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الهيئـة العمانيــة لÓعتمــاد الأكادÁــي 

قــــــرار

 رقــم 2018/3 

انيـة مـ العتمــاد املوؤ�سـ�سـي لــة ال ديـد ر�سـو املر ب�سـاأن 
سـة ا وميـة وا  التقويـم مقابـ املعاييـر املوؤ�س�سيـة  ملوؤ�س�سـات التعليـم العالـي ا
ا رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لÓعتماد الأكادÁي ،  ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صل
ي   اد ة العمانية لالعتماد االأ واإىل القرار رقم 2012/47 باإ�صدار الالئحة املالية للهي

واإلــ القــــرار رقـــم 2017/12 بتحديــــد ر�صــــوم املرحلــــة الثانيـــــة مـــــن االعتمـــــاد املوؤ�ص�صـــــــي 
قارير ونتائ التقو   لم من  ) التقو مقابل املعاي املوؤ�ص�صية ( والت

ي   اد ة العمانية لالعتماد االأ ل�ض اإدار الهي واإىل موافقة 
ار املالية   واإىل موافقة و

قت�صي امل�صلحة العامة  وبنا عل ما 
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــ
حتـــدد ر�صـــوم املرحلة الثانيـــة مــن االعتماد املوؤ�ص�صـي ) التقويـم مقابــل املعاييـر املوؤ�ص�صيـة ( 
ـــة  ل �صني املوؤ�ص�صـــة وعدد ال ملوؤ�ص�صــات التعليــم العالــي احلكومية واخلا�صة بنــا علــ 

ي  ل عل النحو اال املكاف بها  و

قيمــــة الر�ســــــم نــــ�ع اŸ�ؤ�س�ســـــة

جامعـــــة
م�صة وع�صرون األ ريا عما    ) 25٫000 (

ة املكاف ( ل ) "2" رياالن عمانيان × عدد ال
ليــــة جامعيــــة

) 20٫000 ( ع�صرون األ ريا عما  

ة املكاف ( ل ) "2" رياالن عمانيان × عدد ال
ليــــة

م�صة ع�صر األ ريا عما    ) 15٫000 (

ة املكاف ( ل ) "2" رياالن عمانيان × عدد ال
ــــي  ـــة املكافــــ وفقــــا لال ل ويتـــم حتديــــد عــــدد ال

ام التفر الكلي  ة الدار�ص فـي موؤ�ص�صة التعليـم العا بن ل ة املكاف  عدد ال ل عدد ال
ئي .  ام التفر ا ها بن ا ة الدار�ص فـي املوؤ�ص�صة  ل  ن�ص عدد ال
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انيــــة املــادة ال

ا�صتثنــا من حكــم املـــاد االأوىل من هذا القــرار حتــدد ر�صـــوم املرحلة الثانيــة مــن االعتمـــاد 

املوؤ�ص�صي ) التقو مقابل املعاي املوؤ�ص�صية ( ملوؤ�ص�صات التعليم العا احلكومية )الكليات 

ريق فريق  كة واحد  عن  �ص ها  قو ت جهة حكومية واحد  ويتم  واملعاهد( التي 

ي   قو واحد  وفق اال

م�صة ع�صر األفــا ) للموؤ�ص�صـة االأوىل (  )8000(   )15000(   ) قيمة الر�صم )بالريا العما

صافـيـــة ( × ) عــــدد الكليــــات  مانيــــــة االف ) لكــــل موؤ�ص�صـــة اإ

ة املكاف . ل كة  1 ( + 2 × عدد ال اأو املعاهد فـي ال�ص

ي  ة املكاف وفقا لال ل ويتم حتديد عدد ال

ام  ة الدار�ص فـي موؤ�ص�صة التعليم العا احلكومية بن ل ة املكاف  عدد ال ل عدد ال

هــا  ا املوؤ�ص�صـــة  فـي  الدار�ص  ة  ل ال عدد  ن�ص  الكلــي   التفــر 

ال مكاف ،  ئــي اأو عدد )20000( ع�صرين األ  ام التفر ا بن

اأيهما اأقل . 

ــــة ال املــادة ال

حتـدد ر�صوم عملية اإعـاد ) التقو مقابـــل املعاييـــر املوؤ�ص�صية ( ملوؤ�ص�صــات التعليــــم العالــــي 

ـــــي  احلكوميـــة واخلا�صــة علــــ النحــــو اال

قيمــــة الر�ســــــم نــــ�ع اŸ�ؤ�س�ســـــة

جامعـــــة
) 10٫000 ( ع�صر االف ريا عما  ) عدد املقايي�ض التي يتم 

قو املوؤ�ص�صة مقابلها × "200" مائتي ريا عما (  اإعاد 

ليــــة جامعيــــة
) 10٫000 ( ع�صر االف ريا عما  ) عدد املقايي�ض التي يتم 

م�ص رياال عمانيا (  قو املوؤ�ص�صة مقابلها × "150" مائة و اإعاد 

ليــــة
) 10٫000 ( ع�صر االف ريا عما  ) عدد املقايي�ض التي يتم 

قو املوؤ�ص�صة مقابلها × "100" مائة ريا عما (  اإعاد 
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املــادة الرابعــــة

قارير ونتائ عمليات التقو واإعاد  ي باإر�صا  اد ة العمانية لالعتماد االأ قوم الهي
التقو مقابل املعاي املوؤ�ص�صية ) املرحلة الثانية من االعتماد املوؤ�ص�صي (  اإىل موؤ�ص�صات 
قوم بن�صر نتائ التقو واإعاد التقو مقابل  ما  التعليم العا احلكومية واخلا�صة  
اأيام  ة بعد )10( ع�صر  و للهي االإلك املوق  املوؤ�ص�صية وقرارات االعتماد عل  املعاي 
ـــة  ـــار الهي قم املوؤ�ص�صــة باإ ة للموؤ�ص�صة  ما لــم  اريـــ اإر�صا التقرير والنتي عمــل مــن 

ل االأجل .  ال  لم  تها فـي الت برغ

ام�سـة املــادة الـ

لــم من نتائـــ عمليــات التقويــم  ــو ملوؤ�ص�صــات التعليــم العالــي احلكوميـــة واخلا�صــة الت ي
لالعتمــاد  العمانيــة  ة  الهي اعتمـــاد  وقــرارات  املوؤ�ص�صية  املعاييــر  مقابــل  التقويــم  واإعـاد 
ة والقرار اإىل املوؤ�ص�صة ،  اري اإر�صا التقرير والنتي ال )60( �صت يوما من  ي  اد االأ

د .  م�صة االف ريا عما غ م�ص بعد �صداد ر�صم مقدار )5000( 
ال  فـي  وال  لم   الت بح  ض  ر ال لهذا  ة  بالهي امل�صكلة  لمات  الت نة  توىل  و
تحمل موؤ�ص�صة التعليم العا جمي امل�صروفات  قد  و اري  ال يوما من   )30(

لم يتم  و الت ا  ق ا ما  رف�ص  واإ لم اإ ح الت ة ل ها الهي د ك صافـية التي  االإ
ة التقو اأو اإعـــاد التقو مقابل املعاي املوؤ�ص�صية ) املرحلــــة الثانيـــة مـــن  عديل نتي

ة .  و للهي ة فـي املوق االإلك ن�صر النتي االعتماد املوؤ�ص�صي (  و

املــادة الـ�ساد�سـة

ض  ال هذا القرار  اأو يتعار ل ما ي ما يل  يل القرار رقم 2017/12 امل�صار اإلي  
م اأحكام .

املــادة الـ�سابعـة

ريد الر�صمية  ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر . ين�صر هذا القرار فـي ا

مـادى الأولـ 1439هـ ـي   4  م  سدر 
ــــ  22 م ينايــــــــــــــــــــــر 2018  املوا

مــــد ال�سارمـــي دالـلـه بــ  د  ع
لــــ�ض اإدار                                                                                    رئيــــ�ض 

 الهيئة العمانية لÓعتماد الأكادÁي 
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