
اجلريدة الر�سمية العدد )1189(

الهيئة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي

قــرار

رقـم 2017/12

بتحديــد ر�سـ�م املرحلـة الثانيـة مـن االعتمـاد امل�ؤ�س�سـي

 )التق�مي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية( والتظلـم من تقاريـر ونتائج التق�مي

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإلـى القـرار رقــم 2016/1 ب�ســاأن حتديــد ر�ســـوم املرحلـة الثانيــة من االعتمــاد املوؤ�س�ســي 

والتظلــم مــن تقاريــر ونتائــج تدقيــق اجلــودة واالعتمــاد املوؤ�س�ســي ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد االأكادميي ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

حتـدد ر�سـوم املرحلة الثانية من االعتماد املوؤ�س�سي ) التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ( 

ملوؤ�س�سـات التعليــم العالــي احلكوميــة واخلا�ســة ، بناء علــى ت�سنيــف املوؤ�س�ســة ، وعــدد الطلبـة 

املكافئ بها ، وذلك على النحو االآتي :

قيمــة الر�ســـمنـ�ع امل�ؤ�س�سـة

جامعـــــة
)25٫000( خم�سة وع�سرون األف ريال عماين + )"2" رياالن عمانيان 

× عدد الطلبة املكافئ (

كليــة جامعيـــة
)20٫000( ع�ســـــــــــرون األــــــــــف ريـــــال عمانـــــــــــي + )"2" رياالن عمانيان

 × عدد الطلبة املكافئ (

كليــــة 
)15٫000( خم�سة ع�ســــر األـــــف ريـــــال عمانـــــي + )"2" رياالن عمانيان 

× عدد الطلبة املكافئ (

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا لالآتي :

عــدد الطلبــة املكافــئ = عـدد الطلبــة الدار�ســني فـي موؤ�س�ســة التعليــم العايل بنظام التفــرغ 

الكلــي + ن�ســف عـــدد الطلبة الدار�سني فــي املوؤ�س�ســة ذاتهــا بنظـــام 

التفرغ اجلزئي . 
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املــادة الثانيــــة 

ا�ستثناء من حكم املــادة االأوىل من هذا القرار حتدد ر�سوم املرحلة الثانية من االعتماد 

املوؤ�س�سـي ) التقويـم مقابــل املعاييــر املوؤ�س�سيــة ( ملوؤ�س�سات التعليم العايل ) الكليات واملعاهد ( 

احلكومية التي تتبع جهة حكومية واحدة ، ويتم تقوميها ك�سبكة واحدة ، عن طريق فريق 

تقومي واحد ، وفق االآتي :   

قيمة الر�سم )بالريال العماين( = )15٫000( خم�سة ع�سر األف )للموؤ�س�سة االأوىل(  + )8٫000( 

ثمانيــة اآالف )لكــل موؤ�س�ســة اإ�سافيــة( × )عدد الكليــات 

اأو املعاهد فـي ال�سبكة - 1( + 2 × عدد الطلبة املكافئ .

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا لالآتي :

عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي موؤ�س�سة التعليم العايل احلكومية بنظام 

التفــرغ الكلــي + ن�ســف عــدد الطلبــة الدار�سيــن فــي املوؤ�س�ســة ذاتهــا 

بنظــام التفرغ اجلزئي اأو )20٫000( ع�سرون األــف طالــب مكافـــئ ، 

اأيهمـــا اأقـــل . 

املــادة الثالـثــــة 

الثانيــة  املرحلــة  ونتائــج  تقاريــر  باإر�ســـال  االأكادميـــي  لالعتمـــاد  العمانيـــة  الهيئـــة  تقـــوم 

مــــن االعتمــــاد املوؤ�س�ســــي )التقويــــم مقابــــل املعاييـــر املوؤ�س�سيـــــة( اإلــى موؤ�س�ســـات التعليـــم 

املعاييـــــر  مقابـــــل  التقويـــــم  نتيجــــــة  بن�ســــر  تقـــــوم  كمــا   ، واخلا�ســــــة  احلكوميــــــة  العالــــي 

املوؤ�س�سيــــــة علـى املوقـع االإلكرتونـــي للهيئـــة بعـــد )10( ع�ســـرة اأيــام عمــل مـن تاريخ اإر�سال 

التقرير والنتيجة للموؤ�س�سة ، ما مل تبلغ املوؤ�س�سة الهيئة برغبتها فـي التظلم من التقرير 

اأو النتيجة خالل ذلك االأجل .
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املــادة الرابعــة

املرحلـة  التظلـم من تقاريـر ونتائـج  العالـي احلكوميـة واخلا�سـة  التعليم  ملوؤ�س�سات  يجـوز 

الثانيــة مــن االعتمــاد املوؤ�س�ســي ) التقويـم مقابـل املعاييـر املوؤ�س�سيـة ( خـالل )60( �ستــني 

يوما مــن تاريـــخ اإر�ســـال التقريـــر والنتيجـة اإىل املوؤ�س�سة ، بعد �سداد ر�سم مقداره )5٫000( 

خم�سة اآالف ريال عماين غري م�سرتد .  

وتتوىل جلنة التظلمات امل�سكلة لهذا الغر�س بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خالل )30( 

ثالثيــن يومــا مــن تاريــخ تقدميــه ، وتتحمــل موؤ�س�ســة التعليـم العالـي جميـع امل�سروفـات 

اإذا ما مت رف�سه ، واإذا مت قبول التظلم يتم تعديل  التي تكبدتهـــا الهيئــة لبحــث التظلــم 

تقرير اأو نتيجة املرحلة الثانية من االعتماد املوؤ�س�سي ) التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ( ، 

وتن�سر النتيجة فـي املوقع االإلكرتوين للهيئة .

املــادة اخلام�سـة

يلغــى القــرار رقـــم 2016/1 امل�ســـار اإليــه ، كمــا يلغــى كــل مـــا يخالــف هــذا القـرار ، اأو يتعار�س 

مــع اأحكامــه . 

املــادة ال�ساد�ســة 

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

�سـدر فـي :   1  مـن رجـــــــب 1438هـ

املـ�افـــــق : 30 مـن مــــــار�س 2017م

 د . عبداللـه بــن حممـــد ال�سارمــــي

                                                                               رئيــ�س جملـ�س اإدارة

                                                                                الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 


