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 التعلم والتعليم سياسة -011

______________________________________________________________________ 

 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..............................................(                                   

ية واحدة     ) ..........................................(كل                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

البكالوريوس         طالب الدراسات  جميع الطالب        طالب        الطالب :                                   

 العليا 

)....................( جميع التخصصات                   بعض التخصصات                                                        

 

 

 :       س و األهدافاألس -1

 

ارف بأنفسهم التفكير الناقد واكتشاف المعتطمح كليات العلوم التطبيقية إلى خلق بيئة تعلم تشجع الطالب على 

من المسؤولية ، حيث يمكن إيجاد هذه البيئة من خالل البرامج  اوكذلك التطور المهني بأسلوب يحمل قدر

ذات تحديات  متعل األكاديمية التي تتميز بالعملية في طبيعتها والتجدد في معارفها ومنظوراتها ، كما أنها بيئة

فزة و حتمن خالل هيئة تدريس مالبرامج في الكليات  طرحسيتم و  ،ما يخص عمان مرتبطة بكلو ثقافية 

 ذات معارف عالية يتم دعمها عن طريق المعدات والتقنيات المتطورة .

تهدف هذه السياسة إلى مساعدة الكليات لتصبح بيئة تعلم يشترك فيها الجميع ، مع وضع عملية التعلم أساسا 

مكين جميع الطالب ليصبحوا أكثر ثقة وفعالية إستنادا على المناهج واألنشطة لجميع األنشطة ، وكذلك ت

لتي تتعلق ا أن هذه السياسة تعتبر شاملة لكل السياسات ، حيث موازيةفة إلى األنشطة الالمرتبطة بها باإلضا

 .نها تنطبق على جميع األفراد في مجتمع الكليات ، كما أبعملية التعليم والتعلم في الكليات 
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 :    التعريفات -2

   

 

 ألغراض هذه السياسة تنطبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :    

 

 العمداء في كليات العلوم التطبيقية ومساعد العمداء :  ومساعد

 

 من الجنسين .من العمانيين او غير العمانيين جميع الطالب المسجلين في الكليات  طالب الكليات : 

 كليات العلوم التطبيقية في سلطنة عمان والتي تديرها وزارة التعليم العالي . الكليات : 

 عمداء كليات العلوم التطبيقية الست . العمداء : 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية . المدير العام : 

 رئيس القسم األكاديمي في كليات العلوم التطبيقية . رئيس القسم : 

 رئيس مراكز الدعم األكاديمي في كليات العلوم التطبيقية . مركز : رئيس ال

 وزارة التعليم العالي . الوزارة : 

 االعتراف بالمعارف والمهارات الموجودة حاليا .:  بالتعليم السابق االعتراف 

 الخطة االستراتيجية.   الخطة :

 أنشطة التعلم التي تستخدم بيئة العمل كمكان للتعلم .  :دمج بيئة العمل مع التعلم 

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

 

فأنها  في مختلف البيئات سواء الرسمية أو الودية ، لذلك يحدث هبأنتقر التعلم و كليات العلوم التطبيقيةتثمن 

تسهل عملية التعلم ألهداف اجتماعية وشخصية وعلى نطاق واسع من االنضباط على جميع المستويات ، كما 

أنها توفر برامج بجودة عالية  للطالب من مختلف الخلفيات االجتماعية والجغرافية وضمن سياق تعليمي 

ها البطيلتزم جميع ث تطمح الكليات في جميع أنشطتها إلى ان تكون مؤسسة للتعلم ومنتوع ، حي شامل

بالتعليم ، كما تلتزم الكليات بدورها بالتطوير المستمر للبرامج والخدمات التي تقدمها وذلك من  هاموظفينو

 أن تخدم الطالب والمجتمعات بشكل اكثر فعالية من خالل المبادئ التالية :اجل 

 

 شجيع التواصل والتعاون بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .ت  : 3.1

 تشجيع التبادل والتعاون بين الطالب . : 3.2

 تشجيع التعلم الفعال .  : 3.3

 الحفاظ على بيئة تعلم ذات جودة عالية .  : 3.4

 يتم االعتراف بإنجازات الطالب وإيصال والتي من خاللهاذية الراجعة الفورية و البناءة تقديم التغ  : 3.5

 التوقعات العالية .
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 التأكيد على االلتزام بالوقت عند القيام بالمهام .  : 3.6

 احترام المواهب المختلفة وتقديم طرق تعليم مختلفة .  : 3.7

 إعداد الطالب للتوظيف على النطاق العالمي .  : 3.8

ا هو مطلوب وذلك سعيا للتطوير المستمر للمواطنين األكفاء إعداد الطالب للدراسات العليا كم  : 3.9

 الذين يسهمون في المجتمع العماني واقتصاده .

 

 يتطلب التطبيق الفعال لهذه السياسة ما يلي ) مع أشياء أخرى أيضا ( :  : 3.10

 استقراء استراتيجيات التعلم والتعليم.  -

 استراتيجيات التعليم والتقييم السليمة. -

 مقارنة المقاييس . -

 التعلم الذاتي الناجح . -

 مخصصات ميزانية كافية . -

 تطبيقات عملية أكثر في المناهج . -

 فرص تدريبية ناجحة . -

 استراتيجيات استشارية سليمة . -

 سياسة تظلمات طالبية فعالة . -

 معايير مناسبة للقيد واإللغاء . -

 مراجعة فعالة ومستمرة للبرامج . -

 للبحوث التطبيقية . فرص -

 

باعتبار أن طرق التعليم والتقييم ضرورية لتحقيق اإلمكانيات القصوى للطالب ، فإنه من الالزم   : 3.11

 توفر ما يلي :

 هيئة تدريس ذات كفاءة عالية ويتضمن ذلك التدريب التربوي . -

 دة المعارف الجديعلى االهتمام باكتشاف  هالطالب هو محور العملية التعليمية التي تحفز -

 التقييم يكون محفزا على قدر اإلمكان و بنفس المقاييس الموجودة في الكليات الست . -

 ان تشكل مواد وطرق التقييم وكذلك التقنيات تحديا ثقافيا للطالب . -
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م التعلعمليات بالخدمات األكاديمية وخدمات الدعم العامة بشكل مباشر على الرغم من عدم ارتباط   : 3.12

والتعليم إال انها تعلب دورا مهما في تقديم الخدمات والمرافق الجيدة ، حيث يجب توجيه الخطط 

 السنوية نحو تحقيق احتياجات عملية التعلم .

 

 

 

 التشريعات الموائمة :. 4  

 

 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني  -

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني  -

 

 وجد ـــــــــال ي    المالحق : -6

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية    :جهة اإلعتماد -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة: -8

 

 .................................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ................................. تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 .................................     بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

  .................................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية   لهذه السياسة:الجهة الداعمة  -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقية  ةالعامية المدير    :جهة االتصال -10
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