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وزارة التعليم العاىل
قرار وزارى
رقم /82011
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطانى رقم  2002/6بتحديد اخت�صا�صات وزارة التعليم العاىل
واعتماد هيكلها التنظيمى ،
و�إىل املر�سوم ال�سلطانى رقم  2005/104ب�إن�شاء مركز القبول املوحد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى :
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد املرفقة .
املــادة الثانيــــة :
يلغى كل ما يخالف هذا القرار �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة :
ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـى  24 :من �صفــر 1432هـ
املـوافـــــق  29 :من ينايـر 2011م
د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة التعلي ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـى
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الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد
املـــادة ( ) 1
فى تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزارة :
وزارة التعليم العاىل .
الوزيــر :
وزير التعليم العاىل .
الوكيل :
وكيل وزارة التعليم العاىل .
املركـــز :
مركز القبول املوحد .
اللجنة:
جلنة تن�سيق القبول .
م�ؤ�س�سات التعليم العاىل :
م�ؤ�س�سات التعليم العاىل احلكومية واخلا�صة .
الطالب :
كل من يح�صل على �شهادة دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله  ،وقام بالت�سجيل فى نظام
القبول املوحد طبقا لل�ضوابط وال�شروط املقررة .
نظام القبول الإلكرتونى :
الربنامج الآىل للقبول املعد �آليا باملركز ال�ستالم وفرز طلبات املتقدمني من الطالب
الذين تنطبق عليهم �شروط التقدم للربامج املعرو�ضة من قبل م�ؤ�س�سات التعليم العاىل .
دليل الطالب :
الكتيب الذى ي�صدره املركز فى كل عام درا�سى للتعريف بنظامه والربامج التى تطرحها
م�ؤ�س�سات التعليم العاىل و�آليات الت�سجيل والقبول والتظلم .
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دبلوم التعليم العام :
ال�شهادة التى متنحها وزارة الرتبية والتعليم للطالب الذى �أنهى درا�سته فى ال�صف الثانى
ع�شر بنجاح .
ال�شهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام :
ال�شهادات التى ت�صدر من داخل ال�سلطنة �أو خارجها وتعادل �شهادة دبلوم التعليم العام
طبقا لت�صنيف وزارة الرتبية والتعليم .
طالب ال�ضمان االجتماعى :
الطالب الذين يدخلون �ضمن فئة �أ�صحاب ال�ضمان االجتماعى ح�سب ت�صنيف وزارة
التنمية االجتماعية امل�ستحقني للدعم احلكومى ولديهم رقم �ضمان �سارى املفعول .
طالب الدخل املحدود :
الطالب الذين ال يزيد راتب وىل �أمر كل منهم على(� )400أربعمائة ريال عمانى .
طالب الدور الثانى :
الطالب الذين مل يجتازوا امتحان الدور الأول فى بع�ض مواد دبلوم التعليم العام �أو ما
يعادله .
الربنامج الدرا�سى :
امل�سار الذى تطرحه م�ؤ�س�سة التعليم العاىل ويرغب فيه الطالب ويت�ضمن التخ�ص�ص
ومكان الدرا�سة وجهة التمويل وغريها .
طلب االلتحاق :
الطلب الذى يتقدم به الطالب مت�ضمنا اختياراته من الربامج الدرا�سية التى يرغب فى
درا�ستها  ،وذلك من خالل اال�ستمارة الإلكرتونية املوجودة على املوقع الإلكرتونى للمركز .
احلد الأدنى ملتطلبات الربنامج الدرا�سى :
ال�شروط الواجب توافرها فى عالمات الطالب ليتمكن من التقدم للربنامج الدرا�سى .
املعدل التناف�سى :
املعيار الذى يحدد املقعد الدرا�سى للطالب ح�سب عالماته فى دبلوم التعليم العام �أو ما
يعادله على النحو الذى يبينه دليل الطالب .
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ح�سم التعادل :
املعيار الذى حتدده م�ؤ�س�سة التعليم العاىل لقبول الطالب فى حالة ح�صولهم على
معدالت تناف�سية مت�ساوية .
قائمة اال�ستحقاق :
القائمة التى ت�ضم جميع الطالب الذين تنطبق عليهم �شروط التقدم لربنامج درا�سى
معني .
قائمة االنتظار :
قائمة الطالب الذين تقدموا لاللتحاق بالربنامج الدرا�سى وم�ستوفني ل�شرط احلد
الأدنى ملتطلبات هذا الربنامج ومل يح�صلوا على عرو�ض فى ذلك الربنامج الدرا�سى �أو فى
برامج درا�سية �أف�ضل منه .
املـــادة ( ) 2
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة تن�سيق القبول باملركز برئا�سة الوكيل وع�ضوية كل من :
نائبا للرئي�س .
�أ  -مدير عام املركز
ب  -مدير عام البعثات .
ج  -مدير عام كليات العلوم التطبيقية .
د  -مدير عام اجلامعات والكليات اخلا�صة .
هـ  -ممثل عن وزارة ال�صحة .
و  -ممثل عن وزارة القوى العاملة .
ز  -ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم .
ح  -ممثل عن م�ؤ�س�سات التعليم العاىل اخلا�صة يتم اختياره �سنويا بالتناوب .
وللجن ــة اال�ستعان ــة مب ــن ت ــراه منا�سبـ ــا م ــن ذوى اخلبـ ــرة واالخت�ص ــا�ص للم�شارك ــة فـى
�أعمالهـا �أو حل�ضور اجتماعاتها  ،دون �أن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة .
املـــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة مبا ي�أتى :
�أ  -درا�سة �سيا�سات القبول مب�ؤ�س�سات التعليم العاىل .
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ب  -اقرتاح �سبل وو�سائل تب�سيط وتطوير �إجراءات القبول مب�ؤ�س�سات التعليم العاىل .
ج  -تقدمي املقرتحات وامل�شورة التى تهدف �إىل تطوير نظام العمل مبركز القبول
املوحد ورفع كفاءته .
هـ  -درا�سة �أية مو�ضوعات تت�صل ب�أى من االخت�صا�صات ال�سابقة .
املـــادة ( ) 4
ال يجوز لأية م�ؤ�س�سة تعليم عال حكومية قبول �أى طالب خارج نظام القبول املوحد .
املـــادة ( ) 5
ينظم دليل الطالب الذى ي�صدره املركز كافة �إجراءات و�آليات و�ضوابط القبول .
املـــادة ( ) 6
ي�شرتط لقبول الطالب للت�سجيل فى �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العاىل احلكومية �أو فى
برامج درا�سية مدعومة من قبل احلكومة �أو فى منح داخلية �أو خارجية من خالل املركز
�أن تتوافر فيه ال�شروط الآتية :
�أ � -أن يكون عمانى اجلن�سية .
ب � -أن يكون حا�صال على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله لذات العام الذى يتقدم فيه
للت�سجيل .
ج � -أال يزيد عمره على ( )25عاما فى الأول من �أكتوبر من ذات العام الذى يتقدم فيه
للت�سجيل .
املـــادة ( ) 7
يقوم املركز بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده �إلكرتونيا بكافة البيانات
ال�شخ�صية للطالب العمانيني الدار�سني بال�سلطنة واحلا�صلني على دبلوم التعليم العام
مبدار�س التعليم العام احلكومية واخلا�صة واملعاهد الإ�سالمية وكلية احلر�س ال�سلطانى
التقنية  ،على �أن ت�شمل تلك البيانات  ،اال�سم والعنوان ورقم البطاقة ال�شخ�صية وتاريخ
امليالد واجلن�س واملدر�سة املنت�سب �إليها ورقم الهاتف النقال وعنوان الربيد الإلكرتونى
والدرجات احلا�صل عليها و�أية معلومات �أخرى تتوافر لديها ويطلبها املركز .
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املـــادة ( ) 8
على الطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله من خارج ال�سلطنة �إدخال
بياناته ال�شخ�صية عن طريق �صفحة البيانات ال�شخ�صية املخ�ص�صة لذلك فى نظام القبول
الإلكرتونى .
املـــادة ( ) 9
على وزارة الرتبية والتعليم تزويد املركز باملواد الدرا�سية امل�ستحدثة لل�صف الثانى ع�شر
فى مدار�س التعليم العام واخلا�ص  ،ويقوم املركز مبوافاة م�ؤ�س�سات التعليم العاىل بها .
املـــادة ( ) 10
على كل م�ؤ�س�سة تعليم عال االلتزام بالآتى :
�أ  -توفري كافة البيانات واملعلومات اخلا�صة بها للمركز �إلكرتونيا باللغتني العربية
والإجنليزية فى موعد �أق�صاه � 31أكتوبر من كل عام جامعى  ،مع مراعاة حتديثها
باللغتني العربية والإجنليزية خالل ذات املدة على �أن تت�ضمن الآتى :
(ا�سم امل�ؤ�س�سة  ،الربامج الدرا�سية والتخ�ص�صات املتوفرة لديها  ،متطلبات
القبول لكل برنامج درا�سى  ،نوع امل�ؤهل الدرا�سى  ،طريقة ح�سم التعادل  ،مكان
الدرا�سة  ،عدد املقاعد املتوفرة فى كل تخ�ص�ص � ،أية معلومات �أخرى متعلقة
بالربامج الدرا�سية املعتمدة لذات العام اجلامعى ) .
ب  -ن�شــر �أيــة بيان ــات �إ�ضافي ــة جديــدة الحقــة علــى التاريــخ امل�شـار �إليـه بالبنـد ال�سابـق
بالتن�سيق مع املركز وعلى نفقتها اخلا�صة فى ثالث �صحف حملية �إحداها باللغة
الإجنليزية وملدة ثالثة �أيام متتالية على الأقل .
ج  -حتديد املوظف الذى ميثلها فى التعامل مع املركز مع بيان عنوانه ورقم الهاتف
والفاك�س والربيد الإلكرتونى اخلا�ص به  ،و�إعالم املركز ب�أى تغيري يطر�أ فى هذا
ال�ش�أن .
د � -إعالم الطالب عن طريق و�سائل الإعالم بالفرتة التى يحددها املركز ال�ستكمال
�إجراءات الت�سجيل لديها .
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هـ � -إعـ ــالم املركـ ـ ــز �إلكرتونيـ ــا ب�أ�سمـ ــاء و بيان ـ ــات الط ــالب الذيـ ــن قامـ ــوا با�ستكم ـ ــال
�إجــراءات الت�سجيل  ،والذين مل يكملوا �إجراءات الت�سجيل لديها  ،وبعدد املقاعد
ال�شاغرة فى كل برنامج درا�سى � -إن وجدت  -وذلك فى املواعيد التى يحددها
املركز �سنويا .
املـــادة ( ) 11
على املركز تزويد موقعه االلكرتونى بكافة البيانات واملعلومات عن الربامج الدرا�سية
املطروحة و�إجراءات التقدم لها مع حتديثها �أوال ب�أول .
املـــادة ( ) 12
على جميع الطالب احلا�صلني على دبلوم التعليم العام �أو مـا يعادله من داخل ال�سلطنـة
�أو خارجها تقدمي طلبات االلتحاق �إلكرتونيا عن طريق نظام القبول الإلكرتونى  ،ويجوز
للطالب احلا�صلني على دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله من داخل ال�سلطنة  ،تقدمي طلبات
االلتحاق عن طريق نظام خدمة الر�سائل الق�صرية من خالل الهاتف النقال .
املـــادة ( ) 13
يتحمل الطالب امل�س�ؤولية القانونية عن �صحة بياناته ال�شخ�صية امل�سجلة فى نظام القبول
الإلكرتونى الواردة من وزارة الرتبية والتعليم � ،أو وزارة التنمية االجتماعية �إذا كان من
�ضمن فئتى ال�ضمان االجتماعى �أو الدخل املحدود بح�سب الأحوال  ،وفى حالة وجود �أى
خط�أ �أو تغيري فى تلك البيانات عليه مراجعة اجلهة املعنية و�إبالغ املركز بذلك قبل �آخر
موعد للت�سجيل .
املـــادة ( ) 14
على م�ؤ�س�سة التعليم العاىل اتباع الإجراءات الآتية :
�أ  -ا�ستالم جميع الوثائق اخلا�صة بالطالب والت�أكد من �صحتها .
ب � -إعطاء الطالب ما يثبت �أنه قام ب�إجراءات الت�سجيل املطلوبة وخالل املواعيد املحددة
لذلك .
ج � -إ�شعار املركز بت�سجيل الطالب املقبولني بها وذلك باعتماد ت�سجيل الطالب بنظام
القبول الإلكرتونى .
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املـــادة ( ) 15
يقوم املركز ب�إجراء فرز مبدئى بعد انتهاء فرتة الت�سجيل بنظام القبول الإلكرتونى وفق
نتائج دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله للف�صل الدرا�سى الأول � -إن وجدت  -وذلك ليت�سنى
للمركز تزويد م�ؤ�س�سات التعليم العاىل مب�ؤ�شرات عن الطالب الذين ميكن قبولهم فى
خمتلف الربامج الدرا�سية .
املـــادة ( ) 16
يقوم املركز بفرز طلبات االلتحاق بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله وذلك
وفقا لنتائج املعدل التناف�سى للطالب  ،و�أولويات رغباتهم فى االلتحاق بالربامج الدرا�سية
املتاحة .
املـــادة ( ) 17
يقوم املركز بتحديد املقاعد الدرا�سية لطالب الدور الثانى بعد ظهور نتائجهم وذلك وفق
املعدالت التناف�سية لآخر طالب مت قبوله فى �أى برنامج من الربامج الدرا�سية التى قام
طالب الدور الثانى باختيارها .
املـــادة ( ) 18
يقوم املركز بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم العاىل ب�ش�أن تخ�صي�ص مقاعد درا�سية لطالب
الدور الثانى امل�ستحقني لها  ،و�إن تعذر توفر مقعد فى �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات يخري الطالب
�إما مبنحه مقعدا فى م�ؤ�س�سة �أخرى �أو االنتظار لل�سنة التى تليها ليح�صل على املقعد
املخ�ص�ص له .
املـــادة ( ) 19
مينح الطالب عر�ضا واحدا مبقعد درا�سى وفقا ملا ي�أتى :
�أ � -أعلى رغبة يكون م�ستحقا لها ح�سب معدله التناف�سى فى الربنامج الدرا�سى .
ب  -عدد املقاعد املتاحة �أو املتوفرة فى ذلك الربنامج الدرا�سى .
املـــادة ( ) 20
يقوم املركز بعر�ض املقعد على الطالب و�إخطاره ب�آخر موعد لقبول العر�ض وا�ستكمال
�إجراءات الت�سجيل مب�ؤ�س�سة التعليم العاىل املر�شح للقبول بها .
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املـــادة ( ) 21
فى حالة عدم قيام الطالب بقبول املقعد املعرو�ض عليه �أو قبوله دون �إنهاء �إجراءات
الت�سجيل مب�ؤ�س�سة التعليم العاىل املر�شح للقبول بها خالل الفرتة املحددة  ،يتم �سحب
املقعد تلقائيا وعر�ضه على طالب �آخر تنطبق عليه �شروط االلتحاق واملت�صدر لقائمة
االنتظار بذات الربنامج الدرا�سى .
املـــادة ( ) 22
�إذا توفرت مقاعد �شاغرة فى برنامج درا�سى ما وطلبت م�ؤ�س�سة التعليم العاىل �شغل هذه
املقاعد يتم �شغلها من قوائم االنتظار املحددة لذلك الربنامج .
املـــادة ( ) 23
�إذا قام الطالب بالت�سجيل مب�ؤ�س�سة التعليم العاىل التى قبل بها  ،يكون غري ملزم بقبول
�أى عر�ض �آخر قد يعر�ض عليه الحقا  ،ف�إذا مل ي�ؤكد الطالب رغبته فى العر�ض اجلديد
يظل العر�ض ال�سابق باقيا و�ساريا � ،أما �إذا قام الطالب بقبول العر�ض اجلديد �سقط حقه
فى العر�ض ال�سابق تلقائيا .
املـــادة ( ) 24
على م�ؤ�س�سة التعليم العاىل احلكومية قبول الطالب فى حالة عدم قيامها با�ستكمال
�إجراءات ت�سجيله فى املواعيد املحددة لذلك .
املـــادة ( ) 25
على م�ؤ�س�سة التعليم العاىل اخلا�صة حتمل كامل تكلفة درا�سة الطالب املقبول للدرا�سة
فيها طبقا لنوع البعثة �أو املنحة التى قبل بها فى حالة عدم قيامها با�ستكمال �إجراءات
ت�سجيله فى املواعيد املحددة لذلك .
املـــادة ( ) 26
على الطالب احلا�صل على ال�شهادة املعادلة لدبلوم التعليم العام اعتماد �شهادته من وزارة
الرتبية والتعليم قبل تقدميها �إىل م�ؤ�س�سة التعليم العاىل املقبول بها .
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املـــادة ( ) 27
على م�ؤ�س�سة التعليم العاىل الت�أكد من اعتماد ال�شهادات املعادلة لدبلوم التعليم العام من
قبل اجلهات املخت�صة داخل ال�سلطنة وخارجها قبل �إنهاء �إجراءات الت�سجيل .
املـــادة ( ) 28
على املركز خماطبة م�ؤ�س�سات التعليم العاىل لإعادة النظر فى متطلبات الربامج الدرا�سية
التى بها �شواغر وال تتوفر لها قوائم انتظار .
املـــادة ( ) 29
على م�ؤ�س�سة التعليم العاىل تزويد املركز بالربامج الدرا�سية اجلديدة التى مل يعلن عنها
فى دليل الطالب  ،مع تو�ضيح متطلبات كل برنامج درا�سى و�شروط االلتحاق والعدد
املطلوب لكل برنامج ومكان الدرا�سة و�أية معلومات �أخرى تهم الطالب .
املـــادة ( ) 30
على املركز الإعالن عن الربامج اجلديدة بعد ح�صوله على ما يفيد ذلك من م�ؤ�س�سة
التعليم العاىل  ،وتتكفل تلك امل�ؤ�س�سة بتحمل تكلفة ذلك الإعالن .
املـــادة ( ) 31
فى حالة وجود مقاعد �شاغرة �أو جديدة بعد االنتهاء من فرتة الفرز  ،يجوز للمركز  -وبدون
�إعالن  -ت�سكني الطالب الذى مل يلتحق ب�أية م�ؤ�س�سة تعليم عال والذى تنطبق عليه
ال�شروط املطلوبة وفق �أعلى املعدالت التناف�سية .
املـــادة ( ) 32
ال يج ــوز للطالــب خ ــالل الف�ص ــل الدرا�س ــى الأول م ــن االلتح ــاق بالدرا�س ــة القيـ ــام ب ـ ـ�أى
من الإجراءات الآتية :
�أ  -االنتقال من م�ؤ�س�سة تعليم عال حكومية مل�ؤ�س�سة تعليم عال حكومية �أخرى .
ب  -االنتقال من م�ؤ�س�سة تعليم عال خا�صة مل�ؤ�س�سة تعليم عال حكومية .
ج  -االنتقال من تخ�ص�ص لتخ�ص�ص �آخر فى ذات م�ؤ�س�سة التعليم العاىل .
د  -االنتقال من م�ؤ�س�سة تعليم عال خا�صة مل�ؤ�س�سة تعليم عال خا�صة �إذا كان حا�صال
على برنامج درا�سى مدعوم من قبل احلكومة .
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ويجوز االنتقال بعد انتهاء الف�صل الدرا�سى الأول وفق الأنظمة املتبعة فى كل م�ؤ�س�سة
تعليم عال .
املـــادة ( ) 33
يجوز للطالب الدار�س على نفقته اخلا�صة فى �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العاىل اخلا�صة
داخل ال�سلطنة املطالبة ب�أن تكون البعثة الدرا�سية الداخلية التى يح�صل عليها فى ذات
امل�ؤ�س�سة املقيد بها .
املـــادة ( ) 34
على م�ؤ�س�سة التعليم العاىل اخلا�صة �إعادة الر�سوم الدرا�سية للطالب الذى يدر�س بها على
نفقته اخلا�صة �إذا ح�صل على عر�ض �آخر مدعوم من قبل احلكومة طبقا لنظام القبول
املوحد ب�شرط �أال تزيد مدة درا�سته بتلك امل�ؤ�س�سة على �شهرين .
املـــادة ( ) 35
يجوز للمركز �إيجاد فر�ص منا�سبة للطالب الذين مل يح�سنوا اختيار الربامج الدرا�سية ،
وذلك بالتن�سيق امل�سبق مع م�ؤ�س�سات التعليم العاىل وفق الفر�ص والإمكانات املتاحة ،
وذلك فى احلاالت الآتية :
�أ  -الطالب الذى ح�صل على منحة �أو بعثة جزئية �ضمن اختياراته الأوىل ور�أى
بعد ذلك �أنه ال يرغب فى ذلك الربنامج الدرا�سى .
ب  -الطالــب الــذى لــم يوفــق فــى احل�صول علـى �أى برنامـج درا�سـى رغـم ح�صولـه
على درجات عالية فى دبلوم التعليم العام �أو ما يعادله .
املـــادة ( ) 36
ت�شكل بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه جلان للعمل باملركز على النحو الآتى :
�أ  -جلنة ملراجعة ومطابقة بيانات الطالب احلا�صلني على ال�شهادات املعادلة لدبلوم
التعليم العام ونتائجهم الدرا�سية �سنويا .
ب  -جلنـة للرد على اال�ستف�سارات التى ترد �إلــى املركز �أثناء فرتات تعديل الرغبات ،
والفرز  ،وعرو�ض املقاعد .
ج  -جلنة للبت فى التظلمات املقدمة من الطالب فى املواعيد املحددة .
كما يجوز ت�شكيل جلان �أخرى �إذا دعت احلاجة لذلك .
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املـــادة ( ) 37
لذوى ال�ش�أن التظلم كتابيا �أو �إلكرتونيا �إىل جلنة التظلمات خالل ع�شرة �أيام من تاريخ
انتهاء الفرتة املحددة لكل مرحلة من املراحل الآتية :
�أ  -الت�سجيل بنظام القبول الإلكرتونى .
ب  -تغيري الربامج الدرا�سية .
ج  -عرو�ض املقاعد الدرا�سية .
املـــادة ( ) 38
على املركز تزويد جلنة التظلمات بكافة البيانات التى تطلبها  ،ويجوز لها اال�ستعانة مبن
تراه منا�سبا  ،على �أن يتم البت فى تلك التظلمات قبل نهاية �شهر يناير من كل عام .
املـــادة ( ) 39
يكون قرار جلنة التظلمات نهائيا وواجب النفاذ فور �صدوره .
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