
قرارات لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي
 غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها

عقدت لجنة ” االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها “، 
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار اجتماعها الخامس لهذا لعام، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات 

المهمة.

أوًال: قرارات المعادلة:

وافقت اللجنة على عدد من القرارات :

 Sultan Zainal من  الصادرة  اإلنجليزية،  اللغة  دراسات  في   (Ph.D) الفلسفة  دكتوراه  شهادة  *معادلة 
Abidin University بماليزيا عام 2022م بدرجة الدكتوراه.

 
المنوفية  جامعة  من  الصادرة  أراضي،  تخصص  الزراعية  العلوم  في  الفلسفة  دكتوراه  شهادة  *معادلة 

بجمهورية مصر العربية عام 2020م بدرجة الدكتوراه. 

*معادلة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، الصادرة من جامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية عام 
2019م بدرجة الدكتوراه.

*معادلة شهادة الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية تخصص التربية اإلسالمية، الصادرة من جامعة الجنان 
بالجمهورية اللبنانية عام 2021م بدرجة الدكتوراه.

 Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhandمعادلة شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم، الصادرة من*
University بجمهورية الهند عام 2006م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس)بذات التخصص.

 Aligarh Muslim من  الصادرة   ،(Statistics) اإلحصاء  تخصص  في  العلوم  ماجستير  شهادة  *معادلة 
University -AMU بجمهورية الهند عام 2008م، بدرجة الماجستير بذات التخصص.

 Aligarh الصادرة من ،(Statistics) في اآلداب تخصص اإلحصاء (Ph.D) معادلة شهادة دكتوراه الفلسفة*
Muslim University -AMU بجمهورية الهند عام 2015م، بدرجة الدكتوراه.
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Master Specialise in Systems Engi-) معادلة شهادة الماجستير المتقدم تخصص هندسة النظم *
neering) الصادرة من Isae Supaero بفرنسا عام 2015م، بدرجة الماجستير بذات التخصص.

Universi- معادلة شهادة الماجستير في الحقوق واالقتصاد واإلدارة تخصص إدارة أعمال، الصادرة من*
ty De Paris بفرنسا عام 2020م، بدرجة الماجستير بذات التخصص.

* معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص الهندسة المدنية (Civil Engineering) الصادرة من 
جامعي  بمؤهل  2018م،  عام  التركية  قبرص  شمال  بجمهورية   Cyprus International University

(بكالوريوس) بذات التخصص.

 University of Central *معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص إدارة األعمال، الصادرة من 
Florida بالواليات المتحدة األمريكية عام 2021م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.

 
 Jinnah قررت اللجنة معادلة شهادة بكالوريوس العلوم في تخصص علوم الحاسب اآللي، الصادرة من*
University For Women بجمهورية باكستان عام 2010م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص. 

 The University of British من  الصادرة  المالية،  تخصص  التجارة  في  البكالوريوس  شهادة  *معادلة 
Columbia بكندا عام 2021م، بمؤهل جامعي (بكالوريوس) بذات التخصص.

*أقرت اللجنة كذلك معادلة الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص اإلنشاءات المدنية، الصادرة من الكلية 
التقنية بالرياض في المملكة العربية السعودية عام 2018م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام. 

 Bournemouth University من  الصادرة   ،Foundation Degree in Science شــــــــــهادة  *مــــعادلة 
بالمملكة المتحدة عام 2017م، بدبلوم بعد دبلوم التعليم العام.

ثانيًا:
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 ثانيا : قرارات عدم المعادلة:

حاليا   Manipal University من  الصادرة   Post Basic Diploma شهادات  معادلة  عدم  اللجنة  *قررت 

احترافية،  مؤهالت  كونها  الهند  بجمهورية   ،(MAHE) (Manipal Academy of Higher Education)

ليست من اختصاص اللجنة النظر فيها بحسب القرار الوزاري رقم (2015/21).

Executive Diploma in Naval Engineering Technology ) Weapon Electron- عدم معادلة شهادة*

ics)، الصادرة من University Teknologi Malaysia بماليزيا عام 2013م، كون الشهادة مهنية وال تنطبق 

الُعمانية  غير  العالي  التعليم  بمؤسسات  االعتراف  الئحة  بحسب  األكاديمية،  الشهادات  معايير  عليها 

ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها، والصادرة بالقرار الوزاري رقم (2015/21). 

Birla Insti- قررت اللجنة عدم معادلة شهادة بكالوريوس الهندسة في الهندسة الكيميائية، الصادرة من *

tute of Technology and Science بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2020، كون المؤسسة التعليمية 

غير معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وهو ما يخالف البند (أ) من 

المادة السابعة من الئحة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية 

التي تمنحها.

P.A.C Ramasamy Raja Poly- الصادرة من ،Civil Engineering عدم معادلة شهادة الدبلوم تخصص *

technic College بجمهورية الهند عام 2014م، نظرًا لعدم الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام قبل 

االعتراف  (9) من الئحة  المادة  الثاني من  البند  يخالف  الجامع، وهو ما  الدبلوم  بدراسة مؤهل  االلتحاق 

بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها.
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 University of من  الصادرة   Certificate of Higher Education شهادة  معادلة  عدم  اللجنة  *قررت 
دبلوم  شهادة  على  بالحصول  مسبوقة  غير  الشهادة  كون  2018م،  عام  المتحدة  بالمملكة   Plymouth
التعليم العام أو ما يعادلها، وهو ما يخالف الفقرة (أ) من البند (4) من المادة التاسعة من الئحة االعتراف 

بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية. 

*معادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها، كما أن الدراسة تمت في مؤسسة GSM London، والتي 
تندرج ضمن قائمة (Listed Bodies)، وذلك بعد قرار إيقافها من قبل اللجنة بتاريخ 2012/12/2م.

 Annamalai الصادرة من ،Linguistics قررت اللجنة كذلك عدم معادلة شهادات ماجستير اآلداب في *
Bhara- بجمهورية الهند عام 2019م، والماجستير في تطبيقات الحاسب اآللي الصادرة من University

thidasan University بجمهورية الهند عام 2001م، كون الدراسة تمت بنظام التعلم عن ُبعد وهو نظام 
دراسي غير معترف به من قبل الوزارة في جمهورية الهند، كما يخالف البند (ج) من المادة الثامنة من 

الئحة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها.

 Anna University من  الصادرة  الميكانيكية،  الهندسة  في  الفلسفة  دكتوراه  شهادتي  معادلة  *عدم 
Com-) في تخصص علوم الكمبيوتر والهندسة (Ph.D) بجمهورية الهند عام 2014م، ودكتوراه الفلسفة
puter Science and Engineering)، الصادرة من Pondicherry University بجمهورية الهند عام 2018
م، كون الدراسة كانت باالنتظام الجزئي، وهو نظام غير معتمد من قبل الوزارة بجمهورية الهند، وهو ما 
يخالف البند(ج) من المادة الثامنة من الئحة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة 

المؤهالت الدراسية التي تمنحها.

The Univer- الصادرة من ،Women’s Health Medicine قررت عدم معادلة شهادة الماجستير تخصص*
sity of New South Wales بأستراليا عام 2021م، (بنظام التعلم الشبكي)، وذلك كون تخصص طب 
صحة المرأة من التخصصات الصحية غير المعتمد دراستها بنظام التعلم الشبكي، ولعدم الحصول على 
موافقة كتابية مسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة، وهو ما 
يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من الئحة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة 

المؤهالت الدراسية التي تمنحها.
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 Buckinghamshire New عدم معادلة شهادات الماجستير الدولي في إدارة األعمال، الصادرة من*
 Cromwell) بالمملكة المتحدة عام 2020م، وذلك لكون الدراسة تمت في جهة وسيطة University
UK International Education) بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وماجستير العلوم في تخصص إدارة 
الموارد البشرية، الصادرة من University of Liverpool بالمملكة المتحدة عام 2020م، وذلك لكون 
الدراسة تمت في جهة وسيطة (laureate online education)، وهو ما يخالف قرار لجنة االعتراف 
بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها، في اجتماعها رقم 
(2012/4)، بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية، إذا كانت الدراسة تتم عن 
العالي  التعليم  وزارة  موافقة  على  الحصول  ولعدم  الوسيط،  دور  تلعب  جهات  أو  طريق مؤسسات 
والبحث العلمي واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة، وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من الئحة 

االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها.

 Segi الصادرة من  التسويق،  إدارة األعمال في تخصص  اللجنة عدم معادلة شهادة ماجستير  *قررت 
College بماليزيا باالرتباط مع University of Southern Queensland األسترالية عام 2009م، وذلك 

لعدم اعتراف ماليزيا بنظام ذوي الخبرة، وليست من الدول التي تعتمدها الوزارة للدراسة بهذا النظام.
 ،(Petroleum Engineering) النفط  هندسة  تخصص  في  العلوم  ماجستير  شهادة  معادلة  وعدم 
الصادرة من Heriot-Watt University فرع دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 2008م، وذلك 
العربية  اإلمارات  بدولة  والتعليم  التربية  وزارة  به من قبل  غير معترف  التعليمية  المؤسسة  كون فرع 
المتحدة، وهو ما يخالف البند (ب) من المادة السابعة من الئحة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير 

الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها.

* قررت اللجنة عدم معادلة عدد من شهادات البكالوريوس في تخصص اللغة العربية وآدابها، الصادرة 
من جامعة الوصل (كلية الدراسات االسالمية والعربية سابقا)، بدولة اإلمارات العربية المتحدة عامي 
2020م و2021م، وذلك لاللتحاق بالدراسة بالمؤسسة التعليمية بعد قرار الوقف الصادر من قبل لجنة 
في  تمنحها  التي  الدراسية،  المؤهالت  ومعادلة  الُعمانية  غير  العالي  التعليم  بمؤسسات  االعتراف 
االجتماع رقم (1/ 2015)، و المنعقد بتاريخ 2015/1/20 م، ولعدم الحصول على موافقة الوزارة قبل 
الموصى  التعليمية  المؤسسات  ضمن  من  ليست  التعليمية  المؤسسة  أن  كما  بالدراسة،  االلتحاق 
بالدراسة بها من قبل الوزارة عند االلتحاق بالدراسة بها، وهو ما يخالف البند رقم (أ) والبند (ب) من 
المادة الثامنة من الئحة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية 

التي تمنحها.
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ثالثًا: قرارات طلبات مواصلة دراسة بمؤسسات تعليمية خارج سلطنة ُعمان:

DBA، بمؤسسة  األعمال  إدارة  الدكتوراه في  دراسة  الموافقة على طلب مواصلة  اللجنة عدم  * قررت 
التعليم العالي University of Southern Queensland بأستراليا، كون المؤسسة التعليمية ليست ضمن 

قوائم الجامعات الموصى بالدراسة بها بنظام التعلم عن ُبعد في أستراليا.
  

* قررت الموافقة على طلب مواصلة دراسة شهادة دكتوراه الفلسفة في الصيدلة، بمؤسسة التعليم 
العالي Robert Gordon University بالمملكة المتحدة، بشرط موافاة الدائرة بقبول جديد من الجامعة 

يوضح أن الدراسة ستكون باالنتظام الكلي. 

الفترة  نفس  في  مختلفين  أكاديميين  برنامجين  لدراسة  الدراسة  مواصلة  طلبات  من  عدد  لورود  ونظرًا 
الدراسية، فقد قررت اللجنة عدم السماح للطالب الُعمانيين بمواصلة الدراسة بأكثر من برنامج دراسي في 
وقت واحد، سواء كانت البرامج الدراسية في مؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة ُعمان أو أن أحدها داخل 

سلطنة ُعمان.

رابعًا: قرارات اإلعتراف:

* قررت اللجنة إعادة اإلعتراف بجامعة عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة في جميع التخصصات فيما 
عدا التخصصات التربوية، وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل 

الوزارة وباألنظمة المعتمدة من قبل الوزارة.

السعودية، وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات  العربية  بالمملكة  األمير محمد بن فهد  بجامعة  *االعتراف 
العلمية  بالبرامج  وااللتحاق  الكلي  باالنتظام  الوزارة،  قبل  من  بها  بالدراسة  الموصى  العالي  التعليم 

األكاديمية فقط.

6-8



قرارات لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي
 غير الُعمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها

قائمة  ضمن  فرنسا  بجمهورية   University of Lorraine العالي  التعليم  بمؤسسة  االعتراف   *
الوزارة بفرنسا، وباألنظمة المعتمدة من  بالدراسة بها من قبل  العالي الموصى  التعليم  مؤسسات 

قبل الوزارة بنظام االنتظام الكلي بمقر الجامعة.

األمريكية  المتحدة  بالواليات   Oregon Institute of Technology العالي  التعليم  مؤسسة  *إدراج 
المتحدة  بالواليات  الوزارة  قبل  من  بها  بالدراسة  الموصى  العالي  التعليم  مؤسسات  قائمة  ضمن 

األمريكية، وباألنظمة المعتمدة من قبل الوزارة بنظام االنتظام الكلي بمقر الجامعة.

اإلعتراف بمؤسسة التعليم العالي Albany College of Pharmacy and Health Science بالواليات 
المتحدة األمريكية، وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها باالنتظام 

الكلي.

*قررت االعتراف بمؤسسة التعليم العالي Alma College بالواليات المتحدة األمريكية، ضمن قائمة 
الكلي، وإدراج مؤسسة  الوزارة باالنتظام  بالدراسة بها من قبل  العالي الموصى  التعليم  مؤسسات 
قائمة  ضمن  األمريكية،  المتحدة  بالواليات   Eastern Mennonite University العالي  التعليم 

مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة باالنتظام الكلي.

خامسًا: قرارات عدم اإلعتراف:

 Newcastle University في الجانب اآلخر فقد قررت اللجنة عدم اإلعتراف بمؤسسة التعليم العالي
Medicine Malaysia بمملكة ماليزيا، وذلك لمحدودية البرامج الدراسية التي تطرحها، حيث أنها تطرح 
برنامجين أكاديميين فقط، ولكونها غير مدرجة في التصنيفات العالمية، كما أنها غير حاصلة على تقييم 

ممتاز في تصنيف (SETARA)، والذي يصدر من قبل وزارة التعليم العالي الماليزية. 
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سادسًا: حاالت التزوير والشهادات الوهمية: 

في إطار جهود دائرة اإلعتراف ومعادلة المؤهالت، في مكافحة ظاهرة التزوير في الشهادات والصادرة 
من جامعات وهمية، وبالتعاون مع المكتب الثقافي بسفارة سلطنة ُعمان في جمهورية مصر العربية، 
فقد تم اكتشاف 6 حاالت منها عدد 4 شهادات صادرة من جامعات وهمية وحالتي تزوير في شهادات 
دراسية، حيث تم عرض الموضوع على لجنة االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الُعمانية ومعادلة 
تخصص  الهندسة  بكالوريوس  شهادة  معـــادلــة  عدم  القرار  وصدر  تمنحها،  التي  الدراسية  المؤهالت 
كون  2003م،   عام  العربية  بجمهورية مصر  المنصورة  جامعة  الصادرة من  الميكانيكية،  القوى  هندسة 

المؤهل غير صحيح (مزور)، وإحالة الطلب إلى الجهات المختصة الستكمال اإلجراءات القانونية.

* صدر قرار عدم معادلة شهادة اإلجازة تخصص العلوم الصحية، الصادرة من جامعة البعث بالجمهورية 
المختصة  الجهات  إلى  الطلب  وإحالة  (مزور)،  صحيح  غير  المؤهل  كون  2015م،  عام  السورية  العربية 

الستكمال اإلجراءات القانونية.

* قررت اللجنة عدم معادلة عدد 4 شهادات صادرة من جامعات وهمية حيث قررت عدم معادلة  شهادة 
The Interna- الصادرة من ،Computer Science and Engineering تخصص (Ph.D) دكتوراه الفلسفة
tional University of Contemporary بالواليات المتحدة األمريكية عام 2008م، وعدم معادلة شهادة 
 British Institute of Economics and Political الماجستير تخصص إدارة الموارد البشرية، الصادرة من
 Business األعمال تخصص  إدارة  البكالوريوس في  المتحدة، وعدم معادلة شهادة  بالمملكة   Science
2012م، وعدم  عام  األمريكية  المتحدة  بالواليات   Grendal University الصادرة من   ،Management
 ،Telecommunications and Information Systems العلوم تخصص  بكالوريوس  معـــادلــة شهادة 
الصادرة من Corllines University بالواليات المتحدة األمريكية عام 2008م، وذلك ألنها مؤهالت ليس 

لها قيمة علمية، كونها صادرة من مؤسسات وهمية.
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