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  ضمان الجودة سياسة -020

______________________________________________________________________ 

 

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        طالبالطالب :                                           

 العليا 

جميع التخصصات                     بعض التخصصات                                                        

 :       س و األهدافاألس -1

 

عالية أنشطة فتسعى كليات العلوم التطبيقية إلى تحقيق جودة عالية لجميع أنشطتها وذلك من خالل تحسين 

 التعليم والتعلم والبحث الرئيسية وكذلك خدمات الدعم .

تهدف هذه السياسة إلى إعطاء وصف لنظام ضمان الجودة واالستراتيجيات التي تم وضعها من قبل و

الكليات لتحقيق الجودة العلية ومتابعها ، و يعتبر الهدف األساسي لهذه السياسة هو توفير دليل إرشادي 

 طبيق إجراءات وممارسات ضمان الجودة سواء الداخلية او الخارجية .لتطوير وت

 

 :    التعريفات -2

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

  

ب ، بالشكل المناسضمان الجودة الداخلية قد تم وضعها وتنفيذها  إجراءاتعملية تحديد وضمان أن  التقييم :

 وكذلك ضمان أن نتائج البرامج واألنشطة األكاديمية تتوافق مع المقاييس التي تم وضعها .
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 عملية تحديد وضمان أن عمليات ضمان الجودة الداخلية قد تم وضعها وتنفيذها بالشكل المناسب. التدقيق :

 

ؤية واضحة للتقييم باإلضافة إلى ررامج والموارد ، عملية تقييم شامل للمقرر والب مراجعة البرامج :

 والتطوير .

 

) مثال ذلك : تكون المؤسسة وجميع أنشطتها ذات جودة إذا كانت  تشير إلى ) كفاءة الهدف ( ، الجودة :

 تتوافق مع الهدف التي تم تصميمها من اجله ( .

 

كاديمية العملية التي يتم فيها وضع المقاييس التي تضمن أن نتائج البرامج واألنشطة األ ضمان الجودة :

 تكون على المقاييس المحددة لها .

 

 جميع العمليات التي تساعد في تسريع إنجازات الجودة في المؤسسات . إدارة الجودة :

 

وقد يتضمن ذلك  ،وكاالت ) حكومية وخاصة ( ومن لديه مصالح مشتركة مع الكليات  أصحاب المصلحة :

 الداعم والزبون والمستهلك .

 

 :      السياسةمحتوى ومبادئ  -3

 

 تلتزم كليات العلوم التطبيقية عند تطبيق هذه السياسة بالمبادئ واألهداف التالية :

ق وذلك كما يحددها نطاق تدقي لكلية وتنطبق على جميع عملياتها ،تكون هذه السياسة على مستوى ا  : 3.1

 الجودة .

العام لكليات العلوم التطبيقية مسؤولية وضع تتحمل اللجنة العليا لضمان الجودة برئاسة المدير   : 3.2

استراتيجيات نظام ضمان الجودة ، وكذلك اإلشراف على تطبيق خطة العمل في جميع الكليات 

 وقياس مستوى فعاليتها .

يشرف قسم ضمان الجودة في الكلية على تطبيق الخطط في جميع األقسام االكاديمية واإلدارية في   : 3.3

 الكليات .

يجب تطوير البرامج األكاديمية في الكليات من خالل عمليات دعم متقدمة وذلك من أجل تعزيز   : 3.4

ثقافة تطوير الجودة المستمر بحيث تكون قادرة على إنجاز االمتياز االكاديمي الذي يحقق المقاييس 

 كما تحددها مقاييس االعتماد .ويتقوف عليها وذلك التي تم يتوقعها أصحاب المصلحة 

 يجب تنقيد تدقيق الجودة الداخلي بشكل منتظم لجميع األقسام األكاديمية واإلدارية في كل كلية .  : 3.5

 بمثابة ثقافة يجب على جميع –عدا تحقيق اللوائح ومتطلبات الزبائن  –يجب ان تعتبر الجودة   : 3.6

  موظفي الكليات تبنيها والتأكيد عليها عند القيام بمهامهم الوظيفية .
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  التشريعات الموائمة :  -4

 ال يـــــوجد

 

 

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 ملخص الالئحة التنفيذية : متطلبات نظام ضمان الجودة العماني في التعليم العالي . -

 متطلبات نظام ضمان الجودة العماني في التعليم العالي  -

الجودة في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة الهيئة العمانية لالعتماد االكاديمي ، خطة نظام إدارة  -

عمان ) خطة الجودة ( : مبادرة مشتركة بين وزارة التعليم العالي و الهيئة العمانية لالعتماد 

  2006لإلستشارة مع العامة  4مسودة  ،االكاديمي

 المقاييس األكاديمية العمانية للبرنامج العامة للسنة التأسيسية  -

 كليات العلوم التطبيقية .اللوائح األكاديمية ل -

 نظام الترخيص واالعتماد في سلطنة عمان : المقترح أ  -

 مقاييس البرامج  -

 مقاييس المؤسسات -

 

 المالحق : -6

 

 الملحق أ : تحديد مؤشرات األداء مع أهداف السياسة .

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية     :اإلعتمادجهة  -7

 

 

 السياسة:تواريخ الموافقة على  -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

 

 

 التطبيقيةالمدير العام لكليات العلوم    السياسة:الجهة الداعمة لهذه  -9
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 لكليات العلوم التطبيقية  ةالعامية المدير    االتصال:جهة  -10


