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في  نجحت  الكلية  أن  تبّين   ،2020-2017 االستراتيجية  الخطة  تقييم  بعد 
أهداف  مجموعة  فلكل  المحددة،  االستراتيجية  األهداف  جميع  تحقيق 
كلية  أن  إلى  ونظرا   .)100( الغايات  غالبية  تحقيق  تم  وقد  واضحة،  غايات 
السبعة  السنوات  في  إال  االكاديمية  برامج  تقدم  لم  للسياحة  عمان 
أجل  من  ضروري  المستويات  جميع  على  جذريا  تحّوال  فإن  الماضية، 

النمو.  من  التالية  مرحلتها  إلى  الكلية  دفع 

في  التنظيمية  الثقافة  وتطوير  تنمية  على  الكلية  تركيز  ينصب  لذلك، 
مع  أكبر  بشكل  »الملكية«  نهج  اتباع  على  الموظفين  وتشجيع  العمل؛ 
الداخلية  للتغيرات  االستجابة  في  االستقاللية  من  أكبر  بقدر  التمتع 
والمـــشاركة  الموظفيـــن،  قدرة  تعزيز  على  التركيز  مع  والخارجية، 
والتقييــــم،  والتعلم  التدريس  لعــمليات  مدمجـــة  مناهج  تطوير  في 
عمــــليات  في  اإلدارييـــن  الموظفين  مشاركة  تعزيز  إلى  باإلضـــافة 

القرار. صنع 

الخطة االستراتيجية 201٧ - 2020
)ملــــخص اإلنـــــجازات(
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بيئة السوق وخلفيتها

من  العماني  االقتصاد  على  وجلية  واضحة  بفوائد  السياحة  تعود 
ونلحظ  دوليا،  بالسلطنة  والتعريف  السياحة  وعائدات  التوظيف  حيث 
بها  المرتبطة  والقطاعات  السياحة  صناعة  تعزيز  على  متجددا  تركيزا 
عــــدًدا  الســــلطنة  وتشـــهد  االقتصادي،  التنويع  مبادرة  من  كجزء 
التي  والمرموقة  الضخمة  والفنـــدقية  السيـــاحية  المـــــشاريع  من 
في  الســــــياحي  االلقــطاع  وتنويع  تطوير  إطار  في  تنفــــيذها  يتم 

. لسلطنة ا

أكثر  السياحة  توفر  أن   2040 لعام  السياحية  عمان  استراتيجية  وتتوقع 
سيتمكن  وبذلك   .2040 عام  بحلول  السلطنة  في  عمل  موطن   500000 من 
قطاع السياحة من توفير فرص عمل في جميع ربوع السلطنة. وال يزال 
األولوية  ذات  األولى  الخمسة  المجاالت  ضمن  من  مكانة  يتصدر  القطاع 
والتي   2025-2020 العاشرة  الخمسية  التنمية  خطة  في  االحكومة  لدى 
لجائحة  السلبي  التأثير  من  الرغم  على  مؤخرا،  عليها  الموافقة  تمت 

السياحة. على  كورونا 

التي  المهنية  الدورات  وتطوير  تنويع  زيادة،  على  جهودها  الكلية  تركز 
تفرضه  الذي  الراهن  الوضع  على  وبناء  االقتصادي،  النمو  لدعم  تقدمها 
السياحة،  قطاع  في  الرئيسيين  المشغلين  عدد  وتقليص  كورونا  جائحة 
فإن الكلية تسعى وتعمل جاهدة على تعزيز معارف خريجيها وتوسيع 
والمالئمة  الضرورية  بالمهارات  وتزويدهم  والعملية  العلمية  آفاقهم 

المتغيرة. السوق  بيئة  و  اليوم  السياحة  لمواجهة تحديات صناعة 

يواجهها  التي  الصعبة  التحديات  مع  االستراتيجية  هذه  نشر  يتزامن 
بشكل خاص النمو المتوقع لقطاع السياحة والسفر في سلطنة عمان، 
للقطاع  المحتمل  والنمو  المخاطر  االعتبار  بعين  االستراتيجية  وتأخذ 
أن  المتوقع  ومن  المناسبة.  الحلول  إليجاد  ساعية   2025  -2021 خالل 
السلطنة  هدف  تحقيق  في  االستراتيجية  لهذه  السليم  التنفيذ  يساهم 
عالية.  كفاءة  وذات  وطموحة  مسؤولة  عاملة  قوة  توفير  في  المتمثل 
مع  تماما  تتوافق  االستراتيجية  هذه  ورسالة  رؤية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

للسياحة. السلطنة  استراتيجية  ورسالة  رؤية 
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قيم كلية ُعمان للسياحة

االلتزام باإلسهام في التعليم المتمركز حول المتعلم والذي يتمتع 
بمعايير جودة عالية

االعتراف بقيمة االبتكار في كافة جوانب العملية التعليمية

النتائج  جودة  لتطوير  وذلك  مستمرة  بصورة  الذاتي  بالتقييم  االلتزام 
على المستويين المؤسسي والفردي

الرغبة في العمل الجماعي  بروح الفريق واالحتفاء  بالتنوع الثقافي

االلتزام تجاه أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع لتحقيق أهداف 
المستدامة التنمية 

األكاديمية والمهنية المعايير 

اإلبــــــــــداع

المستــــــــمر التــــــطور 

التعاون والعمل الجماعي

االلتزام تجاه أصحاب المصلحة

يتحلى كافة أعضاء الكلية بالنزاهة واألمانة واحترام اآلخرين
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رؤيتنا و مهمتنا

مهمـــتنا

واستمرارا في أداء مهمتها وتحقيقا لرؤيتها، توقن كلية ٌعمان للسياحة 
المستمر  التعلم  تدعم  التي  المؤسسية  الثقافة  بأن  راسخا  يقينا 
الطالب  يتلقاها  التي  التعليم  لجودة  المستمر  التعزيز  باتجاه  والحراك 
ألمر حيوي وركيزة أساسية، ويعتمد نجاح هذا النهج باألساس على إتقان 

كل فرد لما يقوم به وما يقدمه.

محفزة  تعليمية  تجارب  توفير  خالل  من  وقدراتهم  ومهاراتهم  الطالب  معرفة  تطوير 
سوق  مع  بالتعاون  األكاديمية   واألنشطة  العلمية  البحوث  إعداد  في  تمكينهم  و 
المحلي  المجتمع  إفادة  بهدف  وذلك  المختلفة  التعليمية  والمؤسسات  العمل 
التطور  ظل  في  والمهنية  االحترافية  من  عاٍل  بمستوى  تتمتع  مخرجات  وإعداد 

القطاع. الذي يشهده هذا  المتسارع   العالمي 

المستدام  النمو  لدعم  به   يتصل  وما  السياحي  للتعليم  الرئيسي  المزّود  تكون  أن 
السلطنة.  في  السياحة  لقطاع 

رؤيــــــــتنا
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مقدمة

التشغيلية  الناحية  من  جوهرية  تغييرات  و2017   2013 بين  الكلية  شهدت 
للغاية  مهمة  تعاونية  شراكة  إليه  أضيفت  والذي  الكلية  ملف  وتطوير 
ومتميزة مع جامعة دبلن للتكنولوجيا، بإيرلندا )TU Dublin(، مما مّكن 
البكالوريوس  مستوى  حتى  الدراسة  من  للسياحة  ُعمان  كلية  طالب 

)BSc( ألول مرة.

وفي أكتوبر 2017، أعطت وزارة التعليم العالي )اآلن وزارة التعليم العالي 
لكلية  العلميــــة  الدرجات  منح  صالحيات  واالبتكار(  العلمي  والبحث 
والبكالوريوس  الدبلوم  شهادات  بمنح  لها  يسمح  مما  للسياحة  ُعمان 

بها. الخاصة 

وفي 2020، تم اختتام الخطة اإلستراتيجية )2017-2020(، حيث قرر مجلس 
جديدة  إستراتيجية  خطة  تطوير  على  التركيز   2020 مارس  في  اإلدارة 

الكلية لتحقيقها. 2021-2025 تقوم على أهداف واضحة وجلية وتقود 

التعريفات واالختصارات
للسياحة تحقيقه ُعمان  تأمل كلية  الرؤية: ما 

الغرض األساسي من كلية ُعمان للسياحة المهمة: 
الكلية تدعمها  جوهرية  مبادئ  القيم: 

االستراتيجية الخطة  فترة  بانتهاء  تحقيقها  والمراد  بها  المرتبطة  المخرجات  و  التركيز  مجاالت  اإلستراتيجية:  األهداف 
)االستراتيجية( التنظيمية  أهدافها  تحقق  حتى  لبلوغها  جاهدة  للسياحة  ُعمان  كلية  تسعى  محددة  مخرجات  الغايات: 



التعليمية  المؤسسة  لتصبح   ،2001 عام  في  للسياحة  عمان  كلية  أنشئت 
في  الكلية  وتقع  بالسلطنة.  والضيافة  السياحة  قطاع  في  الرائدة 
توفر  حيث  العرفان،  مدينة  من  بالقرب  مسقط  الُعمانية  العاصمة  قلب 
إلى تطوير  التي تهدف  البرامج والدورات  مجموعة متنوعة ومتكاملة من 
الفعاليات  السياحة، والضيافة، وإدارة  البشرية في مجاالت  الموارد  وتنمية 

والقطاعات العديدة المرتبطة بها.

تسعى كلية ُعمان للسياحة -التابعة لمجموعة الشركة العمانية للتنمية 
السياحية )عمران(- أن تكون الرائدة في مجال التعليم السياحي لتدعم 
مع  يتماشى  بما  السياحة  صناعة  مجال  في  والنهوض  التقدم  بذلك 
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رؤية  ومرتكزات  أهداف  جانب  إلى   ،2040 للسياحة  العمانية  االستراتيجية 
ُعمان 2040.

إطار  في  مثرية  عالمية  تعليمية  بيئة  لطالبها  للسياحة  عمان  كلية  توفر 
عاملة  بقوى  السلطنة  في  والضيافة  السياحة  قطاعي  لرفد  سعيها 
الكلية  العمل في  متحمسة ذات نظرة مستقبلية مشرقة. ويضم فريق 
الجميع،  متناول  في  دراسية  رسوًما  الكلية  وتتقاضى  مختلفة،  جنسية   16
مع َخيار الدراسة بدوام كامل أو جزئي، ودراسة اللغتين الفرنسية واأللمانية 
األكاديمية  البرامج  جميع  بأن  علمًا  المتنوعة،  مناهجها  مجموعة  ضمن 

.)TU Dublin( للكلية معتمدة من جامعة دبلن للتكنولوجيا، بإيرلندا

حول كلية ُعمان للسياحة



الخطة االستراتيجية
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التنفـــــيذي الملـــخص 


