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 الھیئة العُمانیة لالعتماد األكادیمي
  

 

 دعوة عامة للتقدم بطروحات ومالحظات 
 

ل
َّ
بال�لية التقنية  العام التأسي��يتدقيق جودة ال��نامج  فر�قالهيئة العمانية لالعتماد األ�ادي�ي  تش�

ق جودة قيتد لعمليةتخضع  �افة مؤسسات التعليم العا�� �� سلطنة عمانعلما بأن ،  بجميع أفرعها

وكذلك  هذه ال��امج.و��دف عملية التدقيق إ�� إطالع ا�جمهور عن جودة . ةالعامة التأسيسي هاامجبر 

�شمل و  .�� التعليم العا��ع�� ��يئة الطلبة لالنخراط �� ال��امج التخصصية هذه املؤسسات مساعدة 

وثيقة ف��ي إ�� ت اتملؤسسا اتجر�� عملية تدقيق جودة ال��نامج التأسي��ي العام دراسة ذاتية شاملة

 مراجعة خارجية يقوم ��ا ا عمليةتتبعه ،الدراسة الذاتية ا�خاصة بتدقيق جودة ال��نامج التأسي��ي العام

�شر  عن هذه سفر عملية املراجعة�و  .خار�� �ش�لھ الهيئة العمانية لالعتماد األ�ادي�ي دقيقفر�ق ت

 . جودة ال��نامج التأسي��ي العامتدقيق تقر�ر 
 

 حول  �ممالحظا� املهتم�ن إلبداءفتوحة إ�� �ل امل دعوةهذه اليوجھ  ھ، فإنجزء من عمل فر�ق التدقيقوك

 �مطروحا�ع�� أن ت�ون ، بال�ليات التقنيةبتدقيق جودة ال��نامج التأسي��ي العام صلة الذات  املسائل

 مستوفية للشروط التالية:
 

 ك��و�يااللال��يد �ق عن طر  غش جارجي /فاضلةإ�� ال يتم إرسال الطرحأن  •

)@oaaa.gov.omgargi( موعد أقصاه �� )م2020ف��اير   27( . 

ووظيفتھ، وم�ان عملھ وعنوان االتصال بھ. علما  ،بھاسم ال�خص املتقدم  الطرح ضمنيتأن  •

أو فر�ق �� أي طروحات ال�سرّ�ة تامة. ولن ينظر  معهايتم التعامل س بأن هذه املعلومات

 صدر. مجهولة املمالحظات 

ع�� استعداد للقيام بمقابلة عن طر�ق الهاتف مع فر�ق  بالطرحأن ي�ون ال�خص املتقدم  •

 ذلك ضرور�ا. الفر�ق  رأىإذا  دقيقالت

�ساعد فر�ق يمكن أن  وال�ي ،ال�لية التقنيةمن عمل أن تتناول هذه الطروحات جوانب  •

بد  . والة�ليال�� هذه جودة ال��نامج التأسي��ي العام  حول التدقيق ع�� التوصل إ�� استنتاجات 

لن يأخذ  دقيقأن فر�ق الت حيثيتضمنھ هذا الطرح،  دعاءا دقيقة تدعم أي أدلةأن تتضمن 

 االعتبار.ع�ن � غ�� املدعمة وأ التصر�حات أو االدعاءات الغامضة وامل��مة
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 أو ش�وى فردية  �ون محتوى ال يأ •
ً
 �خصيا

ً
ما

ّ
�دف أ�خاصا محددين �� �س�الطرح تظل

  لتدقيقن فر�ق اإذ أ ،املؤسسة
ً
مات ال�خصية.لليس مفّوضا

ّ
 لنظر �� الش�اوى والتظل

و�ستث�ى األدلة )، A4بحجم واحدة ال يتجاوز عدد �لمات الطرح األلف �لمة (أي وجه�ن لورقة أ •

 للطرح من هذا التحديد. املصاحبةوالقرائن 

 

إ�� االستفادة  سيس�� الفر�قحيث أن ، �سر�ة تامةه الطروحات جميع هذمع  دقيقالتفر�ق يتعامل سو 

 تدقيق جودة ال��نامج التأسي��ي العامألغراض من املعلومات الواردة �� هذه الطروحات واملالحظات 

 ولن �عَمد للكشف عن مصدرها. ، فقط

 

 اي�ون جزءسن ذلك الطروحات، فإ هذهالبحث �� أحد املواضيع ال�ي تث��ها  دقيقفر�ق التو�� حال قرر 

لن  دقيق�� تفاصيل ش�وى معينة. كما أن فر�ق الت اخوض ، وليسإجما�� ع�� نحودقيق التمن عملية 

  . ��ذه الطروحات املتقدم�ن ع��يرد 

 

موظف��ا طلب��ا و ل يمكن��ذا ا�خصوص،  ال�ليات التقنيةات وللمز�د من املعلومات حول استعداد

عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي  أو  24473756ع�� هاتف رقم  غادة سرحان /ةالفاضلب االتصال

 ghada@hct.edu.om.  أو  الهيئة الُعمانية لالعتماد األ�ادي�يولإلجابة ع�� التساؤالت العامة بخصوص

رقم  ع��، ع�� ا�حسناوي بالدكتور/ االتصال  باإلم�ان ،ةالعام ةيق جودة ال��امج التأسيسيقتدعملية 

  .www.oaaa.gov.om :هيئةك��و�ي للااللز�ارة املوقع أو  1605 2412الهاتف 

mailto:ghada@hct.edu.om
http://www.oaaa.gov.om/
http://www.oaaa.gov.om/


 

 

 

 

Oman Academic Accreditation Authority 

CALL FOR PUBLIC SUBMISSIONS 

The Oman Academic Accreditation Authority (OAAA) will be undertaking a General Foundation 
Programme (GFP) Quality Audit of the seven Colleges of Technology. All higher education 
institutions in Oman delivering a General Foundation Programme undergo GFP Quality Audit. The 
purpose of GFP Quality Audit is to inform the public about the quality of GFPs and to help institutions 
to prepare students for their higher education studies. The GFP Quality Audit involves a Self-Study 
by the institution of its GFP resulting in a GFP Quality Audit Portfolio, followed by external review 
by a GFP Quality Audit Panel resulting in publication of the GFP Quality Audit Report. 

As part of its deliberations, the GFP Quality Audit Panel invites submissions from interested persons. 
Submissions may cover any issue relevant to the GFP Quality Audit. A submission will be received 
by the GFP Quality Audit Panel only under the following conditions: 

• It must be sent by email to Ms Gargi Chugh (gargi@oaaa.gov.om) by no later than 27 February 
2020. 

• It must include the name, position, organisation (HEI, workplace, etc.) and contact details of the 
person/s making the submission. This information will be treated in confidence. Anonymous 
submissions will not be considered by the GFP Quality Audit Panel under any circumstances. 

• The person/s making the submission must be willing to participate in a telephone interview should 
the GFP Quality Audit Panel consider such a discussion to be necessary. 

• The submission should address aspects of College (s) of Technology activities that will assist the 
GFP Quality Audit Panel in forming conclusions about the HEI’s GFP. It should contain specific 
evidence for any claims being made. Vague statements or allegations will not be pursued by the 
GFP Quality Audit Panel. 

• The submission should not refer to personal grievances or single out individual members of staff 
(the GFP Quality Audit Panel has no mandate to address grievances). 

• The submission (excluding any particular corroborating evidence) should be no more than 1,000 
words (two sides of an A4 page in length). 

All submissions are confidential in the sense that the GFP Quality Audit Panel needs to be able to use 
the information provided in submissions, but will not reveal their source. 

If the GFP Quality Audit Panel chooses to investigate, it will be only as part of the overall GFP Quality 
Audit, and not in terms of the details of a particular complaint. The GFP Quality Audit Panel will not 
make any response or report to the person(s) making the submission. 

Staff and students of the Colleges of Technology may wish to contact Ms Ghada Sarhan on 2447 3756 
or ghada@htc.edu.om for further information about the Colleges of Technology preparations. For 
more general enquiries about the OAAA or the GFP Quality Audit, please contact Dr Ali Al-Hassnawi 
on 2412 1605 or visit www.oaaa.gov.om. 

http://www.oaaa.gov.om/
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