
 

 

 املؤهالت عادلةمقرارات لجنة االعتراف و 
 

 

 

 

 

ي تمنحها“عقدت لجنة 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر بوزارة التعليم ” االعتر

ي لهذا لعامها يالعالي والبحث العلمي واالبتكار اجتماع
 خرجت اللجنة بعدد من القرارات المهمة. ، حيث األول والثان 

 
 :
ً
ي الجامعات األأوال

 
بوية ف  ردنية: إيقاف الدراسة بالتخصصات التر

1.  
 
لما تالحظ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار من زيادة كثافة أعداد الطلبة العمانيير  الملتحقير  بالدراسة  نظرا

بوية ي تخصص معلم صف والتخصصات التر
 
ي تجاوزت األ  ف

طالب وطالبة بعدد من  ٢٣٩٠عدادهم ألكتر من أخرى والتر

ي المؤسسات التعليمية 
 
بوية ف الجامعات األردنية ؛ فقد قررت اللجنة إيقاف التحاق الطلبة العمانيير  بدراسة التخصصات التر

 6/1/٢٠٢٢من تاري    خ  بالمملكة األردنية الهاشمية ابتداءً 
 
( من الالئحة 6للبند )ـه( من المادة ) م وحتر اشعار آخر، وذلك وفقا

ي أجازت للجنة وقف التحاق الطلبة الُعمانيير  الدارسير  بمؤسسات التعليم العالي غتر الُعمانية عند مخالفة هذه 
والتر

ي الالئحة
 
أو  ومنها: تجاوز الطاقة االستيعابية المرصح لها بها، ،المؤسسات أو قيامها بأيٍّ من التجاوزات المنصوص عليها ف

ي كما ارتأت اللجنة األ   ، زيادة كثافة الطلبة الُعمانيير  الموجودين بها 
خذ بمرئيات الجهات األخرى ذات الصلة عىل الدراسة التر

ي تخصص معلم 
 
ي طلبات االلتحاق بدراسة البكالوريوس ف

 
أعدتها األمانة الفنية للجنة حول الموضوع، وبالتالي تأجيل البت ف

بوية ا ي مؤسسات التعليم العالي بالمملكة األردنية الهاشمية قبل صدور صف والتخصصات التر
 
ألخرى للطلبة المسجلير  ف

 .هذا القرار

 

بوية  .٢ ي التخصصات التر
 
رفع التوصية للجهات المختصة بدراسة إمكانية استيعاب الطلبة العمانيير  الراغبير  بمواصلة الدراسة ف

ي المؤسسات التعليمية داخل سلطنة عمان
 
 .ف

 

يطة إائمة مؤسسات التعليم العالي الموىص بالدراسة بها بالمملكة األردنية الهاشمية و تحديث ق .٣ دراج المؤسسات التالية شر

امج الحاصلة عىل االعتماد الخاص اال  ي مقر مؤسسة التعليم العالي بالمملكة األردنية الهاشمية، وااللتحاق بالتر
 
نتظام الكىلي ف

ي من قبل هيئة اعتماد مؤسسات 
 من النهان 

 
 .م1/٢/٢٠٢٢التعليم العالي وضمان جودتها بالمملكة األردنية الهاشمية، اعتبارا

 

موك  -الجامعة األردنية  - ة سمية للتكنولوجيا جامعة األ  -جامعة التر  جامعة فيالدلفيا -متر

  البلقاء التطبيقية  جامعة -جامعة العلوم التطبيقية الخاصة  -

  الجامعة الهاشمية  -الجامعة األلمانية األردنية  -

 جامعة مؤتة-الجامعة العربية المفتوحة  -

 آل البيت جامعة -جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  -

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية -

 



 

 

 

 من  .4
 
ي مؤسسات التعليم العالي األردنية المذكورة أدناه اعتبارا

 
 م، وذلك ن1/٠٢/٢٠٢٢وقف تسجيل الطلبة العمانيير  ف

 
 ظرا

 
 
ي تحديد نسبة انتظام الطلبة بها وزيادة عدد الطلبة العمانيير  فيها، وفقا

 
للفقرة )أ( والفقرة )ـه(  لمخالفة لوائحها الداخلية ف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية6من المادة )  :( من الئحة االعتر

 

ق ا-جامعة عمان العربية  -  ألوسط جامعة الشر

 جامعة اربد االهلية -جامعة عمان األهلية  -

 جامعة جرش -جامعة جدارا  -

اء -  جامعة الزرقاء - جامعة االشاء  -جامعة الزيتونة االردنية  - جامعة البتر

 
 

 :
ً
 قرارات أخرى مهمة: ثانيا

 

ي تقدمها وزارة التعليم العالي نظرا للتحول اإل
ي الخدمات التر

 
ي ف

ون   ،والبحث العلمي واالبتكار للمستفيدين من خدماتها لكتر
 
ً
ي الحصول عىل الموافقة  وتسهيل

 
ي مؤسسات التعليم العالي بمختلف دول العالم ف

 
للطلبة العمانيير  الراغبير  بااللتحاق ف

تابعة لسفارات الرسمية من الوزارة عىل طلباتهم؛ فقد قررت اللجنة توجيه جميع الملحقيات الثقافية والمكاتب الثقافية ال
ي الخارج بعدم 

 
 من إسلطنة عمان ف

 
ي تلك الدول اعتبارا

 
صدار رسائل موافقات اللتحاق الطلبة بالمؤسسات التعليمية ف

ورة تقديم طلب مواصلة دراسة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  ،م٢/٢٠٢٢/1 واستبدالها برص 
 للحصول عىل الموافقة من عدم

 
اللتحاق الطلبة العمانيير  بالمؤسسات  ها عىل تلك الطلبات؛ وذلك تشيعا لإلجراءات وضمانا

ي التخصصات المعتمدة دون تكلف عناء السفر  ،التعليمية الموىص بالدراسة بها 
 
 .ل تلك الدولإوف

 

امج البكالوريوس   بإلزام جميع الطلبة العمانيير  الملتحقير  بتر
 
 كما أصدرت اللجنة قرارا

 
ف حاليا بمؤسسات  مع مرتبة الشر

ا، ويلز، وايرلندا الشمالية( بإتمام دراسة ) بحسب النظام التعليمي  ( نقطة معتمدة٣6٠التعليم العالي بالمملكة المتحدة )إنجلتر
ي المملكة المتحدة والذي حدد عدد النقاط المشار إليه،

 
 س. قل من مؤهل البكالوريو أوإال سيتم معادلة شهاداتهم بمؤهل  ف

 للفقرة )د( من البند )
 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة 4وذلك استنادا ( من المادة التاسعة من الئحة االعتر

ي تمنحها، أما الملتحقير  بمؤسسات التعليم العالي وفق النظام األسكتلندي فعليهم إتمام 
نقطة  (48٠)المؤهالت الدراسية التر

 للفقرة )ب( من البند )لمعادلة المؤهل الدراسي 
 
اف بمؤسسات التعليم 4 وذلك استنادا ( من المادة التاسعة من الئحة االعتر

ي تمنحها 
 . العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

 

 

 :
ً
 :قرارات المعادلةثالثا

ي اآلداب تخصص دراسات الدفاع الصادرة منأكدت اللجنة عىل 
 
 King’s College معادلة شهادة الماجستير ف

London  ومعادلة شهادة ماجستير العلوم تخصصبدرجة ماجستتر بذات التخصص،  بالمملكة المتحدة  Quality 

and Safety in Healthcare Management  الصادرة من الكلية الملكية للجراحير  بإيرلندا )جامعة
ي اآلداب بدرجة ماجستتر بذات التخصص،  م2020البحرين الطبية( بمملكة البحرين عام 

 
ومعادلة شهادة البكالوريوس ف

الصادرة من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة  English Linguistics-Translation  تخصص

ي تخصصبمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص،  م2019الكويت عام 
 
 Business  ومعادلة شهادة الدبلوم ف

Administration  الصادرة من Kelly Colleges  اليا عام ، بشهادة بعد الدبلوم العام للتعليم العامم 2007بأسير
ية الصادرة و  ي اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون تخصص التواصل اإلداري وتنمية الموارد البشر

 
معادلة شهادة الدكتوراه ف

 . ة الدكتوراهبدرج م2021من جامعة محمد األول بالمملكة المغربية عام 



 

 

 

ية الصادرة من  (.Ph.D) الفلسفةمعادلة شهادة دكتوراه كما قررت اللجنة   Banaras تخصص اللغة اإلنجلير 

Hindu University  ي الفلسفةو ، بدرجة الدكتوراه م2014بجمهورية الهند عام
 
 معادلة شهادة الدكتوراه ف

(Ph.D.)  ي
 
بجمهورية   Foundation  University الصادرة منManagement Sciences مجالف

 معادلة شهادة الماجستير تخصص التمريض التخصصي الصادرة منو ، بدرجة الدكتوراه م2010باكستان اإلسالمية عام 

Central South University  بدرجة الماجستتر بذات التخصص م2021بجمهورية الصير  الشعبية عام ،

ي الطب تخو 
 
 The University الصادرة من  Clinical Epidemiology صصمعادلة شهادة الماجستير ف

of Sydney  اليا عام معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخصص و ، بدرجة الماجستتر بذات التخصص م2021بأسير

بمؤهل  م،2020بالواليات المتحدة االمريكية عام   Oklahoma State University   إدارة األعمال الصادرة من
) بكا معادلة شهادة البكالوريوس تخصص طب وجراحة االسنان، الصادرة من جامعة و ، لوريوس( بذات التخصصجامعي

 . بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص م ،2021مرص للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مرص العربية عام 

ي الطب الصادرة منوقررت اللجنة كذلك  
 
 Help System University of معادلة شهادة دكتور ف

Perpetual  بكالوريوس(2003بجمهورية الفلبير  عام( ي و ، بذات التخصص م بمؤهل جامعي
 
مـعادلة شهادة دكتور ف

بجمهورية باكستان اإلسالمية عام   Gomal University , Dera Ismail Khan  الصيدلة الصادرة من
ي العلوم تخصص المحاسبة الصادرة معادلة شهادة البكاو ، بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص م2018

 
لوريوس ف

معادلة شهادة و ، بمستوى دبلوم بعد دبلوم التعليم العام م1999بجمهورية الفلبير  عام  University of Cebu من

ي العلوم تخصص االتصاالت الصادرة من
 
بجمهورية باكستان The Superior College Lahor  البكالوريوس ف
 . بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص م2009اإلسالمية عام 

  الصادرة من Aeronautical Engineering  شهادة بكالوريوس العلوم تخصصمعادلة وأقرت اللجنة كذلك 

Patts College of Aeronautics  بمستوى دبلوم بعد دبلوم التعليم العام م2000بجمهورية الفلبير  عام ،
صص هندسة االتصاالت  الصادرة من جامعة المستقبل بجمهورية السودان عام معادلة شهادة بكالوريوس العلوم تخو 

 Associate) معادلة شهادة دبلوم التمريض المشاركو ، بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص م،2012

Degree of Nursing Diploma بدبلوم بعد  م2002( الصادرة من المعهد العالي للتمريض بدولة قطر عام
 لثانوية العامة. شهادة ا

 
 

 :
ً
 قرارات عدم المعادلة: رابعا

ي دراسات اللغة العربية، الصادرة من بينما قررت اللجنة 
 
 University of Sainsعدم معادلة شهادة الدكتوراه ف

Islamic Malaysia    يا عام ي وذلك للحصول عىل شهادة الدكتوراه قبل الحصول عىل درج م،2015بمالير 
بكالوريوس  تر

ي االنشاءاتو  من الوزارة.  تير  وماجستتر معتمد
 
ــع ف ي العلوم تخصص إدارة المشاريــ

 
 ،عدم معادلة شهادة الماجستير ف

ي العلوم تخصص شهادة و 
 
 University of Salfordمن  تير  ، الصادر Project Managementالماجستير ف

التعليم العالي الموىص بالدراسة بها بنظام التعلم عن  مؤسسة ليست ضمن قائمة مؤسساتوذلك ألن ال ؛بالمملكة المتحدة
حصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق العدم ، و الئحةالبعد. وهو ما يخالف البند )أ( والبند )ج( من المادة الثامنة من 

 الئحة ال( من ٩( من المادة )6بالدراسة وهو ما يخالف الفقرة )أ( من البند )

ي وقررت اللجنة كذلك 
 
 Florence Design، الصادرة من Interior Designعدم معادلة شهادة الماجستير ف

Academy  المؤسسة ، كما أن عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة حصولالعدم لوذلك  م،2018بإيطاليا عام

Florence Design Academy ف بها من ق بل وزارة التعليم العالي غتر موىص بالدراسة بها من قبل الوزارة وغتر معتر
 . الشهادات الدراسية الصادرة منها ليس لها قيمة قانونيةو بإيطاليا 



 

 

 

ي العلوم تخصصوقررت اللجنة 
 
 الصادرة من Project Management عدم معادلة شهادة ماجستير ف

University of Essex االلتحاق عىل موافقة الوزارة قبل  حصولالعدم لوذلك  م2021بالمملكة المتحدة عام

ي جهة وسيطة ، وكما أن الدراسة تمتبالدراسة
 
ي الصادر لجنة الوهو ما يخالف قرار  (Kaplan Open Learning) ف

 
ف

م( بعدم الموافقة عىل التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية إذا 16/1٠/٢٠1٢( بتاري    خ )4/٢٠1٢اجتماعها رقم )
 تلعب دور الوسيط. كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات 

ي القانون تخصص القانون العام، الصادرة من جامعة عجمان بدولة كما قررت اللجنة 
 
عدم معادلة شهادة الماجستير ف

بجامعة عجمان بعد قرار اللجنة إيقاف المؤسسة الصادر كون صاحب العالقة التحق   م2020االمارات العربية المتحدة عام 
ي االجتماع رقم )

 
وهو ما ، الحصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة وبدون م٢٠/1/٢٠15بتاري    خ ( 1/٢٠15ف

المؤسسة التعليمية ليست من ضمن قائمة المؤسسات التعليمية ، كما أن يخالف البند )أ( من المادة الثامنة من الالئحة
، وقررت وهو ما يخالف البند )ب( من المادة الثامنة من الالئحة ،الموىص بالدراسة بها من قبل الوزارة عند االلتحاق بها 

 The، الصادرة من Petroleum Engineeringعدم معادلة شهادة ماجستير علوم الهندسة تخصص اللجنة 

University of New South Wales  اليا عام امج الهندسية غتر ؛ م2010بأسير نامج يعتتر من التر كون التر
  وهو ما يخالف البند )ج( من المادة الثامنة من الالئحة. بنظام التعلم الشبكي ،  ا المعتمد دراسته

، الصادرة من Business Administrationعدم معادلة شهادة الماجستير تخصص وقررت اللجنة 

University of Wolverhampton  عىل  حصولال)بنظام التعلم عن بعد( لعدم  م. 2017بالمملكة المتحدة عام

ي ، وقد موافقة كتابية من الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة
 
 Westford School of Managementتمت الدراسة ف

تمت الدراسة بنظام التعلم عن بعد وهو نظام دراسي غتر ، كما بجمهورية الهند وهي جهة وسيطة غتر معتمدة من قبل الوزارة
ف به من قبل الوزارة بجمهورية الهند  عدم و  خاف البند رقم )أ( والبند )ج( من المادة الثامنة من الالئحة. وهو ما ي، معتر

 Kingston Universityمعادلة شهادة ماجستير اآلداب بتخصص السياسات الدولية واالقتصاد، الصادرة من 
الفقرة عىل شهادة بكالوريوس معتمدة من قبل الوزارة وهو ما يخالف بسبب عدم الحصول  م،2019بالمملكة المتحدة عام 

 حصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة. العدم ، و ( من المادة التاسعة من الالئحة6)أ( من البند )
ي العلوم القانونية والقضائية، الصادرة من المعهد العالي للعلوم وقررت اللجنة  

 
عدم معادلة شهادة الدبلوم العالي ف

ي العلوم بسبب  م2000بية المتحدة عام القانونية والقضائية بدولة االمارات العر 
 
عدم اعتماد شهادة الدبلوم العالي ف

ي دولة االمارات العربية المتحدة
 
بية والتعليم ف لم يتم ، كما أنه القانونية والقضائية من قبل الجهات المختصة بوزارة التر

ي ترخيص وتسجيل المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدولة االمارات الع
ربية المتحدة كمزود للتدريب والتعليم المهت 

بية والتعليم بدولة االمارات العربية المتحدة.   بوزارة التر

ي الطب، الصادرة من و 
 
ي  Medical University of Lodzعدم معادلة شهادة دكتور ف

 
 م. 2021بجمهورية بولندا ف

مؤسسة ليست من ضمن قائمة مؤسسات التعليم كما أن ال،  عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة حصولالعدم لوذلك 
 وهو ما يخالف البند )أ( والبند )ب( من المادة الثامنة من الالئحة. ، العالي الموىص بالدراسة بها من قبل الوزارة

معادلة شهادة البكالوريوس تخصص االعالم )عالقات عامة(، الصادرة من جامعة العلوم وقررت اللجنة عدم 
االلتحاق بالدراسة بنظام التعلم عن بعد، بعد صدور قرار مجلس بسبب  م2019لوجيا بالجمهورية اليمنية عام والتكنو 

ي بوقف الدراسة بنظام االنتساب والتعليم المفتوح )التعلم عن بعد( والصادر بتاري    خ 
 القاىص 

 
، م٢٣/4/٢٠٠8التعليم سابقا

، وألن راسة. وهو ما يخالف البند )أ( من المادة الثامنة من الالئحةعدم الحصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدو 
المؤسسة التعليمية غتر موىص بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام التعلم عن بعد. وهو ما يخالف البند )ج( من المادة الثامنة 

وهو نظام دراسي غتر معتمد من قبل الوزارة الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد للمرحلة الجامعية األول ، كما أن من الالئحة
 ( من الالئحة. 17للمرحلة الجامعية األول. وهو ما يخالف المادة )

ي تخصص الجيوماتيكس )المسح ورسم الخرائط(، الصادرة  BTEC National Diplomaعدم معادلة شهادة و  
 
ف

وذلك لكونها ال تعادل بأي مؤهل  م،2008بالمملكة المتحدة عام  Institute Topographical Scienceمن 



 

 

 

ي الملكية و ، أكاديمي 
اتيجية الصادرة من كلية الدفاع الوطن  عدم معادلة شهادة الماجستير االدارة والدراسات االسير

ة    م2019األردنية / جامعة مؤته بالمملكة األردنية الهاشمية عام  ي نفس فتر
 
كون صاحب العالقة درس المؤهل الدراسي ف

ي اجتماعها رقم )التحاقه بدرا
 
ي المملكة المغربية وهو ما يخالف قرار اللجنة السابق ف

 
( الصادر ٢/٢٠11سة برنامج الدكتوراه ف

ي الهندسة للتنمية الريفية والمدنية، الصادرة منو ، م18/٠٩/٢٠11بتاري    خ 
 
 عدم معادلة شهادة دكتوراه الفلسفة ف

University of Santiago de Compostela  وذلك لعدم الحصول عىل موافقة  م،2021اسبانيا عام بمملكة
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر  الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة وهو ما يخالف الفقرة )أ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها
 .العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

، الصادرة منعدم معادلة شهادة ماجستير العكما قررت اللجنة   Indira لوم تخصص تطبيقات الحاسب االلي

Gandhi National Open University  الدراسة تمت بنظام التعلم عن أن كون    م2003بجمهورية الهند عام
ف بجميع أنماط التعلم عن بعد لجميع المراحل بجمهورية الهند  وهو ما يخالف الفقرة )ج( من المادة ، ُبعد والوزارة ال تعتر

ي تمنحها ا
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر عدم معادلة و ، لثامنة من الئحة االعتر

ي الفلسفة تخصص علوم الحاسب االلي الصادرة من
 
 Pacific Academy Of High شهادة دكتوراه ف

Education And Research University, Udaipur المؤسسة كون أن   م2014 بجمهورية الهند عام
اف الخاصة بالمؤسسات الهندية والمعتمدة لدى الوزار و  التعليمية غتر موىص بالدراسة بها  ، ةال تنطبق عليها معايتر االعتر

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت  وهو ما يخالف الفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحهاالدراسية 
 .التر

ي اآلداب الصادرة منكذلك قررت اللجنة 
 
بجمهورية  Andhra University عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

ي اآلداب الصادرة من ،م1993الهند عام 
 
بجمهورية الهند  Andhra University وعدم معادلة شهادة الماجستير ف

ي 1999عام 
 
ية الصادرة منم، وعدم معادلة شهادة ماجستير الفلسفة ف  University Acharya اللغة االنجلير 

Nagarjuna  ية  ،م2013بجمهورية الهند عام ي مجال اللغة اإلنجلير 
 
ي الفلسفة ف

 
وعدم معادلة شهادة الدكتوراه ف

لمؤهل غتر كون أن ا  :م وذلك لألسباب التالية2017بجمهورية الهند عام  Karpagam University الصادرة من
والوزارة ال  ُبعد الدراسة تمت بنظام التعلم عن  أن كون، و ل عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها مسبوق بالحصو 

ف بجميع أنماط التعلم عن بعد لجميع المراحل بجمهورية الهند  مؤهىلي الماجستتر غتر مسبوقير  بالحصول أن كون ، و تعتر
مؤهل الدكتوراه غتر مسبوق بالحصول عىل شهادة أن كون ، و ارةعىل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها معتمدة من الوز 

المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموىص ، وأن و الماجستتر معتمدة من الوزارةأالبكالوريوس 
اف الخاصة ب، وأن بالدراسة بها من قبل الوزارة المؤسسات الهندية والمعتمدة المؤسسة التعليمية ال تنطبق عليها معايتر االعتر

( من المادة التاسعة الفقرة )أ( 7( من المادة التاسعة والفقرة )أ( من البند )4وهو ما يخالف الفقرة )أ( من البند )، لدى الوزارة
اف ( من 17( من المادة التاسعة والفقرة )ج( من المادة الثامنة والفقرة )أ( من المادة السابعة والمادة ) 6من البند) الئحة االعتر

ي تمنحها
 .بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ي العلوم تخصصوقررت اللجنة كذلك 
 
 Children and Young People`s عدم معادلة شهادة الماجستير ف

Mental Health and Psychological Practice الصادرة من ،The University of 

Edinburgh   2019بالمملكة المتحدة عام،) وذلك لكون التخصص يعتتر من التخصصات  م )بنظام التعلم الشبكي
اف ٣الصحية غتر المعتمدة دراستها بنظام التعلم الشبكي وهو ما يخالف البند رقم ) ( من المادة الرابعة من معايتر االعتر

ي تط
وأسس اعتماد برامجها ومعادلة المؤهالت  (On-Line) رح برامجها بنظام التعلم الشبكي بمؤسسات التعليم العالي التر

ي سبق اعتمادها من قبل اللجنة بقرار رقم: )ل.ت.م/ 
ي العلوم و ، (٢٠1٣-1/٢الدراسية والتر

 
عدم معادلة شهادة الماجستير ف

 م،2016بية عام بجمهورية الصير  الشع  IMEEC, Army Command College العسكرية، الصادرة من
ي الحقوق و ، ويكتف  بشهادة المناظرة الصادرة لها من كلية القيادة واالركان بداخل السلطنة

 
عدم معادلة شهادة الماجستير ف



 

 

 

عدم بسبب  م،2020بفرنسا عام  University De Paris واالقتصاد واإلدارة تخصص إدارة اعمال، الصادرة من
نامج المذكور الحصول عىل موافقة الوزارة قبل اال اف ، لتحاق بالتر وهو ما يخالف الفقرة )أ(  من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها 
ي مؤهل ، كما أنه بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

 
لم يدرس أساسيات القانون ف

بناًء عىل وثيقة التصنيف المعياري لسلطنة عمان،  الدبلوم، حيث أن تخصص القانون يعتتر من التخصصات التخصصية

يعة ي القانون أو الشر
 
ي الحقوق بدون الحصول عىل شهادة البكالوريوس ف

 
 .وبالتالي فال يمكن دراسة مرحلة الماجستتر ف

تخصص  (First Level University Master) عدم معادلة شهادة ماجستير المستوى األولوقررت اللجنة 

 م،2019بجمهورية إيطاليا عام  University of Pisa لصحة والسالمة والبيئة والجودة، الصادرة منإدارة أنظمة ا

ي المؤسسة المذكورة:لألسباب التالية
 
وهو ما يخالف الفقرة )أ(  ، عدم الحصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة ف

اف بمؤسسات التعليم  ي تمنحها من المادة الثامنة من الئحة االعتر
، كما العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ي إيطاليا بعد اتفاقية بولونيا أن 
 
نامج غتر مصنف من ضمن سلم الدرجات العلمية االكاديمية المطبق ف ال يمكن للطالب ، و التر

ية وال تنطبق عليها معايتر الشهادات الشهادة الدراسية مهن، وأن دراسة الدكتوراه بجمهورية إيطاليا  بناء عىل هذا المؤهل

 Mara University of الصادرة من Accountancy عدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصصو ، االكاديمية

Technology  يا عام كون الشهادة الدراسية غتر مسبوقة بالحصول عىل شهادة دبلوم التعليم العام أو ما   م،1997بمالير 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية يعادلها، وهو ما يخالف الف قرة)أ( من البند الرابع من المادة التاسعة من الئحة االعتر

ي تمنحها 
 Business عدم معادلة شهادة الماجستير تخصصو ، ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

Administrationالصادرة من ، Mara University of Technology  يا عام نها غتر لكو  م،2001بمالير 
مسبوقة بالحصول عىل شهادة بكالوريوس معتمدة من قبل الوزارة، وهو ما يخالف الفقرة )أ( من البند السادس من المادة 

ي تمنحها 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر عدم معادلة و ، التاسعة من الئحة االعتر

، الصادرة من Professional Diploma شهادة  Nottingham تخصص المهارات المهنية للمحامير  الدوليير 

Trent University  ي
 
ي   م،2018بالمملكة المتحدة ف

كون الشهادة الدراسية مهنية وليست مدرجة ضمن اإلطار الوطت 
ي المملكة المتحدة

 
ة من جامعة عدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصص اللغة العربية وآدابها الصادر و ، للمؤهالت ف

 لألسباب االتية م،2020الوصل )كلية الدراسات اإلسالمية والعربية سابقا( بدولة االمارات العربية المتحدة عام 

االلتحاق بجامعة الوصل )كلية الدراسات اإلسالمية والعربية سابقا( بعد قرار إيقاف المؤسسة الصادر من اللجنة :
ي االجتماع رقم ٢٠15-5/1رقم:)ل.ت.م/ 

 
عدم الحصول عىل موافقة وزارة التعليم ، و م٢٠/1/٢٠15( بتاري    خ 1/٢٠15)( ف

المؤسسة التعليمية ليست من ضمن قائمة المؤسسات الموىص ، وأن العالي والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة
)ب( من المادة الثامنة من  أ( والفقرةوهو ما يخالف الفقرة )   ا،بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق صاحبة العالقة به

ي تمنحها
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر  .الئحة االعتر

ي الطب العام، الصادرة من
 
 Saint Petersburg Medico-Social عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

Institute  لعدم الحصول عىل موافقة كتابية من الوزارة، قبل االلتحاق بالدراسة  :لألسباب التالية م،2020عام  بروسيا
ي المؤسسة التعليمية

 
المؤسسة التعليمية ليست من ضمن قائمة المؤسسات الموىص بالدراسة بها من قبل ، وكون أن ف

اف بمؤسسات )بما يخالف الفقرة )أ( والفقرة  وهو ة، الوزار  التعليم العالي غتر العمانية ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها
يعة الصادرةعدم معادلة شهادة البكالوريوس تخصص و  .ومعادلة المؤهالت الدراسية التر من الجامعة  الشر

نظرا لاللتحاق بالدراسة بنظام االنتساب بعد صدور  م2018اإلسالمية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عام 
ي بوقف الدراسة بنظام االنتساب والتعليم ٢٣/4/٢٠٠8قرار مجلس التعليم )مجلس التعليم العالي سابقا( بتاري    خ 

م القاىص 

ي علم االجتماع والخدمة االجتماعو  .المفتوح للمرحلة الجامعية األول
 
الصادرة  يةعدم معادلة شهادة بكالوريوس اآلداب ف

م. وعدم معادلة 2021من جامعة عجمان )جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا( بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 
ي اإلعالم تخصص التصميم الجرافيكي الصادرة من جامعة عجمان )جامعة عجمان للعلوم 

 
شهادة بكالوريوس اآلداب ف



 

 

 

االلتحاق بجامعة عجمان )جامعة  :وذلك لألسباب التالية م2021دة عام والتكنولوجيا( بدولة اإلمارات العربية المتح
ي االجتماع رقم ٢٠15-4/1عجمان للعلوم والتكنولوجيا( بعد قرار إيقاف المؤسسة الصادر من اللجنة رقم:)ل.ت.م/ 

 
( ف

البتكار قبل االلتحاق عدم الحصول عىل موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وا، و م٢٠/1/٢٠15( بتاري    خ ٢٠15/1)
المؤسسة التعليمية ليست من ضمن قائمة المؤسسات الموىص بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق ، وكون أن بالدراسة

ي العالقة بها. وهو ما يخالف  اف بمؤسسات التعليم العالي الفقرة )صاحتر أ( والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها غتر العمانية
 .ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ية واآلداب، الصادرة منكما قررت اللجنة  ي اآلداب، تخصص اللغة اإلنجلير 
 
 The عدم مـعادلة شهادة البكالوريوس ف

Open University  االلتحاق بالدراسة بنظام )التعلم عن بعد( بعد  :لألسباب االتية 2015بالمملكة المتحدة عام
ي بوقف الدراسة بنظام االنتساب والتعليم المفتوح )التعلم عن بعد( والصادر بتاري    خ صدور قرار م

 القاىص 
 
جلس التعليم سابقا

عدم معادلة و  .المؤسسة التعليمية غتر موىص بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام التعلم عن بعد، وكون أن م٢٠٠8/4/٢٣

ي الهندسة 
 
 من الصادرة Electronics &Communication Engineering تخصصشهادة البكالوريوس ف

Visvesvaraya Technological University  ي عام
 
: وذلك لألسباب التالية م، 2020بجمهورية الهند ف

ال تنطبق عليها ، و المؤسسة التعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموىص بالدراسة بها من قبل الوزارة
اف الخا وهو ما يخالف الفقرة )أ( من المادة السابعة من الئحة ، صة بالمؤسسات الهندية والمعتمدة لدى الوزارةمعايتر االعتر

ي تمنحها
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر  .االعتر

ورية مرص العربية عام عدم معادلة شهادة ليسانس الحقوق، الصادرة من جامعة عير  شمس بجمهكما قررت اللجنة 
اف بمؤسسات التعليم العالي  لعدم االنتظام بالدراسة م2019 وهو ما يخالف الفقرة )ـه( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها 
ي العالقات العامة واإلعالن، و ، غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

 
عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

وذلك كون المؤسسة التعليمية ليست  :لألسباب التالية  م،2019جامعة أم درمان بجمهورية السودان عام الصادرة من 
وهو ما يخالف الفقرة  )ب( والفقرة ) ، لعدم االنتظام بالدراسة، و من ضمن المؤسسات الموىص بالدراسة بها من قبل الوزارة

اف بمؤسسات  ي تمنحهاـه( من المادة الثامنة من الئحة االعتر
 .التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ي المالية الصادرة منو 
 
بجمهورية الهند عام  University Of Calicut عدم معادلة شهادة بكالوريوس التجارة ف

ف بجميع أنماط التعلم عن م،2014 بعد لجميع المراحل  وذلك لكون الدراسة تمت بنظام التعلم عن ُبعد، والوزارة ال تعتر
اف بمؤسسات التعليم العالي 17) والمادةوهو ما يخالف الفقرة )ج( من المادة الثامنة ، بجمهورية الهند  ( من الئحة االعتر

ي تمنحها
 .غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

 Nautical Science تخصص  Higher National Certificate عدم مـــعادلة شهادةوقررت اللجنة 

كون :لألسباب االتية ،م2019بالمملكة المتحدة عام Scottish Qualification Authority الصادرة من

ي مؤسسة تعليم عالي تندرج ضمن قائمة
 
وذلك بعد قرار ايقافها من قبل  (Listed Bodies) المذكور التحق بالدراسة ف

وافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق عدم الحصول عىل م، و  م٢/1٢/٢٠1٢اللجنة بتاري    خ 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة  سة،بالدرا وهو ما يخالف الفقرة )أ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها
يعة والقانو  .المؤهالت الدراسية التر ي الشر

 
ون، الصادرة من كلية اإلمام مالك عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

يعة والقانون بدولة االمارات العربية المتحدة عام  عدم الحصول عىل موافقة وزارة التعليم  :لألسباب االتية م2021للشر
مؤسسة التعليم العالي ليست من ضمن قائمة مؤسسات التعليم ، و العالي والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة

اف ،  الموىص بالدراسة بها من قبل الوزارةالعالي  وهو ما يخالف الفقرة )أ( والفقرة )ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر
ي تمنحها 

 عدم معادلة شهادة الدراسات العلياو . بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

(Postgraduate Certificate) االعمال، الصادرة من تخصص إدارة University of Leicester 

 Postgraduate) كون المؤهل الدراسي جزء ال يتجزأ من درجة دبلوم الدراسات العليا  م،2018بالمملكة المتحدة عام 



 

 

 

Diploma) ي للمؤهالت
ي اإلطار الوطت 

 
ي سلم المؤهالت العلمية ف

 
، كما أنه ليس من ضمن المؤهالت الدراسية الواردة ف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ال ي السلطنة، وهو ما يخالف الفقرة ) د ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر
 
علمية ف

ي تمنحها
 .ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

 

 :
ً
 :مواصلةقرارات اعتماد برامج دراسية وطلبات خامسا

بمؤسسة التعليم  MSc in Aviation and Aerospace Sustainability عدم اعتماد برنامجقررت اللجنة 

( Embry–Riddle Aeronautical University العالي   بالواليات المتحدة االمريكية )بنظام التعلم الشبكي

 عدم الموافقة عىل طلب مواصلة دراسة برنامج الماجستير و  .كونه برنامج يتطلب ممارسة عملية وبه جوانب تطبيقية

ي بمؤسسة التعليم العالي  Autism Studies تخصص
 
( University of Kent     ف  )بنظام التعلم الشبكي

نامج يتطلب ممارسة عملية وبه جوانب تطبيقية وال يمكن دراسته بنظام التعلم بسبب أن  اللجنة  كما وافقت .الشبكي التر
ي الهندسة الطبية،

 
ط االنتظام الكىلي بمقر مؤسسة التعليم العالي  عىل اعتماد طلب مواصلة دراسة الماجستير ف

 بشر

Hochschule RheinMain University of Applied Sciences  عدم اعتماد برنامج و . بجمهورية ألمانيا

ي العلوم تخصص
 
 Medical University of المطروح بمؤسسة التعليم العال Biobanking الماجستير ف

Graz  ي الدراسة والممارسة العملية  بالنمسا بنظام التعلم الشبكي
 
 . كونه برنامج صحي ويتطلب االنتظام الكىلي ف

ي و 
 
 Artificial Intelligence for Public Services عدم الموافقة عىل اعتماد برنامج الماجستير ف

 Politecnico di بإسبانيا بالتعاون مع Universidad Politécnica de Madrid بالمؤسسة التعليمية

Milano  إيطاليا وب Friedrich-Alexander Universität بألمانيا و Tallinn University of 

Technology (TalTech) ي مستوى:لألسباب التالية بجمهورية إستونيا
 
ي ويقع ف

نامج مهت   First level كون التر

Master's degree   وذلك بناء عىل قرار اللجنة وهو مؤهل غتر مصنف ضمن سلم الدرجات العلمية االكاديمية اإليطالية
ي تقع 4( البند رقم )٢٠٢1-1/1رقم: )ل.ت.م/ 

امج التر ي : عدم السماح للطلبة العمانيير  بدراسة التر
( الذي ينص عىل االنر

بهذه المؤسسة التعليمية   Second level  Master's degreeو First level Master's degree تحت مستوى
ي الجمهورية ة، و م الدرجات العلمية االكاديمية اإليطاليكونها برامج غتر مصنفة ضمن سل

 
ال يمكن للطالب دراسة الدكتوراه ف

 .اإليطالية بناء عىل هذا المؤهل
ي اجتماعها 2019-8/2الغاء قرار اللجنة رقم )ل.ت.م/ كما تم 

 
ي ب 10/3/2019( بتاريــــخ 2/2019رقم )م( ف

م، والقاض 

بإيطاليا  University of Turin بمؤسسة التعليم العالي  LLM Intellectual Property اعتماد برنامج

 LLM عدم اعتماد برنامجو  . (Blended Learning) باالرتباط مع المنظمة العالمية الفكرية بنظام التعلم المدمج

Intellectual Property  بمؤسسة التعليم العالي University of Turin  بإيطاليا باالرتباط مع المنظمة

ي  :االتيةلألسباب  ،(Blended Learning) الفكرية بنظام التعلم المدمجالعالمية 
 
نامج يقع ف  Firstمستوىالتر

level Master's degree امج االكاديمية، و ي وال تنطبق عليه معايتر التر
نامج مهت  غتر مصنف من ضمن سلم ، و التر

ي إيطاليا بعد اتفاقية بولونيا 
 
ي الجمهورية اإليطالية ، و الدرجات العلمية االكاديمية المطبق ف

 
ال يمكن للطالب دراسة الدكتوراه ف

 بناء عىل هذا المؤهل. 
 

 :
ً
اف: قرارات سادسا  االعير

ي المقابل قررت اللجنة 
 
اف بمؤسسة التعليم العالي جامعة السويس بجمهورية مرص العربية ضمن قائمة مؤسسات ف االعير

 إدراج مؤسسة التعليم العالي و  ،بنظام االنتظام الكىلي بمقر الجامعةبالدراسة بها من قبل الوزارة  التعليم العال الموض

Hochschule Rhein Main University of Applied Sciences  ألمانيا ضمن قائمة بجمهورية
ي مقر مؤسسة التعليم العالي بجمهورية ألمانيا  مؤسسات التعليم العالي الموض بالدراسة بها

 
إدراج و ، بنظام االنتظام الكىلي ف



 

 

 

بالنمسا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموض  Medical University of Graz مؤسسة التعليم العال
ي مقر مؤسسة التعليم العالي بالنمسا  بالدراسة بها

 
تعليم العالي التالية بالواليات إدراج مؤسسات الو ، بنظام االنتظام الكىلي ف

المتحدة االمريكية ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموض بالدراسة بها من قبل الوزارة وباألنظمة المعتمدة من 

 :قبل الوزارة

- Millersville University of Pennsylvania 
- The University of Scranton 
- South Dakota State University 
- Salus University 
- Loyola University of Chicago  
 

 

 :
ً
اف: سابعا  قرارات عدم االعير

ي الجانب اآلخر فقد قررت اللجنة 
 
اف بكلية طالل أبو غزالة الجامعية لالبتكار بالمملكة األردنية الهاشميةف  عدم االعير

 لوذلك 
 
ي تطرحها، حيث تطرح فقط نظرا

امج الدراسية التر ي إدارة االعمال فقطمحدودية التر
 
عدم ، و برنامج الماجستتر ف

ي التصنيفات العالمية
 
اف بمؤسسة التعليم العال المعهد العالي كما قررت اللجنة   .حداثة نشأتها، و ادراجها ف عدم االعير

ي الجمهورية التونسية،
 
بية المختصة ف ي أي من مواقع  للير

 
التصنيف وذلك كون المؤسسة التعليمية ال يوجد لها أي تصنيف ف

ان بدولة االمارات العربية المتحدةو  العالمية.  اف بمؤسسة التعليم العال جامعة االمارات للطير نظرا لحصولها  عدم االعير

ي مواقع التصنيف العالمية المعتمدة
 
ي ف

اف بمؤسسة التعليم العال كلية المدينة باإلضافة إل  .عىل تقيم متدن  عدم االعير
بية والتعليم   االمارات العربية المتحدةالجامعية بعجمان بدولة  كون معظم برامجها غتر حاصلة عىل اعتماد وزارة التر

ي مواقع التصنيف العالمية المعتمدة. 
 
ي ف

 االمارتية ونظرا لحصولها عىل تقيم متدن 
 

 :
ً
ويرثامنا   :حاالت الير 

وير  ي مكافحة ظاهرة التر 
 
اف ومعادلة المؤهالت ف ي إطار جهود دائرة االعتر

 
ي وف

 
ي الشهادات وبالتعاون مع المكتب الثقاف

 
ف

ي جمهورية مرص العربية فق
 
ي شهادة دبلوم دراسات عليا، حيث تم عرض د بسفارة سلطنة عمان ف

 
تم اكتشاف حالة تزوير ف

ي تمنحها وصدر القرار 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر  الموضوع عىل لجنة االعتر
بية، الصادرة من جامعة المنصورة بجمهورية مرص العربية عام  ي التر

 
م، كون المؤهل ٢٠1٩بعدم معادلة شهادة الدبلوم العام ف

 غتر صحيح )مزور( وإحالة الطلب ال الجهات المختصة الستكمال اإلجراءات القانونية. 

 
 


