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  سياسة استقطاب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس -014

 

_____________________________________________________________ 

 سياسة جديدة              الحالة :            

   سياسة تمت مراجعتها                                   

 تكملة لسياسية قائمة                                             

 جميع كليات العلوم التطبيقية           النطاق :             

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

 ......................................(كلية واحدة     ) ....                                  

                               غير األكاديميين                األكاديميون    جميع الموظفين                 ن:والموظف           الجهة المستهدفة : 

 طالب الدراسات العليا            طالب البكالوريوس      جميع الطالب             الطالب :        

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

 

 

 ف اهداألاألسس و  -1

ستوى متقدم بين مؤسسات التعليم العالي ,سواء محليا او على م العلوم التطبيقية إلى تحقيق مستوىتسعى كليات 

 ومن اجل تحقيق هذا الهدف ،وة عالية وبمعايير دولية ذي  وذلك من خالل توفير تعليم ب ،و العالم أ المنطقة 

 هيئة تدريس تتميز بالكفاءة والخبرة العالية . بقاءأصبح لزاما على الكليات جذب وتوظيف واست

دريس تهيئة ال بقاءوظيف واسدئ والمعايير التي تحكم عملية تإلى وضع المباتهدف هذه السياسة لذلك فإن و

 .في كليات العلوم التطبيقية

 

 التعريفات  -2

 

 كليات العلوم التطبيقية   الكليات :     

 هيئة التدريس األكاديمية في كليات العلوم التطبيقية  هيئة التدريس :     
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 :      السياسةمحتوى ومبادئ  -3

 بالمبادئ التالية : استقطاب وتوظيف أعضاء هيئة التدريس تلتزم سياسة 

 إلى عدة عناصر تشمل مهارات المتقدم للوظيفة عملية توظيف هيئة التدريس يجب أن تستند  :  3.1

  .إلى مدى فهمه لمتطلبات الوظيفة ومعارفه وخبراته وقدراته ومؤهالته باإلضافة

  .االختيار والتوظيف إجراءاتن تتم معاملة جميع المتقدمين على مبدأ المساواة  و خالل يجب أ  : 3.2

تلتزم كليات العلوم التطبيقية بإدارة عملية التوظيف بقدر عاٍل من الشفافية دون المساس   : 3.3

 .لفرزا انولج للوظيفة بخصوصية المتقدمين

 .السرعة المطلوبة لضمان السير الطبيعي للدروسبتلتزم الكليات بالقيام بعملية التوظيف   : 3.4

 زمة منحتلتزم الكليات بالحفاظ على موظفيها من خالل توفير بيئة عمل مناسبة وكذلك توفير  : 3.5

 الحوافز.

يجب أن تتم عملية التوظيف بالتوافق مع احتياجات األقسام والكلية وكذلك مع االهداف   : 3.6

 .لكليات العلوم التطبيقية اإلستراتيجية 

 

التشريعات الموائمة  -4  

 قانون الخدمة المدنية العماني 

  2007/  26الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني 

 

 مواد الداعمة لهذه السياسة ال -5

 . قانون الخدمة المدنية العماني 

  2007/  26الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني 

 

 توجــــــــــدال     المالحق : -6
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 مناء األمجلس    : العتــــمادا جــهة-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

 

 

 

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

 

  لكليات العلوم التطبيقيةة العام يةالمدير     التواصل : جهة -10

 

 

  


