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اجلريدة الر�سمية العدد )911(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/54 

باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميى

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 91/116 ، 

وعلى القانون املاىل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 98/47 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 98/65 باإن�ساء جمل�س التعليم العاىل ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2001/74 باإن�ساء جمل�س العتماد ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العاىل واعتماد 

هيكلها التنظيمى ، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2004/120 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : تن�ساأ هيئة ت�سمى ) الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميى ( حتل حمل 

�ساأنها  فى  ويعمل   ، العاىل  التعليم  جمل�س  تتبع   ، العتماد  جمل�س 

بالنظام املرافق . 

املــادة الثـانيـــة : ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة اللوائح والقرارات الالزمـة لتنفيـذ 

اأحكام النظام املرافق . 

يلغى املر�سوم ال�سلطانى رقم 2001/74 باإن�ساء جمل�س العتماد .  املــادة الثالـثــــة : 

املــادة الرابعــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .  

�سـدر فى : 18 من جمادى الأوىل  �سنة 1431هـ

املـوافــــق :  3  من مايــــــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان



- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )911(

نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميى

الف�سل الأول 

تعاريف واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( : فى تطبيق اأحكــام هذا النظـــام يكـــون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنـــى 

املو�سح قرين كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر: 

 الهيئـــــــــــــــــــــــــــة : الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميى .

 املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جمل�س اإدارة الهيئة .

 الرئيـــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س املجل�س .

الرئي�س التنفيذى : الرئي�س التنفيذى للهيئة .

املـــادة ) 2 ( : تتمتع الهيئة بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املاىل والإدارى وميثلها 

الرئي�س فى �سالتها بالغري واأمام الق�ساء .

املـــادة ) 3 ( : يكـــون للهيئـــة حـــق متلـــك الأمـــوال الثابتـــة واملنقولـــة الالزمـــة لتحقيـــق 

اأهدافها وتعترب اأموالها اأموال عامة .

املـــادة ) 4 ( : ل تخ�ســع الهيئـــة لأحكـــام القانـــون املالـــى وغيــره من القوانيـــن والنظــــم 

التى تطبق فى �ساأن الهيئات واملوؤ�س�سات العامة .

املـــادة ) 5 ( : تنظم اللوائح والقرارات التى ت�سـدر تنفيـــذا لهـــذا النظـــام �سائـــر �ســـوؤون 

الهيئة وعلى وجه اخل�سو�س ما ياأتى :

اأ - اخت�سا�سات و�سالحيات الرئي�س والرئي�س التنفيذى . 

ب - حتديــد الوظائــف الفنيــة و�سائـر ال�ســوؤون الوظيفية والإداريــة واملاليــة 

بالهيئة .

املـــادة ) 6 ( : ت�ســرى علـــى موظفــــى الهيئــــة اأحكــــام قانــــون اخلدمــــة املدنيــــة ولئحتـــه 

التنفيذيـــة فيمـــا لـــم يـــرد ب�ساأنـــه نـــ�س خـــا�س فى هـــذا النظـــام واللوائـــح 

والقرارات املنفذة له .

املـــادة ) 7 ( : تلتزم موؤ�س�سات التعليم العاىل احلكومية واخلا�سة ، وغريها من اجلهات 

الأكادميى  بالعتماد  اخلا�سة  والإجراءات  واملعايري  بالأنظمة   ، املعنية 

التى ت�سعها الهيئة ، ومبوافاتها مبا تطلبه من بيانات واإح�ساءات تراها 

�سرورية ملمار�سة اخت�سا�ساتها .
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الف�سل الثانى

اخت�سا�سات الهيئة

املـــادة ) 8 ( : تعمـل الهيئــة على تنظيــم جـــودة التعليـــم العالـــى بال�سلطنـة مبا ي�سمــن له 

ال�ستمـــرار فـــى  املحافظـــة علــى  امل�ستـــوى الـــذى يحقــق املعاييـــر الدوليـــة 

وت�سجيـــع موؤ�س�ســـات التعليـــم العالـــى علـى حت�سيـن جودتهـــا الداخليـــة ، 

وعلى الأخ�س ما ياأتى :

والعتماد  اجلودة  تدقيق  واإجراءات  معايري  يت�سمن  نظام  و�سع   - اأ 

واإجراءات العرتاف   ، العاىل  التعليم  ملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سى والرباجمى 

بربامج التعليم العاىل الأجنبية فى ال�سلطنة . 

ب - تدقيق جودة موؤ�س�سات التعليم العاىل . 

ج - اعتماد موؤ�س�سات التعليم العاىل وفقا للمعايري املقررة فى هذا ال�ساأن . 

 ، ال�ساأن  املقررة فى هذا  للمعايري  العاىل وفقا  التعليم  اعتماد برامج   - د 

والعرتاف بالربامج الأكادميية الأجنبية املطروحة فى ال�سلطنة . 

هـ - تطويـــــر وحتديـــث الإطـــــار الوطنـــــى للموؤهــــــالت العلميــــــة بالتن�سيــــــق 

مع وزارة التعليم العاىل واجلهات املعنية الأخرى . 

و - التن�سيـــق مــع وزارة التعليــم العالــى ب�ســـاأن تطويــر وحتديـــث اإجـــراءات 

تدقيق اجلودة والعتماد املوؤ�س�سى والرباجمى ملوؤ�س�سات التعليم العاىل . 

ز - توقيع مذكرات العرتاف املتبادل مع املجال�س املتخ�س�سة فى الدول 

الأخرى ل�سمان جودة التعليم العاىل . 

العاىل وبراجمها  التعليم  ب�ساأن جودة موؤ�س�سات  �سنوى  اإعداد تقرير   - ح 

التى مت تقييمها ورفع النتائج والتو�سيات اإىل جمل�س التعليم العاىل . 

ط - ن�سر نتائج تدقيق اجلودة والعتماد املوؤ�س�سى والرباجمى . 

ى - اأيــــة مو�سوعـــــات اأخــــرى يكلفهــــا بهـــا جملـــــ�س التعليـــم العالـــى تتعلــــق 

باخت�سا�ساتها .
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الف�سل الثالث

املجل�س

املـــادة ) 9 ( : ي�سكــــل املجلـــ�س من ت�سعـــة اأع�ســــاء يختارهــــم جملــــ�س التعليــــم العالـــى 

وذلك على النحو التاىل : 

اأ - رئي�س غري متفرغ من حملة الدكتوراه بدرجة وكيل وزارة .  

ب - اأربعة من اأع�ساء هيئة التدري�س مبوؤ�س�سات التعليم العاىل من حملة 

الدكتـــوراه ممــن تتوافــر لديهـــم الكفـــاءة واخلبــرة العلميـــة والعمليـــة 

املنا�سبة . 

ج - ثالثة من حملة ال�سهادات العليا من اأ�سحاب املهن ممن تتوافر لديهم 

الكفاءة واخلربة العلمية والعملية . 

ويكون مقررا للمجل�س .  د - الرئي�س التنفيذى   

وي�سدر بت�سكيل املجل�س قرار من رئي�س جمل�س التعليم العاىل . 

املـــادة )10( : تكـــون مـــدة ع�سويــــة املجلــــ�س اأربـــع �سنـــوات قابلــة للتجديـد ملرة واحـــدة 

وي�ستــرط فـى ع�ســـو جملــ�س الإدارة األ يكــون م�ساهمــا فـى اأيـــة موؤ�س�ســـة 

مــن موؤ�س�ســــات التعليــــم العالــــى اخلا�ســــة اأو ع�ســــوا مبجلــــ�س اإدارتهــــا ، 

واإل �سقطت ع�سويته . 

املـــادة )11( : يختار اأع�ساء املجل�س من بينهم ، فى اأول اجتماع له ، نائبا للرئي�س يحل 

حمله وميار�س كافة اخت�سا�ساته فى حالة غيابه . 

املـــادة )12( : يجتمع املجل�س ب�سفة دورية كل ثالثة اأ�سهر بدعوة من رئي�سه ول يكون 

بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�سائه  اأغلبية  بح�سور  اإل  �سحيحا  انعقاده 

غري  اجتماعات  لعقد  املجل�س  دعوة  للرئي�س  ويجوز   ، نائبه  اأو  الرئي�س 

عادية متى اقت�ست ال�سرورة ذلك على اأن توجه الدعوة لالجتماع قبل 

انعقاده باأ�سبوع علـــى الأقل . 

ت�ساوى  وعند  احلا�سرين  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  القرارات  وت�سدر 

اللوائح والقرارات  الأ�سوات يرجح اجلانب الذى منه الرئي�س ، وحتدد 

اإجـــراءات عمـــل املجلـــ�س وكيفيــة توجيـــه الدعـــوة  املنفـــذة لهـــذا النظـــام 

لالأع�ساء . 
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املـــادة )13( : للمجلــــــــ�س ال�ستعانـــــــة مبــــــــن يـــــــرى مــــــن ذوى اخلبــــــــرة والخت�ســــــــا�س 

فى اجتماعاته دون اأن يكون له �سوت معدود . 

املـــادة )14( : للمجلـــ�س جميـــع ال�سالحيـــات الالزمــة ملمار�ســـة اخت�سا�ساتــــه وحتقيــــق 

اأهدافه وله ب�سفة خا�سة ال�سالحيات الآتية : 

اأ - املوافقة على اللوائح والقرارات املنظمة لل�سوؤون الوظيفية والإدارية 

واملالية للهيئة . 

ب - املوافقة على اخلطة ال�سرتاتيجية وال�سيا�سات املنظمة لعمل الهيئـــة 

ومتابعة تنفيذها . 

ج - اإقرار م�ســروع امليزانية ال�سنوية للهيئة واعتماد احل�ساب اخلتامى . 

د - املوافقــــة علــــى نتائــــج تدقيــــق جــــودة املوؤ�س�ســــات والعتمــــاد املوؤ�س�ســـى 

والرباجمى واملوافقة على ن�سرها فى و�سائل الإعالم املنا�سبة . 

هـ - املوافقة على التقرير ال�سنوى لأداء الهيئة واإجنازاتها . 

وللمجلـــــ�س ت�سكيـــــل اللجـــــان وفـــــرق العمـــــل الالزمـــــة لإجنـــــاز مهامـــــه 

وي�ســـدر بت�سكيلها قرار من الرئي�س . 

املـــادة )15( : يحدد جمل�س التعليم العاىل املكافاآت ال�سنوية لرئي�س واأع�ساء املجل�س . 

الف�سل الرابع

الرئي�س التنفيذى

املـــادة )16( : يكون للهيئة رئي�س تنفيذى من حملة الدكتـوراه يعيــن بقرار من رئيــ�س 

جمل�س التعليم العاىل على الدرجة ) اأ ( من جدول الدرجات والرواتب 

امللحق بقانون اخلدمة املدنية . 

املـــادة )17( : يكون الرئي�س التنفيذى م�سوؤول عن الإدارة التنفيذية املنوط بها ت�سيري 

ال�سوؤون الإدارية واملالية والفنية للهيئة . 

الف�سل اخلام�س

موارد الهيئة

املـــادة )18( : تتكون موارد الهيئة من : 

 - العتمادات التى تخ�س�سها الدولة . 

 - الإيرادات الناجتة عن الأن�سطة واخلدمات التى تقدمها . 

 - اأية موارد اأخرى يوافق عليها جمل�س التعليم العاىل . 


