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 نتائج تقرير تدقيق الجودة المؤسسية التنفيذي لملخص الترجمة 

 وم التطبيقية بالرستــــــاقــــــــــــــالعللكلية 

 

 

 نظرة عامة حول عملية تدقيق الجودة المؤسسية .1

ً بـ "التقرير"(  يوثق تقرير تدقيق الجودة المؤسسية المنشور باللغة االنجليزية )ويشار له الحقا

، حيث يعلّق على العلوم التطبيقية بالرستاقاالستنتاجات التي توصلت إليها عملية تدقيق جودة كلية 

يق هذه الرؤية فاعلية أنظمتها المؤسسية المختلفة في تحقمالءمة ورسالة الكلية ورؤيتها، ومدى 

 والرسالة. 

العمانية  الهيئة بهاويعد تدقيق الجودة المؤسسية المرحلة األولى من عملية االعتماد المؤسسي التي تقوم 

نة من مرحلتين متعاقبتين هما: "تدقيق الجودة المؤسسية" و"التقويم مقابل األكاديميلالعتماد  ، والمكوَّ

 تطمينية تدقيق الجودة المؤسسية لتحقيق هدفين أساسيين هما: المعايير المؤسسية". وقد تم تصميم عمل

، إلى جانب توفير التغذية الراجعة العلوم التطبيقية بالرستاقالرأي العام بخصوص جودة أنشطة كلية 

 البناءة لمساعدة الكلية، ودعم جهودها المتواصلة للتحسين.

مع قيام الكلية بإجراء دراسة  التطبيقية بالرستاقالعلوم كلية وقد بدأت عملية تدقيق الجودة المؤسسية ل

ذاتية شاملة تضمنت رسالتها ورؤيتها وأنظمتها، ثم تم تلخيص نتائج تلك الدراسة وإدراجها ضمن وثيقة 

بتشكيل فريق تدقيق  ت الهيئة. بعدها قاملهيئةل م2013أكتوبر  2الدراسة الذاتية التي قدمتها الكلية في 

مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهالت والخبرات المناسبة؛ لتدقيق جودة الجودة المؤسسية من 

 .  (4)انظر القسم  الكلية

وبعد مراجعة وثيقة الدراسةةةةةةةة الذاتية والوثائق المسةةةةةةةاندة التي قدمتها الكلية، عقد فريق التدقيق أو  

، م2013نوفمبر  20في ليها، وذلك إاجتماع رسةةةمي له لمناقشةةةة وتدوين النتائج األولية التي توصةةةل 

هات حيث  لدوليين عن هريق ال بالمراجعين ا قام رئيس الفريق، تم االتصةةةةةةةا   مديرة و. وإثر ذلك، 

م؛ السةةةةةةتيضةةةةةةةا  بع  2014يناير  8عملية المراجعة، بزيارة الكلية )الزيارة التخطيطية( بتاريخ 

وفي التدقيقية.  بعدها، وكذلك لعمل الترتيبات الضةةةةرورية للزيارة  ،األمور وهلب معلومات إضةةةةافية

هار يه مالحظات وهروحات حو  جودة  إ لد كل من  مة إلى  عا تدقيق، وجه الفريق دعوة  ية ال عمل

 مختل  أنشطة الكلية للتقدم بها خطيا للهيئة. ولم يستلم الفريق أي هروحات بهذا الخصوص. 

فبراير  27إلى  24ترة من قةةام الفريق إثر ذلةةك بزيةةارة ميةةدانيةةة )الزيةةارة التةةدقيقيةةة( للكليةةة في الف 

 إدارةشةةةخصةةةا، بمن فيهم أعضةةةاء من مجلس  مائة وعشةةةرينم، حيث التقى خاللها بما يقارب 2014
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. الجهات ذات العالقة من داخل الكلية وخارجهاالكلية واألساتذة وعدد من الطلبة، باإلضافة إلى بع  

لع على عدد من المواد مرافق الكلية، واهّ كما قام الفريق أثناء تلك الزيارة بجولة تفقدية شةةةملت بع  

بيانات بعد يوم  ووالوثائق اإلضافية أثناء الزيارة. ولم يأخذ فريق التدقيق بعين االعتبار أي معلومات أ

باسةةةتءناء ، م )باعتباره اليوم األخير من الزيارة التدقيقية( لغرض عملية التدقيق هذه2014فبراير  27

التي تقدمت بها  وقا والتي هلبها فريق التدقيق سةةلفا على وجه التحديد، و أتلك البيانات الموجودة مسةةب

 . المؤسسة ضمن ردها على النسخة الخامسة من التقرير

ويتضمن تقرير تدقيق الجودة المؤسسية للكلية الذي أصدرته الهيئة ملخصا للنتائج الرسمية الموثّقة 

أثناء عملية التدقيق. كما يتضمن التقرير اإلشادات بجوانب والمدعومة باألدلة، التي توّصل إليها الفريق 

األداء الجيد التي شّخصها الفريق في عمل الكلية، والتوكيدات على بع  الجوانب التي تبذ  فيها الكلية 

جهودا متواصلة لتحسين أدائها، والتي رأى الفريق ضرورة دعمها ومساندتها، إلى جانب عدد من 

أراد الفريق أن يلفت اهتمام الكلية نحوها بوصفها فرصا ممكنة لتحسين األداء،  التوصيات الهامة التي

المناسب حتى تاريخ الزيارة التدقيقية. وبعبارة أخرى، فإن هذا  ووالتي لم تقم الكلية بمعالجتها على النح

 األنظمةايا والتقرير يهدف إلى بيان عدد من المالحظات الهامة والمتوازنة، ولكنه ال يتناو  جميع القض

 الُمطبقة في الكلية. 

ومن الجدير بالذكر أن كافة أنشطة التدقيق التي قام بها فريق التدقيق، باإلضافة إلى إعداد هذا التقرير، 

في عمليات التدقيق. وقد صادق  األكاديميقد جرت وفق الضوابط التي تتبناها الهيئة العمانية لالعتماد 

 م على إصدار هذا التقرير.  2014ديسمبر  18الهيئة بتاريخ  إدارةمجلس 

قد أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم  األكاديميالهيئة العمانية لالعتماد وتجدر اإلشارة إلى أن 

م لتحل محل مجلس االعتماد. ومن ضمن مسؤوليات الهيئة القيام بعمليات تدقيق الجودة 2010 54

وللمزيد من المعلومات عن الهيئة، باإلمكان زيارة موقعها لمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، 

. كما يمكن الحصو  على التفاصيل الكاملة لعملية تدقيق الجودة /http://www.oaaa.gov.omاإللكتروني 

 في "دليل تدقيق الجودة: المرحلة األولى من االعتماد المؤسسي" على الرابط
.pdf2_FINAL2008http://www.oaaa.gov.om/QAM_. 

 

 ملخص النتــــائج .2

 160وتبعد ما يقارب من سلطنة عمان، ، الباهنةجنوب تقع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق في منطقة 

 موزعة علىست كليات شبكة تضم العاصمة مسقط. وهي واحدة من  ي منغربالشما  إلى ال اكيلومتر

 وتشتركالتي تشرف عليها. وزارة التعليم العالي  إلىالكليات الستة عود حوكمة وت. عموم سلطنة عمان

كلية العلوم التطبيقية  على غرار مءيالتها في الشبكة، فإنرسالة. والرؤية وجميع هذه الكليات في ال

لى م إ1994، ثم تحولت في عام كلية مجتمعم بتصني  1979و  مرة في عام ألتأسست بالرستاق 

، وبموجب مرسوم سلطاني، انتقلت كليات م2007. وفي عام عمانيينالمعلمين الكلية تربية لتدريب 

ضمن شبكة كونها الكلية الوحيدة  ،ولكلية الرستاق وضع مميز .العلوم التطبيقية الى وضعها الحالي

 وفقدابها. وآتربية في اللغة االنجليزية والتزا  تمنح شهادة البكالوريوس  الالتي كليات العلوم التطبيقية 

http://www.oaaa.gov.om/
http://www.oaaa.gov.om/QAM_2008_FINAL2.pdf
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المعلومات وفي  ةا الجديد، تطر  كلية العلوم التطبيقية بالرستاق درجة البكالوريوس في تقنيصنيفهت

حيث يتم هر  عدد من في الشبكة،  خرىاأل، باالشتراك مع عدد من الكليات االعما  الدولية إدارة

في جميع هذه  مؤهالتالعلوم التطبيقية ال اتوتمنح كلي ،التخصصات الرئيسة في هذين البرنامجين

 عدد المسجلين بكلية العلوم التطبيقية بالرستاقكان  ،2013-2012 األكاديميالبرامج. وفي خال  العام 

 150ما  الدولية. وفي ذلك الوقت كان هناك ما يقرب من االع إدارةغالبيتهم في برنامج  ،هالبا 1823

 شبكةخر الكليات في الآوكانت كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  إداري.موظ   100أكاديمي وموظ  

 .األكاديميالهيئة العمانية لالعتماد  تقوم بهاتخضع لعملية تدقيق الجودة التي 

 ةذاتي معمق الحقيقية التي بذلتها الكلية في إجراء عملية تقويمالجهود الدراسة الذاتية وثيقة وتعكس 

 مشاركة موسعة منمن خال  عملية هيكلية تميزت ب الوثيقةدلة. وقد تم تطوير هذه لى األإ دةستنوم

في تدقيق الجودة  األكاديميالموظفين. كذلك اعتمدت الكلية على التجربة السابقة للهيئة العمانية لالعتماد 

التحسين:  -النتائج –التنفيذ  -النهج ) التحليل الرباعينموذج  تباع. وقد تم االشبكةكليات  سائرفي 

ADRI هيكلية للوثيقة  الدراسة الذاتية وتوفيرعملية ( لدعم نهج كلية العلوم التطبيقية بالرستاق في

بسبب النقص في الجوانب قد شابها الضع  في بع  الدراسة الذاتية  إال أن رصانة. المنبءقة عنها

في  تحديد االستنتاجات الرسميةالنتائج، مما أضفى غموضا على عملية  تقويم وأ ،التحليل وأالبيانات، 

 دارةفضل إلأالحاجة الى نظام  أبرزتدلة التوثيقية المقدمة ن األإ. باإلضافة الى ذلك فبع  األحيان

تدقيق هي ثالث مراجعة ذاتية سنوية ملية العالكلية. وكانت الدراسة الذاتية المقدمة ألغراض في ق ائالوث

ن الدراسة أ ن قيمة المراجعة الذاتية المؤسسية المنتظمة، على الرغم منيءمّ الفريق تقوم بها الكلية.  و

األمر . وعن المقارناتلنتائج التي ربما تترتب ا تمقارنة وتحليالالبيانات الكءير من ال لم تتضمنالذاتية 

التي تم نقاه القوة وفرص التحسين للتعامل المنهجي مع عملية واضحة  غياب وه ةخطورألكءر ا

، وبالتالي غياب أي إشارة مباشرة لكيفية مساهمة هذه الدراسة الذاتيةعمليات خال  تحديدها من 

قد نجح في الدراسة الذاتية الكبير بعمليات االهتمام فإن . ومع ذلك، الدراسات الذاتية في تحسين الجودة

 قوي بضمان الجودة في عموم الكلية. خلق وعي

لمرسوم السلطاني للالئحة التنظيمية ، وفقا ة كليات العلوم التطبيقيةشبكلنظام الحوكمة ل كليةالوتخضع 

على أ العالي،، برئاسة معالي وزيرة التعليم األمناءويعتبر مجلس  الكليات.الذي تأسست بموجبه هذه 

كلية العود مرجعية . وتالشبكة كلياتن من الذي يضم ممءلي األكاديميويسانده المجلس  ،هيئة للحوكمة

لى سعادة وكيل وزارة التعليم العالي، وكالهما يرجع بدوره إالذي  ،لى مدير عام كليات العلوم التطبيقيةإ

، مءل مراجعة الالئحة حاليا للمراجعة الجوانب الرئيسة في الحوكمةتخضع . واألمناءفي مجلس  وعض

فضي إلى منح الكلية مما قد ي ،داء المؤسسيمراقبة األالمتعلقة بليات اآلية، وتطوير السياسات والتنظيم

حاليا  قهايعالموارد البشرية التي تُ  إدارةجرائية، مءل جوانب الستقال  في معالجة القضايا اإللفرصة 

العمليات المركزية. وقد تم تطوير خطة استراتيجية شاملة لكليات العلوم التطبيقية، وكرست كلية العلوم 

هذه الخطة  لتشغيلي، بناء علىجهد لتطوير نظام للتخطيط االوقت والكءير من الالتطبيقية بالرستاق 

حاليا رغم أنها ، تفاستراتيجية قد المرحلة الالحقة من الخطة االموعد  إال أن. المشتركة االستراتيجية

الستكما  مجموعة من السياسات  حاجة ماسةك لهناكما أن .  وموسعة تطوير وشاملةتخضع لعملية 

هذه فوالمصادقة عليها؛  ،كليات العلوم التطبيقيةالتي تنظم الجوانب التشغيلية الرئيسة في عموم 



4 
 

العديد  إدارةتتبع نهجا مؤقتا في تطبيقية بالرستاق جعل كلية العلوم ال تأخرت كءيرا، مماالسياسات قد 

 من المجاالت.

الرتقاء لإال أن هنالك مجاال  الموظفين والطلبة.يشمل  ،دارةكلية من نهج استباقي في اإلالوتستفيد 

تقارير ، ال سيما ألن المن قبل هيئات الحوكمةوأداخل الكلية سواء  دارةالتقويم الرسمي لإل بمستوى

مدعوة كلية اللمدير العام غير كافية لدعم تقويم فاعل. وفي الوقت الحاضر إلى االكلية التي ترفعها 

تنسيق إرساء من خال  ويمكن لها تحقيق ذلك  الذي نجحت في نشره، وعي بضمان الجودةال الستءمار

تم يلتي لفرص التحسين ا نهجيةمن خال  ضمان المعالجة الم كذلكو ،فضل ألنشطة ضمان الجودةأ

وعمل قسم ضمان  قدراتتعزيز  وال شك أن ؛ حتى يأخذ تحسين الجودة شكل عمليات دورية. تحديدها

لمزيد من بحاجة لالصحة والسالمة والمخاهر  إدارةنظمة ومن ناحية أخرى، فإن أالجودة سيدعم ذلك. 

 التطوير.

نظام منسقي "كلية من الفي  اناالعما  الدولية المطروح إدارةوالمعلومات  ةتقني اامجنوتستفيد بر

الذي البرامج  يريمع مد"، حيث ينسق هؤالء عملية هر  المقررات المقررات على مستوى الكليات

لبرنامجين حاليا لمراجعة رسمية ايخضع كال . ويعملون من مقر المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية

لى البرامج من البرنامج التأسيسي العام إدم لتقااختبار كما أن . ةمن خال  عملية مركزي كبيرة،

دنى من اللغة االنجليزية للحد األفي لضمان تلبية مستويات الطلبة  ؛لى مراجعةأيضا بحاجة إ ةاألكاديمي

وعلى  .المراجعة الدورية تستوجبالتخصصات  جميعمعايير القبو  في وكذلك فإن ، المعايير الوهنية

تركز تعلم منهجيات  طبيقالرئيسة لرسالة كليات العلوم التطبيقية هي تحدى السمات إالرغم من أن 

 ةالعمليو ةالتطبيقيمشاريع الطلبة  فإن؛ سوق العملعلى حل المشاكل للمساعدة في تهيئة الطلبة ل

يوفر برنامج البكالوريوس خطة . ومحدودتستخدم ضمن نطاق زا  ال ت كالتالمشمرتكزة على حل الو

 إدارةوالمعلومات  ةامج تقنينعلى الرغم من تشجيع برونه أبيد ، ب الطلبة في المدارسمتقدمة جدا لتدري

ن العمليات الرسمية الخاصة بذلك أال إ ،للطلبةفي مواقع العمل االعما  الدولية لتوفير فرص تدريب 

تقويم ، إال أن دبيليات للتعامل مع االنتحا  األمن اآل نطاقاكلية اللقد تبنت . دون المستوىما زالت 

حاالت االنتحا  والمراقبة عمليات تنفيذ البيانات المتعلقة ببجب أن يسترشد ية هذه اآلليات فاعلي

تفتقر إلى  األنظمةهذه  إال أن عمليات تقويم أداء الطلبة،تدقيق صارمة لنظمة أيتم تنفيذ . والمسجلة

 .ةاألكاديمين القياس المرجعي الخارجي للمساعدة في ضمان المعايير مكوّ 

خصائص  ال سيما وأن ،البحث العلمي كبير في مل تطوير إحداث للكلية هموحات واضحة بو

يتضمن  ،قوىأبحءيا هارا إالتقدم في هذا المجا  يتطلب إال أن  .هذه الطموحاتتدعم الموظفين في الكلية 

كما أن الموظفين بحاجة إلى المزيد من الوقت  .التخطيط الشاملوجراءات ذات الصلة اإلوالسياسات 

مجلس البحث  ة، يدعمهافاعلآلية تمويل يتم حاليا اتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير ولألنشطة البحءية. 

المشاركة والبحث العلمي  يالكلية في مجالتستفيد برامج ن نتظر أي. وللتمويل امصدر، بوصفه في عمان

التي يجري  ستشارية في كليات العلوم التطبيقيةللخدمات االالئحة  نممع الصناعة والمجتمع المحلي 

مع الصناعة  ةمشاركه من الضروري رفع مستوى النإف، على العمومو. العمل على تطويرها حاليا

فاعل  وجل دعم رسالة الكلية على نحأمن  األخرى؛مؤسسات التعليم العالي  وكذلكاب العمل أصحو
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ال يوجد فيها نشاه صناعي ن كلية العلوم التطبيقية في الرستاق تعمل في منطقة قرار بأاإلمع ضرورة )

كلية تقيم عالقة قوية مع بع  قطاعات المجتمع المحلي من خال  الفأن ، ي حا أعلى . و(ملحوظ

ن من برنامج ون سابقوللكلية خريج. وتوفير البرامج والورش التدريبية لموظفي المؤسسات المحلية

 ويونيإال انطالقا من ولى األفعتها لم تبدأ بتخريج دبرامج العلوم التطبيقية لكن  ،تربيةالبكالوريوس 

وجهات  رصدلق بعخاصة فيما يت ،قامة عالقة رسمية مع خريجيهاإن المطلوب من الكلية اآل. وم2013

 .التوظي دعمهم في والخريجين 

التشاور وشراك الطلبة إلها ثقافة راسخة في و تها،طلبقدم دعما كبيرا لكلية العلوم التطبيقية بالرستاق تو

نظام ويتم حاليا تضمين . الفاعل البيالمجلس الطوليات مءل االجتماعات المفتوحة المنتظمة من خال  آ

، فعلى األكاديميوفيما يتعلق بخدمات الدعم . االستقصائية مسو رسمي لقياس رضا الطلبة من خال  ال

الصفية نشطة أ ، وكذلك تطبيقالورقيةومصادر التعلم االلكترونية على تحسين الالكلية إدخا  المزيد من 

 .كءر تنظيما لدعم التعلمأ

مراجعة عمليات  والمطلوب هو، هاموظفي إدارة في العديد من جوانبعمليات مركزية بكلية التقيد تو

الموظفين أداء يوجد في الكلية نظام رسمي لتقويم . والحالية األنظمةتعيين الموظفين لمعالجة التأخير في 

بالغ الموظفين ته يستوجبان إفاعليوهذا النظام شفافية رفع مستوى لكن و. التدريبية مرتبط باالحتياجات

 إدارةومن جانب الموظفين  اهتمامهناك . وهم الرسمية، في جميع األحوا بنتائجالذين يخضعون للتقويم 

. جانبحيث يتم توفير سلسلة من الفرص في هذا الالوظيفي، لتطوير ااحتياجات بالتعامل مع الكلية 

التطوير الوظيفي أنشطتها المتعلقة بتقويم رسمي لفاعلية مجمل ، فالكلية مدعوة إلجراء على أي حا و

الدعم  المركزيةقدم البرامج ت. وفرادلتطوير الوظيفي على مستوى األالموجهة لنشطة ألابما فيها 

توفر ت. واألكاديميتعمين الكادر  دعم ، في إهارت العليا في الخارجادراساللموظفين العمانيين لمتابعة ل

يزا   اللقياس ذلك  ارسمي ان نظامأعلى الرغم من  ،كليةاليجابي في إعلى وجود مناخ مؤسسي  أدلة

منتظمة  إدارة وه ن المطلوبإف، الطلبةواستقصائية عن الموظفين  مسو عند اجراء . وطويرقيد الت

إحاهة المشاركين فيها بما تم اتخاذه و ها،تتضمن الحصو  على تغذية راجعة عن نتائج مسو لهذه ال

 . لمالحظاتهماستجابة 

ولمعالجة التحديات الناجمة عن وجود  علوم التطبيقية،كبر عدد من الطلبة من بين كليات الأكلية التضم و

ساسية مءل المتطلبات األ ، بما في ذلكيةساسطوير البنية األتهذا الوضع، يجري العمل حاليا على 

فقد ، باإلضافة الى ذلك. الترفيهيةوبناء مرفق مجهز خاص باألنشطة االجتماعية والقاعات الدراسية 

هذا النظام و؛ ر نظام جديد خاص بمعلومات الطلبةبدأت وزارة التعليم العالي بمشروع كبير لتطوي

لى اجراءات . وهنالك حاجة إة، وموثوقيته متدنيةالنظام الحالي محدودقدرات أداء  ضروري ألنالجديد 

وهي في موقع جيد  ة،يجابيإ يةمستقبلرؤية لكلية ل. ويصبح النظام الجديد جاهزا للعمل ريءمامؤقتة 

 .يمكنها من احتضان فرص التطور في ضوء المبادرات الجديدة للحوكمة
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شادات والتوكيدات والتوصيات الواردة في التقرير ليس ُمهًما بقدر أهمية وتؤكد الهيئة على أن عدد اإل

محتوى هذه االستنتاجات ومضامينها. فعلى سبيل المءا ، قد تركز بع  التوصيات على جوانب مهمة 

جدا مءل تقويم أداء الطلبة، ولكن البع  اآلخر قد يركز على جوانب أقل أهمية مءل صيانة أجهزة 

ة.  لذا، فإنه من غير المناسب مقارنة مؤسسات التعليم العالي باالستناد فقط إلى عدد التعليم الصفي

اإلشادات والتوكيدات والتوصيات الواردة في كل تقرير بوصفها مؤشرا وحيدا على جودة هذه 

 المؤسسات.

 

 ملخص اإلشادات .أ

 . اإلشادة الرسمية هي االعتراف بأحد الجوانب المتميزة من األداء الجيد

بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق لتأسيس نهج استباقي شامل  األكاديميتشيد الهيئة العمانية لالعتماد  .1

 .تطوير الكليةو دارةإل

بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق لعالقاتها الراسخة مع  األكاديميتشيد الهيئة العمانية لالعتماد  .2

 .المشاركين تحظى بتقدير عا  مندريبية ورش عمل توالمجتمع المحلي من خال  توفير دورات 

بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق لتواصلها مع الطلبة من  األكاديميتشيد الهيئة العمانية لالعتماد  .3

 التشاور مع الطلبة التيوثقافة المشاركة و، فاعل البيمجلس هبما فيها ، لياتمن اآل نطاقخال  

 .التواصل وتحظى بدعمه تنتج عن هذا

 

 ملخص التوكيدات .ب

التوكيد الرسمي إقرار بأن المؤسسة قامت بتشخيص إحدى الفرص الهامة للتحسين، وأنها أظهرت 

  التزاماً واضحاً ومناسباً للتعامل مع تلك الحالة.

هار شامل إجهود كلية العلوم التطبيقية بالرستاق لتطوير  األكاديميتدعم الهيئة العمانية لالعتماد  .1

كذلك لضمان تطبيق و ،مقاييس محددة مقابليمها وتقوالمخاهر لضمان تحديد المخاهر  دارةإل

 . هذا اإلهار بفاعليةليات مالئمة لدعم تنفيذ آ

قيام الحو  ضرورة مع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .2

تشجع ، وبفاعلية هذا النظامضمان تنفيذ و ،سالمةالوالصحة  إدارةمزيد من العمل لتطوير نظام بال

 .الهيئة الكلية على االستفادة من المبادرات الحالية لتحقيق ذلك

القيام  حو  ضرورةمع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .3

ة التي حددتها الكلية ساسياأل سماتلل ،على نحو منهجي ،اكتساب الطلبةمن العمل لضمان  يدزبالم

تدعم الهيئة ، ومراجعة الجهات المعنيةلهذه السمات وإخضاعها  تقويمكذلك لضمان ولخريجيها، 

 .المستمرة لتحقيق ذلكالكلية الجهود 

ضرورة تنفيذ  حو مع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .4

تدعم الهيئة العمل و وصون مناهجها،في الكلية  ةاألكاديميمنتظم لمراجعة البرامج ونهج ثابت 
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والتي تتضمن  ،النهج هذاالمستمر إلضفاء الصفة الرسمية على العمليات الهادفة لتحقيق 

قابلية دعم ولضمان المحافظة على المعايير الدولية  ،القياس المرجعيو ،الخارجيةالمدخالت 

 .االستراتيجية وفق أهدافهاالطلبة للتوظي ، 

ضرورة تطبيق  حو مع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .5

تدعم الهيئة و ، على نحو منهجي،تقويم جودة التدريس في جميع البرامجوعملية شاملة لقياس 

 .جهود الكلية لتحقيق ذلك

عمل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق على معالجة  األكاديميتدعم الهيئة العمانية لالعتماد  .6

مانة العلمية في عموم دبي من خال  تطوير نهج قوي للمحافظة على األموضوع االنتحا  األ

 .تشجع الهيئة تقويم الكلية المستمر لهذا النهجو ،الكلية

وجود  ضرورة حو بالرستاق مع كلية العلوم التطبيقية  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .7

صيغة لتمويل البحث  طبيقتوتدعم الهيئة عمل الكلية لتطوير و ،خطة فاعلة لتمويل البحث العلمي

 .هدافها االستراتيجيةأواجات الكلية تيحاالعلمي تتالءم مع 

ضرورة وجود  حو مع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .8

دعم أنشطة الكلية االستشارية بما يتماشى مع توجهها ورسمية لتوجيه وإجراءات سياسة 

تأسيس مراكز للتميز معترف بها لبرامجها  ومن ثم، االستراتيجي لتأسيس مراكز للتخصص

عموم شبكة كليات العلوم التطبيقية تدعم الهيئة تطوير الئحة استشارية على مستوى ، والدراسية

 . تحقيق ذلكنحو خطوة باعتبارها 

نظام  حو  حاجةمع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .9

ة شبكتنفيذ نظام على مستوى ولتطوير  حالياتدعم العمل الجاري و للتحسين،معلومات الطلبة 

 .قةجهات ذات العالسيوفر خدمات محسنة لجميع الالعلوم التطبيقية، كليات 

الكلية  حو  حاجةمع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .10

، لمناقصة عن مشروع بناء هذه القاعاترحب بطر  الكلية تو ،دراسيةالقاعات ال للمزيد من

 .هذه الحاجة سداتجاه في خطوة باعتبارها 

نظام حو  حاجة المع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .11

للمزيد  االستقصائية مسو لحصو  على التغذية الراجعة من الطلبة من خال  الالذي تستخدمه ل

استعما  هذه ؛ حتى يتسنى لها لكلية لتحقيق ذلكفي اتدعم الهيئة الجهود القائمة و من التطوير،

 .ي تحسين الجودةللمساعدة ف هجيمن والبيانات على نح

مرفق خاص بناء لكلية العلوم التطبيقية بالرستاق مشروع  األكاديميتدعم الهيئة العمانية لالعتماد  .12

ضمن نشطة أجل تشجيع مشاركة الطلبة في هذه األ، من الترفيهيةوباألنشطة االجتماعية 

بنظام  باالعتزازشعور تنمية التوجه االستراتيجي الهادف إلى تدعم الهيئة ال، وتطويرهم الشامل

 .لدى الطلبة كليات العلوم التطبيقية

تحسين وجهود كلية العلوم التطبيقية بالرستاق في مراقبة  األكاديميتدعم الهيئة العمانية لالعتماد  .13

لتحقيق  تي تطبقهالية الأحد عناصر اآلباعتباره استعما  مسح رضا الموظفين و ،رضا الموظفين

 .ذلك
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تقويم حو  ضرورة مع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق  األكاديميتتفق الهيئة العمانية لالعتماد  .14

تدعم الهيئة جهود الكلية و ،دعم التحسيناته، على نحو منهجي، لمرافقوالعام خدمات الدعم 

 .الطلبةوالتي تشمل جمع بيانات عن رضا الموظفين والمستمرة لتحقيق ذلك 

 

 

 التوصياتج. ملخص 

هي لفت انتباه المؤسسة إلى وجود فرصة هامة للتحسين في جانب ما من جوانب الرسمية التوصية 

 حتى المناسب وعلى النحأنها لم تقم بمعالجتها  وأدائها، والتي لم تشخصها المؤسسة بصورة دقيقة أ

 اآلن.

ن تكون تقارير تقويم أالعلوم التطبيقية بالرستاق باألكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .1

دعم المراقبة على قدر من الرصانة لداء المرفوعة الى المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية األ

 .عملية اتخاذ القرار على مستوى الحوكمةوالفاعلة 

فاعلية والعلوم التطبيقية بالرستاق بتحسين قدرة األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .2

نظمة ضمان الجودة في الكلية أتنسيق و طبيقتتطوير ودعم  حتى يتسنى له ؛ضمان الجودةقسم 

 .العلوم التطبيقية كليات شبكةعلى مستوى و

لبحث عن فرص للقيام االعلوم التطبيقية بالرستاق باألكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .3

سياسات في  تطبيقلضمان  -ارة التعليم العاليوز -بالمزيد من العمل االستباقي مع هيئة حوكمتها

 .نشطة الرئيسة في الكليةدعم جميع األالعلوم التطبيقية تة كليات شبكعلى مستوى  وأالكلية 

العمل على العلوم التطبيقية بالرستاق بالمزيد األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .4

ولوية لفرص عطاء األإلضمان  ؛تهاأنشطو المؤسسة كياناتأنظمة مراجعة تنسيق وتطوير 

 .التحسين المستمر للجودة دورةلدعم  هجيمن والتحسين التي تحددها ثم التعامل معها على نح

العلوم التطبيقية بالرستاق بالعمل مع وزارة التعليم األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .5

ة، العام ةمج التأسيسياالتأسيسي العام مع المعايير الوهنية للبر هابرنامجعلى مواءمة العالي 

برامج البكالوريوس للمراجعة الدورية لضمان  قرراتمعايير القبو  في جميع موكذلك بإخضاع 

المعايير الوهنية كافيا بالسبة لكل واحد من  وضعتها وثيقةمعايير التي الدنى من ن يكون الحد األأ

 .التي تطرحها الكليةتخصصات البكالوريوس 

العلوم التطبيقية بالرستاق بزيادة جهودها الرامية األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .6

جوانب مميزة  ت؛ حتى تصبححل المشكال المرتكز علىالتدريس والى تضمين التعلم التطبيقي 

المساعدة ، وفق رسالتها الهادفة إلى جعل هذه المنهجية قاعدة متينة لبرامجها، وبهدف في برامجها

 .سوق العملعداد الطلبة لإفي 

دارتها االرتقاء بمستوى إالعلوم التطبيقية بالرستاق باألكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .7

 ةتقنيواالعما  الدولية  إدارةبرنامجي  ا ضمنرسميمكونا جعلها و ،العمل مواقعلتدريب الطلبة في 

للتقويم المنهجي؛  ألنظمة التي تنفذهاإخضاع او، ها االستراتيجيةأهدافتماشيا مع  ،المعلومات

 .التحسين المستمر لالسترشاد بها في عمليات
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العلوم التطبيقية بالرستاق بإدخا  عنصر القياس األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .8

تماشيا  في مستويات دولية، ظ على مخرجات تعلم الطلبةايم للحفوالمرجعي الخارجي في نظام التق

 .ها االستراتيجيةهدافمع أ

نظام  طبيقتوالعلوم التطبيقية بالرستاق بتطوير األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .9

استراتيجيات لزيادة هذه النسب ألجل تطوير  ؛مراقبة نسب توظيفهمولمتابعة الخريجين  عززم

 .تماشيا مع هذا الجانب الرئيس من رسالة الكلية

المزيد من العمل على العلوم التطبيقية بالرستاق باألكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .10

توصيها و ،مع خطتها االستراتيجية هذا الجانبلضمان تماشي  ؛لبحث العلميفي مجا  اتخطيطها 

داء رئيسة يمكن من أباإلضافة الى مؤشرات  األداء البحءي،استراتيجيات تدعم  بتضمينكذلك 

 .التطبيقتقويم وخاللها مراقبة 

نهج  طبيقتوالعلوم التطبيقية بالرستاق بتطوير األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .11

يتضمن هذا على أن ، اتيجيةخطتها االستر ، وفقشامل للتطوير الوظيفي في مجا  البحث العلمي

والمصممة نشطة التطوير المستمرة أد الموظفون من يلكي يستف دورية؛لية للمراجعة الآالنهج 

 .األداء البحءي االرتقاء بمستوىلى إوالتي تقود  لتلبية احتياجاتهم،

تعديل الطريقة والعلوم التطبيقية بالرستاق بمراجعة األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .12

لضمان معالجة جميع  ؛المجتمع المحليوتدير بها المشاركة مع القطاع الصناعي والتي تخطط 

على نحو  بناء شراكات"بـ"جوانب هذه المشاركة ذات الصلة بهدف الكلية االستراتيجي القاضي 

 .منسقدوري و على نحو تقويمهاو مالئم،

العلوم التطبيقية بالرستاق بتقوية عالقاتها بالصناعة األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .13

شراكات مءل هذه البناء التي يكتسيها في ضوء األهمية الحاسمة  ،جعلها رسميةو عمللأصحاب او

 . دعم تحقيق رؤيتهاوفي تحقيق رسالة الكلية 

عالقات رسمية  بالرستاق بتطويرالعلوم التطبيقية األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .14

، كليات العلوم التطبيقية( ألغراض القياس المرجعي شبكة)خارج  أخرى مع مؤسسات تعليم عا 

 .تجنب االنعزا و ،شارك في الممارسات الجيدةتالو

العلوم التطبيقية بالرستاق بتأسيس رابطة األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .15

إلى المستوى العالقة مع خريجيها ؛ وذلك لرفع تماشيا مع خطتها االستراتيجية ،للخريجين

 .الكليةوتعظيم المنافع الممكنة من هذه العالقة لكل من الخريجين و ،رسميال

العلوم التطبيقية بالرستاق بالبناء على عملها الحالي األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .16

مان وجود كادر وظيفي كاف وض، الخدمات التي يقدمها مركز مصادر التعلموالمصادر  لتعزيز

( على وجه الخصوص وجود مصادر )المصادر اإللكترونيةمع ضرورة ، مالئم ومدرب على نحو

 دولية،العمل ال ىعدادهم لقوإوالطلبة  لدىتطوير المعرفة ومالئمة لدعم المهارات التقنية وكافية 

 .تماشيا مع رسالة الكلية

تنويع ونشطتها أالعلوم التطبيقية بالرستاق بتوسيع األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .17

 .لدعم توظي  الخريجين عمللأصحاب انهجها في توفير ارتباه فاعل مع 
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العلوم التطبيقية بالرستاق بالعمل مع وزارة التعليم األكاديمي كلية العمانية لالعتماد توصي الهيئة  .18

 ؛ بهدفاألكاديميغير و األكاديميمراجعة رسمية لعملية توظي  الكادر على إجراء العالي 

معالجة ولتوفير فرصة لتحديد و ،في تعيين الموظفينالذي تشهده الكلية حاليا  التخلص من التأخير

 .خرى للتحسينأجوانب 

كلية العلوم التطبيقية بالرستاق بالعمل مع وزارة التعليم  األكاديميالعمانية لالعتماد توصي الهيئة  .19

عملية التطبيق من لتحسين وتعديله؛ يم أداء الموظفين وجراء مراجعة رسمية لنظام تقعلى إالعالي 

 .شفافيةالوتساق حيث اال

بالرستاق بضمان دعم تواصلها  كلية العلوم التطبيقية األكاديميالعمانية لالعتماد توصي الهيئة  .20

ي مصطلحات متسقة فو ،التوثيقمناسبة في كترونية النماذج  خداممع الشركاء من خال  است

 .الوثائق دارةنظام فاعل إلو ،الوثائق الرسمية

 

 التعريفات .3

، ما لم يقت  كون للكلمات والمصطلحات أدناه المعنى الموضح قرين كل منهافي هذا الملخص، ي

 غير ذلك:السياق 

 :العلوم التطبيقية بالرستاقعملية تدقيق الجودة المؤسسية لكلية   التدقيق 

  :النسخة االصلية الكاملة من تقرير تدقيق الجودة المؤسسية التقرير 

  :فريق تدقيق الجودة المؤسسية  الفريق 

  :العلوم التطبيقية بالرستاقكلية   الكلية 

  :األكاديميالهيئة العمانية لالعتماد   الهيئة 

 

 أعضـــــاء الفريق .4

مستشار ضمان جودة، مدير تدقيق سابق بهيئة ضمان جودة    أ.روب كارمايكل

 )رئيس الفريق(الجامعات بأستراليا 

مديرة أولى، مديرية مراجعات التعليم العالي، الهيئة الوهنية  د. بسمة البحارنة

 للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب، مملكة البحرين

 مستشارة مستقلة، اإلمارات العربية المتحدة  د. كاثلين تشانج باركر

 الطاقة الكهربائية، الكلية التقنية العليا، مسقطقسم رئيس   د. خالد المحرمي

 ، مسقطدارةمساعد عميد، الكلية الدولية للهندسة واإل  د. براديب قارون

 )مديرة عملية المراجعة( اديمياألكالهيئة العمانية لالعتماد   أ. سوزارن تريفور روبر
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 مالحظة قانونية .5

العلوم التطبيقية الترجمة هي ملخص للنسخة األصلية من تقرير تدقيق الجودة المؤسسية لـكلية  ههذ

، الصادر باللغة اإلنجليزية، والمنشور في الموقع االلكتروني للهيئة العمانية لالعتماد بالرستاق

. /Final.pdf%20Report%20Audit%20Rustaq%20_CAS719212527http://www.oaaa.gov.om/Reviewعلى الرابط:  األكاديمي

صلي يعتبر وفي حا  وجود أي اختالف في المضامين بين التقرير وترجمة الملخص، فإن التقرير األ

 المرجع النهائي.

 

 

http://www.oaaa.gov.om/Review/719212527_CAS%20Rustaq%20Audit%20Report%20Final.pdf

