
اجلريدة الر�سمية العدد )1094(

وزارة التعليــم العالــي

قــرار وزاري 

رقـــم 21/ 2015 

باإ�سـدار الئحـة االعتـراف مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي 

غيـر العمانيـة ومعادلـة امل�ؤهـالت الدرا�سيـة التـي متنحهـا

ا�صتنــادا اإلــى املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2002/6 بتحديــد اخت�صا�صـات وزارة التعليــم العايل 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�صية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2002/83 ، 

واإلــى الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون البعثـــات واملنـــح والإعانات الدرا�صية ال�صادرة بالقرار 

الوزاري رقم 2003/8 ، 

واإىل لئحة تقييم ومعادلة املوؤهالت الدرا�صية والدرجات العلمية ال�صادرة بالقرار الوزاري 

رقم 2003/44 ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمــــل فـــي �صـــاأن العتـــراف مبوؤ�ص�صـــات التعليـــم العالـــي غيـــر العمانيـــة ومعادلــة املوؤهالت 

الدرا�صية التي متنحها باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2003/44 امل�صار اإليه ، كما يلغى كـل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي : 26 من جمادى االأوىل  1436هـ

امل�افـــــق : 17 من مــــــــــــــــــــــار�س 2015م

د. راوية بنت �سع�د الب��سعيدية

    وزيـــــرة التعليـــــم الـعــالــــي
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الئحـة االعتـراف مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي

 غيـر العمانيـة ومعادلـة امل�ؤهــالت الدرا�سيـة التـي متنحهــا

املــادة ) 1 (  

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :

الــ�زارة : 

وزارة التعليــم العالــي .

ال�زيــــر : 

وزير التعليــم العالــي .

ال�كيـــل : 

وكيـــل الـــوزارة . 

اللجنــة : 

جلنــة العتـــراف مبوؤ�ص�صــات التعليــم العايل غري العمانيـــة ، ومعـــادلة املوؤهالت الدرا�صية 

التي متنحها .

م�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي : 

الأكادمييــة  املوؤ�ص�صــات  ، وغريهــا مــن  العليــا  ، واملعاهــد  ، والكليــات اجلامعيــة  اجلامعــات 

غري العمانيـة التي تقدم برامج اأكادميية توؤدي اإىل احل�صول على موؤهل درا�صي .

امل�ؤهــــــل الدرا�ســـــي : 

التخ�ص�صات  اأي من  درا�صة  فـي  النجاح  نتيجة  ، متنح  اأو درجة علمية  درا�صية  �صهادة  كل 

الأكادمييـــة اجلامعيـــة اأو العليــا ، والتي تخ�صع لنظام تعليمــي منهجي ، و�صيا�صة تربوية 

حمددة ، ونظام امتحانات مقنن ، ت�صرف عليه موؤ�ص�صة تعليم عال مرخ�ض لها ، ومعرتف 

بها ر�صميا فـي دولة املقر .

دولــــة املقــــر : 

الدولة التي يقع بها مقر موؤ�ص�صة التعليم العايل ، املرخ�ض لها ، واملعرتف بها فـي تلك 

الدولة .
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الربامــج االأكادمييــة : 

الربامج التي يتم طرحها مبوؤ�ص�صة التعليم العايل ، وتكون ذات طابع اأكادميي ، ومنظمة 

بالئحة اأكادميية ر�صمية معتمدة .

االعتـــــراف : 

اإقرار اللجنة باأن موؤ�ص�صة التعليم العايل التي ينظر فـي العرتاف بها قد ا�صتوفت جميع 

اأ�ص�ض العرتاف املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .

اإلغــاء االعتــراف : 

اإقرار اللجنة باأن موؤ�ص�صة التعليم العايل التي �صبق اأن مت العرتاف بها ، قد اأخلت باأحد 

اأ�ص�ض العرتاف املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .

املعادلــــــة : 

مطابقة املوؤهل الدرا�صي غري العماين مبا يعادله اأكادمييا من املوؤهالت الدرا�صية املعتمدة 

فـي ال�صلطنة ، التي متنح وفق الأنظمة املعمول بها .

التعلــم عن بعــد : 

التعلم الذي يعتمد على �صبكة املعلومات العاملية )الإنرتنت( فـي توا�صل الطالب مبوؤ�ص�صة 

التعليــم العالـــي ، ول ي�صتوجــب ح�صــور الطالـــب ب�صكـــل منتظم فـي مقرها طبقا للنظام 

الدرا�صي املعتمد بها .

الدائــرة املخت�ســة : 

دائرة معادلة املوؤهالت الدرا�صية والعرتاف ، فـي الوزارة .

الالئحــــــــة : 

الدرا�صية  املوؤهالت  ومعادلة   ، العمانية  العايل غري  التعليم  العرتاف مبوؤ�ص�صات  لئحة 

التي متنحها . 

املــادة ) 2 (  

ت�صـــري اأحكــــام هذه الالئحـــة على موؤ�ص�صــات التعليم العايل ، ومعادلة املوؤهالت الدرا�صية 

التـــي متنحـــها ، وعلـــى جميـع الدار�صني خارج ال�صلطنة فـي بعثة اأو منحة اأو اإجازة درا�صية 

اأو من خالل نفقتهم اخلا�صة .

ول ت�صــــري اأحكــــام هـــذه الالئحـــة علـــى املوؤهـــالت غيـــر الأكادمييــــة كالـــدورات ، والربامـــج 

التدريبية املهنية ، والتخ�ص�صية .
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املــادة ) 3 (  

ت�صكل اللجنة برئا�صة الوكيل ، وع�صوية كل من :

1 - مدير عام املديرية العامة للبعثات بالوزارة .                                     نائبــا للرئيــ�ض           

2 - الرئي�ض التنفـيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .

3 - ممثل اأكادميي من جامعة ال�صلطان قابو�ض .                      

4 - ممثل لوزارة اخلدمة املدنية بدرجة مدير عام .                      

5 - ممثل لوزارة ال�صحة بدرجة مدير عام .         

6 - ممثل لوزارة القوى العاملة بدرجة مدير عام .     

7 - ممثل لوزارة الرتبية والتعليم بدرجة مدير عام .     

8 - ممثل من الأمانة العامة ملجل�ض التعليم بدرجة مدير عام .     

9 - مدير الدائرة القانونية بالوزارة .     

10 - مدير الدائرة املخت�صة .                                                                  ع�صـوا ومقررا    

املــادة ) 4 (  

تعقد اللجنة اجتماعاتها كل )2( �صهرين اأو بناء على طلب مـن رئيــ�ض اللجنــة قبــل تاريــخ 

النعقــــاد باأ�صبـــــوع علــى الأقـــل كلمـــا اقت�صــت ال�صــرورة ذلــك ، ول يكــون انعقادهــا �صحيحــا 

اإل اإذا ح�صــره اأغلبية اأع�صائها ، على اأن يكون من بينهم الرئي�ض ، اأو نائبه . 

وللجنة اأن تدعو حل�صـور اجتماعاتها من تـرى ال�صتعانـة بهــم من ذوي اخلبــرة اإذا اقت�صت 

امل�صلحة العامــة ذلك ، دون اأن يكــــون لهـــم حــق الت�صويـــت ، ولهــا اأن ت�صكــل جلانــا فرعـــية ، 

اأو اأن تطلــب الراأي الفنــي من املتخ�ص�صني من داخل ال�صلطنة اأو خارجها لإعداد الدرا�صات 

فـي جمال اخت�صا�صها .

وتــ�صدر اللجنــة قراراتهــا باأغلبيـــة اأ�صـــوات الأع�صـــاء احلا�صـــرين ، وعند الت�صاوي يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�ض اجلل�صة .
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املــادة ) 5 (  

تخت�ض اللجنة بالآتي : 

اأ - العرتاف مبوؤ�ص�صات التعليم العايل اأو اإلغاوؤه ، وفقا لأحكام هذه الالئحة .  

ب - معادلة املوؤهالت الدرا�صية التي متنحها موؤ�ص�صات التعليم العايل ، والتي مل ي�صبق 

لها معادلتها وفقا لأحكام هذه الالئحة .

ج - اقرتاح تعديل اأ�ص�ض العرتاف اأو املعادلة ، املن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة . 

�صوؤون  �صــاأن من  اأي  ودرا�صــة  لبحــث  املتخ�ص�صــة  الفنيــة  اللجــان  ت�صكيــل  اقتــراح   - د 

العرتاف اأو املعادلة ، ويحدد قرار ت�صكيل تلك اللجان اخت�صا�صاتها ، واإجراءات 

و�صوابط عملها .  

هـ - الإ�صراف على اإعداد دليل مبوؤ�ص�صات التعليم العايل املو�صى بالدرا�صة بها من قبل 

الوزارة ، وحتديثه وفقا للم�صتجدات .

و - بحث ودرا�صة اأي مو�صوعات اأخرى تتعلق بالعرتاف اأو املعادلة يتم عر�صها عليها 

من قبل الوزير اأو رئي�ض اللجنة . 

املــادة ) 6 (  

يجــــوز للجنـــة وقـــــف التحـــاق الطلبـــة العمانييـــن الدار�صيـــن مبوؤ�ص�صـــات التعليــم العالــي 

غري العمانيـة عنـد خمالفـة هــذه املوؤ�ص�صــات لإحـدى املواد املن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة ، 

اأو عند قيامها باأي من التجاوزات الآتية : 

  اأ - خمالفة لوائحها الداخلية ونظامها الدرا�صي .

ب - قيامهــا با�صتثــناء الطلبـــة العمانييـــن مــن بعــ�ض �صروط القبول ، ون�صبة احل�صور 

املقررة .

ج - اإعفـــاء الطلبــــة مــــن بعــــ�ض ال�صنــــوات اأو امل�صتويــــات اأو املقــــررات الدرا�صيــــة بنــــاء 

على خربتهم العملية دون اأن يكون لديهم اأي درا�صة اأكادميية �صابقة .

د -  منح موؤهالتها الدرا�صية فـي مدة زمنية اأقل من تلك املن�صو�ض عليها فـي لوائحها 

الداخلية .

هـ - جتـــاوز الطاقــة ال�صتيعابيــة امل�صــرح لها بهــا ، اأو زيادة كثافة الطلبة العمانيني 

املوجوديــن بها .

و - فقد ال�صيطرة على �صالمة واأمن الطلبة داخل احلرم اجلامعي .

-5-



اجلريدة الر�سمية العدد )1094(

املــادة ) 7 (  

يتم العرتاف مبوؤ�ص�صات التعليم العايل وفقا لالأ�ص�ض الآتية :

اأ - اأن تكون موؤ�ص�صة التعليم العايل مرخ�صة ومعرتفا بها من وزارة التعليم العايل 

بدولة املقر ، اأو من يقوم مقامها ، واأن تكون براجمها معتمدة من قبل اجلهات 

املخت�صة بدولة املقر .

ب - اأن تكون فروع اجلامعات الأجنبية ملوؤ�ص�صة التعليم العايل على م�صتوى اأكادميي 

جيد ، وحا�صلة على العرتاف الر�صمي بها فـي دولة مقر الفرع .

ج - فـي حالـــة كـــون موؤ�ص�صـــة التعليــم العالـي مرتبطة مبوؤ�ص�صة تعليمية اأجنبية يجب  

اأن تكون املوؤ�ص�صة املرتبط بها حا�صلة على العرتاف من قبل الوزارة .

د - األ تكون املوؤ�ص�صة خم�ص�صة لغري اأبناء دولة املقر .

العالــــي  التعليـــم  ملوؤ�ص�صــة  التعليميــة  وال�صيا�صــات  الأكادمييــة  اللوائــح  تكــون  اأن   - هـ 

 ، وا�صحة ومكتوبــة ومعلنة للطالــب ، وت�صــمل معلومات وافـية عن نظام الدرا�صة 

و�صـــروط القبــول ، وم�صميــات املوؤهــــالت املمنوحـــة ، والثقــل الأكادميـــي ، ومــدة 

الدرا�صة ، ومتطلبات التخرج ، واأي متطلبات اإ�صافـية ترتئيها اللجنة .

و - اأن تعامـــل موؤ�صــــ�صة التعليــــم العالـــي جميـــع الطلبـــة بنفـــ�ض ال�صــــروط واملعايـــري 

وال�صوابط دون متييز اأو ا�صتثناء .  

      وفــــي حــــال عــــدم توافــــر اأي مــن الأ�صــــ�ض املن�صـــو�ض عليهـــا فـــي هـــذه املـــادة ب�صـــاأن 

اأي موؤ�ص�صة تعليم عال ، يحق للجنة عدم العرتاف بها .

املــادة ) 8 (  

يتــم معادلـــة املوؤهـــالت الدرا�صيـــة وفقـــا لالأ�صـــ�ض وال�صوابــط الواردة فـي الإطار الوطني 

للموؤهالت العلمية بال�صلطنة ، بالإ�صافة اإىل الأ�ص�ض العامة الآتية :

 اأ - احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة ، قبل اللتحاق بالدرا�صة فـي اأي موؤ�ص�صة 

تعليـــم عـــال ، ويحــق للجنــة عـدم معادلة اأي موؤهل درا�صي �صادر من اأي موؤ�ص�صة 

غري م�صبوق بتلك املوافقة . 
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ب - اأن تكــون موؤ�ص�صــة التعليــم العالــي مــن �صمــــن املوؤ�ص�صــــات املو�صــــى بالدرا�صـــة بهـــا 

من قبل الوزارة عند التحاق الطالب بها .

ج - اأن يكون نظام الدرا�صة الذي تتبعه موؤ�ص�صة التعليم العايل مو�صى بالدرا�صة به 

من قبل الوزارة .

د - اأن يكون املوؤهل الدرا�صي م�صتوفـيا جلميع متطلبات القبول والتخرج للربنامج .

هـ - اأن يقدم الطالب امل�صتندات التي تثبت انتظامه فـي الدرا�صة وفقا للوائح الداخلية 

ملوؤ�ص�صة التعليم العايل التي در�ض بها ، وفـي حالة وجود تناق�ض بني اإفادة موؤ�ص�صة 

التعليم العايل ، وتواريخ دخول وخروج الطالب من بلد الدرا�صة ، فـيتم العتداد 

بجواز ال�صفر اأو اأي وثيقة اأخرى تراها اللجنة لإثبات النتظام من عدمه .

ويحـــق للجنـــة عــدم معادلة اأي موؤهــل درا�صــي �صــادر من اأي موؤ�ص�صة اإن مل يكن 

الطالـــب منتظمـــا انتظامـــا كليـــا فــي درا�صتـــه مبقـــر املوؤ�ص�صة ببلد الدرا�صــة ، وفق 

ال�صــروط املن�صو�ض عليها بالبند )هـ( من هذه املــادة ، ويجوز اإعفاء كل من طلبة 

الدكتــــوراه ، والطلبــــة امللتحقيــــن بربامـــج الدرا�صــــات العلــــيا وفـــق نظـــام التعلـــم 

عن بعد ، من �صرط النتظام الكلي بعد اأخذ موافقة الوزارة .

املــادة ) 9 (  

يتم معادلة املوؤهالت الدرا�صية ، وفقا لالأ�ص�ض الآتية : 

1 - بالن�صبة ل�صهادة التعليم العايل اأو ما يعادلها : 

 اأ - اأن تكون م�صبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادله .

ب - األ تقـل مدة الدرا�صة الالزمة للح�صول عليها عن )1( عام درا�صي كامل فـي مرحلة 

التعليم العايل ، مكون من ف�صلني درا�صيني ، اأو ما يعادله بنظام ال�صاعات والنقاط 

املعتمــدة )30( ثالثـــون �صاعـــة معتمـــدة / )120( مائــة وع�صرون نقطـــة معتمـــدة  ، 

اأو مـــــا يعادلهـــا من الوحدات الدرا�صيـــة )بخـــالف الربنامـــج التاأ�صي�صــــي( ، ويتــم 

ال�صرت�صـــاد بال�صجـــل الرتاكمـــي )ك�صـــف الــــدرجات( للطالب  ، واملناهـــج واملقررات 

التي در�صها . 

ج - اأن يكون الربنامج الدرا�صي م�صمما للح�صول على املوؤهل الدرا�صي ، واأن تن�ض 

املوؤ�ص�صة التعليمية املانحة �صراحة على احل�صول عليه . 
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 2 - بالن�صبة لدرجة الدبلوم اأو ما يعادلها : 

 اأ - اأن تكون م�صبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادله .  

ب - األ تقل مدة الدرا�صة الالزمة للح�صول عليها عن )2( عامني درا�صيني كاملني 

فـــي مرحلة التعليـــم العايل ، مكونيـــــن مـــن )4( اأربعـــة ف�صول درا�صية على الأقل ، 

اأو ما يعادلها بنظـام ال�صاعـات والنقـاط املعتمدة )60( �صتــون �صاعــة معتمدة / )240( 

الدرا�صيـــة  الوحـــدات  من  يعادلهــــا  ما  اأو   ، معتمــدة  نقطــــة  واأربعـــــون  مائتــــان 

)بخالف الربنامج التاأ�صي�صي( ، ويتم ال�صرت�صاد فـي املعادلة بال�صجل الرتاكمي 

)ك�صف الدرجات( للطالب ، واملناهج واملقررات التي در�صها . 

ج - اأن يكون الربنامج الدرا�صي م�صمما للح�صول على املوؤهل الدرا�صي ، واأن تن�ض 

موؤ�ص�صة التعليم العايل املانحة �صراحة على احل�صول عليه .

3 - بالــن�صبــــــة لدرجــــــة الدبــلــــوم املتقـــــدم اأو البكــالوريــــــو�ض مـــــن الدرجــــــة العاديــــــة ، 

)Ordinary( اأو ما يعادلها : 

 اأ - اأن تكون م�صبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادله .

ب - األ تـــقل مـــدة الدرا�صـــة الالزمـــة للح�صـــول عليهـــا عــن )3( ثالثـــة اأعــوام درا�صيـــة 

اأو ما يعادلها   ، كاملة فـي مرحلة التعليم العايل )بخالف الربنامج التاأ�صي�صي( 

بنظام ال�صاعات والنقاط املعتمدة )90( ت�صعون �صاعة معتمدة / )360( ثالثمائة 

و�صتون نقطة معتمــدة ، اأو ما يعادلها من الوحدات الدرا�صية ، ويتم ال�صرت�صاد 

واملقررات  واملناهج   ، للطالب  الدرجات(  )ك�صف  الرتاكمي  بال�صجل  املعادلة  فـي 

التي در�صها . 

ج - اأن يكون الربنامج الدرا�صي م�صمما للح�صول على املوؤهل الدرا�صي ، واأن تن�ض 

، وباأنه درجة دبلوم  املانحة �صراحة على احل�صول عليه  العايل  التعليم  موؤ�ص�صة 

. )Ordinary( متقدم اأو بكالوريو�ض من الدرجة العادية

 4 - بالن�صبة لدرجة البكالوريو�ض مع مرتبة ال�صرف )Honors( ، اأو ما يعادلها :

      اأ - اأن تكون م�صبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادله .
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ب - األ تقل مدة الدرا�صة الالزمة للح�صول عليها عن )4( اأربعة اأعوام درا�صية كاملة 

فـي مرحلة التعليم العايل )بخالف الربنامج التاأ�صي�صي( ، اأو ما يعادلها بنظام 

ال�صاعات والنقـاط املعتمــدة )120( مائة وع�صرون �صاعة معتمدة / )480( اأربعمائة 

وثمانون نقطة معتمــدة  ، اأو ما يعادلها من الوحدات الدرا�صية ، ويتم ال�صرت�صاد 

فـي املعادلـة بال�صجــل الرتاكمــي )ك�صـــف الدرجــات( للطالب ، واملناهج واملقررات 

التي در�صها . 

ج - اأن يكـون الربنامج الدرا�صـي م�صمما للح�صــول علـى املوؤهــل الدرا�صـي ، واأن تنـ�ض 

موؤ�ص�صـــة التعليــم العالـــي املانحـــــة �صراحـــة على احل�صـــول عليـــه ، وباأنـــه درجـــة 

. يعادلها  ما  اأو   ،  )Honors( بكالوريو�ض مع مرتبة ال�صرف

د - بالن�صبة لدرجة البكالوريو�ض مع مرتبة ال�صرف ، ال�صادرة من موؤ�ص�صات التعليم 

العالــي املو�صــى بالدرا�صــة بــهــا بكـــل مـــن اإجنلتـــرا ، وويلـز ، واإيرلندا ال�صماليــة ، 

درا�صية  اأعوام  بهــا )3( ثالثة  الدرا�صة  مــدة  تكـــون  والتـــي   ، امل�صابهـــة  والأنظمـــة 

يعادله  ما  اأو   ، التاأ�صي�صي(  الربنامج  العايل )بخالف  التعليم  فـي مرحلة  كاملة 

بنظــام ال�صاعــات والنقاط املعتمدة )120( مائة وع�صرون �صاعة معتمدة / )360( 

ثالثمائة و�صتون نقطة معتمـــدة ، اأو مـــا يعادلهـــا من الوحدات الدرا�صية ، فـيتم 

معادلتها مبوؤهل جامعي فـي التخ�ص�ض ذاته .

 5 - دبلوم الدرا�صات العليا اأو ما يعادله :   

  اأ - اأن يكون م�صبوقا باحل�صول على درجة البكالوريو�ض ، اأو ما يعادلها . 

 ب - األ تقل مدة الدرا�صة الالزمة للح�صول عليه عن )1( عـام درا�صــي كامـل ، اأو مــا 

يعادله بنظام ال�صاعات املعتمدة ، اأو النقاط املعتمدة اأو الوحدات الدرا�صية ح�صب 

نظام موؤ�ص�صة التعليم العايل املانحة .

الدرا�صي  املوؤهل  على  احل�صول  على  �صراحة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صة  تن�ض  اأن   - ج 

)دبلوم درا�صات عليا( اأو ما يعادله ، واأل يكون جزءا ل يتجزاأ من درجة املاج�صتري .

د - يتــم ال�صرت�صـــاد بــذلك بال�صجـــل الرتاكمـــي )ك�صـــف الدرجـــات( للطالــب واملناهــج 

واملقررات التي در�صها .
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 6 - درجـــة املاج�صتري اأو ما يعادلها :    

  اأ - اأن يكــــون م�صبوقــــا باحل�صــــول علــــى درجـــة البكالوريـــو�ض مــــع مرتبــــة ال�صــــرف 

)Honors( ، اأو ما يعادلها . 

درا�صي كامل مبا  الالزمــة للح�صول عليها عن )1( عام  الدرا�صة  األ تقل مدة   -   ب 

يعادل  )30 - 45( �صاعة معتمدة / )150 - 180( نقطة معتمـــدة ، اأو ما يعادلهــا 

من الوحــدات الدرا�صية ، اأو ح�صبما ين�ض عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة 

بها موؤ�ص�صة التعليم العايل ، وكذلك نظام موؤ�ص�صة التعليم العايل املانحة للموؤهل ، 

بالإ�صافة اإىل توافر املتطلبات الأخرى الالزمة للح�صول على املوؤهل الدرا�صي . 

 ج - اأن تنــ�ض موؤ�ص�صـــــة التعليــــم العايل �صراحة على احلــ�صول على املوؤهل الدرا�صي 

)املاج�صتري( ، اأو ما يعادله .

د - يتــــم ال�صرت�صـــاد فـي املعادلـــة بال�صجـــل الرتاكمـــي )ك�صـــف الدرجات( للطالــــب ، 

واملناهج واملقررات التي در�صها .

7 - درجــة الدكتوراه اأو ما يعادلها :    

  اأ - اأن تكـــون م�صبوقـــة باحل�صـــول علــى درجـــة املاج�صتيـــر ، اأو مـــا يعادلـــها ، اأو درجــــة 

البكالوريــو�ض مع مرتبة ال�صرف )Honors( اأو ما يعادلها على الأقل ، بح�صب 

الأحوال .

 ب - األ تقل مدة الدرا�صة الالزمة للح�صول عليها عن )3( ثالث �صنوات ، اأو عن عدد 

ال�صاعــــات املعتمــــدة اأو النقـــاط املعتمــدة اأو الوحدات الدرا�صية لربنامج الدرا�صة ، 

اأو ح�صبمـــا ينـــ�ض عليــــه النظــــام التعليمــــي بالدولـــة القائــمة بها موؤ�ص�صة التعليم 

العايل ، وكذلك نظمها املانحة للموؤهل . 

، والبحـــوث  التــــي قدمهــــا الطالــــب  اأن توؤخــــذ فـي العتــــبار ر�صالــــة الدكــــتوراه   ج - 

والدرا�صات املطلوبة للموؤهل الدرا�صي ، ونظم التقومي والمتحانات اخلا�صة به .  

 د - اأن تنــــ�ض املوؤ�صــ�صة التعليميــــة �صراحــــة علــــى احل�صــــول علــــى املوؤهــــل الدرا�صــــي 

)الدكتوراه( ، اأو ما يعادله . 
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املــادة ) 10 (  

تكون معادلة املوؤهالت الدرا�صية لالأغرا�ض الآتية :

اأ - اللتحـــاق مبرحلـــة تعليميـــة اأعلـــى مـــن املرحلـــة التعليمـــية املنتهــية باملوؤهل املراد 

معادلته .

ب - اللتحاق باإحدى الوظائف احلكومية اأو اخلا�صة . 

ج - التعيني مبوؤهل اأعلى مت احل�صول عليه فـي اأثناء اخلدمة .

د - ممار�صة اإحدى املهن احلرة .

هـ - اأي اأغرا�ض اأخرى حتقق م�صلحة ذوي ال�صاأن .

املــادة ) 11 (  

يجب اأن يرفق بطلب املعادلة امل�صتندات الآتية : 

اأ - اأ�صل املوؤهل الدرا�صي املراد معادلته ، معتمدا من موؤ�ص�صة التعليم العايل املانحة ، 

وم�صدقا من اجلهة امل�صرفة على هذه املوؤ�ص�صة فـي الدولة التي تقع بها ، وكذلك 

م�صدقا عليه من امللحقيــة الثقافـيــة - اإن وجدت - اأو �صفـــارة ال�صلطنــة فـــي ذلك 

البلد . 

ب - اأ�صــــل ك�صـــف الدرجـــات معتمـــدا وم�صدقــا عليــه على النحو امل�صار اإليه بالبند )اأ( 

من هذه املــادة .

ج - اأ�صل ال�صهادات ال�صابقة للموؤهل الدرا�صي املراد معادلته ، ون�صخ منها .

د - اأ�صل وثيقة جواز ال�صفر ، مع ن�صخة لأختام الدخول واخلروج من بلد الدرا�صة .

هـ - ا�صتمارة طلب معادلة موؤهل درا�صي بعد تعبئتها بالبيانات املطلوبة . 

و - ا�صتمارة اإثبات اإقامة الدار�ض فـي الدولة التي تتواجد بها موؤ�ص�صة التعليم العايل 

بعد تعبئتها .

املــادة ) 12 (  

تتوىل الدائرة املخت�صة معادلة املوؤهالت الدرا�صية املماثلة للموؤهالت الدرا�صية التي �صبق 

معادلتها ، وذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1094(

املــادة ) 13 (  

ي�صدر الوزير قرارات االعرتاف ، واإلغاء االعرتاف بعد موافقة اللجنة .

املــادة ) 14 (  

ال يعتد باأي موؤهل درا�صي �صادر من موؤ�ص�صة تعليم عال غري عمانية اإال بعد معادلته طبقا 

الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 15 (  

 ، الطلب  فـي  للنظر  املتخ�ص�صة  اللجان  اإحدى  اإىل  املعادلة  اإحالة طلبات  اللجنة  لرئي�س 

القرار  اللجنة التخاذ  اإىل  املتخ�ص�صة تو�صياتها  اللجنة  ، وترفع  فـيه  والبـــت   ، ودرا�صـــته 

املنا�صب . 

املــادة ) 16 (  

، واملن�صو�س  الدرا�صة لذوي اخلربة  التي حتكم  بال�صروط وال�صوابط  مع عدم االإخالل 

عليها فـي قانون البعثات واملنح واالإعانات الدرا�صية ، والئحته التنفـيذية ، تكون معادلة 

املوؤهالت الدرا�صية التي يح�صل عليها ذوي اخلربة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 17 (  

 ، العليا  الدرا�صات  ملرحلة  اإال   ، بعد  التعلم عن  لنظام  اأكادميية طبقا  درا�صة  باأي  يعتد  ال 

ووفقا لل�صروط وال�صوابط التي حتددها اللجنة لهذا النمط من التعليم .

املــادة ) 18 (  

يكــون التظلـــم مـــن قـــرارات اللجـــنة بطلب يقدم من ذوي ال�صاأن اإىل الوزير ، يت�صمن ا�صم 

مقدمــه ، والقـــرار املتظلـــم منـــه ، وتاريخــه ، واأ�صباب التظلـــم ، وذلك خـــالل )60( �صتيـــن 

يوما من تاريخ علمه بالقرار علمــا يقينيــا ، اأو اإخطاره به مبوجب كتاب م�صجل ، ويجب 

البـــت فـــي التظلـــم خـــالل )30( ثالثيـــن يومـــا مـــن تاريـخ تقدميــه ، ويكـــون قـــرار الوزير 

فـي التظلم ، اإما برف�صه ، واإما باإعادة العر�س على اللجنة ، وفـي احلالة االأخرية ال يكون 

قرار اللجنة نهائيا اإال بعد اعتماده من الوزير ، وتودع �صورة من القرار فـي ملف املتظلم ، 

ويعد م�صي املدة امل�صار اإليها دون رد على التظلم مبثابة رف�س له .
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