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 الهيئة العُمانية لالعتماد األكاديمي

  
 

 دعوة عامة للتقدم بطروحات ومالحظات 

 

ل
َّ
لكلية الدولية للهندسة ل مقابل املعايير املؤسسية قويملتا فريقالهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي  تشك

 يم مقابل املعاييرتقو اللعملية تخضع  كافة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان. علما بأن واإلدارة

ويحدد التقويم مقابل املعايير . الوطني لالعتماد املؤسس ياملرحلة الثانية من النظام  اصفهو ب، املؤسسية

التي خارجية القاييس املعايير و ما ينطبق على أنشطتها من امل استيفاءاملؤسسية مدى قدرة املؤسسة على 

لهيئة االلكتروني لوقع املمتوفرة على  يا. وهذه املعاييررجعها مقياسوتم  وضعتها الهيئة

(www.oaaa.gov.om ويشمل التقويم مقابل املعايير املؤسسية تقويما ذاتيا شامال تجريه املؤسسة .)

فر وتس فريق التقويم. مراجعة خارجية يقوم بهاتتبعه  ،يفض ي إلى طلب تقويم مقابل املعايير املؤسسية

عملية املراجعة نشر تقديرات مقابل املعايير )التي تنطبق على املؤسسة( ونتيجة االعتماد على موقع عن 

 .الهيئة
 

 حول  هممالحظات املهتمين إلبداءفتوحة إلى كل امل دعوةهذه اليوجه فريق التقويم ، فإن همداوالت في إطارو

على أن تكون ، لكلية الدولية للهندسة واإلدارةل صلة بالتقويم مقابل املعايير املؤسسيةالذات  املسائل

 مستوفية للشروط التالية: همطروحات
 

  كترونيااللالبريد عن طريق  ليلى فرازالك /دكتورةإلى ال يتم إرسال الطرحأن 

(lejla@oaaa.gov.om) (م9201 أبريل 11) في موعد أقصاه . 

  ووظيفته، ومكان عمله وعنوان االتصال به. علما  ،بهاسم الشخص املتقدم  طرحال ضمنيتأن

أو فريق في أي طروحات البسرّية تامة. ولن ينظر  معهايتم التعامل س بأن هذه املعلومات

 مجهولة املصدر. مالحظات 

  على استعداد للقيام بمقابلة عن طريق الهاتف مع فريق  بالطرحأن يكون الشخص املتقدم

 ذلك ضروريا. الفريق إذا ارتأى  قويمتال

  تساعد ، يمكن أن  الكلية الدولية للهندسة واإلدارةمن عمل أن تتناول هذه الطروحات جوانب

بد أن  . والللمعايير الكلية يفاءحول مدى استفريق التدقيق على التوصل إلى استنتاجات 

لن يأخذ  قويمأدعاء يتضمنه هذا الطرح، إذ أن فريق الت دقيقة تدعم أي أدلةتتضمن 

 االعتبار.عين ب غير املدعمة وأ التصريحات أو االدعاءات الغامضة واملبهمة
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 أو شكوى فردية  كون محتوى ال يأ 
ً
 شخصيا

ً
ما

ّ
تستهدف أشخاصا محددين في الطرح تظل

  قويمن فريق التإذ أ ،املؤسسة
ً
مات الشخصية.لنظر في الشكاوى واللليس مفّوضا

ّ
 تظل

 أي وجهين لورقة أ( بحجم واحدة ال يتجاوز عدد كلمات الطرح األلف كلمةA4 ،) وتستثنى األدلة

 للطرح من هذا التحديد. املصاحبةوالقرائن 

 

يسعى إلى االستفادة سبمعنى أن الفريق  ،بسرية تامةجميع هذه الطروحات مع  قويمالتفريق يتعامل سو 

، فقط التقويم مقابل املعايير املؤسسيةألغراض ي هذه الطروحات واملالحظات من املعلومات الواردة ف

 ولن يعَمد للكشف عن مصدرها. 

 

 ايكون جزءسالطروحات، فإن ذلك  هذهالبحث في أحد املواضيع التي تثيرها  قويمفريق التوفي حال قرر 

يرد لن  قويمكما أن فريق التفي تفاصيل شكوى معينة.  اخوض ، وليسإجمالي على نحو التقويممن عملية 

  . بهذه الطروحات املتقدمين على

 

موظفيها طلبتها و ، بإمكان الكلية الدولية للهندسة واإلدارةوللمزيد من املعلومات حول استعدادات 

ولإلجابة على  .Hussein@icem.edu.om -   99217431–الدكتور حسين بن علي  املقبالي ب االتصال

التقويم مقابل املعايير أو عملية  الهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديميصوص التساؤالت العامة بخ

البريد ، على ، مديرة عملية املراجعةليلى فرازالك /الدكتورةباالتصال  باإلمكان،  املؤسسية

 . www.oaaa.gov.om :هيئةكتروني للااللزيارة املوقع  أو lejla@oaaa.gov.omااللكتروني
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