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وزارة التعليـم العالـي
قـرار وزاري
رقـم 2017/65
ب�إ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لنظـام القبـول املوحـد
ا�ستن ــادا �إىل املر�ســوم ال�سلطاين رقم  2002/6بتحدي ــد اخت�صا�ص ــات وزارة التعلي ــم العالــي
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/104ب�إن�شاء مركز القبول املوحد ،
و�إىل الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2011/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلغى الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد امل�شار �إليها  ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة
املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  27 :من رم�ضــــــــــان 1438هـ
املوافــــق  22 :من يونيـــــــــــــو 2017م

د  .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
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الالئحـة التنظيميـة لنظـام القبـول املوحـد
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة التعليم العايل .
الوزيـــر :
وزير التعليم العايل .
الوكيــل :
وكيل الوزارة .
املركــــز :
مركز القبول املوحد .
امل�ؤ�س�ســة :
م�ؤ�س�سة تعليم عال حكومية � ،أو خا�صة  ،تقدم برامج �أكادميية �أو تقنية �أو مهنية للح�صول
على م�ؤهل بعد دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية .
اجلهـة املمولـة :
كل جهة تقوم بتمويل درا�سة الطلبة لربامج �أكادميية فـي امل�ؤ�س�سات .
نظـام القبـول املوحـد :
الربنامج امل�ستخدم فـي املركز لت�سجيل وقبول الطلبة املتقدمني لدرا�سة الربامج املطروحة
فـي امل�ؤ�س�سة .
دليـل الطالـب :
كتي ــب ي�صـ ــدره املرك ـ ــز فـي كـ ــل عـ ــام درا�سـ ــي للتعري ـ ــف بنظام ـ ــه  ،والربام ـ ــج الأكادميي ـ ــة
التي تطرحها امل�ؤ�س�سة  ،وينظم �آليات و�ضوابط ومواعيد الت�سجيل والقبول والتظلم .
دبلـوم التعليـم العـام :
ال�شه ــادة التي متنحه ــا وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم للطالــب الذي �أنهــى درا�ستــه فـي ال�صــف
الثاين ع�شر بنجاح .
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ال�شهـادة الأجنبيـة :
امل�ؤهل املعادل لدبلوم التعليم العام  ،الذي يح�صل عليه الطالب بعد �إكمال برنامج درا�سي
بنجاح .
ال�شهـادة الدوليـة :
امل�ؤهل املعادل لدبلوم التعليم العام  ،الذي يح�صل عليه الطالب بعد �إكمال برنامج درا�سي
على م�ستوى دويل  ،واجتيازه لالمتحانات املعدة لذلك .
الطالـــب :
كل من يح�صل على دبلوم التعليم العام � ،أو ال�شهادة الأجنبية � ،أو الدولية .
الربنامــج :
برنامج درا�سي تطرحه امل�ؤ�س�سة  ،ويت�ضمن التخ�ص�ص  ،ونوع امل�ؤهل  ،ومكان الدرا�سة ،
وعدد املقاعد الدرا�سية  ،وغريها .
متطلبـات التقـدم للربنامـج :
احلد الأدنى من ال�شروط الواجب توافرها فـي املواد الدرا�سية ودرجات الطالب  ،وغريها
من ال�شروط التي حتددها امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة املمولة .
املعـدل التناف�سـي :
املعدل الذي يحت�سبه نظام القبول املوحد للطالب فـي �أثناء الفرز الإلكرتوين  ،وفقا ملا هو
من�صو�ص عليه فـي دليل الطالب .
قائمـة االنتظـار للربنامـج :
قائمة بالطلبة املتقدمني لربنامج م�ؤهلني له  ،ومل يقبلوا فيه ب�سبب �شغل العدد املحدد
له من املقاع ــد  ،وفـي حال �شغ ــر �أحد املقاع ــد يتم �شغله ــا من هذه القائم ــة ح�سـب املع ــدل
التناف�سي الأعلى .
املـــادة ( ) 2
ال يجوز لأي م�ؤ�س�سة حكومية قبول �أي طالب �إال عن طريق املركز .
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املـــادة ( ) 3
ي�شرتط لقبول ت�سجيل الطالب فـي نظام القبول املوحد الآتي :
أ� � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أن يكون حا�صال على دبلوم التعليم العام � ،أو ال�شهادة الأجنبية � ،أو الدولية للعام
ذاته الذي يتقدم فيه للت�سجيل .
ج � -أال يزيد عمره على ( )25خم�سة وع�شرين عاما فـي الأول من �أكتوبر فـي العام
ذاته الذي يتقدم فيه للت�سجيل .
املـــادة ( ) 4
على الطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام � ،أو ال�شهادة الأجنبية � ،أو الدولية الراغب
فـي االلتحاق باملقاعد الدرا�سية احلكومية � ،أو من اجلهات املمولة فـي امل�ؤ�س�سة  ،تقدمي
طلب االلتحاق فـي نظام القبول املوحد من خالل تعبئة اال�ستمارة الإلكرتونية  ،مت�ضمنا
اختياراته من الربامج التي يرغب فـي درا�ستها  ،وذلك فـي املوعد الذي يحدده املركز .
املـــادة ( ) 5
على الطالب احلا�صل على ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية من داخل ال�سلطنة �أو خارجها ،
�إدخال بياناته عن طريق �صفحة البيانات املخ�ص�صة لذلك فـي نظام القبول املوحد ،
وتزويد املركز �إلكرتونيا بالوثائق املذكورة فـي دليل الطالب فـي الوقت املحدد .
املـــادة ( ) 6
على الطال ــب احلا�ص ـ ــل على ال�شه ـ ــادة الأجنبي ـ ــة �أو الدولي ـ ــة معادل ـ ــة �شهادت ـ ــه من وزارة
الرتبية والتعليم � -إن تطلب الأمر ذلك  -قبل تقدميها �إىل املركز .
املـــادة ( ) 7
يتحمل الطالب م�س�ؤولية �صحة البيانات امل�سجلة فـي نظام القبول املوحد .
املـــادة ( ) 8
يج ــوز للطالب الدار�س ب�أنظمة التعلي ــم غري النظامي ــة  ،الذي تنطب ــق علي ــه ال�ش ــروط
املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )3من هذه الالئحة  ،التقدم للربامج  ،و�إذا كان الطالب يعمل
فـي �إحدى اجلهات احلكومية �أو اخلا�صة فعليه �إح�ضار ما يثبت موافقة جهة عمله على
تفرغه للدرا�سة تفرغا كامال .
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املـــادة ( ) 9
يقوم املركز بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده �إلكرتونيا بكافة بيانات الطلبة
العمانيني الدار�سني بال�سلطنة واحلا�صلني على دبلوم التعليم العام  ،على �أن ت�شمل تلك
البيانات اال�سم والعنوان والرقم املدين وتاريخ امليالد واجلن�س واملدر�سة املنت�سب �إليها
ورقم الهاتف النقال وعنوان الربيد الإلكرتوين والدرجات احلا�صل عليها  ،و�أي معلومات
�أخرى تتوافر لديها ويطلبها املركز  ،فـي املواعيد املتفق عليها .
املـــادة ( ) 10
يق ــوم املرك ــز بالتن�سي ــق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده باملواد الدرا�سي ــة امل�ستحدثــة
لل�صف الثاين ع�شر فـي مدار�س التعليم العام واخلا�ص .
املـــادة ( ) 11
على املركز تزويد موقعه الإلكرتوين بكافة البيانات واملعلومات عن الربامج املطروحة ،
و�إجراءات التقدم لها  ،مع حتديثها با�ستمرار .
املـــادة ( ) 12
تلتزم امل�ؤ�س�سة فـي كل عام �أكادميي بالآتي :
أ�  -توفري كافة البيانات واملعلومات التي يطلبها املركز �إلكرتونيا باللغتني العربية
والإجنليزية فـي موعد �أق�صاه ( )31احلادي والثالثني من �أكتوبر من كل عام
�أكادميي  ،مع مراعاة حتديثها باللغتني العربية والإجنليزية خالل املدة ذاتها
على �أن تت�ضمن الآتي ( :ا�سم امل�ؤ�س�سة  ،والربامج الأكادميية التي تنوي طرحها ،
وو�صفا لتخ�ص�صاتها  ،ومتطلبات القبول لكل برنامج  ،ونوع امل�ؤهل  ،ومعيار
املفا�ضلة فـي حال احل�صول على معدالت تناف�سية مت�ساوية  ،ومكان الدرا�سة ،
وعدد املقاعد الدرا�سية املتوفرة فـي كل برنامج  ،و�أي معلومات �أخرى متعلقة
بالربامج املعتمدة للعام الأكادميي ذاته) .
ب  -تزويد املركز ب�أي بيانات �أو برامج �إ�ضافية جديدة الحقة على التاريخ املحدد
بالبند (�أ) على �أن يعلن عنها املركز فـي موقعه الإلكرتوين � ،أو يعلن عنها فـي
ال�صحف املحلية على نفقة امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة املمولة .
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ج  -اختيار موظف �أو �أكرث لتمثيلها فـي التعامل مع املركز مع بيان عنوانه ورقم
الهاتف والفاك�س والربيد الإلكرتوين اخلا�ص به  ،و�إعالم املركز ب�أي تغيري
يطر أ� فـي هذا ال�ش�أن .
د  -التوا�صل مع الطلبة و�إبالغهم بالفرتة التي يحددها املركز ال�ستكمال �إجراءات
الت�سجيل لديها .
هـ  -تزوي ــد املرك ــز �إلكرتوني ــا ب�أ�سم ــاء جمي ــع الطلب ــة �س ــواء الذي ــن �أنهــوا �إج ــراءات
الت�سجيل �أو الذين مل ينهوها  ،وبعدد املقاعد الدرا�سية ال�شاغرة فـي كل برنامج
 �إن وجدت  -وذلك فـي املواعيد التي يحددها املركز �سنويا .املـــادة ( ) 13
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة تن�سيق القبول باملركز برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
أ�  -مدير عام املركز
نائبا للرئي�س .
ب  -مدير عام البعثات .
ج  -مدير عام كليات العلوم التطبيقية .
د  -مدير عام اجلامعات والكليات اخلا�صة .
هـ  -ممثل عن وزارة ال�صحة .
و  -ممثل عن وزارة القوى العاملة .
ز  -ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .
ح  -ممثل عن جامعة ال�سلطان قابو�س .
ط  -ممثـل عن م�ؤ�س�سـات التعليـم العايل اخلا�صـة يتـم اختيـاره بالتنـاوب .
مقـ ـ ــررا .
ي  -مدير دائرة القبول
جتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�س �أو نائبه فـي حالة غيابه �أو وجود مانع يحول دون رئا�سته
االجتم ــاع كلمــا دع ــت احلاج ــة �إىل ذلـك  ،وال يك ــون االجتمــاع �صحيح ــا �إال بح�ضــور �أغلــب
�أع�ضائها على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة �أو نائبه  ،وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للم�شاركة فـي �أعمالها
�أو حل�ضور اجتماعاتها  ،دون �أن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة .
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املـــادة ( ) 14
تخت�ص جلنة تن�سيق القبول باملركز بالآتي :
أ�  -درا�سة �سيا�سات القبول بامل�ؤ�س�سة .
ب  -تقدمي املقرتحات التي تهدف �إىل تطوير نظام العمل باملركز و�إجراءات القبول
بامل�ؤ�س�سة .
ج  -درا�سة �أي مو�ضوعات �أخرى بناء على طلب الوزير .
املـــادة ( ) 15
ت�شكل بقرار من الوزير فـي كل عام �أكادميي جلنة للبت فـي التظلمات املقدمة من الطلبة
على قرارات املركز ح�سب املواعيد املحددة بامل ــادة ( )16من هذه الالئحة  ،على �أن يكون
رئي�س جلنة البت فـي التظلمات  ،و�أع�ضا�ؤها من خارج الوزارة  ،و�أن يكون املقرر من املركز .
وجتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها  ،وال يكون االجتماع �صحيحا �إال بح�ضور �أغلب �أع�ضائها ،
على �أن يكون من بينهم رئي�س اللجنة  ،وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،
وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س  ،وللجنة اال�ستعانة مبن تراه
منا�سبا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص للم�شاركة فـي �أعمالها �أو حل�ضور اجتماعاتها  ،دون
�أن يكون له �صوت معدود .
وعلى اللجنة �إعداد تقرير نهائي ب�أعمالها يرفع �إىل الوكيل  ،مت�ضمنا النتائج التي تو�صلت
�إليها اللجنة .
املـــادة ( ) 16
يجوز للطلبة التظلم �إىل جلنة التظلمات خالل (  ) 5خم�سة �أيام من تاريخ انتهاء الفرتة
املحددة لكل مرحلة من املراحل الآتية :
أ�  -الت�سجيل بنظام القبول املوحد .
ب  -تعديل الرغبات من الربامج الدرا�سية .
ج  -عرو�ض املقاعد الدرا�سية .
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املـــادة ( ) 17
تكون قرارات جلنة التظلمات نهائية  ،وم�سببة  ،وفـي حال عدم البت فـي التظلم بعد م�ضي
(� )14أربعة ع�شر يوما من تقدميه يعد مبثابة رف�ض له .
املـــادة ( ) 18
يجري املركز فرزا مبدئيا بعد انتهاء فرتة الت�سجيل بنظام القبول املوحد وفق نتائج دبلوم
التعليم العام للف�صل الدرا�سي الأول  ،على �أن يقوم املركز بتزويد امل�ؤ�س�سات واجلهات
املمولة مب�ؤ�شرات عن الطلبة الذين ميكن قبولهم فـي خمتلف الربامج  ،ويتم الفرز وفق
اختيارات الطلبة فـي فرتة الت�سجيل .
املـــادة ( ) 19
مينح الطالب عر�ضا واحدا مبقعد درا�سي وفقا ملا ي�أتي :
�أ � -أول خي ـ ــار يك ــون م�ستحق ــا لــه ح�س ـ ــب معدل ـ ــه التناف�س ــي فـي الربنام ـ ــج مقارن ـ ــة
باملتقدمني الآخرين .
ب  -عدد املقاعد املتوفرة فـي ذلك الربنامج .
املـــادة ( ) 20
يقوم املركز بالفرز الأول لطلبات االلتحاق بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام  ،وذلك
وفقا لنتائج املعدل التناف�سي للطلبة  ،و�أولويات خياراتهم من الربامج و�أعداد املقاعد .
املـــادة ( ) 21
يعـ ــر�ض املركـ ــز املقع ــد الدرا�سي على الطال ــب  ،ويخطــره ب�آخ ــر موع ــد لقب ــول العـ ــر�ض ،
وا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل بامل�ؤ�س�سة املقبول بها  ،وذلك فـي املواعيد التي يعلنها املركز
على موقعه الإلكرتوين .
املـــادة ( ) 22
فـي حال ــة عدم قيــام الطالــب بقبــول املقعــد الدرا�سي املع ــرو�ض علي ــه �أو قبولــه دون �إنه ــاء
�إجراءات الت�سجيل بامل�ؤ�س�سة املقبول بها خالل الفرتة املحددة  ،يتم �سحب املقعد تلقائيا ،
ويعر�ض على طالب �آخر  ،على �أن تراعى �أولوية الرتتيب فـي قائمة االنتظار .
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املـــادة ( ) 23
يجوز للطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية  ،والذي
بد�أ الدرا�سة على نفقته اخلا�صة فـي �إحدى امل�ؤ�س�سات اخلا�صة داخل الدولة  ،تقدمي طلب
ب�أن تكون البعثة الدرا�سية الداخلية التي ح�صل عليها من خالل نظام القبول املوحد فـي
الفرز الثاين بامل�ؤ�س�سة ذاتها املقيد بها � ،إذا كان معدله التناف�سي ي�سمح بذلك  ،وبالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة بالوزارة .
املـــادة ( ) 24
يجب على امل�ؤ�س�سة اتباع الإجراءات الآتية خالل مرحلة ا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل :
أ�  -ت�سل ـ ــم جمي ـ ــع الوثائـ ــق اخلا�صـ ــة بالطالـ ـ ــب املقبـ ـ ــول مــن قب ــل املرك ـ ــز  ،والت أ�ك ـ ــد
من �صحتها .
ب  -منح الطالب ما يثبت قيامه ب�إجراءات الت�سجيل املطلوبة خالل املواعيد املحددة
لذلك .
ج � -إ�شعار املركز بت�سجيل الطالب املقبول بها  ،وذلك باعتماد ت�سجيل الطالب بنظام
القبول املوحد .
املـــادة ( ) 25
يج ــب على امل�ؤ�س�س ــة الت أ�ك ــد من اعتم ــاد ال�شه ــادة الأجنبي ــة �أو الدولي ــة من قب ــل اجله ــات
املخت�صة داخل ال�سلطنة �أو خارجها قبل �إنهاء �إجراءات ت�سجيل الطالب بها .
املـــادة ( ) 26
يجب على امل�ؤ�س�سة حتمل كافة الآثار املرتتبة � ،إذا مل تقم با�ستكمال �إجراءات ت�سجيل
الطالب املقبول للدرا�سة فيها  ،والذي �سلم الوثائق املطلوبة فـي املوعد املحدد  ،وذلك وفقا
لنوع الربنامج الذي قبل فيه  ،ومميزاته .
املـــادة ( ) 27
يقوم املركز بتحديد الربامج التي ميكن �أن يقبل فيها الطلبة الذين تظهر نتائجهم
الدرا�سية بعد الفرز الأول ح�سب اختياراتهم للربامج وترتيبها  ،ب�شرط �أن تكون معدالتهم
التناف�سية م�ساوية �أو �أعلى من �آخر معدل تناف�سي مت قبوله فـي تلك الربامج فـي الفرز
الأول .
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املـــادة ( ) 28
يقوم املركز بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات �أو اجلهات املمولة ب�ش�أن تخ�صي�ص مقاعد درا�سية
للم�ستحقني من الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدرا�سية بعد الفرز الأول  ،و�إن تعذر توفر
مقعد للطالب امل�ستحق فـي �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات يخري الطالب �إما مبنحه مقعدا مماثال
فـي م�ؤ�س�ســة �أخــرى  ،و�إما االنتظــار لبــدء الدرا�ســة للعــام الذي يليه ليح�صــل على املقعــد
امل�ستحق له .
املـــادة ( ) 29
يج ــوز للمركز بالتن�سي ــق مع امل�ؤ�س�س ــات واجله ــات املمول ــة قب ــول ت�سجي ــل حاملي بع ــ�ض
ال�شهادات الأجنبية والدولية الذين مل يتمكنوا من التقدم للربامج ب�سبب درا�ستهم ملواد
غري واردة �ضمن متطلبات تلك الربامج � ،أو كانوا معفني من درا�سة بع�ض املواد الدرا�سية
من قبل وزارة الرتبية والتعليم .
املـــادة ( ) 30
يعلن املركز بعد الفرز الأول عن الربامج التي تتوفر بها مقاعد �شاغرة �أو الربامج اجلديدة ،
وال يوجد بها طلبة فـي قوائم االنتظار .
ويتم �إجراء فرز ثان ل�شغل هذه الربامج من الطلبة �سواء �أكانوا حا�صلني على عرو�ض
ملقاعد درا�سية فـي الفرز الأول � ،أم مل يح�صلوا على ذلك .
املـــادة ( ) 31
يجوز للطالب الذي �أنهى �إجراءات الت�سجيل فـي امل�ؤ�س�سة التي قبل فيها فـي الفرز الأول ،
قبول �أي عر�ض جديد يعر�ضه عليه املركز فـي الفرز الثاين  .وفـي حالة الرف�ض يظل
العر�ض ال�سابق �ساريا .
املـــادة ( ) 32
يجب على املركز خماطبة امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة املمولة لإعادة النظر فـي متطلبات الربامج
التي بها �شواغر  ،وال تتوفر لها قوائم انتظار .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1202

املـــادة ( ) 33
يجوز للمركز بعد الفرز الثاين �إيجاد مقاعد منا�سبة للطلبة الذين ح�صلوا على معدالت
عامة عالية فـي امتحان دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادات الأجنبية �أو الدولية ومل يح�سنوا
اختيار الربامج  ،وذلك بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات واجلهات املمولة وفق الفر�ص والإمكانات
املتاحة  ،فـي احلالتني الآتيتني :
أ�  -الطالب الذي ح�صل على برنامج درا�سي �ضمن اختياراته الأوىل  ،وكانت درجاته
فـي امتحان ــات دبل ــوم التعلي ــم العــام �أو ال�شه ــادات الأجنبي ــة �أو الدولي ــة ت�ؤهلــه
للح�صول على برنامج �أف�ضل  ،على �أن يتقدم بطلب �إىل املركز .
ب  -الطالب الذي مل يح�صل على �أي برنامج بالرغم من ح�صوله على درجات عالية
فـي دبلوم التعليم العام �أو ال�شهادة الأجنبية �أو الدولية .
املـــادة ( ) 34
تقدم طلبات االنتقال من تخ�ص�ص �إىل �آخر فـي امل�ؤ�س�سة ذاتها �أو من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى
بعد انتهاء املركز من عمليات القبول فـي �شهر �أكتوبر  ،وذلك وفق الأنظمة املتبعة فـي كل
م�ؤ�س�سة  ،ودون الرجوع للمركز .

