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فرص أم تحدیات؟   
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تحديفرصة

40,000-50,000 ً الشباب العماني مؤھلین لدخول سوق العمل سنویا

...الفرص والتحدیات



االستفادة من الفرص

سوق العمل الموارد البشریة

نظام فعال لتنمیة المھارات 
وتطویرھا لرفع مستوى الموارد 

البشریة

تدریب وتأھیل بحسب احتیاجات 
سوق العمل

توفیر قوى عاملة وطنیة مؤھلة

نمو القطاع الخاص بالسلطنة
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جھة تشریعیة تنظیمیة ورقابیة
معنیة بتنمیة المھارات



وزارة العمل -المدیریة العامة للتدریب
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الوطنیة وتطبیقاتھا
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وحدات المھارات القطاعیة
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منھجیة العمل
المدیریة العامة للتدریب تقوم بـ:
األطر لعمل وحدات المھارات القطاعیة/ األدلة / نشر السیاسات •
تولي أنشطة بناء القدرات•

وحدة المھارات القطاعیة تقوم بـ:
إعداد الخارطة المھنیة ودراسات تحلیل سوق العمل•
إعداد حزم المعاییر المھنیة الوطنیة بالتعاون والتنسیق مع القطاع•
اعإعداد تطبیقات المعاییر المھنیة الوطنیة ورخص مزاولة المھنة بالتعاون والتنسیق مع القط•

المدیریة العامة للتدریب تقوم بـ:
تدقیق واعتماد المنتجات والتقاریر المطورة من قبل الوحدات •
ھالتلنشر المعاییر المھنیة الوطنیة وھیاكل المؤ) قواعد البیانات(إنشاء وإدارة السجالت الوطنیة •
لوحدات مراقبة وتدقیق أنشطة وحدات المھارات القطاعیة وفق األدلة والسیاسات المتفق علیھ وخطط ا•

السنویة



المسؤولیات

وحدات المھارات القطاعیة ھي 
الكیانات الوحیدة المخولة بتطویر
حزم المعاییر المھنیة الوطنیة 

والمنتجات ذات الصلة 
بما في ذلك رخص مزاولة (

.في سلطنة ُعمان) المھنة

جمیع المنتجات والخدمات التي 
یتم تطویرھا وتوفیرھا بواسطة 
وحدات المھارات القطاعیة تأخذ 
الصفة الوطنیة بعد اعتمادھا من 

المدیریة العامة للتدریب

الصالحیات

المدیریة العامة للتدریب



وحدات المھارات القطاعیة المعتمدة

وحدة المھارات القطاعیة للطاقة والمعادن.
وحدة المھارات القطاعیة للوجستیات.
وحدة المھارات القطاعیة للموارد البشریة.
وحدة المھارات القطاعیة للمحاسبة والمالیة والتدقیق.
وحدة المھارات القطاعیة للصناعة.



ملتحلیل إجراءات الع-المعاییر المھنیة المنجزة وفق منھجیة 

المعاییر عدد المھنیةتالمجااللتسلسال
المھنیة

۳خدمات تقنیة المعلومات۱
٤ب الرسم الھندسي بالحاسو۲
۲السفر والسیاحة ۳
۳المبیعات٤
٤الضیافة٥
٤الزراعة٦
۲الدواجن۷
٤التقنیات اإلعالمیة۸
٥المیكانیكا۹

المعاییر عدد المھنیةتالمجااللتسلسال
المھنیة

۳تبرید وتكییف۱۰
۱سائقون۱۱
٤المركبات۱۲
۳الكھرباء۱۳
٤ألكترونیات۱٤
۱النجارة۱٥
۷اإلنشاءات ۱٦
۳الصید السمكي۱۷
۳الخیاطة۱۸

٦۰العدد المنجز



نيالتحلیل المھ–المعاییر المھنیة المنجزة وفق منھجیة 

المعاییر عدد المھنیةتالمجاالالقطاع
المھنیة

النفط والغاز

ھندسة الصیانة والتركیب 
)  للمعدات الكھربائیة والمیكانیكیة(

۸

المنشآتومباني الصیانة 

الصناعات المیكانیكیةھندسة 

الھندسیةالعملیاتدارة أ

والتصنیعاللحام 

السالمة والصحة المھنیة

تشغیل الرافعات

الحفر والتنقیبعملیات



المھنيالتحلیل–المعاییر المھنیة المنجزة وقید التطویر وفق منھجیة 

المعاییر عدد المھنیةتالمجاالالقطاع
المھنیة

اللوجستي

المخازن والمستودعات

٤
التورید والتوزیع

العملیات اللوجستیة

توصیل األطعمة



وحدات المھارات القطاعیة

الھكلیة والمھام

الشراكة



األدوار الرئیسیة لوحدة المھارات القطاعیة

تحدید احتیاجات تنمیة المھارات في القطاع

تطویر حزم المعاییر المھنیة الوطنیة

تطویر وتنفیذ مشاریع الترخیص المھني

تطویر برامج التلمذة المھنیة القصیرة والطویلة األجل

تطویر األدلة التوجیھیة لبرامج التدریب وبرامج التعلم مدى الحیاة

تطویر أطر المؤھالت وأطر التقییم



ماذا تتعلم ؟

لماذا تتعلم؟كیف تتعلم؟

سوق العملالتعلیم والتدریب

مھن مھنیةمعاییر مؤھالت مناھج طلبة

المؤھالت المطلوبة
المؤھالت المطلوبة



األساس في نظام تنمیة المھارات: المعیار المھني

المعیار 
المھني 
الوطني

البحث والتطویر

الخریطة المھنیة تحلیل معلومات سوق العمل 
وتحلیل الفجوة في المھارات

برامج التدریب القائمة على الكفاءة
)التطویر واألعتماد(

التقییمات
)رخص مزاولة المھنة، شھادات خبرة(

القوى العاملة الماھرة 
تعزیز فرص (

)االختیار والتوظیف

وحدات المھارات القطاعیة
التطویر والتحقق

المدیریة العامة للتدریب
التنظیم واألعتماد



عملیة تطویر حزمة المعاییر المھنیة الوطنیة

استخدمات حزم المعاییر المھنیة الوطنیة

ودةتوفیر وسیلة فعالة إلدارة القوى العاملة وضبط الج•
ةلتصمیم البرامج التدریبیة والتعلیمیتقدیم إطار•
التوظیفعند وضع معاییر لالختیار•
ممارسة المھن/ وترخیص المھاراتتقییم•

حزمة المعاییر المھنیة

المعیار المھني•
)البرنامج(ھیكلة المؤھل متضمنة ھیكلة المنھاج •

1
التحقق من

طة المھنیةریالخ

2
تحدید األولیة

للمسمیات المھنیة 3
تطویر حزم

المعاییر المھنیة

4
التحقق من
سوق العمل

6
نشر المعاییر

المھنیة وادراجھا
بالسجالت
الوطنیة

5
عتماد من اإل

المدیریة العامة 
للتدریب

7
المراجعة الدوریة
لحزم المعاییر

المھنیة 



كیفیة دعم سوق العمل لوحدات المھارات القطاعیة

تحدید احتیاجات تنمیة المھارات في القطاع

الخریطة المھنیة، ومراجعتھا باستمرارالتعاون في تطویر•
ة بموجبھا مشاركة البیانات والتنبؤ بالموارد البشریة المطلوبة للمساعدة في تدریب وتأھیل القوى العاملة الوطنی•
في المسوحات الالزمة لتحلیل معلومات سوق العملالتعاون•

تطویر حزم المعاییر المھنیة الوطنیة
طنيالمشاركة في رسم الخرائط الوظیفیة عن طریق تسھیل االستطالعات المسحیة لتطویر المعیار المھني الو•
لضمان توافق المعاییر مع األدوار الوظیفیة للمھن المحددةالمشاركة في التحقق من صحة المعیار المھني الوطني•
المشاركة في مراجعة المعیار المھني الوطني عند الحاجة•



كیفیة دعم سوق العمل لوحدات المھارات القطاعیة

تطویر وتنفیذ مشاریع الترخیص المھني
) نطبق ذلكحیثما ی(التأكد من حصول العاملین بسوق العمل على رخص مزاولة المھنة بموجب المعاییر المھنیة الوطنیة •

تطویر برامج التلمذة المھنیة القصیرة والطویلة األجل
شركات ومؤسسات القطاعدعم برامج التدریب الوظیفي والتلمذة المھنیة في•

تطویر األدلة التوجیھیة لبرامج التدریب وبرامج التعلم مدى الحیاة
التدریبیة المعدة وفق المعاییر المھنیة الوطنیةالمشاركة في البرامج •

والتقییم المھنيجودة البرامج المھنیة تطویر األطر لضبط
الوطنیةتقدیم التغذیة الراجعة من مالحظات حول كفاءة الخریجین والمتدربین وفق المعاییر المھنیة•



المعايیر المھنیة الوطنیة 
وتطبیقاتھا
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Job role 26
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Job role 28
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Job role 30
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Job role 32

Job role 33

Job role 34

Job role 35

Job role 36
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Occupation 7

Job role 37

Job role 38

Job role 39

Job role 40

Job role 41

Job role 42

Occupation 8

Job role 43

Job role 44
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Job role 47
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عملیات 
الحفر 

بوالتنقی

عامل أرضي حفر آبار
عامل سطح جھاز الحفر
عامل برج جھاز الحفر

فاحص طین
غاز/ آبار نفط مساعد حفار

غاز/ حفار آبار نفط 
مسؤول الحفر 

عملیات 
الرفع 
لوالتنزی

)متحركةالرافعة ال(عملیات الرفع 
)الرافعة(عملیات الرفع 
)معدات مناولة تلسكوبیھ(عملیات الرفع 
)الرافعة الشوكیة(عملیات الرفع 
منصات عملیات الرفع المتحركة (عملیات الرفع 

MEWP(
)معدة حفر، رفع ونقل المواد(عملیات الرفع 

الصیانة 
الھندسیة

صیانة عامة / عامل میكانیكي 
صیانة آالت / عامل كھربائي 
أجھزة دقیقة/ عامل كھربائي 
صیانة عامة / فني میكانیكي 
صیانة آالت / فني كھربائي 
أجھزة دقیقة/ فني كھربائي 

المعايیر المھنیة الوطنیة وتطبیقاتھا



صیانة 
المنشآت 
الصلبة

ي فني صیانة المبان
يحرفي صیانة مبان
يعامل صیانة المبان

الصحة 
والسالمة 
والبیئة 
المھنیة

مزاول مھنة السالمة والبیئة والصحة
المھنیة

ھندسة 
الصناعة 
ةالمیكانیكی

آالت / مشغل مكائن 
مشغل مخرطة أوتوماتیكیة

عامل تجمیع خط اإلنتاج
یدویة فني خراطة
أوتوماتیكیةفني خراطة

فني تركیب وتجمیع آالت التشغیل
فني تركیب وتجمیع األنابیب 

اللحام 
عوالتصنی

لحام یدوي 
لحام آلي

صانع الصفائح المعدنیة
مجمع الصفائح المعدنیة
تصنیع الھیاكل المعدنیة
تصنیع األنابیب المعدنیة

المعايیر المھنیة الوطنیة وتطبیقاتھا



9 Months
VOCATIONAL 

TRAINING

9 Months
VOCATIONAL 

TRAINING

18 - 24 Months
ON JOB LEARNING

3 – 5 YEARS
SKILLED TECHNICIAN 

3 – 5 YEARS 
SUPERVISOR

High School 
Graduate 

PHASE

1

General Engineering
Foundation & HSE 

PHASE

3

ON-JOB Training

Workplace Assessment
Occupational Qualification

Continual Personal 
Development (CPD)

SENIOR 
TECHNICIAN 

Continual Personal 
Development (CPD)

SUPERVISOR 

SCREENING PROCESS

SPONSORSHIP PROCESS 

COMPETENT 
TECHNICIAN

PHASE

2

Specialization, 
Knowledge & Skills 

Development 



)غیر مؤھل(متقدم جديد
New entrants (unskilled 

candidate) 

استوفى شروط 
االلتحاق بالبرنامج 

التدريبي
Pass prerequisite 

requirements

االلتحاق بالبرنامج التدريبي المناسب
)مؤسسة تدريبیة معتمدة(

Carry out Appropriate level of training 
(Approved Training Provider) 

النھاية
End 

المسار التدريبي 
Training Path  

المسار التقییمي 
Assessment Path  

البداية
Start

التسجیل والتقییم المبدئي
Initial Registration and 

profiling

يستوفي متطلبات 
التقییم

Meeting the 
Assessment 

requirements

إجراء التقییم المناسب
)من قبل مراكز التقییم المعتمدة(

Carry out Appropriate Type of 
assessment

(Approved Assessment Centre)
Theory assessment 

االختبارات النظریة

Practical assessment

االختبارات العملیة

ھل تم اجتیاز
ح تقییم الكفاءة بنجا

Pass the Skill 
Certification 
Assessment 

يحال إلى صاحب العمل 
Referred to employer

أعادة التقییم  
Reassessment 

االلتحاق بالبرنامج التدريبي المناسب
Carry out Appropriate level of training 

إصدار بطاقة رخصة مزاولة مھنة
Issue License to Practice 

card 

* ال  /  No

ال  /  No

نعم  /  Yes

 /
م  

نع
Yes

نعم  /  Yes

نعم  /  Yes

HSE / Lifting Operation Training & Skill Certification Flow Diagram

* Available options for the candidate الخیارات المتوفرة للمتقدم

* ال  /  No



EMSSU Products & Services 
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National Occupational Standers (NOS) Training & Competency CardLabor Market Study

Training & Assessment Delivery Quality Assurance Career GuidanceTraining (TFE & TFD)

http://www.oglearninghub.om/
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