
 

 

 مؤسسات التعليم العالي غير العمانية قرارات جديدة للجنة االعتراف ب
 ومعادلة المؤهالت الدراسية

 

 

 

 

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

ي تمت إحالتها إليها  اطلعت لهذا لعام، حيث سابعالوالبحث العلمي واالبتكار اجتماعها 
من دائرة اللجنة عىل المواضيع التر

اف ومعادلة المؤهالت   بعدد من القرارات المهمة. وخرجت االعتر

 

ي قرار 
 
ي المؤسسات التعليمية تخصص معلم صف بمعادلة شهادات البكالوريوس ف

 
قبل األردنية للملتحقي   بالدراسة ف

 قرار الوقف

ن قررت اللجنة  ن الملتحقير ي تخصص معلم صف للطلبة العمانيير
ن
الموافقة عىل طلبات مواصلة دراسة برنامج البكالوريوس ف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة  ي المؤسسات التعليمية األردنية قبل صدور قرار لجنة االعتر
ن
بالدراسة ف

ي تمنحها رقم )ل.ت.م/ 
ن بدراسة التخصصات  (2022-6/1المؤهالت الدراسية التر ي بإيقاف التحاق الطلبة العمانيير

والقاضن

بوية  ن بدراسة   م. 6/1/2022بتاري    خ  والصادر التر ن الملتحقير كما قررت اللجنة الموافقة عىل طلبات االنتقال للطلبة العمانيير

اف  ي المؤسسات التعليمية األردنية الموقوفة بناء عىل قرار لجنة االعتر
ن
بوية ف بمؤسسات التعليم العالي غتر التخصصات التر

ي تمنحها رقم )ل.ت.م/ 
ن باالنتقال ال المؤسسات التعليمية 2022-1/2العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر ( والراغبير

ي المؤسسة التعليمية األول قبل صدور قرار اللجنة رقم 
ن
يطة التحاقهم بالدراسة ف األردنية الموض بالدراسة بها، شر

بوية إل 6/1/2022( والصادر بتاري    خ 2022-6/1)ل.ت.م/  م. والموافقة عىل طلبات تغيتر التخصص من التخصصات التر

ي إحدى المؤسسات التعليمية األردنية الموقوفة بناء عىل قرار لجنة 
ن
ن ف ن الملتحقير بوية للطلبة العمانيير التخصصات غتر التر

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة  ي تمنحها رقم )ل.ت.م/ االعتر
يطة 2022-1/2المؤهالت الدراسية التر (، شر

ي المؤسسة التعليمية الموقوفة قبل صدور قرار اللجنة رقم )ل.ت.م/ 
ن
بوي ف ي التخصص التر

ن
( 2022-6/1التحاقهم بالدراسة ف

بوية. كما قررت  ي تخصص معلم صف ابوقف دراسة التخصصات التر
ن
لصادرة من اللجنة  معادلة شهادات البكالوريوس ف

اف بمؤسسات التعليم  ن بالدراسة بها قبل صدور قرار لجنة االعتر ن الملتحقير المؤسسات التعليمية األردنية للطلبة العمانيير

ي تمنحها رقم
ي بإيقاف التحاق الطلبة 2022-6/1)ل.ت.م/  العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

(، والقاضن



 

 

 

ن بدراسة التخصصات وط ومعايتر  العمانيير ي المؤسسات التعليمية بالمملكة األردنية الهاشمية، إذا ما استوفت شر
ن
بوية ف التر

 المعادلة األخرى. 

 

 قرارات معادلة

ي شأن 
ن
بية تخصص أصول تربية قررت اللجنة  معادلة الشهاداتوف ي التر

ن
إدارة -معادلة عدد من شهادات دكتوراه الفلسفة ف

معادلة  اللجنة قررتكما   بدرجة الدكتوراه.  2022و 2021بجمهورية مرص العربية عامي  الصادرة من جامعة دمياط تعليمية

بية تخصص ي التر
ن
ن شمس بجمهورية  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية شهادة دكتوراة الفلسفة ف الصادرة من جامعة عير

ي العلومو  ،م بدرجة الدكتوراه2021مرص العربية عام 
ن
الصادرة  السياسية تخصص العالقات الدولية معادلة شهادة الدكتوراه ف

  بدرجة الدكتوراه.  م2022من جامعة دمشق بالجمهورية العربية السورية عام 

ي تخصص  اللجنة معادلةقررت و 
ن
(، الصادرة من Disaster Managementدارة الكوارث )إشهادة ماجستتر العلوم ف

Bournemouth University  والموافقة عىل معادلة  بدرجة الماجستتر بذات التخصص.  م2020بالمملكة المتحدة عام

ي تخصص التمريض والصادرة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية عام 
ن
شهادة البكالوريوس ف

)بكالوريوس(بذات التخصص م2022 يطة إ  بمؤهل جامعي نامج التكميىلي المعد من قبل وزارة الصحةشر عادلة وم  .كمال التر

ي تخصص وسائل إعالميةشهادة بكالوري
ن
ي الكويت بدولة الكويت عام  وس اآلداب ف

ن
 م2011الصادرة من الجامعة األمريكية ف

ي الهندسة الميكانيكيةمعادلة شهادة الباللجنة وقررت بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص. 
ن
الصادرة من  كالوريوس ف

ن عام  زيت بدولة فلسطير  بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص.  م2004جامعة بتر

ي اجتماعها رقم )2020-35/3: )ل.ت.م/ السابق رقمقررت اللجنة إلغاء قرار اللجنة كما 
ن
( بتاري    خ 3/2020( ف

ي تخصص علوم الحاسب اآللي والذي نص عىل عدم معادلة شهادة بكال20/10/2020
ن
 Allamah Iqpal الصادرة وريوس ف

Open University م كون الدراسة كانت بنظام التعلم عن بعد وهو نظام دراسي 2003ة باكستان االسالمية عام بجمهوري

 جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص بمؤهلشهادة ال وم   عادلة ،غتر معتمد من قبل الوزارة بجمهورية باكستان اإلسالمية

اللجنة قررت و  . راسة تمت بنظام االنتظام الكىلي بعد أن استلمت اللجنة ما يفيد من الجهات المختصة الباكستانية بإن الد

ي تخصص 
ن
 Patts College ofالصادرة من  Aeronautical Engineeringمعادلة شهادة بكالوريوس العلوم ف

Aeronautics  ن عام شهادة كل من وم عادلة   مستوى دبلوم بعد دبلوم التعليم العام. ب ومعادلتها  م2008بجمهورية الفلبير

ي تخصص هندسة المواد لبكالوريوس ا
ن
ن عام  ف ي الصيدلةو  م،2011الصادرة من جامعة القدس بدولة فلسطير

ن
 شهادة دكتور ف



 

 

 

بمؤهل جامعي  م2018بجمهورية باكستان اإلسالمية عام  Gomal University , Dera Ismail Khanالصادرة من 

 )بكالوريوس( بذات التخصص. 

 Sri مع باالرتباط   Osmania Collegeالصادرة  علوممعادلة شهادة بكالوريوس ال اللجنة كذلكقررت و 

Krishnadevaraya University بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص. ومعادلة  م1993الهند عام  بجمهورية

ي تخصص الهندسة الميكانيكية، الصادرة مع 
ن
 Mahatma Gandhi Universityشهادة بكالوريوس التكنولوجيا ف

ي إدارة  بمؤهل جامعي )بكالوريوس( بذات التخصص.  م2016بجمهورية الهند عام 
ن
وقررت أيضا معادلة شهادة الدبلوم ف

ي  Sunway Universityالضيافة والسياحة، الصادرة من 
ن
يا ف ن  م بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام. 2005بمالتر

ن والمعلمات )نظااللجنة وقررت  بية والتعليم بجمهورية معادلة شهادة دبلوم المعلمير م الخمس سنوات( الصادرة من وزارة التر

 Doctor andتخصص  Diploma Degreeومعادلة شهادة  .دبلوم بعد دبلوم التعليم العامدرجة مرص العربية ب

Surgeon  الصادرة منPontificia Universidad Javeriana  بمؤهل جامعي  م1989بجمهورية كولومبيا عام

 بذات التخصص. )بكالوريوس( 

 

 قرارات عدم معادلة

ي تخصص اللغة العربية  هقررت اللجنة عدم معادلة شهادة الدكتورا من جانب آخر، 
ن
الصادرة من جامعة   -النحو والرصف-ف

م وذلك كون الدراسة بدأت بعد صدور قرار اللجنة بوقف التعامل مع 2019سالمية بجمهورية السودان عام أم درمان اإل 

ولعدم الحصول  عىل موافقة وزارة التعليم العالي ، 17/12/2013مؤسسات التعليم العالي بجمهورية السودان بتاري    خ 

ضمن قائمة المؤسسات التعليمية  ليست سة التعليميةكما أن المؤس،  والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة

اف بمؤسسات التعليم أ، بالموض بالدراسة بها من قبل الوزارة وهو ما يخالف البندين ) ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها. 
ي تخصص  هالدكتوراة عدم معادلة شهاد اللجنة أيضا  قررتو العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ن
ف

لعدم االنتظام بالدراسة، وهو ما  نظرا  وذلك 2021المملكة األردنية الهاشمية عام بالصادرة من جامعة مؤتة  علم الجريمة

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية  يخالف البند )ه  ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها
ولعدم الحصول صاحب العالقة عىل موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق  .التر

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة  وهو ؛ بالدراسة ما يخالف البند )أ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها. 
 المؤهالت الدراسية التر



 

 

 

ي علوم الحاسب  هكذلك عدم معادلة شهادة دكتوراوقررت اللجنة  
ن
 الصادرة من (Computer Scienceاآللي )الفلسفة ف

Vels Institute of Science, Technology & Advanced Studies  م، وذلك كون 2021بجمهورية الهند عام

ي وهو نظام غتر معتمد من قبل الوزارة بجمهورية ال
هند. وهو ما يخالف البند )ج( من المادة الدراسة كانت باالنتظام الجزئ 

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

ي  Vales Institute of Science, Technology &Advanced Studiesالتعليمية 
ن
غتر موض بالدراسة بها ف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة جمهورية ال هند وهو ما يخالف البند )ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها. 
 المؤهالت الدراسية التر

كونها   م2017بجمهورية الهند عام  Anna Universityالصادرة من  شهادة دكتوراه الفلسفة عدم معادلة اللجنة كما قررت

ي 
ن من قبل اللجنة وهو ما يخالف الجزئية )أ( من البند بمسبوقة بالحصول عىل شهادئر كالوريوس وماجستتر غتر معتمدتير

ي 
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر السابع من المادة التاسعة من الئحة االعتر

ي العلوم العسكريةدة الماجستوعدم معادلة شها ،تمنحها 
ن
 Nanjing Army Command College منالصادرة  تر ف

ن الشعبية عام  بجمهورية كما أن المؤسسة   .وذلك لعدم الحصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة ؛م2016الصير

ما يخالف البند )أ( والبند  وهو  .الوزارةالتعليمية ليست ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموض بالدراسة بها من قبل 

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

ي  عدم أيضا وقررت اللجنة 
ن
، م2021الصادرة من جامعة المنصورة عام  القانون العاممعادلة شهادة دبلوم الدراسات العليا ف

ي القانون العام 
ن
ي و وعدم معادلة شهادة دبلوم الدراسات العليا ف

ن
الصادرة من جامعة اإلسكندرية  الحقوقشهادة الماجستتر ف

ي التقنية تخصص 
ن
الصادرة من  Information Technologyوقررت اللجنة كذلك عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

Anna University  لعدم الحصول عىل شهادة دبلوم التعليم العام. وهو ما يخالف 2005رية الهند عام بجمهو 
ً
م، نظرا

ي تمنحها. 5المادة )
اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر ي من الئحة االعتر

( البند الثائن

ي الهندسة تخصص 
ن
 Annaالصادرة من  Computer Science and Engineeringوعدم معادلة شهادة الماجستتر ف

University  لعدم الحصول عىل شهادة بكالوريوس معتمدة ومعادلة من قبل اللجنة.  م2006بجمهورية الهند عام 
ً
 نظرا

ي تخصص إدارة أعمال )اللجنة قررت و 
ن
(، الصادرة من Business Administrationعدم معادلة شهادة الماجستتر ف

University of Cumbria  اكة مع م.  2020عام  بسويشا  Robert Kennedy Collegeبالمملكة المتحدة بالشر

ي مؤسسة تعليم 
ن
وذلك لعدم الحصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة كما أن الدراسة تمت بنظام التعلم عن بعد ف

 غتر موض بالدراسة بها من قبل الوزارة.  عال  



 

 

 

ي الحقوقعادلة شهم ، وعدمم2022م و2018بجمهورية مرص العربية عامي 
ن
الصادرة من جامعة المنصورة  ادة الماجستتر ف

ي الدراسات اإلسالمية تخصص السنة وعلوم الحديث الصادرة من جامعة  م. 2022عام 
ن
وعدم معادلة شهادة الماجستتر ف

ي المؤسسات التعليمية المذكورة الدراسةانتظام أصحابها بوذلك لعدم ، م2020الجنان بجمهورية لبنان عام 
ن
ا ، وهو مف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية  يخالف البند )ـه( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها
 التر

ي القانون الخاصعدم معادلة شهادة دبلوم ا كذلك  اللجنة وقررت
ن
ي بدولة  لدراسات العليا ف طة دئر

الصادرة من أكاديمية شر

كونها جزء ال يتجزأ من دراسة مرحلة الماجستتر بحسب إفادة الجهة المختصة بوزارة   م2009االمارات العربية المتحدة عام 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ن
بية والتعليم ف  التر

ي األمن الدولي عدم معادلة اللجنة قررت كما 
ن
 م2017 بنيوزيلندا عام Massey University الصادرة من شهادة الماجستتر ف

ي المؤسسة التعليمية المذكورةقبل االلتحاق بالد موافقة كتابية من الوزارة الحصول عىلوذلك لعدم 
ن
ن الدراسة ، كما أراسة ف

ي سلطنة بروناي دار السالم وهي 
ن
ي مؤسسة غتر تعليمية ف

ن
عسكرية وهي جهة   Command and Staff College تمت ف

ة العملية. وهو ما يخالف البند )و  ،غتر موض بالدراسة بها من قبل الوزارة نامج يكون بناًء عىل الختر ي التر
ن
، ج( أ، بالقبول ف

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

ي تخصص العالقات الدوليةعدم م عادلة شهادة البكاوقررت اللجنة كذلك 
ن
 University Center الصادرة من لوريوس ف

of Brasilia (Uniceub)   ازيل عام وذلك لعدم الحصول عىل موافقة الوزارة قبل االلتحاق بالدراسة  م2021بجمهورية التر

ي المؤسسة التعليمية
ن
من قائمة المؤسسات التعليمية الموض بالدراسة بها ض ليست  المذكورة كما أن المؤسسة التعليمية  ،ف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر  ازيل. وهو ما يخالف البند )أ، ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر ي التر
ن
من قبل الوزارة ف

ي تمنحها. 
 العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ي  اللجنة وقررت
ن
 Indian Instituteعمال تخصص إدارة المخازن، الصادرة من    إدارة األ عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

of Business Management & Studies  غتر  المذكورة وذلك كون المؤسسة التعليمة م2015بجمهورية الهند عام

ف بها من قبل مجلس الجامعات الهندية ي للتأ، كما UGC معتر
 قييم واالعتمادنها غتر حاصلة عىل تقييم من المجلس الوطتن

NAAC  اف بمؤسسات التعليم العالي غتر بجمهورية الهند. وهو ما يخالف البند )أ( من المادة السابعة من الئحة االعتر

ي تمنحها
كما أن المؤسسة التعليمة ليست من ضمن المؤسسات التعليمية الموض   .العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ي جامعة غتر موض بالدراسة بها بنظام ند، ارة بجمهورية الهبالدراسة بها من قبل الوز 
ن
وتمت الدراسة بنظام التعلم عن بعد ف

التعلم الشبكي ولمرحلة البكالوريوس بعد صدور قرار مجلس التعليم بوقف الدراسة باالنتساب والتعليم المفتوح. وهو ما 



 

 

 

اف بم ؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت يخالف البند )ب، ج( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها. 
 الدراسية التر

ي تخصص الصيدلة )
ن
 Iuliu( الصادرة من Pharmacyوقررت اللجنة كذلك عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

Hatieganu University of Medicine and Pharmacy  التعليمة المؤسسة هذه م وذلك كون 2013برومانيا عام

ليست ضمن المؤسسات التعليمية الموض بالدراسة بها من قبل الوزارة. وهو ما يخالف البند )ب( من المادة الثامنة من 

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

كلية الدراسات اإلسالمية والعربية سابقا( بدولة   )ن جامعة الوصلصادرة م شهادات بكالوريوسثالث كما قررت عدم معادلة 

ي جامعةتحاق لاإلمارات العربية المتحدة. وذلك لال
ن
الوصل )كلية الدراسات اإلسالمية والعربية سابقا( بعد قرار  بالدراسة ف

ي االجتماع رقم )
ن
حصول عىل موافقة وزارة العدم ول .م20/1/2015( بتاري    خ 1/2015إيقاف المؤسسة الصادر من اللجنة ف

اف ، التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة وهو ما يخالف البند )أ( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

ي تمنحها 
 المؤسسة التعليمية ليست من ضمنكما أن   ،بمؤسسات التعليم العالي غتر العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

هو ما يخالف البند )ب( ، و قائمة المؤسسات التعليمية الموض بالدراسة بها من قبل الوزارة عند التحاق صاحبة العالقة بها 

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

ي تخصصعدم معادلة اللجنة كذلك وقررت 
ن
، Applied Mechanical Engineering شهادة بكالوريوس الهندسة ف

ان بدولة االمارات العربية المتحدة باالرتباط مع الصادرة بالمملكة  Coventry University من جامعة االمارات للطتر

بية والتعليم بدولة   م2021المتحدة عام  نامج الدراسي غتر معتمد من قبل وزارة التر ولعدم ، االمارات العربية المتحدةكون التر

ي المؤسسة التعليمي من الوزارةالحصول عىل الموافقة 
ن
ولكون المؤسسة التعليمة ليست من ضمن  ة،قبل االلتحاق بالدراسة ف

من  ما يخالف البند )أ، ب( من المادة الثامنة والبند )أ( وهو ، الوزارةقائمة المؤسسة التعليمية الموض بالدراسة بها من قبل 

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

ي تقنية األ اللجنة وقررت 
ن
موك بجمهورية السودان عام عدم معادلة شهادة الدبلوم ف م.  2021سنان، الصادرة من كلية التر

بالدراسة بها من قبل الوزارة، وهو ما يخالف البند )ب( من المادة الثامنة من  وذلك كون المؤسسة التعليمية غتر موض

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

ي تخصص التمريض
ن
، Post Basic Bachelor of Science in Nursingكما قررت عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

ق األ م. وذلك كون المؤسسة 2016مارات العربية المتحدة عام رأس الخيمة بدولة اإل  -وسطالصادرة من جامعة الشر

مارات العربية التعليمية ليست من ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموض بالدراسة بها من قبل الوزارة بدولة اإل 



 

 

 

بية والتعليم بدولة اإل ن المؤسسة التعليمية المانحة أكما   .المتحدة مارات العربية للشهادة غتر مرخصة من قبل وزارة التر

وهو ما يخالف البند )أ( و ؛ المتحدة وجميع برامجها الدراسية غتر معتمدة من قبل مفوضية االعتماد األكاديمية اإلماراتية

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر العما ي تمنحها. )ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر
 نية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

، الصادرة من وقررت اللجنة  ي
ي الصيدلة والصناعات الدوائية تخصص التصنيع الدوائ 

ن
عدم معادلة شهادة البكالوريوس ف

م. نظرا ألن المؤسسة التعليمة ليست ضمن المؤسسات التعليمية 2019جامعة بدر بالقاهرة بجمهورية مرص العربية عام 

اف  ؛ وض بالدراسة بها من قبل الوزارة بجمهورية مرص العربيةالم وهو ما يخالف البند )ب( من المادة الثامنة من الئحة االعتر

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

 

 اعتماد برامج دراسيةوقف التحاق بالدراسة، و قرارات 

ي المؤسسات التعليمية  آخر، قررتمن جانب 
ن
بية ف ي التر

ن
ن بدراسة برنامج الدكتوراه ف اللجنة إيقاف التحاق الطلبة العمانيير

معادلة جميع الحاالت السابقة للطلبة ، فيما قررت م1/1/2023بجمهورية مرص العربية لمدة عام واحد ابتداًء من تاري    خ 

بية من  ي التر
ن
ن عىل شهادات الدكتوراه ف ن الحاصلير ي صدرت لهم العمانيير

المؤسسات التعليمية بجمهورية مرص العربية والتر

  من اللجنة بسبب عدم تحقيق نسبة االنتظام المطلوبة.  ةقرارات عدم معادل

ي الهندسة الموافقة  أيضا عدم قررت اللجنةو 
ن
بمؤسسة التعليم العالي  الميكانيكية،عىل طلب مواصلة دراسة الماجستتر ف

University Technology Malaysia  ي مجال
ن
يا؛ كون الدراسة السابقة الحاصل عليها صاحب العالقة كانت ف ن بمالتر

ي مختلف عن مجال الهندسة
ن
ي الهندسة الميكانيكية وذلك استنادا ، معرف

ن
ل البند إوال تمكنه من مواصلة دراسة الماجستتر ف

اف بمؤسسات التعليم العالي غتر  ي تمنحها. )ز( من المادة الخامسة من الئحة االعتر
 العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التر

ي مجال الدراسات العربية والحضارة اللجنة بينما قررت 
ن
الموافقة عىل طلب مواصلة دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة ف

ي مؤسسة التعليم العالي 
ن
يا.  Universiti Kebangsaan Malaysiaاإلسالمية ف ن  بمالتر

 

افاقرارات    عتر

ي المقابل 
ن
اف بمؤسسة التعليم العالي  قررت اللجنةف  بجمهورية فرنسا  Ecole Nationale De I'Aviation Civile االعتر

السماح للطلبة  وعدم .الكىلي ضمن مؤسسات التعليم العالي الموض بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام االنتظام وإدراجها 

امج المهنية أو التنفيذية  ن االلتحاق بالتر ي المؤسسة التعليميةالعمانيير
ن
اف بمؤسس     ،المطروحة ف التعليم العالي  اتواالعتر



 

 

 

National Louis University  دراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموض إبالواليات المتحدة االمريكية و

 .  بالدراسة بها باالنتظام الكىلي

اف بمؤسسة التعليم العالي اللجنة كما قررت  مريكية بالواليات المتحدة األ  San Francisco State Universityاالعتر

. وإدراجها   ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموض بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام االنتظام الكىلي

اف ب قررت اللجنةو  نظرا لحصولها  بجمهورية ألمانيا  Hochschule Hamm-Lippstadt مؤسسة التعليميةالعدم االعتر

ي مواقع التصنيف العالمية المعتمدةي تقيعىل
ن
ي ف

 .م متدئن

 

 جامعات وهمية

:  ،شهادات صادرة من جامعات وهمية 4قررت اللجنة عدم معادلة من جانب آخر  ي تخصص إدارة وهي
ن
شهادة البكالوريوس ف

 م2008عام  بالواليات المتحدة األمريكية Daltown Universityالصادرة من(Business Administration) األعمال

ي مجال Professional Doctorate شهادة، و 
ن
 Security Strategies and Insurance Operations In ف

Vital Area  الصادرة من  American University of Professional Studies  بالواليات المتحدة األمريكية عام

ي مجالو  ، م2016
ن
ي اآلداب ف

ن
، الصادرة من الجامعة العربية المفتوحة Media and Diplomatic شهادة الدكتوراه ف

 Islamic  شهادة البكالوريوس بتخصص الدراسات اإلسالمية، الصادرة من، و م2021مريكا بكندا عام ألشمال 

University of Minnesota  وذلك كون المؤهالت ليس لها قيمه علميه كونها ؛ 2019بالواليات المتحدة األمريكية عام

 . ضمن قائمة المؤسسات التعليمية الوهمية، وقامت اللجنة بإدراجها سات وهميةصادرة من مؤس

 

 حاالت تزوير

ي الشهادات وبالتعاون مع 
ن
وير ف ن ي مكافحة ظاهرة التر

ن
اف ومعادلة المؤهالت ف ي إطار جهود دائرة االعتر

ن
ي وف

ن
 المكتب الثقاف

ي جمهورية مرص العربية فقد تم اكتشاف حالة 
ن
ي شهادةبسفارة سلطنة عمان ف

ن
ي إدارة  تزوير ف

ن
صادرة  عمالاأل البكالوريوس ف

القانونية اإلجراءات  التخاذ وتم إحالة الموضوع إل الجهات المعنية  م2012أكتوبر بجمهورية مرص العربية عام  6من جامعة 

ي هذا الشأن.  المتبعة
ن
 ف

 

 


