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هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن : ملخص

طالبًا وطالبة من طلبة التأهيل التربوي الملتحقين في جامعة نزوى في فصل ( 07)وقد تكونت عينة الدراسة من . الواحد والعشرين
وقد قام الباحثان بإعداد استبانة . والذين أنهوا مرحلة البكالوريوس من مختلف الكليات والجامعات العمانية 5702/5702خريف ال

المهارات والمعارف العامة، مهارات : فقرة موزعة على خمس مجاالت رئيسية وهي 25مهارات القرن الواحد والعشرين والتي تكونت من 
وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى . ات التواصل والتعاون، والمهارات التكنولوجية، والمهارات الحياتية والوظيفيةالتعلم واإلبتكار، ومهار 

كما . أن دور مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان متوسطاً 
ت التعليم العالي في إكساب خريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في المهارات أظهرت النتائج أن أكبر دور لمؤسسا

أما أقل دور لمؤسسات التعليم العالي في إكساب خريجيها مهارات . الحياتية والوظيفية، يليه مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم
كالوعي بقضايا العالم المحيط، والثقافة الصحية والبيئية، وثقافة المواطنة )مة ومعارف القرن الواحد والعشرين كان في المهارات العا

ولم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في دور مؤسسات التعليم العالي في إكساب . ،  يليها مهارات التعلم واالبتكار(وريادة االعمال
 .أو الكلية التي تخرج منها الطالبخريجيها مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين وفقًا للجامعة 

وقد أوصت الدراسة بأن تقوم مؤسسات التعليم العالي في سلطنة ُعمان بدمج وتضمين مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في 
عادة تصميم البرامج الجامعية لتتناسب مع متطلبات وحاجات السوق المحلي  .برامجها ، وا 

رن الواحد والعشرين، الجامعات العُمانية، مهارات التعلم واإلبتكار، مهارات التواصل والتعاون، المهارات مهارات الق: الكلمات المفتاحية
 .التكنولوجية، المهارات الحياتية والوظيفية
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