دٌتط ديديبد جكزدتبجٌ د؟

سلطنت عمان
وزارة القىي العاملت
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المذيريت العامت للمعايير المهنيت وتطىير المناهج

التبجٌ د
" ع ىدجأسدالع

"

الفكــــــــــــرة

توويرووٌووج درووجل ددووبٌووبه دلووتووبجٌو ديتووؤ ووٌو د
يتشغٌ دالباحويوٌون دعون دعو و د ون دحو و و د
شهاباتدبب يمدالتع ٌمدالعامدرؤع ىددبوهوب د
إحاللهمد ح دالقيىدالعا داليارــــبه.

أ با دالنظامد
-1دتحفٌزدال نشآتدلالستفابهد ندالونوظوامد
لط داحتٌاداتهاد ندالقيى دالوعوا و و د
اليطنٌ .

األهذاف

د-2دإٌدابددرجلدتشغٌ دل باحيٌندعندع د
رًدكار دالقطواعوات ديالويظوالو دالوتوًد
تتط د إ التدع ٌ دأيد وهونوٌو د وند
ستيىدبب يمدالتع ٌمدالعامدرؤع ى.

رؤيت جذيذة
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د3د-دتبجٌ ديتؤ ٌ دال ياطنٌنديرقدخططدتبجٌبٌ د عت به.

دل اذادالتبجٌ دع ىدجأسدالع ؟
قبدٌحص دالبعضدع ىديظٌف دبعبدالتخججد وبواشوجهي دبوٌونو واد
ٌتؤخجدالبعضد وبه د ون دالوز وني ديكو و وا دتوؤخوج دالوخوجٌو دعوند
التيظٌ دق تدكفاءتهيديقبدتحبثدرديهدكبوٌوجه دبوٌون د وهواجاتد
الخجٌ دي تط باتدسيقدالع د.د
يٌع دالتبجٌ دع ىدجأسدالع ددع وىدد
جرعدكفاءهدالو وتوبج ي ديإبوجاز د وهواجاتوهد
ياالجتقاءدبهايدإكسابه دالويوقو دبوالونوفوسيد
تعجٌفهدببٌل دالع يدإكسابهدأخالقدال هن يدنق دالخبجاتدعوبوجد
األدٌا يدجرعدكفاءهدالع دياإلنتادٌ .د

الدٌتط ديديبد جكزدتبجٌ دلتنفٌذدالبجنا يدب دٌتم داسونوابد
التبجٌ دأليد نشؤهدتجغ درًدالتبجٌ ديلوبٌوهوا دسودو دتودواجيد
يٌتمدالتبجٌ دتحتدإشجا د ختصٌنيديٌكيندال توبج دكوالوظو د
ل بجبهدباخ د يقعدالع ديتحتدإشجا داليزاجه.

بيجديزاجهدالقيىدالعا

د

تسا مداليزاجهدب ب غد()151دجٌاالًدع انوٌوا ً دكو ونوحو دتوبجٌو دددد
ع ىدأندتتح دال نشؤهدباقًدال ب غيدع ىدأن دال دتوقو دالوعواليهد
التبجٌبٌ دعند()351دجٌاالًدشهجٌاًدخال درتجهدالتبجٌ يدحسو د
البجنا دالتبجٌبً.
دك ادتقيمداليزاجهددباإلشجا دع ىدالبجنا دالتبجٌبًدبد ٌوعد
جاح هد ندخال دخط دإشجارٌ د عت به.

-1د اد ًدال هندال ستهبر ؟
د ٌعدال هندرًدكار دال داالتديالقطاعاتيدعبادال هندالتوًد
الدٌتط دشغ هادقبجاًدكبٌجاًد ندال عاج ديال هاجاتد.

-2د بهدالبجنا د
الدتق د بهدالبجنا دالتبجٌبًدعند()6دأشهجديالدتزٌبدع ىد
( )24شهجاًيديٌ تزمدال تبج دبالع دبعبدالتبجٌ دباخ د
ال نشؤهدضع د بهدالتبجٌ دع ىدأالدتزٌبدع ىد()24دشهجاً.

-3داليظٌف ديالجات د
ت تزمدال نشؤهدبتيظٌ دال تبج دبعبدإت امدرتجهدالتبجٌو دروًد
نفسدال هن دال تفقدع ٌهايدك ادٌحص دال تبج دعو وى دالوجاتو د
يرقادل ادٌتمداإلتفاقدع ٌهدبٌن دالو ونوشوؤه ديالويزاجه ديالو وتوبج د
يٌحببدبعقبدالع دبعبدالتبجٌ .

