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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي
قــــــرار
رقــم 2018/3
ب�شـ�أن حتديـد ر�سـوم املرحلــة الثانيـة مـن االعتمــاد امل�ؤ�سـ�سـي
( التقويـم مقابـل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة ) مل�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي احلكوميـة واخلا�صـة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/54ب�إن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل القرار رقم  2012/47ب�إ�صدار الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إلــى القـ ــرار رق ــم  2017/12بتحديـ ــد ر�سـ ــوم املرحلـ ــة الثاني ـ ــة م ـ ــن االعتم ـ ــاد امل�ؤ�س�س ـ ـ ــي
( التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ) والتظلم من تقارير ونتائج التقومي ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
و�إىل موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�س ــوم املرحلة الثاني ــة مــن االعتماد امل�ؤ�س�سـي ( التقويـم مقابــل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة )
مل�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومية واخلا�صة بنــاء علــى ت�صنيف امل�ؤ�س�س ــة وعدد الطلب ــة
املكافئ بها  ،وذلك على النحو الآتي :
نــــوع امل�ؤ�س�ســـــة
جامع ـ ــة
كليـ ــة جامعيـ ــة
كليـ ــة

قيمــــة الر�ســــــم
(  ) 25٫000خم�سة وع�شرون �ألف ريال عماين +
( " "2رياالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ )
(  ) 20.000ع�شرون �ألف ريال عماين +
( " "2رياالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ )
(  ) 15٫000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين +
( " "2رياالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ )

ويت ــم حتديـ ــد عـ ــدد الطلب ــة املكافـ ــئ وفقـ ــا للآتـ ــي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي م�ؤ�س�سة التعليـم العايل بنظام التفرغ الكلي
 +ن�صف عدد الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�سة ذاتها بنظام التفرغ اجلزئي .
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املــادة الثانيــــة
ا�ستثنــاء من حكــم امل ــادة الأوىل من هذا القــرار حتــدد ر�س ــوم املرحلة الثانيــة مــن االعتم ــاد
امل�ؤ�س�سي ( التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ) مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية (الكليات
واملعاهد) التي تتبع جهة حكومية واحدة  ،ويتم تقوميها ك�شبكة واحدة  ،عن طريق فريق
تقومي واحد  ،وفق الآتي :
قيمة الر�سم (بالريال العماين) = ( )15000خم�سة ع�شر �ألفــا ( للم�ؤ�س�سـة الأوىل ) )8000( +
ثمانيـ ـ ــة �آالف ( لكـ ــل م�ؤ�س�س ــة �إ�ضافـي ــة ) × ( عـ ــدد الكليـ ــات
�أو املعاهد فـي ال�شبكة  × 2 + ) 1 -عدد الطلبة املكافئ .
ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا للآتي :
عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي م�ؤ�س�سة التعليم العايل احلكومية بنظام
التفــرغ الكلــي  +ن�صف عدد الطلبة الدار�سني فـي امل�ؤ�س�س ــة ذاتهــا
بنظام التفرغ اجلزئــي �أو عدد ( )20000ع�شرين �ألف طالب مكافئ ،
�أيهما �أقل .
املــادة الثالثــــة
حتـدد ر�سوم عملية �إعـادة ( التقومي مقاب ــل املعايي ــر امل�ؤ�س�سية ) مل�ؤ�س�ســات التعليـ ــم العالـ ــي
احلكومي ــة واخلا�صــة علـ ــى النحـ ــو الآت ـ ــي :
قيمــــة الر�ســــــم
نــــوع امل�ؤ�س�ســـــة
(  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ( +عدد املقايي�س التي يتم
جامع ـ ــة
�إعادة تقومي امل�ؤ�س�سة مقابلها × " "200مائتي ريال عماين )
(  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ( +عدد املقايي�س التي يتم
كليـ ــة جامعيـ ــة
�إعادة تقومي امل�ؤ�س�سة مقابلها × " "150مائة وخم�سني رياال عمانيا )
(  ) 10.000ع�شرة �آالف ريال عماين  ( +عدد املقايي�س التي يتم
كليـ ــة
�إعادة تقومي امل�ؤ�س�سة مقابلها × " "100مائة ريال عماين )
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املــادة الرابعــــة
تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ب�إر�سال تقارير ونتائج عمليات التقومي و�إعادة
التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ( املرحلة الثانية من االعتماد امل�ؤ�س�سي ) � ،إىل م�ؤ�س�سات
التعليم العايل احلكومية واخلا�صة  ،كما تقوم بن�شر نتائج التقومي و�إعادة التقومي مقابل
املعايري امل�ؤ�س�سية وقرارات االعتماد على املوقع الإلكرتوين للهيئة بعد ( )10ع�شرة �أيام
عمــل مــن تاري ــخ �إر�سال التقرير والنتيجة للم�ؤ�س�سة  ،ما لــم تقم امل�ؤ�س�ســة ب�إخط ــار الهيئ ــة
برغبتها فـي التظلم خالل ذلك الأجل .
املــادة الـخام�سـة
يجــوز مل�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومي ــة واخلا�صــة التظلــم من نتائ ــج عمليــات التقويــم
و�إعـادة التقويــم مقابــل املعاييــر امل�ؤ�س�سية وقــرارات اعتم ــاد الهيئة العمانيــة لالعتمــاد
الأكادميي خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إر�سال التقرير والنتيجة والقرار �إىل امل�ؤ�س�سة ،
بعد �سداد ر�سم مقداره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين غري م�سرتد .
وتتوىل جلنة التظلمات امل�شكلة بالهيئة لهذا الغر�ض بحث التظلم  ،والبت فـيه خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه  ،وتتحمل م�ؤ�س�سة التعليم العايل جميع امل�صروفات
الإ�ضافـية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم �إذا ما مت رف�ضه  ،و�إذا مت قبول التظلم يتم
تعديل نتيجة التقومي �أو �إع ــادة التقومي مقابل املعايري امل�ؤ�س�سية ( املرحلـ ــة الثاني ــة م ــن
االعتماد امل�ؤ�س�سي )  ،وتن�شر النتيجة فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة .
املــادة الـ�ساد�سـة
يلغى القرار رقم  2017/12امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض
مع �أحكامه .
املــادة الـ�سابعـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من جمـادى الأولـى 1439هـ
املوافــــق  22 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م

د  .عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
رئيـ ــ�س جملـ ــ�س �إدارة
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي

