
اجلريدة الر�سمية العدد )1202(

وزارة التعليـم العالـي

قـرار وزاري

رقـم 2017/65

باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة لنظـام القبـول املوحـد

ا�صتنـــادا اإىل املر�صــوم ال�صلطاين رقم 2002/6 بتحديـــد اخت�صا�صـــات وزارة التعليـــم العالــي 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2005/104 باإن�صاء مركز القبول املوحد ، 

واإىل الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2011/8 ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد ، املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

تلغى الالئحة التنظيمية لنظام القبول املوحد امل�صار اإليها ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة 

املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�صدر فـي : 27 من رم�صــــــــــان 1438هـ

املوافــــق : 22 من يونيـــــــــــــو 2017م

 د . راوية بنت �صعود البو�صعيدية

 وزيـــــــــــــــــرة التعليـــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــي
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الالئحـة التنظيميـة لنظـام القبـول املوحـد

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر : 

الــوزارة : 

وزارة التعليم العايل . 

الوزيـــر : 

وزير التعليم العايل . 

الوكيــل : 

وكيل الوزارة . 

املركــــز : 

مركز القبول املوحد . 

املوؤ�ص�صــة : 

موؤ�ص�صة تعليم عال حكومية ، اأو خا�صة ، تقدم برامج اأكادميية اأو تقنية اأو مهنية للح�صول 

على موؤهل بعد دبلوم التعليم العام اأو ال�صهادة الأجنبية اأو الدولية . 

اجلهـة املمولـة : 

كل جهة تقوم بتمويل درا�صة الطلبة لربامج اأكادميية فـي املوؤ�ص�صات . 

نظـام القبـول املوحـد : 

الربنامج امل�صتخدم فـي املركز لت�صجيل وقبول الطلبة املتقدمني لدرا�صة الربامج املطروحة 

فـي املوؤ�ص�صة . 

دليـل الطالـب : 

كتيـــب ي�صــــدره املركـــــز فـي كــــل عــــام درا�صــــي للتعريـــــف بنظامـــــه ، والربامـــــج الأكادمييـــــة 

التي تطرحها املوؤ�ص�صة ، وينظم اآليات و�صوابط ومواعيد الت�صجيل والقبول والتظلم . 

دبلـوم التعليـم العـام : 

ال�صهـــادة التي متنحهـــا وزارة الرتبيـــة والتعليـــم للطالــب الذي اأنهــى درا�صتــه فـي ال�صــف 

الثاين ع�صر بنجاح . 
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ال�صهـادة الأجنبيـة : 

املوؤهل املعادل لدبلوم التعليم العام ، الذي يح�صل عليه الطالب بعد اإكمال برنامج درا�صي 

بنجاح . 

ال�صهـادة الدوليـة : 

املوؤهل املعادل لدبلوم التعليم العام ، الذي يح�صل عليه الطالب بعد اإكمال برنامج درا�صي 

على م�صتوى دويل ، واجتيازه لالمتحانات املعدة لذلك . 

الطالـــب : 

كل من يح�صل على دبلوم التعليم العام ، اأو ال�صهادة الأجنبية ، اأو الدولية . 

الربنامــج : 

 ، الدرا�صة  ، ومكان  املوؤهل  ، ونوع  التخ�ص�ض  ، ويت�صمن  املوؤ�ص�صة  برنامج درا�صي تطرحه 

وعدد املقاعد الدرا�صية ، وغريها . 

متطلبـات التقـدم للربنامـج : 

احلد الأدنى من ال�صروط الواجب توافرها فـي املواد الدرا�صية ودرجات الطالب ، وغريها 

من ال�صروط التي حتددها املوؤ�ص�صة اأو اجلهة املمولة . 

املعـدل التناف�صـي : 

املعدل الذي يحت�صبه نظام القبول املوحد للطالب فـي اأثناء الفرز الإلكرتوين ، وفقا ملا هو 

من�صو�ض عليه فـي دليل الطالب . 

قائمـة النتظـار للربنامـج : 

قائمة بالطلبة املتقدمني لربنامج موؤهلني له ، ومل يقبلوا فيه ب�صبب �صغل العدد املحدد 

له من املقاعـــد ، وفـي حال �صغـــر اأحد املقاعـــد يتم �صغلهـــا من هذه القائمـــة ح�صـب املعـــدل 

التناف�صي الأعلى . 

املـــادة ) 2 (

ل يجوز لأي موؤ�ص�صة حكومية قبول اأي طالب اإل عن طريق املركز . 
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املـــادة ) 3 (

ي�صرتط لقبول ت�صجيل الطالب فـي نظام القبول املوحد الآتي : 

 اأ - اأن يكون عماين اجلن�صية . 

ب - اأن يكون حا�صال على دبلوم التعليم العام ، اأو ال�صهادة الأجنبية ، اأو الدولية للعام 

ذاته الذي يتقدم فيه للت�صجيل . 

ج - األ يزيد عمره على )25( خم�صة وع�صرين عاما فـي الأول من اأكتوبر فـي العام 

ذاته الذي يتقدم فيه للت�صجيل . 

املـــادة ) 4 (

على الطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام ، اأو ال�صهادة الأجنبية ، اأو الدولية الراغب 

فـي اللتحاق باملقاعد الدرا�صية احلكومية ، اأو من اجلهات املمولة فـي املوؤ�ص�صة ، تقدمي 

طلب اللتحاق فـي نظام القبول املوحد من خالل تعبئة ال�صتمارة الإلكرتونية ، مت�صمنا 

اختياراته من الربامج التي يرغب فـي درا�صتها ، وذلك فـي املوعد الذي يحدده املركز . 

املـــادة ) 5 (

على الطالب احلا�صل على ال�صهادة الأجنبية اأو الدولية من داخل ال�صلطنة اأو خارجها ، 

 ، املوحد  القبول  نظام  فـي  لذلك  املخ�ص�صة  البيانات  �صفحة  طريق  عن  بياناته  اإدخال 

وتزويد املركز اإلكرتونيا بالوثائق املذكورة فـي دليل الطالب فـي الوقت املحدد . 

املـــادة ) 6 (

على الطالـــب احلا�صـــــل على ال�صهـــــادة الأجنبيـــــة اأو الدوليـــــة معادلـــــة �صهادتـــــه من وزارة 

الرتبية والتعليم - اإن تطلب الأمر ذلك - قبل تقدميها اإىل املركز . 

املـــادة ) 7 (

يتحمل الطالب م�صوؤولية �صحة البيانات امل�صجلة فـي نظام القبول املوحد . 

املـــادة ) 8 (

يجـــوز للطالب الدار�ض باأنظمة التعليـــم غري النظاميـــة ، الذي تنطبـــق عليـــه ال�صـــروط 

املن�صو�ض عليها فـي املـــادة )3( من هذه الالئحة ، التقدم للربامج ، واإذا كان الطالب يعمل 

فـي اإحدى اجلهات احلكومية اأو اخلا�صة فعليه اإح�صار ما يثبت موافقة جهة عمله على 

تفرغه للدرا�صة تفرغا كامال . 
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املـــادة ) 9 (

يقوم املركز بالتن�صيق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده اإلكرتونيا بكافة بيانات الطلبة 

العمانيني الدار�صني بال�صلطنة واحلا�صلني على دبلوم التعليم العام ، على اأن ت�صمل تلك 

اإليها  املنت�صب  واملدر�صة  واجلن�ض  امليالد  وتاريخ  املدين  والرقم  والعنوان  ال�صم  البيانات 

ورقم الهاتف النقال وعنوان الربيد الإلكرتوين والدرجات احلا�صل عليها ، واأي معلومات 

اأخرى تتوافر لديها ويطلبها املركز ، فـي املواعيد املتفق عليها . 

املـــادة ) 10 (

يقـــوم املركـــز بالتن�صيـــق مع وزارة الرتبية والتعليم لتزويده باملواد الدرا�صيـــة امل�صتحدثــة 

لل�صف الثاين ع�صر فـي مدار�ض التعليم العام واخلا�ض . 

املـــادة ) 11 (

على املركز تزويد موقعه الإلكرتوين بكافة البيانات واملعلومات عن الربامج املطروحة ، 

واإجراءات التقدم لها ، مع حتديثها با�صتمرار . 

املـــادة ) 12 (

تلتزم املوؤ�ص�صة فـي كل عام اأكادميي بالآتي : 

اأ - توفري كافة البيانات واملعلومات التي يطلبها املركز اإلكرتونيا باللغتني العربية 

والإجنليزية فـي موعد اأق�صاه )31( احلادي والثالثني من اأكتوبر من كل عام 

اأكادميي ، مع مراعاة حتديثها باللغتني العربية والإجنليزية خالل املدة ذاتها 

على اأن تت�صمن الآتي : )ا�صم املوؤ�ص�صة ، والربامج الأكادميية التي تنوي طرحها ، 

ومعيار   ، املوؤهل  ونوع   ، برنامج  لكل  القبول  ومتطلبات   ، لتخ�ص�صاتها  وو�صفا       

املفا�صلة فـي حال احل�صول على معدلت تناف�صية مت�صاوية ، ومكان الدرا�صة ، 

اأخرى متعلقة  واأي معلومات   ، املتوفرة فـي كل برنامج  الدرا�صية  املقاعد  وعدد 

بالربامج املعتمدة للعام الأكادميي ذاته( . 

املحدد  التاريخ  على  لحقة  جديدة  اإ�صافية  برامج  اأو  بيانات  باأي  املركز  تزويد   - ب 

بالبند )اأ( على اأن يعلن عنها املركز فـي موقعه الإلكرتوين ، اأو يعلن عنها فـي 

ال�صحف املحلية على نفقة املوؤ�ص�صة اأو اجلهة املمولة . 
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ورقم  بيان عنوانه  املركز مع  التعامل مع  فـي  لتمثيلها  اأكرث  اأو  اختيار موظف   - ج 

تغيري  باأي  املركز  واإعالم   ، به  اخلا�ض  الإلكرتوين  والربيد  والفاك�ض  الهاتف 

يطراأ فـي هذا ال�صاأن . 

د - التوا�صل مع الطلبة واإبالغهم بالفرتة التي يحددها املركز ل�صتكمال اإجراءات 

الت�صجيل لديها . 

هـ - تزويـــد املركـــز اإلكرتونيـــا باأ�صمـــاء جميـــع الطلبـــة �صـــواء الذيـــن اأنهــوا اإجـــراءات 

الت�صجيل اأو الذين مل ينهوها ، وبعدد املقاعد الدرا�صية ال�صاغرة فـي كل برنامج 

- اإن وجدت - وذلك فـي املواعيد التي يحددها املركز �صنويا . 

املـــادة ) 13 ( 

ت�صكل بقرار من الوزير جلنة تن�صيق القبول باملركز برئا�صة الوكيل ، وع�صوية كل من : 

 اأ - مدير عام املركز                                                              نائبا للرئي�ض . 

ب - مدير عام البعثات . 

ج - مدير عام كليات العلوم التطبيقية . 

د - مدير عام اجلامعات والكليات اخلا�صة . 

هـ - ممثل عن وزارة ال�صحة . 

و - ممثل عن وزارة القوى العاملة . 

ز - ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم . 

ح - ممثل عن جامعة ال�صلطان قابو�ض . 

ط - ممثـل عن موؤ�ص�صـات التعليـم العايل اخلا�صـة يتـم اختيـاره بالتنـاوب . 

ي - مدير دائرة القبول                                                                 مقــــــررا . 

جتتمع اللجنة بدعوة من الرئي�ض اأو نائبه فـي حالة غيابه اأو وجود مانع يحول دون رئا�صته 

الجتمـــاع كلمــا دعـــت احلاجـــة اإىل ذلـك ، ول يكـــون الجتمــاع �صحيحـــا اإل بح�صــور اأغلــب 

اأع�صائها على اأن يكون من بينهم رئي�ض اللجنة اأو نائبه ، وت�صدر قرارات اللجنة باأغلبية 

الأع�صاء احلا�صرين ، وعند ت�صاوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع . 

وللجنة ال�صتعانة مبن تراه منا�صبا من ذوي اخلربة والخت�صا�ض للم�صاركة فـي اأعمالها 

اأو حل�صور اجتماعاتها ، دون اأن يكون له حق الت�صويت على قرارات اللجنة . 
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املـــادة ) 14 (

تخت�ض جلنة تن�صيق القبول باملركز بالآتي : 

 اأ - درا�صة �صيا�صات القبول باملوؤ�ص�صة . 

ب - تقدمي املقرتحات التي تهدف اإىل تطوير نظام العمل باملركز واإجراءات القبول 

باملوؤ�ص�صة . 

ج - درا�صة اأي مو�صوعات اأخرى بناء على طلب الوزير . 

املـــادة ) 15 (

ت�صكل بقرار من الوزير فـي كل عام اأكادميي جلنة للبت فـي التظلمات املقدمة من الطلبة 

على قرارات املركز ح�صب املواعيد املحددة باملـــادة )16( من هذه الالئحة ، على اأن يكون 

رئي�ض جلنة البت فـي التظلمات ، واأع�صاوؤها من خارج الوزارة ، واأن يكون املقرر من املركز . 

وجتتمع اللجنة بدعوة من رئي�صها ، ول يكون الجتماع �صحيحا اإل بح�صور اأغلب اأع�صائها ، 

على اأن يكون من بينهم رئي�ض اللجنة ، وت�صدر قرارات اللجنة باأغلبية الأع�صاء احلا�صرين ، 

تراه  ال�صتعانة مبن  وللجنة   ، الرئي�ض  الذي منه  الأ�صوات يرجح اجلانب  ت�صاوي  وعند 

منا�صبا من ذوي اخلربة والخت�صا�ض للم�صاركة فـي اأعمالها اأو حل�صور اجتماعاتها ، دون 

اأن يكون له �صوت معدود . 

وعلى اللجنة اإعداد تقرير نهائي باأعمالها يرفع اإىل الوكيل ، مت�صمنا النتائج التي تو�صلت 

اإليها اللجنة . 

املـــادة ) 16 (

يجوز للطلبة التظلم اإىل جلنة التظلمات خالل ) 5 ( خم�صة اأيام من تاريخ انتهاء الفرتة 

املحددة لكل مرحلة من املراحل الآتية : 

 اأ - الت�صجيل بنظام القبول املوحد . 

ب - تعديل الرغبات من الربامج الدرا�صية . 

ج - عرو�ض املقاعد الدرا�صية . 
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املـــادة ) 17 (

تكون قرارات جلنة التظلمات نهائية ، وم�صببة ، وفـي حال عدم البت فـي التظلم بعد م�صي 

)14( اأربعة ع�صر يوما من تقدميه يعد مبثابة رف�ض له . 

املـــادة ) 18 (

يجري املركز فرزا مبدئيا بعد انتهاء فرتة الت�صجيل بنظام القبول املوحد وفق نتائج دبلوم 

واجلهات  املوؤ�ص�صات  بتزويد  املركز  يقوم  اأن  على   ، الأول  الدرا�صي  للف�صل  العام  التعليم 

املمولة مبوؤ�صرات عن الطلبة الذين ميكن قبولهم فـي خمتلف الربامج ، ويتم الفرز وفق 

اختيارات الطلبة فـي فرتة الت�صجيل . 

املـــادة ) 19 (

مينح الطالب عر�صا واحدا مبقعد درا�صي وفقا ملا ياأتي : 

اأ - اأول خيـــــار يكـــون م�صتحقـــا لــه ح�صـــــب معدلـــــه التناف�صـــي فـي الربنامـــــج مقارنـــــة 

باملتقدمني الآخرين . 

ب - عدد املقاعد املتوفرة فـي ذلك الربنامج . 

املـــادة ) 20 (

، وذلك  يقوم املركز بالفرز الأول لطلبات اللتحاق بعد ظهور نتائج دبلوم التعليم العام 

وفقا لنتائج املعدل التناف�صي للطلبة ، واأولويات خياراتهم من الربامج واأعداد املقاعد . 

املـــادة ) 21 ( 

يعــــر�ض املركــــز املقعـــد الدرا�صي على الطالـــب ، ويخطــره باآخـــر موعـــد لقبـــول العــــر�ض ، 

وا�صتكمال اإجراءات الت�صجيل باملوؤ�ص�صة املقبول بها ، وذلك فـي املواعيد التي يعلنها املركز 

على موقعه الإلكرتوين . 

املـــادة ) 22 ( 

فـي حالـــة عدم قيــام الطالــب بقبــول املقعــد الدرا�صي املعـــرو�ض عليـــه اأو قبولــه دون اإنهـــاء 

اإجراءات الت�صجيل باملوؤ�ص�صة املقبول بها خالل الفرتة املحددة ، يتم �صحب املقعد تلقائيا ، 

ويعر�ض على طالب اآخر ، على اأن تراعى اأولوية الرتتيب فـي قائمة النتظار . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1202(

املـــادة ) 23 ( 

يجوز للطالب احلا�صل على دبلوم التعليم العام اأو ال�صهادة الأجنبية اأو الدولية ، والذي 

بداأ الدرا�صة على نفقته اخلا�صة فـي اإحدى املوؤ�ص�صات اخلا�صة داخل الدولة ، تقدمي طلب 

باأن تكون البعثة الدرا�صية الداخلية التي ح�صل عليها من خالل نظام القبول املوحد فـي 

الفرز الثاين باملوؤ�ص�صة ذاتها املقيد بها ، اإذا كان معدله التناف�صي ي�صمح بذلك ، وبالتن�صيق 

مع اجلهة املخت�صة بالوزارة . 

املـــادة ) 24 (

يجب على املوؤ�ص�صة اتباع الإجراءات الآتية خالل مرحلة ا�صتكمال اإجراءات الت�صجيل : 

  اأ - ت�صلـــــم جميـــــع الوثائــــق اخلا�صــــة بالطالــــــب املقبــــــول مــن قبـــل املركـــــز ، والتاأكـــــد 

من �صحتها . 

ب - منح الطالب ما يثبت قيامه باإجراءات الت�صجيل املطلوبة خالل املواعيد املحددة 

لذلك . 

 ج - اإ�صعار املركز بت�صجيل الطالب املقبول بها ، وذلك باعتماد ت�صجيل الطالب بنظام 

القبول املوحد . 

املـــادة ) 25 ( 

يجـــب على املوؤ�ص�صـــة التاأكـــد من اعتمـــاد ال�صهـــادة الأجنبيـــة اأو الدوليـــة من قبـــل اجلهـــات 

املخت�صة داخل ال�صلطنة اأو خارجها قبل اإنهاء اإجراءات ت�صجيل الطالب بها . 

املـــادة ) 26 ( 

ت�صجيل  اإجراءات  با�صتكمال  تقم  مل  اإذا   ، املرتتبة  الآثار  كافة  حتمل  املوؤ�ص�صة  على  يجب 

الطالب املقبول للدرا�صة فيها ، والذي �صلم الوثائق املطلوبة فـي املوعد املحدد ، وذلك وفقا 

لنوع الربنامج الذي قبل فيه ، ومميزاته . 

املـــادة ) 27 (

نتائجهم  تظهر  الذين  الطلبة  فيها  يقبل  اأن  ميكن  التي  الربامج  بتحديد  املركز  يقوم 

الدرا�صية بعد الفرز الأول ح�صب اختياراتهم للربامج وترتيبها ، ب�صرط اأن تكون معدلتهم 

التناف�صية م�صاوية اأو اأعلى من اآخر معدل تناف�صي مت قبوله فـي تلك الربامج فـي الفرز 

الأول . 
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املـــادة ) 28 (

درا�صية  مقاعد  تخ�صي�ض  ب�صاأن  املمولة  اجلهات  اأو  املوؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق  املركز  يقوم 

للم�صتحقني من الطلبة الذين تظهر نتائجهم الدرا�صية بعد الفرز الأول ، واإن تعذر توفر 

مقعد للطالب امل�صتحق فـي اإحدى هذه املوؤ�ص�صات يخري الطالب اإما مبنحه مقعدا مماثال 

فـي موؤ�ص�صــة اأخــرى ، واإما النتظــار لبــدء الدرا�صــة للعــام الذي يليه ليح�صــل على املقعــد 

امل�صتحق له . 

املـــادة ) 29 (

يجـــوز للمركز بالتن�صيـــق مع املوؤ�ص�صـــات واجلهـــات املمولـــة قبـــول ت�صجيـــل حاملي بعـــ�ض 

ال�صهادات الأجنبية والدولية الذين مل يتمكنوا من التقدم للربامج ب�صبب درا�صتهم ملواد 

غري واردة �صمن متطلبات تلك الربامج ، اأو كانوا معفني من درا�صة بع�ض املواد الدرا�صية 

من قبل وزارة الرتبية والتعليم . 

املـــادة ) 30 (

يعلن املركز بعد الفرز الأول عن الربامج التي تتوفر بها مقاعد �صاغرة اأو الربامج اجلديدة ، 

ول يوجد بها طلبة فـي قوائم النتظار . 

اأكانوا حا�صلني على عرو�ض  اإجراء فرز ثان ل�صغل هذه الربامج من الطلبة �صواء  ويتم 

ملقاعد درا�صية فـي الفرز الأول ، اأم مل يح�صلوا على ذلك . 

املـــادة ) 31 (

يجوز للطالب الذي اأنهى اإجراءات الت�صجيل فـي املوؤ�ص�صة التي قبل فيها فـي الفرز الأول ، 

الرف�ض يظل  وفـي حالة   . الثاين  الفرز  فـي  املركز  يعر�صه عليه  اأي عر�ض جديد  قبول 

العر�ض ال�صابق �صاريا . 

املـــادة ) 32 (

يجب على املركز خماطبة املوؤ�ص�صة اأو اجلهة املمولة لإعادة النظر فـي متطلبات الربامج 

التي بها �صواغر ، ول تتوفر لها قوائم انتظار . 
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املـــادة ) 33 (

يجوز للمركز بعد الفرز الثاين اإيجاد مقاعد منا�صبة للطلبة الذين ح�صلوا على معدلت 

عامة عالية فـي امتحان دبلوم التعليم العام اأو ال�صهادات الأجنبية اأو الدولية ومل يح�صنوا 

اختيار الربامج ، وذلك بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صات واجلهات املمولة وفق الفر�ض والإمكانات 

املتاحة ، فـي احلالتني الآتيتني : 

  اأ - الطالب الذي ح�صل على برنامج درا�صي �صمن اختياراته الأوىل ، وكانت درجاته 

فـي امتحانـــات دبلـــوم التعليـــم العــام اأو ال�صهـــادات الأجنبيـــة اأو الدوليـــة توؤهلــه 

للح�صول على برنامج اأف�صل ، على اأن يتقدم بطلب اإىل املركز . 

ب - الطالب الذي مل يح�صل على اأي برنامج بالرغم من ح�صوله على درجات عالية 

فـي دبلوم التعليم العام اأو ال�صهادة الأجنبية اأو الدولية . 

املـــادة ) 34 ( 

تقدم طلبات النتقال من تخ�ص�ض اإىل اآخر فـي املوؤ�ص�صة ذاتها اأو من موؤ�ص�صة اإىل اأخرى 

بعد انتهاء املركز من عمليات القبول فـي �صهر اأكتوبر ، وذلك وفق الأنظمة املتبعة فـي كل 

موؤ�ص�صة ، ودون الرجوع للمركز . 


