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 وزارة التعليم العالي، سلطنة عمان

 كليات العلوم التطبيقية

  االستراتيجيةالخطة 

2015-2020  

 

 الرسالة

 خدما يمللتوظيف ب هيئ مخرجاتهاوت ،العمل سوقالحتياجات  تستجيبتوفير برامج ذات جودة عالية  يرسالة الكليات ه

 تحقيق التنمية المستدامة.هم في الخطط التنموية الوطنية ويس

 الرؤية

 حتياجاتاعية لالعملية وإبد لتوفير حلوعبر ، بالسلطنة للعلوم التطبيقية مركزبها كالوطني االعتراف تطمح الكليات لكسب 

 المحلية والوطنية الدائمة التغير.

 القيم

ستدامة نتاجها لرفد متطلبات التنمية المإ التي يهدف قطاع التعليم العالي إلىينبغي أن تكون المخرجات ذات الجودة العالية 

القيم األساسية التالية:متشبعة ببالسلطنة   

 المهنية 

  الشفافية 

 الوالء 

 اإلبداع 

 شراكةال 

 تطبيق المعرفة 

 التوجه الخدمي 
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األساس المنطقي –األهداف اإلستراتيجية   

: تحسين كفاءة نظام الحوكمة واإلدارة1الهدف اإلستراتيجي   

لتغيرات لستجابة واال، التي تقدمهاعلى التطوير والتحسين المستمر للخدمات الكليات  قدرة لدعمسيتم مراجعة نظام الحوكمة واإلدارة 

 على إدارة شؤونها بكفاءة ومسؤولية. تهاقدر وكذلك دعم، العالمبالسلطنة و واالقتصادية االجتماعية

: تأمين مصادر تمويل مستدامة2الهدف اإلستراتيجي   

 لتنويع هادوجهفإنها مطالبة ببذل أقصى من الحكومة، على الرغم من أن الكليات ستواصل الحصول على غالبية مواردها المالية 

مقابل رسوم معينة وتقديم خدمات  تفعيل مبادرات مثل أنشطة ريادة األعمال ومواردها عبر استثمارالدخل الخاصة بها  مصادر

 .مالية

تحقيق الجودة في عملية التعليم والتعلم: 3الهدف اإلستراتيجي   

احتياجات ع ماستراتيجيا  ومالءمتها تها وتعديلهاراجعتم موست ،االعتمادهيئات قبل برامج كليات العلوم التطبيقية من  يتم اعتمادست
امج والتخصصات بكافة البر ألحدث الوسائل والتقنيات التعليمية المنهجي تطبيقينبغي على الكليات أن تضمن الحيث أنه سوق العمل.  

سوق ة من المهارات العامة أو مهارات األساسية، على الطالب امتالك مجموع التخصصيةمهارات الالتي تطرحها. وباإلضافة إلى 
 التي تحسن مهاراتهم التخصصية. العمل

تحسين معدالت جذب واستبقاء الطالب: 4الهدف اإلستراتيجي    

 

 االقتصاديةو االجتماعية التنمية في األهمية بالغمعدالت القبول والنجاح في قطاع التعليم العالي لشريحة واسعة من السكان أمر  بما أن
العمرية  فئةالمن طالب  %50كافة مؤسسات التعليم العالي بما فيها كليات العلوم التطبيقية السعي لضم ما يقارب فإن على للسلطنة، 

 وفقستمر مالتعليم نظام اللطالب األكفاء في بين ا االستبقاء رفع نسب نحولى السعي إم، باإلضافة 2030سنة بحلول العام  18-24
 نموذج التعلم مدى الحياة. 

والصناعة المدني : تحسين العالقة مع قطاعي المجتمع5الهدف اإلستراتيجي    

من خالل التواصل والحوار المستمر وتبادل األفكار واآلراء.  من مجتمعاتها المحلية ال يتجزأينبغي على الكليات أن تكون جزء 
 اهلتحسين أوضاع لصناعات المحليةلوالمساعدة م العون سوق العمل المحلي وتقدالفعلية لحتياجات الاتواكب أن على الكليات و

 الحالية. 

: تعزيز هوية الخريجين6الهدف اإلستراتيجي    

 متوازنة ينبغي أن تهدف إلى تعزيزفإن التجربة الجامعية ال، الرياديةطالب وتطوير مهاراتهم لا توسيع دائرة معارفباإلضافة إلى 

طنية على ترجمة االلتزامات الو اأن يكون قادركذلك لقيم العالمية، ولتقدير ال مقدار أكبر منوتسليحه ب لديهحساس المواطن المسؤول إ

   .ولإلنسانية جمعاءوطنه ومؤسسته والعالمية إلى أعمال مفيدة ل
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 األهداف اإلستراتيجية  

 واإلدارةتحسين كفاءة نظام الحوكمة  : 1الهدف اإلستراتيجي 

  الرسالة والرؤية والقيمكمة واإلدارة مع وتوافق أنظمة الح     1.1

 تطوير وتطبيق ومراجعة السياسات واإلجراءات     2.1

 تطبيق سياسة فعالة لتطوير الموارد البشرية                                3.1

 حتية بالكلياتلمرافق والبنى التاتحسين استخدام     4.1
 

  تأمين مصادر تمويل مستدامة  :2الهدف اإلستراتيجي 

  تمويلتنويع مصادر ال    1.2

 زيادة كفاءة نظام إدارة الخدمات والمرافق بالكليات    2.2
 

  تحقيق الجودة في عملية التعليم والتعلم : 3لهدف اإلستراتيجي ا

 عالية وتنفيذها والمحافظة عليها برامج ذات جودة تطوير    1.3      

تطوير طرق تقييم فعالة    2.3  

ضمان جودة أعضاء الهيئة األكاديمية    3.3  

 رفع الروح المعنوية ومعدالت االستبقاء ألعضاء الهيئة األكاديمية    4.3     

 وتحقيق المعايير الدولية البرامجيالمؤسسي االعتماد  الحصول على    5.3     

 تعزيز البحث العلمي وضمان جودة مخرجاته بالكليات:  6.3     

 

 

 تحسين معدالت جذب واستبقاء الطالب : 4الهدف اإلستراتيجي  

 جذب الطالب األكفاء    1.4

 تعزيز العالمة التجارية للكليات    2.4

 تحسين معدالت توظيف الخريجين    3.4

 تحسين خدمات الدعم الطالبي     4.4
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 اتتحسين العالقة مع المجتمع والصناع : 5الهدف اإلستراتيجي  

 ن العالقة مع قطاع العمل والصناعةيتحس    1.5

 ن العالقة مع المجتمع يتحس    2.5

 ن عالقات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي األخرى يتحس   3.5

 

 

 تعزيز هوية الخريجين  :6الهدف اإلستراتيجي  

 بالوطن االعتزازوغرس الهوية الوطنية     1.6

 غرس احساس الوالء المؤسسي والوطني والقيم اإلنسانية    2.6
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 : تحسين كفاءة نظام الحوكمة واإلدارة 1الهدف اإلستراتيجي 

 واإلدارة مع الرسالة والرؤية والقيم ةكموتوافق أنظمة الح 1.1

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 

 معايير وإجراءات التقييم تطوير  (أ)
 تقييم رسمي لمجلس األمناء  (ب)
 وتحليلهانتائج رفع تقرير بال (ت)

 

 الجهاز الحكومي للكلياتدور  مراجعة 1.1.1

 

  معايير وإجراءات التقييمتطوير  (أ)

 اإلدارةأنظمة ر ومهام ادوأمراجعة    2.1.1  سؤولياتلوظيفي والممراجعة التوصيف ا (ب)

 بالكليات

  عملتشكيل فرق  (أ)

 لكل وظيفةاألداء معايير تقييم تطوير  (ب)

 ءاألداإجراءات تقييم إعداد  (ت)

 أنظمة فعالة لتقييم أداء الكليات تطوير 3.1.1

 

 الخطة التشغيلية للكليات تطوير  (ث)

 خطط العمل لألقسام والمراكز بالكليات بلورة  (ج)
  تقارير التنفيذإعداد  (ح)

وتنفيذ الخطط التشغيلية وخطط  تطوير 4.1.1

 العمل

 سياسة التواصل واإلجراءات المصاحبة لهاإعداد  (أ)

 نظام للتغذية الراجعة إعداد  (ب)

 ورفع تقرير بهمستوى الرضا قياس  (ت)

 

 نظام تواصل فعال وضع 5.1.1

 

تطوير وتطبيق ومراجعة السياسات واإلجراءات 2.1         

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 سياسة إدارة السياسات واإلجراءات المصاحبة بلورة  (أ)
 وتوزيعهدليل السياسات نشر  (ب)
 

 إلدارة السياسات إطار تطوير 1.2.1

دراسة لمعرفة احتياجات الكليات من السياسات الجديدة تقام بشكل  (ت)

 دوري
 إجراءات الرصد والمراجعة/ معدة (ث)

  السياسات واإلجراءات تتم مراجعتها بشكل دوري (ج)

مراجعة وتحديث ومراقبة تطبيق  2.2.1 (ح)

 السياسات واإلجراءات )الحالية والجديدة( 
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                             تطبيق سياسة فعالة لتطوير الموارد البشرية 3.1      

 اإلستراتيجيات مؤشرات األداء

 وتطبيقهف الوظيفي يوصتالمراجعة  (أ)

 توافق الوصف الوظيفي مع متطلبات الوظيفة  (ب)
 كافة الموظفين على اطالع بمهامهم الوظيفية (ت)

ف الوظيفييوصتوتنفيذ ال مراجعة 1.3.1  

 نظام أكثر شفافية لتقييم األداء الوظيفي تطوير  (أ)
 ن على اطالع على معايير ومحتوى النظام الجديدكافة الموظفي (ب)
 لتحسين أداءه الوظيفيتقارير األداء تبلغ للموظف وتستخدم  (ت)
  نظام للتظلم الوظيفيتبني  (ث)

اء أكثر شفافية لتقييم األدوتبني نظام  تطوير 2.3.1

 الوظيفي

 تبني نظام للمكافآت أكثر فعالية وعدالة  (أ)
وتبني نظام لمكافأة األداء المتميز تطوير 3.3.1 معايير مكافأة التميز محددة بدقة ومعلنة لكافة الموظفين (ب)  

 سياسة وخطة للتنمية المهنية تطوير  (أ)
 لتنمية المهنية ميزانية مناسبة لبرامج اتخصيص  (ب)
 متطلبات الوظيفةببرامج التنمية البشرية ربط  (ت)

 ي المهن نميةوتنفيذ سياسة وخطة للت وضع 4.3.1

 

 

والبنى التحتية بالكليات لمرافقااستخدام  تحسين 4.1      

 االستراتيجيات مؤشرات األداء

 االحتياجات التعليمية د يتحد (أ)
البنية التحتية مع االحتياجات التعليمية توافق 1.4.1 المرافق والبنى التحتية المناسبةتوفير  (ب)  

 سياسات وإجراءات إدارة المرافق/ معدة (ت)
 خطة لالستخدام األقصى للمرافق والبنى التحتية /معدة (ث)
الحالية  التكاليف حيث لصيانة واستدامة المرافق من خطط (ج)

 والمستقبلية
 آلية لقياس كفاءة أداء المرافق من حيث التصميم والتشغيل (ح)

تحسين إدارة المرافق 2.4.1   

 إدارة خدمات الدعم العام  لتحسينخطة إعداد  (خ)
خدمات الدعم العام تحسين 6.4.1 وتحليلها االستخدام تجميع إحصائيات (د)  
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 تمويل مستدامة: تأمين موارد  2الهدف اإلستراتيجي 

 تمويلتنويع مصادر ال 1.2

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 التمويللوائح تنويع مصادر إعداد  (أ)
تمويلتنويع مصادر الخاصة بلوائح  تطوير 1.1.2 التمويلمصادر تنويع نظام مناسب إلدارة وضع  (ب)  

  المدفوعةنظام الدراسات العليا اعتماد  (أ)
باب الدراسات العليا مقابل رسوم  فتح 2.1.2

 دراسية

 نظام قبول الطالب من خارج السلطنة بالرسوم الدراسية تطوير  (أ)
نظام لقبول الطالب من خارج  اعتماد 3.1.2 النظام تم تسجيل طالب من خارج السلطنة على أساس هذا (ب)

 مقابل رسوم دراسيةالسلطنة 

 برامج التعليم المستمر تصميم وتنفيذ  (أ)
 ات والصناع المدني المجتمع منتفعين منتسجيل  (ب)
 مخصص لمتابعة برامج التعليم المستمر /قسمحدةإنشاء و (ت)

برامج التعليم المستمر للمجتمع  إعداد 4.1.2

 وقطاع العمل

  حصلةالم ماليةمصادر الالسياسات وإجراءات إلدارة تطوير  (أ)
 بأنشطة ربحيةخطة للبدء  (ب)
 انطالق عدد من األنشطة الربحية (ت)

ربحية جديدةأنشطة  تطوير 5.1.2  

 ستشارات إعداد الئحة ا (أ)
  لالستشاراتمركز إنشاء  (ب)
 اريةوالتجة يالصناع للمؤسسات االستشاريةالخدمات نظام بدء العمل ب (ت)
 المنتفعين بالخدمةرضا رصد مؤشر  (ث)

ستشارية مقابل الخدمات انظام ال وضع 6.1.2

للمؤسسات الصناعية والتجارية رسوم 

 المحلية

 ثهاوتحديالمحلي  المجتمع تسويقها لدىقاعدة بيانات للمرافق وإعداد  (أ)

 ادوري
 عدد طلبات استخدام المرافقارتفاع  (ب)
 عائد استخدام المرافق ارتفاع  (ت)

اتمرافق الكلي تأجير 7.1.2  

 معايير لتوزيع المصادر المالية معدة (أ)
 تنفيذ توزيع المصادر المالية بحسب األولويات (ب)
 آليات المتابعة معدة (ت)

تخطيط وتنفيذ ومتابعة المخصصات 2.8.2  

  إنشاء مراكز للمشاريع اإلبداعية (أ)
  مشاريعالدعم الصناعي للالحصول على  (ب)
 في هذه المشاريعمجموعة من الخريجين والطالب مشاركة  (ت)
 منتجات ال تسويق (ث)
 مشاريعهم الخاصةبعض الخريجين لافتتاح  (ج)

حاضنات )للمشاريع اإلبداعية(  إنشاء ( 9.2.2)  

 

 زيادة كفاءة نظام إدارة الخدمات والمرافق بالكليات 2.2

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 الفرعيةالخدمات تحديد    (أ)
 الفرعيةخدمات إعالن مناقصات لل (ب)
  فرعيةالخدمات التوقيع عقود لعدد من  (ت)

. التعاقد مع مؤسسات خارجية لتوفير 1.2.2

  لكليات ل فرعيةالالخدمات 
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 : تحقيق الجودة في عملية التعليم والتعلم  3الهدف اإلستراتيجي 

 وضع وتطبيق والمحافظة على برامج ذات جودة 1.3

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 السياسات واإلجراءات المصاحبة إعداد  (أ)
 األقسام األكاديمية على إطالع بكافة اإلجراءات (ب)
 مقترح النظام على المجلس األكاديميعرض  (ت)

ومراجعة البرامج  تطويرنظام ل إعداد 1.13

 األكاديمية

  يةمهارات البحثتحديد ال (أ)
 عام تلك المهارات كمتطلبب تمهيديمقرر وضع  (ب)
 بها لطالبوتعريف اأفضل ممارسات البحث  سويقت (ت)

مهارات البحث لدى الخريجين  دعم 3.12.  

 الذاتي مجموعات التعلم الطالبيتكوين  (أ)
  م المتمحور حول الطالبيالتعل نهج اعتماد 3.13. مة لعملية التعلم والتقييمالطالبية كأداة مهالمشاريع اعتماد  (ب)

 

 تقييم فعالة آليات تطوير 2.3

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 مركز أو وحدة للتقييمتأسيس  (أ)
 طرق التقييم مع األهداف التعليمية  لمواءمةآلية تطوير  (ب)
 دراسة لتوضيح مدى تغطية طرق التقييم لألهداف التعليمية إعداد  (ت)

طرق التقييم مع األهداف التعليمية  توافق 1.2.3

 للمقرر

 المهارات والقدرات الطالبيةتحديد  (أ)
المهارات المختلفة قياس جميع طرق التقييم لضمان مراجعة  (ب)

 للطالب 

المهارات والقدرات المختلفة  تضمين 2.2.3

التقييمفي طرق للطالب   

 الممكن استخدامها حصر طرق التقييمدراسة لإعداد  (أ)
عة عدد من طرق تابوتطبيق وم تطوير 3.2.3 مدى استخدام طرق التقييم المختلفة درستلجنة تقييم البرنامج  (ب)

 التقييم

 إجراءات تصحيح موحدةبلورة  (أ)
 أدوات التقييمأعضاء الهيئة األكاديمية على استخدام تدريب  (ب)
 اتالتقييم في توصيف المقررأدوات تضمين  (ت)
 بشكل واضح  ةآليات تظلم الطالب عن الدرجات معلن (ث)

تقييم  فيآليات وإجراءات شفافة  اعتماد 4.2.3

   أعمال الطلبة

 اإلجراءات الخاصة باالمتحانات إعداد  (أ)
 آمنة إلجراءآليات سليمة ووتنفيذ  تطوير 5.2.3 إجراءات جديدة لالمتحانات تعد  االمتحاناتلجنة  (ب)

 االمتحانات

 النظيرةالمؤسسات تحديد  (أ)
اإلجراءات الخاصة باالمتحانات مناظرة 6.2.3 الفرق المشتركةتشكيل  (ب)  

 جودة أعضاء الهيئة األكاديمية ضمان 3.3

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 لتوظيفلسياسة وإجراءات إعداد  (أ)
 سياسة وإجراءات التوظيف على الموقع اإللكترونينشر  (ب)
متوافقة مع  اختيارهمخصائص أعضاء الهيئة األكاديمية الذين تم  (ت)

 معايير التوظيف

معايير التوظيف اعتمادو وضع 1.3.3  

 تقييم أعضاء الهيئة األكاديميةلسياسة وإجراءات إعداد  (أ)
  متقارير تقييمه األكاديمية بمحتوىإبالغ أعضاء الهيئة  (ب)
 ومراجعتهاعضاء الهيئة األكاديمية أ تحسين أداءخطط مناقشة  (ت)

آليات لتحسين أداء أعضاء  اعتمادو وضع 2.3.3

 الهيئة األكاديمية
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 سياسة وإجراءات التنمية المهنية ألعضاء الهيئة األكاديمية وضع  (أ)
دراسة لمعرفة االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة إعداد  (ب)

 تحديد احتياجاتهماألكاديمية و

خطط تنمية مهنية ألعضاء الهيئة  وضع 3.3.3

 األكاديمية

 سياسة وإجراءات ترقيات أعضاء الهيئة األكاديميةاعتماد  (أ)
نظام فعال للترقيات  تبني 4.3.3  معايير شفافة وواضحة للحوافزاعتماد  (ب)  

 

 

 

 ألعضاء الهيئة األكاديميةومعدالت االستبقاء رفع الروح المعنوية  4.3

مؤشرات األداء   االستراتيجيات 
 شفافة للمكافآتوسياسة واضحة وضع  (أ)

والحوافز وتنفيذ نظام شفاف للمكافآت وضع 1.4.3   

 التدريسي  سياسة للعبءإعداد واعتماد  (أ)
وتنفيذ سياسة فعالة للعبء التدريسي وضع 2.4.3  

 أعضاء الهيئة األكاديمية  شكاوىسياسة لتظلم/إعداد ونشر  (أ)
 ىوتنفيذ سياسة فعالة لتظلم/شكاو وضع 3.4.3

 أعضاء الهيئة األكاديمية

 قنوات التغذية الراجعة إعداد  (أ)
التغذية الراجعة من أعضاء الهيئة  تضمين 4.4.3 نتائجها قيوثتوتم التغذية الراجعة تحليل   (ب)

 األكاديمية في عملية اتخاذ القرارات

 

 وتحقيق المعايير الدولية البرامجيالمؤسسي واالعتماد  الحصول على 5.3

مؤشرات األداء   االستراتيجيات 
 ضمان الجودة في الهيكل التنظيمي للكلياتتضمين  (أ)
 سياسات وإجراءات ضمان الجودة تطوير   (ب)
 بشكل دوري إعداد تقارير ضمان الجودة  (ت)

نظام ضمان الجودة بناء 1.5.3   

الشرائح معايير الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي لكافة شرح  (أ)

 بالكليات
 التي تنطبق على الكلياتالمعايير تحديد   (ب)
اندة واألكاديمية المسألعضاء الهيئة األكاديمية برامج تدريبية تنظيم   (ت)

 حول معايير الهيئة واإلدارية

   الهيئة  معاييرمع  البرامج والمقررات مواءمة 2.5.3

 العمانية لالعتماد األكاديمي

إعداد قاعدة بيانات بمؤسسات التعليم العالي الدولية التي تقدم برامج  (أ)

 مماثلة 
 تشكيل لجان مشتركة للمناظرة  (ب)

مناظرة معايير البرامج األكاديمية بالكليات مع  35.3.

 المعايير الدولية
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 تعزيز البحث العلمي وضمان جودة مخرجاته بالكليات:  6.3

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
  أن تكون اللوائح معدة. (أ)
وضع اإلجراءات التي تنظم تطبيق اللوائح  (ب)

 والسياسات.

للبحث  اإلدارة الفاعلة اللوائح المنظمة التي تضمنإعداد  3.6.1

.العلمي  

عدد المشاريع البحثية في القطاعين العام  (أ)

 والخاص.
عدد البحوث العلمية الممولة من مجلس البحث  (ب)

 العلمي.

الوطنية خطط التنمية توافق البحث العلمي بالكليات مع  2.3.6 

 واحتياجات قطاعي المجتمع والصناعة.

 عدد جهات التمويل. (ت)
عدد المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية للبحث  (ث)

 العلمي.

إيجاد مصادر تمويل متعددة للبرامج البحثية وتعزيز البنية  3.3.6

 التحتية للبحث العلمي بالكليات. 

 عدد البرامج المنفذة خالل عام أكاديمي. (أ)
وضع برامج لتعزيز مهارات البحث العلمي لدى أعضاء الهيئة  4.3.6 عدد الملتحقين بالبرامج المنفذة. (ب)

 األكاديمية

 عدد المؤتمرات والندوات التي تم تنظيمها. (أ)
المشاركة  تعدد المؤتمرات والندوات التي تم (ب)

 فيها.
اللذين حضروا عدد أعضاء هيئة التدريس  (ت)

 بالندوات والمؤتمرات.
عدد أوراق البحث العلمي المنشورة بالعام  (ث)

 األكاديمي.

لقاءات المشاركة في المؤتمرات والندوات والودعم  التنظيم 3.6.5

.العلمية على الصعيد الوطني والدولي  

 : تحسين معدالت جذب واستبقاء الطالب 4الهدف اإلستراتيجي 

 جذب الطالب األكفاء 1.4

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 لجنة لمراجعة معايير وشروط قبول الطالب بالكليات تشكيل  (أ)
 إعداد آلية للتقييم   (أ)
 تحليل وتوثيق نتائج التقييم   (ب)

معايير القبولوتقويم  مراجعة 1.1.4  

توافق متطلبات برنامج السنة التأسيسية بالكليات مع المعايير الوطنية  (أ)

توافق برنامج السنة التأسيسية مع المعايير  2.1.4 لبرنامج السنة التأسيسية

 الوطنية للسنة التأسيسية

 

 

 العالمة التجارية للكليات تعزيز 2.4

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 شعار للكليات تصميم  (أ)
 والدعاية للكليات ترويجللجنة لتشكيل   (ب)
  ترويجيةالحملة البدء   (ت)

للكليات ترويجيةوتنفيذ حملة  تخطيط 1.2.4  

 فريق لتصميم الموقع اإللكتروني تشكيل  (أ)
موقع إلكتروني للكليات تطوير 2.2.4 الموقع اإللكتروني تفعيل   (ب)  

 سياسة وإجراءات لمتابعة الخريجين إعداد  (أ)
شبكة لمتابعة الخريجين تشكيل 4.23. للخريجين  جمعيةتشكيل  (ب)  
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 ستضافة المتحدثين النموذجيينالالنظام سياسة وإجراءات إعداد  (أ)
نموذجيين الستضافة متحدثينخطة  وضع 4.24. المعتمدةخطة تنفيذ ال (ب)  

 

 

معدالت توظيف الخريجين تحسين 3.4   

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 رض الوظائفاخطط سنوية لمعإعداد  (أ)
والمشاركة في معارض الوظائف التنظيم 1.3.4 معارض الوظائفتنظيم   (ب)  

 التفرغسياسة وإجراءات سنة إعداد  (أ)
 فرغخطط سنوية لتنفيذ سنة التإعداد   (ب)
 معها  المحتملة والتواصلالتدريب تحديد مؤسسات   (ت)

فرغ لتا سنةنظام لتبني سياسة  وضع 2.3.4

 للطالب التدريبي 

 سياسة وإجراءات التبادل الطالبي الدولي إعداد  (أ)
 قسم/وحدة مركزية للتبادل الطالبي إنشاء  (ب)
 مسؤول عن برامج التبادل الطالبي معين بكل كليةموظف  (ت)
 مذكرات للتعاون مع مؤسسات تعليم عالي دولية موقعة (ث)

في برامج التبادل الطالبي الدولية المشاركة 3.3.4  

 سياسة وإجراءات تدريب الطالب إعداد  (أ)
 ة المستضيفةوالخاص ةالحكومي بالمؤسساتقائمة إعداد  (ب)
 خطة لتدريب الطالب إعداد وتنفيذ  (ت)
 وتحليلهاالمؤسسات المستضيفة التغذية الراجعة من جمع  (ث)

برامج التدريب الطالبي مع دراسة كفاءة  4.3.4

 مؤسسات القطاع العام والخاص

 

 

 

خدمات الدعم الطالبي تحسين 4.4  

 االستراتيجيات مؤشرات األداء

   واإلجراءات ةالسياسإعداد  (أ)
 الجهة المسؤولة تحديد   (ب)
 احصائيات التخرج السنوية توثيق   (ت)

التقدم األكاديمي  تتبعنظام  تحسين كفاءة 1.4.4

 للطالب

 سياسة وإجراءات اإلرشاد األكاديمي إعداد  (أ)
 ن على عملية اإلرشاد األكاديميين األكاديمييالمرشدتدريب   (ب)
 األدلة اإلرشادية واإلجراءات للطالبإعالن   (ت)
التغذية الراجعة واالحصائيات الخاصة بكفاءة اإلرشاد جمع وتحليل   (ث)

 األكاديمي 

كفاءة نظام اإلرشاد األكاديمي تحسين 2.4.4  

 الطالبي  لإلرشادمكتب إعداد  (أ)
 ن يالمرشدتعيين  (ب)
 تحليلهاالتغذية الراجعة وتوثيق  (ت)

الطالبي )النفسي( لإلرشادنظام  بناء 4.3.4  

 اللوائح والقوانين الخاصة بالدعم المالي للطالب مراجعة  (أ)
 سياسة وإجراءات الدعم المالي للطالبإعداد  (ب)
 لطالب داخل الكليات تحديد مجاالت توظيف ا (ت)

فرص دعم مالي للطالب توفير 4.4.4  

 النظيرةمؤسسات التعليم العالي تحديد  (أ)
بالكليات مع بي خدمات الدعم الطال مناظرة 5.4.4 مشتركة تشكيل لجان  (ب)

 أخرى مؤسسات تعليم عال
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 : تحسين العالقة مع قطاعي المجتمع والصناعة  5الهدف اإلستراتيجي 

 ن العالقة مع قطاع العمل والصناعةيتحس 1.5

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 ةوإبداء الرغبمجاالت اهتمام الكليات للتعاون مع القطاع الصناعي تحديد  (أ)
 من قطاع الصناعة  نالختيار مدرسيآلية إعداد   (ب)
 برنامج تعريفي للمدرسين المختصين من قطاع الصناعة إعداد   (ت)
 أداء هؤالء المدرسين متابعة وتقييم   (ث)

)أستاذية  وتطبيق ومتابعة برنامج بناء 1.1.5

  الممارسة(

 المنهج الدراسيتضمينها في مهارات ريادة األعمال وتحديد  (أ)
مهارات ريادة األعمال لدى الطالب تحسين 2.1.5 تقييمهامهارات ريادة األعمال ومشاريع طالبية حول عرض   (ب)  

 الكليات وقطاع الصناعة بين ينالباحث حركةجهة لتنظيم تحديد  (أ)
 المتاحة من الكليات وقطاع الصناعة  واردالمتحديد   (ب)
 توثيق عقود تعاون وشراكة  (ت)

     ياألكاديم ينالقطاع حركة الباحثين بين دعم 3.1.5

 والصنـــاعي

  االستشاراتالئحة اعتماد  (أ)
  االستشاراتمجاالت تحديد   (ب)
  والترويج لهاالستشارات امقترحات صياغة   (ت)

ستشاراتإطار لال توفير 5.14.  

 مراكز التدريب بالكليات إنشاء (أ)
 توفيرهاو للمراكزالمطلوبة ضبط الموارد  (ب)
 البرامج التخصصية لقطاع الصناعة تصميم وتنفيذ  (ت)

 تلبيبرامج تخصصية قصيرة  طرح 5.1.5

 المحلية العمل والصناعة احتياجات قطاع

 

 العالقة مع المجتمع  تحسين 2.5

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 مع المنظمات غير الحكوميةتواصل آلية للوضع  (أ)
 مع المنظماتمجاالت التعاون تحديد   (ب)
 برامج التعاون إعداد   (ت)

ببرامج تعاون مع المنظمات الغير  البدء 1.2.5

 حكومية 

 احتياجات المجتمع المحلي تحديد  (أ)
 لتنفيذ البرامجالمطلوبة ضبط وتوفير الموارد   (ب)
 البرامج الصيفية تسويق   (ت)
 الزمنية للبرامج الصيفية إعداد الرزنامة  (ث)

برامج تتوافق مع احتياجات المجتمع  طرح 2.2.5

 المحلي

المجتمع  يستخدمها التي يمكن أنت حصر للمرافق والتسهيال (أ)

 المحلي
 مرافق الكليات للمجتمع المحليتوفير   (ب)

مرافق وتسهيالت يستخدمها المجتمع  توفير 4.2.5

 المحلي

 /العمليتجريبياللجنة للبحث تشكيل  (أ)
 توفيرهاالمطلوبة و واردالمتحديد   (ب)
هذا  االنخراط فيعلى التدريسية أعضاء الهيئة تشجيع   (ت)

 النوع من البحوث

/العمليةلتجريبيةبحوث اقاعدة لل بناء 5.2.5  

 عالقات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي األخرى  تحسين 3.5

 االستراتيجيات مؤشرات األداء

 السياسات واإلجراءاتإعداد  (أ)
 قاعدة بيانات للممتحنين الخارجين تطوير   (ب)
 لالمتحانات الخارجية معد برنامج زمني (ت)

نظام الممتحن الخارجي إنشاء 1.3.5  
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 خطة لألنشطة المشتركة وضع  (أ)
 لية المشتركة ماال واردالمتخصيص  (ب)
 التغذية الراجعة توثيق وتحليل  (ت)

أنشطة مشتركة بالكلياتتنظيم  تشجيع 2.3.5  

 السياسات واإلجراءات إعداد  (أ)
 الزوارشاغرة لألساتذة الوظائف أكاديمية إعالن ال  (ب)
 توثيق وتحليل التغذية الراجعة  (ت)

الزائر ومتابعة نظام األستاذ تنفيذ 3.3.5  

 

  تعزيز هوية الخريجين:  6الهدف اإلستراتيجي 

 غرس الهوية الوطنية واالحساس باالعتزاز 1.6

 االستراتيجيات مؤشرات األداء
 مكتب ثقافي إنشاء  (أ)
 هج المنا إلىمقررات ثقافية إضافة   (ب)
 برنامج زمني لألنشطة الثقافية إعداد   (ت)

القيم والتراث الثقافية العمانية بالمناهج  دمج 1.1.6

 الدراسية

 معدالت التعمين المستهدفة تحديد  (أ)
 دراسة لمعرفة االحتياجات الوظيفية للعمانيين إعداد   (ب)
 للعمانيين برامج تدريبيةتنفيذ    (ت)

معدالت التعمين رفع 2.1.6  

 

 اإلنسانيةاحساس الوالء المؤسسي والوطني والقيم غرس  2.6

مؤشرات األداء   االستراتيجيات 
 روح المدنيةحملة إعالنية لتعزيز البدء  (أ)
 خدمة المجتمعنشطة خطة ألتطوير   (ب)
 خدمة المجتمع في نظام المكافآتتضمين   (ت)

الوطني االنتماءروح  تعزيز 1.2.6  

 مشاريع بيئية بالكلياتبدء  (أ)
مفاهيم المحافظة على البيئة في المناهج  تضمين 2.2.6  مفاهيم المحافظة البيئة في المشاريع البحثيةتضمين   (ب)  

  لكل عام أكاديمي شعار( واحدتحديد موضوع ) (أ)
وثقافة التسامح الثقافة/الهوية العالمية،  غرس 3.2.6 تنظيم يوم مفتوح سنوي إلبراز المزيج الثقافي للكليات (ب)

 وتقبل اآلخر لدى الخريجين

 طرح مقرر لقيم وأخالقيات العمل  (أ)
 الطالب في اتخاذ القرار في الكلياتإشراك  (ب)
 إعطاء الطالب صالحيات أوسع في المسائل الطالبية (ت)

تعزيز أخالقيات العمل 4.2.6  

 

 

 

 


