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كلمة العميد

د .أحمد بن حميد البادري
عميد الكلية

إنه من دواعي السرور واالعتزاز أن أرحب بمن انضم إلى هذا الصرح
المبارك كلية التربية بالرستاق التي تسعد  -دوما  -بموظفيها الذين ينضافون
إلى عقد إخوانهم؛ ليشكلوا معا جهدا يمضي مباركا لبناء هذا الوطن الغالي.
أهال بكم جـميعا ومرحبا وسهال فـي كليتكم التي تتألق بقاماتكم ،تزاحم
النجوم ،وتتيه بكم فخرا وأنتم تسهمون في بناء كوكبة ستنهل المعارف من
معين علمكم ،وتستقي العلوم والبيان من مشاربكم ،وسينالون على أيديكم درجة
البكالوريوس فـِي تخصصات التربوية (:العلوم ،الرياضيات ،اللغة اإلنجليزية).
األساتذة األفاضل ،األخوات الفاضالت
بفيض عطائكم نعمر الغد ،ومن خبرتكم نبني المستقبل ،وبفضل رؤيتكم
نؤسس لحركة علمية تنطلق راسخة مدعمة بالعلم والتعليم ،وهذه سياسة
انتهجتها وزارة التعليم العالي متمثلة في كلية التربية بالرستاق التي تسعى -
بدعمكم  -إلى إيجاد مناخ علمي ألبنائها الطلبة يواكب كل جديد في الساحة
التربوية ،ويتماشى مع الحراك المتسارع الذي تشهده فضاءات التطور
الحضاري على األصعدة كافة.
أيها األعزة
أنتم جزء ال يتجزأ من منظومة هذا الصرح العلمي ،والكل واثق أنكم
ستصنعون النجاح ،وترسمون اإلبداع ،وستكتبون صفحات المجد بأقالمكم،
وتسطرون تاريخ األيام بأيديكم ،وستكون لكم إبداعات في الميادين المختلفة،
وستظل صورتها عالقة ،وعطورها ثابتة ،وآثارها باقية مهما زاحمتها لحـظات
نجاحكم القادم ،وعانقتها نجوم تميزكم في فضاء الحياة العلمية المشرقة.
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أيها األفاضل ،أيتها الفاضالت
تسعى كلية التربية بالرستاق  -ويدها بأيديكم  -إلى تحقيق ضمان الجودة في
مؤسساتها المختلفة ،لذا؛ تقف الوزارة وكلية التربية بالرستاق على منهج علمي
صل ،وسياسة حكيمة تقرأ المستقبل قراءة علمية ،وتطالع وقائع أحداثه عن قرب،
مؤ َّ
وتتابع مستجدات ساحته ،ففي ضوء هذا الحراك ُ
ط ِورت المناهج ،و ُج ِودت السياسات
التعليمة ،و ُ
طرحت البرامج بما يالئم ضمان الجودة المطلوبة في المؤسسة التعليمية،
ويساير الحراك العلمي الذي تشهده الفضاءات التربوية ،والساحات العلمية.
ركز كلية التربية بالرستاق على البحث العلمي الذي توليه وزارة التعليم
هذا وت ُ ِ
العالي رعاية متميزة ،وتهتم به اهتماما مركزا؛ لكونه مكونا رئيسا من مكونات
العملية التعليمية ،وعنصرا بارزا لتطوير المؤسسات في أي مجتمع ،ومحركا مهما
لتحريك طاقات شبابها؛ فمن خالله تسعى الوزارة متمثلة في كلية التربية بالرستاق
إلى مواكبة مستجدات األمور في الساحة العلمية ،وتحقيق سياسة رائدة تتبنَّاها حكومة
السلطنة في المجال التعليمي.
فـي األخير أسأل هللا لنا ولكم التوفيق في كل عمل ،والتيسير في كل خطوة،
وأن يحفظ هللا عمان ،وبانـي نـهضتها المباركة.
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نبذة تعريفية بسلطنة عمان

اسم الدولة
العاصمة
المدن الرئيسة األخرى
اللغة الرسمية
الديانة
سلطان البالد
العملة

سلطنة عمان
مسقط
البريمي ،خصب ،الرستاق ،صاللة،
صحار ،صور ،نزوى.
اللغة العربية
اإلسالم
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم
اللاير العماني

تقع سلطنة عمان في غرب آسيا وتأتي في المرتبة الثالثة من
حيث المساحة في شبه الجزيرة العربية ،وتحتل الموقع الجنوبي
الشرقي .تبلغ مساحة السلطنة 5اإلجمالية نحو ( )319,511ألف
كيلومتر مربع .وتسود معظم أراضي السلطنة طبيعة صحراوية.
كما تطل على ساحل يمتد أكثر من  3165كيلومتر تقريبا يبدأ من

لعمان تاريخ ضارب في القدم ،وقد عرفت عمان بمسميات عدة،
و أشير إليها في الكتابات السومرية باسم مجان ،وأشير إليها أيضا باسم
جبل النحاس .وكانت محطة وصول مهمة للقوافل التجارية ،ومثلت في
أواخر القرن الخامس عشر إمبراطورية قوية كانت تتنافس مع المملكة
المتحدة والبرتغال على النفوذ في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي،
وبلغت قوتها البحرية الذروة في القرن التاسع عشر .امتدت عالقاتها إلى
الصين والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستقبل سفراؤها في
عواصم تلك الدول قبل قرون عدة.

عضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تعد السلطنة
ً
وحركة عدم االنحياز ،والبنك اإلسالمي للتنمية  ،وجامعة الدول العربية ،
واألمم المتحدة ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،ومنظمة التجارة العالمية،
والمنظمة الدولية للمعايير ،والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة.

تتمتع السلطنة بوضع سياسي واقتصادي مستقر .وتحتل مرتبة
 64من بين أكبر اقتصادات العالم ،وقد عدها برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي البلد األكثر تحسنا على مستوى العالم في مجال التنمية .تصنف
عمان كاقتصاد بلد ذات دخل مرتفع  ،وتحظى بمرتبة متقدمة ،وهي البلد
ُ
عمان أربعة مواقع ضمن
األكثر سلمية وفقا لمؤشر السالم العالمي .تمتلك ُ
مواقع التراث العالمي ،وصنفت رقصة "البرعة" ضمن التراث الثقافي
الالمادي لإلنسانية .
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نبذة تعريفية بكليات العلوم التطبيقية و كلية التربية الرستاق
استكماال لمسيرة التعليم العالي بالسلطنة  ،أنشئت وزارة التعليم العالي،
ورسم هيكلها اإلداري والتنظيمي استجابة لألمر السامي المتمثل بالمرسوم
السلطاني السامي رقم 1994/2م  ،الذي ينص في مادته الرابعة على
إنشاء وزارة للتعليم العالي .وبإنشائها حولت الكليات الست المتوسطة
للمعلمين  ،التي كانت تابعة لوزارة التربية والتعليم ،إلى كليات جامعية
للتربية تمنح درجة البكالوريوس .وفي ضوء األدوار المستقبلية التي تبنتها
وزارة التعليم العالي؛ حولت هذه الكليات إلى كليات للعلوم التطبيقية،
وذلك بد ًءا من العام األكاديمي 2116/2115م.

تشرف المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على كليات العلوم
التطبيقية  ،التي تأسست بالمرسوم السلطاني رقم  2117/62بتاريخ
 2117/7/3م  ،ويبلغ عددها ست كليات تتوزع في واليات السلطنة:
نزوى ،صحار ،صاللة ،صور ،عبري ،الرستاق .تتراوح مدة الدراسة
الجامعية بكليات العلوم التطبيقية من  5-4سنوات موزعة بين دراسة
البرنامج التأسيسي وأحد البرامج األكاديمية المطروحة بهذه الكليات،
وهي برامج :تقنية المعلومات ،وإدارة األعمال ،ودراسات االتصاالت،
والتصميم ،والهندسة .ويضم كل برنامج منها مجموعة من التخصصات،
وهي موزعة على الكليات الست.
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 معلومات عن كلية العلوم التطبيقية بنزوى:تقع كلية العلوم التطبيقية بنزوى في مدينة نزوى في محافظة الداخلية،
وتبعد حوالي  174كم عن محافظة مسقط ،وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في:
االتصال الجماهيري ،وإدارة األعمال ،والتصميم.
 كلية العلوم التطبيقية بصحار:تقع كلية العلوم التطبيقية بصحار في أقصى الجنوب من والية صحار ،
الواقعة غرب محافظة مسقط .تعرض كلية صحار عددًا من البرامج في العلوم
التطبيقية ،وأبرزها  :برنامج الهندسة  ،وتقنية المعلومات.
 كلية العلوم التطبيقية بعبري:تبعد كلية العلوم التطبيقية بعبري حوالي  317كم عن مسقط .تمنح الكلية
درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات ،وإدارة األعمال .
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 كلية العلوم التطبيقية بصور:تبعد كلية العلوم التطبيقية بصور حوالي  337كم عن مسقط .تمنح
الكلية درجة البكالوريوس في االتصال الجماهيري ،وتقنية المعلومات.
 كلية العلوم التطبيقية بصاللة :تقع كلية العلوم التطبيقية بصاللة بمحافظة ظفار ،تمنح الكلية درجة
البكالوريوس في :تقنية المعلومات  ،واالتصال الجماهيري ،وإدارة
األعمال .
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نبذة تعريفية بكلية التربية بالرستاق وبرامجها األكاديمية

تقع كلية التربية بالرستاق في محافظة جنوب الباطنة  ،في
والية الرستاق ،وهي ضمن واليات الحجر الغربي  ،تحدها من
الشرق والية العوابي ،ومن الغرب والية عبري ،ومن الجنوب
الجبل األخضر ونزوى والحمراء ،ومن الشمال والية المصنعة
،ومن الشمال الغربي والية السويق.
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تأسست كلية التربية الرستاق في عام  1987م  ،مع خمس كليات
أخرى في محافظات مختلفة بالسلطنة ،وكانت تمنح درجة الدبلوم في التربية ،
وفي عام 1994م حولت هذه الكليات إلى كليات تربية تديرها وزارة التعليم
العالي ،وفي وقت الحق من عام 2117م ،حولت كليات التربية الست إلى
كليات العلوم التطبيقية ( )CASبموجب مرسوم سلطاني رقم .2117/62
حولت كلية العلوم التطبيقية بالرستاق في العام 2116م إلى كلية
للتربية ،لتضم بذلك البرامج األكاديمية اآلتية :
 برنامج التخصصات التطبيقية ،ويضم تخصص :إدارة األعمال،وتقنية المعلومات,.
 برنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات لتخصصات: الرياضيات
 الفيزياء
 الكيمياء
 األحياء
 برنامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية. -برنامج التوطين والتجسير التربوي.
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رؤية كلية التربية بالرستاق ورسالتها وقيمها
 الرؤية
تطمح كلية التربية بالرستاق إلى كسب االعتراف بها وطنيا كمركز
للعلوم التطبيقية بالسلطنة ,عبر توفير حلول عملية وإبداعية لالحتياجات
المحلية والوطنية دائمة التغير.
 الرسالة
رسالة الكلية هي توفير برامج ذات جودة عالية تستجيب الحتياجات سوق
العمل .وتهيئة مخرجاتها للتوظيف بما يخدم الخطط التنموية الوطنية
ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
 القيم
يهدف قطاع التعليم العالي إلى إنتاج مخرجات ذات جودة عالية ترفد
متطلبات التنمية المستدامة بالسلطنة ،وتشيع بالقيم األساسية اآلتية:
 )1المهنية :تجتمع بكلية التربية بالرستاق كل من :المعرفة والمهارة
والمنافسة والمسؤولية والصدق وكذلك السلوك المهني.
 )2الشفافية :تستجيب كلية التربية بالرستاق إلى األمور كافة بانفتاح وعدالة
ورأي سديد.
 )3الوالء :تغرس كلية التربية بالرستاق في طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية
قيم االلتزام بالتفوق واالنتماء الوطني.
 )4التعرف على نقاط اإلبداع :تلتزم كلية التربية بالرستاق للسعي وراء
تحقيق االستكشافات ،واإلبداع ونشر المعلومات.
 )5الشراكة :تعمل كلية التربية بالرستاق على نشر المعرفة ؛ لرفاهية البالد،
متعاونة في ذلك مع الطلبة وكل من مؤسسات المجتمع التعليمية وغيرها.
 )6التوجه الخدمي :تقوم كلية التربية بالرستاق بتبني أعلى المعايير الخدمية
بشكل فعال  ،كما تقوم بإدارة مواردها بشكل فعال.
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أهداف الكلية
 )1تسعى الكلية إلى غرس مفهوم الرؤية والرسالة والقيم لتكون
واضحة للكادر األكاديمي واإلداري والمساند لألكاديمي والطلبة.
 )2تحسين كفاءة نظام الحوكمة واإلدارة.
 )3تأمين مصادر تمويل مستدامة.
 )4تحقيق الجودة في عملية التعليم والتعلم.
 )5تحسين معدالت جذب الطلبة ،واستبقائهم.
 )6تحسين العالقة مع المجتمع المدني والصناعي.
 )7تعزيز هوية الخريجين.
 )8تسير الكلية وفق اإلجراءات والسياسات لكليات العلوم التطبيقية.
 )9تسعى الكلية إلى العمل الجاد وفق الضوابط  ،وتحقيق األهداف
بما يضمن جودة العمل.
)11تهدف الكلية لدعم المستقبل المهني والتركيز على جودة
المخرجات.
)11تحقيق االشتراطات المهمة والمالئمة للحصول على االعتماد
الوطني والدولي للوصول إلى اعتماد أكاديمي مرموق.
)12تخريج طلبة قادرين على خدمة الوطن بإخالص وجد.
)13توفير تعليم بمقاييس وجودة عالمية لجميع الطلبة في
التخصصات كافة.
 )14السير في العملية التعليمية وفق خطط تشغيلية دقيقة ومحكمة.
 )15استمرارية التطوير والتجديد وربط بيئة الكلية بالمستجدات
العالمية.
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 )16السعي إلى ترسيخ وتفعيل خدمة المجتمع المحلي لتكون الكلية منارا
للعطاء ،ولخدمة المجتمع.
 )17التحفيز لتوفير بيئة علمية أكاديمية تحقق األهداف التربوية.
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إجراءات استقبال الموظف الجديد بالكلية
تسير إجراءات استقبال الموظف الجديد بكلية التربية بالرستاق كاآلتي:
 ينهي قسم العالقات العامة بالكلية ،بالتنسيق مع دائرة الشؤون اإلدارية والمالية،إجراءات إصدار التأشيرات للموظف الجديد ،وألفراد أسرته المنصوص عليهم في
عقد العمل.
 يتولى قسم العالقات العامة بالكلية ،بالتنسيق مع دائرة الشؤون اإلدارية والمالية،استقبال الموظف الجديد في مطار مسقط الدولي ،وتسكينه بأحد الفنادق القريبة من
الكلية لمدة ثالثة أيام.
 يلتقي رئيس قسم العالقات العامة بالموظف الجديد ،ويعقد لقاء تعريفيا بينالموظف وعميد الكلية ومساعديه ،ورئيس القسم األكاديمي.
 يجتمع رئيس القسم األكاديمي بالموظف الجديد ،وينهي معه اإلجراءات المطلوبةبقسم الموارد البشرية ،كاآلتي:






تعبئة استمارة استالم العمل.
تعبئة االستمارات المرتبطة بتعيين غير العمانيين (صرف البدالت ،البدل
النقدي لألثاث ،الكشف الطبي ،البطاقة الصحية المجانية).
تسليم جميع المؤهالت العلمية الخاصة بالموظف ،وتعريفه بموقع الوزارة
لطلب معادلة المؤهالت العلمية.
تعريفه بالقوانين المتعلقة باإلجازات وإجراءات التعيين.
تسليم الوثائق والمستندات المهمة كافة لفتح ملف خاص للموظف (نسخة عن
البطاقة الشخصية ،نسخة عن جواز السفر ،صور شخصية  ،السيرة الذاتية،
نسخ عن جميع الشهادات العلمية والخبرات العملية ....،إلخ).

 يعرف رئيس القسم األكاديمي الموظف الجديد ،بزمالئه بالقسم ،وموقع مكتبه،ويسلمه نسخة عن مفاتيح المكتب ،ونسخة عن دليل القسم.
 يزود رئيس القسم األكاديمي الموظف الجديد بجدوله التدريسي ،وحاجته منالقرطاسيات ،واألدوات المكتبية ،والخطط الدراسية لمقرراته.
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خريطة الحرم الجامعي

16

مخطط الكلية التنظيمي
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نبذة تعريفية بأقسام الكلية

 عمادة الكلية :
يتولى العميد إدارة شؤون الكلية اإلدارية والمالية واألكاديمية ،وفقا
للوائح والقوانين المقررة ،وتنفيذ اللوائح وقرارات مجلس األمناء،
واإلشراف على العملية التعليمية ،وسير االمتحانات ،وضمان العمل
بالكلية ،وغيرها من المهام.

 مدير مكتب العميد:
يتبع مكتب العميد مكتبا يرأسه مديرا ،يصدر بتعينيه قرار من الوزير،
ويمارس المكتب اختصاصاته من خالل األقسام اآلتية :

 قسم التنسيق والمتابعة
يختص بتنسيق أعمال مكتب العميد ،وحفظ السجالت الخاصة بعمل
مكتب العميد ،ومتابعة الموضوعات ،والمذكرات ،والتقارير ،والمحاضر،
الخاصة بعمل العميد داخل الكلية وخارجها ،وتوفير المعلومات الضرورية
التي يطلبها العميد.

 قسم العالقات العامة واإلعالم
إعداد البرامج اإلعالمية ألنشطة الكلية كافة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق
مع الجهات المعنية ،والتنسيق مع وسائل اإلعالم كافة.
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 مساعد العميد للشؤون األكاديمية والبحث العلمي
يشرف على األقسام األكاديمية وقسم البحث العلمي ،والشؤون
األكاديمية للطلبة ،ومتابعتها ،كما يشرف على اإلرشاد األكاديمي
للطلبة.

 مساعد العميد للشؤون األكاديمية المساندة
يشرف على سير العمل بالمراكز ،والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهداف
الكلية ،ومتابعة وضع الخطط السنوية للمراكز وتنفيذها.

 األقسام األكاديمية بالكلية :
األقسام األكاديمية بالكلية ثمانية أقسام ،وهي:









قسم المتطلبات العامة.
قسم الدراسات التربوية.
قسم اللغة اإلنجليزية.
قسم العلوم.
قسم الرياضيات.
قسم تقنية المعلومات.
قسم إدارة األعمال.
قسم البحث العلمي.

يوجد بكل قسم رئيس مختص من أعضاء هيئة التدريس ،ويشتمل
القسم على عدد من األعضاء األكاديميين ،يقومون بتدريس المقررات
المطروحة ،ويشرفون على اإلرشاد األكاديمي للطلبة ممن هم تحت
المالحظة؛ للتعديل من مستواهم ،ورفع معدالتهم.
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 المراكز األكاديمية المساندة :
 مركز القبول والتسجيل
يتخذ اإلجراءات المتعلقة بالقبول والتسجيل بالكلية ،وإعداد الجداول
الدراسية ،وجداول االمتحانات ،وتوفير المعلومات الالزمة للمرشد األكاديمي
عن الطلبة.

 مركز الخدمات الطالبية
يدير األنشطة الطالبية بالكلية ،واإلشراف على الخدمات الطالبية
كالسكن ،والرعاية الصحية ،والرحالت الطالبية ،ودراسة مشاكل الطلبة
االجتماعية والنفسية.

 مركز التدريب والتوجيه الوظيفي
وضع الخطط التدريبية للطلبة أثناء فترة دراستهم بالتنسيق مع األقسام
المعنية بالكلية ،ومتابعة تدريب الطلبة ،وتقييم البرامج التدريبية التي يشاركون
فيها .

مركز مصادر التعلم
يعمل على توفير وتحسين فاعلية التعليم من خالل االستخدام األمثل
للتقنيات المتاحة بالكلية ،وإعداد برامج الحاسب اآللي لمختلف الجهات بالكلية،
وصيانتها.
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 األقسام اإلدارية :
أوال  :دائرة الشؤون اإلدارية والمالية
تباشر الدائرة مهامها من خالل التقسيمات اإلدارية اآلتية :

 قسم الشؤون اإلدارية
يختص بتوفير احتياجات الكلية من األثاث والمستلزمات للمكاتب،
ومتابعة أعمال الشركات القائمة على النظافة ،وصيانة المباني ،واإلشراف
عليها ،وتوزيع التعاميم والقرارات اإلدارية ،والمحافظة على ممتلكات الكلية.

 قسم الشؤون المالية
يعد الميزانية السنوية للكلية ،ويناقشها مع المسؤولين بالوزارة ،ويقوم
بجميع عمليات االرتباط والصرف ،وإعداد السجالت الخاصة بالمصروفات.

 قسم الموارد البشرية
يقوم باإلجراءات الالزمة للتعيين ،وعقود التوظيف ،وإعداد البيان
الشهري بالدرجات المعتمدة ،ومتابعة عودة الموظفين من إجازاتهم ،وإعداد
استمارات احتساب الحقوق الوطنية.
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ثانيا  :مكتب العميد
يضم مكتب العميد ،وقسم التنسيق والمتابعة ،وقسم العالقات العامة واإلعالم.

ثالثا  :قسم البريد والوثائق
يختص بتسجيل البريد الصادر والوارد بالكلية وفقا للتسلسل العددي
والزمني ،وتسليم أصول البريد إلى التقسيمات المعنية ،وحفظ نسخ عنها.

رابعا  :قسم ضمان الجودة
ينسق أعمال ضمان الجودة بالكلية ،وإعداد التقارير الالزمة لضمان
الجودة  ،ويعمل على نشر ضمان الجودة داخل الكلية وخارجها.

خامسا  :المدقق الداخلي
يقوم بالتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم واالجراءات
المتعلقة باألموال الثابتة والمنقولة المخصصة للكلية ،ومراجعة سندات الصرف
والعقود .

سادسا  :الباحث القانوني
يحقق مع موظفي الكلية وطلبتها بشأن المخالفات المنسوبة إليهم ،ودراسة
المذاكرات والوثائق التي تحال إليه إلبداء الرأي القانوني بشأنها .
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واجبات الموظف بكلية التربية بالرستاق،
واألعمال المحظورة عليه

يجب على موظفي كلية التربية بالرستاق االلتزام باآلتي:
 .1القيام بوظائفهم بأمانة وإخالص ،وتخصيص وقت العمل الرسمي
ألداء واجباتهم الوظيفية ،وتحري الدقة والموضوعية والشفافية فيما
يكلفون به من أعمال.
 .2االنتظام في العمل.
 .3التعاون مع الزمالء والرؤساء في تنفيذ ما يصدر إليهم من
تعليمات بدقة وأمانة في حدود اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها.
 .4المحافظة على أموال وممتلكات الكلية
 .5أن يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة
ومقتضياتها.
 .6احترام التعاليم اإلسالمية في السلوك داخل الكلية وخارجها.
 .7االلتزام بأنظمة الكلية.
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يحظر على موظفي الكلية القيام بأي عمل من األعمال اآلتية :
 .1الجمع بين وظيفتهم بالكلية وأي وظيفة أخرى بالجهاز اإلداري
بالدولة.
 .2اإلهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق
المالية للوزارة أو الكلية أو الدولة.
 .3إفشاء المعلومات أو البيانات أو التقارير أو المستندات أو غيرها
 .4استغالل المنصب لتحقيق األغراض الشخصية.
 .5قبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة من أي شخص إذا كان من
شأنها التأثير في قيامه بواجباته.
 .6القيام أو االشتراك في ترويج األقاويل الكاذبة أو اإلشاعات التي
من شأنها المساس بأي جهة بالوزارة أو العمل.
 .7اإلفضاء بأي تصريح أو بيانات تتصل بوظيفته مالم يكن مصرحا
له بذلك.
 .8النشر أو اإلدالء بتصريح في الصحف وغيرها من وسائل
اإلعالم بما يترتب عليه اإلضرار بمصلحة الدولة العامة
أو مصلحة العمل.
 .9القيام بأي نشاط سياسي محظور.
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إجراءات سياسات كلية التربية بالرستاق الخاصة بالموظف الجديد
 السياسات الخاصة بعضو هيئة التدريس:
 .1سياسة تقييم أعضاء هيئة التدريس
تركز عملية تقييم أعضاء هيئة التدريس على مكونات محددة ضرورية لعملية
التعليم والتعلم .هذه المكونات هي:
التدريس – أعمال الكلية والقسم -اإلرشاد االكاديمي -البحث العلمي – خدمة
المجتمع.
تكون عملية تقييم عضو هيئة التدريس من قبل أصحاب المصلحة ،ويتضمن ذلك:
-

التقييم من قبل رئيس القسم.
التقييم من قبل الطلبة .
التقييم من قبل عضو هيئة التدريس الزميل.
التقييم من قبل عميد الكلية.

(تجمع تلك االستمارات في ملف واحد يسمى ملف تقييم أعضاء هيئة التدريس)
 .2سياسة تظلم أعضاء هيئة التدريس:
يشتمل نطاق تظلمات أعضاء هيئة التدريس اآلتي:
-

تظلم عضو هيئة التدريس ضد الطالب.
تظلم عضو هيئة التدريس ضد المنسق.
تظلم عضو هيئة التدريس ضد رئيس القسم.
تظلم عضو هيئة التدريس ضد عضو هيئة تدريس آخر.
تظلم عضو هيئة التدريس ضد موظفي الدعم األكاديمي.

ستكون عملية تقييم عضو هيئة التدريس من قبل أصحاب المصلحة ويتضمن ذلك :
-

التقييم من قبل رئيس القسم ( استمارة واحدة)
التقييم من قبل مساعد العميد للشؤون25االكاديمية ( استمارة )2
التقييم من قبل الطالب
ملف المعلم (استمارة )1

 .3سياسة العبء التدريسي:
 يجب على الموظف أن يستوفي ساعات العمل المقررة. يجب أن يكون توزيع العمل عادال وواقعيا ويحق للموظفالتفاوض بخصوص التوزيع.
 يجب أن تحتسب األنشطة المتعلقة بالعمل كجزء من العبءالتدريسي.
 .4سياسة ضمان الجودة:
 يسهم الموظف الجديد في تحقيق ضمان الجودة وفقا لمتطلباتنظام الجودة العماني في التعليم العالي.
 .5إدارة الوثائق:
يسهم الموظف الجديد في إدارة المعلومات والمستندات وإتالفها وفقا
لسياسة القانون العماني.
 .6سياسة إدارة الممتلكات والبنى التحتية:
يُعطى الموظف تجهيزات مكتبية (حاسوب لوحي -طاولة – كرسي
– طابعة – قرطاسيات) مع ضرورة الحفاظ عليها.
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 .7سياسة التواصل:
يتداول الموظف الجديد المعلومات الخاصة بالمؤسسة من خالل
شبكة معلومات داخلية وخارجية آمنة.
 .8سياسة منح الدرجات العلمية:
يكون الموظف على وعي بسياسة منح الدرجات العلمية وشروطها
للحصول على الترقيات.
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ما يتمثله عضو هيئة التدريس بالكلية وفقا لما ورد في
الخطة االستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية 2121-2115م
الهدف االستراتجي :1تحسين كفاءة نظام الحوكمة واإلدارة
 3.1تطبيق سياسة فعالة لتطوير الموارد البشرية:








على عضو هيئة التدريس مراجعة التوصيف الوظيفي وتنفيذه
بالتوافق بين الوصف الوظيفي مع متطلبات الوظيفة التي يشغلها،
كما يستلزم معرفة الموظف بالمهام الوظيفية الموكلة إليه.
البد على الموظف من االطالع على المعايير ومحتوى النظام
الجديد .
تقرير األداء الوظيفي يعد وسيلة لتحسين األداء الوظيفي.
يحق للموظف نظام التظلم الوظيفي.
تفعيل سياسة وخطط التنمية المهنية وتطويرها.
ربط برامج التنمية المهنية بالوصف الوظيفي.

 4,1استخدام المرافق والبنى األساسية بالكلية:
يجب توفير المرافق التي يحتاج إليها الموظف ،واالحتياجات
التعليمية ،وتوفير الصيانة لهذه المرافق حتى يتسنى له استخدامها ،كما يحق
له التعبير عن مستوى الرضا عن هذه المرافق.
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الهدف االستراتجي:3تحقيق الجودة في عملية التعليم والتعلم
 1,3وضع برامج ذات جودة وتطبيقها والمحافظة عليها:
يعد نظام لتطوير البرامج األكاديمية ومراجعتها ،واالطالع على
سياسات القسم واإلجراءات التي يعمل بها الموظف .كما يسعى
الموظف في العملية التعليمية إلى اعتماد نهج التعلم المتمحور حول
الطالب.
 2,3تطوير آليات تقييم فعالة:
يجب على عضو هيئة التدريس مراعاة توافق طرق التقييم مع
أهداف المقرر التعليمية ،وتضمين المهارات وقدرات الطلبة المختلفة
في طرق التقييم ،وتطوير تطبيق التقييم ،مع ضرورة اعتماد آليات
شفافة لتقييم الطلبة ،وااللتزام بتنفيذ أليات سليمة إلجراء االمتحانات.
 3,3ضمان جودة أعضاء هيئة التدريس:
البد لعضو هيئة التدريس من السعي إلى تحسين أدائه الوظيفي،
واإلسهام في وضع الخطط التنموية لألداء المهني ،كما يجب عليه
معرفة نظام الترقيات الذي يسير وفق معايير شفافة وواضحة.
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3,4على الموظف االطالع على العبء التدريسي المحدد وفق
الدرجة العلمية .كما يحق للموظف تنفيذ سياسة التظلم (شكاوى
أعضاء هيئة التدريس) .ويحق للموظف تقديم التغذية الراجعة في
قسمه األكاديمي ،وفي عملية اتخاذ القرارات.
 3,5على الموظف اإلسهام في المؤسسة في برامج ضمان
الجودة ،والسعي إلى موائمة البرامج والمقررات مع معايير الهيئة
العمانية لالعتماد األكاديمي ،والبد من مناظرة معايير البرامج
األكاديمية مع المعايير الدولية.
 3,6يسعى الموظف إلى تعزيز البحث العلمي من خالل المواد
التي تدرس ،والسعي إلى توافق البحث العلمي مع الخطط التنموية
الوطنية واحتياجات المجتمع .وعليه السعي إلى وضع برامج
تعزز مهاراته البحثية من خالل المشاركة في المؤتمرات
والندوات واللقاءات العلمية على الصعيد الوطني والدولي.
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الهدف االستراتجي :5تحسين العالقة مع قطاعي المجتمع والصناعة
 1,5يسهم الموظف في إعداد برنامج يربط احتياجات العمل بالتعلم والتعليم،
ليخلق لدى الطلبة شراكة مجتمعية .

2,5تحسين العالقة مع المجتمع باإلسهام في تحديد أوجه التعاون مع المجتمع من
خالل تنفيذ البرامج المتنوعة التي تخدم المجتمع.
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 3,5عالقة الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي األخرى :يسهم الموظف الجديد
بالشراكة مع المؤسسة األخرى كممتحن خارجي ،والندب كأستاذ زائر في حالة
االحتياج إليه في كلية أخرى بالسلطنة.

الهدف االستراتجي :6تعزيز هوية الخريجين
 1,6يغرس الموظف الهوية الوطنية والشعور باالعتزاز بها.
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2,6غرس إحساس الوالء المؤسسي والوطني والقيم اإلنسانية،
وتضمين مفاهيم الهوية والتسامح وتقبل اآلخر ،وتعزيز الجانب
األخالقي اإليجابي.
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األسئلة األكثر شيوعًا لدى الموظف الجديد
س /1من يتحقق من مشاكل الجهاز المحمول ومشغل األسطوانة؟
ج /1الدعم األكاديمي في المبنى.
س /2كيف أستعير الكتب من مركز مصادر التعلم؟
ج /2بواسطة موظفي الدعم.
س /3لمن أعود في مشاكل الطابعة والجهاز المحمول؟
ج /3فريق الدعم لتكنولوجيا المعلومات في الطابق االول من مركز
مصادر التعلم.
س /4لمن اعود فيما يتعلق بتطبيق ( ) SISو (  ) Blackboard؟
ج  / 4فريق الدعم لتكنولوجيا المعلومات في الطابق االول من مركز
مصادر التعلم.
س /5من يحدد الغرفة المكتبية للموظف؟
ج /5رئيس القسم بالتعاون مع الشؤون اإلدارية بالكلية.
س /6أين أجد بريدي عندما يصل؟
ج /6في صندوق الرسائل في الطابق األرضي بجانب الباب الجانبي
للمبنى األكاديمي ) . ( A
س /7من أين أحصل على كتب المقررات؟
ج /7يشار إليها في توصيف المقرر وقد يقترح بعضها من منسق
المقرر ثم تسلم مركز مصادر التعلم بالتنسيق مع موظفي المركز.

34

تابع :االسئلة االكثر شيوعًا
س /8من أين يحصل الطلبة على كتب المقررات التي سيدرسونها؟
ج /8من مركز مصادر التعلم وحسب جدول االستالم الموضوع لكل قسم.
س /9كيف أرصد غياب الطلبة عن المحاضرات؟
ج /9يؤخذ الغياب إلكترونيا من خالل البورتال ويتولى الطالب مسؤولية متابعة
غياباته عند تجاوز الغياب نسبة . % 21
س /11أين غرفة االستراحة؟
ج /11غرفة رقم (  ) A012في الطابق األرضي من المبنى األكاديمي ( ) A
وهي لألقسام األكاديمية كافة.
س /11أين تقع غرفة الطباعة؟
ج /11في غرفة خلفية ملحقة بقاعة الرستاق مقابل المواقف االكاديمية
س /12من أين أحصل على القرطاسيات مثل(:أوراق الطباعة واألقالم وأقالم
السبورة)؟
ج /12من رئيس القسم.
س /13مع من أتواصل في حال عدم قدرتي على الحضور إلى العمل؟
ج /13مع رئيس القسم.
س /14هل أستطيع شراء وجبة في حرم الكلية؟
ج /14هناك مطعم للهيئة التدريسية بأسعار معقولة مع إمكانية التوصيل إلى
المكاتب.
س /15هل التدخين مسموح؟
ج  /15غير مسموح
ج /15غير مسموح وليست هناك مساحة مخصصة للتدخين في كلية تربية
بالرستاق .لذلك الرجاء احترام الثقافة العمانية المتعلقة بهذا األمر.
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المالحق
الملحق( )1استمارة احتياجات الموظف الجديد
التعليمات :
تحرص كلية التربية بالرستاق بكل جهودها على تأكيد عدم مواجهة الموظفين
الجدد أي مشاكل ،وهي حريصة على تأكيد فهمهم الكامل لحقوقهم وواجباتهم في االفعال
والسياسات بالكليات ووزارة التعليم العالي .متطلبات الموظف الجديد البد أن تكون
مكتملة خالل األسبوعين األول والثاني من وصول الموظف إلى الكلية .هذه القائمة البد
أن تكمل من قبل القسم المعني باألمر والمرتبط بالموظفين الجدد ثم يجب إعادتها إلى
قسم الموارد البشرية ليحتفظ بها في ملف الموظف الجديد ،وتنقسم االستمارة إلى ستة
أجزاء:







ما يخص القسم.
ما يخص قسم الموارد البشرية والشؤون المالية.
ما يخص قسم تكنولوجيا المعلومات بمركز مصادر التعلم.
ما يخص مركز مصادر التعلم.
ما يخص قسم القبول والتسجيل.
ما يخص السالمة والصحة المهنية .
البيانات العامة

اسم الموظف............................................................................. :
المسمى الوظيفي.........................................................................:
تاريخ بدء العمل..........................................................................:
تاريخ اكتمال إجراءات الموظف........................................................:
القسم.......................................................................................:
اسم رئيس القسم..........................................................................:
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 ما يخص القسم
العبارة
م
عقد اجتماع مع رئيس القسم.
1

نعم ال

2

ُزود الموظف بالمكتب والمفاتيح.

3
4

ُزود الموظف بالقرطاسيات الضرورية.
ُزود المكتب بهاتف أرضي وفاكس إن أمكن.

5

ُزود المكتب بطابعة وتوضيح إجراءات استخدامها .

6

ُزود الموظف بالجدول التدريسي للفصل الدراسي.

7

أ ً ْع ِلم الموظف بتفاصيل المقرر الذي سيقوم بتدريسه مع
تفاصيل مجموعات الطلبة.
ُزود الموظف بالطريقة التي يمكنه بها الحصول على قائمة
حضور الطلبة الورقية من البورتال ألخذ الغياب ثم طريقة
إدخاله في موقع البورتال المرتبط بوزارة التعليم.

9

ُزود الموظف بتوصيف المقرر والمواد الضرورية لتدريس
المقرر كافة.
عرف الموظف بسياسات القسم وإجراءاته وموقع الكلية
ُ
اإللكتروني.
قُدم الموظف الجديد لبقية أعضاء القسم من خالل االجتماع
األول الذي يعقد عادة في بداية الفصل الدراسي لكل قسم.

8

10
11

 ما يخص قسم الموارد البشرية والشؤون المالية
م العبارة
 1قُدَّم طلب الحصول على بدل أثاث.
2

قُدَّم طلب الحصول على بطاقة إقامة.

3

قُدَّم طلب الحصول على تأشيرة لألسرة واكتمل تعبئة
االستمارة إلكترونيا.

4

قُدَّم طلب الحصول على تذاكر سفر لألسرة وتعبئة
االستمارة المتعلقة بذلك.

5

قُدَّم طلب الحصول على بطاقة صحية.

6

قُدَّمت المعلومات لفتح حساب مصرفي.

7

قُدَّمت معلومات تتعلق برخصة القيادة.
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نعم

ال

 ما يخص قسم تكنولوجيا المعلومات في مركز مصادر التعلم
م العبارة
 1زَ ود الموظف الجديد بجهاز محمول.
2
3
4
5

نعم

ال

نَزلت جميع البرمجيات الضرورية في الجهاز المحمول .
زَ ود الموظف بكلمة سرية للدخول الى موقع ( ) Blackboardو (.) SIS
أُنشأ بريد إلكتروني للموظف الجديد وزود برقم لتسجيل الدخول وكلمة السر.
نَزلت خدمات اإلنترنت والطابعة على الجهاز المحمول.
 ما يخص مركز مصادر التعلم:

م
1

العبارة
دُققت الكتب والمجالت المطلوبة الستخدامها كوسائل في التدريس.

2

دقق العدد المطلوب من كتب الطلبة.

نعم

ال

 ما يخص قسم القبول والتسجيل
م
1

العبارة
أُعلم الموظف بتفاصيل الغرف الصفية والطلبة الموزعين عليها للدراسة.

2

سلم القسم قوائم الطلبة المبدئية لتثبيت الحضور.
ُّ

3

سلم القسم قوائم اإلرشاد األكاديمي والملفات المتعلقة باألمر.
ُّ

نعم

ال

 ما يخص السالمة والصحة المهنية
نعم

م
1

العبارة
ُوضحت نقاط التجمع في حاالت الطوارئ.

2

ُوضحت معدات مكافحة الحريق وأماكن تواجدها.

3

أُعلم الموظف بأرقام هواتف الطوارئ.

4
5

ُ
شرحت إجراءات اإلبالغ عن اإلصالحات والكسور والمخاطر.
أُبلغ الموظف بأقرب عيادة ومستشفى إلى الكلية.
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ال

ملحق ( )2أرقام تهمك

كلية التربية بالرستاق

26774803

العنوان البريدي

صندوق البريد 10
الرمز البريدي 329
محول 803/ 804
محول 810
محول 815
محول 826
محول 809
محول 812
محول 808
محول 821
محول 827
محول 824
محول 822
محول 816
26875099 /26876999
26877520
26875055
26877761
26875114
26876203

مكتب العميد
الشؤون اإلدارية
الشؤون المالية
الموارد البشرية
مركز القبول والتسجيل
مركز مصادر التعلم
مركز الخدمات الطالبية
مركز التوجيه الوظيفي
قسم ضمان الجودة
العالقات العامة واإلعالم
البريد والوثائق
المدقق الداخلي
مركز شرطة الرستاق
الهيئة العامة للدفاع المدني واإلسعاف
مستشفى الرستاق
مجمع الرستاق الصحي
بلدية الرستاق
المديرية العامة للتربية والتعليم /
محافظة جنوب الباطنة
طوارئ الكهرباء /الرستاق
80077771
طوارئ المياه  /محافظة جنوب الباطنة 1442
استراحة الشموخ السياحية /الرستاق
26877071
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ملحق ( )3الحسابات الرسمية لكلية التربية بالرستاق

تويتر واالنستجرام
فيس بوك
البريد اإللكتروني للكلية

Info.rus@cas.edu.om
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