
اجلريدة الر�سمية العدد )1148(

الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

قــــرار

رقــم 2016/20

ب�سـ�أن حتديـد ر�سـوم املرحلـة الأولـى 

من العتم�د املوؤ�س�سي والتظلم من تق�رير ونت�ئج تدقيق اجلودة 

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2010/54 باإن�ســاء الهيئــة العمانية لالعتماد الأكادميي ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى

حتــــدد ر�ســـــوم املرحلـــة الأولـــى مـــن العتمــــاد املوؤ�س�سي ) تدقيــق اجلــودة ( ملوؤ�س�سات التعليم 

العالـــي احلكوميـــة واخلا�ســـة ، التـــي يبـــداأ تدقيــق جودتهـا بعـد العمـل باأحكـام هـذا القـرار ، 

بناء على ت�سنيف املوؤ�س�سة ، وعدد الطلبة املكافئ بها ، وذلك على النحو الآتي :

قيمـة الر�سـوم ) ب�لريـ�ل العم�نـي (نــوع املوؤ�س�ســة

12.500 + ) 2 × عدد الطلبة املكافئ  (جامعــة

10.000 + ) 2 × عدد الطلبة املكافئ  (كليــة جامعيــة

7.500 + ) 2 × عدد الطلبة املكافئ  (كليــة 

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا لالآتي :

عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي املوؤ�س�سة بنظام التفرغ الكلي + ن�سف عدد 

الطلبة الدار�سني فـي املوؤ�س�سة بنظام التفرغ اجلزئي .
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 املــادة الثانيــــة

العايل احلكومية  التعليــم  باإعـــالن موؤ�س�ســـات  الأكادميي  العمانية لالعتماد  الهيئة  تقوم 

واخلا�سة بنتيجة تدقيق اجلودة ، كما تقوم بن�سر هذه النتيجـــة علــى املوقــع الإلكرتوين 

للهيئة بعـــد )10( ع�ســـرة اأيــــام عمل من تاريخ اإعالن املوؤ�س�ســـة ، مـــا لــــم تتظلــــم املوؤ�س�ســـة 

من النتيجة خالل ذلك الأجل .

 املــادة الثالثــــة

يجــوز ملوؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومــية واخلا�ســة التظلم مــن نتائــج وتقارير تدقيق 

اجلــودة والعتمــاد املوؤ�س�سي خــالل )60( �ستيــن يومــا من تاريخ اإعالن املوؤ�س�سة بالنتيجة ، 

بعــد �ســداد ر�سم مقداره )5000( خم�سة اآلف ريال عماين غري م�سرتد .

وتتوىل جلنة التظلمات امل�سكلة لهذا الغر�ض بحث التظلم والبت فـيه خالل )30( ثالثني 

يوما من تاريخ تقدميه ، وتتحمل موؤ�س�سة التعليم العايل جميع امل�سروفات التي تكبدتها 

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي لبحث التظلم اإذا ما مت رف�سه ، واإذا مت قبول التظلم 

يتم تعديل نتيجة تدقيق اجلودة ، وتن�سر فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة العمانية لالعتماد 

الأكادميي .

 املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�شـدر فـي : 12 من �شعبــــــــــان 1437هـ

املوافـــــق : 19 من مايـــــــــــــــو 2016م

                                                                                                                                               د. حمــــــد بـــــن ها�شـــــــم الذهـــــب         

القائــم باأعمــال رئيــ�ض جملــ�ض اإدارة

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي


