اجلريدة الر�سمية العدد ()1094

وزارة التعليــم العالــي
قــرار وزاري
رقـــم 2015 /21
ب�إ�صـدار الئحـة االعتـراف مب�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي
غيـر العمانيـة ومعادلـة امل�ؤهـالت الدرا�سيـة التـي متنحهـا
ا�ستنــادا �إلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2002/6بتحديــد اخت�صا�صـات وزارة التعليــم العايل
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/83
و إ�لــى الالئح ــة التنفـيذي ــة لقان ــون البعث ــات واملن ــح والإعانات الدرا�سية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، 2003/8
و�إىل الئحة تقييم ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية والدرجات العلمية ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم ، 2003/44
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـ ــل ف ــي �شـ ـ�أن االعت ــراف مب�ؤ�س�س ــات التعلي ــم العال ــي غي ــر العماني ــة ومعادلــة امل�ؤهالت
الدرا�سية التي متنحها ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2003/44امل�شار �إليه  ،كما يلغى كـل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  26 :من جمادى الأوىل 1436هـ
املوافـــــق  17 :من مــــــــــــــــــــــار�س 2015م
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د .راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزي ـ ــرة التعلي ـ ــم الـعــالـ ــي
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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 �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الــوزارة :
وزارة التعليــم العالــي .
الوزيــــر :
وزير التعليــم العالــي .
الوكيـــل :
وكي ــل ال ــوزارة .
اللجنــة :
جلنــة االعت ــراف مب�ؤ�س�ســات التعليــم العايل غري العماني ــة  ،ومع ــادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
التي متنحها .
م�ؤ�س�ســات التعليــم العالــي :
اجلامعــات  ،والكليــات اجلامعيــة  ،واملعاهــد العليــا  ،وغريهــا مــن امل�ؤ�س�ســات الأكادمييــة
غري العمانيـة التي تقدم برامج �أكادميية ت�ؤدي �إىل احل�صول على م�ؤهل درا�سي .
امل�ؤهــــــل الدرا�ســـــي :
كل �شهادة درا�سية �أو درجة علمية  ،متنح نتيجة النجاح فـي درا�سة �أي من التخ�ص�صات
الأكادميي ــة اجلامعي ــة �أو العليــا  ،والتي تخ�ضع لنظام تعليمــي منهجي  ،و�سيا�سة تربوية
حمددة  ،ونظام امتحانات مقنن  ،ت�شرف عليه م�ؤ�س�سة تعليم عال مرخ�ص لها  ،ومعرتف
بها ر�سميا فـي دولة املقر .
دولــــة املقــــر :
الدولة التي يقع بها مقر م�ؤ�س�سة التعليم العايل  ،املرخ�ص لها  ،واملعرتف بها فـي تلك
الدولة .
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الربامــج الأكادمييــة :
الربامج التي يتم طرحها مب�ؤ�س�سة التعليم العايل  ،وتكون ذات طابع �أكادميي  ،ومنظمة
بالئحة �أكادميية ر�سمية معتمدة .
االعتـــــراف :
�إقرار اللجنة ب�أن م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي ينظر فـي االعرتاف بها قد ا�ستوفت جميع
�أ�س�س االعرتاف املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .
�إلغــاء االعتــراف :
�إقرار اللجنة ب�أن م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي �سبق �أن مت االعرتاف بها  ،قد �أخلت ب�أحد
�أ�س�س االعرتاف املقررة طبقا لأحكام هذه الالئحة .
املعادلــــــة :
مطابقة امل�ؤهل الدرا�سي غري العماين مبا يعادله �أكادمييا من امل�ؤهالت الدرا�سية املعتمدة
فـي ال�سلطنة  ،التي متنح وفق الأنظمة املعمول بها .
التعلــم عن بعــد :
التعلم الذي يعتمد على �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) فـي توا�صل الطالب مب�ؤ�س�سة
التعليــم العال ــي  ،وال ي�ستوجــب ح�ضــور الطال ــب ب�شك ــل منتظم فـي مقرها طبقا للنظام
الدرا�سي املعتمد بها .
الدائــرة املخت�صــة :
دائرة معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية واالعرتاف  ،فـي الوزارة .
الالئحــــــــة :
الئحة االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية  ،ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
التي متنحها .
املــادة ( ) 2
ت�س ــري �أحكـ ــام هذه الالئح ــة على م�ؤ�س�ســات التعليم العايل  ،ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية
الت ــي متنح ــها  ،وعل ــى جميـع الدار�سني خارج ال�سلطنة فـي بعثة �أو منحة �أو �إجازة درا�سية
�أو من خالل نفقتهم اخلا�صة .
وال ت�سـ ــري �أحكـ ــام ه ــذه الالئح ــة عل ــى امل�ؤه ــالت غي ــر الأكادمييـ ــة كال ــدورات  ،والربام ــج
التدريبية املهنية  ،والتخ�ص�صية .
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املــادة ( ) 3
ت�شكل اللجنة برئا�سة الوكيل  ،وع�ضوية كل من :
 - 1مدير عام املديرية العامة للبعثات بالوزارة .

نائبــا للرئيــ�س

 - 2الرئي�س التنفـيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .
 - 3ممثل �أكادميي من جامعة ال�سلطان قابو�س .
 - 4ممثل لوزارة اخلدمة املدنية بدرجة مدير عام .
 - 5ممثل لوزارة ال�صحة بدرجة مدير عام .
 - 6ممثل لوزارة القوى العاملة بدرجة مدير عام .
 - 7ممثل لوزارة الرتبية والتعليم بدرجة مدير عام .
 - 8ممثل من الأمانة العامة ملجل�س التعليم بدرجة مدير عام .
 - 9مدير الدائرة القانونية بالوزارة .
ع�ضـوا ومقررا

 - 10مدير الدائرة املخت�صة .

املــادة ( ) 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها كل (� )2شهرين �أو بناء على طلب مـن رئيــ�س اللجنــة قبــل تاريــخ
االنعقـ ــاد ب�أ�سب ـ ــوع علــى الأق ــل كلم ــا اقت�ضــت ال�ضــرورة ذلــك  ،وال يكــون انعقادهــا �صحيحــا
�إال �إذا ح�ضــره �أغلبية �أع�ضائها  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س � ،أو نائبه .
وللجنة �أن تدعو حل�ضـور اجتماعاتها من تـرى اال�ستعانـة بهــم من ذوي اخلبــرة �إذا اقت�ضت
امل�صلحة العامــة ذلك  ،دون �أن يكـ ــون له ــم حــق الت�صوي ــت  ،ولهــا �أن ت�شكــل جلانــا فرع ــية ،
�أو �أن تطلــب الر�أي الفنــي من املتخ�ص�صني من داخل ال�سلطنة �أو خارجها لإعداد الدرا�سات
فـي جمال اخت�صا�صها .
وتــ�صدر اللجنــة قراراتهــا ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات الأع�ض ــاء احلا�ض ــرين  ،وعند الت�ساوي يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة .
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املــادة ( ) 5

تخت�ص اللجنة بالآتي :
أ�  -االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو �إلغا�ؤه  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ب  -معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها م�ؤ�س�سات التعليم العايل  ،والتي مل ي�سبق
لها معادلتها وفقا لأحكام هذه الالئحة .
ج  -اقرتاح تعديل �أ�س�س االعرتاف �أو املعادلة  ،املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
د  -اقتــراح ت�شكيــل اللجــان الفنيــة املتخ�ص�صــة لبحــث ودرا�ســة �أي �ش ـ�أن من �ش�ؤون
االعرتاف �أو املعادلة  ،ويحدد قرار ت�شكيل تلك اللجان اخت�صا�صاتها  ،و�إجراءات
و�ضوابط عملها .
هـ  -الإ�شراف على �إعداد دليل مب�ؤ�س�سات التعليم العايل املو�صى بالدرا�سة بها من قبل
الوزارة  ،وحتديثه وفقا للم�ستجدات .
و  -بحث ودرا�سة �أي مو�ضوعات �أخرى تتعلق باالعرتاف �أو املعادلة يتم عر�ضها عليها
من قبل الوزير �أو رئي�س اللجنة .
املــادة ( ) 6
يجـ ــوز للجن ــة وق ـ ــف التح ــاق الطلب ــة العمانيي ــن الدار�سي ــن مب�ؤ�س�س ــات التعليــم العالــي
غري العمانيـة عنـد خمالفـة هــذه امل�ؤ�س�ســات لإحـدى املواد املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،
�أو عند قيامها ب�أي من التجاوزات الآتية :
أ�  -خمالفة لوائحها الداخلية ونظامها الدرا�سي .
ب  -قيامهــا با�ستثــناء الطلب ــة العمانيي ــن مــن بعــ�ض �شروط القبول  ،ون�سبة احل�ضور
املقررة .
ج � -إعف ــاء الطلبـ ــة مـ ــن بعـ ــ�ض ال�سنـ ــوات �أو امل�ستويـ ــات �أو املقـ ــررات الدرا�سيـ ــة بنـ ــاء
على خربتهم العملية دون �أن يكون لديهم �أي درا�سة �أكادميية �سابقة .
د  -منح م�ؤهالتها الدرا�سية فـي مدة زمنية �أقل من تلك املن�صو�ص عليها فـي لوائحها
الداخلية .
هـ  -جت ــاوز الطاقــة اال�ستيعابيــة امل�صــرح لها بهــا � ،أو زيادة كثافة الطلبة العمانيني
املوجوديــن بها .
و  -فقد ال�سيطرة على �سالمة و�أمن الطلبة داخل احلرم اجلامعي .
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املــادة ( ) 7
يتم االعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل وفقا للأ�س�س الآتية :
�أ � -أن تكون م�ؤ�س�سة التعليم العايل مرخ�صة ومعرتفا بها من وزارة التعليم العايل
بدولة املقر � ،أو من يقوم مقامها  ،و�أن تكون براجمها معتمدة من قبل اجلهات
املخت�صة بدولة املقر .
ب � -أن تكون فروع اجلامعات الأجنبية مل�ؤ�س�سة التعليم العايل على م�ستوى �أكادميي
جيد  ،وحا�صلة على االعرتاف الر�سمي بها فـي دولة مقر الفرع .
ج  -فـي حال ــة ك ــون م�ؤ�س�س ــة التعليــم العالـي مرتبطة مب�ؤ�س�سة تعليمية �أجنبية يجب
�أن تكون امل�ؤ�س�سة املرتبط بها حا�صلة على االعرتاف من قبل الوزارة .
د � -أال تكون امل�ؤ�س�سة خم�ص�صة لغري �أبناء دولة املقر .
هـ � -أن تكــون اللوائــح الأكادمييــة وال�سيا�ســات التعليميــة مل�ؤ�س�ســة التعلي ــم العالـ ــي
وا�ضحة ومكتوبــة ومعلنة للطالــب  ،وت�شــمل معلومات وافـية عن نظام الدرا�سة ،
و�ش ــروط القبــول  ،وم�سميــات امل�ؤهـ ــالت املمنوح ــة  ،والثقــل الأكادمي ــي  ،ومــدة
الدرا�سة  ،ومتطلبات التخرج  ،و�أي متطلبات �إ�ضافـية ترتئيها اللجنة .
و � -أن تعام ــل م�ؤ�سـ ــ�سة التعليـ ــم العال ــي جمي ــع الطلب ــة بنف ــ�س ال�شـ ــروط واملعاي ــري
وال�ضوابط دون متييز �أو ا�ستثناء .
وفـ ــي حـ ــال عـ ــدم توافـ ــر �أي مــن الأ�سـ ــ�س املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي ه ــذه امل ــادة ب�شـ ـ�أن
�أي م�ؤ�س�سة تعليم عال  ،يحق للجنة عدم االعرتاف بها .
املــادة ( ) 8
يتــم معادل ــة امل ؤ�ه ــالت الدرا�سي ــة وفق ــا للأ�س ــ�س وال�ضوابــط الواردة فـي الإطار الوطني
للم�ؤهالت العلمية بال�سلطنة  ،بالإ�ضافة �إىل الأ�س�س العامة الآتية :
أ�  -احل�صول على موافقة كتابية من الوزارة  ،قبل االلتحاق بالدرا�سة فـي �أي م�ؤ�س�سة
تعلي ــم ع ــال  ،ويحــق للجنــة عـدم معادلة �أي م�ؤهل درا�سي �صادر من �أي م�ؤ�س�سة
غري م�سبوق بتلك املوافقة .
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ب � -أن تكــون م�ؤ�س�ســة التعليــم العالــي مــن �ضمـ ــن امل�ؤ�س�سـ ــات املو�صـ ــى بالدرا�س ــة به ــا
من قبل الوزارة عند التحاق الطالب بها .
ج � -أن يكون نظام الدرا�سة الذي تتبعه م�ؤ�س�سة التعليم العايل مو�صى بالدرا�سة به
من قبل الوزارة .
د � -أن يكون امل�ؤهل الدرا�سي م�ستوفـيا جلميع متطلبات القبول والتخرج للربنامج .
هـ � -أن يقدم الطالب امل�ستندات التي تثبت انتظامه فـي الدرا�سة وفقا للوائح الداخلية
مل�ؤ�س�سة التعليم العايل التي در�س بها  ،وفـي حالة وجود تناق�ض بني �إفادة م�ؤ�س�سة
التعليم العايل  ،وتواريخ دخول وخروج الطالب من بلد الدرا�سة  ،فـيتم االعتداد
بجواز ال�سفر �أو �أي وثيقة �أخرى تراها اللجنة لإثبات االنتظام من عدمه .
ويح ــق للجن ــة عــدم معادلة �أي م ؤ�هــل درا�ســي �صــادر من �أي م�ؤ�س�سة �إن مل يكن
الطال ــب منتظم ــا انتظام ــا كلي ــا فــي درا�ست ــه مبق ــر امل�ؤ�س�سة ببلد الدرا�ســة  ،وفق
ال�شــروط املن�صو�ص عليها بالبند (هـ) من هذه املــادة  ،ويجوز �إعفاء كل من طلبة
الدكتـ ــوراه  ،والطلبـ ــة امللتحقيـ ــن بربام ــج الدرا�سـ ــات العلـ ــيا وف ــق نظ ــام التعل ــم
عن بعد  ،من �شرط االنتظام الكلي بعد �أخذ موافقة الوزارة .
املــادة ( ) 9
يتم معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية  ،وفقا للأ�س�س الآتية :
 - 1بالن�سبة ل�شهادة التعليم العايل �أو ما يعادلها :
�أ � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
ب � -أال تقـل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن ( )1عام درا�سي كامل فـي مرحلة
التعليم العايل  ،مكون من ف�صلني درا�سيني � ،أو ما يعادله بنظام ال�ساعات والنقاط
املعتمــدة ( )30ثالث ــون �ساع ــة معتم ــدة  )120( /مائــة وع�شرون نقط ــة معتم ــدة ،
�أو م ـ ــا يعادله ــا من الوحدات الدرا�سي ــة (بخ ــالف الربنام ــج الت�أ�سي�سـ ــي)  ،ويتــم
اال�سرت�ش ــاد بال�سج ــل الرتاكم ــي (ك�ش ــف الـ ــدرجات) للطالب  ،واملناه ــج واملقررات
التي در�سها .
ج � -أن يكون الربنامج الدرا�سي م�صمما للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي  ،و�أن تن�ص
امل�ؤ�س�سة التعليمية املانحة �صراحة على احل�صول عليه .
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 - 2بالن�سبة لدرجة الدبلوم �أو ما يعادلها :
أ� � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن ( )2عامني درا�سيني كاملني
ف ــي مرحلة التعلي ــم العايل  ،مكوني ـ ــن م ــن (� )4أربع ــة ف�صول درا�سية على الأقل ،
�أو ما يعادلها بنظـام ال�ساعـات والنقـاط املعتمدة (� )60ستــون �ساعــة معتمدة )240( /
مائتـ ــان و�أربع ـ ــون نقطـ ــة معتمــدة � ،أو ما يعادلهـ ــا من الوح ــدات الدرا�سي ــة
(بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي)  ،ويتم اال�سرت�شاد فـي املعادلة بال�سجل الرتاكمي
(ك�شف الدرجات) للطالب  ،واملناهج واملقررات التي در�سها .
ج � -أن يكون الربنامج الدرا�سي م�صمما للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي  ،و�أن تن�ص
م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة �صراحة على احل�صول عليه .
 - 3بالــن�سبـ ـ ــة لدرجـ ـ ــة الدب ـلـ ــوم املتق ـ ــدم �أو البكــالوريـ ـ ــو�س م ـ ــن الدرجـ ـ ــة العاديـ ـ ــة ،
(� )Ordinaryأو ما يعادلها :
�أ � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
ب � -أال ت ــقل م ــدة الدرا�س ــة الالزم ــة للح�ص ــول عليه ــا عــن ( )3ثالث ــة �أعــوام درا�سي ــة
كاملة فـي مرحلة التعليم العايل (بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي) � ،أو ما يعادلها
بنظام ال�ساعات والنقاط املعتمدة ( )90ت�سعون �ساعة معتمدة  )360( /ثالثمائة
و�ستون نقطة معتمــدة � ،أو ما يعادلها من الوحدات الدرا�سية  ،ويتم اال�سرت�شاد
فـي املعادلة بال�سجل الرتاكمي (ك�شف الدرجات) للطالب  ،واملناهج واملقررات
التي در�سها .
ج � -أن يكون الربنامج الدرا�سي م�صمما للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي  ،و�أن تن�ص
م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة �صراحة على احل�صول عليه  ،وب�أنه درجة دبلوم
متقدم �أو بكالوريو�س من الدرجة العادية (. )Ordinary
 - 4بالن�سبة لدرجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف (� ، )Honorsأو ما يعادلها :
�أ � -أن تكون م�سبوقة باحل�صول على دبلوم التعليم العام � ،أو ما يعادله .
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ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن (� )4أربعة �أعوام درا�سية كاملة
فـي مرحلة التعليم العايل (بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي) � ،أو ما يعادلها بنظام
ال�ساعات والنقـاط املعتمــدة ( )120مائة وع�شرون �ساعة معتمدة � )480( /أربعمائة
وثمانون نقطة معتمــدة � ،أو ما يعادلها من الوحدات الدرا�سية  ،ويتم اال�سرت�شاد
فـي املعادلـة بال�سجــل الرتاكمــي (ك�ش ــف الدرجــات) للطالب  ،واملناهج واملقررات
التي در�سها .
ج � -أن يكـون الربنامج الدرا�سـي م�صمما للح�صــول علـى امل�ؤهــل الدرا�سـي  ،و�أن تنـ�ص
م�ؤ�س�س ــة التعليــم العال ــي املانح ـ ــة �صراح ــة على احل�ص ــول علي ــه  ،وب�أن ــه درج ــة
بكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف (� ، )Honorsأو ما يعادلها .
د  -بالن�سبة لدرجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف  ،ال�صادرة من م�ؤ�س�سات التعليم
العالــي املو�صــى بالدرا�ســة ب ـهــا بك ــل م ــن �إجنلت ــرا  ،وويلـز  ،و�إيرلندا ال�شماليــة ،
والأنظم ــة امل�شابه ــة  ،والت ــي تك ــون مــدة الدرا�سة بهــا ( )3ثالثة �أعوام درا�سية
كاملة فـي مرحلة التعليم العايل (بخالف الربنامج الت�أ�سي�سي) � ،أو ما يعادله
بنظــام ال�ساعــات والنقاط املعتمدة ( )120مائة وع�شرون �ساعة معتمدة )360( /
ثالثمائة و�ستون نقطة معتم ــدة � ،أو م ــا يعادله ــا من الوحدات الدرا�سية  ،فـيتم
معادلتها مب�ؤهل جامعي فـي التخ�ص�ص ذاته .
 - 5دبلوم الدرا�سات العليا �أو ما يعادله :
أ� � -أن يكون م�سبوقا باحل�صول على درجة البكالوريو�س � ،أو ما يعادلها .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليه عن ( )1عـام درا�ســي كامـل � ،أو مــا
يعادله بنظام ال�ساعات املعتمدة � ،أو النقاط املعتمدة �أو الوحدات الدرا�سية ح�سب
نظام م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة .
ج � -أن تن�ص م�ؤ�س�سة التعليم العايل �صراحة على احل�صول على امل�ؤهل الدرا�سي
(دبلوم درا�سات عليا) �أو ما يعادله  ،و�أال يكون جزءا ال يتجز أ� من درجة املاج�ستري .
د  -يتــم اال�سرت�ش ــاد بــذلك بال�سج ــل الرتاكم ــي (ك�ش ــف الدرج ــات) للطالــب واملناهــج
واملقررات التي در�سها .
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 - 6درج ــة املاج�ستري �أو ما يعادلها :
أ� � -أن يكـ ــون م�سبوقـ ــا باحل�صـ ــول علـ ــى درج ــة البكالوري ــو�س مـ ــع مرتبـ ــة ال�شـ ــرف
(� ، )Honorsأو ما يعادلها .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمــة للح�صول عليها عن ( )1عام درا�سي كامل مبا
يعادل (� )45 - 30ساعة معتمدة  )180 - 150( /نقطة معتم ــدة � ،أو ما يعادلهــا
من الوحــدات الدرا�سية � ،أو ح�سبما ين�ص عليه النظام التعليمي بالدولة القائمة
بها م�ؤ�س�سة التعليم العايل  ،وكذلك نظام م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة للم�ؤهل ،
بالإ�ضافة �إىل توافر املتطلبات الأخرى الالزمة للح�صول على امل�ؤهل الدرا�سي .
ج � -أن تنــ�ص م�ؤ�س�س ـ ــة التعليـ ــم العايل �صراحة على احلــ�صول على امل�ؤهل الدرا�سي
(املاج�ستري) � ،أو ما يعادله .
د  -يتـ ــم اال�سرت�ش ــاد فـي املعادل ــة بال�سج ــل الرتاكم ــي (ك�ش ــف الدرجات) للطالـ ــب ،
واملناهج واملقررات التي در�سها .
 - 7درجــة الدكتوراه �أو ما يعادلها :
�أ � -أن تك ــون م�سبوق ــة باحل�ص ــول علــى درج ــة املاج�ستي ــر � ،أو م ــا يعادل ــها � ،أو درجـ ــة
البكالوريــو�س مع مرتبة ال�شرف (� )Honorsأو ما يعادلها على الأقل  ،بح�سب
الأحوال .
ب � -أال تقل مدة الدرا�سة الالزمة للح�صول عليها عن ( )3ثالث �سنوات � ،أو عن عدد
ال�ساعـ ــات املعتمـ ــدة �أو النق ــاط املعتمــدة �أو الوحدات الدرا�سية لربنامج الدرا�سة ،
�أو ح�سبم ــا ين ــ�ص عليـ ــه النظـ ــام التعليمـ ــي بالدول ــة القائــمة بها م�ؤ�س�سة التعليم
العايل  ،وكذلك نظمها املانحة للم�ؤهل .
ج � -أن ت�ؤخـ ــذ فـي االعتـ ــبار ر�سالـ ــة الدكـ ــتوراه التـ ــي قدمهـ ــا الطالـ ــب  ،والبح ــوث
والدرا�سات املطلوبة للم�ؤهل الدرا�سي  ،ونظم التقومي واالمتحانات اخلا�صة به .
د � -أن تنـ ــ�ص امل�ؤ�ســ�سة التعليميـ ــة �صراحـ ــة علـ ــى احل�صـ ــول علـ ــى امل�ؤهـ ــل الدرا�سـ ــي
(الدكتوراه) � ،أو ما يعادله .
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املــادة ( ) 10
تكون معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية للأغرا�ض الآتية :
�أ  -االلتح ــاق مبرحل ــة تعليمي ــة �أعل ــى م ــن املرحل ــة التعليم ــية املنتهــية بامل�ؤهل املراد
معادلته .
ب  -االلتحاق ب�إحدى الوظائف احلكومية �أو اخلا�صة .
ج  -التعيني مب�ؤهل �أعلى مت احل�صول عليه فـي �أثناء اخلدمة .
د  -ممار�سة �إحدى املهن احلرة .
هـ � -أي �أغرا�ض �أخرى حتقق م�صلحة ذوي ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
يجب �أن يرفق بطلب املعادلة امل�ستندات الآتية :
�أ � -أ�صل امل�ؤهل الدرا�سي املراد معادلته  ،معتمدا من م�ؤ�س�سة التعليم العايل املانحة ،
وم�صدقا من اجلهة امل�شرفة على هذه امل�ؤ�س�سة فـي الدولة التي تقع بها  ،وكذلك
م�صدقا عليه من امللحقيــة الثقافـيــة � -إن وجدت � -أو �سف ــارة ال�سلطنــة ف ــي ذلك
البلد .
ب � -أ�صـ ــل ك�ش ــف الدرج ــات معتم ــدا وم�صدقــا عليــه على النحو امل�شار �إليه بالبند (�أ)
من هذه املــادة .
ج � -أ�صل ال�شهادات ال�سابقة للم�ؤهل الدرا�سي املراد معادلته  ،ون�سخ منها .
د � -أ�صل وثيقة جواز ال�سفر  ،مع ن�سخة لأختام الدخول واخلروج من بلد الدرا�سة .
هـ  -ا�ستمارة طلب معادلة م�ؤهل درا�سي بعد تعبئتها بالبيانات املطلوبة .
و  -ا�ستمارة �إثبات �إقامة الدار�س فـي الدولة التي تتواجد بها م�ؤ�س�سة التعليم العايل
بعد تعبئتها .
املــادة ( ) 12
تتوىل الدائرة املخت�صة معادلة امل�ؤهالت الدرا�سية املماثلة للم�ؤهالت الدرا�سية التي �سبق
معادلتها  ،وذلك وفقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ( ) 13
ي�صدر الوزير قرارات االعرتاف  ،و�إلغاء االعرتاف بعد موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 14
ال يعتد ب�أي م�ؤهل درا�سي �صادر من م�ؤ�س�سة تعليم عال غري عمانية �إال بعد معادلته طبقا
لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 15
لرئي�س اللجنة �إحالة طلبات املعادلة �إىل �إحدى اللجان املتخ�ص�صة للنظر فـي الطلب ،
ودرا�س ــته  ،والب ــت فـيه  ،وترفع اللجنة املتخ�ص�صة تو�صياتها �إىل اللجنة التخاذ القرار
املنا�سب .
املــادة ( ) 16
مع عدم الإخالل بال�شروط وال�ضوابط التي حتكم الدرا�سة لذوي اخلربة  ،واملن�صو�ص
عليها فـي قانون البعثات واملنح والإعانات الدرا�سية  ،والئحته التنفـيذية  ،تكون معادلة
امل�ؤهالت الدرا�سية التي يح�صل عليها ذوي اخلربة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 17
ال يعتد ب�أي درا�سة �أكادميية طبقا لنظام التعلم عن بعد � ،إال ملرحلة الدرا�سات العليا ،
ووفقا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها اللجنة لهذا النمط من التعليم .
املــادة ( ) 18
يكــون التظل ــم م ــن ق ــرارات اللج ــنة بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �إىل الوزير  ،يت�ضمن ا�سم
مقدمــه  ،والق ــرار املتظل ــم من ــه  ،وتاريخــه  ،و�أ�سباب التظل ــم  ،وذلك خ ــالل (� )60ستي ــن
يوما من تاريخ علمه بالقرار علمــا يقينيــا � ،أو �إخطاره به مبوجب كتاب م�سجل  ،ويجب
الب ــت ف ــي التظل ــم خ ــالل ( )30ثالثي ــن يوم ــا م ــن تاريـخ تقدميــه  ،ويك ــون ق ــرار الوزير
فـي التظلم � ،إما برف�ضه  ،و�إما ب�إعادة العر�ض على اللجنة  ،وفـي احلالة الأخرية ال يكون
قرار اللجنة نهائيا �إال بعد اعتماده من الوزير  ،وتودع �صورة من القرار فـي ملف املتظلم ،
ويعد م�ضي املدة امل�شار �إليها دون رد على التظلم مبثابة رف�ض له .
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