
 

 

قرارات جديدة لـ لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية 
 التي تمنحها ومعادله المؤهالت الدراسية

 

 

 

 

 

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

بوزارة التعليم ” االعتر

 ، حيث خرجت اللجنة بعدد من القرارات المهمةألول لهذا العاماالعالي والبحث العلمي واالبتكار اجتماعها 

 

 :
ً
 :قرارات المعادلةأوال

الصهههههههادرة من جامعة ع ر  شهههههههم     (DBAالدكتوراه المهنية تخصههههههه  الدارة االعمال   اتشههههههههاد عدد من معادلةقررت اللجنة 

 بجمهورية مرص العربية بدرجة الدكتوراه. 

ي ، الصادرة من  الماجستتر تخص  علم خصائ  السمومهادة شمهههههههههههههههههعادلة كما أنه تمت الموافقة عىل 
جامعة الرباط الوطت 

ي الفلسههههفة شهههههادة مهههههههههههههههههههههعادلة و  التخصهههه  تم، بدرجة الماجسههههتتر بذا2010بجمهورية السههههودام عام 
 
ي Ph.Dالدكتوراة ف

 
( ف

 م، بدرجة الدكتوراة2019عام  نف  الجامعة، الصادرة من  مجال الدارة الكوارث واألزمات

 Comsats Institute of Informationمعادلة شهههههههادة الماجسههههههتتر تخصهههههه  الدارة االعمال ، الصههههههادرة من عىل  قتوافو 

Technology  م،  بدرجة الماجستتر بذات التخص . 2006بجمهورية باكستام االسالمية عام 

 Islamic Azad University-Kishمن  ة،الصهههههههههههههههههههادر  اإلدارة التنفيهههذ هههةالمهههاجسههههههههههههههههتتر تخصهههههههههههههههه  شههههههههههههههههههههادة معهههادلهههة وقررت 

International Branch  م، بدرجة الماجستتر بذات التخص 2017بجمهورية اليرام االسالمية عام . 

ي بكالوريوس معادلة شهههادة كما قررت 
 
ياء التخصهه   العلوم ف بدولة فلسهه  ر  عام  الجامعة العربية االمريكية، الصههادرة من فتر 

ي الماجستتر ادلة شهادة مع، و م، بمؤهل جامعي  بكالوريوس( بذات التخص 2013
 
ياء ف  ، الصادرة من جامعةتخص  الفتر 

 م، بدرجة الماجستتر بذات التخص . 2016بدولة فلس  ر  عام  النجاح الوطنية
ي الصههههيدلة، الصههههادرةشهههههادة معادلة كما تمت 

 
بجمهورية باكسههههتام اإلسههههالمية  Bagai Medical University البكالوريوس ف

 .وريوس( بذات التخص م، بمؤهل جامعي بكال2005عام 

ي معادلة شهادة  كما قررت 
 
 West Visagas State University ، الصادرة من Elementary Educationالبكالوريوس ف

 . بدبلوم بعد دبلوم التعليم العامم ، 1992عام  بجمهورية الفلب ر  

 

 

 

 



 

 

 

 :
ً
 قرارات عدم المعادلة: ثانيا

ي الجانب اآلخر 
 
 من ال ف

ا
اطات أصهههههدرت اللجنة عددا قرارات بعدم معادلة عدد من المؤهالت الدراسهههههية وملا لمخالفتها اشهههههتر

ي عام 
 
ي تمنحها الصههادرة ف

اف بمؤسههسههات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسههية التر
م أو 2015الئحة االعتر

شهههادة دكتوراه الدارة االعمال،  عادلةمعدم قررت اللجنة عدم معادلة عدد من الشهههادات منها  قرارات اللجنة السههابقة حيث

م كوم صههههههههههههههاحب العالقة التح  2014بالمملكة المتحدة  عام    Liverpool John Moores Universityالصههههههههههههههادرة من 

ف لبدراسهههة برنامل الدكتوراه بدوم الحصهههول المسهههب  عىل شههههادة البكالوريوس او الماجسهههتتر المعتمد من الوزارة وهو ما  خا

( من الئحة تقييم ومعادلة المؤهالت الدراسههههههههههههههههية والدرجات العلمية الصهههههههههههههههههادرة بالقرار الوزار  رقم 12لمادة  البند  أ( من ا

ي نف  الوقتبدراسههههههههههههههههة برنامل البكالوريوس  أنه قام، كما 44/2003
 
ي الدارة  ،والدكتوراه ف

 
و عدم معادلة شهههههههههههههههههادة الدكتوراه ف

(، 2019بالمملكة المتحدة عام  Nottingham Trent University( الصهههادرة من  DBAاالعمال   م  بنظام التعلم الشهههب،ي

خالف قرار اللجنة الليسهههت  هههمن  يةمؤسهههسهههة التعليمالكوم  مؤسهههسهههات المور بالدراسهههة بها بنظام التعلم الشهههب،ي وهو ما  ل

مارات م، كما أم الدراسة تمت عن طري  مؤسسة وسي ة بدولة اال 17/4/2013( الصادر بتاريههههخ: 2013-1/2ل.ت.م/ رقم  

 م16/10/2012( الصادر بتاريههههخ: 2012-5/4العربية المتحدة ، وهو ما  خالف قرار اللجنة رقم  ل.ت.م/ 

 

ي  دكتوراهشههههههههههههههههادة العدم معادلة كما قررت  
 
  Bharathiar الصهههههههههههههههادرة من،  علوم الحاسهههههههههههههههب اآللي  الفلسهههههههههههههههفة تخصههههههههههههههه  ف

University ي وهو نظام غتر معتمد من قبل الوزارة م، كوم ال2014بجمهههههههههههههورية الهنههههههههههههههههههد عهههههههههههههههههههههههههههام
دراسة كانت باالنتظام الجزئ 

 . بجمهورية الهند 

ي شههههههههههههههههادة   معادلة كما رفضهههههههههههههههت اللجنة
 
ي  الماجسهههههههههههههههتتر ف

 
بية ف  ،  الصهههههههههههههههادرة من تدري  العلوم و الريا هههههههههههههههيات تخصههههههههههههههه   التر

Universiti Brunei Darussalam لعدم 1998عام  بسل نة برونا  دار السالم 
ا
بكالوريوس حصول عىل شهادة الم ، نظرا

 . معتمدة من قبل اللجنة 

  University of the Philippinesالصهههههههههههههادرة من  ،  ،اإلدارة العامة ماجسهههههههههههههتتر اإلدارة تخصههههههههههههه  شههههههههههههههادة  عدم معادلة و 

ي الفلب لكوم الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد م، 2000عام  بجمهورية الفلب ر  
 
. وهو نظام غتر معتمد من الوزارة ف   ر 

بيةشهههههههههههههههههادة  عدم معادلة و  عام  بجمهورية الفلب ر   West Visagas State University الصهههههههههههههههههادرة من ، ،   دكتوراه التر

ي البكالوريوس والماجسهههههههتتر  م1999
غتر معتمدت ر  ومعادلت ر  من قبل   اللت ر  سهههههههبقتا الحصهههههههول عىل الشههههههههادة ، كوم شههههههههادئر

 اللجنة . 

 University of the Philippines(open University) ، الصهههههادرة من التصهههههاالت دكتوراه اشههههههادة  عدم معادلة وقررت 

 ، كونها مسبوقة بشهادت ر  غتر معتمدت ر  من قبل اللجنة. م2016عام   بجمهورية الفلب ر  

اف بمؤسههههههههههههههههسهههههههههههههههههات التعليم العهالي غتر العمهانيهة ومعهادلةأ، ب، وهو مها  خهالف البنهد  
 ج( من المهادة الاهامنهة من الئحهة االعتر

ي تمنحها. 
 المؤهالت الدراسية التر

ي جانٍب آخر 
 
بية تخصههههههه  التعليم العالمي الصهههههههادرة من  معادلةقررت عدم ف

ي التر
 
 Charles Darwinشههههههههادة الماجسهههههههتتر ف

University Australia  اليا  عام الجامعة  و م، لعدم الحصهههههههههههههول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحا  بالدراسهههههههههههههة 2021بأسهههههههههههههتر

 المؤسسات المور بالدراسة بها بنظام التعلم عن بعد. ليست  من قائمة 

 



 

 

 

ونيات، الصهههههههههادرة  معادلةوأكدت عىل عدم  ي العلوم تخصههههههههه  هندسهههههههههة الكهرباء وااللكتر
 
 Cyprus منشههههههههههادة الماجسهههههههههتتر ف

International University  كية عام ة التر (، وملا لعدم 2022بجمهورية شههههههههمال قتي حصههههههههول عىل الم  بالتعلم الشههههههههب،ي

بهذا  مؤسهههههسهههههات المور بالدراسهههههة بها من قبل الوزارةالليسهههههت  هههههمن  والمؤسهههههسهههههةقة الوزارة قبل االلتحا  بالدراسهههههة. مواف

امل المسموح بدراستها بنظام التعلم الشب،ي  حيث، النمط من التعليم امل الهندسية ليست  من التي بناًء عىل قرار  أم التي

 (. 2020-26/2م( و رقم  ل.ت.م/ 2018-24/1اللجنة رقم  ل.ت.م/ 

عد  ا مم  الئحة. ال أ ،ب، ج( من المادة الاامنة من للبنود مخالفة  ل

ي تخصههههه  الدارة األعمال   BTEC Level 5 HND Diploma شههههههادة عدم معادلة ب وأصهههههدرت قرارها 
 
الصهههههادرة من المملكة ف

  بعد صهههههههههههدور قرار مجل  التعليمبنظام التعلم عن بعد،  الدراسهههههههههههة تمت . كومم2017المتحدة عام 
ا
بوقف الدراسهههههههههههة  سهههههههههههابقا

م، و عههدم 23/4/2008للمرحلههة الجههامعيههة األول والصههههههههههههههههههادر بتههاريههههخ  (المفتوح  التعلم عن بعههدبنظههام االناسههههههههههههههههههاب والتعليم 

يةمعادلة  ههههه  ي تخصهههههه  الدارة الموارد ال  ه
 
ي الدارة االعمال ف

 
 University of Leicester الصههههههادرة من،  شهههههههادة الماجسههههههتتر ف

، وملا كوم الشهادة غتر مسبوقة بالحصول عىل شهادة بكالوريوس م  بنظام التعلم عن بعد(2022بالمملكة المتحدة عام 

وط نظههام  وعههدم ان بهها ، الئحههة ال(  من 9( من المههادة  6وهو مهها  خههالف الفقرة  أ( من البنههد   معتمههد من قبههل الوزارة،  ش 

ة المحددة بالمادة رقم   . البعاات والمنح واالعانات الدراسية( من الالئحة التنفيذ ة لقانوم 10مو  الختي

 EDINBURGH NAPIERوقررت عههدم معههادلههة شهههههههههههههههههههادة مههاجسههههههههههههههههتتر العلوم تخصهههههههههههههههه  الدارة أعمههال  المههاليههة(، الصههههههههههههههههههادرة 

UNIVERSITY  وملا كوم الشهههههههههههههادة غتر مسههههههههههههبوقة بالحصههههههههههههول عىل بنظام التعلم عن بعد  م2020بالمملكة المتحدة عام ،

ي تن ب درجة البكالوريوس أو ما  عادلها، وليسهههههههههههههههههت من الحاالت ا
ة المحددة بالمادة   التر وط نظام مو  الختي ( 10عليها ش 

ر ليست  من المؤسسات المو  يةمؤسسة التعليمال و من الالئحة التنفيذ ة لقانوم البعاات والمنح واإلعانات الدراسية، 

عد مخالفةبالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام التعلم الشب،ي   . الئحةالج( من المادة الاامنة من  لبند ل ، مما  ل

 
ي حالة جد دة قررت اللجنة

 
هههههيرية،  وف ي الصههههههيدلة ال ه

 
 University ofالصههههههادرة من عدم معادلة شهههههههادة ماجسههههههتتر العلوم ف

Brighton  وهو ما ، عىل موافقة الوزارة قبل االلتحا  بالدراسهههههههههههههههههةالحصههههههههههههههههول   لعدمم، وملا 2021بالمملكة المتحدة عام
قبههل االنتهههاء من  تم ، كمهها أم االلتحهها  بههدراسههههههههههههههههههة برنههامل المههاجسههههههههههههههههتتر الئحههة ال خههالف البنههد رقم  أ(  من المههادة الاههامنههة من 
ط  الئحةالمن  سههههههههههههههههعة( من المادة التا6ما  خالف الفقرة  أ( من البند  بمت لبات التخرج من درجة البكالوريوس  ي تشههههههههههههههههتر

التر
 . الحصول عىل شهادة البكالوريوس قبل االلتحا  بدراسة درجة الماجستتر 

ي  عدم معادلة شهههههههههههههههادة ماجسههههههههههههههتتر اآلدابوقررت 
 
بو تخصهههههههههههههه    ف  International  ، الصههههههههههههههادرة مناإلدارة والتخ يط التر

Institute for Educational Planning  نامل عبارة عن دورة تدريبية. كوم ،  م 2006بجمهورية فرنسا عام  التي

يعة اإلسالمية، الصادرة من جامعة المنوفية  ي تخص  ال  
 
وقررت عدم مههههههههههههههههههههههههههههههههههههعادلههههههههههههههههههههههههة شهههههههههههههههههههههههههههههههههههههادة دبلوم الدراسات العليا ف

هه العربية عام   ال م، لعدم ا2016بجمهورية مرصه
ا
 كليا
ا
ي  نتظام انتظاما

 
ي بلد الدراسهههة، الدراسهههة ف

 
وهو  بمقر المؤسهههسهههة التعليمية ف

 . الئحةالما  خالف البند  ـه( من المادة الاامنة من 

ي طلبات
 
ي ال ب  اتشههههههههاد عدد من  معادلة ونظرت اللجنة ف

 
 Near (،  الصهههههههادرة من M.Dالبكالوريوس تخصههههههه  دكتور ف

East University  كية  عام ة التر ي آخر سههههه ت ر  وقررت عدم معادلتها  م2022بجمهورية شهههههمال قتي
 
 ، كوم الدراسهههههة تمت ف

ي مؤسههههسههههة  ليسههههت  ههههمن 
 
 بنظام التعلم الشههههب،ي ف

مؤسههههسههههات المور بالدراسههههة بها من قبل الوزارة بنظام التعلم الدراسههههنت ر 

امل المسههههههههموح بدراسههههههههتها بنظام التعلم الشههههههههب،ي  امل ال بية ليسههههههههت  ههههههههمن التي ، كما أم التي بناًء عىل قرار اللجنة رقم  الشههههههههب،ي



 

 

 

و لم ، الئحةالد أ ،ب، ج( من المادة الاامنة من و م، وهو ما  خالف البن17/4/2013( الصهههههههههههادر بتاريههههخ 2013-1/2ل.ت.م/  

اف عىل التدريب ي  الذ  تم أثناء الدراسة بنظام التعلم الشب،ي  يتم اإلش   بالتدريب ال تي
لم حيث من قبل أكاد مي ر  مختص ر 

اف عىل   التدريب. تقم المؤسسة التعليمية بالتواصل مع احدى الجامعات داخل سل نة عمام لإلش 

ي جانٍب آخر رفضههههههههههههههه
 
ي العلوم تخصههههههههههههههه   اللجنة توف

 
من  ةالصهههههههههههههههادر  نظم المعلومات التجاريةمعادلة شههههههههههههههههادة البكالوريوس ف

Middlesex University  م، كوم صهههههههههههاحب العالقة غتر حاصهههههههههههل عىل شههههههههههههادة الدبلوم العام 2022بالمملكة المتحدة عام

 خالف مما عىل موافقة الوزارة قبل االلتحا  بالدراسهههههههههههة،  هدم حصهههههههههههولللتعليم العام قبل االلتحا  بدراسهههههههههههة البكالوريوس وع

 الئحة. ال( الفقرة  أ( من المادة التاسعة من 1البند  أ( من المادة الاامنة والبند  

يعة، الصههههههههههادرة من  ههههههههه  بالمملكة العربية الجامعة اإلسههههههههههالمية بالمدينة المنورة عدم معادلة شهههههههههههادة البكالوريوس تخصهههههههههه  ال ه

وهو ما  خالف البند  أ( من المادة  وزارة قبل االلتحا  بالدراسهههههههههههههههةالحصهههههههههههههههول عىل موافقة ال م، لعدم2021عام  السهههههههههههههههعود ة 

 .الئحةالالاامنة من 

ي ح ر  
 
ي تخصهههههههههههههههه  اللاة العربية وآدابها، الصههههههههههههههههادرة من جامعة الوصههههههههههههههههل  كلية ف

 
قررت عدم معادلة شهههههههههههههههههادة البكالوريوس ف

بعد قرار  بالجامعة االلتحا  أنه تم م، كوم2022دولة اإلمارات العربية المتحدة عام الدراسات اإلسالمية والعربية سابقا ( ب

اف ال قاف ي  من اللجنة التعليميةالمؤسههههسههههة ب االعتر
 
حصههههول عىل العدم ، و م20/1/2015( بتاريههههخ 1/2015رقم  اجتماعها ف

 مما  خالف مواد الالئحة. ، قبل االلتحا  بالدراسة وزارة الموافقة 

ي العلوم االجتماعية والت بيقيةالبكالوريوس  اتشهههههههههههههههههاد عدد من دم معادلةعقررت كما 
 
تخصهههههههههههههههه  علم المكتبات ونظم  ف

بنظام التعلم عن بعد، بعد تمت الدراسهههههههههههههههههة  م، كوم2018المعلومات، الصهههههههههههههههههادرة من جامعة عدم بالجمهورية اليمنية عام 

 بوقف الدراسهههههههههههة بنظام االناسهههههههههههاب والت
ا
عليم المفتوح  التعلم عن بعد( والصهههههههههههادر بتاريههههخ صهههههههههههدور قرار مجل  التعليم سهههههههههههابقا

 .م23/4/2008

، الصهههههههادرة من عدم معادلة  كما قررت  ي
 
ي  تخصههههههه  نظم المعلومات الجارافية والتصهههههههور الجاراف شههههههههادة الدبلوم التكنولوصي

The University of Twente  ي معادلتها  .  وملا لعدم اختصهههاة اللجنةم2018ب يذرالندز عام
 
الوزار   بحسهههب القرار  ف

 (، كونها شهادة غتر أكاد مية. 21/2015رقم  

ي ح ر  كام قرارها 
 
 Lake، الصههههادرة من  تقنية المحاكاةتخصهههه   Associate in Applied Scienceعدم معادلة شهههههادة ب ف

Region State College    م، وملهها لعههدم الحصههههههههههههههههول عىل موافقههة الوزارة قبههل 2019بههالوال ههات المتحههدة االمريكيههة عههام

 . الئحةالالمادة الاامنة من ( من ، بأ د  و وهو ما  خالف البناللتحا  بالدراسة، ا

 

 :
ً
 :مواصلةقرارات اعتماد برامج دراسية وطلبات ثالثا

ي هذا البند قررت اللجنة ب
 
ي المؤسسات التعليمية بجمهورية مرص العربية وف

 
عدم الموافقة عىل طلبات مواصلة الدراسة ف

سمح بالدراسة بها بنظام التعلم بنظام التعليم الهج ر  ح ي يل
يث أم جمهورية مرص العربية ليست  من قائمة الدول التر

 .  الشب،ي والذ  هو جزء من نظام التعلم الهج ر 

 

 



 

 

 

 

 

 
ً
اف: رابعا  : قرارات االعتر

ي المقههههابههههل قررت اللجنههههة 
 
اف بمؤسههههههههههههههههسههههههههههههههههف  YEDİTEPE و Istanbul Gelisim University ت ر  تعليميت ر  تركيت ر  االعتر

UNIVERSITY ي تركيا بنظام االنتظام  يةمؤسههههسههههات التعليمالا  ههههمن قائمة موإدراجه
 
المور بالدراسههههة بها من قبل الوزارة ف

ي مقر المؤسسة التعليمية. 
 
 الكىلي ف

اف بمؤسهههههههسهههههههة التعليم العالي كما قررت 
يا  Management and Science University (MSU)العادة االعتر بمملكة مالتر 

يا وباألنظمة المعتمدة من قبل الوزارة  يةالتعليممؤسهههسهههات ال هههمن قائمة  المور بالدراسهههة بها من قبل الوزارة بمملكة مالتر 

وط القبول ونسبة الحضور المقررة.  ام المؤسسة بلوائحها الداخلية وعدم اسااناء ال لبة العماني ر  من ش   
ي ة التر  ش 

اف: خامسا   : قرارات عدم االعتر

ي الجانب اآلخر قررت اللجنة
 
 لحداثة نشأتها  وف

ا
اف بمؤسسة التعليم العالي جامعة لوسيل بدولة ق ر نظرا

حيث  عدم االعتر

ي عام 
 
ي ت رحها وعدم تخرج أ  دفعة منها حتر اآلم م2020أنشئت ف

امل التر اف ، كما قررت ومحدود ة التي عدم االعتر

كيا  لحداثة نشأتها كجامعة  ولعدم حصولها  Fenerbahçe Universityبمؤسسة  ي مواقع التص يف  بتر
 
عىل تقييم متقدم ف

 . العالمية

اف باألكاد مية الملكية لفنوم ال هي بالمملكة 
ي  األردنيةوقررت عدم االعتر

امل الدراسية التر الهاشمية وملا لمحدود ة التي

ي من قبل هيئ ت رحها، حيث انها ت رح برنامج ر  أكاد مي ر  
ة اعتماد فقط وحصول برنامل واحد فقط عىل االعتماد النهائ 

ي مواقع التص يف العالمية
 
 . مؤسسات التعليم العالي األردنية، و لعدم ادراجها ف

 


