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  مقدمة الدلیل
  

تعم ل عل  ى  ھا مح ورًا أساس یا   ال نظم التربوی ة بتنمی ة الك وادر الب شریة كون ـ      مختل ف  تعن ى  
 الكفای  ات المطلوب  ة الالزم  ة لتحقی  ق األھ  داف   و،  الواقعی  ةت  ضییق الفج  وة ب  ین الكفای  ات األدائی  ة   

  .وتنفیذ المھام المختلفة،
  

م ن  ھی ل  والتأالت دریب  : ب شقیھ الرئی سین    ف ي وزارة التربی ة والتعل یم   ویعد اإلنم اء المھن ي   
الترب  وي، الحق  ل ال  دعائم القوی  ة واألساس  یة الالزم  ة لتنمی  ة ق  درات الم  وارد الب  شریة العامل  ة ف  ي    

وتزوی  دھا بالمع  ارف والمھ  ارات واالتجاھ  ات الت  ي تتناس  ب م  ع مقت  ضیات التنمی  ة ال  شاملة الت  ي      
  .جاالت مالتشھدھا السلطنة الیوم في شّتى 

  

 حاج ة إل ى  بمختل ف م ستویاتـھم الوظیفی ة  ب   وی ة  ن في المؤس سة الترب    وبال شك فإن العاملی   
مواصلة  التدرب والتعلم باستمرار بالنظر إل ى التط ور والتجدی د  الم ستمر ال ذي یح دث باألفك ار                

 ، وال یمكن أن ی تم ذل ك إال باإلنم اء المھن ي ا والتأھی ل الم نظم والمخط ط ل ھ         والنطریات التربویة   
  .غرس مبدأ التعلم مدى الحیاةوثانیا ل، لمواكبة العالم المتطور من حولناأوال 

  

 بق سمیھا   اإلنم اء المھن ي  ومن ھنا أولت  وزارة التربی ة والتعل یم عنایتھ ا ودعمھ ا لب رامج             
ودلی  ل اإلنم  اء المھن  ي ال  ذي أنجزت  ھ دائ  رة تنمی  ة الم  وارد الب  شریة یوض  ح        ،  والتأھی  لالت  دریب 
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س ات التأھیلی ة  الت ي تنف ذھا ال وزارة م  ن       ومختل ف أن واع الدرا  ،  مختل ف أن واع الب رامج التدریبی ة    
  .خالل خطة اإلنماء  المھني السنویة في كل عام

  

  
 مھ  ام دائ  رة تنمی  ة الم  وارد الب  شریة      ف  ي الف  صل األول من  ھ ل اإلنم  اء المھن  ي  دلی  یب  ین 

 الب رامج التدریبی ة الت ي  یج ري تنفی ذھا وف ق       ستعرضوی  ، لھ ا   األق سام  التابع ة  مبشكل ع ام ومھ ا    
یلق  ي ال  دلیل أض  واء عل  ى دور دوائ  ر دی  وان ع  ام    وكم  ا ، اض  حة ومتج  ددة ف  ي ك  ل ع  ام   رؤى و
ح  ددت ھ  ذه األدوار ق د  و،  ودور م  دیریات التربی ة والتعل  یم ف  ي عملی ة اإلنم  اء المھن  ي   ، ال وزارة 

  .سبعب                              ارات إجرائی                              ة  واض                              حة قابل                              ة للقی                              ا 
  
  

  
  
  
  
  
وم ا  ، أھیلی ة الت ي تنف ذھا ال وزارة    أما الفصل الثاني من الدلیل فیبین  أن واع الدراس ات الت    و

وأخی  را ی  شیر الف  صل إل  ى    ، مع  اییر الترش  ح  واإلج  راءات  والخط  وات الت  ي تم  ر بھ  ا العملی  ة       
االمتی  ازات الت  ي یح  صل علیھ  ا الموف  د للدراس  ة وف  ي الوق  ت نف  سھ م  ا الواجب  ات والم  سؤولیات          

  المترتبة علیھ تجاه ذلك
  

بت  وفیر المعلوم  ة    لمنت  سبي ھ  ذه ال  وزارة  ی  دامف أن ی  شكل ھ  ذا ال  دلیل مرجع  ا   إنن  ا  نأم  ل
 والخط  وات اآللی  ات  س  تفادة منھم  ا ،  وم  االوكیفی  ة ا،الالزم  ة لھ  م بخ  صوص الت  دریب والتأھی  ل 

  . المتبعة في عملیة منح الفرص سواء أكانت تدریبیة أم  تاھیلیة
  

 ھ  ذا ال  دلیل لتط  ویر ی  سر ال  دائرة أن تتلق  ى  التغذی  ة الراجع  ة البن  اءة  وف  ي الوق  ت  ال  ذي 
التق  دیر لمع  الي وزی  ر التربی  ة والتعل  یم    أس  مىفإنھ  ا  تتق  دم ب  أرفع  ال  شكر و ،  تحدیث  ھ باس  تمرارو

  ال  وزارة للتعل  یمةدة وكیل  وكی  ل ال  وزارة للتخط  یط الترب  وي والم  شاریع  وس  عا ول  سعادة  ،الم  وقر 
ص ول تتواص ل م سیرة     فب دعمھم المو ، المالیة  اإلداریةة للشئون ولسعادة وكیل الوزار  ، والمناھج

البن  اء الترب  وي ال  شامخ ف  ي س  لطنتنا العزی  زة ف  ي ظ  ل راعیھ  ا جالل  ة ال  سلطان ق  ابوس ب  ن س  عید     
  .  یحفظھ اهللا

  

  
  واهللا ولي التوفیق،،،
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یكون للمصطلحات اآلتیة في ھ ذا ال دلیل المعن ى الموض ح أم ام ك ل منھ ا م ا ل م یق تض س یاق               
  :نص خالف ذلك ال

  .وزیر التربیة والتعلیم: الوزیر •

 .دائرة تنمیة الموارد البشریة: الدائرة •

 .لجنة تطویر الموارد البشریة بدیوان عام الوزارة: اللجنة المركزیة •

 . المعدة بدیوان عام الوزارةاإلنماء المھنيخطة : الخطة المركزیة •

 .معدة بكل منطقةال المحلیة اإلنماء المھنيخطة : المركزیةالخطة ال •

لزی  ادة إك  ساب المت  درب المع ارف والمھ  ارات واالتجاھ  ات والكفای ات الالزم  ة   : الت دریب  •

 .  وتحسین أدائھ مھاراتھتطویرهمعارفھ و

 .وفق خطة اإلنماء المھني التدریب الذي یتم تنفیذه خارج السلطنة : التدریب الخارجي •

 .لإلنماء المھنيق الخطة المركزیة التدریب الذي ینفذ بالدائرة وف: التدریب المركزي •

لمن  اطق التعلیمی  ة وف  ق خط  ة    ال  ذي ی  تم تنفی  ذه با  المحل  يالت  دریب:  الالمرك  زيالت  دریب •

 . المحلیةاإلنماء المھني

 .ھو الشخص المكلف بالتدریب في مشغل أو دورة تدریبیة أو برنامج تدریبي: المدرب •

 .المھنيفع مستواه جل رأالموظف المشارك ببرنامج تدریبي من : المتدرب •

ھ  و مجموع  ة الفعالی  ات واألن  شطة التدریبی  ة المباش  رة وغی  ر المباش  رة     : الی  وم الت  دریبي  •

 .التخصصیة منھا والتربویة وتتراوح مدتھ من أربع إلى خمس ساعات تدریبیة

  

 

ھ و مجموع ة الفعالی ات واألن شطة التدریبی ة المباش رة وغی ر المباش  رة        : الم شغل الترب وي   •

 .ا والتربویة وتتراوح مدتھ من یوم إلى ثالثة أیامالتخصصیة منھ

 مجموع ة الفعالی ات واألن شطة التدریبی ة المباش رة وغی ر المباش رة            ھي  : الدورة التدریبیة  •

 .التخصصیة منھا والتربویة وتكون مدتـھا أربعة أیام
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رة ھو مجموعة الفعالی ات واألن شطة التدریبی ة المباش رة وغی ر المباش            : البرنامج التدریبي  •

 .لتخصصیة منھا والتربویة ومدتھ من خمسة أیام فأكثرا

مجموعة المبادئ والمفاھیم واالتجاھات ذات الطابع المشترك الت ي     : محور التدریب العام   •

 .ینبغي أن یلم بھا ویدركھا جمیع المستھدفین في التدریب

لت  ي مجموع  ة الكفای  ات والفعالی  ات واألن  شطة التدریبی  ة ا   :  مح  ور الت  دریب التخص  صي  •

 وی دركھا جمی ع الم ستھدفین ف ي تخ صص       بھ ا تتعلق بمادة التخصص والتي ینبغي أن یلمّ  

 .ما

ھ  ي مجموع  ة المع  ارف والمھ  ارات واألن  شطة الت  ي تعط  ى للمت  دربین    : الم  ادة التدریبی  ة •

ض من م  شغل ت  دریبي ، أو دورة تدریبی ة ، أو برن  امج ت  دریبي ، وت شتمل عل  ى األھ  داف    

 .عمل واألنشطة العملیة والمراجعوالخلفیة العلمیة وخطة ال

المراجعة الموضوعیة للبرنامج التدریبي ، أو أحد مكوناتھ بھ دف مقارن ة    :  عملیة التقویم  •

 .النواتج باألھداف الموضوعة كمًا وكیفًا

ھي جمیع البرامج العلمیة التي تق دم للم ستھدفین بھ دف الح صول عل ى        : البرامج التأھیلیة  •

 )بلوم عاٍل، ماجستیر، دكتوراهبكالوریوس، د(درجة علمیة 

 .الموظف الذي تم ترشیحھ لفرصة تدریب أو تأھیل داخل السلطنة أو خارجھا: المرشح •

 إل  ى إح  دى الجامع ات أو المعاھ  د العلمی  ة للح  صول  إرس  الھالموظ  ف ال  ذي ت م  : المبع وث  •

 .على مؤھل علمي على نفقة الوزارة أو أي جھة أخرى

 داخ ل ال سلطنة    في موضوع م ا رة تدریبیة أو تأھیلیةالموظف الموفد لحضور دو  : الموفد •

 .أو خارجھا

  

  

 

 إلى إحدى الجامعات المعترف بـھا من وزارة التعل یم الع الي        بالموظف المنتس : المنتسب •

 . مع بقائھ على رأس عملھ أي للحصول على درجة علمیة وفق نظام االنتساب

ل ى نفق ة الحكوم ة للح صول عل ى       ع أو خارجھ ا الدراس ة داخ ل ال سلطنة    : البعثة الدراس یة   •

  .مؤھل علمي في التعلیم  دون الجامعي  أو الجامعي أو درجة علمیة في الدراسات العلیا
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فرص  ة دراس  یة ت  سھم ف  ي تمویلھ  ا كلی  ا أو جزئی  ا جھ  ة مانح  ة ب  ـھدف    : المنح  ة الدراس  یة •

 .الحصول على درجة علمیة

 الح صول عل ى درج ة علمی ة     تم نح للموظ ف ب ـھدف     م ن العم ل   إجازة: ةاإلجازة الدراسی  •

 .على نفقتھ الخاصة 

الم  ساعدة المادی  ة الت  ي تق  دمھا ال  وزارة للدارس  ین عل  ى نفق  تھم ف  ي        : اإلعان  ة الدراس  یة   •

 وفق األنظمة التعلیمیة الدراسات العلیا وأ  مراحل التعلیم دون الجامعي أو الجامعي
ول على مؤھل ف ي التعل یم    دراسة الموظف في  الفترة  المسائیة للحص    :الدراسة المسائیة  •

 . وفقًا للضوابط المقررة ي أو الجامعي أو الدراسات العلیادون الجامع
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  .یة دائرة تنمیة الموارد البشریةھیكل :الفصل األول

  
م سیاس ة اإلص الح الترب وي    ١٩٩٥تبنت وزارة التربیة والتعلیم   في س بتمبر              

واكب ة للتط ور المعرف ي والتكنول وجي  تمھی دا      وم،  تلبی ة لحاج ات المجتم ع المتج ددة    
  .لدخول القرن الحادي والعشرین  بشكل  سلیم وآمن

  
وانبثق عن سیاسة اإلصالح التربوي المشار إلیھا إعادة ھیكلة  النظ ام التعلیم ي              

 بال  سلطنة  بحی  ث ی  صبح ع  شر س  نوات  م  ن التعل  یم  األساس  ي م  ن ال  صف األول        
والث اني  ، الح ادي ع شر  للشھادة العامة ھم ا  وسنتان  ، ر  وإلى الصف العاش   األساسي
،  األولالم   شرفو، المعل   م األول: كم   ا ت   م اس   تحداث وظ   ائف جدی   دة مث   ل  ،ع   شر 

 تطویرا في المناھج والكتب أورا ی التطویر  تغی  وتطلب ،المدربو، المشرف العام   و
ح  سین الدراس  یة وإع  ادة بنائھ  ا  لت  شمل مع  ارف وق  یم واتجاھ  ات وأن  شطة  بھ  دف  ت  

  .نوعیة المخرجات التعلیمیة
  

واس  تدعى ذل  ك كل  ھ إل  ى وض  ع اس  تراتیجیة تقت  ضي ت  دریب وتأھی  ل الك  وادر          
الب   شریة  العامل   ة  ف   ي الحق   ل الترب   وي  ال س   یما المعلم   ین والم   شرفین وم   دیري      

 ھ ذا وق د   .المدارس   وبقیة الكوادر الفنیة واإلداریة العامل ة ب وزارة التربی ة والتعل یم         
ولت  وزارة التربیة والتعلیم مھمة تأھیل وتدریب ھ ذه الك وادر إل ى دائ رة أن شئت               وأ

دائ  رة  باس  م   آن  ذاكم تتب  ع المدیری  ة العام  ة للمن  اھج دعی  ت  ١٩٩٦لھ  ذه الغای  ة ع  ام  
   .التدریب والتأھیل

  
م بتغیی ر اس م   ١١٠/٢٠٠٢زاري رق م   حی ث ص در الق رار ال و    م٢٠٠٢    وفي ع ام    

 تتب ع وكی  ل  دائ رة تنمی  ة الم وارد الب  شریة  یب والتأھی  ل إل ى  ال دائرة م ن دائ  رة الت در   
 وتكونت الدائرة بموجب الق رار الجدی د  م ن    ، الوزارة للتخطیط التربوي والمشاریع   

  :  ھي  وأربعة أقساممركز التدریب الرئیس
  .قسم تخطیط البرامج التدریبیة -١
 .قسم تخطیط البرامج التأھیلیة -٢
 .متابعة وتقییم التدریبقسم  -٣
 سم شئون التدریبق-٤ -٤

  
 وبالتع  اون والتن  سیق  م  ع دوائ  ر دی  وان ع  ام     وأخ  ذت ال  دائرة عل  ى عاتقھ  ا   

التنمی ة المھنی ة م ن    مھم ة  مدیریات التربیة والتعلیم بالمناطق التعلیمی ة  مع الوزارة  و  
تدریب وتأھیل الكوادر البشریة العاملة سواء على صعید دیوان عام الوزارة أم على 

 بحی ث ت شمل  التنمی ة المھنی ة مختل ف القطاع ات التربوی ة واإلداری ة،         ،ويصعید الحق ل الترب     
المع ارف والمھ ارات واالتجاھ ات الت ي تتناس ب       بھ ا ید ووتز.وبجمیع مستویاتھا الوظیفیة والعلمیة  

 .في مجاالت التربیة المختلفة مع متطلبات التنمیة الشاملة ، وبخاصة عملیة التطویر التربوي 



              دليل اإلمناء املهين و الدراسات التأهيلية                                          ئرة تنمية املوارد البشرية    دا
___________________________________________________________________________________                                                 

  
)١٠( 

  

 
 

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



              دليل اإلمناء املهين و الدراسات التأهيلية                                          ئرة تنمية املوارد البشرية    دا
___________________________________________________________________________________                                                 

  
)١١( 

 
مھام دائرة تنمیة الموارد البشریة:الفصل الثاني  
  

 من خالل أقسامھا المختلفة القی ام باألعم ال والمھ ام    تختص دائرة تنمیة الموارد البشریة 
  :اآلتیة

  
   اإلعداد واإلشراف على وضع الخطط الخمسیة لبرامج التدریب والتأھیل بالوزارة -١

  .  التدریبیة بالتعاون مع الدوائر المختصةتفي ضوء االحتیاجا    
   خطط التدریب والتأھیل وتطویر قدرات القوىذاإلعداد واإلشراف على تنفی-٢

 .إلداریة أم في المجاالت التربویةالبشریة العاملة في الوزارة سواء في المجاالت ا    
 .إعداد الموازنة السنویة للتدریب والتأھیل-٣
 .تنفیذ المھام اإلداریة المتعلقة ببرامج تنمیة الموارد البشریة-٤
  حدید قنوات االتصال مع الجھات والمؤسسات المختصة بالتدریب والتأھیلت-٥

 .مج التأھیل بالوزارةالحكومیة والخاصة واالستفادة منھا في تنفیذ برا    
   وتزویدھا باألجھزة والمواد في المناطق التعلیمیةاإلشراف على مراكز التدریب-٦

 . الالزمة ألداء عملھا   
 .اإلشراف على إعداد قواعد البیانات الالزمة لتنمیة الموارد البشریة-٧
 .التعلیمیةتقدیم االستشارات الفنیة والمھنیة في مجال التدریب والتأھیل للمناطق -٨
  تحدید االحتیاجات التدریبیة والتأھیلیة لموظفي الوزارة وتصمیم البرامج المالئمة-٩

 . ومتابعة تنفیذھا وتقییمھا   
   الدراسیة للعاملین في الوزارة ومتابعة    تعثات واإلجازاتباقتراح خطة اال-١٠
  .   تنفیذھا وتقییمھا   
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  :وتشتمل الدائرة على األقسام التالیة 
  

  : ویختص باالتي، ویتبع مدیر الدائرة مباشرة،سمركز التدریب الرئی) أ
  
  .إعداد خطة عمل سنویة مبرمجة زمنیا ألنشطة المركز-١
 .تنفیذ برامج التدریب لموظفي الوزارة في أثناء الخدمة-٢
 .تطویر البرامج والطرائق المالئمة للتدریب-٣
   والمتطلبات البشریة والمادیة بالتعاون تجاتنفیذ البرامج التدریبیة وتوفیر االحتیا-٤

 . مع مدیر الدائرة   
  .تقدیم االستشارات الفنیة والمھنیة في مجال التدریب-٥
  ز ومراكتتوفیر التدریب العملي على استخدامات األجھزة ومعدات المختبرا-٦

  .  مصادر التعلم   
 .اقتراح المیزانیة السنویة للمركز-٧
   ز التدریب بالمناطق التعلیمیة وتزویدھا باألجھزة والمواداإلشراف على مراك-٨

 .الالزمة ألداء عملھا    
  .التنسیق مع الجھات المعنیة والمؤسسات المختصة بالتدریب الحكومیة منھا والخاصة-٩
               المشاركة في إعداد قاعدة بیانات للخبرات التدریبیة المحلیة واإلقلیمیة -١٠
 . التدریبیةتیة لالستعانة بـھا في الدورا  والدول    
        متابعة تنفیذ البرامج التدریبیة التي تعقد في المناطق التعلیمیة، وتوفیر - ١١

                    التغذیة الراجعة لمراكز التدریب بالمناطق وذلك بالتنسیق مع األقسام        
 .ةالبشری الموارد المختصة بدائرة تنمیة 

  .نظیم ملفات للمتدربین والمدربین وتوثیق انتظامھم في العمل والتدریب ت- ١٢
           مشاركة فرق التقییم المیداني نشاطھا للوقوف على أثر التدریب وتحلیل - ١٣

  .التدریب          برامج  االحتیاجات التدریبیة ، واالستفادة من نتائج ھذا التحلیل في تطویر      
        لبحوث التربویة واإلداریة التي تسھم في تطویر التدریب  المشاركة في ا- ١٤

 .     وطرائقھ       
             إعداد التقاریر الدوریة حول سیر العمل بالمركز والعاملین فیھ وتقدیم -١٥

     االقتراحات لتطویر العمل      
        

  
  
  : ویختص باالتي،قسم تخطیط البرامج التدریبیة) ب
  

  االحتیاجات التدریبیة لكافة أجھزة الوزارة سنویا ووضع خطة تدریبیةحصر -١
 .سنویة    
 .ةوضع خطط خمسیة لبرامج التدریب بالوزارة في ضوء االحتیاجات التدریبی-٢
 . الخاصة بخطط التدریب على لجنة تطویر الموارد البشریةالمواضیععرض -٣
 .وضع نظم التدریب ولوائحھ والعمل على تطویرھا-٤
  فرة في مجال التدریب على المستوىاإعداد قاعدة بیانات حول الخبرات المتو-٥
 . الوطني واإلقلیمي والعالمي   
 .المشاركة في إدارة البحوث والدراسات المتعلقة بالتدریب-٦
  .تصمیم البرامج التدریبیة المطلوب تنفیذھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة-٧
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   وأسالیب التدریب المالئمة والتقنیات وأنظمة التدریبتحدید المحتوى التدریبي-٨   
 .  لكل برنامج وذلك بالتنسیق مع مراكز التدریب في المناطق     

  .إعداد وتطویر الحقائب التدریبیة الخاصة بكل برنامج-٩  
   تطویر التدریب التربوي حولالمشابھةالتنسیق مع مراكز التدریب -١٠ 

 .لتعلیم على المستوى الوطني واإلقلیمي والدوليفي مجال ا  واإلداري       
     تنظیم لقاءات مشتركة مع العاملین في مجاالت التدریب في المؤسسات التعلیمیة -١١

           وغیر التعلیمیة الحكومیة والخاصة لمناقشة قضایا التدریب وتبادل التجارب 
 . والخبرات والدراسات المشتركة      
  سات إعداد المعلمین من خالل إشراكھم في تصمیم البرامج التعاون مع مؤس-١٢

  التدریبیة التربویة وتنفیذھا واالستفادة من اإلمكانیات البشریة والمادیة      
  المتوافرة في ھذه المؤسسات لدعم برامج مراكز التدریب في المناطق                                      
          ریب اإلداریة األخرى في تنظیم وتقییم البرامج  التعاون مع مؤسسات التد-١٣

 .التدریبیة لموظفي الوزارة        
      االستفادة من تجارب القطاع الخاص في مجال التدریب بشكل عام والتدریب -١٤

 .    وتبادل الخبرات والتجارب المتمیزة،   التربوي بشكل خاص     
       طط وبرامج التدریب من خالل الدعم تفعیل دور القطاع الخاص لدعم خ-١٥

  المعنوي أو المادي وإشراكھم في اللقاءات والمؤتمرات التي تقیمھا الوزارة في ھذا      
 .      الخصوص    
  تنظیم زیارات إلى مراكز ومؤسسات متخصصة لإلطالع على تجاربھا لالستفادة-١٦

  .  منھا      
   دریب في الوزارة والمناطق مع المجتمع المحلي،  العمل على تفعیل دور مراكز الت-١٧

   والتنسیق مع الجھات المختصة في طرح القضایا التربویة المھمة وذلك عن       
 .تنظیم دورات في مجال استخدامات الحاسوب  طریق     
  .المشاركة في إعداد الموازنة السنویة للتدریب والتأھیل-١٨

 
   
  :ص باالتي ویخت،قسم شؤون التدریب) ج
  
 .المشاركة في إعداد خطة التدریب-١
   التدریب بالمركز والمناطق التعلیمیة من المباني واألجھزة تدراسة احتیاجا-٢

   والمعدات والقوى البشریة والعمل على توفیرھا بالتنسیق مع الجھات المختصة    
 .  بالوزارة   
  ویة بالتعاون مع األقسامالمشاركة في إعداد میزانیة التدریب والتأھیل السن-٣

 . األخرى    
  العمل على إنھاء اإلجراءات اإلداریة والمالیة المتعلقة بكافة مستلزمات التدریب-٤

  . من إقامة وتغذیة ووسائل نقل للمشاركة في الدورات التدریبیة للمشاركین   
  اإلشراف على صیانة ونظافة المركز الرئیس والسكن المخصص للمشاركین في-٥
 .     الدورات التدریبیة 
 .توفیر معینات التدریب لكافة البرامج التدریبیة-٦
 .إعداد بیان متجدد للمواقع المناسبة إلقامة الدورات التدریبیة-٧
  .إعداد كشوف شھریھ وسنویة بالمصروفات المتعلقة بالتدریب-٨
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  : ویختص باالتي،لتأھیلیةقسم تخطیط البرامج ا) د
  
 . العلیاتط االختیار للملتحقین ببرامج التأھیل والدراساوضع معاییر وشرو-١
  العمل على حصر االحتیاجات التأھیلیة للوزارة وإعداد قاعدة بیانات متكاملة -٢

 . حولھا   
  إعداد خطط خمسیة لبرامج التأھیل في ضوء االحتیاجات التأھیلیة للعاملین-٣

 .      بالوزارة
 .ھیل على لجنة تطویر الموارد البشریة الخاصة بخطط التأالمواضیععرض -٤
 .إعداد الخطط التنفیذیة لما یتم اعتماده من برامج تأھیلیة وبعثات دراسیة-٥
 .المشاركة في إعداد موازنة التدریب والتأھیل بالتعاون مع األقسام األخرى-٦
  التنسیق مع الجھات المعنیة والمؤسسات المختصة بالتأھیل واالبتعاث في البرامج -٧

  .     التأھیلیة المختلفة
 .التنسیق مع المناطق التعلیمیة فیما یتصل بتأھیل العاملین بالمناطق التعلیمیة-٨
  تطویر تخطیط برامج التأھیل بعد أخذ التغذیة الراجعة من قسم متابعة وتقییم-٩

 .التدریب    
   یل  متابعة أنظمة التأھیل في الدول األخرى والعمل على تطویر خطط التأھ-١٠
   .بالوزارة      

          
     القیام بمتابعة اإلجراءات الفنیة واإلداریة والمالیة لبرامج التأھیل واالبتعاث -١١

  .     المختلفة للوزارة ، والعمل على تنفیذھا بالتنسیق مع الجھات المختصة      
  
  : ویختص  باالتي،التدریبقسم متابعة وتقییم ) ھـ
  
  . للمعلمین والموظفین بالوزارةالمھنيو بطاقة للنمو إعداد سجل أ-١
  إعداد قاعدة بیانات لموظفي الوزارة المشاركین في الدورات التدریبیة والعمل على -٢

 . تحدیثھا باستمرار   
  وذلك من أجل تذلیل ما قد یطرأ من  ، وتقییم برامج التأھیل واالبتعاثمتابعة-٣

 .معوقات إداریة     
  .وتقدیم التغذیة الراجعةقییم تنفیذ فعالیات الدورات التدریبیة میدانیًا متابعة وت-٤
  إجراء الدراسات التتبعیة عن طریق الزیارات المیدانیة للمشرفین التربویین -٥

   ومسئولي التدریب لمتابعة وقیاس أثر برامج التدریب المختلفة في المیدان التربوي    
 .تدربین على تطویر مستوى كفایات الم     
 .متابعة مدى تطور األداء الوظیفي للمتدربین بعد اجتیازھم الدورات التدریبیة-٦
 .إصدار شھادة المشاركة للمتدربین المشاركین بالدورات التدریبیة-٧
 .إعداد التقاریر الدوریة واإلحصائیة المتعلقة بالتدریب-٨
  ى تحسین الخطط إعداد الدراسات التقویمیة للعمل التدریبي التي تساعد عل-٩

  . والبرامج للعملیة التدریبیة واالبتعاث    
 .المشاركة في إعداد میزانیة التدریب السنویة-١٠
             تقییم الخطط السنویة والخمسیة للتدریب وتزوید لجنة تطویر الموارد -١١

               ب  الب شریة بنت ائج الدراس ات والتق اریر الدوری ة الت ي تع د ح ول ب رامج الت دری                
  .    على مستوى الوزارة والمناطق التعلیمیة وتقدیم التوصیات حولھا
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  التدریب والتنمیة المھنیة :لثالفصل الثا
  

   : أھمیة برامج التدریب واإلنماء المھني-أ
وم  ا مرتكزات  ھ و  م  سوغاتھ؟ وم  ا أھمی  ة الت  دریب؟ وم  ا الھ  دف من  ھ؟وما      لم  اذا ن  درب    

  ومحاوره؟ 
  
 ھ ي  منظمة من المنظم ات طالم ا   أيحیاة لأصبح التدریب في الوقت الحالي ضرورة   دلق   

 ألنھ ال یمكن لھا أن  تحق ق التط ور والت وازن ف ي      ، أن تحفظ وجودھا في المستقبل  حریصة على 
وبخاص   ة ف   ي المج   االت التكنولوجی   ة   ، مقوم   ات حركتھ   ا م   ع التط   ورات المت   سارعة حولھ   ا     

وم ا ینطب ق عل ى    ، إذا أدرك ت أھمی ة الت دریب ووظیفت ھ األساس یة ف ي ذل ك          واإلداریة والثقافیة إال    
أن ی رى ویكت شف طبیع ة    ب   ًاحیث أصبح كل موظف مطالب   ،  المنظمات ینطبق على األفراد أیضا      

 قدرات ھ  وأن یط ور ،، وأن ی ستوعبھا  یكون لھ المق درة عل ى التعام ل معھ ا       التطورات العالمیة وأن    
وأن یعم  ل عل  ى التج  دد ، ھا ـ وضرورات  متطلباتھ  ابم  ا ین  سجم م  ع  ومعارف  ھ ومھارات  ھ واتجاھات  ھ
  .ویمثل التدریب المدخل األساسي الذي یساعد على تحقیق ذلك. المستمر مع تجددھا وتغیرھا 

  
فالمؤسسات التي تسعى . یعد التدریب من العملیات األساسیة في رفع إنتاجیة الموظف   

عالیة ھي التي تضع العنصر البشري في مقدمة إلى تقدیم أفضل الخدمات وتحقیق إنتاجیة 
أولویاتـھا ، وال تدخر جھدًا في تنمیة معارفھ وقدراتھ ومھاراتھ، وذلك بإتاحة المجال إللحاقھ 

  . بدورات تدریبیة مكثفة تواكب المتغیرات التكنولوجیة السریعة 
  

قادرًا على أداء إن التدریب مھم للموظف الجدید یكسبھ المھارات المطلوبة التي تجعلھ   
كما أن التدریب مھم أیضًا للموظف القدیم فقد یؤھلھ . الواجبات المتوقعة منھ بكل كفاءة وفاعلیة

یساعده في تطویر معارفھ ومھاراتھ فالتدریب ،صب إداریة أعلى، ومسؤولیات أكبرلتولي منا
  . وسلوكیاتھ في العمل 

  
 على ستمر ألنھ یعملمدخل للنمو المھني المإن التدریب : وخالصة القول

 :  
  .   األساسیة وتعمیقھا حتى ال تدخل في دائرة النسیان ف تعزیز المعار-١
   تعدیل منظومة المعارف بالحذف أو باإلضافة ، وذلك بما یتفق مع التطورات المعرفیة-٢

  .        وتوالي التغیرات واالكتشافات المعرفیة والعلمیة والتكنولوجیة
  . العمل األساسیة الحالیة والمستقبلیة تلبیة احتیاجات -٣
   تطویر القدرات الذاتیة على التفكر والتبصر والتحلیل لتمكین العاملین من -٤

  وتعزیزھا بمزید من المعارف التي قد یتوصلون، ورفدھا،      المشاركة في حركة المعرفة
  . وقدراتـھم       بـھا من خالل اجتھاداتـھم

  ھات اإلیجابیة، والتي تتفق مع القیم التي ترغب المؤسسة في  تعزیز القیم واالتجا-٥
  .      تقییمھا

   تعدیل القیم واالتجاھات الموجودة لدى العاملین والتي تبدو متعارضة مع توجھات-٦
  .  لمؤسسة        ا

   تطویر القدرات الذاتیة للعاملین التي تساعد على تطبیق المعارف والقیم -  ٧ 
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  .ات       واالتجاھ
  صقل المھارات بما یتناسب مع التغیرات والتطورات المستجدة في عالم المعرفة -٨

  .العلمیة  والتكنولوجیة     
  
  :مسوغات التدریب واإلنماء المھني-ب
  

 المھني  الت ي تنف ذھا وزارة التربی ة  التعل یم م ن خ الل         واإلنماءتأتي برامج التدریب    
 تنف ذھا المن اطق التعلیمی ة لألس باب      رامج الت ي  أو تل ك الب   ،دوائر دیوان ع ام ال وزارة    

  :اآلتیة
  
  معا  االجتماعیة  رئیسا للتنمیة االقتصادیة و ارتشكل تنمیة الموارد البشریة محو  -١
  المال من االستثمار في رأس  أكثر   عائدا یحقق  البشریة  الموارد  في  االستثمار كما أن   

دول   معظم بھا ھتمـ المنطلق  ت  ھذا من و.  األول لى نجاح ألن نجاح الثاني یعتمد ع، العادي 
وتوفر لھ  ،الكبیر   االھتمام التدریب و  التعلیم   وتولي الھیئات والمنظمات جانب،العالم 

  .  المال البشري  رأس  ن تكوی  في باعتباره استثمارا،  والمادیة الفنیةاإلمكانیات 
  
  لكافة ضروریة نامیة و   عملیة مستمرة و  الخدمة  أثناء في  و النمو  المھني التدریب  -٢

  الحدیثة  التطورات  مواجھة  من لتمكنیھم،   المھنیةھم ـالعاملین طوال حیات
  .  حدیثة  تقنیات من ھما ـ ب یتعلق ما   و ،التعلیم  اإلدارة و  مجاالت  في المتسارعة و    

 
  
  
  یشھده   الذي  السریع  التطور المستمر و استیعاب معطیات التقدم التكنولوجي و-٣

 المنظمات  في جمیع   و اإلداریة التربویة و النظریات   و العلوم  في  الیوم العالم      
 ،  ھذا التغیر السریع والتكیف معھ  مواكبة   یسلتزم  مما أنشطتھا  و أنواعھا بمختلف     
 .ختلفةویكون ذلك من خالل برامج النمو المھني الم    

  
  ما  التعلیم األساسي و تطبیق نظام  و في الوزارة التعلیمي  السلم  ھیكلیة  إعادة-٤

  .  التعلیم األساسيبعد      
  
 المعلم :  استحداث وظائف جدیدة في النظام التعلیمي لم تكن موجودة من قبل مثل-٥

  المدرب ، و،  تدریبال  أخصائيو،   العام شرفالمو،   األول المشرفو،  األول    
 .المھني جھ الموو     

  
 وتصمیمھا بما اشتملت علیھ من  بنائھا  إعادة  و  الدراسیة  الكتب  و تطویر المناھج. ٦
   واتجاھات یتطلب ، وقیم،وأنشطة، تمھارا و ،لحاتطمص  و، مفاھیم و، معارف    

  .علیھا التدریب    
   : المھني واإلنماءأھداف برامج التدریب -ج 
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طبیقیة ضمن سیاق معرفي محدد ، یھدف التدریب إلى بناء أو تطویر منظومة مھارات ت  
 عملیة تمكن من وضع جمیع المعارف العلمیة والعملیة موضع التطبیق، ولكي تحقق برامج فھو

   :التدریب واإلنماء المھني أھدافھا ال بد من 
  
   .تلبیة برامج اإلنماء المھني لطبیعة عمل المتدربین    -١
  .  الجمع بین النظریة والتطبیق العملي في التدریب -٢
  .  بناء ثقافة المؤسسة المتعلمة-٣
  .   استمراریة عملیة التدریب والنمو المھني -٤
 وفي  ھو التدریب الموزع بمعنى أن ال یكون دفعة واحدة فالتدریب الجیدالتدریب توزیع -٥

ب والتطبیق كبیرة بحیث یقل أثر  بین التدری  تكون الفواصل الزمنیةالوقت نفسھ یفضل أن ال
 تأثیره  ویفقد،التدریب

 
    
  
  
  

  إن من بین مبادىء التدریب
القیم واالتجاھات والمعارف ( أي یجب أن یشمل التدریب جمیع أبعاد التنمیة البشریة  : الشمول  -

  .ات العاملین فیھا ، كما یجب أن یوجھ إلى جمیع المستویات الوظیفیة لیشمل جمیع فئ) والمھارات 
الستمراریة التحول  التدریبیة واإلنماء المھني نظرا أي االستمرار في العملیة : االستمراریة -

  .وبخاصة في أسالیب العمل وأدواتھ ،والتغییر في جمیع جوانب الحیاة 
  

یتوق  ع م  ن ب  رامج الت  دریب والنم  و المھن  ي الت  ي ترعاھ  ا وزارة التربی  ة والتعل  یم        ھ  ذا و  
  :  اآلتیة والنتاجات  األھداف امھا وأشكالھا المختلفة أن تحققبأقس

  
 والت ي  وتوجھات ھ     والتأكی د عل ى منطلقات ھ     ،تعمیق فلسفة التطویر التربوي في السلطنة      -١

التعلیمی ة  الطال ب محورالعملی ة   ومفھ وم التعل یم األساس ي ،     : من بینھا على سبیل المثال      
تط ویر والنم و المھن ي    والمدرسة مؤسسة تعلیمیة لل، مراعاة الفروق الفردیة والتعلمیة ،   

  .توظیف المعرفة في الحیاة ، وتنمیة التفكیر الناقد واإلبداعي و، 
  .  رفع كفاءة جمیع العاملین بمدیریات ودوائر الوزارة المختلفة من فنیین وإداریین- ٢
  . یة  تطویر البیئة التعلیمیة بكافة عناصرھا وجوانبھا اإلداریة والفن  -٣
  ومیسرة للتعلم المتمركز، بحیث تكون سھلة  تفعیل البیئة التعلیمیة الصفیة   -٤

  . على الطالب ، وربط الخبرات التعلیمیة بحیاة الطالب      
    تغییر دور المعلم من دور الملقن للمعلومة إلى دور المنظم والمسھل لعملیة التعلم   -٥

  .        والتعلیم 
   والمشرفین التربویین المھنیة وإكسابھم ،والمدیرین. ایات المعلمینرفع مستوى كف -٦

       المعارف والمھارات ،وإطالعھم على المستجدات التربویة الالزمة لتحسن أدائھم، 
  .ومستجداتھ،      وتلبیة الحاجات التي یفرضھا واقع العمل

  .  لتطبیقھ سالیبوأفضل الطرق واأل  اإلطالع على المنھج وآلیة بنائھ وتحلیلھ -٧
    تفعیل دور المدرسة مع المجتمع المحلي ، وذلك من خالل االنفتاح على المجتمع ،-٨

  . وتعمیق الصلة بـھما ، وزیادة فعالیة كل منھما،  والتعاون مع األسرة      
    تطویر مفھوم األدوار المتعددة للقیادة التربویة واإلداریة بما ینسجم مع-٩
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  .   التربویة      المنطلقات
    تطویر أسالیب القیاس والتقویم وأدواتـھما ، وتطویر االختبارات المرحلیة- ١٠

  . والختامیة         
  
    تطویر مفاھیم خاصة بالنمو المھني ، وتعمیق روح البحث ، والمنھج العلمي،- ١١

  تربوي ،في الحقل الالعاملین الوزارة ، وعام        واالبتكار لدى العاملین بدیوان 
  .          بـھــــــــــــدف  التحسین والتطویر المستمر

 لتكون قادرة على تدریب الفئــــــــــات إعداد فرق التدریب المركزیة والالمركزیة- ١٢
  . المستھدفة بالتدریب في النظام التربوي 

    تطویر أداء المدرسة بصفتھا أھم وحدة في النظام التعلیمي وجعلھا وحدة - ١٣
  .         التطویـر  والنمو المھني 

  
  :  واإلنماء المھني مرتكزات التدریب-د
  

 المھني المتعددة التي تنفذھا ، أو ترعاھا وزارة التربیة إلنماءتأتي الخطط وبرامج ا  
  : والتعلیم مستندة إلى المرتكزات اآلتیة 

  
سیة وإعادة النظر في ارتباط التدریب بخطط الوزارة في تطویر المناھج والكتب الدرا  -١

  .وتطبیق نظام التعلیم األساسي ،ھیكلیة السلم التعلیمي 
  .  والتوسع فیھا أفقیًا وعمودیا وفق خطة زمنیة محددة ،البدء بمدارس التعلیم األساسي  -٢
شمولیة التدریب لكافة العاملین بالوزارة بدءًا بالقیادات التربویة وانتھاء بالمعلم وجمیع   -٣

  . داریة والفنیة التي تعمل في الحقل التربوي الكوادر اإل
  . بناء التدریب على الحاجات الفعلیة لألفراد في كل برنامج تدریبي   -٤
المناطق التعلیمیة بكل ما من ب و مراكز التدریب مركز التدریب الرئیسالتنسیق بین   -٥

  .شأنھ دفع عملیة اإلنماء المھني قدما إلى األمام 
 تكون قادرة على تصمیم البرامج التدریبیة والمركزیة تدریبیة مركزیة إعداد كوادر   -٦ 

  . وتقویمھا ، ومتابعتھا ،وتنفیذھا
االستفادة من كافة الخبرات واإلمكانیات والطاقات البشریة العاملة بالوزارة ، أو   -٧

  . بالمؤسسات الخاصة في تنفیذ برامج التدریب والنمو المھني 
  . والوسائل الحدیثة في حقل التعلیم والتدریب إدخال التكنولوجیا   -٨
   . ة و الالمركزی،الموازنة بین فرص اإلنماء المھني المركزیة  -٩
  
  
  
  

  : محاور التدریب-ھـ
  

یمكن تقسیم المحاور التي تسیر بموجبھا برامج اإلنـماء المھني إلى خمسة       
 محور ، وفقًا لحاجتھ ویمكن أن یتلقى المتدرب برامج تدریبیة في أكثر من. محاور 

  : ھي  وزع فیھا البرامج توطبیعة عملھ ، ومحاور التدریب التي ت
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المحور العام ویقصد بھ التدریب على مجموعة من المواضیع التي ینبغي لجمیع الفئات   -١
 وتشكل متطلبا عاما وثقافة مشتركة ومن أمثلة ذلك ،المستھدفة بالتدریب أن تلم بـھا

: ومن أمثلة ھذا المحور . وتوجھاتھ ،وفلسفتھ ،لقات التطویر التربوي التدریب على منط
یر، ومھارات الحاسوب دارة التغیإوقیادة المشاغل التدریبیة ، والعمل في مجموعات ، 

 .وتنمیة التفكیر النقدي والتفكیر اإلبداعي، محور حول الطالبوالتعلم المت،
  
 :  المخنلفةلتي تتطلبھا الحاجات والمھام الوظیفیةمحور الكفایات ، وھي الكفایات المھنیة ا  -٢

األخصائي االجتماعي ، وكفایات وكفایات ،مثل كفایات المعلم ، وكفایات المدیر 
 . وھكذا ...  كفایات المدرب و،التربويالمشرف 

  
 بالمحتوى الدراسي في المناھج والكتب الدراسیة ، وما ةالمتعلقمحور المعرفة األكادیمیة   -٣

في كذلك  المعرفة ومحورق بـھما من أسالیب تخطیط وتدریس وأنشطة وتقویم ، یتعل
  . الجوانب التربویة واإلداریة 

 
  .حور التدریب وفق الحاجات المستجدة لكل فئھ من الفئات المستھدفھ   -٤
   
  حور تقنیات التعلیم و ما یتطلبھ من مسایره الركب المعرفي في مجال تكنولوجیا    م-٥

  .اتالمعلوم
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   اإلنماء المھني تنفیذ برامجصیغ - و
  

  بصیغ وأشكال متعددةالسابقة من برامج التدریبھذا ویجري تنفیذ ھذه المحاور     
  :ومن ذلك، نماء المھنيمن اإل

  .والتطویریةثرائیة العالجیة واإلتدریبیة المشاغل الورش وال-١
  .ین بالحقل التربوياللقاءات التربویة السنویة  لفئات مختلفة من العامل-٢
  .المنتدیات التربویة الصیفیة-٣
  ملتقیات اإلنماء المھني السنویة-٤
  .للقاءات واالجتماعات التربویةا-٥
  . الندوات البحثیة-٦
  داخل ة في الحقل التربوي وتحدیدانوعیالتربویة المشاریع التطبیق -٧

  .المدرسة        
  .التربویةإصدار النشرات -٧
  .ات التربویةإقامة األمسی-٨
  .العلیا و التأھیل  في برامج الدراسات الجامعیة-٩
  الدورات والندوات والمؤتمرات داخل السلطنة -١٠
  .الدورات والندوات والمؤتمرات خارج السلطنة-١١
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   برامج اإلنماء المھني:الفصل الرابع 
  

   وطرق تنفیذھا،أشكال برامج اإلنماء المھني-أ
 ة والتعلیم مبدأ اإلستمراریھ  والشمولیھ مع التدرج والمرونة في لقد تبنت وزارة التربی  
 واإلنماء المھني ، وتشمل تلك البرامج  العاملین في الوزارة من الموظفین الجددلتدریب برامج ا

بما یتفق مع معارفھم وتطویر مھاراتھم وتحسین أدائھم  بھدف تنمیة والموظفین القدامى، 
 ، أو أدواتـھا ، وبما یتفق مع بیعة الوظائف ، أو أسالیب عملھاث في طالمتغیرات التي تحد

 متعددة من  برامج أنماطا  وأنواعا  الوزارةقد تبنت  ، وھؤالء العاملینخطة المسار الوظیفي ل
  :  واإلنماء المھني فھناك التدریب 

  
ھا م  ن ـمھن  ي للم  وظفین الج  دد عل  ى مھ  ام الوظیف  ة  ومتطلبات      ال  اإلنم  اءب  رامج ت  دریب    -١

وقد بدأ تنفی ذ ھ ذا البرن امج ابت داء م ن خط ة ع ام           ، وحقوق وواجبات   ، معارف ومھارات 
  .           .ومدة ھذه البرامج بحدود أسبوعین من التدریب المباشر وغیر المباشر ٢٠٠٣

عن طریق إلح اق الم ستھدفین بب رامج     األداءستوى ممھني لرفع ال اإلنماءبرامج تدریب      -٢
ویب  دو ، .التركی  ز فیھ ا عل ى تع  ریفھم باألس الیب الحدیث ة وطرائ  ق اس تخدامھا     تدریبی ة ی تم   

  والب  رامج الموجھ  ة  ،ذل  ك  جلی  ا ف  ي الب  رامج التربوی  ة للمعلم  ین ف  ي التعل  یم األساس  ي       
 وب  رامج الحاس  ب اآلل  ي ،  واإلداری  ینوالب  رامج الموجھ  ة للم  دیرین،الترب  ویینللم  شرفین 

 .لفئات  العاملة في الحقل التربويوغیرھا من البرامج الخاصة بمختلف ا
  
      )Refresher Training) (اإلنعاشي(تنشیطيالمھني  النماء اإلبرامج تدریب   -٣

  ھدف إنعاش وتنمیة المعارف والمھارات التي قد تكون نسیت جزئیا بسبب ـب           
ي تؤدي أو غیر ذلك من األسباب الت،  أو عدم االستخدام المستمر  ،طول مدة الخدمة

مثل البرامج الخاصة بالمعلمین األوائل في التعلیم .إلى تآكل المعلومات والمھارات
 السنویة الخاصة بالمدیرین والمعلمین  المھنیةوالملتقیات ، والتعلیم العام ،  األساسي

 .والمشرفین وفرق التدریب
  

الت ي تعتم د   Sandwich Training) ٍ)) التبادلي(مھني التخلليالنماء اإلبرامج تدریب   -٤
ث م  ،  لفت رة م ا    أو اكت ساب الخب رة  على إرسال الموظف بعد فترة من العمل  إلى الدراس ة    

ریق م ا یع  ر ف بالتأھی  ل أو  ـیع ود بع  دھا إل ى المك  ان ال ذي ك  ان یعم  ل فی ھ وذل  ك ع ن ط       
الدورات القصیرة أو  الطویلة وھذه الفرص عادة ما تك ون ف ي مؤس سات داخ ل ال سلطنة         

اإلدارة المدرس  یة ودبل  وم اإلش  راف الترب  وي لم  دة س  نة واح  دة ف  ي جامع  ة    دبل  وم : مث  ل 
وھن  اك دورات أخ  رى ،  وال  دورات الت  ي یعق  دھا معھ  د اإلدارة العام  ة ، ال  سلطان ق  ابوس

 .لسلطنة في مؤسسات خارج اتعقد
  
ویھ   دف إل   ى تزوی   د الع   املین بمعلوم   ات    )  Retraining(ب   رامج إع   ادة الت   دریب   -٥

خاص ة  و ألداء أعم ال تختل ف ع ن العم ل األص لي ال ذي یقوم ون ب ھ               ومھارات ضروریة 
ئي للت دریس ف ي المرحل ة    عندما یتغیر الموق ع ال وظیفي للف رد مث ل ت دریب معلم ي االبت دا            

 .أو تدریب المرشحین لوظیفة جدیدة، اإلعدادیة
  
وھ  ي م  نح الموظ  ف فرص  ة متابع  ة دراس  اتھ إل  ى   ،   ب  رامج تأھی  ل مھن  ي أثن  اء الخدم  ة    -٦

توى أعلى مثل البرنامج الخاص بتأھیل معلم ي اللغ ة اإلنجلیزی ة بالتع اون م ع جامع ة               مس
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إض  افة إل  ى إیف  اد العدی  د م  ن الع  املین ف  ي ال  وزارة للدراس  ة ف  ي جامع  ة ال  سلطان   " لی  دز"
قابوس أو إلى البالد العربیة أو األجنبیة للحصول  عل ى  درج ة علمی ة ف ي البك الوریوس        

 .اهأو الماجستیر أو الدكتور
  
وتق  وم عل  ى تجری  ب أح  دث األفك  ار والنظری  ات ف  ي التربی  ة    ،إنم  اء مھن  ي نوعی  ة ب  رامج   -٧

والتعل  یم ووض  عھا موض  ع التجرب  ة والتطبی  ق ومعرف  ة م  دى واقعیتھ  ا وآثارھ  ا اإلیجابی  ة    
وم ن أمثل ة ذل ك الم شروع التك املي لإلنم اء المھن ي ال ذي اعتمدت ھ              .على العملیة التعلیمة    
وتق وم بتنفی ذه   ، ریعھا التطویری ة وبرامجھ ا ف ي مج ال تط ویر األداء      الوزارة من بین م شا    

 توض  یح أش  مل لطبیع  ة ھ  ذا   وس  یأتي,، ومتابعت  ھ وتقییم  ھ دائ  رة تنمی  ة الم  وارد الب  شریة    
  . في الصفحات القادمةالمشروع

  
وإذا نظرنا إلى برامج التنمیة المھنی ة الت ي تنف ذھا أو ت شرف عل ى تنفی ذھا وزارة التربی ة              

م في ك ل ع ام م ن حی ث مك ان وجھ ة تنفی ذھا ، نج د أن مث ل ھ ذه الب رامج تتع دد وتتن وع ،               والتعلی
 : ویمكن تصنیفھا في خمسة أقسام وذلك على النحو اآلتي 

  
وف  ي الغال ب یج  ري تنفی ذھا ب  دائرة تنمی  ة   :  ب رامج تنمی  ة مھنی ة یج  ري تنفی ذھا مركزی  ا     -١

ق  ا لطبیع  ة مواض  یعھا إل  ى األش  كال  الم  وارد الب  شریة ، وھ  ذه الب  رامج یمك  ن توزیعھ  ا وف 
   :اآلتیة 

   لھا عالقة بالمناھج الدراسیـــــــــــةبرامج تنمیة مھنیة ذات صبغة تربویة  -أ  
             ومتطلبات تعلیمھا ، وتتوجھ ھذه البرامج إلى العاملین في التعلیم األساسي

  .            والتعلیم العام 
  .  بالجوانب اإلداریة والشؤون المالیة   برامج تنمیة مھنیة تعنى-ب  

  .  برامج النمو المھني الخاصة باللغة اإلنجلیزیة -ج      
  .برامج النمو المھني الخاصة بالتقنیات وال سیما المتعلقة بالحاسب االلي-        د

  .برامج خاصة بالمشاریع التربویة النوعیة-        ھـ
   
وھي برامج ت دریب لمجموع ات مح ددة وھ م     :   تنفیذھا برامج تنمیة مھنیة مركزیة یعاد      -٢

ف  رق الت  دریب ، ث  م تعم  ل ھ  ذه الف  رق عل  ى إع  ادة الت  دریب عل  ى م  ضمون ھ  ذه الب  رامج    
للفئ ات الم  ستھدفة س واء ف  ي التعل یم األساس  ي أم ف  ي التعل یم الع  ام ، وم ن أوض  ح األمثل  ة       

 ی  تم ت  دریب ف  رق  الخاص  ة بالمن  اھج؛ حی  ث التربوی  ة ال سیماعل  ى ذل  ك ب  رامج الت  دریب   
التدریب المحلیة على الكتب الدراسیة الجدیدة ف ي ك ل ع ام ، ث م تت ولى ھ ذه الف رق إع ادة              

  .التدریب علیھا للفئات المستھدفة محلیًا في المناطق التعلیمیة المختلفة 
   
ھي برامج تدریب یجري التخطیط لھا وتنفی ذھا ومتابعتھ ا   : المركزیةبرامج تنمیة مھنیة     -٣

المختصین والمسئولین في المناطق التعلیمیة المختلفة ، وغالبا م ا تعق د مث ل ھ ذه       من قبل   
الب  رامج وفق  ا لالحتیاج  ات التدریبی  ة الت  ي تظھ  ر عن  دھم ف  ي م  دارس التعل  یم األساس  ي ،     

   .ومدارس التعلیم العام على حد سواء 
  
ی  ة والتعل  یم أي یج  ري تنفی  ذھا خ  ارج إط  ار وزارة الترب :  ب  رامج تنمی  ة مھنی  ة خارجی  ة   -٤

  :وتأخذ مثل ھذه البرامج منحیین اثنین ھما 
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  م ن قب ل   وت تم  ،وتك ون عل ى ش كل دورات ق صیرة أو متوس طة الم دى      ،  داخ ل ال سلطنة   :األول
ب  رامج  وم  ن أمثلتھ  ا ب  رامج اللغ  ة اإلنجلیزی  ة وبع  ض  ، مؤس  سات ف  ي القط  اع الخ  اص 

 ریب عل   ى تقنی   ة وبع   ض ب   رامج الت   د  ، الت   دریب ف   ي ال   شؤون اإلداری   ة والمالی   ة     
، العام ة   التع اون  م ع القط اع الخ اص مث ل معھ د اإلدارة        وف ي الغال ب ی تم   .المعلوم ات  

 .والمجلس الثقافي البریطاني
  

متوسطة  وتكون على شكل لقاءات واجتماعات ودورات قصیرة أو ،  خارج السلطنة :الثاني
 ، العربیةالدولالعربي أو   لیجمع دول مجلس التعاون لدول الخالمدى على المستوى اإلقلیمي 

المتحدة أو الوالیات المتحدة األمریكیة  المملكةكالدورات أو دورات على المستوى الدولي  
   . وغیرھما

  
  المشروع التكاملي لإلنماء المھني-ب
إل  ى  م اتجھ  ت دائ  رة تنمی  ة الم  وارد الب  شریة     ٢٠٠٣/٢٠٠٤من  ذ بدای  ة الع  ام الدراس  ي         

فخطط ت ونف ذت  ال دائرة     " لإلنم اء المھن ي والتط ویر     وح دة أساس یة   جعل المدرسة"تطبیق شعار 
 ست  مناطق تعلیمیة عل ى س بیل التجرب ة    منمدرسة ) ٣٠( في التكاملي لإلنماء المھني المشروع  

)Experimental  (   وب  النظر إل  ى التغذی  ة الراجع  ة اإلیجابی  ة الت  ي أثبت  ت التجرب  ة م  دى فاعلی  ة
لت ي طبقت ھ ، فم ن المؤم ل مواص لة تطبی ق البرن امج وزی ادة ع دد           المشروع وأثاره في الم دارس ا     

   .م بإذن اهللا ٢٠٠٦مدرسة بنھایة عام ) ١٠٠(ل إلى المدارس المشاركة فیھ لیص

  : تبني المشروع التكاملي لإلنماء المھني التي دعت إلىسباباأل
  :  ثبت الدراسات التربویة الحدیثھأ
  ي للحقل التربوينتقال أثر التدریب المركزا محدودیة-١
  .ضرورة تبني استراتیجیة إنماء مھني مستمرة-٢
  .تنویع صیغ اإلنماء المھنيضرورة -٣
  .ة الفاعلة رئیس من مقومات المدرس التدریب بالمدرسة مقوم-٤
   

  وتط  ویر وإنم  اء مھن  ي للع  املین فیھ  ا     ت  دریبوح  دةوجعلھ  ا ، وم  ن أج  ل تفعی  ل دور المدرس  ة    
وتفعی ل ال صیغ   اق د ب ین الت دریب المرك زي و الت دریب الالمرك زي ،       معالجة الفج وة والف وبھدف  ،

  : لألسباب اآلتیةتبنت الدائرة المشروع التكاملي لإلنماء المھني لإلنماء المھني  األخرى
  

 .مسایرة أحدث النظریات التربویة في مجال اإلنماء المھني وتجربتھا وتقییمھا •
رك  زي إل  ى نم  ط ال مرك  زي ی  ستند إل  ى      نتق  ال بالت  دریب والنم  و المھن  ي م  ن نم  ط م     الا •

 .المدرسة 
حاج  ة المدرس  ة إل  ى بن  اء وتنفی  ذ أن  شطة متع  ددة ف  ي مج  ال اإلنم  اء المھن  ي تلب  ي حاج  ات   •

 .العاملین وفقا لمقترحاتـھم
 .إیجاد التكامل بین أنشطة وفعالیات التنمیة المھنیة في المدرسة الواحدة •
 .مدرسةشمولیة اإلنماء المھني لجمیع العاملین في ال •
س تفادة  التصال بین المدرسة والمؤسسات األخرى المعنیة بالتنمیة المھنی ة ل     الفتح قنوات ا   •

 .من كوادرھا وخبراتـھا
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  أھداف المشروع
تحقیق التنمیة المھنیة الذاتیة للمعلمین من خالل تشجیع المبادرات الشخصیة في مج االت    •

 .البحوث والدراسات
 ).یعّلم فیھا المعلمون ویتعلمون(للطالب  تعلم بیئةما جعل المدرسة بیئة تعلم للمعلم مثل •
 .تحقیق أكبر عائد من التنمیة المھنیة بجعلھا مرتبطة بحاجات المتدرب الفعلیة •
 تقلیل الفاقد والھدر التدریبي •
 وتك  ون ق  درتھا ،وثقاف  ة المؤس  سةت  شكیل أنوی  ة لم  دارس تنمی  ة مھنی  ة تن  شر فیھ  ا التطویر  •

 .دیم الخبرات لغیرھاعلى تطویر نفسھا ذاتیا وتق
 

  فعالیات المشروع
 .المشاغل التدریبیة •
 .الندوات والمحاضرات •
 .المدارس األخرى و ن المدرسةرات بین المعلمین في المدرسة وبیتبادل الزیا •
 ).Reflective practice( القائمة على العمل لممارسة التأملیةا أوالتأمل الذاتي •
  .)Self Study learning(التعلم الذاتي  •
 ) .Action research( العلمیة والدراسات  اإلجرائیةالقیام بالبحوث •
 .یومان للنشاط المھني في نھایة كل فصل دراسي •

  
  : المستھدفة بھذا المشروعتالفئا
 .مدیر المدرسة •
 .مساعد المدیر •
 .األخصائي االجتماعي •
 .المعلم األول •
 .المعلمون في المدرسة •
 .الوظائف الفنیة المساندة •
  
  
  
 

  للمشروع والتنفیذ المسؤولة عن اإلعداد والتخطیط و ھات المعنیةالج
 .مركز التدریب الرئیس/ دائرة تنمیة الموارد البشریة  •
 .من خالل منسق المشروع في كل منطقة مراكز التدریب بالمناطق •
 . للمشروعةالمدرسة المنفذ •
 

  :لخطة التنفیذیة للمشروع التكامليا
  :مدارس في كل منطقة) ٥(ت مناطق تعلیمیة بمعدل مدرسة من س) ٣٠ (م٢٠٠٤- م٢٠٠٣

 م ن التعل یم   س  وم دار  للتعلیم األساسي والحلقة الثانیةألولىالحلقة امن   مدارس              تشمل
 .العام من الذكور واإلناث
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 باإلض افة  ی دة مدرسة م ن ت سع من اطق تعلیمی ة، ث الث من اطق تعلیمی ة جد             )٣٠(:٢٠٠٥- م٢٠٠٤

  . الست السابقةةعلیمیإلى المناطق الت
مدرس     ة م     ن جمی     ع من     اطق ال     سلطنة بحی     ث ی     صل الع     دد إل     ى     ) ٤٠( :م٢٠٠٦ م٢٠٠٥

  .مدرسة)١٠٠(
  .تقییمیة للمشروع النظر باستمرار التوسع مع القیام بدراسة میدانیة:م٢٠٠٧-م٢٠٠٦

  
  :متطلبات التنفیذ

 . في المشروعللمدارس المشاركة المقررإستمرار الدعم المادي •
 .الدعم الفني من قبل المسؤولین في الوزارة لدائرة تنمیة الموارد البشریةإستمرار  •
 الحاس ب، وأجھ زة   ةتوفیر اإلمكان ات ف ي الم دارس الت ي تفتق ر إلیھ ا مث ل الكت ب، وأجھ ز                •

 .العرض
 . للقائمین على تنفیذ المشروعالمتابعةالتدریب و استمراریة •

  
  :المواضیع التدریبیة المنفذة في المشروع

  )أھدافھ ومسوغاتھ(ة المشروع التكاملي لإلنماء المھنيفلسف-١
 .الممارسة التأملیة مدخل للنمو المھني-٢
 .منھجیة البحث العلمي-٣
 ؟كتب تقریر البحث التربويكیف ت-٤
 .البحث اإلجرائي-٥
 .حتیاجات التدریبیةالا وتحدید كتشاف ا-٦
  .االستبیان والمقابلة وأدوات جمع المعلومات-٧
  . اإلحصائيالتحلیل-٨
 .وقیادة المشاغل التدریبیة،مھارات التدریب -٩
 .التفكیرتنمیة -١٠
  .إثارة الدافعیة للعمل-١١
  

  :التكلفة المالیة للمشروع
ری ال عم اني لك ل مدرس ة تطب ق الم شروع تنف ق خ الل الع ام          ) ٢٠٠(خصصت ال وزارة     •

دارس الت  ي م  الللجمی  ع الدراس  ي عل  ى فعالی  ات وأن  شطة اإلنم  اء المھن  ي المختلف  ة وذل  ك    
  .مدرسة في مختلف المناطق التعلیمیة) ١٠٠(تقرر عددھا بأن یكون 

م ٢٠٠٦بت داء م ن ع ام    ا تكلف ة الم شروع المالی ة     ب إدراج  دائرة تنمیة الموارد البشریة  تبدأ •
 .ضمن تكلفة الخطة السنویة للتدریب بشكل عام

  
  :مصادر التمویل للمشروع

 .وزارة التربیة والتعلیم •
  

  :ییم المشروعأسالیب تق
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المدرس ة  ھا ح دد تزیارة غالبیة المدارس التي تطبق المشروع وفق الب رامج الزمنی ة الت ي       •
 .لتنفیذ فعالیات یومي اإلنماء المھني في كل فصل دراسي

 .ـھا المدرسةنفذتحضور الفعالیات المختلفة التي  •
 . مداخالت خالل تلك الفعالیاتمالمشاركة بتقدیم أوراق عمل، وتقدی •
 .التغذیة الراجعة من المشاركین بوسائل مختلفة مثل االستبیان والمقابلة والمالحظةخذ أ •
 

  ):أو النواتج المتوقعة(نواتج المشروع 
 .إیجاد مدارس تنشر فیھا ثقافة التطویر وتكون وحدات أساسیة للنمو المھني •
 .تنمیة مھارات التقویم الذاتي وأسالیب تقدیم التغذیة الراجعة •
 .ث العلمي في حل المشكالت التربویةغرس روح البح •
 .ربط خطة النمو المھني بخطة تطویر أداء المدرسة •
 .تنمیة العمل بروح الفریق والعمل الجماعي •

  
  

   المھني واإلنماءھات المعنیة في عملیة التدریبدور الج:خامسالفصل ال
 وال دوائر  تعاونیة وتمر بعدة مراحل مترابطة عل ى م ستوى ال دائرة    عملیة  عملیة التدریب   

التخط یط  : بالمن اطق التعلیمی ة ، وھ ذه المراح ل ھ ي       مرتبطة ك ذلك    المعنیة بدیوان عام الوزارة و    
بالجھ  ات المعنی  ة بعملی  ة الت  دریب  األدوار المنوط ة  توض  یحوالتنفی ذ والمتابع  ة والتق  ویم ، ویمك  ن  

  : على النحو اآلتي 
  

    : مركز التدریب الرئیس دور-أ
   : من بینھا بمھام عدیدة  من خالل  أعضائھ المدربین واألخصائیین ئیس الرمركز التدریبیقوم 
   . خطة اإلنماء المھنيالمشاركة في إعداد وتنفیذ -١
 . المشاركة في إعداد المواد التدریبیة الالزمة للتدریب -٢
  .لذلكالمحددة بین وفق المعاییر واألسس المشاركة مع الجھات المعنیة في ترشیح المدر-٣
 . میم البرامج التدریبیة الخاصة بالدائرة والعمل على تطویرھا باستمرار تص-٤
 . وانتقال أثر التدریب  الالمركزیة متابعة تنفیذ البرامج التدریبیة -٥
  .تقدیم االستشارات الفنیة والمھنیة في مجاالت التدریب المختلفة -٦
 .  ومتابعتھا كزیةالمركزیة والالمزالمشاركة في عملیة إعداد فرق التدریب -٧
 . تقدیم مشاغل تدریبیة في المناطق التعلیمیة -٨
 المناطق  دیوان عام الوزارة ومن الواردة منخطط برامج اإلنماء المھنيالمشاركة في تحلیل -٩

  . وذلك للجھات ذات العالقة وواقعیتھا ،بخصوص شمولیتھا  التعلیمیة وتقدیم الرأي
 .  المتعلقة بخطط التدریب وبرامجھ المشاركة في عملیات التقویم- ١٠
  تقدیم نماذج عملیة تطبیقیة ألسالیب التدریب بھدف االستفادة منھا في المناطق- ١١

  . التعلیمیة         
 
  المساھمة في عملیات تحلیل المناھج بـھدف تحدید الكفایات الخاصة بمجال تخصصھ- ١٢

   .المعلمین علیھاومشرفین التربویین والتي ینبغي تدریب ال          
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   : دور دوائر دیوان عام الوزارة في عملیة التدریب-ب
عند إعداد تقوم دوائر دیوان عام الوزارة بالتنسیق واالتصال مع دائرة تنمیة الموارد البشریة 

 السنویة التي تعدھا الدائرة في لتضمینھا في الخطة العامة ببرامجھا خططھا التدریبیة المتعلقة 
 یكون االتصال  والتنسیق   وفق أن  الدائرة وحسن تنفیذه ترىولغایات تنظیم العمل ، .كل عام

  :اآللیة اآلتیة
  
مع ناقشة تلك البرامج بھدف  م عند إعداد البرامج التدریبیة مع مركز التدریب الرئیس-

قرارھا ضمن خطة اإلنماء أھدافھا ومحتواھا ومن  ثم اعتمادھا وإمن حیث  المختصین بالمركز
والھدف اآلخر ھو إدراج التكلفة المالیة لتلك البرامج ضمن  تكلفة خطة ، المھني  السنویة للدائرة

  .اإلنماء  المھني السنویة في كل عام
  
 عند ترشیح احد الموظفین العاملین بدیوان عام  الوزارة أو مع قسم تخطیط البرامج التدریبیة-  

  بیة داخل السلطنة أو العاملین في الحقل التربوي لحضور دورة تدری
  .خارجھا

  
 أو ، عند ترشیح أحد الموظفین العاملین بدیوان عام الوزارة مع قسم  تخطیط البرامج التاھیلیة-

قا ألي نظام من أنظمة ووف، یة دراسة جامعیة بكل مستویاتھاألالعاملین في الحقل التربوي  
  .الدراسة المختلفة

  
 ات التدریبیة في مركز التدریب الرئیسلمشاغل  والدورعند تنفیذ امع قسم شؤون التدریب  -  

 لتنفیذ ةعداد  وتھیئة المواد والمستلزمات المطلوبوذلك من أجل إ أو في معمل الحاسب اآللي
  .المشاغل والدورات التدریبیة

  
 عند إلغاء أو استبدال أو اقتراح برنامج تدریبي لم مع قسم متابعة وتقییم البرامج التدریبیة -

الوثائق الخاصة بالمشاریع   عند إرسال كوكذل، دا في خطة اإلنماء المھني من قبل ر وایكن
 الذي تصدره لإلنجازاتتضمینھا في التقریر السنوي   اإلشارة إلیھا و لیمكن ونتائج تقییمھا

  .دائرة تنمیة الموارد البشریة في كل عام
  
  

   : التعلیمیة  دور المدیریات العامة للتربیة والتعلیم بالمناطق -ج
یتمثل دور المناطق التعلیمیة في عملیة التدریب من خالل قسم التدریب ولجنة التدریب 

  .المحلیة بكل منطقة تعلیمیة 
  :دور لجنة التدریب المحلیة

  . متابعة تنفیذ الخطط والبرامج التدریبیة وتقویمھا  •
 . ة االحتیاجات التدریبیة لموظفي المنطقة التعلیمی وتحدید وتحلیل  •
 . اختیار المدربین وتقویم مستوى أدائھم  •
 . اقتراح الخطط التدریبیة المحلیة وتطویرھا  •
  .االنفتاح على المجتمع المحلي واإلفادة من الخبرات المتوافرة فیھ •

  
   في مجال التدریب من حیث التخطیط والتنفیذ والمتابعة المنطقة التعلیمیةر دو  

  :والتقویم     
  اجات التدریبیة لمختلف الفئات العاملة في المنطقة التعلیمیة خاللتحدید االحتی-١
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 . العام الدراسي     
  
   األوائل ورئیس قسم التدریب لشرح ومناقشة للمشرفین التربویینعقد اجتماعات -٢

 ٠ المركزیة والمحلیة ورسم المنھجیة الالزمة لتنفیذھااإلنماء المھنيخطة        
 
   وفق السنة المالیة بحیث تشتمل  للمنطقة التعلیمیةالمھني المحلیةخطة اإلنماء إعداد -٣

  وعلى، على البرامج التدریبیة المركزیة التي تحددھا دائرة تنمیة الموارد البشریة    
 .  وفقًا الحتیاجاتـھا تنفیذھاالبرامج المحلیة التي ترید  المنطقة   
 
   من كل عام سبتمبر شھر بدایة مع نيلإلنماء المھخطتھا  التعلیمیة المنطقةإرسال -٤

  دراسي إلى دائرة تنمیة الموارد البشریة لدراستھا والعمل على متابعتھا عند     
 .  للدائرةالتنفیذ من خالل برامج الزیارات المیدانیة    
 
   التدریببدء التنفیذعلى المشاركین قبل  توزیع البرنامج الزمني والمادة التدریبیة-٥

 .كاف لإلطالع علیھابوقت      
 
  توفیر المتطلبات واللوازم الضروریة لعملیة التدریب قبل بدء البرنامج التدریبي-٦

 . بوقت كاف     
 
 . اإلشراف على تنفیذ البرامج التدریبیة ومتابعتھا وتقویمھا -٧
 
  المختصین والمسئولینمتابعة انتقال أثر التدریب إلى الغرفة الصفیة من خالل زیارة -٨
 . لھموتقدیم التقاریر والتغذیة الراجعة      
 
وتحسین ،ھ  تطویر أسالیببما یؤدي إلى  باإلنماء المھنيتوصیات خاصة وتقدیم اقتراحات -٩

  . مستواه 
 
   ویرسل عن عملیة التدریب  ا تقریر بالمنطقة التعلیمیة رئیس قسم التدریبیعد- ١٠

  االنتھاء من كل برنامج  وذلك بعد       نسخة منھ لدائرة تنمیة الموارد البشریة 
  والصعوبات التي  العوائق اإلیجابیات أو جوانب القوة وكذلك تدریبي موضحا فیھ     
   .ھ وتحسینالعمل الالزمة لتطویر واجھتھ ، والمقترحات     

  
  
  والبرامج  تقوم المنطقة التعلیمیة بإرسال تقریر دوري عقب االنتھاء من المشاغل- ١١
  ضمن ھذا التقریر ت ییبیة التي تم تنفیذھا إلى دائرة تنمیة الموارد البشریة بحیثالتدر    
 :ما یلي      

  .  والبرامج التي تم تنفیذھا اإلنماء المھنيسیر عملیة  •
 . التي تحققت من البرامج والنواتجاإلیجابیات •
  .اإلنماء المھنيالمعوقات التي واجھت عملیة  •
 . منطقة للتغلب على ھذه المعوقات اإلجراءات التي اتخذتـھا ال •
 في المنطقةإلنماء المھني المقترحات والتوصیات الالزمة لتطویر عملیة ا •

  .ومتطلبات تنفیذھا    
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  بعملیة  توثیق كل ما یتعلق على ممثلة بقسم التدریب المنطقة التعلیمیة تعمل -١٢

   تمتدریبیة التيالتدریب وإنشاء قاعدة بیانات خاصة بذلك لجمیع البرامج ال  
 .   تنفیذھا بما في ذلك حفظ نسخ من المواد التدریبیة

  
  . لزیادة فاعلیة أدائھا  المحلیة العمل على تفعیل دور فرق التدریب- ١٣
 
  
 اختیار وترشیح فرق التدریب وفق المعاییر واألسس التي تحددھا دائرة  - ١٤

 .تنمیة الموارد البشریة           
  
   وتنظیمھا حسب األصول الجامعیة والدراسات العلیاالدراساتتلقي طلبات  - ١٥

 .  إلى دائرة تنمیة الموارد البشریة في الوقت المحدد وإعادتھا        
 

   والتيباإلنماء المھني والمؤتمرات التربویة الخاصة الملتقیاتالمشاركة في تنفیذ  -١٦
  . رد البشریة  یعقدھا مركز التدریب الرئیس بدائرة تنمیة الموا     

  

  برامج الدراسات التأھیلیة وشروط االلتحاق بھا: لسادسالفصل ا
میة ی العملیة التعللتحسین نطالًقا من حركة التطور التربوي التي تشھدھا الوزارة ا 

اإلنماء  في رفع مستوى بین التدریب والتأھیل التكاملأ بمبد التزاما وة ، یالتعلم
 الوزارة   أوجدت  ، ، املة بوزارة التربیة والتعلیمللكوادر البشریة الع المھني 

ففتحت  ،  في مجال الدراسات الجامعیة  التخصصیة والتربویةبرامج  تأھیلیھ 
العاملین فیھا سواء أكانوا بدیوان عام الوزارة أم في من   مختلفة شرائحالمجال ل

   من الدرجة بتداءا الجامعیة برامج الدراسة  بمختلف الحقل التربوي لاللتحاق
داخل السلطنة  درجة الدكتوراهب ءنتھاوا  )الباكالوریوس( األولى الجامعیة

  .وخارجھا،
  

ف  ي تن  ال فرص  تھا ك  ي  ال  سماح لمختل  ف الع  املین ل  دیھا ل  خ  اللوتأم  ل ال  وزارة م  ن 
 أو عل  ى نفق  ة الدارس  ین أنف  سھم تحقی  ق    ، التأھی  ل عل  ى نفق  ة ال  وزارة ق  در الممك  ن    

  : األھداف اآلتیة
  لتطویر وتحسینوتربوًیا ع مستوى  كوادر الوزارة أكادیمیا رف-١

  .كفاءتـھم االنتاجیة     

    والتربویةتوفیر احتیاجات الوزارة من التخصصات العلمیة-٢

      ءفي ضوالمتوسطة والعلیا   اإلداریة والفنیةللوظائف  الالزمة      
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  . ھذه الوظائفخططھا لتعمین      

   .  و التربويفي مھارات البحث العلميإكساب الكادر الوظی-٣

   من فادةـإكساب الكادر الوظیفي المعارف والمھارات ، واالست-٤

 .تجارب اآلخرین مما ینعكس إیجابا على أدائھ العملي      

     حلو في اتخاذ القرار المنھج العلميإكساب الكادر الوظیفي -٥

   .المشكالت     

 في  الجامعيالتأھیلل وعة من البرامج في مجاظفیھا مجموملتنفذ الوزارة و ھذا
 والماجستیر  العاليوالدبلوم، البكالوریوس(المستویات الدراسیة المختلفة 

وفیما یلي  توصیف لھذه البرامج ، داخل السلطنة وخارجھا ) والدكتوراه
  :وشروط ومعاییر االلتحاق بھا

  
  

 التربویةبكالوریوس اإلدارة -أ

ھیلیة المتخصصة ویستھدف جمیع مدیري المدارس ألبرامج التیعد ھذا البرنامج من ا
ومساعدیھم من حملة الدبلوم المتوسط لیتم منحھم الدرجة الجامعیة األولى بعد إتمام 

م ومدة الدراسة ٢٠٠٣عام  البرنامج تنفیذ ھذا أت الوزارةوقد بد.تطلبات دراستھم م
ومن شروط  . ابوس وینفذ بالتعاون مع جامعة السلطان ق،فیھ سنتان ونصف

رة التربویة ما  للحصول على بكالوریوس اإلدا بجامعة السلطان قابوسااللتحاق
  :یأتي

  .أن یكون المرشح حاصال على مؤھل دبلوم الكلیات المتوسطة- ١

  .ا إداریا أو موجھ،مدرسة مدیر أو مساعد، یكون شاغًال لوظیفة مدیر مدرسةأن-٢

 .كأولویة) جید جدا(ین عن یر األداء آلخر سنترأن ال تقل تقا-٣

   المدیرین في ومن ثم،ام من التعلیم الع) ١٢- ١١(تعطى األولویة لمدیري المدارس -٤

   من التعلیم العام) ١٠ – ٥(المدیرین  من ومن ثم ،یم األساسيلالحلقة الثانیة من التع   

  ألولى من  الحلقة امدیري وكذلك  من التعلیم العام) ٤-١( المرحلة      وأخیرا مدیري

 .التعلیم األساسي       

  .تراعى األقدمیة في التعیین -٥
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  بكالوریوس التربیة -ب

  لرفع مؤھالت معلمي حملة الدبلوم المتوسط ؛ بھدف حصولھم  ا متخصصاتنفذ الوزارة برنامج

 عاون معـتـبالوذلك " الزیادات  " ج وھو ما یعرف ببرنام،على درجة  البكالوریوس  في التربیة

واللغة ، ةالتربیة اإلسالمی :تخصصات معینة ھي في العالي ارة التعلیملوزعة ـیات التربیة التابلك

نفیذ برنامج الزیادات في تالریاضیات  ، وقد بدأ و،موالعلو،االجتماعیة والدراسات ،العربیة

)  ٦٨٠ ( حوالي م٢٠٠٤وحتى عام   منذ بدء تطبیقھ بھ م وبلغ عدد الملتحقین١/٩/٢٠٠٠

  .من مختلف المناطق التعلیمیة   رسادا

 جراء لتربیة والتعلیم تحقیقھا من وزارة اتسعىھناك مجموعة من األھداف           و

إلى بكالوریوس في التربیة   لمعلمین حملة الدبلوم المتوسط تنفیذھا برنامج رفع مؤھالت ا

  :یمكن ذكرھا على النحو التالي 

الذي اتھم  ألداء المھام المنوطة بھم في ظل تطویر التعلیم تطویر خبراتھم  ومھاراتھم  وكفای -

   .تشھده السلطنة 

 .ر النظم التربویة العالمیة خبرات واالتجاھات الحدیثة في تطوتعریفھم بال -

  .رفع كفایاتھم المھنیة لیكونوا قادرین على التعامل مع متطلبات األنظمة التعلیمیة المختلفة -
  .العامةومدارس الشھادة ،م األساسي والتعلیم العام كوادر مدارس التعلیتعمین  -

  

  

  :وتتبع اآللیات التالیة  عند التحاق مختلف الدفعات بالدراسة

تحدید الضوابط واالحتیاجات من األعداد والتخصصات من قبل المدیریة العامة للتخطیط -١

  .والمعلومات التربویة 

 . الترشیح عن طریق  المناطق  التعلیمیة   -٢

اعتماد الكشوف المتضمنة أسماء المرشحین من قبل سعادة وكیل الوزارة للتخطیط التربوي -٣

 ).رئیس لجنة تطویر الموارد البشریة ( والمشاریع 

 .اعتماد استمارات المرشحین من قبل معالي وزیر التربیة والتعلیم الموقر -٤
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 .خاطبة وزارة الخدمة المدنیة م-٥

 .عالي  بأسماء المرشحین  مخاطبة وزارة التعلیم ال-٦

  .مخاطبة دائرة شؤون الموظفین إلصدار قرارات اإلیفاد-٧

  

لك  ھ مالمم بجامع  ة لی  دزو  م  ا ب  ین ال  وزارة  بالتع  اوناللغ  ة اإلنجلیزی  ة  ت  دریسبك  الوریوس-ج

  . ةالمتحد
  

الفرص   ة لمعلم   ي اللغ   ة   وزارة التربی   ة والتعل   یم  ف   ي  إتاح   ة    انطالق   ا م   ن رغب   ة  
 أثن اء الخدم ة للح صول     في  حملة المؤھل المتوسط للدراسة   من نیینلعماا اإلنجلیزیة

 لغی ر الن اطقین بھ ا   على  درجة البك الوریوس الترب وي ف ي ت دریس اللغ ة اإلنجلیزی ة             
  قام  ت.نكلیزی  ة م  ن حمل  ة المؤھ  ل الج  امعي    بحی  ث ی  صبح جمی  ع معلم  ي اللغ  ة اإل   

ج دراسي ج امعي للح صول   الوزارة بالتعاون مع جامعة لیدز البریطانیة لتقدیم برنام      
عل    ى ش    ھادة البك    الوریوس ف    ي ت    دریس اللغ    ة اإلنجلیزی    ة لغی    ر الن    اطقین بھ    ا     

TESoL    البرن امج   تنفی ذ   وقد تم التخطیط بان یتواص ل    .متواصلةلمدة ثالث سنوات
م وحت ى  ١٩٩٩بری ل  أ تقریبا ابتداء م ن األول م ن ش ھر     سنوات)١٠(الجامعي لمدة   

  :زارة أن یحقق البرنامج  األھداف اآلتیةوتأمل الو.م ٢٠٠٨ دیسمبر ٣١
  
  
   

v     بم  دارس التعل  یم  لتمكی  نھم م  ن الت  دریس تأھی  ل معلم  ي اللغ  ة اإلنجلیزی  ة 
  األساسي 

v والتعلیم العام.  
v عل ى تق ویم أداء   ھمق درت وتنمی ة  ،طرق التدریس الحدیث ة   المعلمین  إكساب 

   المتعلمین
v عالیة تدریسمھارة واكتساب  ملكة لغویة تكوین .  
v المشاركة في تصمیم المنھج الدراسي  على رة المعلمقد . 
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 : التربويدبلوم اإلشراف -د
 دبلوم اإلشراف "تبنت الوزارة بالتنسیق مع جامعة السلطان قابوس برنامج

شرفي  األوائل ومشرفینالم ویستھدف م ١/٩/٢٠٠٠ وبدأ تنفیذه في وقد،"التربوي
 من أجل إكسابـھم مختلف التخصصات، من وذلك،المجالمشرفي و،الدراسیةالمواد 

المھارات والخبرات الالزمة، لیصبحوا مؤھلین لتأدیة مھام وظائف المعارف و
إلى أن یتم تأھیل وسوف یستمر البرنامج وفق خطة الوزارة ،  التربوياإلشراف 

  .األعداد المحددة
  
، ن قابوسبجامعة السلطا  كلیة التربیة ممثلة بقسم المناھج وطرق التدریسأعدتوقد

البرنامج ھذا في ، ومدة الدراسة اإلشراف التربويبلوم د یحصل بموجبھ الخریج على ابرنامج
) ١٥( بمعدل .عام دراسي مقسم إلى فصلین دراسیینساعة دراسیة معتمدة على مدى ) ٣٠(

  . الواحد الدراسيساعة للفصل
  

یات اإلشرافیة لدى  إلى تنمیة الخبرات والكفادبلوم اإلشراف التربوي برنامج یھدف 
  :الدارسین وذلك من خالل 

  
 والمعلمین األوائل ومعلمي المجال من حملة شرفینتطویر خبرات الم •

 .البكالوریوس واللیسانس في مجال التخطیط واإلشراف الفني واإلداري
 لیكونوا قادرین على تربويین خبرات متجددة في اإلشراف الإكساب الدارس •

 .المعلمین فیما یتعلق بالمناھج والعملیة التعلیمیة تلبیة حاجات المتعلمین و
 . القاعدة المعرفیة اإلشرافیة والمھنیة لدى الدارسیننمیةت •
اإلشراف        تعرف على األنماط والتجارب العالمیة المطورة في مجال ال •

 .وكیفیة االستفادة منھا
 .الیةاكتساب األسالیب والمھارات الضروریة للقیام بعملھم بكفایة وفع •
 .التربوياكتساب اتجاھات إیجابیة نحو مھنة اإلشراف  •
اكتساب مھارات استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال التي تساعدھم على  •

 .أداء مھامھم الوظیفیة
اإللمام بأساسیات بناء المناھج وتطویرھا وتقویمھا، والتمكن من المھارات  •

 .المرتبطة بـھا
 .خاصة بإجراء البحوث المیدانیةاكتساب الخبرات والمھارات ال •
مجاالت التدریس اكتساب مھارات التخطیط التربوي، وتطبیقاتـھا في  •

 .وإدارة التغییر،داء األواإلشراف وتقییم 
اكتساب المھارات الخاصة بتخطیط البرامج التدریبیة وتنفیذھا وتقویمھا،  •

 .وتعرف أسالیب وطرق تنمیة الموارد البشریة
 .لخبرات الالزمة للتواصل الفعال بین المدرسة والمجتمعتنمیة المھارات وا •

  
 وھن  اك مجموع  ة م  ن ال  شروط والمع  اییرالتي ینبغ  ي أن تت  وافر ف  ي المرش  ح ك  ي ی  تمكن م  ن             

 :االلتحاق بھذا البرنامج وھذه الشروط ھي
  ) لی         سانس /بك         الوریوس(أن یك         ون المرش         ح حاص         ال عل         ى مؤھ         ل ج         امعي  -١

  .       أو ما یعادلھما 
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  . وتراعى األقدمیة في ذلك،تربوي لدیھ خبرة في مجال اإلشراف التكونأن -٢

 .أن یكون شاغًال لوظیفة مشرف مادة-٣

 . اإلشراف التربوية األولویة للذین لم  یسبق لھم حضور دورتعطى -٤

 ) .جید جدا(أن ال تقل تقاریر األداء آلخر سنتین عن -٥

 في درجة البكالوریوس٢٫٥اقل من تعطى األولویة للحاصلین على  معدل تراكمي -٦

وبالت  الي ف  إن ش  ھادة  ،تح  اق ببرن  امج الماج  ستیر بجامع  ة ال  سلطان ق  ابوس لال ی  ؤھلھم لالألن ذل  ك 

  .الدبلوم العالي تتیح فرصة أكبر للدارس لاللتحاق ببرنامج الماجستیر بذات الجامعة

  

 :.المدرسیةدبلوم اإلدارة  - ھـ
 جمی  ع الم   دیرین والم  دیرین الم   ساعدین  س  یة  برن  امج دبل   وم اإلدارة المدر ی  ستھدف  

ھالتھم وص قل  ؤ لرف ع م      ممن یحملون الدرجة الجامعیة األولى     والموجھین اإلداریین 
 ق  سم األص  ول واإلدارة التربوی  ة بكلی  ة التربی  ة  ھ  ذا البرن  امجق  وم بتنفیذوی. .مع  ارفھم

ی ھ ع ام   راس ة ف وم دة الد . م ١/٩/١٩٩٩ في ھجامعة السلطان قابوس ، وقدتم البدء ب      ب
وت سعى ال وزارة أن یحق ق برن امج دبل وم اإلدارة      . لى فصلین دراس یین     إواحد مقسم   

  :المدرسیة األھداف والنتاجات اآلتیة
  

تطویر خبرات مدیري المدارس ومساعدیھم م ن حمل ة البك الوریوس واللی سانس              •
 . واإلشراف اإلداري، واإلدارة المدرسیة، التخطیط مجاالتفي

 .متجددة في اإلدارة المدرسیةرف معاإكساب الدارسین  •
 .تطویر مھارات الدارسین اإلشرافیھ و القیادیة •
 .ستخدام التكنولوجیا الحدیثة في اإلدارةتدریب الدارسین على ا •
 األس  الیب و المھ  ارات ال  ضروریة للقی  ام بعملھ  م بكف   اءة و       الدارس  ین ك  سابـھم إ •

 .فعالیة
 

  :ذا البرنامج ما یأتي یشترط في المرشح لھ

  .أو ما یعادلھما) لیسانس /الوریوسبك(ن یكون المرشح حاصال على مؤھل جامعي أ-١

  .ا إداریاأن یكون شاغًال لوظیفة مدیر مدرسة ، أو مساعد مدیر مدرسة أو موجھ-٢

  ).جید جدا(أن ال تقل تقاریر األداء آلخر سنتین عن -٣

  .تراعى األقدمیة في التعیین -٤

  .ق لھم حضور دورة في اإلدارة المدرسیة األولویة للذین لم یسبتعطى -٥
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 الماجستیر-و
بالتعاون مع جامعة ال سلطان ق ابوس  برن امج الماج ستیر  وف ق نظ ام        التربیة والتعلیم    وزارة   تنفذ

 و ، ف ي مج االت تط ویر المن اھج    ونلع امل وا ،م ون  المعلویستفید من ھذا البرنامج،البعثة الدراسیة  
وغیرھم من تنطبق علی ھ   ، والفنیون ، اإلداریونو،  المدارس دیرووم، والتقویم، اإلشراف التربوي 

من اھج وط  رق  الم ف ي تخص صي ماج ستیر    ١/٩/١٩٩٤ ف ي   ھ ذا البرن  امج تنفی ذ  ب دأ وق د  .ال شروط 
  . و ماجستیر اإلدارة التربویة ،التدریس

  
حتیاج  ات ال تلبی  ة التخص  صات الت  ي تطرحھ  ا   م  ن  بع  د ذل  ك الت  اریخ و زادت الجامع  ة 

 ث  الث كلی  ات ھن  اك ف  ي الوق  ت الحاض  ر و ، ف  ي تل  ك التخص  صات الك  وادر المؤھل  ةرة م  نال  وزا
  :تمنح درجة الماجستیر وھيبالجامعة  

  
  :م فیھا دراسة العدید من التخصصات و ھيتوت: كلیة التربیة -أ

واللغ  ة اللغ  ة العربی  ة ، و التربی  ة اإلس  المیة ،   ف  ي مج  المن  اھج وط  رق الت  دریس ال •
  الریاضیات والعلوم العامة ، وت اإلجتماعیة ،الدراساو،اإلنجلیزیة

 .اإلدارة التربویة  •
 . علم النفس التربوي  •
 

 :  دراسة التخصصات التالیة  فیھاو تتمكلیة اآلدب و العلوم اإلجتماعیة -ب
  . اللغة العربیة و آدابـھا-
  . التاریخ -
  .جتماع والخدمة االجتماعیةال علم ا-
  .مكتبات ال-

    
  :وفیھا تتم دراسة تخصصات : كلیة العلوم-ج
  . الكیمیاء -
  .الفیزیاء التطبیقیة-
  .األحیاء-
  . الریاضیات التطبیقیة-
  .الحاسب اآلليعلوم   -
  .نظم المعلومات- 

  

  خطة  الوزارة في الترشیح واالختیار لبرنامج الماجستیر بحسب نظام البعثة إن 
  :وفق الترتیب واإلجراءات اآلتیةتتم 
  

الحتیاجات من التخصصات العلمیة التي تحتاج إلیھا الوزارة والمناطق وضع مخطط ل-١

   . ووفق التخصصات العلمیة المطروحة في جامعة السلطان قابوسالتعلیمیة
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م بقاعدة البیانات عن طریق المناطق ؤھفرة أسمااحدیث بیانات المتقدمین والمتوت-٢

  .التعلیمیة

  

  .تبعة في عملیة االختیارفرز أسماء المرشحین حسب المعاییر الم-٣

  

  -: استبعاد الفئات التالیة عند الفرز-٤

  ما عدا الموجھین (٢٠٫٥ و معدل تراكمي أقل من  ن على تقدیر مقبولو الحاصل- أ  

  .)        و أعضاء المناھج وذلك لحاجة تأھیلھم 

   التربیة الریاضیة، :مثلھم في الجامعة ـفر تخصصاتان الذین ال تتووالمتقدم-ب

  تقنیات التعلیم، واإلدارة العامة، والحیاتیة، تالمھاراو، التربیة الفنیة و      

  عند توافر  تراعى ظروفھمفھذه الفئات ،ةالخاص والتربیة والتقویم، القیاسو        

  .فرص التفریغ براتب كامل في وكذلك ، المنح       

رئیس قسم وھم ، ـ ونواب الدوائریريمدرو العموم ، یريمد (ات فئ عدد من ترشیح-٥

 ومدیري المدارسعضو دراسات ومتابعة، وعضو تقییم األداء المدرسي، وموجھ إداري ،و،

 طبیعة عمل التخصص مع ھذا وافق تتربویة لالدارة اإلتخصص في  للدراسة)یھم مساعدو

  .الوظیفة

  

مناھج التخصص لدراسة ) معلم أولومشرف،وعضو مناھج ، (عدد من فئات ترشیح -٦

تدریس كل حسب تخصصھ على أن تعطى األولویة في المرحلة األولى للمشرفین الطرق و

  .حسب حاجة الوزارةووأعضاء المناھج 

  

برنامج (  األوائل من برنامج تأھیل المعلمین من حملــــة الدبلوم المتوسط ةترشیح الخمس-٧

  ).الزیادات
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١٠٠ 

رسیة وكذلك الثالثة األوائل من دبلوم ترشیح الثالثة األوائل من برنامج دبلوم اإلدارة المد-٨

  .لتربوياإلشراف ا

  

ناء على  التي یحصلون علیھ ب وفق مجموع الدرجات المفاضلة بین المرشحینتتم  -٩

 :ذه العناصر ھيالعناصر التي اعتمدتھا  لجنة تطویر الموارد البشریة وھ

  .المعدل التراكمي في البكالوریوس- أ 

 .رأي المنطقة في المرشح -ب 

 .داء الوظیفيتقدیر األ-ج 

 .األقدمیة في التعیین-د 

  .المقابلة-ھـ  

  العلیا/ نموذج إحتساب بالدرجات لمعاییر ترشیح الدارسین للدراسات الجامعیة 

  األقدمیة  رأي المنطقة  المقابلة   تقریر األداء  المعدل التراكمي

  الدرجة  السنوات  الدرجة  المعدل  الدرجة  المعدل  الدرجة  المعدل  الدرجة  المعدل

  ١٠  ١٥-٢٠  ٢٠  ممتاز  ٣٠  ممتاز  ٢٠  ممتاز  ٢٠  ممتاز

  ٥  ١٠-١٥  ١٠  جید جدا  ٢٠  جید جدا  ١٠  جید جدا  ١٠  جید جدا

  ٣  ٥-١٠  ٥  جید  ١٠  جید  ٥  جید  ٥  جید

  المعاییر

اقل من   ٢  مقبول  ٥  مقبول  ٢  مقبول  ٢  مقبول

  سنوات٥

٢  

    المجموع
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  :ة الدراسأنظمة  وفق  معاییر الترشیح:الفصل السابع
البك الوریوس  ((ال شھادة الجامعی ة االول ى    : ھ ي  في مجال التأھیل و   توجد ثالثة مستویات للدراسة     

 الع  املین ب   وزارة   تأھی  ل وی   تم . هال  دكتورا ش  ھادة  و)) الماج   ستیر (  وال  شھادة الجامعی  ة الثانی  ة   )

  :  وفق أحد  أنظمة الدراسة  اآلتیة  التربیة والتعلیم

  وھي الدراسة على نفقة الوزارة، الدراسیة بعثة النظام -١    

  

  و كلیا جھة مانحةأة دراسیة تسھم في تمولیھا جزئیا وھي فرص:المنحة نظام -٢     

  .بھدف الحصول على درجة علمیة           

 

وظف بھدف الحصول  تمنح للم دراسیة مدفوعة الراتبإجازة:إلجازة براتب كامل انظام -٣    

    .یة على نفقتھ الخاصة علمعلى درجة 
 العالي التعلیم وزارة من بھا المعترف الجامعات إحدىوھي االلتحاق ب: االنتساب نظام -٤

  .ھعمل راس علىالدارس  الذي یتطلب بقاء االنتساب نظام وفق علمیة درجة على للحصول
  

v نظام  البعثة وفق اییر اختیار المرشحین  للدراسة  مع-أ:   

 .بحاجة الوزارة إلیھ ا الذي سوف یتم دراستھ مرتبطأن یكون التخصص-١

الذي تحدده جھ ة الدراس ة   المطلوب  على  المستوى العلمي    حاصالً  المرشح   كونأن ی -٢

 تؤھ  ل المترش  ح للح  صول ك  يباإلض  افة إل  ى ال  ضوابط األخ  رى الت  ي تراھ  ا ھ  ذه الجھ  ة  

 .على مستوى علمي أعلى 

  لوظیفي في آخر تقدیرین  عن جید أن ال یقل تقدیر تقریر كفایة األداء ا-٣

 .جدًا     

م  ن ٢٫٥   عل  ى  ال  شھادة  الجامعی  ة  األول  ى  بتق  دیر ال یق  ل  ع  ن   أن یك  ون   حاص  ال-٤

      . نقاط٤میزان یتكون من 

 .أن  ال تقل خدمتھ في الحكومة عن سنتین-٥

 

v معاییر اختــیار المرشحین للدراسة بنظام المنحة-ب : 
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    -:منحة  الدراسیة  ما یلي یشترط في المرشح  لل

برن  امج  الماج ستیر ح  صولھ عل  ى ال  شھادة الجامعی  ة   للتأھی  ل ف  ي ی شترط للمتق  دم  -١

 .األولى بتقدیر جید، أو الدبلوم ما بعد الجامعي بتقدیر جید 

 :لبكالوریوس حصولھ على للتأھیل في برنامج ایشترط  للمتقدم  -٢
 . دبلوم الكلیات المتوسطة   - أ

  .لدراسة   الثانویة العامة وفق اشتراطات جھات ا- ب             
ت ي ت درس باللغ ة اإلنجلیزی ة      یجب على  المترشح  للدراسة في مؤسسات التعلیم ال      -٣

 اش ى م ع متطلب ات القب ول ف ي      یتموبم ا   مستواه ف ي اللغ ة اإلنجلیزی ة        تحضار ما یثب  إ

 .مؤسسات الدراسة

  .ین أن ال تقل مدة خدمتھ في الحكومة عن سنت-٤

  

  

  

  

v معاییر اختــیار المرشحین للدراسة بنظام اإلجازة الدراسیة-ج:  
  

    : یشترط في المرشح  لإلجازة  الدراسیة  ما یلي 
أن یك  ون حاص  ال عل  ى  الم  ستوى العلم  ي المناس  ب ال  ذي تح  دده جھ  ة الدراس  ة         -١

ح  المترش  ك ي تؤھ ل   باإلضافة إلى الضوابط األخرى التي تراھ ا ھ ذه الجھ ة مناس بة        

  .للحصول على مستوى علمي أعلى 

 أن تعطى األولیة حسب إحتیاجات  الوزارة من التخصصات العلمیة-٢

 .أن ال تقل مدة خدمتھ  في الحكومة عن سنتین-٣

 ة م دة س نتین م ن إنتھائ ھ م ن الدراس       مضى على الراغ ب ف ي التفری غ   أن یكون قد   -٤

  .السابقة

  ترشح أو مع تخصصھ السابقتناسب التخصص المراد دراستھ مع وظیفة الم-٥
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v معاییر اختــیار المرشحین للدراسة بنظام االنتساب -د 

 

   بعد أخذ موافقة وزارة الخدمة و، نتساب عبر قنوات وزارة التعلیم العالي  تتم  الدراسة باال-١

          تھیوقع المرشح تعھدًا یقضي بعدم تحمیل الوزارة أي تكالیف مالیة، وعدم مطالب-٢

  . نظام  البعثة  أو المنحة أو الراتب الكاملى إلھ    للوزارة بتحویل     
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  .نظمة الدراسة وفق أآلیة الترشیح   :الفصل الثامن

 إلى جامعة السلطان  الدراسیةبعثةل اللدراسة وفق نظامشیح رآلیة الت-أ
  قابوس
  . بدائرة تنمیة الموارد البشریةطلب   للمرشح یكون أن-١

مع  دل م  ع مراع  اة ش  رط ال  التخ  صص المطل  وب  عل  ى المرش  حین بن  اء  ت طلب  اف  رز ی  تم-٢

 الت ي تحتاجھ ا ال وزارة    یتناسب م ع التخص صات   بما، وذلك التراكمي في آخر مؤھل دراسي    

. 

  تعطى األولیھ للوظائف اإلشرافیھ و الفنیھ التي تحتاج إلى مؤھالت علمیھ-٣

  معتمدة من لجنة تطویر الموارد البشریةالمفاضلة بین المرشحین حسب المعاییر التتم -٤

  . السلطان قابوسةتخضع األسماء التي یتم اختیارھا للمقابالت التي تجریھا جامع-٥

ی  ستبدل  المرش  ح ال  ذي ال ی  نجح ف  ي المقابل  ة بمرش  ح آخ  ر ف  ي التخ  صص ال  ذي تحتاج  ھ       -٦

 .الوزارة 

 .یتم اعتماد قبول المرشحین من وزارة الخدمة المدنیة -٧

یح ذف ترش یحھ م ن أنظم ة الدراس ة        النظ ام   بـھذاللدراسةاستكمال إجراءات المرشح    بعد-٨

  .خرىألا

  

 :الدراسیة لمنحة للدراسة وفق نظام االترشیح آلیة-ب
  . بدائرة تنمیة الموارد البشریةطلب   للمرشح یكون أن-١

  .م تخصص المرشح مع  إحتیاجات الوزارة من التخصصاتءأن یتال-٢

لتخ   صص المطل   وب وم   ستوى المرش   ح ف   ي اللغ   ة  ل المرش   حین  ب   ینرختی   اال ای   تم-٣

  نجلیزیةإلمؤسسة العلمیة التي  تدًٍٍَِِِِِِرس باللغة ا نظام القبول في الحسبنجلیزیة إلا

  .یتم اعتماد قبول المرشحین من وزارة الخدمة المدنیة-٤

ة بتق اریر   مخاطبة وزارة التعلیم العالي ألخذ الموافقة للمرشح وموافاة ال وزار  -٥

  .عن سیر دراستھ

 .استصدار قرار إیفاد للدارس من دائرة شئون الموظفین-٦



              دليل اإلمناء املهين و الدراسات التأهيلية                                          ئرة تنمية املوارد البشرية    دا
___________________________________________________________________________________                                                 

  
)٤٢( 

یح  ذف ترش  یحھ م  ن  بع  د اس  تكمال اج  راءات المرش  ح للدراس  ة ب  ـھذا النظ  ام    -٧

  .خرىألأنظمة الدراسة ا

  

  :إلجازة الدراسیة براتب كامل  للدراسة وفق نظام ا الترشیح آلیة -ج
 رغ للدراسة على موافقة جھة عملھ موقعة من قبلحصول الراغب في التف-١      

 .المدیر العام
  . بدائرة تنمیة الموارد البشریةطلب   للمرشح یكون أن-٢ 

 م  ع  تعلیمی  ةك  ل منطق  ة قب  ل  عل  ى االق  ل م  ن   مرش  حین )٦-٣(ترش  یح ب  ین ی  تم -٣

   للمناطقمراعاة المیزان النسبي  

 في التعیین، ومدى احتی اج ال وزارة      للدراسة وفقًا لألقدمیة   المرشحینترتب أسماء   -٤

 ال سلطان  بجامع ة فرة امتوالغیر  وأ النادرة التخصصات  أھمیةراعى  تو . للتخصص

  .قابوس

 یتم اعتماد أسماء المرشحین من قبل لجنة تطویر الموارد البشریة -٥

 .و من ثم و وزارة الخدمة المدنیة     

مواف  اة ال  وزارة طل  ب فق  ة للمرش  ح وی  تم مخاطب  ة وزارة التعل  یم الع  الي ألخ  ذ الموا-٦

  .بتقاریر عن  سیر دراستھ

  .استصدار قرار اإلیفاد من دائرة شئون الموظفین-٧

  

  :نتساب  للدراسة وفق نظام الدراسة باال الترشیح آلیة -د
 دائ  رة تنمی  ة الم  وارد خ  الل ش  ھري یونی  و و   إل  ى المن  اطق التعلیم  ةترس  ل-١

  باإلنتسابللدراسة  سماء الراغبین أ من كل عام  یولیو

  .یتم مخاطبة وزارة الخدمة المدنیة للموافقة على دراسة المنتسب-٢

ی   تم مخاطب   ة وزارة التعل   یم الع   الي  للموافق   ة  عل   ى انت   ساب الموظ   ف        -٣

  .واستكمال  إجراءات  انتسابھ 

ت  وافي وزارة التعل  یم الع  الي ال  وزارة بتق  اریر منتظم  ة ع  ن س  یر دراس  ة        -٤

  . المنتسب 
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  :لدراسة المسائیة یة الترشیح لآلھـ 
 .لنظامھذا اـ بطلب الدراسة بالمتقدمین ء أسماحصر یتم-١

 ن الترش   یح لجامع  ة ال   سلطان ق  ابوس الختی   ار م  ن ی   ستوفو   قائم  ة  ترس  ل -٢

  .للقبولالشروط المحددة  
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  الجھات  ذات  العالقة بالتأھیل الدراسي لموظفي الوزارة  :لفصل التاسعا

 :وارد البشریةدائرة تنمیة الم-أ
ھ  ي الجھ  ة المعنی  ة بالتأھی  ل الدراس  ي لم  وظفي ال  وزارة، وذل  ك وفق  ًا للق  رارین   •

 ].٢٠٠٢م/١١٠  و م١٠٩/٢٠٠٢[الوزاریین رقمي 

تق   وم ال   دائرة بوض   ع مع   اییر الترش   یح و االختی   ار ح   سب المع   اییر واألس   س   •

 .القانونیة المحددة

 للم دیریات  وال دوائر ف ي    ترسل االستمارة الخاصة بالدراسات الجامعیة والعلیا     •

دی   وان ع    ام ال   وزارة والم    دیریات العام   ة وإدارة التربی    ة والتعل   یم للمنطق    ة     

الوس  طى، والت  ي ب  دورھا تق  وم بتعم  یم ذل  ك عل  ى م  دارس المنطق  ة الس  تیفاء          

 .البیانات وإعادتـھا لدائرة تنمیة الموارد البشریة 

 .اصیتم رفع قوائم المرشحین لالعتماد من قبل جھات االختص •

 مع دائرة تنمیة الموارد الب شریة ف ي متابع ة    ة والدوائر المعنیتتشترك المدیریا  •

 وت ذلیل ك ل ال  صعوبات الت ي تعترض ھ،  وذل  ك بالتن سیق م ع الجھ  ات       المترش ح 

  .ھا التي یدرس بـ

 فیما یتعلق بالترشیح واالختیار ، م ع تق دیم     اتقدم المدیریات والدوائر مقترحاتـھ    •

 .انعكاس عملیة التأھیل على العمل المیداني ما لدیھا من رؤى حول 

 

  : لجنة تطویر الموارد البشریة-ب
 ھ  ي الجھ  ة المخول  ة بقب  ول أو رف  ض أو اقت  راح  م  ا یع  رض علیھ  ا  فیم  ا یتعل  ق            §

  .بالدراسات  العلیا

تناقش  اللجنة كل القضایا المتعلقة بالدارس ین  ومتابع ة س یر دراس تھم مث ل مواض یع             §

  .النسحاب وغیر ذلك التمدید والتأجیل وا

ین  اط إلیھ  ا وض  ع الخط  ط الم  ستقبلیة م  ع مراع  اة حاج  ة ال  وزارة وخاص  ة ف  ي ض  وء    §

  .تطویر التعلیم  في السلطنة 
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  : وزارة الخدمة المدنیة -ج
یفادھم في بعثات دراس یة عل ى نفق ة وزارة     المختصة باختیار من یتقرر إ  ھي الجھة    §

كام  قانون الخدمة المدنیة  الذین ترشحھم التعلیم العالي من الموظفین الخاضعین ألح    

                                 .الوحدات الحكومیة التي یعملون بـھا  

 ة  والئ ـحتھ التنفیذی   نطب اق ق انون الخدم ة المدنی ة      امراجعة أسماء المرشحین و م دى        §

   .وإصدار الموافقات، یھمعل

  

  : وزارة التعلیم العالي  -د
بول وحجز المقاعد الدراسیة في الجامعات والمؤسسات التعلیمی ة   ھي جھة تنسیق الق    §

  . للمرشحین للدراسة خارج السلطنة 

موافاة الوزارة  بتقاریر دراسیة منتظم ة ع ن المرش حین ، وحاج ة     متابعة الدارسین و  §

 .المرشح للتمدید ، أو التأجیل أو االنسحاب

  

  : جامعة السلطان قابوس -ھـ
السلطان قابوس الس تكمال إج راءات االبتع اث لم ن ترش حھم       یتم التنسیق مع جامعة        §

الوزارة في التخصصات الت ي تطرحھ ا الجامع ة  للدراس ة ف ي مختل ف التخص صات                 

.  

ت  وافي جامع  ة ال  سلطان ق  ابوس ال  وزارة بتق  اریر ع  ن م  ستوى الدارس  ین ، وحاج  ة         §

 .بعض المرشحین للتمدید أو التأجیل أو االنسحاب 

 

  :ین  دائرة شؤون الموظف-و
 ء ھ  ي الجھ  ة المن  اط إلیھ  ا إص  دار ق  رارات إیف  اد  المرش  حین ، و ذل  ك بع  د اس  تیفا         §

إجراءات  ـھم م  ن  وزارت  ي الخدم  ة المدنی  ة والتعل  یم الع  الي بالن  سبة للدارس  ین خ  ارج     

 .السلطنة ، ومن جامعة السلطان قابوس بالنسبة للدارسین داخل السلطنة
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  :القواعد العامة :ل العاشرصالف

  

  :زاماتاللتا  وحقوقال-أ
ط  وال فت   رة   كامل   ة  روات  بھم  الدراس  یة  ات ن للبعث   ات والم  نح واإلج   از و یم  نح المرش  ح  -١

  .دارستھم  

 

 لفت  رة المق  ررة  الم  دةال تتج  اوز   برات  ب كام  ل ألداء االمتح ان بم  ا إج  ازة المنت  سب  یم نح  -٢

ات أو الجامع  ات  مرخ  صًا ل  ھ بالقی  د ف  ي إح  دى المعاھ  د أو الكلی     یك  وناالمتح  ان، ب  شرط أن 

  . التعلیم العاليوزارةھا من قبل ـالمعترف ب

 

 المق ررة للمرحل ة   االمتحان ات بنج اح   یحضر الموظف شھادة رسمیة معتمدة تفید اجتی ازه    -٣

ھ االعتیادی ة إن   م ن رص ید إجازات    خ صماً ، وإال اعتبرت تلك اإلج ازة    ھا  ـالدراسیة الملتحق ب  

 .األحوالتب حسب أو إجازة بدون را، منھاكان لھ رصید

  

 :الضوابط العامة -ب       
 یك ون تخ صص   ناالختی ار وأ  الوزارة م ن التخص صات ف ي عملی ة     احتیاجات مراعاة   تمی-١

  . قدر الممكن المرشح لدراسة الماجستیر موافقًا لطبیعة عملھ

  

  .ما  یتم تعویض المناطق التعلیمیة  بدرجة بدیلة  في حالة كون المرشح لبعثة دراسیة معل-٢

  

  .یتم الترشیح وفق استمارة الترشیح الخاصة بذلك  -٣

  

ت  زود الم  دیریات العام  ة واالدارات ودوائ  ر ال  وزارة بن  سخ م  ن ھ  ذا ال  دلیل لالسترش  اد ب  ھ    -٤

  .ضمانا لدقة البیانات عند الترشیح
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    : الدراسیة على النحو التالي قطع  البعثةیتم -٥
  .لدراسة في الموعد المحدد إذا لم یتمكن المبتعث من االلتحاق با-أ

ذل  ك لظ  روف مرض  یة أو    قط  ع الدراس  ة و إذا طل  ب المبتع  ث   -  ب

اجتماعی  ة تمنع  ھ م  ن االس  تمرار ف  ي الدراسة،ش  ریطة موافق  ة       

 .الوزارة على طلبھ

  

  :  الدراسیة البعثةإطالة مدةیمكن -٦

  وموافقة الجامعة مع ضرورة موافقةبناء على طلب المبتعث -             أ

  .الجھات المعنیة                  

  إذا غیر المبتعث الجامعة  أو بلد الدراسة أو التخصص- ب           

  .           شریطة  الموافقة المسبقة للجھات المعنیة       

  

تتطل  ب التواج  د أثن  اء   ق  د یتعھ  د المرش  ح ب  االلتزام والمواظب  ة عل  ى الدراس  ة الت  ي  -٧

  .فصل الصیف 

 

ال  االنسحاب  تكالیف الدراسة المدفوعة من الوزارة  في حلدارسا/  المرشح یتحمل-٨

  . بدون إذن مسبقمن البرنامج

 

یتحمل المرش ح تك الیف النق ل و اإلقام ة أثن اء دراس تھ لبرن امجي بك الوریوس اإلدارة              --٩

  .التربویة و بكالوریوس التربیة بكلیات التربیة
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