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  تقييم أعضاء هيئة التدريسسياسة  -016

 ________________________________________________________________  

 

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   

ب البكالوييو          طالب الدياسات جميع الطالب        طالالطالب :                                             

 العليا 

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

 

 

 :      فاهداألو  األسس -1

 

ام . حيث أنها عيعتبر دمج مبادئ تقييم األداء الجيد ألعضاء هيئة التدريس أمراً مهما للتجربة التعليمية بشكل 

تزود أعضاء هيئة التدريس بالتغذية الراجعة الهامة وذلك من مختلف أطراف أصحاب المصلحة ، وبالتالي 

 صالح الطالب .السماح ألعضاء هيئة التدريس بتطوير الطرق والمناهج لما هو في 

 

تم تصميم هذه السياسة لتعزيز بيئة باعثة على التدريس والتعلم وذلك بواسطة أفضل الممارسات العالمية 

باإلضافة إلى تشجيع هيئة التدريس على متابعة تقدمهم المهني وأيضا تعزيز العدالة والشفافية وإفادة هيئة 

رامتهم خالل فترة تجميع البيانات التدريس من خالل التعقيب الدقيق والمالئم وبطريقة تحمي حقوقهم وك

.وتقديم النتائج   

 

 :    لتعريفاتا -2
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     طبق التعريفات التالية إال في حالة التصريح بغير ذلك :تن ألغراض هذه السياسة

 اإلرشاد االكاديمي : مهمة تسند للمعلمين والتي تتضمن إعطاء النصائح للطالب على نحو مستمر .

كاديمية الماضية , يقوم بكتابتها المعلم نفسه ل السنوات األوإنجازات المعلم خال ملف المعلم : وصف لجهود

. 

المراقبة الصفية : نشاط تقوم به لجنة صغيرة غالبا ما تتكون من رئيس القسم مع واحد أو اثنين من 

وقد يقوم مساعد العميد للشؤون االكاديمية والبحث العلمي بحضور محاضرة للمعلم  ،المعلمين القدامى

.وكتابة تقرير التقييم ألدائه   

 

 :      محتوى ومبادئ السياسة -3

ترتكز عملية تقييم أداء هيئة التدريس في كليات العلوم التطبيقية على مكونات محددة تعتبرها :  3.1

بيل ليس على س –تتضمن هذه المكونات  و ،الة والتعليم الفعالكليات ضرورية لعملية التعلم 

 : -الحصر 

 . التدريس 

 . أعمال الكلية والقسم 

 . اإلرشاد األكاديمي 

 . البحث العلمي 

 . خدمات المجتمع 

 

حاب مختلف أصستكون عملية تقييم أداء هيئة التدريس في الكليات عملية شاملة وذلك من قبل  :  3.2

 ذلك:المصلحة  ويتضمن 

  ( 1 – استمارةالتقييم من قبل رئيس القسم - )   

  ( 2 – استمارةلتقييم من قبل مساعد العميد للشؤون االكاديمية -    ) 

  . التقييم من قبل الطالب 

  ( 1 – استمارةملف المعلم -   ) 

  ( 3 – استمارةالتقييم من قبل الزمالء -   ) 

 

عام من المسؤوليات األكاديمية المقبولة والتي تتضمن يجب ان يتألف معيار التدريس بشكل  :  3.3

التخطيط لنتائج التعلم المناسبة والتقديم بأفضل الطرق المتاحة وكذلك تقييم نتائج التعلم التي تم 

 مراجعة المناهج . شراف على البحث العلمي للطالب و تحقيقها واإل

يتوقع من أعضاء هيئة التدريس في الكليات القيام بدور فعال في نشر ودعم أنشطة القسم التي  :  3.4

 يكون هو عضوا فيها وفي مجتمع الكليات بشكل عام . 
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ضاء أعمن خالل تكليف تقدم الكليات اإلرشاد االكاديمي لطالبها وذلك لتطوير أدائهم االكاديمي  :  3.5

, حيث تعتبر هذه السياسة اإلرشاد االكاديمي جزءا مهما في  للقيام بأدوار توجيهية هيئة التدريس

 عملية تقييم التعلم والتعليم لدى هيئة التدريس في الكليات .

 يجيةاالستراتتتوقع الكليات أن تساهم هيئة التدريس في جدول أعمال البحوث كما تحددها الخطة  :  3.6

 أثناء تقييم أداء هيئة التدريس . مهمةريس في البحوث مسألة , وتعتبر إسهامات هيئة التد

لك من خالل تشجع الكليات أعضاء هيئة التدريس على المشاركة والمساهمة في المجتمع وذ :  3.7

أهمية هذا الجانب ولذلك سيكون جزءا  االستراتيجيةحددت الكليات في خطتها  الكليات , حيث

 ئة التدريس .مكمال في ممارسات تقييم أداء هي

, لتدريسلدى هيئة العملية تقييم أعضاء هيئة التدريس هو تطوير مستوى األداء  يعتبر الهدف األهم :  3.8

 إلى تطوير خطة فعالة لتطوير الذات . في النهاية لذلك فإن التقييم يجب أن يقود

عملية التقييم على انها ن تعامل جميع المستندات والمواد التي تم اعدادها وجمعها في يجب أ  : 3.9

 سرية ومحدودة لألشخاص المخولين لذلك كما تحددها اإلجراءات .

 

: تشريعات الموائمةال  - 4  

 

 . 2007/  62الالئحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 

 

 : المواد الداعمة لهذه السياسة -5

 

 قية.العلوم التطبي تدريس في كلياتورقة عمل حول سياسة وإجراءات تقييم أعضاء هيئة ال 

 3مت الموافقة على ورقة العمل من قبل المجلس األكاديمي ت. كلية العلوم التطبيقية بعبري

 2011/ سبتمبر / 

  ية كليات العلوم التطبيق الجودة في االكاديمي حول تدقيق لالعتمادتقرير الهيئة العمانية– 

  2013مايو  –صور 

  2020/  2013لكليات العلوم التطبيقية  االستراتيجيةمشروع الخطة 

  الهندسة والتقنية (  اعتمادهيئة التدريس في كلية الهندسة ) مجلس أعضاء نظام تقييم

 وثيقة المعايير .

  جمعية تطوير كليات االعمال ( نموذج تقييم هيئة التدريس (. 

 

المالحق : -6  

 . المحلق أ : ورقة عمل السياسة واإلجراءات 

  : تقييم رئيس القسم . – 1 استمارةالمحلق ب 

  : تقييم مساعد العميد . – 2 استمارةالمحلق ج 
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  : تقييم الزمالء . – 3 استمارةالمحلق د 

 . المحلق هـ : جدول التقييم الموحد 

 . المحلق و : معايير أنشطة الكلية واألقسام 

  : معايير اإلرشاد الطالبي .المحلق ي 

 ز : معايير أنشطة بحوث أعضاء هيئة التدريس . المحلق 

 معايير أنشطة الخدمة المجتمعية . ع : المحلق 

 

 

 .مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     : االعتمادجهة  -7

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 2011سبتمبر  14   : 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    الجهة الداعمة لهذه السياسة : -9

 

 

 يات العلوم التطبيقيةلالعامة لك المديرية    : االتصالجهة  -10


