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 الهيئة العُمانية لالعتماد األكاديمي

  
 

 دعوة عامة للتقدم بطروحات ومالحظات 

 

ل
َّ
الدولية بالكلية  العام التأسيس يتدقيق جودة البرنامج  فريقالهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي  تشك

قيق جودة دت لعمليةتخضع  كافة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمانعلما بأن ، واإلدارة للهندسة

وكذلك  هذه البرامج.وتهدف عملية التدقيق إلى إطالع الجمهور عن جودة . ةالعامة التأسيسي هاامجبر 

تشمل و  .في التعليم العاليعلى تهيئة الطلبة لالنخراط في البرامج التخصصية هذه املؤسسات مساعدة 

وثيقة فض ي إلى ت اتاملؤسس اتجريه عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيس ي العام دراسة ذاتية شاملة

 مراجعة خارجية يقوم بها ا عمليةتتبعه ،الدراسة الذاتية الخاصة بتدقيق جودة البرنامج التأسيس ي العام

نشر  عن هذه سفر عملية املراجعةتو  .خارجي تشكله الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي دقيقفريق ت

 . جودة البرنامج التأسيس ي العامتدقيق تقرير 
 

 ةول  هممالةظات املهتمين إلبداءفتوةة إلى كل امل دعوةهذه اليوجه  ه، فإنوكجزء من عمل فريق التدقيق

أن  علىواإلدارة بالكلية الدولية للهندسة بتدقيق جودة البرنامج التأسيس ي العام صلة الذات  املسائل

 مستوفية للشروط التالية: همطروةاتتكون 
 

  كترونيااللالبريد عن طريق  جارجي تشوغ /لةفاضإلى ال يتم إرسال الطرحأن 

(@oaaa.gov.omgargi) (م2020 مارس 27) في موعد أقصاه . 

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

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

 مجهولة املصدر. الةظات م

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

 ذلك ضروريا. الفريق  رأىإذا  دقيقالت

  يمكن أن  والتي لكلية الدولية للهندسة واإلدارة،امن عمل أن تتناول هذه الطروةات جوانب

في هذه جودة البرنامج التأسيس ي العام  ةول تساعد فريق التدقيق على التوصل إلى استنتاجات 

أن فريق  ةيثيتضمنه هذا الطرح،  دعاءا دقيقة تدعم أي أدلةبد أن تتضمن  . والةكليال

 االعتبار.عين ب غير املدعمة وأ لن يأخذ التصريحات أو االدعاءات الغامضة واملبهمة دقيقالت
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 أو شكوى فردية  كون محتوى ين ال أ 
ً
 شخصيا

ً
ما

ّ
تستهدف أشخاصا محددين في الطرح تظل

  لتدقيقن فريق اإذ أ ،املؤسسة
ً
مات الشخصية.لليس مفّوضا

ّ
 لنظر في الشكاوى والتظل

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

 من هذا التحديد.للطرح  املصاةبةاألدلة والقرائن 

 

إلى االستفادة  سيسعى الفريقةيث أن ، بسرية تامةجميع هذه الطروةات مع  دقيقالتفريق يتعامل سو 

 تدقيق جودة البرنامج التأسيس ي العامألغراض من املعلومات الواردة في هذه الطروةات واملالةظات 

 ولن يعَمد للكشف عن مصدرها. ، فقط

 

 ايكون جزءسالطروةات، فإن ذلك  هذهلبحث في أةد املواضيع التي تثيرها ا دقيقفريق التوفي ةال قرر 

لن  دقيقفي تفاصيل شكوى معينة. كما أن فريق الت اخوض ، وليسإجمالي على نحودقيق التمن عملية 

  . بهذه الطروةات املتقدمين علىيرد 

 

طلبتها ل يمكنبهذا الخصوص،   الكلية الدولية للهندسة واإلدارةات وللمزيد من املعلومات ةول استعداد

  ( أو البريد اإلليكتروني24512006املقبالي على هاتف رقم ) حسين بن علي/  بالدكتور  االتصالموظفيها و 

Hussein@icem.gov.om .  الهيئة الُعمانية لالعتماد ولإلجابة على التساؤالت العامة بخصوص

بالدكتور/ علي االتصال  باإلمكان ،ةالعام ةيق جودة البرامج التأسيسيقتدأو عملية  ديمياألكا

  . www.oaaa.gov.om:هيئةكتروني للااللزيارة املوقع أو  24121605رقم الهاتف  على، الحسناوي 
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