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الـــمقدمـــة

ا�شتجابة للطلب املتزايد على التعليم العايل يف �شوء الزيادةامل�شطردة لإعداد اخلرجني من حملة �شهادة 
للقطاع اخلا�ص  �شلطنة عمان يف عام 1995م  �شمحت حكومة  فقد  يعادلها،  ما  اأو  العام  التعليم  دبلوم 

بال�شتثمار يف جمال التعليم العايل عن طريق اإن�شاء جامعات وكليات خا�شة.

وياأتي اإ�شدار هذا الدليل يف اإطار حر�ص وزارة التعليم العايل ممثلة يف ا ملديرية العامة للجامعات والكليات 
التعليم العايل اخلا�ص والإجراءات  اخلا�شة، على تقدمي املعلومات املتعلقة بعملية ال�شتثمار يف جمال 
املتبعة ل�شت�شدار تراخي�ص اإن�شاء هذه النوعية من املوؤ�ش�شات، كما يحتوي على معلومات وبيانات وافية 
حول اآلية الرتخي�ص وكيفية تقدمي طلبات اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، والإجراءات والنظم 

املعمول بها يف خمتلف املراحل التي متر بها عملية الرتخي�ص.

وتقوم دائرة تراخي�ص املوؤ�ش�شات والربامج باملديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�شة ب�شرح وتو�شيح 
هذه الإجراءات لكافة املهتمني والراغبني يف ال�شتثمار يف هذا املجال، كما توجد ن�شخة الكرتونية من هذا 

.)www.mohe.gov.om( الدليل على املوقع الإلكرتوين للوزارة

واإذ ي�شر املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�شة اأن ت�شع هذا الدليل بني يدي القارئ، فاإنها تاأمل اأن 
ي�شهم يف تقدمي روؤية وا�شحة للمهتمني والراغبني يف ال�شتثمار يف حقل التعليم العايل اخلا�ص بال�شلطنة.
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 حمدد�ت عامة لإجر�ء�ت �إن�صاء  م�ؤ�ص�صات تعليم عاِل خا�صة
اأن يتقدم امل�شتثمر بطلب اإن�شاء جامعة/ كلية خا�شة وذلك وفقًا للخطوات املو�شحة يف هذا الدليل.  .1

اأن يرفق مع الطلب ملخ�ص تنفيذي لدرا�شة منهجية لل�شوق املحلي تو�شح جدوى قيام امل�شروع.  .2

يقدم امل�شتثمرون ما يفيد مقدرتهم العلمية واملالية لإدارة وت�شغيل امل�شروع.   .3

اأن ل يقل عدد الكليات التي ترخ�ص للجامعة عن ثالث كليات باأق�شامها وي�شتثنى من ذلك اجلامعات   .4
التخ�ش�شية، ول يزيد عدد الربامج التي ترخ�ص للكلية عن ثالثة برامج بفروعها.

عند الرتباط اأو التعاون الأكادميي والعلمي مع موؤ�ش�شة/ موؤ�ش�شات تعليمية خارجية فاإنه ي�شرتط اأن   .5
تكون هذه املوؤ�ش�شات ذات �شمعة اأكادميية وخربة وا�شعة يف جمال التعليم العايل، واأن يكون معرتف 
بها من قبل وزارة التعليم العايل بال�شلطنة واأن تكون من بني املوؤ�ش�شات احلا�شلة على مرتبة متقدمة 
  TIMES Indicator الوزارة )مثال: ت�شنيف   العاملية املعتد بها من قبل هذه  الت�شنيفات  اأحد  يف 
اأو)Shanghai University Indicator( وذلك يف ذات العام الذي يتم فيه تقدمي الطلب، مع تقدمي ر�شالة 

تفاهم مبدئي بني اجلانبني. 

اأن تكون التخ�ش�شات املزمع طرحها يف جمالت تخدم احتياجات التنمية امل�شتدامة يف ال�شلطنة،   .6
مع مراعاة اأن تكون الدرجات العلمية املزمع منحها متوافقة مع متطلبات الإطار الوطني للموؤهالت 

العلمية يف �شلطنة عمان.

تعطى الأولوية للموؤ�ش�شات املقرتح ان�شائها خارج حمافظة م�شقط على اأن تو�شح الدرا�شات جدوى   .7
قيامها يف املحافظات املقرتحة.

يجب اأن ل يكون من بني امل�شتثمرين اأحد العاملني يف جمل�ص التعليم اأو وزارة التعليم العايل اأو الهيئة   .8
العمانية لالإعتماد الأكادميي.
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مـــر�حل �لتـــرخي�ص �ملــــ�ؤ�ص�صي
متر عملية ترخي�ص �إن�صاء م�ؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل �خلا�صة باأربع مر�حل رئي�صية:

التعليم  موؤ�ش�شات  للجنة  برفعه  وتنتهي  ودرا�شته  فح�شه  ثم  ومن  الطلب  بتقدمي  تبداأ  الأوىل:  املرحلة 
العايل العمانية للبت فيه، حيث ت�شتغرق هذه املرحلة اأربعة  اأ�شهر كحد اأق�شى اإعتبارًا من تاريخ تقدمي 

الطلب. 

على  التعليم  وتنتهي مبوافقة جمل�ص  اللجنة،  من  الطلب  اإقرار  فور  املرحلة  هذه  تبداأ  الثانية:  املرحلة 
الإن�شاء من حيث املبداأ اأو رف�شه، ويف حالة املوافقة يتم ابالغ امل�شتثمرين بتقدمي درا�شة جدوى متكاملة 

عن امل�شروع، وت�شتغرق هذه املرحلة فرتة �شتة اأ�شهر كحد اأق�شى.

املرحلة الثالثة: تبداأ اعتبارا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شني بتقدمي درا�شة اجلدوى، ومتتد حتى �شدور قرار 
الإن�شاء، وت�شتغرق هذه املرحلة مدة لتقل عن �شتة اأ�شهراأخرى.

املرحلة الرابعة: تبداأ من تاريخ ابالغ املوؤ�ش�شني بقرار الإن�شاء وحتى �شدور قرار بدء الدرا�شة.

وفيما يلي ت��صيحًا تف�صيليًا لهذه �ملر�حل:

�أول: مـــرحلـــة تقدمي �لطلب
العامة  املديرية  عام  مدير  با�شم  معنون  بخطاب  الإن�شاء  بطلب  عنهم  ينوب  من  اأو  املوؤ�ش�شون  يتقدم 
للجامعات والكليات اخلـا�شة ويقدم الطلب مرفقا به ملفًا متكاماًل باللغتني العربية والجنليزية يحتوي 

على امل�شتندات التالية:

اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عايل خا�شة، وذلك بعد ا�شتكماله بالبيانات املطلوبة، ويرفق به  منوذج طلب   .1
�شيكا م�شرفيا من اأحد البنوك املحلية معنون با�شم وزارة التعليم العايل بقيمة )250( ريال عماين 

غري م�شرتدة.

مناذج ت�شتكمل بالبيانات اخلا�شة باملوؤ�ش�شني واجلوانب ال�شرتاتيجية للم�شروع)الروؤية، والر�شالة،  .2
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       والأهداف(، واجلهات الأكادميية ال�شريكة، والربامج الأكادميية املقرتحة.
�شور من جوازات �شفر املوؤ�ش�شني وبطاقاتهم ال�شخ�شية.  .3

منه(        ن�شخة   + املوؤهل  )اأ�شل  املخت�شة  اجلهات  من  امل�شدقة  الدرا�شية  واملوؤهالت  الذاتية  ال�شري   .4
و�شهادات اخلربة الأكادميية للموؤ�ش�شني.

�شهادة براءة ذمة )عدم حمكومية( جلميع املوؤ�ش�شني.  .5

بوزارة  التجاري  ال�شجل  اأمانة  يف  التجارية  املوؤ�ش�شة  بيانات  وم�شتندات  التجاري،  ال�شجل  �شهادة   .6
قائمة  كان من �شمن  و�شناعة عمان يف حال  لغرفة جتارة  النت�شاب  و�شهادة  وال�شناعة،  التجارة 

املوؤ�ش�شني �شركات اأوموؤ�ش�شات مرخ�شة.

�شهادة تعهد موقعة من جميع املوؤ�ش�شني بعدم الن�شحاب من امل�شروع قبل مرور خم�ص �شنوات من بدء   .7
الدرا�شة باملوؤ�ش�شة.

درا�شة اأولية عن امل�شروع واأهدافه ومدى حاجة ال�شوق املحلي له وم�شوغات اإن�شائه.  .8

مايفيد  امل�شتثمرون  يقدم  اأن  على  املعتمدة،  واللوائح  للقوانني  وفقًا  املوؤ�ش�شة  مال  راأ�ص  حتديد  يتم   .9
مقدرتهم املالية لت�شغيل امل�شروع. 

10. �شهادات عدم ممانعة من موؤ�ش�شة اأكادميية مرموقة اأو اأكرث على عقد �شراكة اأكادميية بينها وبني              
املوؤ�ش�شة الأكادميية املقرتحة، على اأن تو�شح نوع هذه ال�شراكة وماهيتها وم�شوؤولية كل طرف ومدتها.

يرفق بكل �شهادة من ال�شهادات امل�شار اإليها يف البند )10( اأعاله، بيانات تف�شيلية عن املوؤ�ش�شات   .11
الأكادميية ال�شريكة، واأحدث ال�شدارات التعريفية لكل موؤ�ش�شة �شريكة.
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ثانيا: مرحلــــة �حل�صــ�ل على �لتـــرخي�ص �ملبدئي:
ودقة  كفاية  مدى  من  للتحقق  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  طلب  بدرا�شة  الوزارة  تقوم   .1

البيانات املقدمة.
اإخطار املوؤ�ش�شني اأو من ينوب عنهم مبالحظات الوزارة علىاأ�شل الطلب )اإن وجدت(.  .2

العامة  املديرية  توجه  وجدت(  )اإن  الوزارة  مالحظات  وا�شتيفاء  الطلب  مكونات  ا�شتكمال  بعد   .3
الطلب، يح�شره ممثلون  لتقدمي عر�ص مرئي عن  للم�شتثمرين  والكليات اخلا�شة دعوة  للجامعات 

عن الوزارة بهدف تقييم امل�شروع متهيدا لإعداد مذكرة ب�شاأنه.
يرفع الطلب اإىل جلنة موؤ�ش�شات التعليم العايل العمانية م�شفوعا مبرئيات املديرية للبت فيه.  .4

تقوم الوزارة باإخطار امل�شتثمرين بتو�شيات اللجنة والتي رمبا تت�شمن قبول/رف�ص/قبول م�شروط   .5
باإجراء بع�ص التعديالت على الطلب.

اأما يف  يف حال قبول الطلب يتم رفعه اإىل جمل�ص التعليم مبوجب تو�شية من وزير التعليم العايل،   .6
حال رف�ص الطلب؛ فاإنه ل ميكن للم�شتثمرين اإعادة تقدمي طلب جديد اإل بعد مرور ثالث �شنوات من 

تاريخ الإخطار بالرف�ص.
اإخطار املوؤ�ش�شني اأو من ينوب عنهم بقرار جمل�ص التعليم يف موعد اأق�شاه �شهر من تاريخ اعتماد   .7

القرار.

ثالثا: مرحلــــة �إ�صد�ر قــــر�ر �لإن�صــــاء
يف حال املوافقة املبدئية على الطلب يتم توجيه املوؤ�ش�شني نحو تقدمي درا�شة جدوى متكاملة للم�شروع   .1
وفق )الدليل ال�شرت�شادي لإعداد درا�شة جدوى اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عاٍل خا�شة( املعد من الوزارة 
ملحق رقم ) 4 (، على اأن يرفق مع الدرا�شة �شيكا ماليا معنونًا با�شم الوزارة بقيمة )1800( ريال 
عماين مل�شروع اإن�شاء كلية، اأما يف حالة م�شروع اإن�شاء جامعة فتكون قيمة ال�شيك امل�شريف )2700( 
ريال عماين، ويرفع ذلك املبلغ بقيمة )900( ريال عن كل كلية اإ�شافية، كما يقدم �شيك م�شريف اآخر 
با�شم الوزارة بقيمة )200( ريال عماين غري م�شرتدة نظري خدمات اإدارية.)مالحظة: جميع 

�لر�ص�م �ل��ردة يف هذ� �لبند غري م�صرتدة (.
يقدم امل�شتثمرون درا�شة اجلدوى من خم�ص ن�شخ معتمدة باللغتني: العربية والجنليزية، ومرفق معها   .2
قر�ص مدمج بالدرا�شة مع كل ن�شخة، على اأن يتم ذلك خالل فرتة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ 
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اإخطارهم مبوافقة جمل�ص التعليم على طلب الإن�شاء. 
يتم اإحالة الدرا�شة اإىل جهة متخ�ش�شة اأو مكتب ا�شت�شاري متخ�ش�ص لفح�ص وحتليل حمتوياتها،   .3
ويتم بعد ذلك اإبالغ القائمني على امل�شروع مبالحظات اجلهة / املكتب – اإن وجدت – وذلك للرد 

على تلك املالحظات.
جلنة  على  املديرية  ومالحظات  الردود  وكافة  اجلدوى  درا�شة  وفح�ص  حتليل  نتائج  عر�ص  يتم   .4
وامل�شتندات ومدى جدوى  الإجراءات  ا�شتكمال جميع  للتاأكد من  العمانية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 

امل�شروع ورفعها اإىل جمل�ص التعليم متهيدا لإ�شدار قرار الإن�شاء. 
5.  تقوم جلنة موؤ�ش�شات التعليم العايل العمانية برفع ملف امل�شروع مكتماًل اإىل جمل�ص التعليم للنظر يف 

اإ�شدار قرار الإن�شاء.
بعد �شدور موافقة املجل�ص على الإن�شاء، ي�شدر وزير التعليم العايل قرارا باإن�شاء موؤ�ش�شة التعليم   .6

العايل اخلا�شة مت�شمنًا الأحكام املنظمة لها.

ر�بعا: مرحلة �إ�صد�ر قر�ر بدء �لدر��صة
مينح املوؤ�ش�شون مدة ثالث �شنوات اعتبارًا من تاريخ منح قرار الن�شاء ل�شتكمال املباين الدائمة للموؤ�ش�شة 
وتوفري كافة املقومات واملتطلبات املقررة، واإنهاء الجراءات الالزمة ملمار�شة اجلامعة اأعمالها، ويجوز 

متديد املدة ل�شنة ا�شافية اأخرى بعد موافقة وزير التعليم العايل.

QQ ل�ثائق و�مل�صتند�ت�
اخلرائط املعتمدة وامل�شدقة للمباين الدائمة للموؤ�ش�شة و�شهادة اإمتام البناء م�شدقة من اجلهات   .1

املعنية. 
2.     �شهادة �شجل جتاري �شارية وم�شتند بيانات املوؤ�ش�شة من وزارة التجارة وال�شناعة.)ي�شرتط ت�شجيل 

املوؤ�ش�شة التعليمية يف وزارة التجارة وال�شناعة(
�شهادة اإنت�شاب �شارية من غرفة جتارة و�شناعة عمان.  .3

اإيداع راأ�ص املال امل�شرح به  تقدمي �شهادة بنكية م�شدقة من اأحد البنوك العاملة بال�شلطنة تثبت   .4
كاماًل للموؤ�ش�شة.

وثيقة الإرتباط اأو ال�شراكة الأكادميية الأ�شلية مع املوؤ�ش�شة / املوؤ�ش�شات  ال�شريكة امل�شدقة واملعتمدة   .5
مع مراعاة توافقها مع  املحددات الواردة يف الدليل ال�شرت�شادي لالرتباط الأكادميي ملحق رقم)4 (.
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الوثيقة اخلا�شة بالربامج مبا يتنا�شب مع ا�شتمارة طلب املوافقة على برنامج جديد )مرفق رقم 6(.  .6
اللوائح الداخلية املعتمدة ملوؤ�ش�شة التعليم العايل اخلا�شة وتت�شمن ما يلي:  .7

�Q.الالئحة التنظيمية
�Q.الالئحة الأكادميية
�Q.لئحة القبول والت�شجيل
�Q.لئحة �شوؤون الطالب
�Q.)لئحة ال�شكن الداخلي )اإن وجدت
�Q.الالئحة املالية
�Q.لئحة �شوؤون املوظفني
�Q.)اللجان الداخلية للموؤ�ش�شة )م�شمياتها، اخت�شا�شاتها، �شوابطها، اأع�شائها

الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة التعليمية ب�شورة متكاملة.  .  8
منوذج من املوؤهل العلمي املمنوح معتمدًا من املوؤ�ش�شة ال�شريكة.   .  9

دليل �شمان اجلودة  . 10
ن�شخة من دليل الطالب يف املوؤ�ش�شة باللغتني العربية والإجنليزية.  . 11

بيان تف�شيلي مبرافق ومن�شاآت املوؤ�ش�شة التعليمية وذلك ح�شب النماذج امللحقة.  .12
QQلدعم �حلك�مي مل�ؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل �خلا�صة�

تقدم احلكومة  - ح�شب الت�شريعات ال�شارية -  عددا من المتيازات والت�شهيالت ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 
اخلا�شة ميكن اإجمالها يف الآتي: )مالحظة: تفا�صيل �لدعم و�حل��فز �حلك�مية م��صحة يف )�مللحق  رقم  7 (.

قطعة اأر�ص منا�شبة للجامعات والكليات اخلا�شة.  .1
الإعفاء من الر�شوم املتعلقة بحق التملك اأو حق النتفاع بالأر�ص.  .2

الإعفاء من بع�ص الر�شوم اجلمركية.  .3
الإعفاء من �شريبة الدخل.  .4

منحة مالية مقدارها ثالثة ماليني ريال عماين للجامعات اخلا�شة فقط.  .5
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كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

الملحق األول

نماذج لتقديم طلب إنشاء
مؤسسة تعليم عاِل خاصة
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من�ذج طلب �إن�صاء م�ؤ�ص�صة تعليم عال خا�صة

منوذج طلب اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عال خا�شة
يرفق مع هذا النموذج كافة الوثائق الر�شمية ومناذج البيانات واملعلومات الإ�شافية امل�شار اإليها يف دليل ال�شوابط والإجراءات

نوع الطلب:              كلية              Qكلية جامعية                 جامعة              فرع جلامعة

ال�شم الأول
ال�شماء املقرتحة للمن�شاأة:

ال�شم الثاين 
ال�شم الثالث

الولية املحافظة
الوليةاملواقع املقرتحة: املحافظة

الولية املحافظة
تاريخ تقدمي الطلب:

املوؤ�ش�شني العتباريني الأفراد الطبيعيني
بيانات املوؤ�ش�شني:

التفا�شيل  ملعرفة   ))1/1( رقم  النموذج  اإىل  الرجوع  )يرجى 
املطلوبة

العائد راأ�ص املال طبيعة عمل املوؤ�ش�شة رقم ال�شجل عدد حملة 
الدكتوراه عدد املوؤ�ش�شني

الوظيفة ال�شم
الربيد الإلكرتوينتفا�شيل بيــــانات ال�شخ�ص املخول مبتابعــــة الطلب لدى الوزارة العنوان

الفاك�ص هاتف
يرجى الرجوع اإىل النموذج رقم )2/1( ملعرفة التفا�شيل املطلوبة روؤية ور�شالة واأهداف املوؤ�ش�شة املقرتحة

النظام الأكادميي الت�شنيف الدويل الدولة ال�شم م
معلومــــات حــــول املوؤ�ش�شــــات الأكـــادمييـــــة ال�شريكة:

التفا�شيل  ملعرفة   )3/1( رقم  النموذج  اإىل  الرجوع  )يرجى 
املطلوبة(، ويرفق الدليل املوؤ�ش�شي الأحدث.

قائمة الربامج الأكادميية اأو )الكليات( املقرتحة: )يرجى الرجوع اإىل النموذج رقم )4/1( ملعرفة التفا�شيل املطلوبة(
الر�شوم مدة الدرا�شة متطلبات القبول النظام الأكادميي نوع املوؤهل لغة الدرا�شة ا�شم الربنامج م

م�شادر التمويل راأ�ص املال املدفوع جملة راأ�ص املال راأ�ص مال امل�شروع:
)يرفق �شهادة �شمان بنكية(

نوع ال�شتخدام احلايل امل�شاحة )م2( املربع رقم القطعة املوقع
بيانات اأر�ص امل�شروع )اإن وجدت(:

ا�شم املوؤ�ش�ص الرئي�شي:
توقيعه:
التاريخ:

مالحظات:                1. كما متت الإ�شارة اإليه اأعاله، يرجى اإرفاق النماذج: منوذج )1/1(، منوذج )2/1(، منوذج )3/1(، منوذج )4/1( مع الوثائق الر�شمية.
2. ويرفق مع الطلب ملخ�ص درا�شة ال�شوق املحلي يو�شح جدوى امل�شروع املقرتح.



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

بيانات المؤسسين
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من�ذج )1/1(: بيانات �مل�ؤ�ص�صني 

بيانات املوؤ�ش�شني
ا�شم املوؤ�ش�ص 

املوؤهل اجلن�شيةالثالثي
العلمي

اخلربة 
الكادميية

حمل القامة 
الدائمة

ن�شبة امل�شاهمة 
التوقيعيف امل�شروع



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

رؤية المؤسسة ورسالتها
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من�ذج )2/1(: روؤية �مل�ؤ�ص�صة ور�صالتها

روؤية املوؤ�ش�شة ور�شالتها

الروؤية

الر�شالة

الهداف



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

معلومات عن المؤسسة
األكاديمية الشريكة
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                 من�ذج)3/1(: �ل�صر�كة �لأكادميية

ال�شراكة الكادميية

ا�شم املوؤ�ش�شة 
الت�شنيف الدولةال�شريكة

املحلي
الت�شنيف 

العاملي

نوع املوؤ�ش�شة
النظام نوع ال�شراكة

الكادميي بحثيةتدري�شية

اأهم م�شئوليات املوؤ�ش�شة ال�شريكة

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

قائمة البرامج األكاديمية



29

من�ذج )4/1( �لرب�مج �لأكادميية �ملقرتحة

الربامج الأكادميية املقرتحة

ا�شم 
الربنامج

مدة 
الربنامج

النظام 
الكادميي

املوؤهل 
متطلبات لغة الدرا�شةاملمنوح

القبول 
الر�شوم 
الدرا�شية



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

الملحق الثاني

نماذج متطلبات إصدار
قرار بدء الدراسة
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من�ذج رقم )1(
من�ذج )4/1(: مر�فق ومن�صاآت �مل�ؤ�ص�صة �لتعليمية �خلا�صة  

غري متوفرالعدداملرافق واملن�شاآت
قاعات درا�شية

مركز م�شادر التعلم
مكتبة

خمتربات احلا�شوب
معامل

خمتربات اللغة الإجنليزية
خمتربات الو�شائل التعليمية

قاعات الأن�شطة الطالبية
املكاتب الإدارية

مكاتب اع�شاء هيئة التدري�ص
مكاتب القبول والت�شجيل

مكاتب �شوؤون الطالب
مركز التوجيه املهني ومتابعة اخلريجني

ا�شرتاحة
م�شلى
مطعم

املالعب
عياده

اأخرى تذكر
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   من�ذج رقم )2(
 من�ذج )4/2(:  �أع�صاء �لهيئة �لأكادميية و�لأكادميية �مل�صاندة و�لإد�رية

الهيئة الإداريةالهيئة الأكادميية امل�شاندةالهيئة الأكادميية
امل�شمى الوظيفيال�شمامل�شمى الوظيفيال�شمامل�شمى الوظيفيال�شم
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من�ذج رقم )3(
من�ذج ) 4/3(:  جمال�ص م�ؤ�ص�صة �لتعليم �لعايل �خلا�صة

ت�شكيلهاخت�شا�شاتهم�شمى املجل�ص

جمل�ص الأمناء

جمل�ص الإدارة

جمل�ص املوؤ�ش�شة

جمال�ص الأق�شام الأكادميية:

جمل�ص .........................

جمل�ص.........................

جمل�ص.........................



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

الملحق الثالث

الترخيص البرامجي
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�إجر�ء�ت ترخي�ص �لرب�مج �لأكادميية مب�ؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل
�أوًل: يق�صد يف تطبيق �أحكام هذه �ل�ثيقة بالكلمات و�لعبار�ت �لتالية �ملعنى �مل��صح 
قــرين كل منها، ما مل يــرد ن�ص على خالف ذلك، �أو يق�صي �صياق �لن�ص غيــر هذ� �ملعنى 

وزارة التعليم العايل 1. الـــــــــــــــــــوزارة      : 
وزير التعليم العايل   :  2. الـــــــــــوزيــــــــــر 

:  جلنة موؤ�ش�شات التعليم العايل العمانية  3. الـــلجنــــــــــــــــــة 
موؤ�ش�شة التعليم العايل  ) كلية/ كلية جامعية/جامعة(  :  4. املوؤ�ش�شـــــــــــــــــة 

املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�شة   :  5. املديــــــريـــــــــــة 
مدير عام اجلامعات والكليات اخلا�شة    :  6. املديـــــــر العــام 

دائرة الإ�شراف الرباجمي   :  7. الدائـــــــــــــــــرة 
الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي  :  8. الـــــــــــهيئـــــــــــة 

فريق خارجي من املخت�شينيتم ت�شكيلهمن قبل الدائـرةبناًء على طبيعــة    :  9. فـــريق املقيمني 
ونوع الربنامج  وا�شتنادا اإىل �شروط حتددها الدائرة لختيار املر�شحني.   

الربامج التي يتم طرحها مبوؤ�ش�شات التعليم العايل وتكون ذات طابع    : 10. الربامج الأكادمييــــة 
اأكادميي  ومنظمة بالئحة  ر�شمية معتمدة.   

ترخي�ص حت�شل عليه املوؤ�ش�شة يف حال ا�شتيفاءها جلميع      : 11. الرتخي�ص الرباجمي 
متطلبات طرح  الربنامج الأكادميي   

الفرتة املخ�ش�شة �شنويًا ل�شتالم طلبات الربامج الأكادميية من     : 12. الدورة الرباجمية 
موؤ�ش�شات التعليم العايل   

جمموعة البيانات وامل�شتندات املطلوب توافرها عند تقدمي طلب ترخي�ص    : 13. الـــــــــــــــوثيقــــــــــــة 
براجمي   
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ثانيًا: فرتة تقدمي �لطلب
ي�شمح ملوؤ�ش�شات التعليم العايل التقدم بطلبات الرتخي�ص الرباجمي خالل الفرتة من بداية �شهر �شبتمرب 

وحتى نهاية �شهر فرباير من كل عام ول يعتد بالطلبات املقدمة خارج هذه الفرتة .

ثالثًا: �أن��ع �لطلبات
برنامج �أكادميي جديد.

�Q.اإ�شافة م�شار/ م�شارات جديدة لربنامج اأكادميي قائم
�Q.اإ�شافة م�شتوى اآخر ) خمرج ( لربنامج اأكادميي قائم
�Q.دمج برناجمني/ برامج اأكادميية
�Q.)%30 تعديل خطة برنامج اأكادميي قائم )يف حال تعدت ن�شبة التغيري
�Q.تغيري م�شمى الدرجة العلمية للربنامج الأكادميي
�Q.تغيري لغة الدرا�شة بالربنامج الأكادميي

ر�بعًا: �صروط �لتقدمي
املعياري  الت�شنيف  وثيقة  على  )بناًء  بها  امل�شموح  احلقول  �شمن  املقدم  الأكادميي  الربنامج  يكون  اأن 

ال�شادرة عن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي (.
QQ.وجود مربرات كتابية مقنعة لتقدمي الربنامج الأكادميي

QQ.اأن ل تكون املوؤ�ش�شة موقوفة عن تقدمي برامج اأكادميية جديدة

QQ: اأن ل يكون م�شتوى املوؤ�ش�شة �شعيف / متدين بناًء على املعطيات الآتية

�Q.تقارير الزيارات امليدانية  من قبل الوزارة
�Q .تقارير املوؤ�ش�شة / املوؤ�ش�شات املرتبط بها 
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�Q.)تقارير  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي)اإن وجدت
�Q.و�شع مباين املوؤ�ش�شة والطاقة ال�شتيعابية لها
�Q.)املخالفات امل�شجلة على املوؤ�ش�شة )اإن وجدت

ويف حالة عدم اكتمال الطلب اأو عدم ا�شتيفائه لل�شروط املحددة يتم خماطبة املوؤ�ش�شة خالل اأ�شبوعني 
من تاريخ ا�شتالم الطلب بالبيانات املطلوب ا�شتكمالها على اأن يتم توفريها يف مدة ل تتجاوز اأ�شبوعني 

من تاريخ اخلطاب واإل اعترب الطلب لغيًا.

خام�صًا: عدد �لرب�مج �لأكادميية �لتي ي�صمح �لتقدم بها  يف كل دورة بر�جمية 
يحدد اجلدول التايل احلد الأعلى لعدد الربامج التي ي�شمح للموؤ�ش�شات التقدم بها �شنويًا:

املجموعدكتوراهماج�شتريبكالوريو�صم�شتوى املوؤ�ش�شة
7   1   2  4    جامعة

3    -   21 كلية جامعية/كلية

�صاد�صًا: ر�ص�م طلب �لرتخي�ص �لرب�جمي 
التي تتقدم بطلب ترخي�ص براجمي دفع تكاليف درا�شة الربنامج الأكادميي وتكاليف  املوؤ�ش�شة  تتحمل 
الزيارات امليدانية لفريق املخت�شني، من خالل ر�شوم تدفعها املوؤ�ش�شة بواقع بــ1500 ريال عماين عن كل 

برنامج - غري م�شرتدة- اإن مل يف�شي الطلب اإىل ترخي�ص الربنامج. 
�صابعًا: �إجر�ء�ت تقدمي �لطلب د�خل �ملديرية

1 . تتقدم موؤ�ش�شة التعليم العايل اإىل املديرية بطلب مبدئي عن رغبتها يف طرح برنامج جديد مع )حتديد 
م�شمى الربنامج واحلقل الذي ينتمي اإليه واأهمية طرح الربنامج(.

بتوجيه  املديرية  تقوم  املوؤ�ش�شة،  باأهلية  اأو  الربنامج  تقدمي  املديرية مبربرات  اقتناع  يف حالة عدم   .2
خطاب للموؤ�ش�شة بذلك، ويجوز للموؤ�ش�شة رفع تظلم اإىل رئي�ص جلنة موؤ�ش�شات التعليم العايل العمانية 

يف حالة عدم ر�شاها عن قرار املديرية .
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املديرية  تقوم  براجمي،  ترخي�ص  بطلب  تقدمها  من  مبدئيًا  املوؤ�ش�شة  مينع  ما  وجود  عدم  عند   .3
واملحددة  بالربنامج  اخلا�شة  الوثائق  بجميع  متكامال  املديرية  اإىل  بطلبها  للتقدم  املوؤ�ش�شة  باإبالغ 
اإلكرتونية للوثائق املطلوبة، كما تقوم املوؤ�ش�شة باإر�شال �شيك معنون  يف )الوثيقة( مع توفري ن�شخة 
با�شم وزارة التعليم العايل بر�شوم درا�شة الربنامج/ الربامج، وتقوم الدائرة  بالتاأكد من ا�شتيفاء 
الطلب لل�شروط املحددة لتقدمي برنامج جديد وتوفر جميع الوثائق والبيانات املطلوبة عند تقدمي 
الطلب، يتم بعدها اإخطار املوؤ�ش�شة ر�شميًا با�شتكمال طلبها وجاهزيته للدخول يف مرحلة الدرا�شة 
من قبل املقيميني على اأن يتم موافاتها بالقرار النهائي حول الطلب يف غ�شون اأربعة اأ�شهر من تاريخ 

الإخطار.  

يف حالة عدم اكتمال الطلب اأو عدم ا�شتيفائه لل�شروط املحددة يتم خماطبة املوؤ�ش�شة خالل اأ�شبوعني   .4
من تاريخ ا�شتالم الطلب بالبيانات املطلوب ا�شتكمالها على اأن يتم توفريها يف مدة ل تتجاوز اأ�شبوعني 

من تاريخ اخلطاب واإل اعترب الطلب لغيًا.

)تن�يه: يلزم �لتاأكيد باأن فرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملحددة لدر��صة �لطلب
تبد�أ من بعد ��صتكمال �مل�ؤ�ص�صة جلميع �ل�ثائق �ملطل�بة (

ثامنًا: �إجر�ء�ت در��صة طلبات �لرب�مج �جلديدة وترخي�صها
�ملرحلة �لأوىل / حتليل حمت�ى �لربنامج

تقوم املديرية باإ�شناد الربنامج لفريق خارجي من املخت�شني لدرا�شته وذلك بناًء على طبيعة ونوع   .1
تكليف  قرار  ذلك  يف  املديرية  وت�شدر  املر�شحني،  لختيار  حمددة  �شروط  اإىل  وا�شتنادًا  الربنامج 
ر�شمي يو�شح اأع�شاء الفريق والربنامج املطلوب درا�شته، كما يو�شح كيفية ت�شليم التقارير املتمخ�شة 
عن الدرا�شة وعدد من امل�شائل التي تو�شح اللتزامات القانونية الواجبة على اأع�شاء فريق التقييم. 
ويتكون فريق التقييم اخلارجي يف العادة من ع�شوين اأكادمييني من موؤ�ش�شات اأكادميية خمتلفة ل 

تربطهم م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة باملوؤ�ش�شة والربنامج املراد تقييمه.
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الدليل  �شوء)  يف  للربنامج  درا�شتهم  بنتائج  تف�شيلي  تقرير  بتقدمي  املخت�شني  فريق  يقوم   .2
ال�شرت�شادي املعد لهذا الغر�ص(،على اأن يتم ت�شليم التقرير اإىل املديرية يف مدة اأق�شاها �شهر من 
تاريخ تكليف الفريق بالعمل ويف حال ت�شمن التقرير على الكثري من جوانب الق�شور، تعطى املوؤ�ش�شة 
فرتة )�أ�صب�عني قابلة للتمديد( لعالج اأوجه الق�شور والرد على جميع املالحظات الواردة يف 

التقارير التقيمية.

اخذها  ومدى  الربنامج  على  املوؤ�ش�شة  اأجرتها  التي  التعديالت  مبراجعة  املخت�شني  فريق  يقوم   .3
بالتو�شيات، واإعداد الراأي الفني بذلك واإعادة التقرير للموؤ�ش�شة للرد بال�شكل النهائي.

الفني  الراأي  واإعداد  الربنامج،  على  املوؤ�ش�شة  لتعديالت  النهائية  باملراجعة  املخت�شني  فريق  يقوم   .4
بذلك، وترفع التو�شيات النهائية للمخت�شني اإىل اللجنة.

�ملرحلة �لثانية  / �إ�صد�ر قر�ر �لرتخي�ص 
الربامج      لطلبات  املخت�شني  درا�شة  نتائج  برفع  اخلا�شة  والكليات  للجامعات  العامة  املديرية  تقوم   .1

اإىل اللجنة، للمناق�شة واتخاذ القرارات املنا�شبة  ب�شاأنها.

ترخي�ص   اأن  اإل  بذلك،  املوؤ�ش�شة  خماطبة  تتم  الربنامج،  ترخي�ص  على  اللجنة  موافقة  حال  يف   .2
لتقدمي  الالزمة  امل�شاندة  املتطلبات  جلميع  املوؤ�ش�شة  با�شتكمال  وم�شروطا  مبدئيًا  يعترب  الربنامج 
الربامج الواردة يف الوثيقة )يف حال تطلب �لربنامج متطلبات م�صاندة �إ�صافية(، على اأن 

تقوم املوؤ�ش�شة باإبالغ املديرية فور جاهزية هذه املتطلبات.

ميدانية   بزيارة  املخت�شني  فريق  ،يقوم  بجاهزيتها  املديرية  املوؤ�ش�شة  اإبالغ  من  اأ�شبوعني  خالل   .3
لتقدمي  الالزمة  امل�شاندة  املتطلبات  توفر  مدى  على  للوقوف  الدائرة  من  ممثل  مبعية  للموؤ�ش�شة 

الربنامج.

مدى  وعن  للربنامج  املتوفرة  امل�شاندة  املتطلبات  منا�شبة  مدى  عن  تقريرا  املخت�شني  فريق  يعد   .4
ا�شتعداد املوؤ�ش�شة لذلك.

الزيارة  تقرير  نتائج  الربنامج على �شوء  لطرح  املتوفرة  امل�شاندة  املتطلبات  منا�شبة  يف حال عدم   .5
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لتوفري متطلبات تنفيذ الربنامج خالل مدة زمنية يحددها فريق  املوؤ�ش�شة  امليدانية، يتم خماطبة 
املخت�شني، وينفذ بعدها الفريق زيارة ميدانية اأخرى للوقوف على مدى جاهزية املوؤ�ش�شة.

يف حال ا�شتيفاء املوؤ�ش�شـــة جلميع املتطلبات، ي�شدر املدير العام �شهــادة ترخي�ص براجمي تو�شح:   .6
) م�شمى الربنامج/مدته /لغة التدري�ص /الدرجة العلمية(.

يف حال عدم ا�شتيفاء املوؤ�ش�شة للمطلوب يتم رفع املو�شوع اإىل اللجنة لتخاذ ما يلزم ل�شحب الرتخي�ص   .7
املبدئي للربنامج.

يحق للموؤ�ش�شة يف حال عدم اقتناعها بقرار اللجنة ب�شاأن ترخي�ص اأيًا من براجمها رفع تظلم بذلك   .8
اإىل معايل الوزير.

اإل بعد احل�شول على الرتخي�ص، وتلتزم املوؤ�ش�شة بالبدء بطرح  ل يحق للموؤ�ش�شة تقدمي الربنامج   .9
الربنامج يف مدة اأق�شاها عامني من اإ�شدار الرتخي�ص واإل اأ�شبح الرتخي�ص لغيًا تلقائيا.



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

مجموعة البيانات والمستندات المطلوب
توفيرها عند تقديم طلب ترخيص برامجي
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جمم�عة �لبيانات و�مل�صتند�ت �ملطل�ب ت��فرها عند تقدمي طلب ترخي�ص بر�جمي
بيــــانــــات عامـــــــــة 

:Submitted byاملوؤ�ش�شة املتقدمة بالطلب : 1
(institution submitting proposal)

Programme title in ( Arabic and English)م�شمى الربنامج باللغتني العربية والإجنليزية2

The institutions mission, vision and objectivesر�شالة وروؤية واأهداف املوؤ�ش�شة

3

م�شمى الدرجة العلمية املمنوحة:

 دبلوم     Q  دبلوم متقدم    Qبكالوريو�ص   Q ماج�شتري

Qدبلوم درا�شات عليا     دكتوراه

Degree offered:

QDiploma  QAdvanced Diploma   QBachelor     
QMaster

QPost Graduate Diploma  QAdvanced Diploma   

م�شمى ال�شهادة املمنوحة على ك�شف العالمات :4
Degree Designation on students transcript:

(indicate how degree ,major, etc will be recorded)

5
اجلهة املانحة  للدرجة العلمية:

Q بالتعاون مع جهة خارجية ، هي  _______
Entity Offering degree:

  joint degree with______________

الت�شنيف 6 وثيقة  )ح�شب  الربنامج  اإليه  ينتمي  الذي  احلقل  
املعياري ال�شادرة عن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي(

Field of study (according to Oman Standard 
Classification of Education Framework OSCEF)

Issued by Oman Academic Accreditation Authority  

 Pathways / Minors of the programmeالتخ�ش�ص الفرعي )امل�شار( للربنامج - اإن وجد-7

Study Mode:   QFull-time        QPart-Timeنظام الدرا�شة:  Q كامل       جزئي8

9  

نوع الطلب :

Q برنامج جديد

Q اإ�شافة م�شار/ م�شارات جديدة لربنامج قائم

Q اإ�شافة م�شتوى اآخر )خمرج( للربنامج 

Q دمج برناجمني/ برامج

Q تعديل خطة برنامج قائم

اأخرى : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Proposal Type:

QNew academic program

Q Addition of new minor for existing program

Q Adding new credit certificate to an existing    
program 

Q Merger of program

Q Modification to an existing program

            

Other : --------------------------------------

General Information
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)تابع( جمم�عة �لبيانات و�مل�صتند�ت �ملطل�ب ت��فرها عند تقدمي طلب ترخي�ص بر�جمي
بيــــانــــات عامـــــــــة 

Proposed time to start the programmeاملوعد املقرتح للبدء بتقدمي الربنامج :10

Expected date of first graduationاملوعد املتوقع لتخريج اأول دفعة من الربنامج:11

لغة التدري�ص بالربنامج:   اللغة العربية    اللغة الإجنليزية  12
 Language of instruction  العربية والإجنليزية

13
عدد النقاط/ ال�شاعات املعتمدة للح�شول على ال�شهادة:

املدة الزمنية للح�شول على ال�شهادة:

Program length :

(in semester hours,e.g 36 credits for the X major and 
prerequisites)

Degree Length:

(in semester credits for the entire degree,e.g 120 
credits for the B.A)

Program objectivesاأهداف الربنامج14

Intended learning outcomes خمرجات التعلم للربنامج 15

Expected capacity of students intake in the program الطاقة ال�شتيعابية املتوقعة �شنويًا من الطلبة بالربنامج 16

Admission criteria �شروط القبول بالربنامج 17

18
معدو الربنامج اأو اجلهة املعدة للربنامج 

)ترفق ال�شري الذاتية(
(Programme prepared by (  body or committee

( CVs to be attached)

Programme manager املدير/ امل�شوؤول املبا�شر عن الربنامج19

Teacher student ratio in the programmeن�شبة عدد املدر�شني اإىل عدد الطلبة يف الربنامج20

21
تفا�شيل الر�شوم الدرا�شية للربنامج 

)لكل ف�شل درا�شي وللربنامج ككل(
(Fees (per semester and total fee

22
درا�شة خمت�شرة حلاجة �شوق العمل للربنامج املراد طرحه 

القائمة ال�شرت�شادية لإعداد  للمعايري املحددة لذلك يف  ) وفقًا 
درا�شة اجلدوى(

Brief survey for the market need of the programme

Circular evaluation of the program/minorاآلية التقييم الدوري للربنامج اأو امل�شار23

Professional Benchmarkingاملقارنة املرجعية املهنية ) اإن وجدت (24

General Information
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Program curriculum\ plan
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QQ                 خمرجات التعلم للربنامج وكيفية توزيعها-يف م�شفوفة-على املقررات الدرا�شية
Matrix Outcomes Learning

QQالتو�شيف )املوثق(للخطوات التي اتبعتها املوؤ�ش�شة يف اإعداد الربنامج
Documented Description of steps and procedures followed by the institution in preparing program

QQتو�شيف املواد
Course description

)يت�شمن خمت�شر الهدف العام للمقرر واملوا�شيع وطرق التعلم والتعليم والتقومي(

QQ تقدمي ما يثبت قيام جهة خارجية مبراجعة خطة الربنامج 
 A proof that a third party has reviewed the degree plan

QQ: تقدمي ما يثبت اأن الربنامج يتما�شى مع الإطار الوطني للموؤهالت العلمية ب�شلطنة عمان، من حيث

�Q)موا�شفات املوؤهل العلمي )النقاط اأو ال�شاعات املعتمدة، ن�شبة املواد يف جمال التخ�ش�ص..اإلخ
�Qاملعارف واملعلومات
�Qاملهارات الإدراكية
�Qالقدرات العامة
�Qالتح�شيل يف جمال التخ�ش�ص
�Qموا�شفات حامل املوؤهل العلمي
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1. اإثبات قيام املوؤ�ش�شة بالقيا�ص املرجعي للربنامج املقرتح مع الربامج املناظرة التي تطرحها املوؤ�ش�شات 
املحلية والدولية.

The program has been benchmarked against national and international program                                                                                          

اإثبات اإ�شتناد الربنامج على معايري دولية معرتف بها 

2. الهيئة الأكادميية والأكادميية امل�شاندة املتوفرة باملوؤ�ش�شة واملنا�شبة للربنامج:
Academic and Assisting Staff Suitable for Teaching the Program Modules

currently at the institution

م
الإ�شم
Name

املوؤهل العلمي
Qualification

التخ�ش�ص
Specialization

العبء التدري�شي
Teaching load

1

2

3. خطة املوؤ�ش�شة حول تعيني الكادر الأكادميي الالزم ل�شتيفاء متطلبات الربنامج:
Plan For Recruiting Additional Academic Staff to Fulfill Teaching Requirements of the New 

Program (future)

م

العام 
الأكادميي
Academic 

year

الف�شل 
الدرا�شي
Semester

العدد
Number

املوؤهل العلمي
Qualification

التخ�ش�ص
Specialization

العبء 
التدري�شي
Teaching 

load

1
2
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4. امل�شادر واملرافق املطلوبة لتقدمي الربنامج واخلطة الزمنية لتوفريها
Physical facilities and other resources to fulfill needs to the new program and the timeframe 

to provide it                                                                             

اأ. بيان باملختربات والأجهزة املطلوبة لتنفيذ الربنامج وطاقتها ال�شتيعابية.
Details of  laboratories (computer, scientific or any specialized labs) and their capacity

ب. بيان بالقاعات الدرا�شية التي يتطلبها تنفيذ الربنامج.
Details of number of classrooms, lecture halls needed when offering the program                                                                                                                 

ج. مركز م�شادر التعلم واملكتبة ومدى جاهزيتها باملراجع والكتب املتعلقة بالربنامج.
Student learning resource center and the library

د. ال�شرتاكات يف الدوريات ومواقع النرتنت العاملية التي �شتخدم الربنامج اإن وجدت.
Subscriptions to journals, periodicals and internet websites for the program

   Plan Internship/Training  5. خطة التدريب العملي 

 Assessment methods  6. اأ�شاليب التقييم

            Sample of the Certificate 7. منوذج من ال�شهادة املمنوحة

اأعلى من  �شهادة  على  للح�شول  درا�شته  موا�شلة  ي�شتطيع  الربنامج  املتخرج من  اأن  يثبت  ما  تقدمي   .8
         Pathways Articulation جامعة معرتف بها

9. تقدمي ما يثبت اأن املوا�شفات العامة للخريج التي و�شعتها املوؤ�ش�شة خلريجيها موزعة على املقررات 
            General Graduate Attributes  الدرا�شية للربنامج



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

الملحق الرابع

لوائح وأدلة استرشادية
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�لإطار �ل�طني للم�ؤهالت �لعلمية يف �صلطنة ُعمان
 �ملــــقــدمـــــة

اإن نظام الإعتماد و�شمان اجلودة الوطني العماين م�شمم لي�شمن توافق واإن�شجام نوعية التعليم العايل 
يف ال�شلطنة مع اأف�شل املعايري العاملية املعروفة، وكذلك ل�شمان الإعرتاف به من قبل الأو�شاط الأكادميية 
واملهنية الدولية. والإطار الوطني للموؤهالت العلمية يعد اأحد الأجزاء الهامة يف هذا النظام، حيث ميثل 
املراحل والدرجات العلمية املختلفة يف �شلم التعليم العايل بال�شلطنة، مو�شحًا الأ�ش�ص واملعايري املتعلقة 
اأنحاء  جميع  يف  العلمية  للدرجة  وحمددة  ثابتة  معايري  هناك  تكون  بحيث  وم�شماها  علمية  درجة  بكل 
ال�شلطنة، وبال�شكل الذي ي�شمن اإن�شجامها وتوافقها مع الدرجات العلمية الأخرى التي متنحها موؤ�ش�شات 

التعليم العايل املرموقة خارج ال�شلطنة.

وكما هو معروف فاإن ت�شمية ال�شهادات املمنوحة قرين كل درجة علمية تتباين من دولة لأخرى فقد متنح 
اإطار  يف  الدارجة  امل�شميات  مع  يتوافق  ول  يتنا�شب  ل  مب�شمى  علمية  لدرجة  �شهادة  ما  بدولة  موؤ�ش�شة 
املوؤهالت املعتمد لدى دولة اأخرى، اأو قد يختلف امل�شمى عند املعادلة والتقييم نظرًا لإختالف متطلبات 
وبالتايل  اخلارجية  املوؤ�ش�شة  يف  املقدمة  تلك  عن  املحلية  املوؤ�ش�شة  يف  ال�شهادة  على  للح�شول  الإلتحاق 
اأن ال�شهادات/ والدرجات العلمية تعك�ص يف  فاإن املخرجات املتوقعة للدرجة قد تختلف. وجممل القول 
م�شمونها الأعراف والتقاليد العلمية التي تطورت على مدى فرتات طويلة من الزمن يف دول خمتلفة من 

العامل. 

لقد مت ت�شميم هذا الإطار بحيث يراعي امل�شميات والتو�شيفات امل�شتخدمة للدرجات العلمية املمنوحة 
العلمية  الدرجات  يتنا�شب مع م�شمى  الرتكيز على و�شع هيكل مب�شط  العامل، مع  اأخرى من  اأماكن  يف 
املطروحة حاليًا يف ال�شلطنة ومع تطور هيكل التعليم العايل فيها ويف الوقت نف�شه ميكن ربطه مع الأنظمة 

العاملية الأخرى .
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كما اإن هذا الإطار �شوف ي�شاهم يف و�شع معايري اأكادميية وا�شحة ت�شاعد يف عملية املعادلة اأو املقارنة بني 
امل�شميات والدرجات املمنوحة حمليًا وتلك التي متنحها املوؤ�ش�شات الأخرى يف اخلارج. وهنالك العديد 
من اجلهات واملوؤ�ش�شات التي ميكن اأن ت�شتفيد من هذا الإطار �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر. فعلى 
�شبيل املثال ل احل�شر ت�شتفيد موؤ�ش�شات التعليم العايل منه يف عمليات التخطيط والتقييم الذاتي، كما 
ي�شتفيد املدققون الأكادمييون العاملون مبجال التقييم واملراجعة اخلارجية يف معرفة متطلبات وخمرجات 
الدرجات العلمية املختلفة، اإ�شافة اإىل اأن الإطار ميّكن اأ�شحاب العمل من فهم وتقييم مهارات وقدرات 

اخلريجني املر�شحني للتوظيف لديهم.

من امل�شلم به اأن اإمتام برنامج تعليم عال بنجاح يف موؤ�ش�شة اأو معهد تعليمي معتمد ومنح �شهادة اأكادميية 
للخريج غالبا ما يعني حق هذا اخلريج يف ممار�شه مهنة معينة، وبالتايل ي�شبح من املهم حتديد اأ�ش�ص 
يطورها  اأن  املفرت�ص  التي من  والقدرات  املعرفة  م�شتوى  على  فقط  لي�ص  والآخر  بني اخلريج  املفا�شلة 
بهذا  العالقة  ذات  املختلفة  املهن  يف  للتاأهيل  عليها  املتعارف  املتطلبات  م�شتوى  على  بل  معني  برنامج 

الربنامج يف البلدان املختلفة.

يف هذه الوثيقة مت حتديد امل�شتويات املختلفة للمهارات العامة ومتطلباتها لكل درجة علمية، وقد تكون 
الالزمة  واملهارات  املعرفة  ملتطلبات  حمددة  ومعايري  موا�شفات  لو�شع  امل�شتقبل  يف  ملحة  حاجة  هناك 

للمهن املختلفة .

متطلبات �للتحاق بالتعليم �لعايل

يعتمد هذا الإطار على افرتا�ص اأن الطالب الذي يلتحق بركب التعليم العايل قد ا�شتوفى ال�شروط التالية:

QQ اأمت بنجاح برناجما كامال من التعليم العام مدته 12 عامًا درا�شيُا، وح�شل على اأ�شا�شه على ال�شهادة
العامة للتعليم العام اأو ما يعادلها مع مراعاة الأحكام وال�شروط اخلا�شة التي تقرها اجلهات الر�شمية 
يف الدولة ب�شاأن قبول حالت اإ�شتثنائية لها مربرات خا�شة ومل حت�شل على ال�شهادة العامة )مثال: 

�شروط درا�شة كبار ال�شن اأو ذوي اخلربة املقرة من وزارة التعليم العايل(. 
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QQ الدرا�شة الفعالة يف حقل  للم�شاركة  توؤهله  التي  واملهارات  املعارف  الطالب قد ح�شل على  يكون  اأن 
الذي يرغب يف اللتحاق به يف التعليم العايل. 

QQ اأن يكون الطالب قادرًا على التوا�شل )حتدثًا وكتابًة( بلغة التدري�ص يف برنامج التعليم العايل املعني
بدرا�شته، �شواء كانت اللغة العربية اأم اللغة الإجنليزية اأو كالهما، والقدرة على اإ�شتخدام هذه اللغة 
درا�شة  يكمل  اأن  اإىل  احلالت  بع�ص  يف  الطالب  يحتاج  قد  ال�شدد  هذا  ويف  والتفكري.   التعبري  يف 
الأكادميية  والدرا�شية واخللفية  اللغوية  املهارة  ل�شمان ح�شوله على  تاأ�شي�شية م�شممة  اأو  متهيدية 
اإليها درا�شة م�شتقلة ت�شبق برنامج التعليم  الالزمة لربنامج معني. وتعد الدرا�شة التمهيدية امل�شار 

العايل ول تعترب جزءًا منه.

املحددة  العايل  التعليم  بربامج  مبا�شرة  اللتحاق  اإليها  امل�شار  ال�شروط  الذين حققوا  الطلبة  وي�شتطيع 
�شمن هذا الإطار. 

)Advance Studies( تقييم �أو معادلة بع�ص �لدر��صات �ملتقدمة
قد يتم الطالب يف بع�ص احلالت درا�شات اأكادميية اأو مهنية متقدمة بعد التعليم العام،  وميكن اأن تقبلها 
لالآليات  وفقًا  ومعادلتها  تقييمها  يتم  اأن  بعد  الأكادميية  براجمها  من  كجزء  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
وال�شوابط املتعارف عليها. وهذا ل يعني باأن كل درا�شة اأو برنامج �شابق يدر�شه الطالب بعد التعليم العام 
اأي ثقل  يجب معادلته من قبل املوؤ�ش�شات التعليمية الأكادميية، فقد ل حتمل هذه الدرا�شة / الربنامج 
اأكادميي ميكن اأن يعتد به عند املعادلة كاأن تكون الدرا�شة/ الربنامج قد �شممت لأغرا�ص تدريبية بحته 
تعتمد على الدرا�شات العملية دون اأن يكون للجانب النظري فيها اأي مدلول. كما قد يح�شل الطالب على 
دورات ق�شرية املدى ومن موؤ�ش�شات غري متخ�ش�شة اأو مرخ�شة بالتعليم الأكادميي اأو املهني، وهذا اأي�شًا 
ل ميكن اإدراجه �شمن الدرا�شات املتقدمة التي ميكن معادلتها. ويف املقابل قد يكمل الطالب درا�شات 
متقدمة يف موؤ�ش�شات اأكادميية اأو مهنية مرموقة ومعتمدة ولهذه الدرا�شات مدلول وثقل اأكادميي ميكن 
معادلته بدرا�شات يف املجال ال�شابق نف�شه اأو جمال له عالقة بتلك الدرا�شات. وي�شهل معادلة الدرا�شات 
اأو الربامج الأكادميية املتقدمة  التي در�شها الطالب يف موؤ�ش�شة اأكادميية ما عند الإنتقال اإىل موؤ�ش�شة 
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اخرى تقدم هذه الدرا�شات نف�شها اأو الربامج وتنفذ النظام التعليمي نف�شه املتبع عند املوؤ�ش�شة ال�شابقة. 
ففي هذه احلالة قد حتت�شب ال�شاعات / النقاط املعتمدة باأكملها اأو جزء كبري منها، ومينح الطالب بذلك 

و�شعًا متقدما وفقًا لتقديرات املوؤ�ش�شة التعليمية وال�شوابط املحددة لذلك.
وهناك بع�ص ال�شوابط اأو الإ�شرتاطات العامة املتعارف عليها للدرا�شات املتقدمة التي ميكن اأن يح�شل 
الطالب فيها على و�شع متقدم بعد تقييمها من قبل املوؤ�ش�شة التعليمية املطلوب الإلتحاق بها، وهي ب�شكل 

عام كالتايل:

QQ.اأن تكون هذه الدرا�شة من موؤ�ش�شة تعليمية معتمدة ومعرتف بها

QQ.اأن تكون ذات ثقل اأكادميي ميكن احت�شابه يف املوؤ�ش�شة املطلوب الإلتحاق بها

�Q /ميكن للدرا�شة اأن تكون منتهية مب�شمى علمي )على �شبيل املثال �شهادة اأو دبلوم( اأو درا�شة نقاط
�شاعات معتمدة لها ثقل اأكادميي.

�Q.ل تقبل الدرا�شة التي متت عن طريق املرا�شلة

�Q يف حال كون الدرا�شة املتقدمة متت يف موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة، لبد اأن يكون التخ�ش�ص معتمدا
اإعتمادا خا�شًا.

�Q اأن ل تكون الدرا�شة من اأحد املعاهد التدريبية اأو املنظمات اأو املوؤ�ش�شات املهنية. )هناك بع�ص
مراجعة  بعد  التقنية  اأو  املهنية  الدرا�شات  بع�ص  تقييم  فيها  ميكن  التي  ال�شتثنائية  احلالت 
تو�شيفات براجمها والتاأكد من حمتواها، على اأن يتم النظر يف هذه النوع من الدرا�شات ب�شكل 

منفرد ووفقًا ملقت�شيات الظروف وح�شب تقييم املوؤ�ش�شة املطلوب الدرا�شة فيها(.

اأما بالن�شبة لو�شع الدرا�شات املهنية وعالقتها بهذا الإطار فاإنه من املقرر اأن يقوم جمل�ص الإعتماد لحقًا 
مبوؤهالت  فقط  تعنى  الوثيقة  هذه  اأن  حيث  املهني  للتعليم  املختلفة  للم�شتويات  وا�شحة  تفا�شيل  بو�شع 

التعليم العايل الأكادميية.
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�لنقاط �ملعتمدة و�صن��ت �لدر��صة 
املهارات  اأ�شا�ص  على  التعليم  خمرجات  لتقييم  العامل  دول  من  كافة  يف  متزايد  واهتمام  توجه  هناك 
والقدرات املكت�شبة بدل من الإعتماد على مدة الدرا�شة فقط، كما اأن هناك توجهات ل�شمان مرونة اأكرب 
عند الإعرتاف اأو معادلة الدرا�شات ال�شابقة للطالب. ولقد مت تفهم ودعم هذه التوجهات من خالل و�شع 
ال�شلطنة  التي مت تطويرها يف  الآليات  اإن  اإل  ال�شابق.  الطالب يف  لتقييم ما ح�شل عليه  اآليات حمددة 
واملتبعة حاليًا يف الأنظمة التعليمية كافة ب�شاأن اإحت�شاب الدرا�شات اأو اخلربات ال�شابقة للطالب ل تزال 
غري كافية لتحل حمل الطرق التقليدية املتبعة يف هذا املجال. فهناك بع�ص الأنظمة التي ل تزال  تعتمد 
على عدد ال�شاعات/ النقاط املعتمدة التي در�شها الطالب اأو عدد ال�شنوات املتوقعة عادة للح�شول على 
درجة معينة. يف حني اأن ذلك يجب اأن يتعدى حدود الأرقام والكميات ليت�شمن نوعية الدرا�شات ال�شابقة 
ومتطلبات الإلتحاق بها، ومعرفة موا�شفات وحمتويات براجمها، عالوة على التاأكد من م�شداقية اجلهة 
املانحة لل�شهادة اأو الربنامج املطلوب تقييمه اأو معادلته. وتبقى الإ�شارة لنقاط /�شاعات معتمدة و�شنوات 
الدرا�شة املتوقعة موؤ�شرات كمية م�شاندة لإعطاء الثقل الأكادميي املنا�شب للدرجة العلمية املعنية باملعادلة. 

ويف جميع الأحوال يتطلب ذلك اللجوء اإىل اخلربات املتخ�ش�شة يف هذا امل�شمار والقيام بعمليات مراجعة 
م�شتقلة من متخ�ش�شني يف العمل  )Independent Peer Specialists Review Procedures( ملراقبة اأداء 

الطالب يف الربامج املختلفة.

العلمي للطالب  النقاط املعتمدة يف هذا الإطار كموؤ�شر لقيا�ص كمية التح�شيل  اإ�شتخدام نظام  لقد مت 
وهذا ل يعني جتاهل الإطار لالأنظمة الأخرى كنظام ال�شاعات املعتمدة اأو نظام الوحدات الدرا�شية اأو 
املحلية  الأنظمة  مع  وتنا�شبه  ملرونته  املعتمدة  النقاط  بنظام  الإطار  هذا  ربط  مت  ولكن  ال�شنوات..الخ، 
ال�شائدة. وبالرغم من ذلك فقد مت ت�شمني نظام ال�شاعات املعتمدة كموؤ�شر موازي للنقاط بالرغم من 



54

اإختالف وتباين كل منهما يف تف�شري حجم التح�شيل العلمي والثقل  الأكادميي لدرا�شة ما. وحتى مع نظام 
النقاط املعتمدة فاإنه يجب الإ�شارة اإىل اأن املمار�شات املتعلقة بتعريف النقطة املعتمدة ومتطلباتها تختلف 
هي اأي�شًا من مو�شع لآخر، اإل اأننا �شمن هذا الإطار نعترب حجم التح�شيل العلمي لطالب منتظم ملدة  
ف�شل درا�شي عادي معادل ل�شتني )60( نقطة، وملدة �شنة درا�شية معادل ملائة وع�شرين )120( نقطة، 
بحيث متثل النقطة مقدار التح�شيل املتوقع من طالب عادي خالل ع�شر �شاعات من العمل الأكادميي. 
وبالرغم من اأن العمل املتوقع من الطالب قد يختلف وفقًا لحتياجات الربامج املختلفة وخلفية الطالب 
الأوىل  الدرا�شة اجلامعية  م�شتوى  للطالب يف  املقرر  الدرا�شي  العبء  الأعلى من  اأن احلد  اإل  وقدراته، 
يجب اأن يكون 135 نقطة معتمدة يدر�شها الطالب خالل ال�شنة الأكادميية العادية واملوؤلفة من ف�شلني 
درا�شيني. ويف حال ا�شتخدام نظام ال�شاعات املعتمدة مثاًل وهو نظام �شائد يف بع�ص الأنظمة التعليمية 
فاإنه يجب و�شع �شروط موازية، فمثال عند احت�شاب 15 �شاعة معتمدة لقيا�ص تعلم الطالب خالل ف�شل 
الف�شل  الدرا�شي يف  العبء  يتعدى  ل  اأن  على  معتمدة،  �شاعة   30 تعادل  الدرا�شية  ال�شنة  فاإن  درا�شي، 

الواحد 18 �شاعة معتمدة وذلك وفق �شروط حمددة يحددها النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة التعليمية.

 اأما الدرا�شة للدرجات العليا والتي تتطلب بحثا مو�شعا اأو حتليال تطبيقيًا فيتوقع من الطالب اأن يدر�ص 
�شنة درا�شية اأطول من ال�شنة الدرا�شية العادية، وبالتايل تزداد متطلبات النقاط / ال�شاعات املعتمدة 
اللقاءات   من  منا�شبًا  مزيجًا  الدرا�شة  من  النوع  هذا  يف  الأكادميي  العمل  ويتطلب  الدرا�شة.  ل�شنوات 

ال�شفية و�شاعات املخترب والعمل الفردي. 
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�مل�صت�يات �ملختلفة لالإطار �ل�طني 
م�شتوى  يف  منها  اأربعة  العام،  التعليم  بعد  درا�شية  م�شتويات  �شتة  على  للموؤهالت  ي�شتندالإطارالوطني 
الدرا�شة اجلامعية واثنان يف م�شتوى الدرا�شات العليا . وميكن اإيجاز ُم�شميات الدرجات التي قد مُتنح يف 

هذه امل�شتويات كما يلي :

النقاط املعتمدة امل�شتوى
)احلد الأدنى(

ال�شاعات املعتمدة
)احلد الأدنى(

احلد الأدنى 
ملدة الدرا�شة

م�شمى الدرجــــة/ 
ال�شهادة

يــة 
امع

جل
ت  ا

�شــا
درا

ال

�شهادة )Certificate(�شنة واحدة12030امل�شتوى الأول

دبلوم)Diploma(�شنتان24060امل�شتوى الثاين

دبلوم متقدمثالث �شنوات36090 امل�شتوى الثالث
)Advanced Diploma(

امل�شتوى الرابع

بكالوريو�ص )Bachelor(اأربع �شنوات480120

�شنة واحدة يف 12030
امل�شتوى الرابع 

دبلوم عايل
)دبلوم تخرج(

)Graduate Dip.(

ليـا
الع

ت 
�شـا

درا
امل�شتوى ال

اخلام�ص

120 30-18
�شنة واحدة 
يف امل�شتوى 

اخلام�ص

دبلوم درا�شات عليا
)Post Graduate Dip.(

**180-15045-30
�شنة اإىل 

�شنتني بعد 
البكالوريو�ص

)Master(ماج�شتري

امل�شتوى 
30075ال�شاد�ص

�شنتان اإىل 
اأربع �شنوات 
بعد املاج�شتري

 )Doctorate( دكتوراه
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QQ يح�شل الطالب على درجة املاج�شتري عادة بعد اإمتام 180 نقطة معتمدة )45 �شاعة معتمدة(، ولكن
قد يح�شل الطالب على هذه الدرجة بعد اإمتام 150 نقطة معتمدة )30 �شاعة معتمدة( يف حال كان 

مو�شوع التخ�ش�ص الذي در�شه الطالب م�شابهًا لتخ�ش�شه يف مرحلة البكالوريو�ص.

ملح�ظـات هامة عن �لإطار
املعرفة  وت�شل�شلها على �شوء  الطالب  اإجنازات  اأنه مقيا�ص يحدد درجة  »م�شتوى« على  لفظ  يعرف   .1
للموؤهالت  الوطني  الإطار  التي يح�شل عليها. ويف  العملية  واملهارات  الإدراكية  والكفاءة  املكت�شبة، 
يبداأ هذا املقيا�ص من امل�شتوى الأدنى وهو امل�شتوى الأول والذي يعرب عن خمرجات التعلم املتوقعة من 
طالب اأنهى �شنة درا�شية واحدة بعد ال�شهادة العامة للتعليم العام، وميتد هذا املقيا�ص حتى امل�شتوى 

ال�شاد�ص والذي يعرب عن م�شتوى متقدم يح�شل عليه خريج برنامج الدكتوراه. 

2.  قد يطلب من بع�ص الطلبة الذين تنق�شهم املهارات اللغوية اأو الدرا�شية املطلوبة لدرا�شة برنامج ما 
اخذ درا�شة متهيدية قبل اللتحاق بامل�شتوى الأول. وهذه الدرا�شة لي�شت جزءا من برنامج التعليم 
العايل، اإل اأنه قد متنح �شهادة اإمتام لهذه الدرا�شة �شريطة اأن يذكر �شراحة اأن الدرا�شة املذكورة 

ت�شبق بداية التعليم يف املرحلة اجلامعية. 

�شهادة  موؤ�ش�شة يف منح  اأي  الأول،  ويف حال رغبت  للم�شتوى  ر�شمية مقرتحة  لي�شت هناك درجة    .3
باإمتام برنامج ي�شتمر لهذه املدة فيجب ا�شتعمال م�شطلح ) �شهادة ( فهو م�شطلح ف�شفا�ص.

فمثال  ال�شابق،  اجلدول  يف  اإليها  امل�شار  امل�شتويات  جميع  يف  برامج  تقدمي  املوؤ�ش�شات  من  يتوقع  ل   .4
اأربـع �شنـوات اأن متنح درجة البكالوريو�ص  ت�شتطيع اإحدى املوؤ�شـ�شات املرخ�شة لطرح برنامج ملـدة 
فقط اأو درجتي الدبلوم والبكالوريو�ص. ومتنح درجة الدبلوم املتقدم عـادة لدى اإمتام برنامج يف حقل 
تعترب فيه مدة ثالث �شنوات درا�شية اأو ما يعادلها كافية ومنا�شبة، وهذا ل مينع من موا�شلة الدرا�شة 

لحقا يف امل�شتوى الذي يليه.

لقد مت مراعاة اأن يكون الإطار �شاماًل ملعظم الدرجات الأكادميية املعروفة عامليًا، وقد ل تكون بع�ص   .5
الدرجات ذات ا�شتخدام وا�شع يف ال�شلطنة كدرجة الدبلوم العايل )دبلوم التخرج( اإل اإنها ولأغرا�ص 
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التقييم واملعادلة مت اإ�شافتها لت�شاعد يف احلكم على الدرجات بذات امل�شمى التي قد يح�شل عليها 
الطالب من خارج ال�شلطنة. 

لي�ص بال�شرورة اأن يكون عدد النقاط/ ال�شاعات املقابلة للدرجات العلمية املختلفة بح�شب ما ورد يف   .6
هذا الإطار، حيث اأن هناك العديد من الأنظمة التعليمية التي ت�شتخدم مقايي�ص مغايرة متامًا عن ما 
هو مذكور اأعاله اأو اأنها تف�شر النقاط اأو ال�شاعات املعتمدة ب�شكل خمتلف وبالتايل وجب مراعاة هذه 
الختالفات وهذه التف�شريات عند التقييم واملعادلة بحيث يكون الأ�شا�ص يف ذلك الثقل الأكادميي 
للدرجة املمنوحة وخمرجاتها مع مراعاة ما ذكر يف هذا الإطار من موا�شفات ملخرجات الدرجات 
لحقًا  العتماد  جمل�ص  ميار�شها  �شوف  التي  والعتماد  التقييم  عمليات  فاإن  وعمومًا  العلميةكافة. 

�شتحدد م�شتوى الدرجات املقدمة يف املوؤ�ش�شات التعليمية املحلية كافة وثقلها الأكادميي. 

قد تتطلب بع�ص الدرجات الأكادميية عدد نقاط اأقل اأو اأكرث ولكنها بذات الثقل الأكادميي لدرجة ما   .7
يف الإطار، ويف حالت اأخرى قد تكون متطلبات اللتحاق بالربنامج عالية جدًا وبالتايل فاإن الدرجة 
املعنية متنح بعدد نقاط/ �شاعات اأقل مما هو وارد اأعاله. ويذكر يف هذا ال�شدد ال�شهادات ال�شادرة 
من اململكة املتحدة )عدا ا�شكتلندا( والتي يح�شل فيها الطالب على درجة البكالوريو�ص )مبرتبة 
ال�شرف( بعد درا�شته ل 360 نقطة معتمدة ولي�ص 480 نقطة كما هو مذكور يف الإطار، وهذه الدرجة 
معرتف بها عامليًا على اإنها بكالوريو�ص مع مرتبة ال�شرف مدته ثالث �شنوات وبالتايل ل ميكن باأي 

حال من الأحوال معادلتها على اأنها دبلوم متقدم. 

اأو  اأو دبلوم التخرج« يف امل�شتوى الرابع درجة اإ�شافية للدبلوم املتقدم  تعترب درجة »الدبلوم العايل   .8
البكالوريو�ص، وميكن احل�شول عليها للراغبني يف تو�شيع وحتديث معارفهم يف نطاق تخ�ش�شهم، 
اأو للتعمق يف تخ�ش�ص فرعي اآخر له عالقة بالتخ�ش�ص اأو الربنامج الرئي�شي الذي �شبق درا�شته اأو 

للتاأهيل يف جمال اآخر لأغرا�ص مهنية.   

املعارف واملهارات اخلا�شة بذلك  اإىل حت�شيل  اأي م�شتوى  الدرا�شة يف  توؤدى  اأن  وب�شكل عام يجب   
امل�شتوى واأن تر�شي اأي�شا الأ�شا�ص الالزم ملوا�شلة الدرا�شة يف امل�شتويات التي تليه. ومن ال�شروري 
عند منح �شهادة ت�شمح برتك الدرا�شة )ك�شهادة الدبلوم يف امل�شتوى الثاين( اأن تعترب تلك ال�شهادة 
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موؤهال قائما بذاته واأن يكون الطالب قد ح�شل على معرفة ذات قيمة ومهارة قابلة للت�شويق عند 
ح�شوله على تلك ال�شهادة 

املت�شل�شلة  الأن�شطة  من  جمموعة  ما  درجة  منح  اإىل  يوؤدي  الذي  الربنامج  يت�شمن  اأن  يجب  كما   
مدى  يقا�ص  ول  اخلريج،  يكت�شبها  التي  القدرات  من  لتطوير جمموعة حمددة  امل�شممة  املتنا�شقة 
تطور قدرات الطالب فقط بعدد النقاط اأو ال�شاعات املعتمدة املرتاكمة اأو بعدد ال�شنوات التي اأمتها 
ما،  درا�شي  برنامج  فرتة  متديد  يف  تعليمية  موؤ�ش�شة  اأي  رغبت  حال  ويف  معني.  برنامج  درا�شة  يف 
فاإنه يجب مراجعة ذلك الربنامج باأكمله بحيث تكون عنا�شره ومكوناته واأن�شطته منا�شبة ومت�شل�شلة 

وقابلة للتطوير نحو املعرفة واملهارات املتقدمة واملطلوبة يف امل�شتوى الأعلى للربنامج.

اإن تطبيق برنامج الدرا�شة اجلامعية الأوىل ملدة اأربع �شنوات والذي يوؤدي اإىل احل�شول على درجة   
البكالوريو�ص هو اأمر يتما�شى مع ما هو ُمتبع يف املنطقة، كما اأنه يعطي مربرًا منطقيًا باأن مثل هذه 
الربامج حتتاج اإىل هذه املدة من الدرا�شة لتمكن الطالب من الو�شول اإىل امل�شتوى العلمي املتوقع 
من  اأعلى  اإ�شافية  برامج  اأو  درا�شات  الطالب  ُيكمل  عندما  فاإنه  اأعاله  ذكرنا  وكما  الدرجة،  لهذه 
م�شتوى التعليم العام وتقتنع املوؤ�ش�شة التعليمية التي تقدم لها الطالب بهذا التح�شيل وت�شتطيع اأن 
تثبت باأن ذلك الطالب قد اأنهى فعاًل درا�شة لها مدلول وبالإمكان تقييمها فاإنه ويف هذه احلالة يتم 

منح الطالب و�شعًا متقدمًا .

كما اأنه ميكن للطالب ويف بع�ص احلالت اإمتام برنامج ما يف فرتة دون الفرتة الزمنية املحددة لذلك   
الدرا�شي  للف�شل  املقررة  تلك  من  اأكرث  معتمدة  �شاعات  نقاط/  عدد  درا�شة  طريق  عن  الربنامج 
للطالب  ميكن  حيث  ال�شيفية  الف�شول  ح�شور  على  ومواظبًا  متفوقًا،  الطالب  كان  فيحال  الواحد 
يف هذه احلالة اإكمال املقررات الدرا�شية املرتبطة بالربنامج املعني خالل فرتة وجيزة اأقل مما هو 
حمدد لها )يجب مراعاة احلد الأدنى للح�شول على الدرجة والذي ي�شمح به النظام التعليمي املتبع 
يف املوؤ�ش�شة(. ويف املقابل قد ي�شتغرق الطالب لإمتام برنامج ما فرتة زمنية اأطول من الفرتة املحددة 
الأحوال  كل  يف  ولكن  الدرجة(  على  للح�شول  الأعلى  احلد  مراعاة  )يجب  الربنامج  ذلك  لإنهاء 
ي�شرتط ا�شتيفاء خمرجات هذا الربنامج ملتطلبات الدرجة الواردة يف هذا الإطار وح�شب مهارات 

و�شروط التعلم املقررة. 
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واجلدير بالذكر اأن تطبيق برنامج الدرا�شة اجلامعية ملدة اأربع �شنوات والذي يوؤدي اإىل احل�شول   
على درجة البكالوريو�ص ل مينع املوؤ�ش�شة من ا�شرتاط مدة درا�شة اأطول للح�شول على هذه الدرجة 
عندما ترى اأن هناك حاجة لوقت اإ�شايف بحيث يتيح للطالب تطوير كفاءته التخ�ش�شية يف جمال 

تخ�ش�شه . 

معـــــــادلـــــــة �ل�صهاد�ت
املعروفة  الدولية  املعايري  با�شتخدام  املحلية  واملوا�شفات  املعايري  قيا�ص  اإمكانية  ال�شروري مراعاة  من   

وذلك لأغرا�ص املعادلة، وغالبًا ما تعترب درجة البكالوريو�ص نقطة النطالق يف ذلك.
ويوؤكد الإطار الوطني للموؤهالت على اأهمية اأن تكون درجة البكالوريو�ص املمنوحة يف �شلطنة ُعمان لدى 
الأخرى  العربية  الأقطار  يف  البكالوريو�ص  لدرجات  معادلة  الأقل  على  الدرا�شة  من  �شنوات  اأربع  اإمتام 
ودرجة البكالوريو�ص )مع مرتبة ال�شرف( يف اململكة املتحدة ودرجات البكالوريو�ص يف اأمريكا ال�شمالية 
وخالفه. ومن املهم اأن توؤدى الربامج املو�شوفة يف هذا الإطار كافة )ولي�ص برامج البكالوريو�ص فقط ( 

اإيل حت�شيل املعارف واملهارات العامة املرتبطة عادة بدرا�شة برامج مماثلة يف خمتلف اأرجاء العامل.

ومع اأن موا�شفات هذا الإطار ملزمة ويجب التقيد بها يف الربامج التي تطرح يف موؤ�ش�شات التعليم العايل 
بال�شلطنة، اإل اأنه يجب اأن ل ننكر اأن املتطلبات والظروف تختلف يف اأجزاء اأخرى من العامل وبذلك فان 
هناك درا�شات قيمة وذات �شرعية جترى يف اأماكن اأخرى وميكن اأن تعك�ص متطلبات خمتلفة وهيكليات 
مغايرة يف اأنظمة التعليم . و�شيتم اللجوء اإىل هذا الإطار كدليل ا�شرت�شادي فقط عند معادلة املوؤهالت 
التي متنح من خارج ال�شلطنة، مع الأخذ بعني العتبار م�شتوى ال�شهادة املمنوحة ومدى قبولها كموؤهل 
تخ�ش�شي يف الأنظمة الأخرى. و�شيتم تقييم هذه املوؤهالت على اأ�شا�ص فردي مما يوؤدى اإىل قبول برامج 
عالقة  لها  اإ�شافية  مواد  درا�شة  تطلب  قد  معينة  حالت  ويف  عمانية،  ل�شهادة  معادلة  اأطول  اأو  اأق�شر 

بال�شلطنة قبل اأن ي�شرح  حلامل ال�شهادة مبمار�شة مهنته .
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خمـــرجات �لدرجات �لعلميـــــة �ملختلفـــة يف �لإطار
 ي�شتمل هذا الإطار على بيان خمت�شر حول خمرجات الدرا�شة املتوقعة يف كل م�شتوى، وما هذه البيانات 
اإل و�شفا عاما مت و�شعه حتت عناوين : املعارف، واملهارات الإدراكية، والقدرات العامة وهي تعادل ما 
اأجزاء عديدة  العايل يف  التعليم  برامج  لها يف  للتعليم يف م�شتويات معادلة  توقعه من خمرجات  ميكن 
خا�شًا  تركيزًا  الربامج  تت�شمن  اأن  يجب  حمددة،  تعليم  خمرجات  تطوير  اإىل  وبالإ�شافة  العامل.  من 
اأن تويل هذه الربامج عناية  التعليم العايل، كما يجب  اأولويات �شيا�شة ال�شلطنة بالن�شبة لنظام  يعك�ص 
خا�شة بنقل وتطبيق املهارات الإدراكية التي ت�شاعد الطالب على حل امل�شاكل التي تواجهه،وتنمية قدراته 
الإبداعية والتخ�ش�شية، مع تعزيز معرفته الكاملة بالثقافة والتقاليد الُعمانية ومواءمة هذه التقاليد مع 

متطلبات الع�شر احلديث.
ومن ال�شروري اأن يكون لدى خريج اأي مرحلة من املراحل الدرا�شية املختلفة والواردة يف هذا الإطارالقدرة 
والإ�شرار ملتابعة التعلم امل�شتمر مدى احلياة والقدرة على التوا�شل وتبادل املعلومات من خالل ال�شتعمال 
الفردية  الن�شاطات  يف  املبادرة  زمام  لتخاذ  م�شتعدًا  اخلريج  يكون  اأن  يجب  كما  للتكنولوجيا.  الفاعل 
لالرتقاء  الطالب  تهيئ  تدري�شية  اأ�شاليب  تطبيق  املميزة  ال�شفات  هذه  لتطوير  وي�شتلزم  واجلماعية. 
اإىلمرحلة ما بعد اكت�شابه للمعرفة واملهارات، والرتكيز على ا�شتعمال ما اأكت�شبه يف املواقف العملية وعلى 

نحو م�شتمر.

ول حتوي هذه الوثيقة على خمرجات كل برنامج على حدة بل يتوقع من املوؤ�ش�شات التي تخطط لرباجمها 
اأن ت�شع لكل برنامج جمموعة من املوا�شفات املحددة التي تو�شح املعارف واملهارات التي يجب اأن يكت�شبها 
الطالب اأثناء تقدمه يف ذلك الربنامج. ويف هذا امل�شمار يجب و�شع اآلية وا�شحة لتقييم واإثبات ح�شول 

الطالب على املعارف واملهارات املرتبطة بالربنامج.  

�لتطبيق
 هناك العديد من موؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شلطنة عمان تعقد برامج درا�شية تتفق مع هذا الإطار. ول 
يرتتب بال�شرورة على هذه املوؤ�ش�شات اإجراء اأي تغيريات على اأنظمتها، ومع ذلك فاأن عمليات التدقيق 
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واملراجعة م�شتمرةو�شيتم تقييم التوافق بني التعلم واملهارات املتوقع اكت�شابها يف خمتلف امل�شتويات مبا 
يتما�شى مع هذا الإطار .

اأما بالن�شبة للموؤ�ش�شات التعليمية التي تنظم برامج درا�شية ل تتما�شى مع هذا الإطار فاإنه يتوقع منها 
التقييم واملراجعة املختلفة بتو�شيح جوانب  التقيد بهذا الإطار واللتزام به تدريجيًا، و�شتقوم عمليات 

الق�شور وكيفية معاجلتهاعند التطبيق.

�جلامعات �لأجنبية �لعاملة يف �ل�صلطنة
ترحب ال�شلطنة بكل عون اأو م�شاعدة تقدمها املوؤ�ش�شات التعليمية الأجنبية ال�شريكة للموؤ�ش�شات املحلية 
اأو للطالب، ومن املعلوم اأنه للح�شول على درجة علمية لربنامج ممنوح من هذه املوؤ�ش�شات الأجنبية فال 
بد للطالب اأن ي�شتويف متطلبات تلك املوؤ�ش�شة لرباجمها املطروحة يف ال�شلطنة، اإل اإن ذلك ل يعفي حتقيق 
اللغة  ال�شروط مثال متطلبات  وياأتي من بني هذه  املطلوبة حمليًاً.  املوا�شفات  اأو  لل�شروط  الربامج  هذه 
ومعرفة القوانني والأنظمة املطبقة يف ال�شلطنة واملمار�شات املتعلقة مبو�شوع الدرا�شة والقدرة على تطبيق 
املرونة  الربامج  من  الكثري  ولدى  املحلى.  ال�شعيد  على  الأهمية  ذات  وامل�شكالت  الق�شايا  يف  املفاهيم 
الكافية ل�شتيعاب هذه املتطلبات املزدوجة، اإل انه قد يكون �شروريا يف بع�ص احلالت اإ�شافة درا�شات 

خا�شة اأو اإجراء بع�ص التعديالت التي متّكن من حتقيق هذه املتطلبات.

الدرجة  وتكون  اأجنبية  جامعة  مع  بالتعاون  برامج  التعليمية  املوؤ�ش�شات  فيها  تطرح  التي  احلالت  ويف 
املمنوحة هي درجة اجلامعة الأجنبية، فاإنه يجب اأن يكون م�شمى الدرجة متوافق مع اأنظمة ولوائح تلك 
اجلامعة،  �شريطة اأن ل يتم مثاًل منح درجة البكالوريو�ص لربنامج درا�شي يقل م�شتواه العلمي عما هو 
مبني يف هذا الإطار. اإذ يجب اأن يحقق اأي برنامج ال�شروط املحلية الواجب توافرها يف برنامج بنف�ص 
ال�شم اأو ما يعادله. ويف حالة اختالف م�شمى الدرجة التي متنحها اجلامعة الأجنبية عما هو مبني يف 
الدرجات  مع  الدرجة  معادلة هذه  تو�شح  لوثيقة  الطالب  منح  على ذلك �شرورة  �شيرتتب  الوثيقة  هذه 

املمنوحة يف ال�شلطنة.
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تدقيق �ملعايري 
يقدم هذا الإطار اإر�شادات توجيهية عامة للعاملني ب�شلك التعليم العايل والطالب واأ�شحاب العمل ومدققي 
اجلودة حول املعايري املتعلقة مبدى املعارف واملهارات والقدرات املطلوبة كمخرجات للربامج املختلفة. 
وقد �شيغت هذه املخرجات ب�شكل عمومي بحيث يتم تف�شريها من قبل اأ�شحاب اخلربة واملخت�شني يف 
ومبا  حدة  على  جمال  كل  وخمرجات  متطلبات  مع  يتواءم  الذي  بال�شكل  املختلفة،  الدرا�شية  املجالت 

يتنا�شب مع معايري التح�شيل والأداء املتعارف عليها يف موؤ�ش�شات التعليم العايل الرائدة عامليا.

لكافة  الداخلية  امل�شئولية  من  جزءًا  درا�شي  برنامج  كل  وخمرجات  متطلبات  ومراجعة  تف�شري  ويعترب 
على  احل�شول  يف  ت�شعى  اأن  املوؤ�ش�شات  جميع  وعلى  براجمها،  جودة  ل�شمان  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
تدقيق خارجي م�شتقل يوؤكد باأن املعايري التي تطبقها يف هذا اخل�شو�ص تتما�شى مع ما هو متبع دوليًا، 
و�شع  من  التاأكد  هو  حمليًا  والربامج  املوؤ�ش�شات  اإعتماد  ب�شئون  باملعنيني  املناطة  املهام  اأحد  و�شتكون 
املوؤ�ش�شات لإ�شرتاتيجية مقبولة توؤكد تطبيقها لهذه املعايري على النحو املطلوب. ومن الو�شائل ال�شائعة 
التي ت�شتخدمها موؤ�ش�شات التعليم العايل لتدقيق معايري الأداء وتطبيق الربامج هو مراقبة نظام فرو�ص 
الطالب )الواجبات( ونظام العالمات )الت�شحيح(، واملراجعة اخلارجية لالأق�شام املختلفة باملوؤ�ش�شة 
وللربامج التي ت�شرف عليها، وتقييم الطالب واخلريجني لهذه الربامج، بالإ�شافة اإىل التقارير الواردة 

من اأ�شحاب العمل عن مهارات وكفاءات اخلريجني. 

الإجراءات  فعالية  على  يعتمد  املطلوب  بال�شكل  تنفيذها  من  والتحقق  املعايري  تطبيق  فاإن  عام  وب�شكل 
والرتتيبات التي ت�شعها املوؤ�ش�شة التعليمية بالتعاون مع املوؤ�ش�شة ال�شريكة )يف حال وجود اإرتباط خارجي( 

وهو جزء هام من م�شئوليات املوؤ�ش�شة التعليمية.

وتوىل فرق املراجعة اخلارجية اخلا�شة ب�شمان اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل وبراجمها املنبثقة عن 
جمل�ص العتماد عناية خا�شة للتحقق من �شالمة وكفاءة الآليات املتبعة لتنفيذ وتطبيق املعايري بال�شكل 
املنا�شب. ويف حال  ثبت عدم �شالحية هذه الآليات اأو وجود اأي خلل يعيق تطبيقها فاإن هذه الفرق قد 

تو�شي باإعطاء مهلة للت�شحيح والتح�شني قبل اأن يحجب العتماد عن املوؤ�ش�شة اأو اأي من براجمها.
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�لدرجات �لأكادميية �صمن �لإطار �ل�طني  للم�ؤهالت

�صروط عامة لاللتحاق مبرحلة �لتعليم �لعايل
QQ احل�شول على ال�شهادة العامة للتعليم العام اأو ما يعادلها ووفقًا لن�شبة القبول التي حتددها موؤ�ش�شة

التعليم العايل لاللتحاق برباجمها.

QQ.اإتقان الطالب للغة التدري�ص اإتقانا �شفويًا وكتابيًا

QQ ل�شمان م�شممة  تاأ�شي�شية  اأو  متهيدية  درا�شة  يكمل  اأن  اإىل  احلالت  بع�ص  يف  الطالب  يحتاج  قد 
الدرا�شة  الأكادميية الالزمة وتعترب هذه  ولتاأ�شي�ص اخللفية  اللغوية والدرا�شية  املهارة  ح�شوله على 

م�شتقلة ت�شبق برامج التعليم العايل ول تعترب جزءًا منها .

QQ.اأن تكون املوؤ�ش�شة املطلوب الإلتحاق بها وبراجمها مرخ�شًا لها من اجلهات املعنية بالدولة

 �أوًل: �لدرجـــات �جلامعيــــة 
 )Certificate( مل�صت�ى �لأول: �ل�صهادة�

�مل���صفات:
هي درا�شة تعادل ب 120 نقطة معتمدة )30 �شاعة معتمدة(، يدر�ص الطالب على اأ�شا�شها �شنة درا�شية 
يعادلها  اأو ما  العام  للتعليم  العامة  ال�شهادة  بعد ح�شوله على  العايل وذلك  التعليم  منتظمة يف مرحلة 
وبعد اجتيازه لأي درا�شات متهيدية اأو تاأ�شي�شية ت�شبق النخراط يف مرحلة التعليم العايل. يجب اأن يوؤكد 
للم�شتويات  اإعدادًا مبدئيًا  الطالب  وتعد  لها مدلول  لدرا�شة  اإمتامه  ال�شهادة  الطالب على هذه  ح�شول 
الأعلى. الدرا�شة  يف هذا امل�شتوى اأكرث تقدمًا من ما هو متوقع من خريج التعليم العام، اإل اإنها و�شعت 
م�شتويات  باقي  اإكمال  عدم  الطالب  قرر  حال  يف  معينه  و�شعية  على  للح�شول  الطالب  مل�شاعدة  فقط 
مرحلة التعليم العايل �شريطة اأن تكون ال�شهادة قد �شممت بحيث يح�شل فيها الطالب على م�شتوى له 
قيمه قابله للت�شويق. على اأن ل يتم احل�شول على هذه ال�شهادة عن طريق قطع برنامج متكامل لأي درجة 
علمية اأخرى )كالدبلوم والدبلوم املتقدم والبكالوريو�ص( حيث اأن ذلك قد يوؤدي اإىل منح الطالب �شهادة 

لي�ص لها اأي مدلول ول تتنا�شب لأن تكون �شهادة م�شتقلة قائمة بذاتها. 
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�ملخرجات �ملت�قعة لل�صهادة
 �ملعارف وتت�صمن:

QQ.الإملام بح�شيلة جيدة من املعلومات واملعارف الأ�شا�شية ذات العالقة مبجال الدرا�شة الأكادميية

QQ الإملام بامل�شائل واملفاهيم الرئي�شية مبجال الدرا�شة واإمكانية ربطها بالأحداث والق�شايا املعا�شرة
ذات العالقة.

  �ملهار�ت �لإدر�كية وتت�صمن

QQ اأثناء حتليل امل�شائل املختلفة فهم املبادئ والنظريات واملفاهيم العامة املتعلقة بالدرا�شة وتطبيقها 
ذات العالقة مبجال الدرا�شة.

QQ.القدرة على حل امل�شكالت الب�شيطة وغري املعقدة ذات ال�شلة بحقل الدرا�شة

QQ مقدرة الطالب على اإثبات ح�شوله لبع�ص التقنيات )الطرق( الرئي�شية التي متكنه من معرفة الأمور
الغام�شة يف جمال درا�شته.

  �لقدر�ت �لعامة وتت�صمن

QQ كتابيًا اأو  �شفهيًا  ذلك  كان  �شواء  الفعال  والتوا�شل  لالإت�شال  الأن�شب  الأ�شلوب  اإختيار  على  القدرة 
ومعرفة مهارات الإت�شال الفردي واأ�شا�شيات اإعداد التقارير الر�شمية.

QQ احل�شول على قدر منا�شب وكايف من املبادئ واملهارات التي متكن الطالب من حتليل وتف�شري البيانات
املتعلقة مبجال درا�شته وحل امل�شكالت ذات العالقة.

�لتح�صيل يف جمال �لتخ�ص�ص:

كما هو معرف يف جمال الدرا�شة  
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 )Diploma( مل�صت�ى �لثاين: درجة �لدبل�م�
م���صفــــات �لدرجـــة 

وهي �شهادة تعادل 240 نقطة معتمدة )60 �شاعة معتمدة(، متنح عادة بعد �شنتني من الدرا�شة املنتظمة 
اأو ما يعادلها يف مرحلة التعليم العايل.  ويجب اأن يكون 75% على الأقل من موا�شيع الدرا�شة يف ال�شنة 
الثانية هي موا�شيع حمددة للم�شتوى الثاين. وبالن�شبة للربنامج ككل فيمكن اأن يغطي عددًا من املوا�شيع 
م�شمى  يعك�ص  بحيث  معني،  مهني  مبجال  ترتبط  متخ�ش�شني  جمالني  اأو  واحد  جمال  على  يركز  اأو 
ال�شهادة هذا التخ�ش�ص، ولكن ويف جميع الأحوال يجب اأن يوؤكد الربنامج ح�شول الطالب على املعلومات 
التخ�ش�ص  جمال  يف  الدرا�شة  من   %50 من  اأكرث  يكون  واأن  للتخ�ش�ص،  الالزمة  ال�شرورية  واملهارات 
املعني نف�شه، مع درا�شات اإ�شافية يف املجالت ذات العالقة واأخرى يف تطوير املهارات العامة، اأي يجب اأن 
يوؤدي الربنامج اإىل تطوير القدرة الذهنية ومهارات الدرا�شة والت�شال وتبادل املعلومات، وكذلك تطوير 

املعارف واملهارات املرتبطة بالتخ�ش�ص الرئي�شي .

�ملخرجات �ملت�قعة للدرجة
�ملعارف وتت�صمن :

QQ العميق الفهم  اإىل  اإ�شافة  التخ�ش�شب�شكل عام  املتعلقة مبجال  الهامة  الإملام ببع�ص نواحي املعرفة 
لبع�ص جمالت التخ�ش�ص ومعرفة نطاق وطبيعة جمال التخ�ش�ص واملوا�شيع ذات ال�شلة وكذلك 
العالقات  وكذلك   ، املبادئ  هذه  تطور  وكيفية  الدرا�شة  ملو�شوع  الأ�شا�شية  باملبادئ  والإملام  املعرفة 

الرئي�شية بني مو�شوع التخ�ش�ص ونواحي املعرفة الأخرى .
QQ. معرفة املوا�شيع وامل�شطلحات الرئي�شية التي يتناولها التخ�ش�ص الدرا�شي

�ملهار�ت �لإدر�كيةوتت�صمن:
QQ فهم املبادئ والنظريات واملفاهيم الأ�شا�شية يف موا�شيع الدرا�شة، والقدرة على تطبيقها يف املوا�شيع

التي در�شت فيها مبا يف ذلك تطبيقها حيثما يلزم يف جمال العمل.

QQ.اإدراك الطالب حلدود معارفه وكيف لها اأن توؤثر يف حتليل وتف�شري الأمور ذات العالقة
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�لقدر�ت �لعامة وتت�صمن :
QQ اإىل املعلومات  وتو�شيل  وحتليل  تناول  يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�شتعمال  على  القدرة 

جمموعات خمتلفة من املهتمني .

QQ العمل على  والقدرة  معها،  والتجاوب  التعّلم  من  ال�شخ�شية  اإ�شت�شعاراإحتياجاته  على  الطالب  قدرة 
بفعالية ب�شكل م�شتقل اأو مع جمموعات.

�لتح�صيل يف جمال �لتخ�ص�ص �ملحدد 
كما هو معرف يف جمال الدرا�شة

 حامل� درجة �لدبل�م :
يرتتب على حامل درجة الدبلوم اأنتكون لديه القدرة على ا�شتخدام الأ�شاليب املنا�شبة لتحليل املعلومات 
وتوظيف ذلك التحليل يف اقرتاح حلول حمددة مل�شاكل مرتبطة مبجال درا�شته، كما يتوقع من حامل هذه 
الدرجة قدرته على اإ�شتخال�ص النتائج امل�شتندة على الربهان والدليل الوا�شح، ومتكنه من تو�شيل نتائج 

التحليل ب�شكل دقيق وموثوق.

 )Advanced Diploma( مل�صت�ى �لثالث: درجة �لدبل�م �ملتقدم�
م���صفات �لدرجة :

وهي درجة تعادل 360 نقطة معتمدة )90 �شاعة معتمدة(، متنح عادة بعد ثالث �شنوات من الدرا�شة 
ال�شنة  الدرا�شة يف  الأقل من  اأنريكز 75% على  العايل. يجب  التعليم  يعادلها يف مرحلة  ما  اأو  املنتظمة 
جمال  اأو  للمو�شوع  وا�شعًا  فهمًا  الربامج  تك�شب  اأن  ويجب  الثالث.   للم�شتوى  حمدد  جمال  على  الثالثة 
الدرا�شة ب�شكل عام اإ�شافة اإىل منح الطالب لالأدوات التي تهيئه لإعداد م�شاريع ذات م�شتوى متقدمفي 

اأحد نواحي التخ�ش�ص على الأقل.

العديد من الربامج بذات امل�شتوى حتمل طابعًا مهنيًا ويعك�ص م�شمى الدرجة املمنوحة طبيعة التخ�ش�ص 
املدرو�ص. و�شواء كان الربنامج ذو طابع مهني اأو اأكادميي فاإنه يجب اأن يتفهم الطالب طبيعة الربنامج 
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الذي يدر�شه واأن يتمكن من تطبيق املفاهيم واملبادئ التي تزوده باملعلومات النظرية املتقدمة ذات العالقة 
مبجال التخ�ش�ص والقدرة على تطبيقها يف مواقف جديدة.

�ملخرجات �ملت�قعة للدرجة
�ملعارف وتت�صمن :

QQ يف متعمق  فهم  اإىل  اإ�شافة  التخ�ش�ص  جمال  �شمن  املعلومات  من  دللة  ذي  مبقدار  الإملام  وتعني 
عدة تخ�ش�شات مبا يف ذلك معرفة امل�شائل الرئي�شية التي تت�شدر جمال الدرا�شة والأ�شاليب التي 

ت�شتخدم لتناول هذه امل�شائل.

QQ. معرفة العالقة بني مو�شوع الدرا�شة واملجالت الأخرى املت�شلة باملو�شوع

QQ معرفة الطالب للطرق والأ�شاليب املنا�شبة التي ميكن من خاللها تطوير املعارف اجلديدة املتعلقة
مبجال الدرا�شة  .

�ملهـــــار�ت �لإدر�كيـــــة وتت�صمن:
QQ املعرفة والفهم الدقيق للمبادئ واملفاهيم املرتبطة مبجال الدرا�شة والقدرة على تطبيق هذه املفاهيم

واملبادئفي تف�شري املعلومات ومعاجلة امل�شائل �شمنوخارج �شياق الدرا�شة. 

QQ الإملام بالأ�شاليب الرئي�شية للبحث يف جمال التخ�ش�ص وقابلية تقييم مدى مالئمة هذه الأ�شاليب
وقابليتها للتطبيق يف الأمور وامل�شكالتالتي تواجه الطالب .

�لقدر�ت �لعامـــــة وتت�صمن :
QQ القدرة على تو�شيل املعلومات بفعالية،وامل�شاركة يف املناق�شة والتحليل مبختلف الو�شائل املتاحة مبا

املعلومات  لتكنولوجيا  الفعال  ال�شتعمال  املهتمني، وكذلك  املطروحة وجمموعة  املوا�شيع  يتالءم مع 
والت�شالت لهذا الغر�ص. 

QQ تطوير احللول املنا�شبة للم�شكالت التي تواجه الطالب �شواء كان ذلكمن خالل العمل ب�شكل فردي اأو
العمل امل�شرتك �شمن جمموعات، وقدرة الطالب على القيام بدور قيادي اإن لزم الأمر . 
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�لتح�صيل يف جمال �لتخ�ص�ص �ملحدد 
  كما هو معرف وحمدد ملخرجات التخ�ش�ص.

حامل� درجة �لدبل�م �ملتقدم :
وي�شرتط يف حملة الدبلوم املتقدم ما يلي :

QQ اأخذ زمام املبادرة يف حتديد الأمور وامل�شكالت التي حتتاج اإىل معاجلة واتخاذ الإجراءات املنا�شبةعند
تناولها.

QQ.الإهتمام الذاتي بتطوير املهارات اجلديدة ومتابعة الأمور امل�شتجدة يف جمال التخ�ش�ص

)Bachelor Degree( مل�صت�ى �لر�بع: درجة �لبكال�ري��ص�
م���صفات �لدرجة:

هي درجة تعادل 480 نقطة معتمدة )120 �شاعة معتمدة( متنح عادة بعد اإمتام اأربع �شنوات من الدرا�شة 
املنتظمة اأو ما يعادلها يف مرحلة التعليم العايل. ويجب اأن تت�شمن براجمها توازنًا بني العمق والتو�شع يف 
مو�شوع تخ�ش�ص واحد على الأقل بالإ�شافة اإىل ما مت درا�شته ب�شكل مو�شع وله عالقة مبو�شوع التخ�ش�ص 
يف امل�شتويات الأدنى. ويجب اأن يكون 50% على الأقل من الدرا�شة يف ال�شنة الرابعة ذات تركيز على مواد 
لها عالقة بامل�شتوى الرابع وما ل يقل عن 75% من الدرا�شة يف ال�شنة الثالثة والرابعة من امل�شتوى الثالث 
اأو الرابع. ويت�شمن العديد من الربامج بذات امل�شتوى تركيزًا مهنيًا يوؤهل اخلريجني ملمار�شة مهنة ما. 
يجب اأن تت�شمن الربامج املوؤدية للح�شول على هذه الدرجة درا�شات م�شممة خ�شي�شًا ل�شمان قدرة 

اخلريج على التوا�شل الفعال �شفويًا وكتابيًا بلغة الدرا�شة.

�ملخرجات �ملت�قعة للدرجة
�ملعارف وتت�صمن:

QQ والإملام الأخرى،  املهنية  املجالت  العالقة يف  ذات  باملعارف  وارتباطه  الدرا�شة  ملو�شوع  �شامل  فهم 
باآخر التطورات للتخ�ش�ص اأو املجالت التي مت درا�شتها. 
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QQ.التو�شع الثقايف واإثراء الطالب ملعارفه ذات العالقة مبجال التخ�ش�ص الرئي�شي على الأقل 

QQ وامل�شكالت امل�شائل  حتليل  يف  وتطبيقها  اجلديدة  املعارف  تطوير  مبوجبها  يتم  التي  الكيفية  فهم 
وتاأثريها يف  املعارف  تطبيق هذه  يرتتب عن  ما  وفهم  التخ�ش�ص وحماولة حلها،  املتعلقة مبو�شوع 

حتليل ومعاجلة امل�شاكل وامل�شائل املختلفة.

QQ العمانية والأعراف  والأنظمة  بالقوانني  اإملامًا  ذلك  يتطلب  املهني،  بالإعداد  الدرا�شة  تتعلق  وحيثما 
والأعراف  والتعليمات  الأنظمة  تلك  وبني  بينها  والختالف  الت�شابه  ونقاط  املعنية  باملهنة  املرتبطة 

املعمول بها يف اأماكن اأخرى.

�ملهار�ت �لإدر�كية وتت�صمن :
QQ جمال اأو  مبو�شوع  واملرتبطة  املختلفة  البحث  واأ�شاليب  والنظريات  املفاهيم  تطبيق  على  القدرة 

التخ�ش�ص والقدرة على جمع البيانات ذات العالقة مبو�شوع بحث معني وحتليلها وتقييم ال�شتنتاجات 
والبدائل ذات ال�شلة.

QQ القدرة على حتليل امل�شائل وامل�شكالتبالإ�شتناد على القدرات العقلية واملهارات املكت�شبة اأثناء درا�شة
الطبيعة  الإعتبار  بعني  والأخذ  ذلك،  يف  خارجي  دعم  اأو  م�شاعدة  هناك  تكون  اأن  دون  الربنامج 
حلول  طرح  على  والقدرة  بديلة  باأ�شاليب  التحليالت  ودقة  �شحة  اإثبات  وو�شائل  للمعرفة  التجريبية 

لتلك امل�شكالت والتعبري عنها ب�شكل فعال.

QQ ،اإدراك املعارف املرتبطة مبجال التخ�ش�ص والقدرة على العتماد عليها يف حتليل وتف�شري امل�شائل
وحل امل�شكالت املعقدة، والقدرة على تو�شيلها للمهتمني .

�لقدر�ت �لعامة وتت�صمن:
QQ النوعية بطريقة منظمة بالرجوع اأو  البيانات الهامة �شواءالكمية  القدرة على جمع وحتليل وتف�شري 

للم�شادر الأ�شا�شية والثانوية ذات العالقة باملعلومات الأكادميية اأو املتخ�ش�شة .

QQ اأ�شاليب خمتلف  باإ�شتخدام  املقنعة  املناق�شات  يف  املهارة  وتطوير  بفعالية،  التخاطب  على  القدرة 
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التخاطب ال�شفهية والكتابية بلغة واحدة على الأقل من اللغتني العربية اأو الإجنليزية )لغة الدرا�شة( 
ويف�شل كليهما .

QQ.القدرةعلى ا�شتعمال تكنولوجيا الت�شال الأكرث مالئمة يف جمع وتف�شري وتو�شيل املعلومات والأفكار

�لتح�صيل يف جمال �لتخ�ص�ص �ملحدد 
 كما هو معرف يف جمال الدرا�شة.

حامل�درجة �لبكال�ري��ص :
يرتتب على حامل �شهادة البكالوريو�ص اأن يتمتع باملزايا التالية :-

QQ حتمل امل�شوؤولية يف ا�شتخدام ما مت حت�شيله خالل الدرا�شة واأن يبقى الطالب على علم تام باأحدث
التطورات املتعلقة مبجال درا�شته .

QQ القدرة على اتخاذ القرارات ال�شحيحة حول امل�شائل املعقدة ا�شتنادًا اإىل املعرفة واملهارات املكت�شبة
من الربنامج الدرا�شي ، وتو�شيل النتائج امل�شتخل�شة بفعالية وب�شكل مقنع .

QQ اأو منفرد  ب�شكل  ذلك  كان  �شواء  بفعالية  والعمل  ومعاجلتها،  الأمور  حتليل  يف  املبادرة  زمام  تويل 
بالتعاون مع جمموعات ح�شب الأحوال، وبطريقة تثبت املهارة الإبداعية واخلربة املكت�شبة يف حتليل 

امل�شكالت وتقييم الأدلة وتوظيف املهاراتالالزمة للنقا�ص املقنع وو�شع احللول ال�شليمة حيثما يلزم.

)Graduate Diploma( )درجة �لدبل�م �لعايل )دبل�م �لتخرج 
م���صفات �لدرجة :

وهي درجةمتنح عادة بعد �شنة درا�شية واحدة وتعادل 120 نقطة معتمدة )30 �شاعة معتمدة( و�شروط 
القبول فيها هواإمتام الطالب درجة البكالوريو�ص اأو الدبلوم املتقدم.ويجب اأن يكون 50% من هذه الدرا�شة 
على الأقل يف امل�شتوى الرابع و 75% منها على الأقل يف امل�شتوى الثالث اأو الرابع. وهي خم�ش�شة للطالب 
امل�شتوى  هذا  يف  اإ�شافية  بدرا�شة  ويرغبون  املتقدم  الدبلوم  اأو  الأُوىل  اجلامعية  الدرجة  اأمتوا  الذين 
اأو لتو�شيع الدرا�شة ملجال خمتلف لأغرا�ص  باآخر امل�شتجدات يف جمال درا�شتهم  اإملامهم  لتاأكيد  وذلك 
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مهنية )للتوظيف(. وميكن اعتبار دبلوم التاأهيل الرتبوي مثاًل على ا�شتكمال الدرا�شة يف جمال خمتلف 
لأغرا�ص التوظيف. 

وقد اأ�شبحت الربامج يف هذا امل�شتوى �شرورية للخريجني اجلامعيني اأو املتخ�ش�شني ذوي اخلربة الذين 
اأو تو�شيع جمال خربتهم يف مو�شوع خمتلف.والنتائج  اأو تو�شيع خلفياتهم الأكادميية  يرغبون يف زيادة 

املتوقعة وجودة اخلريجني بعد احل�شول على هذه الدرجة توازي موا�شفات حملة �شهادة البكالوريو�ص.

ثانيًا: �لدر��صات �لعليا

)Post Graduate Diploma( مل�صت�ى �خلام�ص / �أ. دبل�م �لدر��صات �لعليا�
م���صفات �لدرجة :

وهي درجة متنح عادة بعد �شنة درا�شية واحدة وتعادل 120 نقطة معتمدة )18-30 �شاعة معتمدة( و�شروط 
يف  ككل  الدرا�شة  من  الأقل  على   %75 يكون  اأن  ويجب  البكالوريو�ص.  لدرجة  الطالب  هواإمتام  فيها  الدرا�شة 
امل�شتوى  التي متنح يف  التخرج(  )دبلوم  العايل  الدبلوم  لربامج  بالن�شبة  احلال  هو  وكما  اخلام�ص.   امل�شتوى 
اأو  يرغبون يف حتديث  الذين  للخريجني  باأنها�شرورية  تعترب  امل�شتوى  منها يف هذا  اق�شر  برامج  فان  الرابع 
الدرا�شات  اآخر. ول ت�شرتط برامج دبلوم  اإىل جمال  اأو حتويل جمال خربتهم  الأكادميية  تو�شيع خلفياتهم 
العليا عادًة تقدمياأطروحة كتلك اخلا�شة بدرجة املاج�شتري اإلاأنها قد ت�شتمل على اإعداد م�شروع تخرج 

يكون مو�شعًا اأو حمدودًا .

 )Master( ب. درجة �ملاج�صتري
م���صفات �لدرجة :

يح�شل الطالب على درجة املاج�شتري عادة بعد اإمتام 180 نقطة معتمدة)30-45 �شاعة معتمدة(، ولكن 
قد يح�شل الطالب على هذه الدرجة بعد اإمتام 150 نقطة معتمدة يف حال كان مو�شوع التخ�ش�ص الذي 
�شنة  اإمتام  بعد  عادة  ال�شهادة  هذه  متنح  البكالوريو�ص.  مرحلة  يف  التخ�ش�شنف�شه  هو  الطالب  در�شه 
درا�شية واحدة على الأقل وقد ت�شل اإىل ثالث �شنوات من الدرا�شة املتقدمة بعد احل�شول على درجة 

البكالوريو�ص يف بع�ص التخ�ش�شات.
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ويتطلب العمل الأكادميي يف هذا امل�شتوى الإملام باآخر التطورات يف املعارف املتعلقة بالتخ�ش�ص واملهارات 
املتقدمة يف ا�شتق�شاء احلقائق ب�شكل م�شتقل والقدرة على تطبيق املعارف ب�شكل فعال على مواقف جديدة 
غري متوقعة . وقد يت�شمن الربنامج بحثا رئي�شيا حتت اإ�شراف اأحد الأكادمييني املتخ�ش�شني يتم عر�شه 
يف ر�شالة اأو مزيجا من درا�شة املواد وم�شروع تخرج رئي�شي تطبق فيه املعارف املكت�شبة على ق�شية هامة 
اأو تطور جديد ويف بع�ص الأنظمة قد يكتفى باإخ�شاع الطالب لإمتحان �شامل جلميع املواد التي در�شها منذ 

اإلتحاقه بالربامج. ويف حالة وجود درا�شة مواد يجب اأن يكون  75% منها من امل�شتوى اخلام�ص. 

ومينح م�شمى درجة ال M.A. اأو MSc اأو MPhil  عادة للربامج التي ت�شكل البحوث فيها اأ�شا�ص الدرجة، 
اأما درجة MEd، اأو MEng  اأو MBA اأو غريها )ح�شب ما هو منا�شب  يف املجالت التخ�ش�شية( فهي 
عادة ما متنح للربامج التي ت�شكل درا�شة املواد اجلزء الأكرب فيها وت�شم م�شروع تخرج رئي�شي اأو اأطروحة 

يف جمال املهنة.

�ملخرجات �ملت�قعة للدرجة
�ملعارف وتت�صمن :

QQ اكت�شاب قدر كبري من املعرفة املتعلقة مبو�شوع اأكادميي اأو جمال مهني حمدد، وي�شمل ذلك املعرفة
الدقيقة للم�شاكل احلديثة والنظريات والتطورات املتعلقة بذلك املو�شوع.

QQ معرفة نتائج اأحدث الأبحاث يف جمال التخ�ش�ص واأثرها على خمزون املعرفة ال�شابقة للفرد والتي
لها عالقة بنف�ص املجال والنواحي الأخرى املتعلقة به مبا يف ذلك الق�شايا اجلديدة التي تربز نتيجة 

لكت�شافات جديدة.

�ملهار�ت �لإدر�كية وتت�صمن :
QQ القدرة على تقييم اآخر الأبحاث تقييمًا ناقدًا لتحديد مدى م�شداقيتها واأهميتها واإقرتاح تف�شريات

بديلة وبحوث جديدة حيثما يلزم  .

QQ قدرة الطالب على تطبيق املفاهيم واملبادئ وطرق البحث املت�شلة مبو�شوع الدرا�شة باأ�شاليب مبتكرة
واإبداعية على امل�شائل وامل�شاكل اجلديدة التي قد تربز من حوله.
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�لقدر�ت �لعامة وتت�صمن:
QQ القدرة على ا�شتعمال جمموعة من اأ�شاليب البحث وحل امل�شاكل التي تالئم جمال التخ�ش�ص ومعرفة

كيفية ا�شتخدامها واإمكانية تطويرها لإيجاد معارف جديدة وتف�شريها وتطبيقها.

QQ تقدميها لأغرا�ص  خمت�شرة  وتقارير  �شاملة،  تخ�ش�شية  اأو  اأكادميية  تقارير  اإعداد  على  القدرة 
للجمهور لعر�ص حتليالت وتو�شيات ملوا�شيع معقدة.

QQ.القدرة على قيادة فرق عمل تكون مهمتها تناول م�شائل معقدة ومثرية للجدل والتو�شل اإىل حلول لها

�لتح�صيل يف جمال �لتخ�ص�ص �ملحدد
كما هو مّعرف يف جمال الدرا�شة .

حامل� درجة �ملاج�صتري :
QQ يرتتب على حامل درجة املاج�شتري اأن يت�شرف با�شتقاللية واإبداع يف حتليل امل�شائل وامل�شاكل املختلفة

وتطبيق معرفته ومهاراته للبحث وتطوير احللول املنا�شبة .

QQ القدرة على اتخاذ القرارات ال�شليمة واملنا�شبة ب�شاأن الأموراملعقدة، وتو�شيل ال�شتنتاجات امل�شتخل�شة
حولها بفعالية واإختيار لغة التخاطب املنا�شبة ملختلف الأو�شاط �شواء الأو�شاط الأكادميية املتخ�ش�شة 

اأوغري املتخ�ش�شة.

QQ ،يرتتب على حامل هذه الدرجة حتمل م�شوؤولية ما تعلمه، وتطوير ذلك اأكادمييا ومهنيًا يف امل�شتقبل
ذات  وامل�شاكل  امل�شائل  حل  يف  الآخرين  مع  بالتعاون  العمل  على  وقادرًا  ملتزمًا  يكون  اأن  يجب  كما 

الهتمام امل�شرتك .

 )Doctorate( مل�صت�ى �ل�صاد�ص: درجــــة �لدكت�ر�ه� )6
 م���صفات �لدرجــــــة 

وهي درجة تعادل 300 نقطة معتمدة )75 �شاعة معتمدة( لربنامج من الدرا�شات املتقدمة عادة ما تعطى 
اإعداد  اأو البكالوريو�ص. تتطلب برامج الدكتوراه  اأربع �شنوات بعد درجة املاج�شتري  خالل �شنتني ولغاية 
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درا�شات متقدمة وم�شتقلة لها خ�شو�شيتها الإبداعية والتف�شريية وتطبق فيها املعارف واملفاهيم اجلديدة 
مع احدث التطورات يف جمال التخ�ش�ص الرئي�شي. ومن املهم اأن ميتلك �شاحب هذه الدرجة مهارات 

متقدمة يف كتابة البحوث وكتابة التقارير ال�شاملة.
ور�شالة  رئي�شي  بحث  م�شروع  على  الدكتوراه  برنامج  يعتمد  فقد  املاج�شتري  درجة  يف  احلال  هو  وكما 
)اأطروحة(، اأو على مزيج من درا�شة املواد املتقدمة ور�شالة اأو تقرير عن م�شروع التخرج. وب�شكل عام 
فاإن الدرجة التي متنح عن درا�شة برنامج يرتكز على البحوث ت�شمى عادًة الدكتوراه Ph.D. اأما الدرجة 
املمنوحة لدرا�شة برامج متخ�ش�شة يف جمالت مهنية حمددة وترتكز على درا�شة امل�شاقات الدرا�شية 
DBA دكتوراه يف  و  EdD دكتوراه يف الرتبية  التخ�ش�ص )مثال  فاإن م�شماها يعك�ص جمال  ال�شلة  ذات 
اإدارة الأعمال  و Dbus دكتوراه يف الإدارة و D Eng دكتوراه يف الهند�شة- قد ت�شمل الدرا�شة فيها اأي�شا 

على بحوث اأو م�شاريع متخ�ش�شة(.

�ملخرجات �ملت�قعة للدرجة
�ملعارف وتت�صمن:

اكت�شاب قدر كبري مناملعرفةذات امل�شتوى العايل يف مو�شوع اأكادميي اأو جمال تخ�ش�شي، واثبات فهم 
العالقة بني تلك املعرفة واملوا�شيع املرتبطة بها.

�ملهار�ت �لإدر�كية وتت�صمن:
QQ اأو تطور اإىل معرفة جديدة  التو�شل  ينتج عن حّلها  والتي  اأو م�شكلة ما،  القدرة على حتديد م�شاألة 

هام عند تطبيق هذه املعرفة يف جمال العمل، وحتليل تلك امل�شاألة اأو امل�شكلة من خالل تطبيق مبادئ 
ومفاهيم النظريات املرتبطة بها، وت�شميم وتنفيذ عملية بحث وتدقيقلها مب�شتوى من الأداء يقنع اأي 

مدقق اأو مراجع خارجي م�شتقل .

�لقدر�ت �لعامة وتت�صمن:
QQ بالتطورات احلديثة العالقة  وا�شتق�شاء احلقائق ذات  املختلفة،  البحث  و�شائل  القدرة على تطبيق 

املرتبطة مبجال معني.
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QQ القدرة على تو�شيل نتائجبحث اأ�شلي اأو درا�شة اأكادميية متقدمة اأو معرفة متخ�ش�شة ومدلولتها يف
جمال البحث املعني يف م�شتوى من اجلودة يكون �شاحلًا للن�شر .

�لتح�صيل يف جمال �لتخ�ص�ص �ملحدد
كما هو مّعرف يف جمال الدرا�شة.

حامل� درجة �لدكت�ر�ه:
QQ يرتتب على حامل درجة الدكتوراه اأن يتمتع باملهارات والقدرات التي متكنه من اإجراء بحث م�شتقل

اأو �شمن فريق عمل ين�شّب على م�شائل اأو م�شاكل هامة، بحيث ُي�شاهم ُم�شاهمة فّعالة يف خلق معرفة 
جديدة واأ�شاليب اأو ممار�شات مهنية جديدة .

QQ و التخ�ش�ص  واأفكار يف جمال  اتخاذ قرارات �شادرة عن معرفة يف م�شائل معقدة تتطلب مفاهيم 
�شواء  الأو�شاط  خمتلف  يف  فعال  ب�شكل  امل�شتخل�شة  الإ�شتنتاجات  وتو�شيل  العالقة،  ذات  املجالت 

الأو�شاط الأكادميية اأو غريها.

QQ على والقدرة  واملهني،  الأكادميي  ال�شعيد  تطويره على  وما مت  درا�شته  ما مت  امل�شوؤولية جتاه  حتمل 
العمل بالتعاون مع الآخرين يف حل الق�شايا وامل�شاكل ذات الهتمام والنفع امل�شرتك.



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

دليل استرشادي
إلعداد دراسة جدوى إنشاء

مؤسسة تعليم عاٍل خاصة
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دليل ��صرت�صادي لإعد�د در��صة جدوى �إن�صاء م�ؤ�ص�صة تعليم عاٍل خا�صة

�لهدف من �لدليل
اإجراءات  على  التعرف  العايل اخلا�ص  التعليم  قطاع  امل�شتثمرين يف  على  لي�شهل  الدليل  اإعداد هذا  مت 

ومتطلبات التقدم بطلب اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليم عايل خا�شة �شواء كانت كلية اأو جامعة.

 وي�شتعر�ص هذا الدليل اجلوانب التي يفرت�ص مبعدي درا�شة اجلدوى الأخذ بها لتقدميها للمديرية العامة 
للجامعات والكليات اخلا�شة بوزارة التعليم العايل مع �شرورة مراعاة ما تن�ص عليه القوانني واللوائح 

والقرارات داخل ال�شلطنة فيما يتعلق باإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة.

�لهــدف من �إعـد�د در��صة �جلـدوى 
تبداأ هذه الدرا�شة بعملية جمع معلومات عن امل�شروع املقرتح تتعلق باحتياجاته ومتطلباته املختلفة من 
النواحي الأكادميية والإدارية واملالية والت�شويقية والفنية. ومن ثم حتليل تلك املعلومات ملعرفة اإمكانية 

تنفيذ امل�شروع و�شبل تقليل املخاطر املحتملة وو�شائل �شمان ربحية امل�شروع.

وحجمه،  امل�شروع  طبيعة  ح�شب  لآخر  م�شروع  من  تختلف  معلومات  بال�شرورة  تتطلب  الدرا�شات  وهذه 
لذا ول�شمان جودة درا�شات اجلدوى لإن�شاء موؤ�ش�شات تعليم عايل خا�شة يف ال�شلطنة فاإن وزارة التعليم 

العايل اأعدت هذا الدليل ال�شرت�شادي للراغبني يف اإن�شاء موؤ�ش�شة تعليٍم عاٍل خا�شة. 

وتهدف درا�صة جدوى اإن�صاء موؤ�ص�صة التعليم العايل اخلا�صة اإىل عدة اأمور منها: 

�Q العمل �شوق  ومتطلبات  العايل  التعليم  �شيا�شات  مع  يتنا�شب  مبا  املوؤ�ش�شة  لهذه  احلاجة  معرفة 
بال�شلطنة.

�Q .تقدير فر�ص جناح املوؤ�ش�شة مبا ي�شمن لها ال�شتمرار والتطور
�Q.الإثبات للُمَمولني اأن هذه املوؤ�ش�شة يتوقع لها النجاح وحتقيق عائد ا�شتثماري منا�شب
�Q.معرفة العائد املادي وفرتة ا�شرتداد راأ�ص املال
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�Q.معرفة مدى امل�شاهمة العلمية والفكرية للموؤ�ش�شة يف املجتمع
�Q.معرفة مدى القدرة على مواكبة ومواجهة متطلبات التنمية من املوارد الب�شرية
�Q.الإ�شهام يف الإبداع والتطوير والبحث العلمي
�Q.التاأكد من اإمكانية تغطية املوؤ�ش�شة املقرتحة م�شاريفها الثابتة واملتغرية
�Q توقع املخاطر التي قد تتعر�ص لها املوؤ�ش�شة عند التنفيذ وبالتايل و�شوح الإجراءات الكفيلة للتغلب

على هذه املخاطر يف وقت مبكر.
تطرق هذا الدليل ال�شرت�شادي اإىل اأهم الأبواب التي يجب اأن ت�شمن يف درا�شة جدوى اإن�شاء موؤ�ش�شة 

تعليم عايل خا�شة وهي كالآتي:

�لباب �لأول: �جل��نب �مل�ؤ�ص�صية
يت�شمن هذا الباب اجلوانب الأ�شا�شية التي على �شوءها تقوم املوؤ�ش�شة وت�شمل التايل: 

لل�شلطنة  الإ�شرتاتيجية  اخلطط  مع  تتما�شى  اأن  )Vision & Mission(على  املوؤ�ش�شة  ور�شالة  روؤية   .1
والأهداف التنموية للمنطقة املزمع اإن�شاء املوؤ�ش�شة بها.

الأهداف العامة )General Objectives(للموؤ�ش�شة والتي ينبغي اأن تن�شجم مع �شيا�شات التعليم العايل   .2
يف ال�شلطنة.

الأهداف اخلا�شة )Specific Objectives( للكليات واملراكز والأق�شام املختلفة يف املوؤ�ش�شة التعليمية   .3
والتي بدورها تن�شجم مع روؤية ور�شالة املوؤ�ش�شة واأهدافها العامة.

الكليات واملراكز العلمية التي تتكون منها املوؤ�ش�شة ب�شرط األ يقل عدد الكليات عن ثالث يف حالة   .4
الرغبة يف اإن�شاء جامعة. وما ل يزيد على ثالثة جمالت معرفية بفروعها بالن�شبة للكلية.

�لباب �لثاين: �جل��نب �لأكادميية
روؤيتها  يتنا�شب مع  اإن�شاءها مبا  املزمع  للموؤ�ش�شة  الأكادميية  ب�شكل مف�شل اجلوانب  الباب  يو�شح هذا 

وحتقيق ر�شالتها واأهدافها وت�شمل اجلوانب التالية دون اأن تقت�شر عليها: 
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الربامج التي تطرحها املوؤ�ش�شة واملدة الدرا�شية واإجمايل ال�شاعات/ النقاط املعتمدة للتدري�ص لكل   .1
برنامج، مع و�شف �شامل للربنامج واملقررات الدرا�شية ومتطلبات تقدميها واآليات واأ�شاليب التقييم، 

وموا�شفات اخلريج لكل برنامج.

التخ�ش�شات العلمية املقرتح تقدميها وذلك مبا يواكب الع�شر وحاجة �شوق العمل املحلي ويتنا�شب   .2
مع روؤية ور�شالة واأهداف املوؤ�ش�شة.

لغة الدرا�شة يف كل برنامج.  .3

الدرجات العلمية التي �شتمنحها املوؤ�ش�شة و�شروط احل�شول عليها.  .4

جهة اإ�شدار ال�شهادة: وجوب تو�شيح اجلهة التي �شت�شدر ال�شهادة، هل هي املوؤ�ش�شة نف�شها اأو جهة   .5
الرتباط يف حالة ارتباط املوؤ�ش�شة اأكادمييا مبوؤ�ش�شة اأخرى داخل اأو خارج ال�شلطنة، اأم اإنها م�شرتكة 

)ختم وتوقيع( بني املوؤ�ش�شة وجهة الرتباط.

)احل�شول  التاأ�شي�شي  الربنامج  اإعداد  يف  الوطنية  املعايري  تطبيق  مراعاة  التاأ�شي�شي:  الربنامج   .6
على ن�شخة من وثيقة املعايري الوطنية للربامج التاأ�شي�شية من خالل موقع الهيئة العمانية لالعتماد 

الكادميي(.

�شروط و�شيا�شة قبول الطلبة: تو�شيح �شروط قبول الطلبة باملوؤ�ش�شة وكذلك ال�شروط اخلا�شة للقبول   .7
يف كل برنامج.

خطة املوؤ�ش�شة ل�شمان اجلودة والعتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي مع حتديد جهات العتماد من داخل   .8
وخارج ال�شلطنة والتاريخ املتوقع لتقدمي طلب العتماد واحل�شول عليه.

حتديد الأعداد املقرتحة للقبول على امل�شتوى العام ولكل برنامج على حدة ملدة خم�ص �شنوات من   .9
تاريخ قبول اأول دفعة يف املوؤ�ش�شة.
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�لباب �لثالث: خطط �لتعاون �لأكادميي
يعنى هذا الباب مبجالت التعاون مع موؤ�ش�شات التعليم العايل الأخــرى يف داخل وخارج ال�شلطنة ل�شمان 
توفري التعليم العايل باأعلى م�شتويات اجلودة مبا يحقق اأهداف موؤ�ش�شة التعليم العايل العمانية وي�شمل - 

على �شبيل املثال ل احل�شر- اجلوانب التالية: 

املقر،  اخل�شو�ص:  وجه  على  تت�شمن  عنها  خمت�شرة  نبذة  مع  ال�شريكة  املوؤ�ش�شة/املوؤ�ش�شات  ا�شم   .1
تاريخ التاأ�شي�ص، الت�شنيف الدويل، عدد الطالب والهيئة الأكادميية، الربامج الأكادميية املقدمة، 
تفا�شيل عن و�شع العتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي اأو نتائج تقييم الأداء للموؤ�ش�شة من خالل الهيئات 

واملوؤ�ش�شات املعنية باجلودة.

نوع العالقة الأكادميية: )تعاون اأكادميي – ارتباط اأكادميي(  .2

دور وم�شئوليات موؤ�ش�شة/موؤ�ش�شات التعليم العايل ال�شريكة يف اإن�شاء موؤ�ش�شة التعليم العايل العمانية.  .3

العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شة  ال�شريكة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة/موؤ�ش�شات  تقدمها  �شوف  التي  اخلدمات   .4
العمانية.

فر�ص الطلبة الدار�شني يف موؤ�ش�شة التعليم العايل العمانية لاللتحاق اأو اإكمال درا�شتهم يف موؤ�ش�شة/  .5
موؤ�ش�شات التعليم العايل ال�شريكة مع تو�شيح �شروط احل�شول على هذه الفر�ص.

�لباب �لر�بــع: در��صة �ص�ق �لعمل
يقدم هذا الباب درا�شة حول قطاع التعليم العايل يف ال�شلطنة، والتي يجب اأن ت�شتمل - على �شبيل املثال 

ل احل�شر- على ما يلي:
واقع التعليم العايل يف ال�شلطنة والتحديات التي يواجهها و دور املوؤ�ش�شة املزمع اإن�شاوؤها يف تطوير   .1

التعليم العايل والبحث العلمي.
تفا�شيل املوقع اجلغرايف املقرتح للموؤ�ش�شة وخ�شائ�شه القت�شادية، الجتماعية والثقافية واملناطق   .2

امل�شتهدفة.
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درا�شة واقع التخ�ش�شات املقرتح طرحها وما مياثلها من تخ�ش�شات يف موؤ�ش�شات التعليم العايل   .3
الأخرى يف ال�شلطنة.

مدى حاجة ال�شوق املحلي والإقليمي للتخ�ش�شات العلمية املقرتحة يف املرحلة احلالية وامل�شتقبلية   .4
�شامال حجم الطلب املتوقع على املقاعد اجلامعية يف التخ�ش�شات املطلوبة لل�شنوات اخلم�ص القادمة 

وبيان قدرة �شوق العمل املحلي على ا�شتيعاب املخرجات.

حتديد اأماكن واآليات تدريب الطلبة.  .5

ا�شتقطاب  على  ومقدرتها  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  املناف�شة  على  املوؤ�ش�شة  قدرة  مدى  بيان   .6
الطلبة من داخل وخارج ال�شلطنة.

ا�شتقراء واقع التنمية القت�شادية على امل�شتوى املحلي والإقليمي وا�شتنباط فئات املهن والوظائف   .7
املتوقعة ومدى ارتباطها ومالئمتها مع الربامج والتخ�ش�شات التي �شوف تقدمها موؤ�ش�شة التعليم 

العايل.

حتديد دور واآليات عمل موؤ�ش�شة التعليم العايل يف تدريب وحتفيز الطلبة على بناء وتكوين ال�شخ�شية   .8
الريادية للطالب التي ت�شاعده على مبادرات الأعمال مبا يوؤهله ويعطيه الثقة بنف�شه على املبادرة يف 

العمل اخلا�ص.

�لباب �خلام�ص: �لهيـكل �لتنظيمي
يو�شح هذا الباب الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة وي�شمل الآتي:

وجمل�ص  الإدارة،  جمل�ص  اجلامعة/الكلية،  )جمل�ص  املجال�ص  �شامال:  التنظيمي  الهيكل  خمطط   .1
الأمناء( والأق�شام، الوحدات واللجان املنبثقة وغريها.

الهيكل  ح�شب  وغريها  واللجان  والوحدات  والأق�شام  املجال�ص  جميع  واخت�شا�شات  مهام  حتديد   .2
التنظيمي مبا ل يتعار�ص مع اللوائح املحددة من قبل وزارة التعليم العايل.
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�لباب �ل�صاد�ص: در��صة �لتم�يل
يو�شح هذا الباب اجلوانب املالية للموؤ�ش�شة املزمع اإن�شاوؤها وي�شمل الآتي:

بيان راأ�ص املال املخ�ش�ص للموؤ�ش�شة وح�شة كل موؤ�ش�ص من املوؤ�ش�شني مع مراعاة الأحكام والقوانني   .1
املعمول بها يف هذا ال�شاأن بال�شلطنة.

مدى كفاية راأ�ص املال املخ�ش�ص للموؤ�ش�شة لتجهيزها و حتقيق اأهدافها.  .2
ال�شنوية  م�شروفاتها  و  مواردها  من  للم�شروع(  النقدي  للموؤ�ش�شة)التدفق  املرتقب  املايل  الو�شع   .3
وو�شائل �شمان ا�شتمرار متويلها- مع حتديد م�شادر التمويل- بالقدر الذي يكفل اأدائها لر�شالتها 

على املدى البعيد.
الب�شرية  واملوارد  والتجهيزات،  واملباين  �شاملة )الأر�ص،  اإىل مفرداتها،  الإجمالية  التكاليف  توزيع   .4

واملادية، وامل�شروفات الت�شغيلية(.
النقدية  والتدفقات  توفريها  �شيتم  التي  املوارد  يتوافق مع  ال�شتيعابية مبا  الطاقة  املتوقع يف  النمو   .5

املتوقعة.
حتديد املخطط الزمني لتنفيذ امل�شروع.  .6

حتديد اآلية �شداد القرو�ص يف حالة وجود قرو�ص عند التاأ�شي�ص.  .7
بيان الأرباح واخل�شائر املتوقعة بالن�شبة للم�شروع )ربحية امل�شروع(.  .8

بيان اآلية التعامل مع اأي فائ�ص مايل اإن وجد خلدمة تطوير املوؤ�ش�شة.  .9
م�شادر التمويل الأخرى اإىل جانب الر�شوم الدرا�شية وم�شاهمة املوؤ�ش�شني.  .10
حتديد الر�شوم الدرا�شية لكل برنامج ومدى اإ�شهامها يف التمويل والتطوير.  .11

�لباب �ل�صابـع: �مل��رد �لبـ�صرية
يعنى هذا الباب بجميع اخلطط واجلوانب املتعلقة بتوظيف الكادر الب�شري وتنمية واإدارة املوارد الب�شرية 

يف املوؤ�ش�شة وي�شمل -على �شبيل املثال ل احل�شر- اجلوانب الآتية:
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خطط املوؤ�ش�شة يف تعيني الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية ب�شفة دائمة.  .1

�شروط �شغل وظائف الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية العليا مبا ل يتعار�ص مع ال�شروط املحددة   .2
من قبل الوزارة.

خطة تعمني وظائف الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية.  .3

خطة تطوير الهيئة الأكادميية والإدارية والفنية.  .4

�لباب �لثامـن: �ملباين و�ملر�فق
يت�شمن هذا الباب بيان مف�شل عن املباين املقرتحة للموؤ�ش�شة مبا يتنا�شب مع الأغرا�ص التي من اأجلها 
التعليم  موؤ�ش�شات  مباين  ومعايري  موا�شفات  دليل  يف  املذكورة  املحلية  املعايري  ويطابق  املوؤ�ش�شة  تن�شئ 
العايل ال�شادر من املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�شة بوزارة التعليم العايل )كحد اأدنى( مع 
مراعاة املعايري الدولية املعمول بها يف هذا اجلانب مبا ي�شمن جودة البيئة العملية التعليمية، على اأن يتم 
تزويد كافة مباين املوؤ�ش�شة التعليمية بالتجهيزات املنا�شبة اخلا�شة باأنظمة الت�شالت و�شبكة احلا�شب 

الآيل، وكذلك اأنظمة الأمن وال�شالمة بحيث ت�شمل املباين والتجهيزات ما يلي:

مرافق اأكادميية منا�شبة مثل: قاعات تدري�ص، مركز التدريب والتوجيه الوظيفي خمتربات ومعامل،   .1
مكتبة وم�شادر التعلم.

التدري�ص،  اأع�شاء  مكاتب  الطلبة،  �شئون  عمادات  والت�شجيل،  القبول  عمادات  مثل:  اإدارية  مرافق   .2
والهيئة الإدارية.

املرافق اخلدمية وت�شمل م�شلى، من�شئات ريا�شية، مطاعم وا�شرتاحات، مراكز �شحية اأو عيادات،    .3
قاعات عامة، مواقف �شيارات، دورات مياه،ال�شكن الداخلي للطالب والطالبات،  مع مراعاة متطلبات 

ذوي الحتياجات اخلا�شة.

مرافق الأمن وال�شالمة ت�شمل: خمارج الطوارئ، م�شتلزمات اإطفاء احلرائق، اأماكن خا�شة للتجمع   .4
بعد اإخالء املباين اأو املرافق للموؤ�ش�شة عند ن�شوب احلرائق، وم�شتلزمات الأمن.
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�لباب �لتا�صع: �لتحليل �لبيئي
بناءا على درا�شة �شوق العمل و البيانات املتوفرة اأثناء اإعداد درا�شة اجلدوى يتم اإعداد ملخ�ص بنقاط 
القوة وال�شعف، والفر�ص والتهديدات املتوقعة وذلك با�شتخدام اأدوات خمتلفة مثل SWOT Analysis  اأو 

 PESTAL.

قد  والتي  التطبيق  اأثناء  حدوثها  املتوقع  باملخاطر  ملخ�ص  اإعداد  يتم  البيئي  التحليل  هذا  على  وبناءا 
ت�شنف من حيث درجة خطورتها: عالية، متو�شطة، و�شعيفة مع بيان درجة توقع حدوث كل منها والأثر 
املتوقع لكل منها يف اجلوانب القت�شادية وغريها. وعليه يتم و�شع خطة  موجزة لكيفية التغلب على هذه 

املخاطر.

�لباب �لعا�صر: �ل�ص��بط �لإد�رية و�لفنية لإعد�د وتقدمي در��صة �جلدوى
يجب اأن تعد درا�شة اجلدوى ملوؤ�ش�شة التعليم العايل املنوي اإن�شاوؤها، من قبل بيت خربة معتمد من   .1
درا�شات اجلدوى اخلا�شة  اإعداد  لديه خربة يف  تكون  واأن  ال�شلطنة،  وال�شناعة يف  التجارة  وزارة 
مبوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة باإن�شاء موؤ�ش�شات تعليمية ويف�شل يف جمال التعليم العايل وميكن 
اأكادمييني  بخرباء  ال�شتعانة  اأي�شا  وميكن  اجلانب  هذا  يف  معروفة  دولية  خربة  ببيوت  ال�شتعانة 

لإعداد الدرا�شة من اجلانب الأكادميي.

يجب اأن يرفق مع الدرا�شة و�شف للمنهجية التي مت اإتباعها يف اإعداد الدرا�شة ومقايي�ص اجلودة التي   .2
مت اللتزام بها.

يرفق مع الدرا�شة ال�شرية الذاتية ملعدي درا�شة اجلدوى.  .3

تقدم  درا�شة اجلدوى اإىل املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�شة مع مراعاة الآتي:  .4

�Q AF- Naejd، 16(العر�ص: اأن تكون درا�شة اجلدوى مطبوعة با�شتخدام خط طباعة وا�شح ويحبذ
font size (للن�شخــــة العربيــــة و )Arial style، font size 16 (للن�شخـــــة باللغـــــة الإجنليزية.

�Q توقيع الطلب: على جميع املوؤ�ش�شني املقرتحني لإن�شاء املوؤ�ش�شة توقيع ر�شالة الطلب بالعلم وحتمل
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م�شئولية �شحة كل ما جاء يف تقرير درا�شة اجلدوى املقدم للمديرية.
�Qلغة كتابة درا�شة اجلدوى:   تكتب الدرا�شة باللغتني، العربية والإجنليزية
�Q ملخ�ص تنفيذي:  يرفق مع تقدمي الطلب ملخ�ص تنفيذي للم�شروع مبا ل يزيد عن خم�ص �شفحات

)�شطر اأحادي( وذلك لغر�ص الدرا�شة ويكون باللغتني العربية والإجنليزية. 
�Q.)CD( عدد الن�شخ املقدمة:  تقدم �شت ن�شخ مطبوعة و�شت ن�شخ اأخرى اإلكرتونية يف قر�ص مدمج

لغر�ص  وت�شتخدم  �شرية  تعترب  اجلدوى  بدرا�شة  املرفقة  والوثائق  املعلومات  املعلومات:جميع  �شرية   .5
درا�شة امل�شروع فقط.



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

الدليل اإلسترشادي لمحددات
االرتباط االكاديمي
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�لدليل �ل�صرت�صادي ملحدد�ت �لرتباط �لأكادميي بني م�ؤ�ص�صات �لتعليم 
�لعايل �خلا�صة �لعمانية و�مل�ؤ�ص�صات �ملرتبط معها

متهيد 
مت و�شع هذا الدليل لال�شرت�شاد به من قبل امل�شتثمرين اجلدد عند و�شع اتفاقية الرتباط الأكادميي مع 
املوؤ�ش�شة املرتبط بها )على اأن تكون هذه املوؤ�ش�شة معرتف بها ومعتمدة يف بلد املن�شاأ وذات خربه عريقة 
يف جمال التعليم العايل(، وكذلك للتعرف على اأهم البنود التي يجب اأن تت�شمنها التفاقية والتي تو�شح 
جمالت التعاون بني الطرفني ونطاق اخلدمات املتفق على تقدميها ل�شمان توفري التعليم العايل باأعلى 

م�شتويات اجلودة مع حتقيق اأهداف املوؤ�ش�شة العمانية املرجوة من هذا الرتباط.

تعــــريفات هامــــة
املوؤ�ش�شة العمانية: هي موؤ�ش�شة التعليم العايل اخلا�شة املرخ�ص باإن�شائها يف �شلطنة عمان.  .1

املوؤ�ش�شة املرتبط بها اأو ال�شريكة: هي موؤ�ش�شة التعليم العايل اخلارجية ) جامعة اأو كلية( التي ترغب   .2
املوؤ�ش�شة العمانية ال�شتفادة من خدماتها وبراجمها داخل ال�شلطنة.

الوزارة: وزارة التعليم العايل يف �شلطنة عمان.  .3

من �أهم �لبن�د �ل��جب ذكرها يف �لتفاقية هي كالأتي:

QQجمالت التعاون

املوؤ�ش�شة  اأهداف  لتحقيق  الطرفني  بني  عليها  املتفق  التعاون  جمالت  مف�شل  ب�شكل  البند  هذا  يو�شح 
العمانية وتوفري التعليم العايل للطالب حيث تقدم املوؤ�ش�شة املرتبط بها امل�شاعدة للموؤ�ش�شة العمانية يف 

جميع املجالت الفنية والتعليمية وت�شمل املجالت التالية دون اأن تقت�شر عليها:

تقدمي املناهج وتطويرها.  .1

2.  متابعة وتقييم الأداء العلمي للموؤ�ش�شة العمانية.
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اعتماد املوؤهل العلمي والإ�شراف على عملية تطوير املناهج بهدف تعليم الطالب وتزويدهم باملعارف   .3
واملهارات الالزمة التي متكنهم من الإ�شهام يف تنمية القوى الب�شرية لل�شلطنة.

قبول املوؤهل العلمي الذي يح�شل عليه الطالب من املوؤ�ش�شة العمانية باعتباره من متطلبات اللتحاق   .4
بربامج التعليم العايل املتقدمة التي تقدمها املوؤ�ش�شة ال�شريكة يف بلد املن�شاأ، كما تبذل هذه املوؤ�ش�شة 
جهدها للح�شول على العرتاف باملوؤهل كمتطلب لاللتحاق مبوؤ�ش�شات اأخرى يف ذلك البلد مب�شتويات 

تعادل الدرجة اأو املوؤهل املمنوح داخل ال�شلطنة.

QQنطاق اخلدمات
ل  املثال  �شبيل  على  ال�شريكة  واملوؤ�ش�شة  العمانية  املوؤ�ش�شة  بني  عليه  املتفق  اخلدمات  نطاق  يت�شمن  اأ. 

احل�شر اخلدمات التالية:

امل�شاعدة يف تطوير مناهج املوؤ�ش�شة العمانية ومراجعتها ب�شكل م�شتمر.  .1

م�شاعدة املوؤ�ش�شة العمانية يف جميع املجالت العلمية التي مت التفاق عليها والتي من بينها البحوث   .2
العلمية.

متابعة وتقييم عملية ر�شد �شري اأداء الطالب ل�شمان املحافظة على امل�شتويات العلمية لديهم.  .3

العمل مع موظفي املوؤ�ش�شة العمانية من اجل:  .4

�Q.مراجعة النتائج النهائية للطالب اأو مراجعة الآلية التي يتم تقييم اأداء الطالب على اأ�شا�شها

�Q الثاين الطرف  مينحها  التي  املعادلة  وال�شهادة  جهة،  من  املوؤهل  بني  امل�شتويات  متاثل  �شمان 
لطالبه من جهة اأخرى.

توفري التوجيه والإر�شاد للطالب الذين يرغبون يف موا�شلة درا�شاتهم يف اأي موؤ�ش�شة للتعليم العايل   .5
يف دولة املوؤ�ش�شة املرتبط بها.

التعليمية ) على �شبيل املثال: املكتبة وجتهيزات املختربات  للعملية  توفري املواد والو�شائل امل�شاندة   .6
العلمية(.
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التبادل الطالبي: اإيفاد الطلبة املتفوقني للدرا�شة يف اجلامعة الأم او اجلامعة املحلية لفرتة زمنية   .7
حمددة .

يجب على املوؤ�ش�شة املرتبط بها تقدمي اأف�شل ما لديها للموؤ�ش�شة العمانية من خربات علمية وعملية  ب. 
وفق اأرقى امل�شتويات العاملية يف جمال التعليم النظري والعملي.

يجب على املوؤ�ش�شة املرتبط بها القيام بزيارات تقييمة دورية للموؤ�ش�شة العمانية من خالل ممثليها  ج. 
للتاأكد من كفاءة اأداء املوؤ�ش�شة العمانية والتزامها باملعايري واللوائح املعمول بها يف املوؤ�ش�شة ال�شريكة.
منه  ون�شخة  العمانية  للموؤ�ش�شة  التقييمية  زيارتها  بنتائج  �شامل  تقرير  بها  املرتبط  املوؤ�ش�شة  تقدم  د. 
لوزارة التعليم العايل) ر�شميًا اأو عرب الربيد اللكرتوين( وخالل فرتة زمنية ل تتجاوز 3 ا�شهر من 

موعد القيام بالزيارة التقييمية.
QQاللتزامات

تو�شح جميع اللتزامات الناجتة عن الرتباط الأكادميي بني اجلهتني ) املوؤ�ش�شة العمانية وال�شريكة( يف 
بند م�شتقل يف اتفاقية الرتباط وي�شمل البند املقرتح اللتزامات التالية لكل جهة.

اأ . التزامات املوؤ�ص�صة ال�صريكة:

يف حالة اإنهاء الرتباط بني املوؤ�ش�شة العمانية واملوؤ�ش�شة ال�شريكة لأي من الأ�شباب املحددة اأدناه، متنح    .1
املوؤ�ش�شة ال�شريكة فر�شة القبول للطالب الذين اأكملوا بنجاح املقرر الدرا�شي للموؤ�ش�شة العمانية اأو 
جزءا منه وذلك بامل�شتوى التعليمي املنا�شب لتمكني الطالب من اإكمال ال�شاعات الالزمة لتاأهيلهم 

لنيل املوؤهل العلمي.
واعتمادها  العمانية  املوؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  ال�شهادات  بجميع  بالعرتاف  كتابي  التزام  تقدمي    .2

وت�شديقها وفق الإجراءات املتبعة لديها.
ب. التزامات املوؤ�ص�صة العمانية

تطوير املوؤ�ش�شة العمانية اإىل م�شتوى ميكنها من حتقيق اأهدافها كموؤ�ش�شة تعليم عايل وكذلك حتقيق    .1
الأهداف امل�شرتكة بينها وبني املوؤ�ش�شة ال�شريكة اأو املرتبط معها.
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املحافظة على م�شتوى التعليم باملوؤ�ش�شة العمانية وفقًا ملا حتدده املوؤ�ش�شة املرتبط بها وح�شب القوانني    .2
واللوائح ال�شادرة من الوزارة يف هذا ال�شاأن.

بذل كل اجلهود لتوفري جتهيزات تعليمية مالئمة وتعيني كوادر تدري�شية ذات كفاءة عالية باملوؤ�ش�شة    .3
تتنا�شب مع املعايري املو�شوعة من قبل املوؤ�ش�شة ال�شريكة ومع اأي معايري اأو موا�شفات اأخرى ت�شعها 

الوزارة.

QQ:اإنهاء الرتباط بني املوؤ�ش�شة العمانية واملوؤ�ش�شة ال�شريكة

اأ. يجوز اإلغاء التفاقية ال�شارية بني املوؤ�ش�شة العمانية واملوؤ�ش�شة ال�شريكة يف احلالت التي يقرها الطرفني 
ونذكر منها:

خمالفة اأي من اللتزامات املن�شو�ص عليها يف اتفاقية الرتباط �شريطة اإخطار املخالف بذلك دون   .1
اأن يقوم بت�شحيح املخالفة ملدة 6 ا�شهر من تاريخ ا�شتالمه لالإخطار.

اإعالن الإفال�ص وت�شفية امل�شروع �شواء كان ذلك طوعًا اأو كرهًا ) فيما عدا حالت اإعادة التكوين اأو   .2
الدمج مع القدرة على الوفاء باللتزامات(.

ب. يف حالة اإخفاق الطرفني يف اللتزام ب�شروط اتفاقية الرتباط اأو حالت ظروف قاهرة خارجة عن 
اإرادته دون تنفيذ التزاماته، وكان الإخفاق لفرتة موؤقتة، فاأن ذلك لن ي�شكل �شببًا لإنهاء التفاقية من 
قبل الطرف الآخر، يف حني ميكن اإنهاءها من قبل اأي من الطرفني فورًا بعد اإخطار الطرف الآخر يف 
حالة ا�شتمرار هذا الإخفاق لفرتة )3( ا�شهر ب�شفة مت�شلة، ويعني تعبري )ظروف قاهرة( اأ ي حدث 
ل يقع حتت �شيطرة طريف التفاقية، وت�شمل دون القت�شار عليها، احلروب والفنت وال�شطرابات 
القوانني  اأو  بالعمالة  تتعلق  اأخرى  �شعوبات  اأو  واحلرائق  والفي�شانات  الأر�شية  والزلزل  العامة، 

احلكومية والقرارات الإدارية الأخرى التي قد ت�شكل اأثرا �شلبيًا مبا�شرًا على تنفيذ هذه التفاقية.

ج. يتم اإلغاء اتفاقية الرتباط لأي �شبب من الأ�شباب دون الإخالل بحقوق اأي من الطرفني.

د. عند اإلغاء اتفاقية الرتباط يكون الطرف الذي يقوم باإنهائها لأ�شباب مربرة م�شتحقًا للتعوي�ص عن 
جميع التكاليف التي حتملها نتيجة لالإلغاء.
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هـ. يجب اأن يتم اإ�شعار الوزارة ر�شميًا يف حالة اإلغاء اتفاقية الرتباط اأو يف حالة تغيري اأيًا من بنودها 
الرئي�شية.

QQاللتزام بالقوانني 
يتفق الطرفان على اللتزام بالقوانني ال�شارية يف �شلطنة عمان يف جميع الأوقات.

QQح�شم املنازعات
يتم ح�شم اأي نزاع يتعذر حله باتفاق الطرفني خالل ت�شعون يومًا )90 يومًا (عن طريق التحكيم بطلب 

من احد الطرفني وذلك وفقًا لالأحكام والإجراءات التالية:

واإخطار  واحد  بتعيني حمكم  كل طرف  يقوم  اأن  على  اأع�شاء  ثالثة  للتحكيم من  ت�شكيل جلنة  يتم   .1
الطرف الآخر بذلك التعيني، ثم يقوم الطرفان بتعيني حمكم ثالث.

تعيني  من   ) يومًا   15  ( يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الثالث  املحكم  تعيني  على  التفاق  عدم  حالة  يف   .2
الع�شوين، يتم اختيار الع�شو الثالث- بطلب من الطرفني- من قبل هيئة ح�شم املنازعات التجارية 

يف �شلطنة عمان اأو اأي جهة يتفق عليها الطرفان.

يف حالة تخلف احد الطرفني عن تر�شيح حمكم خالل ثالثون يومًا )30يومًا( من اإخطاره بتعيني   .3
الع�شو الآخر،ُ يطلب من رئي�ص هيئة ح�شم املنازعات التجارية ب�شلطنة عمان تعيني ذلك الع�شو ما 

مل يتم التفاق على خالف ذلك.

قانون  يف  امل�شمنة  بالأحكام  التقيد  دون  اخلا�شة  اجرائاتها  اأحكام  بو�شع  التحكيم  جلنة  تقوم   .4
ح�شم املنازعات التجارية والقانون التجاري فيما عدا الأحكام املتعلقة بال�شمان الأ�شا�شي ومبادئ 

التقا�شي.

يتم حتديد مبالغ الت�شوية وتكاليف التحكيم باأغلبية اأ�شوات اأع�شاء اللجنة، وتكون هذه الت�شويات   .5
والقرارات نهائية وملزمة للطرفني.

تعقد جلنة التحكيم جل�شاتها يف �شلطنة عمان.  .6
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QQالتفاقية الكاملة
يجب اأن تت�شمن التفاقية امل�شرتكة بني الطرفني جميع النقاط والبنود التي تنظم العالقة فيما بينها 
من �شروط والتزامات وقيود ول تعترب اللتزامات ال�شفوية اأو املخاطبات التي تتم بني الطرفني جزءًا من 

التفاقية ما مل يتم اإ�شافتها ن�شًا يف بنود التفاقية. 

QQالتغيري والتعديل
تعترب اأية اإ�شافات اأو تعديالت اأو اختالفات يف اتفاقية الرتباط غري ملزمة اإل اإذا كان بيان ذلك كتابيًا 
وموقع عليها من قبل املمثلني املخولني لطريف التفاقية على اأن يتم اإر�شال ن�شخة منها ر�شميًا اإىل الوزارة.

QQ مدة التفاقية
يجب اأن تت�شمن التفاقية الفرتة الزمنية املحددة لها، واإمكانية جتديدها مبوافقة الطرفني.

QQمالحظات اأخرى هامة
ير�شل منوذج اتفاقية الرتباط الأكادميي قبل التوقيع عليه للوزارة ول يتم التوقيع عليه نهائيا ما مل   .1

توافق الوزارة على ذلك.

يلتزم الطرفان اإر�شال ن�شخة من التفاقية املوقعة واأية تعديالت عليها ر�شميا اإىل الوزارة.  .2



كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

كلية عمان ل�دارة والتكنولوجيا (بركاء)
الجامعة ا�لمانية للتكنولوجيا في عمان(بركاء-الفليج-حلبان)

الملحق الخامس

التشريعات الخاصة بالتعليم
العالي الخاص
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مـــر�صـــ�م �صلطــاين 
رقم 2000/36

بتحديد �خت�صا�صات وز�رة �لتعليم �لعايل

�صلطان ُعمان نحن قاب��ص بن �صعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/101.
وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 94/15 بتحديد اخت�شا�شات وزارة التعليم العايل.

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
ر�صمنا مبا ه� �آت

حتدد اخت�شا�شات وزارة التعليم العايل وفقًا للملحق املرافق.  : مادة)1( 

يلغى املر�شوم ال�شلطاين رقم 94/15 امل�شار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا     : مادة)2( 
املر�شوم اأو يتعار�ص مع اأحكامه.  

مادة )3(      :     ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اإعتبارًا من تاريخ �شدوره

قاب��ص بن �صعيد

�صلطـــان ُعـمـــان

�شدر يف: 2 من �شفر �شنة 1421هـ
املوافق: 6 من مايو �شنة  2000م 

__________
اجلريدة الر�شمية العدد)671(
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�خت�صا�صات وز�رة �لتعليم �لعايل
القت�شادية  التنمية  متطلبات  �شوء  يف  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  املعتمدة  ال�شيا�شات  تنفيذ   .1

والجتماعية والتطورات العلمية.

اقرتاح ال�شيا�شة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف اجلامعات والكليات واملعاهد العليا ومراكز   .2
البحوث العلمية التي ت�شرف عليها الوزارة، و�شبل توجيهها  مبا يتفق والأهداف الثقافية والجتماعية  

والقت�شادية والعلمية للدولة.

الإ�شراف على موؤ�ش�شات التعليم العايل التابعة للوزارة اأو تلك التي ت�شند اإليها.  .3

العلمية  البحوث  مراكز  على  والإ�شراف  املجتمع،  يف  التنمية  متطلبات  وفق  العلمي  البحث  ت�شجيع   .4
التابعة للوزارة.

واملوؤ�ش�شات  العليا  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  متنحها  التي  العلمية  والدرجات  املوؤهالت  تقييم   .6
العلمية ومعادلتها والت�شديق عليها.

ح�شر وت�شجيل الدرجات العلمية التي يحملها العمانيون بعد املرحلة اجلامعية الأوىل، وفقًا للقواعد   .7
املنظمة لذلك، حتى يت�شنى ا�شتخدام اللقب العلمي لها يف التعامل.

اتخاذ الإجراءات الالزمة لالعرتاف باملوؤهالت والدرجات العلمية التي متنحها موؤ�ش�شات التعليم   .8
العايل بال�شلطنة يف اخلارج.

للتعليم  العامة  ال�شيا�شة  اإطار  يف  اخلا�شة  العليا  واملعاهد  والكليات  اجلامعات  باإن�شاء  الرتخي�ص   .9
العايل والبحث العلمي، وذلك بالتن�شيق مع الوزارات واجلهات املخت�شة، ومتابعة التزامها بالقوانني 

واللوائح والقرارات املنظمة لعملها.

٥.  تطبیق قانون البعثات واإلعانات الدراسیة وإتاحة الفرص أمام المؤھلین لمتابعة دراستھم 
العلیا في التخصصات التي تحتاج إلیھا البالد.
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اقرتاح تنظيم قبول الطالب مبوؤ�ش�شات التعليم العايل التي ت�شرف عليها الوزارة.  .10

11. متابعة التن�شيق والتكامل بني موؤ�ش�شات التعليم العايل والبحث العلمي، يف حقول التخ�ش�ص والدرجات 
العلمية التي متنح يف كل منها، وذلك يف اإطار ال�شيا�شة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي.

والقرارات  اللوائح  واإ�شدار  العلمي،  والبحث  العايل  بالتعليم  املتعلقة  القوانني  م�شروعات  اإعداد   .12
املنفذة لها.

امل�شاركة يف توثيق العالقات العلمية والثقافية اخلارجية يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي،   .13
ومتثيل ال�شلطنة يف املنظمات واملوؤمترات الدولية والإقليمية يف هذا املجال.

العمل على تاأهيل وتدريب املوظفني العمانيني العاملني يف الوزارة.  .14

متار�ص الوزارة �شالحياتها عن طريق اأجهزتها املختلفة وفقًا لهيكلها التنظيمي.  .15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الر�شمية العدد )671(
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مر�ص�م �صلطاين
رقم 70 / 2000

باإن�صاء مديرية عامة للجامعات و�لكليات �خلا�صة

�صلطان ُعمان نحن قاب��ص بن �صعيد   

بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 101 / 96، وعلى املر�شوم 
ال�شلطاين رقم 42 / 95 بنقل تبعية بع�ص املوؤ�ش�شات التعليمية اإىل وزارة التعليم العايل واعتماد الهيكل 

التنظيمي للوزارة،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

ر�صمنا مبا ه� �آت

مادة )1( : تن�شاأ بوزارة التعليم العايل مديرية عامة ت�شمى ) املديرية العامة للجامعات والكليات اخلا�شة (.

مادة )2( : ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ �شدوره.

قاب��ص بن �صعيد
�صلطــــان ُعـــمـــان

�شدر يف : 12 من جمادى الأوىل �شنة 1421 هـ
املوافق : 12 من اأغ�شط�ص �شنة 2000م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الر�شمية العدد )677(
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مر�ص�م �صلطاين 
رقم 99/41

باإ�صد�ر نظام �جلامعات �خلا�صــة
نحن قاب��ص بن �صعيد                          �صلطان ُعمان

املر�شوم  وعلى  رقم96/101،  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  للدولة  الأ�شا�شي  النظام  على  الطالع  بعد 
ال�شلطاين رقم 98/65 باإن�شاء جمل�ص للتعليم العايل وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

ر�صمنا مبا ه� �آت

:  يعمل يف �شاأن اجلامعات اخلا�شة بالنظام املرافق. مادة)1( 

:  يلغى كل ما يخالف النظام املرافق اأو يتعار�ص مع اأحكامه. مادة)2( 

ي�شدر وزير التعليم العايل الالئحة التنفيذية لأحكام هذا النظام بعد موافقة جمل�ص     : مادة)3( 
التعليم العايل.   

:  ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ ن�شره. مادة)4( 

قاب��ص بن �صعيد
�صلطـــان ُعـــمــان

�شدر يف : 10 من �شفر �شنة 1420هـ
املوافق : 26 من مايو �شنة 1999م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الر�شمية العدد)648(
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نظام �جلـــامعات �خلا�صـــة
مادة )1( : يجوز اإن�شاء جامعات خا�شة تكون اأغلبية الأموال امل�شاركة يف راأ�شمالها مملوكة لعمانيني، 
ول يكون غر�شها الأ�شا�شي حتقيق الربح، وي�شدر باإن�شاء اجلامعة اخلا�شة وحتديد نظامها                         
قرار من وزير التعليم العايل بناء على طلب جماعة املوؤ�ش�شني وموافقة جمل�ص التعليم العايل.

وحتدد الالئحة التنفيذية البيانات التي يجب اأن يت�شمنها قرار الإن�شاء.                    

مادة )2( : يتوىل جمل�ص التعليم العايل حتديد عدد اجلامعات اخلا�شة التي يجوز الرتخي�ص باإن�شائها 
وفقًا لأحكام هذا النظام ومقر كل منها مبا يحقق امل�شلحة العامة.             

مادة )3( : ل يجوز للموؤ�ش�ص الن�شحاب من م�شروع التاأ�شي�ص اأو من اجلامعة قبل مرور خم�ص �شنوات 
على بدء الدرا�شة بها، ويكون الن�شحاب قبل ذلك باطاًل، واإذا تعذر على اجلامعة  ال�شتمرار 
يف ن�شاطها خالل اأي عام درا�شي لأي �شبب كان فاإن على املوؤ�ش�شني اتخاذ  الجراءات الالزمة 
لذلك  الالزمة  النفقات  جلميع  حتملهم  مع  مماثلة  تعليمية  موؤ�ش�شات  اإىل  الطالب  لنقل 

والناجمة عنه وفقًا ملا يحدده جمل�ص التعليم العايل.

وتوفري                                         العلمي  والبحث  التعليم  م�شتوى  رفع  يف  الإ�شهام  اإىل  اخلا�شة  اجلامعة  تهدف   : مادة)4( 
املجالت  �شتى  يف  واخلرباء  والفنيني  املتخ�ش�شني  لإعداد  احلديثة  العلمية  التخ�ش�شات 
مبا   يحقق الربط بني اأهداف اجلامعة واحتياجات املجتمع املتطورة واأداء اخلدمات البحثية  
للغري وذلك كله مبا يتفق وهوية املجتمع العماين مبا فيه من قيم اأخالقية  واجتماعية، ووفقًا 
لل�شيا�شة  التي ير�شمها جمل�ص التعليم العايل، وعلى  اجلامعة اأن توفر اأحدث الأجهزة املتطورة 

الالزمة لتحقيق اأهدافها.

وتتكون من عدد من  الغري  اأمام  رئي�شها  وميثلها  اعتبارية خا�شة،  �شخ�شية  للجامعة  يكون   : مادة)5( 
الكليات حتدده الالئحة التنفيذية يف �شوء الرتخي�ص ال�شادر لها، مدة الدرا�شة يف كل منها  

ل تقل عن اأربع �شنوات اأو ما يعادلها، ويجوز اأن تت�شمن اجلامعة مراكز علمية اأو بحثية.

مادة )6( : تعترب الدرجات العلمية وال�شهادات التي متنحها اجلامعات اخلا�شة معادلة للدرجات العلمية  
وال�شهادات املعرتف بها يف ال�شلطنة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات املقررة لذلك .             
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مادة )7( : تدير اجلامعة اخلا�شة اأموالها بنف�شها ، وحتدد م�شروفات الدرا�شة بها، وللجامعة اأن تقبل  
التربعات والو�شايا والهبات واملنح التي حتقق اأغرا�شها، مبا ل يتعار�ص مع امل�شلحة العامة   
للبالد وذلك بعد اإخطار وزارة التعليم العايل، وللوزارة حق العرتا�ص خالل ثالثني يومًا  من 

تاريخ الإخطار.  وتكون اجلامعة وحدها هي امل�شوؤولة عن الوفاء بالتزاماتها.                            

بني                          من  لها  الداخلية  الالئحة  تبينه  الذي  النحو  على  ي�شكل  اأمناء  جمل�ص  للجامعة  يكون   :  )8( مادة 
املوؤ�ش�شني وغريهم على اأن يكون من بني اأع�شائه رئي�ص اجلامعة وعدد من الأكادمييني  ذوي 

اخلربة، وي�شكل جمل�ص الأمناء الأول بقرار من جماعة املوؤ�ش�شني.

ويكون                               اجلامعة،  جمل�ص  واأع�شاء  ونوابه  اجلامعة  رئي�ص  بتعيني  الأمناء  جمل�ص  يخت�ص   : مادة)9( 
التعيني ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد بعد اإخطار وزير التعليم العايل، ولرئي�ص   جمل�ص  
الأمناء تكليف اأحد نواب رئي�ص اجلامعة اأو اأحد الأع�شاء الأكادمييني القيام باأعمال    رئي�ص 
اجلامعة ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر اإذا �شغر من�شب رئي�ص اجلامعة لأي �شبب من ال�شباب.

مادة )10( : ي�شع جمل�ص الأمناء، بعد اأخذ راأي جمل�ص اجلامعة، اللوائح الداخلية لإدارة �شوؤون اجلامعة   
ن�شاط                               عن  الناجت  املتبقي  الفائ�ص  با�شتخدام  اخلا�شة  القواعد  وتت�شمن  اأعمالها،  وت�شيري 

اجلامعة طبقًا مليزانيتها ال�شنوية.

مادة )11( : يخت�ص جمل�ص اجلامعة بالإ�شافة اإىل مهامه الأخرى مبا ياأتي:

اأ . حتديد �شروط القبول بكل كلية.

ب . حتديد قواعد اختيار العمداء وجمال�ص الكليات واملراكز العلمية اأو البحثية واعتمادها 
من وزير التعليم العايل.

اتخاذها                                     العايل  التعليم  لوزير  يجوز  التي  الإدارية  اجلزاءات  التنفيذية  الالئحة  حتدد   :)12( مادة 
حالة     يف  وذلك  البحثية،  اأو  العلمية  مراكزها  اأو  كلياتها  اإحدى  اأو  اجلامعة  م�شار  لت�شحيح 

خمالفة اأحكام هذا النظام اأو القرارات املنفذة له. 

اللتزام  يحقق  مبا  امل�شار  ت�شحيح  يف  اجلزاءات  تلك  تفلح  مل  اإذا  العايل  التعليم  ولوزير 
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بالأهداف  املر�شومة ويكفل تقدمي اخلدمة التعليمية املنا�شبة، وكانت احلاجة توجب ا�شتمرار 
اجلهة املخالفة ملبا�شرة ن�شاطها اأن يعر�ص الأمر على جمل�ص التعليم العايل لتخاذ الإجراء 
املنا�شب.   ويجوز التظلم من هذا الإجراء خالل �شهر من تاريخ العلم به اإىل جمل�ص الوزراء.                      

مادة)13( : مع عدم الإخالل بحكم املادة)12( وباأية عقوبة اأ�شد ين�ص عليها قانون اآخر يعاقب على  قبول 
جتاوز)10،000(  ل  بغرامة  املادة)7(  حلكم  باملخالفة  واملنح  والهبات  والو�شايا  التربعات 
ريال عماين، ويعاقب على خمالفة اأي حكم اآخر من اأحكام النظام بغرامة ل جتاوز )2000( 

ريال عماين، ويحكم مب�شادرة مبلغ التربعات والو�شايا والهبات واملنح.

وحتدد الالئحة التنفيذية العقوبات اجلزائية التي يجوز توقيعها يف حالة خمالفة اأحكامها 
الدعوى  حتريك  يجوز  ل  الأحوال  جميع  ويف  عماين.  ريال   )10،000( تتجاوز  ل  بغرامة 

العمومية اإل بناء على طلب وزير التعليم العايل.

____________

اجلريدة الر�شمية العد)648(
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مر�ص�م �صلطاين
رقم 42 / 99

يف �صاأن �إن�صاء �لكليات و�ملعاهد �لعليا �خلا�صة
�صلطان ُعمان نحن قاب��ص بن �صعيد   

املر�شوم  وعلى   ،96/101 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  للدولة  الأ�شا�شي  النظام  على  الطالع  بعد 
ال�شلطاين رقم 94/15 بتحديد اخت�شا�شات وزارة التعليم العايل. وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 18 / 

96 يف �شاأن اإن�شاء الكليات واملعاهد اخلا�شة.
وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 65 / 98 باإن�شاء جمل�ص التعليم العايل.

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
ر�صمنا مبا ه� �آت

اأو  كليات  اإن�شاء  العايل،  التعليم  موافقة جمل�ص  بعد  العايل،  التعليم  وزير  بقرار من  يجوز   : مادة )1( 
معاهد عليا خا�شة تتوىل القيام بتدري�ص نوع اأو اأكرث من التخ�ش�شات العلمية اأو الفنية بعد 

مرحلة الثانوية، مبا يخدم احتياجات خطط التنمية يف ال�شلطنة و�شوق العمل بها.
وت�شرف وزارة التعليم العايل على الكليات واملعاهد العليا امل�شار اإليها.

مادة )2( : ي�شدر وزير التعليم العايل اللوائح الالزمة لإن�شاء وتنظيم الكليات واملعاهد العليا اخلا�شة 
بعد موافقة جمل�ص التعليم العايل، واإىل اأن ت�شدر هذه اللوائح ي�شتمر العمل باللوائح احلالية 

مبا ل يتعار�ص مع اأحكام هذا املر�شوم.
مادة )3( : يلغى املر�شوم ال�شلطاين 18 / 96 امل�شار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�شوم اأو يتعار�ص 

مع اأحكامه.
مادة )4( : ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اعتبارًا من تاريخ ن�شره.

قاب��ص بن �صعيد
�صلطــان ُعــمــان

�شدر يف: 10 من �شفر �شنة 1420هـ
املوافق: 26 من مايو �شنة 1999م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الر�شمية العدد )648(
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مر�ص�م �صلطاين
رقم 2000/67

 2001/25 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  املعدل  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  اخلا�شة  الأحكام  بع�ص  �شاأن  يف 
بتاريخ 8 حمرم 1422هـ املوافق 2 اأبريل 2001م واملر�شوم ال�شلطاين رقم 2001/97 بتاريخ 8 جمادي 

الآخر 1422هـ املوافق 27 اأغ�شط�ص 2001م

نحن قاب��ص بن �صعيد                                           �صلطان ُعمان

بعد الإطالع على النظام الأ�شا�شي للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/101

وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 98/65 باأن�شاء جمل�ص التعليم العايل،

وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 99/42 يف �شاأن اإن�شاء الكليات واملعاهد العليا اخلا�شة

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

ر�صمنا مبا ه� �أت

مادة )1(: يكون ملوؤ�ش�شات التعليم العايل العامة واخلا�شة ال�شتفادة من الكوادر ذات املوؤهالت العليا 
العاملة يف الوحدات احلكومية والقطاعني العام واخلا�ص بعد موافقة اجلهات املعنية.

مادة )2(: تعتمد جامعة ال�شلطان قابو�ص كجهة ا�شت�شارية للوحدات احلكومية والقطاعني العام واخلا�ص 
يف امل�شروعات الجتماعية والتنموية.

مادة )3(: توفر الدولة ملوؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة الأرا�شي املنا�شبة الالزمة لها، ويجوز اإعفاء 
اأو اليجار بح�شب الحوال،  اأو مقابل النتفاع  اأداء قيمة الأر�ص عند التملك  املوؤ�ش�شات من 
وذلك وفقا لل�شروط وال�شوابط التي ي�شعها جمل�ص التعليم العايل بالتن�شيق مع كل من وزارة 

املالية ووزارة النقل والإ�شكان.
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مادة )4(: متنح احلكومة اجلامعات اخلا�شة ما يعادل 50% من راأ�شمال اجلامعة املدفوع بحد اأق�شى 
ثالثة ماليني ريال عماين وذلك وفقًا لل�شروط وال�شوابط التي ت�شعها اجلهة املخت�شة.

مادة )5(: تعفى موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة من اأداء جميع ال�شرائب املفرو�شة على املوؤ�ش�شات 
جتديد  ويجوز  الن�شاط  مزاولة  يف  البدء  تاريخ  من  اإعتبارًا  �شنوات  خم�ص  ملدة  وال�شركات 

الإعفاء ملدة خم�ص �شنوات اأخرى ي�شدر بقرار من جمل�ص ال�شوؤون املالية وموارد الطاقة.

مادة )6(: تعفى موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة من اأداء الر�شوم املبينة امل�شتحقة للجهات التالية:

بلدية م�صقط/ �لبلديات �لإقليمية:

�Q.ر�شوم ا�شتقدام اأع�شاء الهيئات الأكادميية
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة

�Q.ر�شوم ت�شجيل واإ�شدار جتديدات ال�شجالت التجارية
غرفة جتارة و�صناعة عمان: 

�Q.ر�شوم اإ�شدار وجتديد �شهادات النت�شاب اخلا�شة بع�شوية الغرفة

. أ. رسوم اللوائح التجاریة الخاصة بالمؤسسات التعلیمیة لمرة واحدة فقط
. ب. رسوم اللوائح اإلرشادیة لموقعین مجانیین فقط

. ج. رسوم إصدار النشرات  اإلعالمیة 
د. رسوم تجدید إباحات البناء الخاصة بالمباني التعلیمیة.

وزارة النقل واإلسكان:

. أ. رسوم تسجیل األراضي 
. ب. رسوم رھونات األراضي 

ج. رسوم سند الملكیة وتحدید العالیم.

وزارة الشؤون اإلجتماعیة والعمل والتدریب المھني:
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�صرطة ُعمان �ل�صلطانية:
ر�شوم ا�شتخراج التاأ�شريات اخلا�شة باأع�شاء الهيئات الأكادميية. اأ.   

ب. ر�شوم ا�شتخراج تراخي�ص وجتديد ملكيات املركبات وو�شائل النقل واملعدات.  
الر�شوم اجلمركية امل�شتحقة على ما ت�شتورده املوؤ�ش�شة التعليمية من اأجهزة املختربات العلمية. ه.   

مادة )7(: يلغى كل ما يخالف هذا املر�شوم اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

مادة )8(: ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ ن�شره.

قاب��ص بن �صعيد 
�صـــلطان ُعمــــان

�شدر يف: 15 من ربيع الآخر �شنة 1421هـ
املوافق: 17 من يوليو �شنة 2000م

___________
اجلريدة الر�شمة العدد )676(
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مر�ص�م �صلطاين 
رقم 2010/54

باإن�صاء �لهيئة �لعمانيةلالعتماد �لأكادميي
�صلطان ُعمان نحن قاب��ص بن �صعيد    

بعد الطالع على النظام الأ�شا�شي للدولة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/101، 
وعلى نظام الهيئات واملوؤ�ش�شات العامة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 91/116، 

وعلى القانون املايل ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 98/47،
وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 98/65 باإن�شاء جمل�ص التعليم العايل،

وعلى املر�شوم ال�شلطاين  رقم 2001/74 باإن�شاء جمل�ص العتماد،
وعلى املر�شوم ال�شلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�شا�شات وزارة التعليم العايل واعتماد هيكلها التنظيمي، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 2004/120،
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

ر�صمنا مبا ه� �آت
املادة الأوىل: تن�شاأ هيئة ت�شمى) الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي( حتل حمل جمل�ص العتماد، تتبع 

جمل�ص التعليم العايل، ويعمل يف �شاأنها بالنظام املرافق.
املادة الثانيـــة: ي�شدر رئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام النظام املرافق.

املادة الثالثـــة: يلغى املر�شوم ال�شلطاين رقم 2001/74 باإن�شاء جمل�ص العتماد.
املادة الرابعة: ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

قاب��ص بن �صعيد
�صلطان ُعمان

�شدر يف: 18 من جمادى الأوىل �شنة 1431هـ
املوافق: 3 من مايو �شنة 2010م

__________
اجلريدة الر�شمية العدد )911(
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نظام �لهيئة �لعمانية لالعتماد �لأكادميي
�لف�صل �لأول

تعاريف و�أحكام عامة
املادة )1(: يف تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�شح قرين كل منها 

ما مل يقت�ص �شياق الن�ص معنى اآخر:
الهيئــــــــــــــــة: الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.

املجلـــــــــــــ�ص: جمل�ص اإدارة الهيئة.
الرئي�ص التنفيذي: الرئي�ص التنفيذي للهيئة.

املادة)2(: تتمتع الهيئة بال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل املايل والإداري وميثلها الرئي�ص يف �شالتها 
بالغري واأمام الق�شاء.

املادة)3(:   يكون للهيئة حق متلك الأموال الثابتة واملنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها وتعترب اأموالها اأموال 
عامة.

املادة)4(:  ل تخ�شع الهيئة لأحكام القانون املايل وغريه من القوانني والنظم التي تطبق يف �شاأن الهيئات 
واملوؤ�ش�شات العامة.

وجه  وعلى  الهيئة  �شوؤون  �شائر  النظام  لهذا  تنفيذا  ت�شدر  التي  والقرارات  اللوائح  تنظم  املادة)5(: 
اخل�شو�ص ما ياأتي:

اأ. اخت�شا�شات و�شالحيات الرئي�ص والرئي�ص التنفيذي.
ب. حتديد الوظائف الفنية و�شائر ال�شوؤون الوظيفية والإدارية واملالية بالهيئة.

املادة)6(:  ت�شرى على موظفي الهيئة اأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية فيما مل يرد ب�شاأنه 
ن�ص خا�ص يف هذا النظام واللوائح والقرارات املنفذة له.

املادة)7(: تلتزم موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية واخلا�شة، وغريها  من اجلهات املعنية، بالأنظمة 
واملعايري والإجراءات اخلا�شة بالعتماد الأكادميي التي ت�شعها الهيئة، ومبوافاتها مبا تطلبه 

من بيانات واإح�شاءات تراها �شرورية ملمار�شة اخت�شا�شاتها.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اجلريدة الر�شمية العدد )911(
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�لف�صل �لثاين 
�خت�صا�صات �لهيئة

املادة)8(:  تعمل الهيئة على تنظيم جودة التعليم العايل بال�شلطنة مبا ي�شمن له ال�شتمرار يف املحافظة 
حت�شني  على  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  وت�شجيع  الدولية  املعايري  يحقق  الذي  امل�شتوى  على 

جودتها الداخلية، وعلى الأخ�ص ما ياأتي:

والرباجمي  املوؤ�ش�شي  والعتماد  اجلودة  تدقيق  واإجراءات  معايري  يت�شمن  نظام  و�شع  اأ.  
ملوؤ�ش�شات التعليم العايل، واإجراءات الإعرتاف بربامج التعليم العايل الأجنبية يف ال�شلطنة.

ب. تدقيق جودة موؤ�ش�شات التعليم العايل .

ح. اعتماد موؤ�ش�شات التعليم العايل وفقا للمعايري املقررة يف هذا ال�شاأن.

بالربامج  ال�شاأن، والعرتاف  املقررة يف هذا  للمعايري  العايل وفقا  التعليم  د.  اعتماد برامج 
الأكادميية الأجنبية املطروحة  يف ال�شلطنة.

العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتن�شيق  العلمية  للموؤهالت  الوطني  الإطار  وحتديث  تطوير  هـ. 
واجلهات املعنية الأخرى.

و.  التن�شيق مع وزارة التعليم العايل ب�شاأن تطوير وحتديث اإجراءات تدقيق اجلودة والعتماد 
املوؤ�ش�شي والرباجمي ملوؤ�ش�شات التعليم العايل.

ز. توقيع مذكرات العرتاف املتبادل مع املجال�ص املتخ�ش�شة يف الدول الأخرى ل�شمان جودة 
التعليم العايل.

ح.  اإعداد تقرير �شنوي ب�شاأن جودة موؤ�ش�شات التعليم العايل وبراجمها التي مت تقييمها ورفع 
النتائج والتو�شيات اإىل جمل�ص التعليم العايل.

ط.  ن�شر نتائج تدقيق اجلودة والعتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي.

ي . اأية مو�شوعات اأخرى يكلفها بها جمل�ص التعليم العايل تتعلق باخت�شا�شاتها.
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�لف�صل �لثالث
�ملجل�ص

املادة )9( : ي�شكل املجل�ص من ت�شعة اع�شاء يختارهم جمل�ص التعليم العايل وذلك على النحو التايل:

رئي�ص غري متفرغ من حملة الدكتوراه بدرجة وكيل وزارة. اأ. 
ممن  الدكتوراه  حملة  من  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  اأربعة  ب. 

تتوافر لديهم الكفاءة واخلربة العلمية والعملية املنا�شبة.
ثالثة من حملة ال�شهادات العليا من اأ�شحاب املهن ممن تتوفر لديهم الكفاءة واخلربة  ج. 

العلمية والعملية.
 د.  الرئي�ص التنفيذي ويكون مقررا للمجل�ص.

املادة )10(: وي�شدر بت�شكيل املجل�ص قرار من رئي�ص جمل�ص التعليم العايل وتكون مدة ع�شوية املجل�ص 
اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة وي�شرتط  يف ع�شو جمل�ص الإدارة  األ يكون  م�شاهما 

من موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة اأو ع�شوا مبجل�ص اإدارتها، واإل �شقطت ع�شويته.
املادة )11(: يختار اأع�شاء املجل�ص من بينهم ، يف اأول اجتماع له، نائبا للرئي�ص يحل حمله وميار�ص كافة 

اخت�شا�شاته يف حالة  غيابه.
املادة )12(: يجتمع املجل�ص ب�شفة دورية كل ثالثة اأ�شهر بدعوة من رئي�شه ول يكون انعقاده �شحيحا اإل 
بح�شور اأغلبية  اأع�شائه على اأن يكون من بينهم الرئي�ص اأو نائبه ، ويجوز للرئي�ص دعوة املجل�ص 
لعقد اجتماعات غري عادية متى اقت�شت ال�شرورة ذلك على اأن توجه الدعوة لالجتماع قبل 

اإنعقاده باأ�شبوع على الأقل. 
 وت�شدر القرارات باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين وعند ت�شاوى الأ�شوات يرجح اجلانب 
املجل�ص  اإجراءات عمل  النظام  لهذا  املنفذة  والقرارات  اللوائح  الرئي�ص، وحتدد   منه  الذي 

وكيفية توجيه الدعوة لالأع�شاء.
املادة )13(: للمجل�ص ال�شتعانة مبن يرى من ذوي اخلربة والخت�شا�ص يف اجتماعاته دون اأن يكون له 

�شوت معدود.
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ب�شفة      وله  اهدافه  وحتقيق  اخت�شا�شاته  ملمار�شة  الالزمة  ال�شالحيات  جميع  للمجل�ص   :  )14( املادة 
خا�شة ال�شالحيات  الآتية :

اأ.    املوافقة على اللوائح والقرارات املنظمة لل�شوؤون الوظيفية والإدارية واملالية للهيئة .
ب . املوافقة على اخلطة ال�شرتاتيجية وال�شيا�شات املنظمة لعمل الهيئة ومتابعة تنفيذها.

ج .  اإقرار م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة واعتماد احل�شاب اخلتامي.
د .  املوافقة على نتائج تدقيق جودة املوؤ�ش�شات والإعتماد املوؤ�ش�شي والرباجمي واملوافقة على 

        ن�شرها يف و�شائل الإعالم املنا�شبة.
هـ. املوافقة على التقرير ال�شنوي لأداء الهيئة واإجنازاتها.

وللمجل�ص ت�شكيل اللجان وفرق العمل الزمة لإجناز مهامه وي�شدر بت�شكيلها قرار من الرئي�ص.
املادة )15(: يحدد جمل�ص التعليم العايل املكافاآت ال�شنوية لرئي�ص واأع�شاء املجل�ص.

�لف�صل �لـــر�بع 
�لــــرئي�ص �لتنفيذي

املادة)16(: يكون للهيئة رئي�ص تنفيذي من حملة الدكتوراه يعني بقرار من رئي�ص جمل�ص التعليم العايل 
على الدرجة )اأ( من جدول الدرجات والرواتب امللحق بقانون اخلدمة املدنية.

الإدارية  ال�شوؤون  ت�شيري  بها  املنوط  التنفيذية  الإدارة  التنفيذي م�شوؤول عن  الرئي�ص  املادة )17(: يكون 
واملالية والفنية للهيئة .

�لف�صل �خلـــام�ص 
م��رد �لهيئـــــة

املادة )18(: تتكون موارد الهيئة من :

- العتمادات التي تخ�ش�شها الدولة.
- الإيرادات الناجتة عن الأن�شطة واخلدمات التي تقدمها .

- اأية موارد اأخرى يوافق عليها جمل�ص التعليم العايل.
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مر�ص�م �صلطاين
رقم 2012/48

باأن�صاء جمل�ص �لتعليم و�إ�صد�ر نظامه

�صلطان ُعمان نحن قاب��ص بن �صعيد

القانون  وعلى   ،69/101 رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  للدولة  الأ�شا�شي  النظام  على  الطالع  بعد 
اخلا�ص بالنظام املايل لديوان البالط ال�شلطاين ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 91/128،

ال�شادر  العمانيني  ال�شلطاين  البالط  ديوان  ملوظفي  اخلدمة  بعد  ما  ومكافاآت  معا�شات  قانون  وعلى 
باملر�شوم ال�شلطاين رقم 96/86، 

رقم  ال�شلطاين  باملر�شوم  ال�شادر  ال�شلطاين  البالط  بديوان  املوظفني  بنظام  اخلا�ص  القانون  وعلى 
 ،97/97

امل�شلحة  تفت�شيه  ما  وبناء على   ، العايل  للتعليم  باإن�شاء جمل�ص  رقم 98/65  ال�شلطاين  املر�شوم  وعلى 
العامة.

ر�صمنا مبا هــــ� �آت
�ملادة �لأوىل

ين�شاأ جمل�ص ي�شمى جمل�ص التعليم يتبع ديوان البالط ال�شلطاين ويعمل يف �شاأنه باأحكام النظام املرفق.

�ملادة �لثانيـــــة
يكون ملجل�ص التعليم اأمانة عامة تعاونه يف ممار�شة اخت�شا�شاته ، تتمتع بال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل 

املايل والإداري ، ويكون مقرها حمافظة م�شقط.



112

�ملادة �لثالثـــة
توؤول اإىل الأمانة العامة ملجل�ص التعليم جميع خم�ش�شات وموجودات جمل�ص التعليم العايل ، كما ينقل 

اإليها بذات درجاتهم املالية جميع املوظفني العاملني به.

�ملادة �لـــر�بعــــة
 ، املجل�ص  من  اإقرارها  بعد  املرفق  النظام  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  اللوائح  التعليم  جمل�ص  رئي�ص  ي�شدر 
وت�شري على الأمانة العامة ملجل�ص التعليم وموظفيها كافة القوانني واملرا�شيم والنظم املطبقة على ديوان 

البالط ال�شلطاين.

�ملادة �خلام�صــــة
يلغى املر�شوم ال�شلطاين رقم 98/65 امل�شار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�شوم والنظام املرفق اأو 

يتعار�ص مع اأحكامهما.

�ملادة �ل�صاد�صــــة
ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من تاريخ �شدوره.

قاب��ص بن �صعيد 
�صلطان ُعمان

�شدر يف : 23 من �شوال �شنة 1433هـ
املوافق: 10 من �شبتمرب �شنة 2012م
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نظام جمل�ص �لتعليم
�ملادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ص 
�شياق الن�ص خالف ذلك :

 املجلــــــــــــ�ص: جمل�ص التعليم
الأمانــــــــــــــة : الأمانة العامة للمجل�ص

الرئي�ص: رئي�ص املجل�ص
نائب الرئي�ص: نائب رئي�ص املجل�ص

 الأمني العام: اأمني عام املجل�ص
�ملادة )2(

اأنواعه ومراحله وخمرجاته والعمل على �شمان جودته ،  يهدف املجل�ص اإىل النهو�ص بالتعليم مبختلف 
وذلك مبا يتفق وال�شيا�شة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات �شوق العمل.

�ملادة )3(
يكون للمجل�ص يف �شبيل حتقيق اأهدافه الخت�شا�شات الآتية:

و�شع ال�شيا�شة العامة التي ي�شري عليها املجل�ص يف ممار�شته لخت�شا�شاته.  .1

ر�شم ال�شيا�شة العامة للتعليم مبختلف اأنواعه ومراحله ، والعمل على توجيه التعليم مبا يتفق وال�شيا�شة   .2
والجتماعية  الثقافية  الأهداف  حتقيق  اإىل  يوؤدي  ومبا   ، ال�شاملة  التنمية  ومتطلبات  للدولة  العامة 
متابعة  على  والعمل   ، املتخ�ش�شة  املجال�ص  مع  بالتن�شيق  وذلك   ، لل�شلطنة  والعلمية  والقت�شادية 

تنفيذها.

و�شع ا�شرتاتيجية للتعليم يف اإطار ال�شيا�شة العامة للدولة بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة ، والعمل   .3
على متابعة تنفيذها.
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متابعة وتقييم م�شتوى جودة التعليم بجميع اأنواعه ومراحله ، واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة ل�شمان   .4
جودة خمرجاته.

مراجعة �شيا�شات وخطط وبرامج التعليم وتطويرها مبا يواكب خمتلف املتغريات ، ويتفق وال�شيا�شة   .5
العامة للدولة.

مبختلف  التعليم  خمرجات  بني  والتكامل  الربط  لتحقيق  املنا�شبة  الآليات  وو�شع  ال�شيا�شات  ر�شم   .6
اأنواعه ومراحله مبا يف ذلك التعليم التطبيقي والتقني واملهني.

العمل على ربط الربامج التعليمية والتخ�ش�شات الدرا�شية مبتطلبات �شوق العمل يف ال�شلطنة.  .7

تنظيم قبول الطالب يف موؤ�ش�شات التعليم مبختلف اأنواعه ومراحله ، وحتديد اأعدادهم بالتن�شيق مع   .8
اجلهات املخت�شة.

املوافقة على اإن�شاء موؤ�ش�شات التعليم مبختلف اأنواعه   ومراحله يف اإطار ال�شيا�شة العامة للدولة ، قبل   .9
منح الرتخي�ص باإن�شائها من اجلهات املخت�شة .

10. اإقرار ا�شرتاتيجيات وخطط موؤ�ش�شات التعليم العايل مبختلف اأنواعه ، ومتابعة تنفيذها  بالتن�شيق 
مع اجلهات املخت�شة.

والتقومي  المتحانات  و�شيا�شات  التعليم  وبرامج  الدرا�شية  املناهج  وتطوير  مراجعة  على  العمل   .11
واأ�شاليب الإدارة والإ�شراف مبا يكفل حتقيق ال�شيا�شة العامة للتعلم يف ال�شلطنة ، وذلك بالتن�شيق مع 

اجلهات املخت�شة.

12. متابعة �شوؤون التعليم وما يعرت�شه من �شعوبات ، وو�شع اخلطط والربامج الكفيلة بحلها.

الإجراءات  واحتاذ   ، ومراحله  اأنواعه  مبختلف  التعليم  موؤ�ش�شات  منت�شبي  اأو�شاع  ودرا�شة  متابعة   .13
الكفيلة برعايتهم من خالل حت�شني م�شتوى اأداء تلك  املوؤ�ش�شات.

14.درا�شة التقارير ال�شنوية التي تعدها اجلهات املخت�شة ب�شاأن التعليم واأداء موؤ�ش�شاته واتخاذ الإجراءات 
املنا�شبة يف هذا اخل�شو�ص.
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15. البت يف اجلزاءات الإدارية التي تقرتح اجلهات املخت�شة اإيقاعها على موؤ�ش�شات التعليم يف خمتلف 
اأنواع التعليم ومراحله وفقا للت�شريعات النافذة يف ال�شلطنة.

وتبادل  التعاون  وتوثيق   ، بالتعليم  ال�شلة  ذات  الدرا�شات  ون�شر  اإعداد  ودعم  ت�شجيع  على  العمل   .16
اخلربات مع اجلهات املماثلة يف الدول الأخرى واملنظمات الدولية املعنية يف جمال التعليم مبختلف 

اأنواعه ومراحله.

17. العمل على تطوير نظام التوثيق املتعلق بالتعليم بجميع اأنواعه ومراحله وفقا لأحكام القوانني النافذة.

18. الإ�شراف على الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي يف  اإطار اأحكام املر�شوم ال�شلطاين رقم 2010/54 
باإن�شاء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.

19. اقرتاح م�شروعات القوانني املتعلقة بالتعليم واإبداء ما يراه يف �شاأن ما ترفعه اجلهات املخت�شة من 
هذه امل�شروعات، ومتابعة القوانني واأنظمة التعليم النافذة والعمل على حتديثها وتطويرها.

ومراجعة  ومراحله  اأنواعه  مبختلف  بالتعليم  ال�شلة  ذات  الدولية  التفاقيات  م�شروعات  درا�شة   .20
التفاقيات النافذة ، وذلك بالتن�شيق  مع اجلهات املخت�شة.

21. متابعة تنفيذ �شيا�شة املجل�ص وقراراته.

22. حتديد اخت�شا�شات الأمانة.

23. اعتماد الهيكل التنظيمي لالأمانة.

24. اإقرار اللوائح الالزمة ل�شري العمل باملجل�ص وممار�شته لخت�شا�شاته.

25. اإقرار امليزانية ال�شنوية للمجل�ص وح�شابها اخلتامي.

26. دار�شة ما يحيله اإليه جاللة ال�شلطان اأو جمل�ص الوزراء اأو اجلهات املعنية بالتعليم من مو�شوعات 
متعلقة باخت�شا�شاته.

27. اإعداد تقرير �شنوي عن التعليم مبختلف مراحله واأنواعه، ورفعه اإىل جمل�ص الوزراء.
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�ملادة)4(
ي�شكل املجل�ص برئا�شة وزير ديوان البالط ال�شلطاين وع�شوية كل من:

نائبا للرئي�ص. وزير التعليم العايل      .1

وزير الرتبية والتعليم.  .2

وزير القوى العاملة.  .3

وزير اخلدمة املدنية.  .4

الأمني العام للمجل�ص الأعلى للتخطيط.  .5

الأمني العام ملجل�ص البحث العلمي.  .6

الرئي�ص التنفيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي.  .7

مقررا. الأمني العام ملجل�ص التعليم      .8

رئي�ص اإحدى اجلامعات احلكومية، ي�شدر بتحديده ومدة ع�شويته قرار من الرئي�ص.  .9

10. رئي�ص اإحدى اجلامعات اخلا�شة من العمانيني، ي�شدر بتحديده ومدة ع�شويته قرار من الرئي�ص.

11. ثالثة اأع�شاء من بني ذوي الفكر واملكانة العلمية ي�شدر بتحديدهم ومدة ع�شويتهم قرار من الرئي�ص.

12. ع�شوان ميثالن القطاع اخلا�ص ي�شدر بتحديدهما ومدة ع�شويتهما قرار من الرئي�ص.

�ملادة )5(
اأ�شهر بدعوة من الرئي�ص، ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�شى  يجتمع املجل�ص مره على الأقل كل ثالثة 

الأمر ذلك.
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�ملادة )6(
يحل نائب الرئي�ص حمل الرئي�ص يف الدعوة لجتماعات املجل�ص ورئا�شة جل�شاته، وذلك يف حال غيابه اأو 

وجود مانع يحول دون قيامه بذلك.
�ملادة)7(

نائبه،  اأو  الرئي�ص  بينهم  اأن يكون من  اأع�شائه على  اأغلبية  اإل بح�شور  انعقاد املجل�ص �شحيحا  ل يكون 
وت�شدر قراراته باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، ويف حال ت�شاوي الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص 

الجتماع.
�ملادة )8(

للمجل�ص يف �شبيل ممار�شته لخت�شا�شاته ت�شكيل جلان دائمة اأو موؤقتة بح�شب مقت�شيات العمل وحتديد 
مدة عملها ومكافاآت اأع�شائها.

�ملادة )9(
اأن  اأو يف جل�شات جلانه دون  للمجل�ص ال�شتعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�شني �شواء يف اجتماعاته 

يكون لهم �شوت معدود يف املداولت.
�ملادة )10(

 يتوىل اإدارة الأمانة وت�شيري �شوؤونها املالية والإدارية اأمني عام بالدرجة اخلا�شة ي�شدر بتعيينه مر�شوم 
واملرا�شيم  للقوانني  وفقا  الوحدة  لرئي�ص  املقررة  والإدارية  املالية  ال�شالحيات  كافة  له  تكون  �شلطاين، 

والنظم املطبقة على ديوان البالط ال�شلطاين، وله ب�شفة خا�شة الآتي:
متثيل الأمانة اأمام الق�شاء ويف مواجهة الغري.  .1

اإعداد م�شروعات اللوائح الالزمة ل�شري العمل باملجل�ص وممار�شته لخت�شا�شاته.  .2
اقرتاح الهيكل التنظيمي لالأمانة.  .3

اإعداد م�شروع  امليزانية ال�شنوية لالأمانة واعتماده بعد اإقراره من املجل�ص.  .4
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اإعداد م�شروع احل�شاب اخلتامي للمجل�ص واعتماده بعد اإقراره من املجل�ص.  .5
تنفيذ �شيا�شة املجل�ص وقراراته.  .6

رفع تقرير �شنوي اإىل املجل�ص عن اأعمال الأمانة.  .7
�ملادة )11(

تكون لالأمانة ميزانية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة املالية لها يف الأول من �شهر يناير وتنتهي يف احلادي والثالثني 
من �شهر دي�شمرب من كل عام، على اأن تبداأ ال�شنة املالية الأوىل من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي يف 

احلادي والثالثني من �شهر دي�شمرب من ذات العام.
�ملادة )12(

تعفى الأمانة من كافة ال�شرائب والر�شوم، ما مل ين�ص قانون اأو مر�شوم �شلطاين على خالف ذلك.
�ملادة )13(

تتكون املوارد املالية لالأمانة من الآتي:
العتمادات  التي تخ�ش�ص لها يف امليزانية العامة للدولة.  .1

الهبات والإعانات واملنح التي يقبلها املجل�ص مبا ل يتعار�ص مع اأهدافه.  .2
�ملادة )14(

تعترب اأموال الأمانة اأموال عامة وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها على اأموال املدينني، 
ولالأمانة حماية هذه الأموال وحت�شيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي حت�شل بها ال�شرائب والر�شوم 

وغريها من املبالغ امل�شتحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة.
�ملادة)15(

على اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلا�ص موافاة املجل�ص من خالل اأمانته العامة مبا يطلبه من 
بيانات واإح�شاءات ومعلومات يراها �شرورية لتنفيذ اخت�شا�شاته.
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قر�ر وز�ري
رقم ) 36 / 99 (

باإ�صد�ر �لالئحة �لتنفيذية لنظام �جلامعات �خلا�صة
ا�شتنادا اإىل نظام اجلامعات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 41 / 99 واإىل موافقة جمل�ص 

التعليم العايل يف جل�شته الثانية بتاريخ 1999/5/19م.

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

يحيى بن حمف�ظ �ملنذري

  وزيـــــر �لتعليم �لعـــــايل

ـ صدر في: ۱۷ صفر سنة ۱٤۲۰ھ
م. الموافق: ۲ یونیو ۱۹۹۹

---------------------------------
الجریدة الرسمیة العدد (٦٥۰)

تقرر

مادة (۱) : یعمل في شأن تنفیذ أحكام نظام الجامعات الخاصة بالالئحة المرافقة . 
مادة (۲) : یلغى كل ما یخالف الالئحة المرافقة .

مادة (۳): ینشر ھذا القرارفي الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ اعتباًر ا من تاریخ نشره. 
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�لالئحة �لتنفيذية لنظام �جلامعات �خلا�صة
�لف�صل �لأول

�إجر�ء�ت �إن�صاء �جلامعات �خلا�صة
مادة )1( : يقدم طلب اإن�شاء اجلامعة اخلا�شة من املوؤ�ش�شني اأو من ينوب عنهم اإىل وزارة التعليم العايل 

م�شفوعًا مبا ياأتي :        

1. اأ�شماء املوؤ�ش�شني، وال�شرية الذاتية لالأفراد و�شهادة بيانات من واقع ال�شجل التجاري لل�شركات مو�شحًا 
بها غر�ص ال�شركة.      

3. ا�شم اجلامعة ومكان اإن�شائها.
4. اأهداف اجلامعة.

5. التاريخ املقرتح لبدء الدرا�شة.
بيان راأ�ص املال املخ�ش�ص للجامعة، وح�شة كل موؤ�ش�ص من املوؤ�ش�شني، على اأن تكون اأغلبية الأموال    .6
امل�شاركة يف راأ�ص املال مملوكة لعمانيني، واأل يقل راأ�ص املال املقدم من املوؤ�ش�شني عن ثلث الأموال 
امل�شتثمرة، واأن تودع احل�ش�ص النقدية باأحد البنوك حل�شاب اجلامعة حتت التاأ�شي�ص، واأن يلتزم 

املوؤ�ش�شون بنقل ملكية العقارات اخلا�شة باجلامعة فور �شدور قرار اإن�شائها.
7.  درا�شة جدوى من �شركة ا�شت�شارية متخ�ش�شة مو�شحًا بها ما ياأتي :

ا�شتمرار  �شمان  وو�شائل  ال�شنوية،  وم�شروفاتها  مواردها،  من  للجامعة  املرتقب  املايل  الو�شع  ب. 
متويلها بالقدر الذي يكفل اأداءها لر�شالتها على املدى البعيد.

اأو البحثية التي تتكون منها اجلامعة ب�شرط األ يقل عدد الكليات عن  ج.  الكليات واملراكز العلمية 
ثالث ومبا يخدم امل�شلحة العامة.

۲. إقرار من كل مؤسس یفید موافقتھ على االشتراك في التأسیس، وتعھد بعدم االنسحاب من مشروع 
التأسیس أو من الجامعة قبل مرور خمس سنوات على بدء الدراسة بھا.

أ) مدى كفایة رأس المال المخصص للجامعة لتجھیزھا وتحقیق أھدافھا.
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د.  �شروط قبول الطالب بكليات اجلامعة املختلفة.
ه.  الطاقة ال�شتيعابية مبا يتنا�شب وراأ�ص املال.

و.  قواعد املنح الدرا�شية املخف�شة اأو الكاملة للطالب العمانيني.
ز.  التخ�ش�شات العلمية ومدة الدرا�شة، ومكونات النظام الأكادميي، والدرجات العلمية وال�شهادات 

التي متنحها اجلامعة و�شروط احل�شول عليها.
ح.  خطط التعاون مع موؤ�ش�شات التعليم العايل داخل وخارج ال�شلطنة.

ا�شتيفائها  من  للتحقق  اخلا�شة  اجلامعة  اإن�شاء  طلب  بدرا�شة  العايل  التعليم  وزارة  تقوم   :)2( مادة 
لل�شروط وال�شوابط الواردة بنظام اجلامعات اخلا�شة والقرارات املنفذة له وعلى الأخ�ص 
مدى قدرتها على الإ�شهام يف رفع م�شتوى التعليم والبحث العلمي وتوفري التخ�ش�شات العلمية 

املنا�شبة ومدى تنا�شب الإمكانات املادية والب�شرية واملالية لتحقيق اأهداف اجلامعة.
العايل  التعليم  اإن�شاء اجلامعة اخلا�شة على جمل�ص  العايل عر�ص طلب  التعليم  وزير  يتوىل  مادة )3( 
اإخطار  العايل  التعليم  وزارة  وعلى   ،)2( املادة  يف   عليها  املن�شو�ص  بالدرا�شة  م�شفوعا 

املوؤ�ش�شني اأو من ينوب عنهم بقرار جمل�ص التعليم العايل ب�شاأن الطلب.
اأ�شهر من  اأو من ينوب عنهم اأن يقدموا اإىل وزارة التعليم العايل خالل �شتة  مادة )4( على املوؤ�ش�شني 

تاريخ اإخطارهم مبوافقة جمل�ص التعليم العايل على طلب اإن�شاء اجلامعة اخلا�شة ما ياأتي:
امل�شروع التنفيذي للمن�شاآت اجلامعية واأجهزتها ومرافقها، مبا يف ذلك قاعات املحا�شرات   .1

والبحث واملكتبات واملعامل وفقا للمعايري املو�شوعة من قبل وزارة التعليم العايل.
تفا�شيل مكونات النظام الأكادميي والإداري واملايل.  .2

وعلى الوزارة اإخطار املوؤ�ش�شني اأو من ينوب عنهم مبالحظاتها يف هذا ال�شاأن ل�شتكمال املطلوب.
مادة )5(: ي�شدر وزير التعليم العايل بعد ا�شتكمال امل�شتندات والبيانات املن�شو�ص عليها يف املادة )4( 
قرارا باإن�شاء اجلامعة اخلا�شة، ويجب اأن يت�شمن القرار الأحكام املنظمة للجامعة، وب�شفة 

خا�شة ما ياأتي:
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تكوين اجلامعة.  .1
ت�شكيل جمل�ص اجلامعة وغريه من املجال�ص اجلامعية واللجان املنبثقة عنها واخت�شا�شاتها   .2

ونظم العمل بها.
بيان الدرجات العلمية وال�شهادات التي متنحها اجلامعة وال�شروط العامة للح�شول عليها.  .3

�شروط قبول الطالب.  .4
ينوب عنهم  اأو من  املوؤ�ش�شون  يقدم  اإذا مل  تكن  كاأن مل  اإن�شاء اجلامعة  املوافقة على  تعترب  مادة )6(: 
اإليها يف املادة )4( خالل الأجل املحدد ، ويجوز لوزير التعليم  امل�شتندات والبيانات امل�شار 

العايل املوافقة على مد ذلك الأجل ملدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر.
مادة )7(: ي�شدر ببدء الدرا�شة يف اجلامعة اخلا�شة قرار من وزير التعليم العايل بعد ا�شتكمال مقوماتها 

املادية والب�شرية وفقا للمعايري املو�شوعة يف هذا ال�شاأن.
�لف�صل �لثاين

�ل�ظائف �لقيادية و�أع�صاء هيئة �لتدري�ص
مادة )8(: ل يجوز اجلمع بني رئا�شة اأو ع�شوية جمل�ص الأمناء اأو الوظائف القيادية باجلامعة اخلا�شة 
،وبني رئا�شة املجال�ص اجلامعية اأو اللجان التابعة لها اأو الوظائف القيادية بالكليات واجلامعات 

الأخرى بال�شلطنة.

مادة )9(: يجب اأن تتوفر يف الوظائف القيادية واأع�شاء هيئة التدري�ص ال�شروط الآتية :

درجه  على  حا�شال  الأكادمييني  ونوابه  اجلامعة  رئي�ص  وظيفة  �شاغل  من  كل  يكون  اأن   .1
الدكتوراه اأو ما يعادلها من موؤهالت اأكادميية.

اأن يكون �شاغل وظيفة العميد من ذوي الكفاءات الأكادميية والإدارية العالية واأن يكون قد   .2
�شغل وظيفة اأ�شتاذ م�شارك يف اإحدى اجلامعات املعرتف بها.

اأن يكون ع�شو هيئة التدري�ص حا�شال على درجة املاج�شتري اأو الدكتوراه اأو ما يعادلها من   .3
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اإحدى اجلامعات املعرتف بها يف مادة توؤهله ل�شغل الوظيفة ، واأن تكون له مدة خربة يف 
التدري�ص اجلامعي واأبحاث عملية تتنا�شب مع الوظيفة التي ي�شغلها يف اجلامعة اخلا�شة 

وفقًا لل�شوابط واملعايري التي حتددها وزارة التعليم العايل .

مادة )10(: يجب اأن يكون عدد اأع�شاء هيئة التدري�ص منا�شبا لأعداد الطالب الدار�شني باجلامعة وفقا 
للقواعد املتعارف عليها يف هذا ال�شدد ، واأل يقل عدد املعينني منهم ب�شفة اأ�شلية عن ن�شف 

الأع�شاء ، واأن تكون الن�شبة الغالبة منهم من حملة الدكتوراه .

�لف�صل �لثالث
�ص�ؤون �لطالب

الدرا�شة  اإمتام  �شهادة  على  اخلا�شة من غري احلا�شلني  باجلامعة  قبول طالب  يجوز  ل   : مادة )12( 
الثانوية اأو ما يعادلها.

مادة )13( : حتدد اجلامعة اخلا�شة �شروط قبول الطالب يف احلدود الواردة بقرار اإن�شائها.

�لف�صل �لر�بع
�ل�ص�ؤون �ملالية

�شالح  لغري  الت�شرف يف ممتلكاتها  اأو  اجلامعة  املودعة حل�شاب  الأموال  �شحب  يجوز  ل   : مادة )15( 
اجلامعة.

مادة (۱٤): تمسك الجامعة الخاصة حسابات مالیة منتظمة وفقاً لألصول والمعاییر المحاسبیة المعمول 
بھا، وتكون التقاریر المالیة الدوریة والمیزانیات والحسابات الختامیة معتمدة من مراقب حسابات مرخص 

لھ قانونًا بمزاولة مھنة المحاسبة والمراجعة .

وعلى الجامعة موافاة وزارة التعلیم العالي بنسخة من المیزانیة والحسابات الختامیة عن كل سنة مالیة .

مادة (۱۱) : تكون ترقیة أعضاء ھیئة التدریس إلى وظیفتي أستاذ مشارك وأستاذ عن طریق اللجان العلمیة 
التي تنظمھا الالئحة الداخلیة للجامعة.
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�لف�صل �خلام�ص
�لعالقة بني م�ؤ�ص�صات �لدولة و�جلامعات �خلا�صة

مادة )16(: للجامعة اخلا�شة تقدير اأولويات ومراحل اإن�شاء الكليات واملراكز العلمية اأو البحثية الواردة 
بقرار اإن�شائها.

ولوزير التعليم العايل بناء على موافقة جمل�ص التعليم العايل ، اأن يرجىء اإن�شاء اأي من كليات اجلامعة 
اأن التخ�ش�شات املحددة لها ل تتنا�شب مع ال�شيا�شة  اإذا تبني  اأو البحثية  اأو مراكزها العلمية  اخلا�شة 

التعليمية العامة لل�شلطنة .

مادة )17( : على اجلامعة اخلا�شة اأن تعلن يف كل ن�شراتها واإعالناتها اأنها وحدها امل�شوؤولة  اأمام راغبي 
اللتحاق عن الوفاء بالتزاماتها.

مادة )18( : تقدم اجلامعة اخلا�شة اإىل وزارة التعليم العايل خطة اجلامعة امل�شتقبلية ملدة ثالث �شنوات 
على الأقل واأية تعديالت تطراأ عليها ، كما تقدم تقريرًا يف بداية كل عام جامعي واآخر يف 
نهايته يت�شمن بيان ن�شاط اجلامعة من حيث نظم القبول والدرا�شة ، واأعداد الدار�شني بها 
وهيئة التدري�ص ونتائج المتحانات، واآليات تقومي الأداء الأكادميي للجامعة وبيان املوؤ�ش�شات 
من  تطلب  اأن  العايل  التعليم  ولوزارة   . وخارجيا  داخليًا  معها  التعاون  يتم  التي  الأكادميية 
اأية بيانات اأو معلومات اأخرى لزمة ملتابعة التزام اجلامعة باأحكام نظام  اجلامعة اخلا�شة 

اجلامعات اخلا�شة والقرارات املنفذة له، وتقييم ن�شاطها.

�لف�صل �ل�صاد�ص
�جلــز�ء�ت

مادة )19( : على وزير التعليم العايل يف حالة خمالفة اجلامعة لأي حكم من اأحكام نظام اجلامعات 
اخلا�شة اأو القرارات املنفذة له ، اإخطار اجلامعة كتابة بذلك وعلى اجلامعة اإزالة املخالفة 
خالل املدة املحددة يف الإخطار  ، ويف حالة ا�شتمرار املخالفة اأو تكرارها ي�شدر الوزير بعد 

اإنذار اجلامعة قرار بتوقيع اأحد اجلزاءات التالية مبا يتنا�شب ودرجة ج�شامة املخالفة:
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4. اإغالق اجلامعة اأو الكلية اأو املركز العلمي اأو البحثي بعد موافقة جمل�ص التعليم العايل.

مادة )20( : مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد يعاقب على خمالفة اأحكام املادة )15( من هذه الالئحة 
بغرامة ل تتجاوز  )10.000( ريال عماين.

ويعاقب على خمالفة اأحكام الفقرة الثانية من املادة )18( بذات العقوبة. ويف جميع الأحوال 
ل يجوز حتريك الدعوى العمومية اإل بناء على طلب وزير التعليم العايل.  

۲. وقف قبول طالب جدد في الجامعة أو إحدى كلیاتھا لمدة عام دراسي أو أكثر.
۳. وضع الجامعة أو الكلیة أو المركز العلمي أو البحثي تحت إدارة وزارة التعلیم العالي إلى 

حین إزالة المخالفة على أن تتحمل الجامعة النفقات الالزمة لذلك.

۱. وقف قبول طالب جدد في تخصص واحد أو أكثر لمدة عام دراسي أو أكثر.
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قر�ر وز�ري
رقم )2000/34(

باإ�صد�ر �لالئحة �لتنظيمية للكليات و�ملعاهد �لعليا �خلا�صة
ا�شتنادًا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 99/42 يف �شاأن اإن�شاء  الكليات واملعاهد العليا اخلا�شة.

واإىل الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد اخلا�شة ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 96/9.
واإىل موافقة جمل�ص التعليم العايل بجل�شته رقم)1( بتاريخ 2000/4/13، وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة 

العامة.
تقـــــــرر

مادة )1(: يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�شة املرافقة.
اأو  يلغى كل ما يخالف  اإليها، كما  امل�شار  واملعاهد اخلا�شة  للكليات  التنظيمية  الالئحة  تلغى  مادة)2(: 

يتعار�ص مع اأحكام الالئحة املرافقة.
مادة)3(: ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره.

يحيى بن حمف�ظ �ملنذري

وزير �لتعليم �لعايل

�شدر يف: 30 من �شفر 1421هـ
املوافق: 3 من يونيو 2000م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الر�شمية العدد )673(
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�لالئحة �لتنظيمية للكليات و�ملعاهد �لعليا �خلا�صة
كل  قرين  املو�شح  املعنى  التالية  والعبارات  بالكلمات  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  يق�شد يف  مادة)1(: 

منها، ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك، اأو يق�شي �شياق الن�ص غري هذا املعنى:

املجل�ص: جمل�ص التعليم العايل  .1
الوزارة: وزارة التعليم العايل  .2

الوزير: وزير التعليم العايل  .3
. ٤.   مؤسسة التعلیم العالي: الكلیات الجامعیة الخاصة والكلیات الخاصة والمعاھد العلیا الخاصة

أ -الكلیة الجامعیة الخاصة:  ھي التي تقدم برنامجاً أو برنامجین تعلیمین بفروعھما وتقبل الحاصلین على 
شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا من المؤھالت العلمیة ویحدد النظام التعلیمي لھا مدة دراسة البرنامج الذي 

یؤدي للحصول على الدرجة الجامعیة األولى أو ما یلیھا من الدرجات.

ب - المعھد العالي الخاص: ھو الذي یقدم برنامجاً تعلیمیاً متخصصاً یشمل التدریب العملي ویقبل الحاصلین على 
الشھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا من المؤھالت العلمیة، وال تقل مدة الدراسة فیھ عن عام واحد وال تزید على 

أربعة أعوام تؤدي للحصول على شھادة الدبلوم أو الدرجة الجامعیة األولى.

ج- الكلیة الخاصة: ھي التي تقدم برامج تعلیمیة أو فنیة مختلفة بفروعھا وتقبل الحاصلین على الشھادة 
الثانویة العامة أو ما یعادلھا من المؤھالت العلمیة وال تقل مدة الدراسة بھا عن عام واحد وال تزید على 

ثالث أعوام تؤدي للحصول على شھادة الدبلوم.
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املوؤ�ش�شة التعليمية: موؤ�ش�شة التعليم العايل اخلارجية اأو املحلية املرتبط بها اأكادمييًا واملعرتف   .5
بها من الوزارة.

املوافقة: املوافقة على اإن�شاء موؤ�ش�شة التعليم العايل مبوجب اأحكام هذه الالئحة وت�شدر بقرار من   .6
املجل�ص.

العتماد العام: تقييم موؤ�ش�شة التعليم العايل واعتبارها موؤهلة لتدري�ص الربامج التعليمية املوافق  اأ. 
عليها، وي�شدر هذا العتماد بقرار من الوزير.

ب. العتماد اخلا�ص:  تقييم موؤ�ش�شة التعليم العايل واعتبارها موؤهلة لتدري�ص تخ�ش�شات معينة يف 
الربامج التعليمية املوافق عليها من الوزارة، وي�شدر هذا العتماد بقرار من الوزير.

ول  الالئحة،  املن�شو�ص عليها يف هذه  وفقًا لالإجراءات  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  يكون  مادة)2(: 
يجوز لأية موؤ�ش�شة ممار�شة ن�شاطها قبل �شدور املوافقة عليها.

مادة)3(: تهدف موؤ�ش�شة التعليم العايل اإىل حتقيق ما ياأتي:
اأ. اإعداد القوى الب�شرية الوطنية املوؤهلة التي حتتاج اإليها ال�شلطنة يف خططها للتنمية يف املجالت             

القت�شادية والجتماعية والثقافية.

۷. المؤسس: الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتولى القیام بإنشاء مؤسسة التعلیم العالي.

۸.المعاییر:األسس والضوابط المتطلبة لالعتماد العام أو الخاص التي تضعھا لجان خاصة ویتم بموجبھا 
تقییم مؤسسة التعلیم العالي.
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ب.  ت�شجيع البحوث والدرا�شات العلمية وتقدمي ال�شت�شارات للغري.
مادة)4(: ي�شكل الوزير جلانًا خا�شة رئي�شية وفرعية لتقييم ومتابعة موؤ�ش�شة التعليم العايل وو�شع املعايري 

والتاأكد من اللتزام بها.
وعلى  موؤ�ش�شة التعليم العايل متكني هذه اللجان من الطالع على جميع ال�شجالت والبيانات 

والإح�شاءات وغريها لإجناز مهامها.
يقدم املوؤ�ش�ص طلب اإن�شاء موؤ�ش�شة التعليم العايل اإىل الوزارة على النماذج املعدة لذلك مرفقًا  مادة)5(: 

بها ما ياأتي:
ال�شرية الذاتية للموؤ�ش�ص. اأ. 

ب.  تعريف باأهداف موؤ�ش�شة التعليم العايل.
ج.  درا�شة جدوى فنية واقت�شادية من جهة ا�شت�شارية متخ�ش�شة.

د.  بيان بالربامج وم�شميات الدرجات العلمية.
هـ. ر�شالة تفاهم بالرتباط مع املوؤ�ش�شة التعليمية.

وعلى الوزارة اإخطار املوؤ�ش�ص بقرار املجل�ص يف موعد غايته �شتة اأ�شهر من تاريخ تقدمي طلب 
اإن�شاء املوؤ�ش�شة.

يجب على املوؤ�ش�ص بعد اإخطاره بقرار املجل�ص باملوافقة، اإن�شاء املباين واملرافق والتجهيزات  مادة)7(: 
الالزمة وفق املعايري املو�شوعة خالل مدة ل جتاوز خم�شة اأعوام وذلك اعتبارًا من تاريخ هذا 

الإخطار.
الإدارية  واخلربات  العلمية  املوؤهالت  ذوي  من  متفرغ  عميد  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شة  يكون  مادة)8(: 
املنا�شبة لتخ�ش�شات املوؤ�ش�شة، ويكون م�شوؤوًل م�شوؤولية مبا�شرة اأمام الوزارة عن كل ما يتعلق 

بالنواحي العلمية يف املوؤ�ش�شة.

مادة(٦): تتولى الوزارة دراسة طلب إنشاء مؤسسة التعلیم العالي وذلك بعد التحقق من استیفاء الشروط 
والضوابط الموضوعة، ویقوم الوزیر برفع تقریر للمجلس مشفوعاً بمالحظاتھ.
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املهنيني  اأو  اجلامعية  املوؤهالت  ذوي  من  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  جميع  يكون  اأن  ي�شرتط  مادة)9(: 
املتخ�ش�شني وذلك وفق املعايري املو�شوعة ملوؤ�ش�شة التعليم العايل.

مادة)10(: ي�شرتط اأن ل تقل ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ص من املتفرغني عن ثلث الأع�شاء على اأن يكون 
عددهم منا�شبًا لأعداد الطالب الدار�شني وذلك وفقًا للقواعد املتعارف عليها يف هذا ال�شاأن.

مادة)11(: يحدد ن�شاب التدري�ص لع�شو هيئة التدري�ص وفقًا للمعايري املو�شوعة ملوؤ�ش�شة التعليم العايل.

مادة)12(: ي�شرتط احل�شول على موافقة الوزارة بالن�شبة للمر�شحني ل�شغل وظائف التدري�ص والوظائف 
امل�شاندة لها.

مادة )13(: ي�شرتط احل�شول على موافقة الوزارة على الربامج واخلطط الدرا�شية واملناهج واملقررات   
الدرا�شية التي ت�شعها موؤ�ش�شة التعليم العايل.

لتدري�ص  املتطلبة  العلمية  واملراجع  والكتب  الأجهزة  بتوفري  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  تلتزم  مادة)14(: 
املناهج الدرا�شية.

مادة)15(: تلتزم موؤ�ش�شة التعليم العايل بتطبيق النظام الدرا�شي للموؤ�ش�شة التعليمية والذي على اأ�شا�شه 
�شدرت املوافقة وعلى موؤ�ش�شة التعليم العايل احل�شول على موافقة الوزارة على اأي تعديالت 

يف هذا ال�شاأن.

مادة)16(: يجب اأن تتوفر عند اإن�شاء موؤ�ش�شة التعليم العايل ال�شروط واملوا�شفات واملعايري املو�شوعة 
وذلك ل�شمان تطبيق الربامج الدرا�شية.

مادة)17(: ل يجوز  ملوؤ�ش�شة التعليم العايل زيادة امل�شروفات الدرا�شية املوافق عليها لأي برنامج درا�شي 
اإل بعد احل�شول على موافقة الوزير، وقبل بداية العام الدرا�شي بثالثة اأ�شهر.

مادة)18(: يجوز ملوؤ�ش�شة التعليم العايل تقدمي مقررات درا�شية اأو برامج �شيفية علمية وعملية على اأن 
ل تقل مدة الربنامج التعليمي للمقررات الدرا�شية عن ثمانية اأ�شابيع وذلك كله بعد اإخطار 

الوزارة.
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مادة)19(: تن�شاأ مبوؤ�ش�شة التعليم العايل وحدة ل�شوؤون الطالب والمتحانات تكون مهمتها قيد وت�شجيل 
وحذف وتبديل املواد والمتحانات، وكذلك تنظيم الأن�شطة الجتماعية والثقافية والريا�شية 

الطالبية والإ�شراف عليها.

مادة)20(: تخطر موؤ�ش�شة التعليم العايل الوزارة مبوعد ت�شجيل الطالب والربامج الدرا�شية املقدمة، 
ويكون القبول وفقًا لل�شوابط التي ت�شعها موؤ�ش�شة التعليم العايل وطبقا ل�شيا�شات القبول التي 

يحددها املجل�ص.

مادة)21(: حتدد موؤ�ش�شة التعليم العايل مدة بداية الت�شجيل ونهايته وعلى اأن ل جتاوز اأربعة اأ�شابيع من 
تاريخ بدء الت�شجيل ول يجوز قبول الطالب بعد انتهاء مدة الت�شجيل.

مادة)22(: حتدد موؤ�ش�شة التعليم العايل مواعيد بداية ونهاية كل ف�شل درا�شي وتلتزم بها، على اأن ل 
تقل مدة الف�شل الدرا�شي الواحد عن �شتة ع�شر اأ�شبوعًا مبا يف ذلك امتحانات نهاية الف�شل 

الدرا�شي، اأو اثنني وثالثني اأ�شبوعًا للعام الدرا�شي الواحد كحد اأدنى.

مادة)23(: تقدم موؤ�ش�شة التعليم العايل يف موعد ل يجاوز الأ�شبوع ال�شاد�ص من بداية كل ف�شل درا�شي 
تقريرًا مف�شاًل للوزارة عن الطالب وتخ�ش�شاتهم وعدد هيئة التدري�ص والهيئة الإدارية.

مادة)24(: يتعني على موؤ�ش�شة التعليم العايل تزويد كل طالب يف بداية كل ف�شل درا�شي بر�شالة قبول 
قيده يف املواد التي قام بالت�شجيل فيها، وتزويده بتقديراته ونتائجه يف نهاية كل ف�شل درا�شي.

مادة)25(: تلتزم موؤ�ش�شة التعليم العايل بتطبيق نظام المتحانات الذي ت�شعه املوؤ�ش�شة التعليمية.

مادة)26(: متنح موؤ�ش�شة التعليم العايل ال�شهادات للطالب الناجحني وذلك بعد اعتمادها من املوؤ�ش�شة 
التعليمية والت�شديق عليها من الوزارة.

مادة)27(: تلتزم موؤ�ش�شة التعليم العايل يف اتفاقها مع املوؤ�ش�شة التعليمية يف حال رغبة الطالب موا�شلة 
واإكمال درا�شته يف  العايل  التعليم  املوؤ�ش�شة ح�شاب مدة درا�شته يف موؤ�ش�شة  التعليم يف هذه 

امل�شتوى املنا�شب يف املوؤ�ش�شة التعليمية.

وجه  على  يت�شمن  الوزارة  عليه  توافق  اأ�شا�شي  داخلي  نظام  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شة  يكون  مادة)28(: 
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وم�شمى  عليها  املوافق  الربامج  ح�شب  املوؤ�ش�شة  يف  الدرا�شة  ونظام  الأهداف  اخل�شو�ص 
الدرجات العلمية التي متنحها و�شالحيات جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة واملجال�ص الأخرى و�شروط 

�شغل وظائف هيئة التدري�ص والهيئة الإدارية ومكونات النظام التعليمي والإداري.

مادة)29(: ل يجوز ملوؤ�ش�شة التعليم العايل ف�ص الرتباط  الأكادميي باملوؤ�ش�شة التعليمية اأو عقد ارتباط 
جديد اإل بعد احل�شول على موافقة الوزارة على ذلك.

مادة)30(: تعترب املوافقة على اإن�شاء موؤ�ش�شة التعليم العايل �شخ�شية ول يجوز التنازل عنها لأي �شخ�ص 
اإل بعد موافقة املجل�ص على ذلك ويف حالة خمالفة هذا احلكم تعترب املوافقة لغية.

مادة)31(: ل يجوز غلق موؤ�ش�شة التعليم العايل اأو وقف الدرا�شة بها  اأو وقف قبول الطالب فيها  اإل بقرار 
من الوزير وذلك بعد العر�ص على املجل�ص.

ويف حالة �شدور قرار الغلق يتحمل املوؤ�ش�ص تكلفة اإجراءات نقل الطالب اإىل موؤ�ش�شة تعليم 
اأخرى مماثلة.

مادة)32(: ميثل رئي�ص جمل�ص الإدارة اأمام الوزارة واجلهات الر�شمية كما ميثلها يف عالقتها مع الغري.

مادة)33(:ل يجوز ملوؤ�ش�شة التعليم العايل قبول التربعات والو�شايا والهبات واملنح اإل بعد موافقة الوزارة.

الوزارة  تقوم  الالئحة،  هذه  اأحكام  من  حكم  لأي  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  خمالفة  حالة  مادة)34(:يف 
باإنذار  املوؤ�ش�شة كتابةً  لإزالة املخالفة خالل املدة املحددة يف الإنذار فاإذا مل تقم باإزالتها 
خالل تلك املدة املحددة اأو تكررت املخالفة اأنذرتها الوزارة اإنذارًا نهائيًا، ويف حالة ا�شتمرار 

املخالفة يجوز اتخاذ اإحدى الإجراءات الآتية:

العايل ملدة عام  التعليم  اأكرث يف موؤ�ش�شة  اأو  وقف قبول طالب جدد يف تخ�ش�ص واحد  اأ. 
درا�شي اأو اأكرث.

وقف قبول طالب جدد يف موؤ�ش�شة التعليم العايل ملدة عام درا�شي اأو اأكرث. ب. 
ج. غلق موؤ�ش�شة التعليم العايل.
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علي بن حم�د  بن علي �لب��صعيدي
وزير دي��ن �لبالط �ل�صلطاين 

رئي�ص جمل�ص �لتعليم �لعايل
�شدر يف : 19 من ربيع الثاين 1423هـ

املوافق: 30 من يونيو 2002م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الر�شمية العدد )723(

دیوان البالط السلطاني
قراروزاري 
رقم ۱ /۲۰۰۲

بإصدار شروط وضوابط منح األراضي لمؤسسات 
التعلیم العالي الخاصة

استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم ۹۸/٦٥ بإنشاء مجلس التعلیم العالي ، 
وإلى المرسوم السلطاني رقم   ۲۰۰۰/٦۷في شأن بعض األحكام الخاصة بمؤسسات التعلیم 

العالي وتعدیالتھ . 
 وإلى الالئحة التنظیمیة للكلیات والمعاھد العلیا الخاص ة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

، ۲۰۰۰/۳٤
وإلى قرار مجلس التعلیم العالي رقم (٤) الصادر في جلستھ (الثالثة) بتاریخ۲۰۰۱/۱۲/۹ م 

األراضي لمؤسسات التعلیم العالي الخاصة ، بإقرار شروط وضوابط منح 
 وبناء على تقتضیھ المصلحة العامة .

رر                                                  تق
مادة(۱):  یعمل بشروط وضوابط منح األراضي لمؤسسات التعلیم العالي الخاصة، 

المرافقة .
 مادة (۲): ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نش ره.
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�صروط و�ص��بط منح �لأر��صي مل�ؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل �خلا�صة
طبقًا  لإن�شائها  النهائية  املوافقة  على  ح�شلت  التي  اخلا�شة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  تقدم   :)1( مادة 
لأحكام الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�شة امل�شار اإليها، طلب احل�شول على 
الأرا�شي اإىل وزارة التعليم العايل، التي تقوم بدرا�شة الطلب، يف �شوء اجلدوى القت�شادية 

للموؤ�ش�شة وحجم ن�شاطها، وحتليل الطلب والدرا�شة اإىل وزارة الإ�شكان والكهرباء واملياه.

مادة )2(: تتوىل وزارة الإ�شكان والكهرباء واملياه بالتن�شيق مع وزارة التعليم العايل حتديد مواقع وم�شاحة 
للموؤ�ش�شة  الفعلية  لالحتياجات  وفقًا  اخلا�شة  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شة  �شتمنح  التي  الأرا�شي 

وبقدر ما هو متاح لدى وزارة الإ�شكان والكهرباء واملياه.
اأجله كموؤ�ش�شة  الغر�ص املخ�ش�شة من  اآخر بخالف  با�شتخدام الأر�ص لأي غر�ص  مادة)3(: ل ي�شمح 
تعليمية، ومبا يتفق واأحكام  املر�شوم ال�شلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�شي ال�شلطنة 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة باملر�شوم ال�شلطاين رقم 82/88 وتعديالتهما،
مادة)4(: يكون تخ�شي�ص الأر�ص عن طريق منح املوؤ�ش�شة حق النتفاع بها حلني �شدور �شهادة اإمتام 

البناء من اجلهات املعنية، ومنحها �شند امللكية بعد ذلك.
الإ�شكان  ولوزارة  التخ�شي�ص،  من  �شنوات  ثالث  خالل  البناء  امل�شروع  يف  البدء  ي�شرتط   :)5( مادة 
والكهرباء واملياه حق اإنهاء النتفاع يف حالة عدم البدء يف البناء خالل هذه املدة، بالتن�شيق 

مع وزارة التعليم العايل.
مادة)6(: مع عدم الخالل باأحكام املادة)30( من الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�شة 
امل�شار اإليها ل يجوز بيع العقار اأو التنازل عن حق النتفاع اإل مبوافقة جمل�ص التعليم العايل، 
اأو مقابل النتفاع، يكون  ويكون البيع بعد متلك الأر�ص، ويف حالة الإعفاء من قيمة الأر�ص 

البيع اأو التنازل بعد م�شي خم�ص �شنوات من اإمتام البناء.
ا�شتخدام  �شريطة  امل�شروع  واإمتام  البناء  لأغرا�ص  النتفاع  حق  ب�شمان  القرتا�ص  يجوز  مادة)7(: 
املر�شوم  اأحكام  مع  يتعار�ص  ل  ومبا  الأر�ص،  اأجله  من  املخ�ش�ص  امل�شروع  لتنفيذ  القرو�ص 

ال�شلطاين رقم 81/5ولئحته التنفيذية امل�شار اإليهما ، وتعديالتهما.
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مادة )8(: يجوز ملجل�ص التعليم العايل اإعفاء املوؤ�ش�شات التعليمية من اأداء قيمة الأر�ص عند التملك بعد 
�شدور �شهادة اإمتام البناء اأو مقابل النتفاع امل�شتحق لوزارة الإ�شكان والكهرباء واملياه، وذلك 
وبعد موافقة وزارة  لكل موؤ�ش�شة على حدة  العايل  التعليم  تو�شية تقدم من وزارة  بناء على 

املالية.

اجلريدة الر�شمية العدد )723(
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دي��ن �لبالط �ل�صلطاين
قر�ر وز�ري

رقم 2002/2
باإ�صد�ر �صروط و�ص��بط تقدمي

�ملنح �ملالية للجامعات �خلا�صة
ا�شتنادًا اإىل املر�شوم ال�شلطاين رقم 98/65 باإن�شاء جمل�ص التعليم العايل وتعديالته،

واإىل نظام اجلامعات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم ال�شلطاين رقم 99/41،
واإىل املوافقة ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان املعظم – يحفظه اهلل ويرعاه -  على التو�شيات 

املرفوعة من جمل�ص التعليم العايل حول اإن�شاء اجلامعات اخلا�شة،
واإىل الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�شة ال�شدارة بالقرار الوزاري رقم 99/36،

باإقرار  بتاريخ 2001/12/9م  العايل رقم )4( ال�شادر يف جل�شته )الثالثة(  التعليم  واإىل قرار جمل�ص 
�شروط و�شوابط تقدمي املنح املالية للجامعات اخلا�شة،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

علي بن حم�د بن علي �لب��صعيدي
وزير دي��ن �لبالط �ل�صلطاين
رئي�ص جمل�ص �لتعليم �لعايل

�شدر يف: 19 من ربيع الثاين 1423هـ
املوافق: 30 من يونيو 2002م

اجلريدة الر�شمية العدد)723(

تقر ر
المالیة للجامعات الخاصة المرفقة . مادة (۱): یعمل بشروط وضوابط تقدیم المنح 

مادة (۲): ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ من تاریخ نشره.
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�صروط و�ص��بط تقدمي
�ملنح �ملالية للجامعات �خلا�صة

مادة )1(: ي�شرتط للح�شول على املنحة املالية اأن تكون اجلامعة م�شجلة وفقا للقوانني والنظم املعمول 
بها وا�شتوفت ال�شروط املن�شو�ص عليها يف نظام اجلامعات اخلا�شة ولئحته التنفيذية امل�شار 

اإليهما.

املثبتة  بامل�شتندات  م�شحوبا  املالية  املنحة  على  احل�شول  طلب  اخلا�شة  اجلامعة  تقدم   :)2( مادة 
ل�شتيفاء ال�شروط املن�شو�ص عليها يف املادة )1( اإىل وزارة التعليم العايل لدرا�شته وعر�شه 

على جمل�ص التعليم العايل لإ�شدار القرار بتقدمي املنحة قبل عر�شه على وزارة املالية.

بعد  اأو  الأ�شلي  �شواء    - للجامعة  املدفوع  املال  راأ�ص  للمنحة 50% من  الأق�شى  يكون احلد  مادة )3(: 
اأن تقرر املنحة على دفعات تبعا  اأق�شى ثالثة ماليني ريال عماين ، ويجوز  الزيادة- وبحد 

لراأ�ص املال املدفوع.

مادة )4(: تخ�ش�ص املنحة لتمويل تكاليف اإن�شاء املباين والتجهيزات الأخرى الالزمة لإن�شاء اجلامعة، 
ول يجوز اأن تخ�ش�ص لتمويل م�شروفات الت�شغيل اجلارية.

مادة )5(: يكون �شرف املنحة مبراعاة الآتي: 

ل يجوز البدء يف �شرف املنحة اإل بعد �شداد راأ�ص املال املخ�ش�ص للجامعة كامال.  .1

اأن يتم ال�شرف تبعا لن�شب التمويل الواردة بالهيكل التمويلي مل�شروع تاأ�شي�ص اجلامعة    .2
بعد اإقراره من وزارة التعليم العايل.  

3.   اأن يكون ال�شرف خالل اأربع �شنوات من تاريخ التوقيع على العقد املن�شو�ص عليه يف  
املادة )6( من هذه ال�شروط وال�شوابط.  

اأن يكون ال�شرف مبوجب �شهادة معتمدة من ا�شت�شاري م�شروع تاأ�شي�ص اجلامعة وبطلب    .4
موقع من ال�شخ�ص املخول بالتوقيع قانونًا.  
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مادة )6(: تتوىل وزارة املالية نيابة عن احلكومة اإبرام عقد املنحة مع املوؤ�ش�شني اأو املالكني اأو من ميثلهم 
قانونًا، كما يتوىل بنك التنمية العماين اإدارة املنحة وتنفيذها وفقا لالأحكام املن�شو�ص عليها 
يف املر�شوم ال�شلطاين رقم 91/99 يف �شاأن املنح الراأ�شمالية ودعم الدرا�شات ملرحلة ما قبل 

ال�شتثمار.

ويتحمل املوؤ�ش�شون اأو املالكون الأتعاب املقررة لالإدارة والتنفيذ.

العينية الالزمة ل�شمان  التاأمينات  اأو  املالية  اأو املالكون بتقدمي ال�شمانات  املوؤ�ش�شون  يلتزم  مادة )7(: 
تنفيذ اللتزامات املقررة مبقت�شى هذه ال�شروط وال�شوابط والعقود املربمة معهم وعلى اأن 

يراعى قيد هذه التاأمينات اأو ت�شجيلها وفقا للنظم املعمول بها.

�شنوات من  �شارية ملدة خم�ص  املادة  املن�شو�ص عليها يف هذه  والتاأمينات  ال�شمانات  وتظل 
تاريخ �شرف اآخر دفعة من املنحة.

____________

اجلريدة الر�شمية العدد )723(

مادة  :(۹) یلتزم المؤسسون أو المالكون برد مبلغ المنحة التي صرفت لھم بالكامل في حالة 
مخالفة أحكام المادة (٤) أو المادة (۸) من ھذه الشروط والضوابط أو أي شرط من الشروط 

المنصوص علیھا في عقد المنحة المنصوص علیھ في المادة (٦) من ھذه الشروط والضوابط.

مادة (۸): ال یجوز للمؤسسین أو المالكین التصرف في أصول المشروع الذي تم تمویلھ من 
المنحة أو جزء منھما إال بعد موافقة مجلس التعلیم العالي.
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