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الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي

سياسة الهيئة العمانية لالعتماد األكاديمي
الخاصة بأحكام وشروط استخدام الموقع اإللكتروني للهيئة

 .1الغايــــــــة
تفصل هذه السياسة األحتام والشروط المتعلقة بتوفير الهيئة العمانية لالعتماد األتاديم:
للمعلومات على الموقع اإلليتترون ،:واستخدام هذه المعلومات من قبل الجهات ذات العالقة
بعملها وغيرها من الجهات المهتمة.
 .2نطاق تطبيق السياسة
تنطبق السياسة على موظف :الهيئة الذين يعدون المعلومات لالستخدام العام عبر موقع الهيئة،
وتذلك على الجهات ذات العالقة بعمل الهيئة ،وغيرها من الجهات المهتمة الت :تستخدم تلك
المعلومات.
 .3البيان الموجــز للسياسة
تهدف الهيئة من خالل موقعها اإللتترون :إلى توفير معلومات تتعلق بها للجهات ذات العالقة
بعمل الهيئة ،وغيرها من الجهات المهتمة .وال تزعم الهيئة وال تقدم أي ضمانات -صريحة أو
ضمنية -بدقة واتتمال المعلومات المتوفرة على موقعها اإللتترون .:ولذلك ،فإن على الجهات
الت :تزور الموقع ،وتستخدم المعلومات المتوفرة التأتد من صحتها واتتمالها .وال تتحمل الهيئة
مسئولية أي تبعات – صريحة أو ضمنية – تترتب عن استخدام المعلومات المتوفرة على
موقعها ،أو عدم القدرة على استخدامها ،أو تتعلق بها.

وتنطبق على استخدام موقع الهيئة األحتام والشروط التالية
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أ .تسعى الهيئة لضمان دقة وحداثة المعلومات الت :توفرها ،وحصولها على المصادقة
الضرورية قبل نشرها للعموم.
ب .تحتفظ الهيئة بحقها ف :تغيير األحتام والشروط المتضمنة ف :هذه السياسة ف :أي
وقت.
ج .زوار موقع الهيئة مسئولون عن مراجعة أحتام وشروط الهيئة لالطالع على
التغييرات الحاصلة عليها ،وتعتبر مواصلة استخدام الموقع قبوال من المستخدمين
باألحتام والشروط الجديدة.
د .تسعى الهيئة لتوفير موقع ثنائ :اللغة وتوفير المواد باللغتين العربية واإلنجليزية
بشتل متزامن.
ه .للحصول على تصفح مثال :للموقع ،تقترح الهيئة المواصفات التالية
 المستوى األدنى لوضوح العرض على الشاشة 786 X 1024
 المتصفح  Internet Explorer 6أو أعلى  Netscape 6 ،أو أعلى،
 Firefox 2أو أعلى.
 استخدام نظام  Abode Acrobat Reader 7أو أعلى.
 تفعيل لغة جافا
 تفعيل ملفات تعريف االرتباط ()cookies
و .تشترط الهيئة من حين آلخر استخدام ملفات تعريف االرتباط؛ لتسهيل الدخول إلى
المساحات الحصرية الت :تتطلب الترخيص ،أو لتفعيل مبادالت تتعلق بأنشطتها
(الهيئة) .ولن يتم تثبيت هذه الملفات على أجهزة الحاسوب الخارجية والعامة.
ز .تستضيف الهيئة على موقعها من حين آلخر منصات حوار مفتوح .وقد يطلب من
األشخاص الذين يرغبون ف :المشارتة ف :هذه الحوارات تسجيل أسمائهم وبريدهم
اإللتترون :لدى الهيئة .وهذه المشارتات ال تخضع للموافقة المسبقة من الهيئة قبل
نشرها على موقعها .ولذلك فإن الهيئة ال تتحمل مسئولية أي تبعات – صريحة أو
ضمنية – قد تترتب عن نشر هذه المشارتات على موقعها .تما تحتفظ الهيئة بحقها
الحصري ف :إزالة أي رسائل قد يفهم منها التشهير أو اإلساءة ،تما تحتفظ الهيئة
بحق شطب عضوية/تسجيل أي شخص من منصاتها الحوارية.
ح .تنشر الهيئة على موقعها من حين آلخر صورا /موادا سمعية-بصرية ألحداث تتعلق
بأنشطتها .وقد تفض :هذه الصور أو المواد إلى التعرف على بعض األشخاص.
وبإمتان هؤالء التواصل مع الهيئة إذا تان لهم اعتراض على نشر أي من هذه
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الصور أو المواد أو تليهما ،وستعمل الهيئة على االستجابة لهذه الرغبات .وإذا تم
نشر صورة أو مادة سمعية-بصرية ما وتم االعتراض عليها من قبل المعنيين ،فإن
الهيئة تسحبها ف :أول فرصة تسنح لها.
ط .حقوق الملتية الفترية (بما ف :ذلك حقوق النشر) الت :تتعلق بالموقع ومحتوياته تعود
للهيئة على سبيل الملتية أو الترخيص .وحسب القوانين النافذة ،فإنه ال يحق لموظف:
الهيئة أو غيرهم من الجهات ذات العالقة أو الجمهور نسخ أو استخدام أو تخزين أو
تبادل أو توزيع أو بيع بيانات الموقع تليا أو جزئيا دون الموافقة الخطية المسبقة من
الهيئة .تما يعتبر شعار الهيئة وأي صورة أو اسم أو عالمة تجارية -مسجلة أو غير
مسجلة -تستخدم ف :هذا الموقع لإلشارة إلى الهيئة وخدماتها ملتا للهيئة ،وال يمتن
استخدامها دون الموافقة المسبقة (الخطية) من الهيئة.
ي .توفر الهيئة على موقعها روابط لبعض مواقع الجهات الخارجية فقط على سبيل
التسهيل لموظفيها ولألطراف األخرى ذات العالقة والجمهور بشتل عام .وال تتحمل
الهيئة مسئولية هذه المواقع ومحتوياتها .تما ال يعن :إدراج روابط لمواقع جهات
خارجية بأي وجه من الوجوه دعما من الهيئة أو تمثيال لهذه الجهات أو منتجاتها أو
خدماتها أو المعلومات المتوفرة فيها .ولذلك فإن الهيئة ال تتحمل مسئولية أي تبعات –
صريحة أو ضمنية – قد تترتب عن استخدام أو تتعلق بالمعلومات المتوفرة ف :مواقع
مرتبطة بموقع الهيئة أو يمتن دخولها من خاللها.
 .4اإلجـــراءات
تلتزم الهيئة بجعل موقعها مفيدا لقطاع التعليم العال :ف :السلطنة؛ ولذلك فه :ترحب بأي
استيضاحات أو تغذية راجعة أو طلبات تتعلق بمعلومات إضافية أو تحديثات على الموقع.
ويجب اتباع اإلجراء التال :من قبل زوار الموقع لطلب معلومات إضافية أو اإلبالغ عن
معطيات غير دقيقة تتعلق بالمحتوى ،وتذلك من قبل موظف :الهيئة ف :التعامل مع هذه التغذية
الراجعة
أ .يقوم المستخدم بتعبئة االستمارة اإلليتترونية المخصصة للتغذية الراجعة على
موقع الهيئة وإرسالها لطلب معلومات إضافية أو اإلبالغ عن معطيات غير دقيقة
تتعلق بمحتوى الموقع.
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ب .يفحص موظفو دائرة تقنية المعلومات بالهيئة نظام إدارة المحتوى

دوريا،

ويستقبلون أي تغذية راجعة جديدة.
ج .يتم إخطار المرسل باستالم المالحظات ثم تحلل هذه المالحظات وتحال إلى
األقسام المعنية التخاذ اإلجراءات المناسبة.
د .إذا استدعى األمر تعديل محتوى موقع الهيئة أو تحديثه ،فإن التغييرات سيتم
إجراؤها حسب ما يقتض :الحال.
 .5المختصرات :ال تنطبق على النسخة العربية من السياسة
 .6التعريفات :ال تنطبق
 .7المراجع
 المرسوم السلطان 2008/65 :بشأن القوانين المتعلقة بحقوق النشر .سلطنة عمان.
 .8تاريخ الوثيـــقة
وصف موجــز

اإلصدار

تاريخ االعتماد

اعتمد من قبل

1

2006م

مجلس االعتماد

تضمن

السابق

والشروط واألحتام المتعلقة باستخدام

2

 24مارس 2016م

اإلصدار

األول

المبادئ

موقع مجلس االعتماد األتاديم .:وقد تم
تطوير الموقع والسياسة من قبل شرتة
"ديجيتال فيوجن".
مجلس إدارة الهيئة إعادة صياغة السياسة على النموذج
لالعتماد المعتمد لجميع سياسات الهيئة.

العمانية
األتاديم:
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