالزمة لتنفيذ ذلك، و�س���بل توطني الوظائف التدري�س���ية يف تلك 

الق���رى، وكذلك درا�س���ة اإمكانية التو�س���ع يف اأع���داد املعلمني من اأبناء املحافظة م�س���تقباًل. وقد و�س���ع فريق العمل 

برناجًما يتكون من مرحلتني:
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برنامج التج�سري الرتبوي: يهدف الربنامج اإىل متكني الطلبة من املادة العلمية يف تخ�س�سات الريا�سيات . 1

والعلوم )الفيزياء، والكيمياء، والأحياء( وميتد ملدة اأق�ساها عام درا�سي واحد. وقد حدد الربنامج �سروط 

القبول للطلبة من القرى واملحافظات امل�ستهدفة وعدد املقبولني �سنويا.

برنامج ال�سنة التاأ�سي�سية: بعد اجتياز الطلبة لربنامج التج�سري الرتبوي يقبل يف برنامج ال�سنة التاأ�سي�سية . 2

الذي هو جزء من برنامج اإعداد املعلم يف كلية الرتبية بالر�ستاق.

و�س���كلت جلنة دائمة برئا�س���ة وزارة التعليم العايل لإدارة امل�سروع ت�س���م يف ع�سويتها اأع�ساء من وزارة الرتبية 

ْت اإىل التفاق على اأن: والتعليم اأف�سَ

• تتوىل وزارة الرتبية والتعليم حتديد القرى امل�ستهدفة التي ميكن اأن ت�ستفيد من الربنامج، كما تتوىل كذلك 	

اإعداد اختبارات القبول يف برنامج التج�سري الرتبوي.

• حتديد موؤ�س�س���ات التعليم العايل املتخ�س�س���ة لإحلاق الطلبة فيها لدرا�س���ة التخ�س�سات الرتبوية، وذلك 	

بالتن�س���يق بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل، وقد بداأ امل�س���روع يف �سنته الأوىل بكلية الرتبية 

بالر�س���تاق عل���ى اأن ينظر يف مو�س���وع فتح املجال يف كلي���ات العلوم التطبيقية الأخرى لتنفيذ امل�س���روع بعد 

����َض )100( مقعد للم�س���روع ُقِب���َل فيها )56( طالب  تقييم التجربة يف كلية الرتبية بالر�س���تاق.  وقد خ�سِّ

وطالبة يف العام احلايل.

3-3 �سيا�سات التوظيف يف كليات العلوم التطبيقية

و�س���عت املديري���ة العامة لكلي���ات العلوم التطبيقي���ة اآلية لتعيني اأع�س���اء الهيئة الأكادميي���ة والتعاقد معهم، قد 

ت�س���منت مراحل التعيني بدًءا من الإعالن عن الوظائف، وا�س���تقبال الطلبات ودرا�ستها وفرزها واإجراء املقابالت 

ومن َثمَّ اختيار املر�س���حني واإ�س���عارهم وتوزيعهم على الكليات. وت�س���منت الآلية �سروط �س���غل الوظائف الأكادميية 

ح�س���ب اللقب العلمي، والدرجة املالية، والراتب الأ�سا�س���ي، والراتب الإجمايل، واحلد الأدنى ل�س���غل الوظيفة الذي 

ا غ���ري الأكادمييني فيكون توظيفهم طبًقا لنظام يت�س���ابه مع الإجراءات  يح���دد املوؤهل العلمي و�س���نوات اخلربة. اأمَّ

املتبعة يف اخلدمة املدنية. 



65

بيان وزارة التعليم العالي
أمام مجلس الشورى

3-4 معايري الرتقيات العلمية يف كليات العلوم التطبيقية

تخ�س���ع الرتقيات العلمية يف كليات العلوم التطبيقية لالئحة ترقية اأع�س���اء هيئة التدري�ض العمانيني. وو�س���عت 

الالئح���ة وفق �س���وابط ومعايري ر�س���ينة، ومماثلة لالأع���راف الأكادميية املعم���ول بها يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل 

العريقة. وهذه املعايري ت�سمل املجالت الرئي�سية الثالثة: الإنتاج العلمي، والأداء التدري�سي، وخدمة املجتمع.

وت�س���م مواد الالئحة اإج���راءات الرتقية العلمية، و�س���روط الإنتاج العلمي املقدم للرتقية وفًق���ا للدرجة العلمية 

املتقدم اإليها، وعنا�س���ر تقييم الأداء التدري�سي وعنا�س���ر تقييم خدمة املجتمع. وقد ُحدَدْت اأوزاٌن لكل من: الإنتاج 

العلمي بن�سبِة )60%(، والأداء التدري�سي مبعدل )25%(، وخدمة املجتمع بن�سبة )15%(. وحددت الالئحة �سروط 

املحكمني لالإنتاج العلمي. كما تت�س���من الالئحة األيات العمل بعد �س���دور تقارير املحكمني يف حالة موافقتهم على 

الرتقي���ة العلمية. واأعطت الالئحة حق التظلم للمتقدم للرتقي���ة العلمية يقدم للوزير خالل 30 يوم من تاريخ علمه 

بقرار رف�ض ترقيته العلمية.

وبل���غ عدد اأع�س���اء هيئة التدري�ض العمانيني الذين ح�س���لوا على الرتقية العلمية من���ذ 2010م )17( اأكادمييًا، 

ح�سل )16( منهم على درجة اأ�ستاذ م�سارك، واأكادميي واحد ح�سل على درجة اأ�ستاذ.





المحور الرابع
التعليم العالي الخاص
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املحور الرابع

التعليم العايل اخلا�ص

4-1 واقع التعليم العايل اخلا�س

يف اإطار حر�ض الدولة على ت�س���جيع القطاع اخلا�ض لال�س���تثمار يف جمال التعليم العايل من خالل اإن�س���اء جامعات 

وكلي���ات خا�س���ة. ونظرًا للدور املحوري واملكمل الذي يلعبه القطاع اخلا�ض م���ع ما تقوم به احلكومة من جهود يف جمال 

التعلي���م الع���ايل؛ قامت احلكومة بتقدمي حزمة من احلوافز والت�س���هيالت لهذا القطاع، بالإ�س���افة اإىل برنامج البعثات 

الداخلية للطلبة.

وت�س���رف الوزارة على موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة من خالل املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�سة التي 

تعمل بناًء على الخت�سا�سات املناطة اإليها على متابعة �سري هذا القطاع طْبًقا ملعايري اجلودة املن�سودة يف التعليم العايل 

ومبا يكفل خمرجات ذات جودة تخدم �سوق العمل وخطط التنمية يف البالد. 

وقد �س���هد قط���اع التعليم العايل اخلا�ض بال�س���لطنة منوًا م�س���طردًا منذ انطالقته يف ع���ام 1995م من حيث: عدد 

موؤ�س�ساته، واأعداد الطلبة املقيدين فيه، وتنوع الربامج الأكادميية املطروحة.  فمن حيث العدد تو�سعت اأعداد موؤ�س�سات 

التعليم العايل اخلا�سة حتى بلغ عددها الآن )28( موؤ�س�سة تعليم عاٍل خا�سة موزعة على خمتلف حمافظات ال�سلطنة، 

من بينها ثماين جامعات وع�س���رون كلية خا�س���ة. وحقق عدد الطلبة املقيدين مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�سة زيادة 

قدرها )60.4%( خالل اخلطة اخلم�سية الثامنة.

اأما من حيث الربامج الأكادميية فاإن موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة تقدم برامج متنوعة يف التخ�س�سات العلمية 

والإن�سانية، كما اأنها تواكب ما ي�ستجد يف �سوق العمل من تخ�س�سات جديدة؛ حر�سًا منها على تاأهيل الكوادر والكفاءات 

التي تلبي حاجة قطاعات العمل املختلفة.

وهنا لبد اأن ن�سيد بالدور الذي تقوم به هذه املوؤ�س�سات يف توفري فر�ض اللتحاق بالتعليم العايل وتوفري فر�ض عمل 

لأبناء املحافظات التي تقُع فيها حيث اأنها تتوزع على خمتلف حمافظات ال�سلطنة، ف�سال عن كونها متثل مراكز اإ�سعاع 

فكري وثقايف ي�سهم يف تنمية املجتمع املحلي لهذه املحافظات من خالل كوادرها الأكادميية والبنية الأ�سا�سية فيها.
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4-1-1 االلتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

�س���اهمت موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة يف ا�س���تيعاب الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام حيث بلغ عدد 

الطلبة املقيدين فيها )65792( طالبًا وطالبة يف العام الأكادميي 2015/2014م م�س���كاًل ما ن�سبته )51.5%( من 

اإجمايل الطلبة املقيدين مبوؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة داخل ال�سلطنة.  ويو�سح ال�سكل )4-1( منو 

عدد الطلبة املقيدين بالتعليم العايل اخلا�ض مقارنة بالطلبة املقيدين مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل احلكومية وذلك 

خالل الأعوام من )2006اإىل 2014 م(.

�سكل )1-4(  الطلبة املقيدين بالتعليم العايل يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة خالل الفرتة )2006 - 2014م(
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كما يدر�ض يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة بع�ض الطلبة غري العمانيني والذين بلغ عددهم )3264( 

طال���ب وطالب���ة يف العام الأكادميي 2015/2014م وهو ما ميثل ُقرابة )5%( من اجمايل الطلبة املقيدين بتلك 

املوؤ�س�س���ات. وتقدم اأربع ع�س���رة موؤ�س�س���ة من موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة برامج خمتلفة يف الدرا�سات 

العليا لدرجة املاج�ستري اإذ بلغ عدد الطلبة املقيدين يف تلك الربامج )2558( طالبا وطالبة يف العام الأكادميي 

2015/2014م. 

4-1 -2 الربامج االأكادميية 

تطرح موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة برامج اأكادميية متنوعة ويف خمتلف احلقول العلمية مثل: اإدارة 

الأعمال، وتقنية املعلومات، والهند�سة، والطب، والعلوم الجتماعية والن�سانية وغريها. ويف احلني الذي تطرح 

فيه بع�ض املوؤ�س�س���ات برامج اأكادميية متنوعة ويف اأكرث من حقل علمي، توجد موؤ�س�س���ات متخ�س�س���ة يف طرح 

تخ�س�س���ات تندرج حتت حقل علمي واحد مثل: العلوم الطبية، وطب الأ�س���نان، والهند�س���ة، وتقنية املعلومات 

والت�سميم وال�سياحة والعلوم البحرية وغريها.

ويو�س���ح ال�س���كل )4-2( توزيع الطلبة املقيدين للدرج���ة اجلامعية الأوىل يف الربامج املختلفة مبوؤ�س�س���ات 

التعليم العايل اخلا�سة يف العام الأكادميي 2015/2014م.
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�سكل )2-4(  توزيع الطلبة املقيدين للدرجة اجلامعية الأوىل ح�سب التخ�س�ص يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

اخلا�سة يف العام الأكادميي 2014 - 2015م

وحينئْذ يرى البع�ض اأن موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة تطرح تخ�س�سات مكررة ومت�سابهة فيجدر التنويه 

اإىل اأمرين اأ�سا�سيني وهما: اأن ت�سابه امل�سميات ل يعني بال�سرورة ت�سابه املحتوى الأكادميي لهذه الربامج، حيث اأن 

لكل موؤ�س�س���ة نظامها الأكادميي اخلا�ض ور�س���التها وروؤيتها التي تنعك�ض على ما تقدمه من برامج، كما اأن اختالف 

جهات الرتباط الأكادميي اخلارجية ي�سفي خ�سو�سية مميزة لكل برنامج.  واأما الأمر الآخر فهو اأن حاجة ال�سوق 

املحلي من بع�ض التخ�س�س���ات ل ميكن اأن تغطيها موؤ�س�س���ة واحدة اأو موؤ�س�ستني، ومن َثمَّ لبد من وجود عدد كاٍف 

من املوؤ�س�س���ات التي تطرح ْ التخ�س�س���ات حتى تتمكن من ا�ستيعاب الطلبة الراغبني يف تلك التخ�س�سات. اإ�سافة 

اإىل اأن وجود تخ�س�سات مت�سابهة يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ُيَعدُّ اأمرًا �سحيا من حيث خلق روح املناف�سة 

بني املوؤ�س�سات مما يعزز من جودة الربامج التي تقدمها اإىل جانب اخلدمات واملرافق.
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وجتدر الإ�س����ارة اإىل اأن موؤ�س�س����ات التعليم العايل لديها املرونة يف التقدم بطلب طرح الربامج الأكادميية 

ح�سب احلقول الأكادميية املتخ�س�سة بها والتي تتوافق مع خططها ال�سرتاتيجية ور�سالتها وروؤيتها واأهدافها 

التعليمي����ة وحاج����ة �س����وق العمل.  وق����د عملت الوزارة على �س����مان ج����ودة الربامج الأكادميية م����ن خالل اآلية 

الرتخي�����ض الرباجم����ي التي تتلخ�ض يف ال�س����تعانة مبقيمني خارجيني من �س����تى املج����الت العلمية من داخل 

ال�سلطنة وخارجها لتقييم طلبات الرتخي�ض الرباجمي. ول�سمان حتقيق اأكرب قدر من املواءمة بني متطلبات 

�سوق العمل وما يطرح من برامج اأكادميية مبوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة؛ فقد ا�سرتطت الوزارة على هذه 

املوؤ�س�س����ات تقدمي درا�س����ات جدوى عند التقدم بطرح اأي برنامج اأكادميي جديد، ويوؤدي عدم قدرة املوؤ�س�سة 

على اإثبات وجود حاجة فعلية ل�سوق العمل من الربنامج املراد ترخي�سه اإىل عدم املوافقة عليه.

4-1-3 املرافق والبنى االأ�سا�سية

اإن الوزارة حتر�ض على توفري البيئة التعليمية املنا�س����بة يف موؤ�س�س����ات التعليم العايل اخلا�س����ة من خالل 

حتديد ا�س����رتاطات اأ�سا�سية ينبغي للموؤ�س�س����ات التعليمية اللتزام بها عند اإن�سائها للمرافق والبنى الأ�سا�سية 

املرتبطة بالعملية التعليمية وفق دليل موا�سفات ومعايري مباين موؤ�س�سات التعليم العايل الذي اأعدته الوزارة.   

وقد اأكملت )20( موؤ�س�سة من موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة مبانيها الدائمة يف احلني الذي ُي�ستكمل فيه 

بناء مباين بع�ض املوؤ�س�سات.

ولتنويع م�سادر الدخل لهذه املوؤ�س�سات؛ اأقر جمل�ض التعليم موؤخرًا �سوابط ال�ستثمار التجاري يف الأرا�سي 

احلكومية املخ�س�س����ة لها، والذي اأتاح للموؤ�س�س����ات اإمكانية ا�س����تغالل ما ن�س����بته 15% من امل�ساحة الإجمالية 

لالأر�ض لالأغرا�ض التجارية مبا يتواءم مع الطبيعة التخ�س�سية للموؤ�س�سة.
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4-1-4 البحث العلمي 

ت�س���اهم موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�س���ة يف جمالت البحث العلمي يف ال�سلطنة، وهو ما اأكده التقرير 

ال�س���نوي ال�سادر عن جمل�ض البحث العلمي يف عام 2015م. فقد اعتمد املجل�ض اأربعة بحوث �سمن برنامج 

املنح املفتوحة للجامعات اخلا�س���ة وهو ما ميثل )50%( من املنح البحثية املعتمدة ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل 

يف ع���ام 2015م.  كما ح�س���لت اجلامعات والكليات اخلا�س���ة عل���ى )61( بحثًا �س���من برنامج دعم بحوث 

الطلب���ة وه���و ما ي�س���كل )61%( من البحوث املعتم���دة لربنامج دعم بح���وث الطلبة يف الع���ام ذاته. كما يف 

ال�س���كل )4-3(. ويقوم اأع�س���اء الهيئة الأكادميية بتنفيذ الكثري من البحوث العلمية ون�س���رها يف الدوريات 

العلمية املحكمة اأو امل�ساركة يف املوؤمترات الدولية.

�سكل )3-4(  بحوث الطلبة املعتمدة  �سمن برنامج دعم بحوث الطلبة ملجل�ص البحث العلمي يف عام  2015م



75

بيان وزارة التعليم العالي
أمام مجلس الشورى

وميثل الكر�س������ي البحث��ي ح��ول تطبيق��ات عل��وم امل��واد بجامع��ة ن������زوى بالتع��اون م��ع جامع��ة كامربي��دج 

الربيطاني��ة منوذجًا مل�س����اهمة قطاع التعليم العايل اخلا�ض يف حركة البحث العلمي؛ اإذ اأثمر اإن�س����اء الكر�سي 

عن تاألي��ف كت��اب ف��ي جمال الكر�س����ي ون�س������ر ورقتي��ن بحثيتي��ن ف��ي جمالت علمية، كما �س����ارك املخت�سون 

بالكر�س����ي يف )7( موؤمت��رات علمي��ة تخ�س�س����ية ف��ي جمالت بح��وث الكر�س��ي. كما متَّ احل�سول على )16( 

منحة لطلبة املاج�س����تري و )8( منح لطلبة الدكتوراه يف جمالت بحث الكر�س����ي. وبهذا؛ فقد �س����اهم اإن�س����اء 

الكر�سي م�ساهمة كبرية يف تطوير ال�سراكة بني اجلامعتني يف جمال البحث العلمي.

وتقوم كلية الهند�سة بجامعة �سحار باأبحاث علمية يف جمال الطاقة املتجددة واخلاليا ال�سم�سية، و�ساركت 

الكلية يف املوؤمتر الدويل الثالث ع�سر للمنظمة العاملية للطاقات املتجددة الذي ُعقد يف بريطانيا يف اأغ�سط�ض 

من هذا العام كما اختري خمترب جامعة �س����حار �س����من اأف�س����ل خم�س����ة خمتربات يف العامل يف جمال الطاقة 

املتجددة والأول يف جمال اخلاليا ال�سم�سية. 

وان�س����مت عدد من اجلامعات اخلا�س����ة اإىل ال�س����بكة العمانية للبحث العلمي والتعليم امل�سروع الوطني من 

جمل�ض البحث العلمي لتوفري بيئة حمفزة للباحثني واإثراء التعاون البحثي والتعليم والت�سال ب�سبكات البحث 

العاملية للتوا�سل مع الباحثني الدوليني وامل�ساركة يف املوارد البحثية والتعليمية.

4-1-5 العاملون يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

يت����وزع العامل����ون مبوؤ�س�س����ات التعليم العايل اخلا�س����ة �س����من اأربع فئات، وه����م: الإداري����ون والأكادمييون 

والأكادمييون امل�س����اندون والفنيون، وقد بلغ عددهم يف هذه املوؤ�س�س����ات اأربعة اآلف وثالثة وخم�سني )4053( 

موظفًا وموظفة يف العام الأكادميي 2015/2014م، و�س����كل الُعمانيون ما ن�سبته )40%( من اإجمايل العاملني 

ل  يف كل الفئ����ات امل�س����ار اإليه����ا.  وبلغ عدد الأكادمييني )2588( اأكادميي وبن�س����بة تعمني بلغت )19%(، و�س����كَّ

الأكادميي����ون م����ن حمل����ة الدكتوراه م����ا ن�س����بته )32%( بينما حمل����ة املاج�س����تري ميثلون )50%( م����ن اإجمايل 

الأكادمييني يف العام ذاته ال�سكل )4 -4(. 
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 �سكل )4-4(  توزيع الهيئة الأكادميية يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة ح�سب املوؤهل يف العام الأكادميي 

2014/  2015م

وحتظى ن�س���بة التعم���ني باهتمام من ِقب���ل احلكومة حيث اأن هناك جه���ودًا حثيثة تبذله���ا اللجنة القطاعية 

للتعلي���م حت���اول الوقوف على التحديات التي تواجهها املوؤ�س�س���ات يف رفع ن�س���ب التعمني لديه���ا وحماولة اإيجاد 

احللول املنا�س���بة لتذليل تلك التحديات والو�س���ول اإىل الن�سب التعمني امل�س���تهدفة. وخ�س�ض الربنامج الوطني 

للدرا�سات العليا الذي يطرح بعثات درا�سية على م�ستوى املاج�ستري والبكالوريو�ض عدد من البعثات لالأكادمييني 

العاملني يف موؤ�س�سات التعليم العايل مما �سوف ي�سهم يف رفع ن�سبة التعمني يف الهيئات الكادميية يف موؤ�س�سات 

التعليم العايل اخلا�سة.

4-1 -6 القوانني واللوائح التنظيمية

حر�سًا من الوزارة على تنظيم العمل الإداري والأكادميي يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة وتنفيًذا لعدد 

من ال�سيا�س���ات العامة للتعليم العايل اخلا�ض؛ قامت الوزارة خالل املدة املن�س���رمة باإ�س���دار عدد من اللوائح 

التنظيمية وحتديثها، ومنها الالئحة التنظيمية لت�سكيل جمال�ض اأمناء اجلامعات والكليات اخلا�سة التي تو�سح 
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�س���وابط ت�س���كيل هذه املجال�ض و�سروط ع�س���ويتها وحتديد اخت�سا�ساتها و�س���الحياتها مبا يتواءم مع املعايري 

ال�س���ليمة ب�س���اأن الف�سل بني ال�س���لطة الإدارية وال�س���لطة الأكادميية ومبا يتيح ا�س���تقاللية القرارات الأكادميية 

وي�س���من عدم تدخل امل�س���تثمرين يف القرارات املتعلقة بال�س���وؤون الأكادميية. كما قامت الوزارة اي�س���ًا باإ�سدار 

لئحة الرتقيات الأكادميية ولئحة التعيينات يف الوظائف الأكادميية كما �سيو�سُح ذلك لحقًا يف هذا البيان.

4-2 �سمان اجلودة يف التعليم العايل اخلا�س

تعم���ل وزارة التعلي���م العايل مع نظريتها الهيئ���ة الُعمانية لالعتماد الأكادميي يف ال�س���لطنة، لتحقيق الهدف 

املتعلق برفع م�س���توى اجلودة يف موؤ�س�س���ات التعليم العايل التي تقع حتت اإ�س���رافها، وذلك وفقًا لل�سيا�سات التي 

ت يف ه���ذا اجلانب. وتقوم ال���وزارة بدور حموري يف توجيه املوؤ�س�س���ات نحو الرقي بج���ودة اأداءها من جهة  ِق���رَّ
ُ
اأ

ومتابعة تلك املوؤ�س�سات للتاأكد من قيامها بتنفيذ كل ما ي�سدر عن الهيئة من قرارات او تو�سيات حول متطلبات 

حتقيق اجلودة فيها.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل ان الهيئة الُعمانية لالعتماد الأكادميي قد اأنهت املرحلة الأوىل من العتماد املوؤ�س�سي 

مبا يعرف بتدقيق اجلودة �س���ملت )24( من موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�سة، واأ�سدرت تقارير مف�سلة بذلك 

ومتاح���ة على املوقع الإلكرتوين للهيئ���ة وبدورها قامت وزارة التعليم العايل مبراجع���ة وحتليل تلك التقارير فور 

�س���دورها؛ للوق���وف على نقاط القوة وال�س���عف، م���ع الرتكيز على املمار�س���ات الأكادميية التي �س���درت بحقها 

تو�س���يات او توكيدات من قبل الهيئة، وهو ما يعني احلاجة اإىل ت�سحيح الأو�ساع مبا يتفق مع املعايري املعتمدة. 

وتقوم الوزارة مبخاطبة املوؤ�س�سة ملوافاتها بخطة عالجية لتدارك نقاط ال�سعف يف اإطار وا�سح من الإجراءات 

التي تزمع املوؤ�س�سة اتخاذها واملدة الزمنية الالزمة للتنفيذ. ويتبع ذلك ت�سكيل فريق من املخت�سني من الوزارة 

لزيارة املوؤ�س�سة والوقوف على التقدم املنجز يف اخلطة العالجية واإبداء التوجيهات الالزمة لالإ�سراع يف عملية 

ت�س���حيح الأو�س���اع، كما اأن التزام املوؤ�س�س���ة بتنفيذ اخلطط العالجية يعد اأحد املعايري التي اعتمدتها الوزارة 

لتوزيع البعثات الداخلية.
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وب���داأت الهيئ���ة العماني���ة لالعتماد الأكادمي���ي يف املرحل���ة الثانية لالعتم���اد املوؤ�س�س���ي )التقييم مقابل 

املعايري(. وقامت بتطبيق العتماد املوؤ�س�س���ي التجريبي على عدد من موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة التي 

اأبدت ا�س���تعدادًا للم�س���اركة يف هذه املرحلة التجريبية من العتماد. وتقدمت -حاليا -عدة موؤ�س�سات تعليم 

عاٍل خا�س���ة بطلب العتماد املوؤ�س�س���ي اإىل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادمي���ي. وانطالقًا من حر�ض بع�ض 

موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة يف احل�سول على اعتماد براجمها الأكادميية من موؤ�س�سات دولية معروفة 

فقد ح�سلت تلك املوؤ�س�سات على اعتماد لرباجمها من هيئات اعتماد دولية. 

وم���ن منطل���ق حر�ض الوزارة على تعزيز وحت�س���ني كفاءة وجودة موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة، مع 

التاأكيد على مبداأ اأن حتقيق اجلودة تبقى م�سئولية داخلية تنبع من املوؤ�س�سة ذاتها، فقد وّجهت الوزارة جميع 

تلك املوؤ�س�س���ات اإىل اإن�ساء وحدات �سمان اجلودة �س���من بنيتها التنظيمية تتبع ملكتب رئي�ض/عميد املوؤ�س�سة 

يناط اإليها تن�سيق اإجراءات �سمان اجلودة مبختلف وحدات املوؤ�س�سة، ومتابعة تنفيذ �سيا�سات اجلودة فيها، 

والتاأكد من قيام املوؤ�س�س���ة بالإجراءات الكفيلة لو�س���ع تو�س���يات تقارير تدقيق اجلودة مو�س���ع التنفيذ. وقد 

جتاوبت املوؤ�س�سات مع هذا التوجه؛ فاأن�ساأت وحدات واأق�سام معنية باجلودة وهناك متابعة جادة من الوزارة 

لتل���ك الوح���دات من خالل زيارات ميدانية؛ للتاأكد من �س���ريورة عمل هذه الوح���دات بفاعلية وكفاءة عالية، 

ويعقب هذه الزيارات اإ�سدار تقارير حتتوي على تو�سيات يف حال وجود ق�سور يف عمل هذه الوحدات. 

واإىل جانب زيارات اأق�س���ام/ وحدات �س���مان اجلودة تنفذ الوزارة زيارات ميدانية اأخرى ذات اأهداف 

حم���ددة ومتنوعة اإىل موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة وب�س���فة دائمة، تهدف يف جممله���ا اإىل الوقوف 

عل���ى م���دى تطبيق املوؤ�س�س���ات للوائح والنظم، والتاأكد من م���دى التزامها بتهيئة املناخ التعليمي املنا�س���ب 

للطلبة والعاملني يف تلك املوؤ�س�س���ات ومنها زيارات متابعة اأو�ساع طلبة الدرا�سات العليا، وزيارات ميدانية 

عند ا�ستحداث مباٍن ومتطلبات م�ساندة جديدة، وزيارات ميدانية خمتلفة الأهداف والأغرا�ض تنفذ عند 

ال�سرورة. 
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وحتث وزارة التعليم العايل موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة على بناء �س���راكات مع نظرياتها من املوؤ�س�سات 

الدولي���ة املرموق���ة من خ���الل اتفاقيات للتعاون اأو الرتباط الأكادميي، ت�س���من ا�س���تفادة املوؤ�س�س���ات العمانية من 

اخلربات الأكادميية العاملية، وت�سمن �سالمة وجودة براجمها الدرا�سية من خالل ال�ستفادة من اخلربات العلمية 

والكف���اءات الأكادميي���ة اخلارجي���ة؛ لتتمكن من خاللها من تطوي���ر اأنظمة جودتها الداخلية، كما ياأتي �س���من هذا 

ال�س���ياق، قيام الوزارة بتحليل التقارير التقييمية ال�س���ادرة من اجلامعات ال�سريكة وفرق املقيمني اخلارجيني، ثم 

حث املوؤ�س�سات على و�سع خطط عالجية لتنفيذ التو�سيات الواردة يف هذه التقارير �سمن اإطار زمني حمدد. وملد 

املزيد من ج�س���ور التوا�س���ل مع املوؤ�س�سات؛ فقد خ�س�ست الوزارة لقاًء �س���نويا يجمع بني وكيل الوزارة واملخت�سني 

بالوزارة مع ممثلي موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�سة؛ للوقوف على العقبات والتحديات التي قد تعيق جودة الأداء 

باملوؤ�س�سات، والعمل على اإيجاد حلول منا�سبة لها.

 كما ت�س���ارك الوزارة يف اأن�س���طة ال�سبكة العمانية للجودة يف التعليم العايل؛ كونها جهة معنية بتحقيق الأهداف 

امل�سرتكة بني موؤ�س�سات التعليم العايل املختلفة خللق روح التعاون بينها، وتبادل املعلومات واخلربات واملهارات ذات 

العالقة ب�سمان اجلودة مما يجعل من موؤ�س�سات التعليم العايل منظومة متكاملة تعززها روح امل�ساركة. وياأتي دور 

الوزارة معزًزا لدور ال�س���بكة وذلك بتقدمي الت�س���هيالت الالزمة التي تعينها على تقدمي خدماتها ملوؤ�س�سات التعليم 

العايل على اأكمل وجه مثل تقدمي الور�ض املخت�سة بق�سايا جودة التعليم العايل، وتطبيق معايري العتماد املوؤ�س�سي 

والرباجمي ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل، واقرتاح ال�سيا�سات وتطوير املمار�سات الرامية اإىل حتقيق التعاون والتكامل 

بني الأع�ساء. 

4-3 معايري الرتخي�س الإن�ساء موؤ�س�سات تعليم عاٍل خا�سة

يخت����ض جمل�ض التعليم باملوافقة على اإن�س���اء موؤ�س�س���ات تعليم عاٍل خا�س���ة بع���د اأن يتقدم امل�س���تثمرون بطلبهم اإىل 

وزارة التعليم العايل م�س���فوعًا مبلخ�ض تنفيذي لدرا�س���ة منهجية لل�س���وق املحلي تو�س���ح جدوى قيام امل�س���روع، وتقدمي 

ما يثبت مقدرة امل�س���تثمر املالية واملقدرة العلمية لفريق العمل معه يف اإدارة وت�س���غيل امل�س���روع. وت�س���ع الوزارة جمموعة 
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من ال�س���رتاطات قبل اإخ�س���اع الدرا�سة للتقييم منها: اأن تكون للتخ�س�س���ات املزمع طرحها قيمة م�سافة لدعم التنمية 

امل�ستدامة يف ال�سلطنة، واأن تكون متوافقة مع متطلبات الإطار الوطني للموؤهالت العلمية يف ال�سلطنة. كما ت�سرتط وجود 

مذكرات تفاهم تعك�ض الرغبة يف عقد اتفاقيات لالرتباط اأو التعاون الأكادميي بني املوؤ�س�س���ة املزمع اإن�س���اوؤها وموؤ�س�س���ة 

/ موؤ�س�س���ات تعلي���م عاٍل خارجية ذات �س���معة اأكادميية وخربة وا�س���عة يف جمال التعليم العايل. وتعط���ى الأولوية -حاليًا 

-للموؤ�س�سات املقرتح اإن�ساوؤها خارج حمافظة م�سقط؛ حر�سًا على تو�سيع نطاق انت�سار تلك املوؤ�س�سات على ربوع ال�سلطنة 

على اأن تو�س���ح الدرا�س���ات جدوى قيامها يف املحافظات املقرتحة.  وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأنظمة املعمول بها تقت�سي األ 

يكون من بني امل�ستثمرين اأحد العاملني يف جمل�ض التعليم اأو وزارة التعليم العايل اأو الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.

ومتر عملية الرتخي�ض املوؤ�س�سي مبجموعة من املراحل تبداأ مبرحلة تقدمي الطلب من املوؤ�س�سني ومن ثم فح�سه 

ودرا�س���ته من قبل الوزارة وتنتهي برفعه للجنة الرتخي�ض املوؤ�س�س���ي والرباجمي امل�سّكلة بقرار وزاري يراأ�سها وكيل 

الوزارة وت�س���م يف ع�س���ويتها خمت�س���ني من الوزارة واجلهات الأخ���رى ذات العالقة، منه���ا: وزارة القوى العاملة، 

ووزارة ال�س���حة، وجامع���ة ال�س���لطان قابو�ض. اأما املرحلة الثاني���ة فتبداأ بعد اإقرار اللجنة عل���ى الطلب واإحالته اإىل 

جلنة فنية لدرا�سة الطلب والتو�سية من حيث املبداأ باملوافقة اأو بعدم املوافقة على الطلب، وتنتهي مبوافقة جمل�ض 

التعليم على الإن�ساء من حيث املبداأ اأو رف�سه. ويف حال املوافقة ُيَبلَُّغ امل�ستثمرون بتقدمي درا�سة جدوى متكاملة تقوم 

باإعدادها مكاتب ا�ست�سارية متخ�س�سة لتبداأ معها املرحلة الثالثة التي متتد حتى �سدور قرار اإن�ساء املوؤ�س�سة. وتبداأ 

املرحلة الرابعة )والأخرية( من تاريخ اإبالغ املوؤ�س�س���ني بقرار الإن�ساء وحتى �سدور قرار بدء الدرا�سة يف املوؤ�س�سة. 

وتتطلب كل مرحلة من املراحل امل�س���ار اإليها ا�س���تيفاء الطلب ملجموعة من املتطلبات وال�س���رتاطات املو�س���حة يف 

الدليل ال�سرت�سادي الذي اأ�سدرته الوزارة لهذا الغر�ض ومتاحة ملن يرغب على املوقع الإلكرتوين للوزارة.   

 وفيما يتعلق بالتو�س���ع يف اإن�س���اء موؤ�س�سات تعليم عاٍل خا�سة؛ فقد اأ�سدر جمل�ض التعليم يف العام 2013 م قراًرا 

بوقف ال�س���تثمار يف التعليم العايل، تبعه جتديد العمل بهذا القرار حتى �س���نة 2019م؛ ليت�س���نى مراجعة اإجراءات 

ال�ستثمار وتطويرها. 
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4 – 4 �سيا�سات التوظيف يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

تقوم موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة بو�س���ع �سيا�سات التوظيف يف موؤ�س�س���اتها وفق احتياجاتها الفعلية من 

الكوادر العاملة املوؤهلة ومبا ين�سجم مع ال�سيا�سات العامة ذات العالقة املعتمدة بوزارة القوى العاملة.  وقد اأ�سدرت 

وزارة التعليم العايل القرار الوزاري رقم )2016/2( الذي يحدد ال�س���وابط واملعايري املنظمة للتعيني مبوؤ�س�س���ات 

التعليم العايل اخلا�س���ة. وت�س���منت ال�س���روط العامة للتعيني يف الوظائف الإدارية العلي���ا والأكادميية والأكادميية 

ْت من جهة الخت�سا�ض بالدولة فيما  ِقرَّ
ُ
امل�ساندة، وقد حددت من �سمن بنودها �سرورة مراعاة ن�سب التعمني التي اأ

يتعل���ق بالتعي���ني يف الكادر الأكادميي والإداري والفني ومراعاة تنوع الثقاف���ات والأنظمة التعليمية التي ينتمي اإليها 

املر�سحون الوافدون وذلك لإثراء املوؤ�س�سة مبوؤهالت وخربات متنوعة مع اإعطاء الأولوية للمتقدمني من العمانيني، 

وقد حددت الالئحة ال�س���روط الدنيا التي على املوؤ�س�س���ات اللتزام بها. وقد حددت تلك ال�س���رتاطات وفقًا ملعايري 

اجلودة التي نطمح الو�سول اإليها ومبا ي�سمن خمرجات ذات جودة وكفاءة عالية موؤهلة تاأهياًل علميًا وعمليًا.

4-5 معايري الرتقيات العلمية يف اجلامعات والكليات اخلا�سة

ت�سعى الوزارة اإىل اإيجاد اأنظمة اأكادميية يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة متوافقة مع املمار�سات الأكادميية 

�س���ِدرت يف هذا الإطار لئحة ا�سرت�س���ادية للرتقيات الأكادميية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
ُ
املحلية والعاملية. وقد اأ

اخلا�س���ة التي �س���درت بالقرار الوزاري رقم )2014/2( ال�سادر بتاريخ 13 يناير 2014م، وا�ستملت الالئحة على  

الأ�س����ض وال�سوابط التي حتكم ترقية ع�سو هيئة التدري�ض اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد فاأعلى وهذه الالئحة متثل احلد 

الأدنى من �س���وابط الرتقيات ومعايريها على اأن ت�س���ع كل موؤ�س�سة معايري و�سوابط مبا ل يتعار�ض مع اأحكام هذه 

الالئحة؛ وذلك لإعطائها م�ساحة من املرونة مراعاًة لبع�ض الختالفات الأكادميية بني تلك املوؤ�س�سات والتي تنتج 

من اختالف الأنظمة املتبعة يف جهات الرتباط الأكادميي.

 وت�س���منت الالئح���ة �س���روط الرتقية العلمي���ة املتعلقة بالبح���وث العلمية والأداء التدري�س���ي، وخدم���ة املجتمع، 

وموا�سفات جلان الرتقية العلمية والتحكيم واخت�سا�ساتها. واأعطت الالئحة حقًا للمتقدم للرتقية العلمية التظلم 

من قرار الرف�ض يرفعه اإىل رئي�ض املوؤ�س�سة.





المحور الخامس
اإلسكان الطالبي في 

مؤسسات التعليم العالي 
التابعة للوزارة
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املحور اخلام�ص

االإ�صكان الطالبي يف موؤ�ص�صات التعليم العايل التابعة للوزارة

به���دف توفري البيئة ال�س���كنية املنا�س���بة للطالب اجلامعي، وّفرت بع�ُض موؤ�س�س���ات التعليم العايل يف ال�س���لطنة 

وحدات �س���كنية داخل احلرم اجلامعي اإمياًنا منها باأن ذلك �س���يوفر املناخ الدرا�س���ي املالئم و�س���يعمل على تفاعل 

الطالب مع اأقرانهم الذين ياأتون من خمتلف حمافظات ال�سلطنة مبا ي�سهم يف �سقل �سخ�سياتهم وقدراتهم.

5-1 االإ�سكان الطالبي يف كليات العلوم التطبيقية

توف���ر كلي���ات العل���وم التطبيقية الإ�س���كان الطالب���ي للطالبات فقط، وهو ياأتي �س���من هيكل���ة مراكز اخلدمات 

الطالبي���ة يف كليات العلوم التطبيقية: )ب�س���ور وعربي وكلية الرتبية بالر�س���تاق(، ويكون توزيع الطالبات فيها من 

خمتلف مناطق ال�س���لطنة وطالبات املنح الدرا�س���ية ح�س���ب الطاقة ال�س���تيعابية لها.  ويتم القبول لالإقامة بال�سكن 

الطالبي ح�س���ب امل�سافة حيث تعطى الأولوية لت�سكني الطالبات اللواتي يبعد مكان اإقامتهن عن موقع املوؤ�س�سة 100 

كم اأو اأكرث، اأو الطالبات املقيمات يف املناطق اجلبلية والأودية الوعرة، وبعد ذلك يكون ت�سكني طالبات املناطق التي 

تبعد مب�سافة ترتاوح بني 50 اإىل 100كم ح�سب ال�سواغر املتوفرة. 

وينظم الإ�سكان الطالبي لئحة خا�سة به ت�سم املهام الإدارية والإ�سرافية مل�سوؤولة امل�سرفات وم�سرفات ال�سكن 

بالإ�س���افة اإىل جمي���ع ما ي�س���رح اأو يحظر القيام به للطالبة داخل الإ�س���كان ال�س���كن الطالب���ي والعقوبات اجلائز 

توقيعها عليها يف حال خمالفتها لالئحة. كما تو�سح الالئحة نظام اخلروج والدخول من ال�سكن( لطالبي واأوقات 

الزيارات فيها ف�س���اًل عن جميع الإجراءات الإدارية التي ت�س���من تنظيم العمل بناًء على روؤية وا�س���حة. وُيعَمُد اإىل 

تعريف الطالبات بتلك الأنظمة فور التحاقهن بالكلية �سمن برنامج الأ�سبوع التعريفي. كما ُي�َسلَُّم ويل الأمر -عند 

اإح�س���ار الطالبة-ا�س���تمارة اللتحاق بالإ�سكان الطالبي يو�س���ح فيها جميع البيانات املتعلقة بويل الأمر والطالبة، 



86

بيان وزارة التعليم العالي
أمام مجلس الشورى

وامل�سرحني الذين ي�سمح لهم باأخذ الطالبة من ال�سكن اأو زيارتها �سريطة اعتماد تلك ال�ستمارة ر�سميًّا من مكتب 

وايل املنطقة وي�سري العمل بالبيانات املوجودة بها طوال مدة اإقامة الطالبة يف ال�سكن الطالبي حيث يكون خروجها 

يف اأوقات مغادرة ال�س���كن وفق منوذج يعد لذلك الغر�ض بعد التاأكد من وجود ا�س���م امل�س���رح �سمن بيانات الطالبة 

واعتماد الت�سريح للخروج من قبل امل�سرفة.

ويق���ع ال�س���كن الطالبي بكليتي العلوم التطبيقية بعربي والر�س���تاق بحرم الكلية يف حني كلي���ة العلوم التطبيقية 

ب�س���ور لديها م�س���اكن م�ستاأجرة، ويحوي ال�س���كن الطالبي على عدد من اخلدمات، منها: الغرف املجهزة بالأثاث 

ال���الزم، كما توجد غرف اأو �س���الت ملطالعة التلفزيون وا�س���رتاحات بجميع الأدوار بتلك الوحدات بالإ�س���افة اإىل 

مالعب ريا�سية ومطعم. كما تتعاقد كل كلية مع �سركات لل�سيانة والنظافة ل�سمان تقدمي خدمة ذات جودة. 

بلغ اإجمايل عدد الطالبات يف هذه امل�ساكن )2134( طالبة موزعة على النحو التايل:

• م�ساكن كلية العلوم التطبيقية بعربي ت�سم 827 طالبة.	

• م�ساكن كلية العلوم التطبيقية ب�سور ت�سم 495 طالبة.	

• م�ساكن كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق ت�سم 812طالبة.	

5– 2 االإ�سكان الطالبي يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة

تعد امل�ساكن الطالبية من اخلدمات التي درجت معظم موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة بال�سلطنة على تقدميها 

للطلبة وبالأخ�ض للطالبات. وقد بلغ عدد املوؤ�س�س���ات التي تقدم هذه اخلدمة ع�س���رين )20( موؤ�س�س���ة تعليمية من 

اأ�س���ل ثماٍن وع�س���رين )28( موؤ�س�سة، منها �سبع )7( موؤ�س�سات تقدم هذه اخلدمة داخل حرمها اجلامعي، يف حني 

اأن ثالث ع�س���رة )13( موؤ�س�سة تقدم خدمة ال�س���كن من خالل مباٍن �سكنية م�ستاأجرة قامت بتاأهيلها ل�ستخدامها 

كم�ساكن جامعية تتوفر فيها ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة، ال�سكل )1-5(.
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�سكل )1-5(  عدد امل�ساكن الطالبية يف موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة يف العام الأكادميي 2015/  2016م

وت�س���رف ال���وزارة على امل�س���اكن الطالبية التابعة ملوؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة  من خ���الل ُتَنَفُذ زيارات 

ميدانية �س���نوية للم�س���اكن الطالبية للطالبات للوقوف على اخلدمات املقدمة بها، والتاأكد من توفر جوانب الأمن 

وال�س���المة بها، والطالع على القوانني واللوائح املنظمة لعملية الإ�س���كان الطالبي.  كما َعِهدت الوزارة خالل هذه 

الزي���ارات ال�س���تماع اإىل مالحظات الطالبات بهدف التعرف على ال�س���عوبات التي ق���د يواجهنها وحماولة اإيجاد 

احللول املنا�سبة لها من اأجل توفري بيئة �سكنية ودرا�سية منا�سبة.

وقد اأ�س���درت الوزارة يف هذا ال�س���اأن عدد من القرارات الوزارية والتعاميم التي تلزم موؤ�س�س���ات التعليم العايل 

اخلا�س���ة بتوفري امل�س���رفات، وحرا�ض الأمن على مدار ال�ساعة، وتوفري املتطلبات ال�س���رورية واخلدمات الأ�سا�سية 

للم�ساكن الطالبية، ومراعاة الطلبة يف ر�سوم التاأجري.
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وبالن�سبة للم�ساكن الطالبية املوؤجرة لطلبة موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة والتي ل تقع حتت الإ�سراف املبا�سر 

من املوؤ�س�س���ات فاإن الوزارة لي�ض لديها ال�س���الحيات لالإ�س���راف عليه���ا ومتابعة الطلبة بها. اإل اأن الوزارة ت�س���عى 

جاه���دة بالتعاون مع بع�ض اجلهات احلكومية مثل بلدية م�س���قط لإعداد موا�س���فات لتلك املب���اين املوؤجرة للطلبة، 

وتوؤكد الوزارة تف�س���يلها لإقامة الطالبات يف امل�س���اكن ا الطالبية التابعة للموؤ�س�سات ملا يتوفر بها من معايري الأمن 

وال�سالمة وغريها من اخلدمات املهمة. كما تدعو الوزارة القطاع اخلا�ض اإىل اأخذ زمام املبادرة نحو ال�ستثمار يف 

هذا املجال من خالل توفري وحدات �س���كنية بالقرب من موؤ�س�س���ات التعليم العايل تتوفر بها امل�ستلزمات ال�سرورية 

ومتطلبات الأمن وال�سالمة كافة.  

وتواجه موؤ�س�س���ات التعليم العايل اخلا�س���ة عند تقدميها خلدمة ال�سكن الطالبي بع�ض التحديات التي قد توثر 

على م�ستوى جودة اخلدمة املقدمة بها والتي من اأهمها:

• ارتفاع اأ�سعار اإيجارات املباين ال�سكنية وخا�سة يف حمافظة م�سقط.	

•  عدم القدرة على اإجراء التعديالت والإ�سافات الالزمة للمباين امل�ستاأجرة كم�ساكن للطلبة.	

•  عدم مالئمة ت�س���اميم بع�ض املباين امل�س���تاأجرة لل�س���روط املح���ددة من ِقبل الوزارة واملو�س���حة يف »دليل 	

موا�سفات ومعايري مباين موؤ�س�سات التعليم العايل«.

•  ارتف���اع تكالي���ف اخلدمات املقدمة بال�س���كن: امل���اء، الكهرباء، الأث���اث، الأدوات الكهربائية، امل�س���رفات، 	

احلرا�ض، النرتنت وغريها.

•  �سوء ا�ستخدام بع�ض قاطنات ال�سكن ملرافقه املختلفة مما يت�سبب يف املزيد من التكاليف على املوؤ�س�سة.	
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