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ضوابط تقديم شكوى من طلبة مؤسسات The policy of filing a complaint from
التعليم العالي اخلاصة إىل وزارة التعليم العالي the PHEIs’ students to the MoHE

This service aims to give students of
private higher education institutions
another option to refer to other than their
institutions in case they have difficulties
and problems during their study period
after exhausting all the solutions available
within the institution. The Ministry of
Higher Education (MoHE), represented by
the Educational Services Department
(EDS) in the Directorate General of Private
Universities and Colleges (DGPUC), will
seek, in cooperation with the PHEIs, to find
appropriate solutions in a manner that
does not contradict the laws and
regulations governing the educational
systems.

تهدد ذد ا اخلددمدة إىل إ طدا ط لبدة
مؤسسات التعليم العالي اخلاصة خيارا آخر للرجوع
إليه بعد املؤ س سات التعليمية اليت يدر سون بها يف
ة
حا لة وجود صددعو بات ومكدددا ل خة
دراسددتهم وذلك بعد اسددتاداد عيا اولو املتاحة
دا خ املؤسددسدددةع وتسددع وزارة التعليم ال عالي
ممث لة يف دائرة ا خلد مات التعليم ية با ملدير ية
العامة للجامعات والكليات اخلا صة ،بالتعاون ما
مؤسددسدددات التعليم ال عالي ا خلاصدددة ،إىل إجياد
اولو املاداسددبدة هلد ا املكددكةت بطريقدة
ت تعدار ض ما ا ل قوا نني واأل ن ظمدة ا ليت ك كم
التعليم العاليع

مت ميكن ت قديم شدددكوى إىل ا ملدير ية When a complaint can be filed in the
العامة للجامعات والكليات اخلاصدددة بوزارة
?DGPUC, MoHE
التعليم العالي؟
Please, make sure that you take the
يرج ات باع اخلطوات ال تال ية ق ب الق يام
following steps before filing a complaint
بت قديم شددكوى إىل ا ملدير ية ال عا مة لل جامعات
with the DGPUC, MoHE:

والكليات اخلاصة بوزارة التعليم العالي:
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 -1قرا ة لتيب دلي الطالب:

1- Read the Student’s Guidebook:

جيب ل الطالب أن يكون ل دراية

You must be familiar with the roles
تامة بلوائح وأنظمة اجلامعة/الكلية اليت يدرس and regulations of your institution by
ب ها وذ لك من خة ا طةع ل دل ي ال طا لب looking at the student guidebook provided
by your institution.
اجلامعي.

-2

2- Bring the problem to the institution's
لدت انتباا املؤسسة إىل املككلة:
attention:
ميكن التعام ما العديد من القضدددايا

بسدددر دة وبكدددكد جر ر ي جرد اطةع
املؤسسة ا يقلق الطالبع أما بالاسبة للمكال
األلثر جدية ،يجب ل الطالب اتباع سددياسددة
التظلم الر ية املتبعة يف املؤ س سة أو ًع وإذا تقدم
ال طا لب بكددكوى إىل الوزارة ق ب ات باع عيا
اخليارات املتاحة داخ املؤسددسدددة ،قد نطلب ماه
اتباع القاوات ال صحيحة داخ املؤ س سة خب صوص

Many issues can be handled quickly
and informally once the institution is
aware of your concern. For more serious
problems, you must follow the
institution's formal grievance policy, first.
If you file a complaint before you have
pursued all internal options, we may ask
you to follow the right channels inside
your institution regarding the complaints.

الككاوى.

 -3ا ل تأ لد من أن الكدددكوى ذات صد د لة
3- Make sure that the complaint is
باختصددداصدددات املديرية العامة للجامعات
relevant to the terms of reference of
the DGPUC:

والكليات اخلاصة:
تقوم املديرية العامة للجامعات والكليات
اخلاصددة بالاظر يف شددكاوى طلبة مؤسددسددات
التعليم العالي اخلاصدددة مسددتادةً ل األنظمة
واللوائح املعمو ب ها ق طاع التعليم ال عالي ا خلاص
ول لك ل لوائح املؤسددسددة الداخلية املعتمدةع
وحو ما يتصددد بالبع ثات ا لداخل ية وإجرا ات
ا لتدأ جيد ويدديدد ا ل ب عثدة و جرذدا د ن ا ملو قا
ا لك وني للوزارة يعرض خدمات أخرى خاصدددة
ب لكع

The
DGPUC
considers
the
complaints from students of PHEIs based
on the regulations of the private higher
education sector and the regulations
adopted by these institutions (PHEIs).
Some issues related to the scholarships
like the postponement and extension
procedures, the Ministry's website offers
these services.
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ليدية تقديم الككوى
-1

?How to file a complaint

إذا مل يكن ال طا لب م تأ لد ًا ذ يت قدم 1- If you are unsure about whether you
بالككوى أم :
should file a complaint
The students can contact the
Educational Services Department first to
’discuss the complaint. The department
staff can explain the complaint procedures
and inform the complainant whether the
DGPUC or any other directorate/
department/ entity can address the
problem.

يف ذ ا اوالة ميكن للطةب ا تصدددا
بدائرة اخلدمات التعليمية أو ملااقكة الككوى،
وميكن ملوظدي القسددم املختص شددرإ إجرا ات
الكدددكوى وإبةمل املكدددتكي مدا إذا لدان
ب م كان ت قديم شددكوى لدى ذ ا ا ملدير ية أو
جرذا من اجلهات األخرىع
-2

جيب ل ا ل طا لب ت قديم الكدددكوى 2- You must submit the complaint
إلك ونيا للتعام معها:
electronically in order to address your
complaint.

قم بتضددد مني أ لد قددر مم كن من
التدا صي ا يف ذلك طبيعة ال ككوى وتواريخ
الوقائا وأ ا األشخاص من املؤسسة املكارلني
يف الكدددكوى واألشدددخداص الد ين حداولوا حد
املكددكلة يف داخ املؤسددسدددة وإر ان نسددخ من
الوثائق الدا مة للككوىع

Include as much detail as possible,
including the exact nature of the
complaint, dates of incidents, names of
people at the institution that have been
involved, who you have worked with in
trying to resolve the complaint internally,
and copies of any written documentation.

ميكااا إ دا الطةب املعاقني وخاصد دةً

We can exempt handicapped
املكدو ني من تقديم شددكاواذم د ارتن نتع
students especially the blinds from
وما ذلك ،سددو نقدر إذا لان ميكاهم أيضدددا submitting their complaints online.
ت قدمي ها د ال اا ة ا لك ون ية املخصددصدددة However, would appreciate it if the
ل لكع
complaint could also be done online
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وتتو ر اخلدمة ارتلك ونية لكددكاوى ’The electronic service of students
الطةب ل املوقا ارتلك وني لوزارة التعليم complaints is available on the MoHE
)website: (See The Steps in Pages 7 to 10
العالي لما يلي( :انظر للخطوات يف الصدحة  7إىل )10

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

موقا الوزارةwww.mohe.gov.om :
MoHE Website: www.mohe.gov.om
انقر ل أيقونة خدمات الطةب
Click in Student E-services Icon
Click in Student log-in Icon
انقر ل أيقونة اخلدمات ال اتية للطةب
Enter ID number and Password
أدخ رقم البطاقة املدنية والرمز السري
Select student request
اخ طلبات الطةب
Select Complaint
اخ طلب شكوى املديرية العامة للجامعات والكليات اخلاصة Enter the required information and
the details of the complaints and
إدخدا املعلومدات املطلوبدة وتدداصدد ي
attach the documents
الككوى وإر ان الوثائق
8- Submit your Request
1234567-

 -8ارسا الطلب
 -3أر ان الوثائق
ميكن للطالب تد يم شددكواا من خة
إر ان األدلة املتعلقة باملكددكلةع وسددتسددا د ذ ا
ل معر دة املزيدد ن
الوثدائق عيا األطرا
املكددكلةع و ةوة ل ذلك ،ميكن إر ان األدلة
اليت تبني أن الطالب قد اتبا سيا سة التظلم املعمو
بها يف املؤسسةع

3- Attach any document
You can support your complaint by
attaching evidence related to the problem.
These documents will help all parties to
know more about the problem. Moreover,
you can attach the evidence that shows
that you followed the institution's formal
grievance policy.

ليف يتم التعام ما الككوى؟

?How the complaint will be handled

سددد ت تخد دا ئرة اخلددمدات ا ل ت ع ل ي م ية

The
Educational
Services
باملديرية العامة للجامعات والكليات اخلاصدددة Department (ESD) will take the following
اخلطوات التالية اد تلقي الككوى:
steps when receiving a complaint:
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تقوم الدائرة راجعة الكددكوى والتحقق 1- The department will review the
complaint and check its eligibility:
من أذليتها:

إذا و جد نا أن الكددكوى جر ماطق ية أو If we find the complaint illogical or
irrelevant, the department will response
جر ذات صددلة ،سددتقوم ارتدارة بالرد مباشددرةً ل
directly.
الطالب ب لك.
2- We may contact you:

 -2قد نقوم با تصا بالطالب:
قد نت ص بالطلبة للح صو

ل مزيد من We may contact the students for
more clarification or to gather additional
التوضيح أو جلما معلومات إضا ية.
information.
-3

سو نقوم بتحوي الككوى إىل املؤسسة

3- We will transfer the complaint to your
التعليمية اليت يدرس بها الطالب وتلقي الرد institution and receive the response
إلك ونيا:
electronically:
The department will wait for the
response from your institution. The PHEIs
will be asked to respond in five working
days. When receiving the response, the
department will judge whether the PHEI
the case complies with the regulations and
requirements.

سدددتاتظر الددائرة الرد من املؤسددسدددة،
وسيطلب من املؤسسات الرد يف جضون مخسة أيام
م  ،و اد تلقي الرد سددتاظر ا لدائرة ي ما إذا
لان ارتجرا ا ل ي تبع ته املؤسددسدددة صددحي ح ًا
ويتوا ق ما اللوائح واملتطلبات املعمو بهاع

قد تقوم دائرة ا خلد مات التعليمية بط لب The ESD may request more
معلومات إضددا ية من املؤسددسددة التعليمية أو من information from the institution or from
الطالب بعد تلقي رد املؤسددسدددة التعليمية ل
the students after receiving the
institution's response to the complaint.
الككوى.
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يف ب عض ا وا ت ،تكدددارع ب عض ا لدوا ئر 4- In some cases, some departments in the
وامل كا تب يف وزارة التعليم ال عالي يف ملية MoHE are involved in the process of
investigating in the complaints:
دراسة الككاوى:

وقدد تكدددمد دائرة ارتشدددرا الداجميThese departments include the ،
ومكتدب املددير العدام للجدام عات والكل يات Program Supervision Department, the GD of
DGPUC Office, The Undersecretary Office, the
اخلداصدددة ،ومكتدب وليد الوزارة ،والددائرة
Legal Department and the Minister Office.

القانونية ،ومكتب الوزيرع

5- The right to follow up:

The student has the right to follow up
 -5حق الطالب يف املتابعة:
his/her complaint by contacting the ESD if
حيق لل طا لب م تاب عة شددكواا من خة
he/she does not receive a response within
ا تصددا بدائرة اخلدمات التعليمية إذا مل يتلق ردا
seven working days from the date of
خة سبعة أيام م من تاريخ تقدميه.
submission.

-6

رد الدائرة ل الككوى للطالب:
6- The department will respond to the
سدديتم لتابة الرد الاهائي للطالبع إذا مل
student:

يكن ال طا لب راضدد ياً ن الرد الا هائي أو لد يه The final response will be written to
معلومات إضا ية أو تداصي أخرى أو أدلة جديدةthe student. If the students are not satisfied ،
with the final response or have extra
يمكاه تقديم شكوى جديدةع
information or new details/evidence, they can
file a new complaint.

للتواص معاا Contact Us

sas@mohe.gov.om

24340428

Badar Al-Mamari

قسم شؤون الطةب

24340406

Amna Al-Harthi

24340540

Noora Al-Shikaili

Students Affairs
Section
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