
 

 

 سلطنة عماندراسة خارج أن مواصلة بش هتنبي
 
 

 
 

من اإلعالنات  تالحظ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار ممثلة في دائرة االعتراف ومعادلة المؤهالت نشر العديد

أشخاص وجهات غير مختصة بتسجيل الطلبة في مؤسسات الخاصة بالتسجيل بمؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة ُعمان من قبل 

 التعليم العالي غير العمانية؛ مما أدى إلى نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

 

 وحول هذا الموضوع تنوه الوزارة باآلتي:

يكوووون التسوووجيل للدراسوووة فوووي مؤسسوووات التعلووويم العوووالي خوووارج سووولطنة ُعموووان للطلبوووة العموووانيين مووون  -1

تعلوووويم عووووالي مرخصووووة موووون قبوووول وزارة التعلوووويم العووووالي والبحووووث العلمووووي مكاتووووم خوووودمات خووووالل 

وتجنوووم التعامووول موووت اجشوووخاص والجهوووات واالبتكوووار أو بالتواصووول المباشووور موووت المؤسسوووة التعليميوووة  

غيووور المرخصوووة  وفوووي حوووال ممارسوووة نشووواط خووودمات التعلووويم العوووالي دون نشووواط مووورخص مووون قبووول 

القانونيوووة بنوووا ا علوووى الموووادة الخامسوووة مووون الالئحوووة التنظيميوووة لمكاتوووم الووووزارة فسووويتم اتخووواذ اإلجووورا ات 

 خدمات التعليم العالي.

 

يجووم أن يكووون التسوووجيل فووي مؤسسووات التعلووويم العووالي الموصووى بالدراسوووة بهووا موون قبووول هووذه الووووزارة  -2

  ويمكووون االطوووالع علوووى قووووائم مؤسسوووات التعلووويم العوووالي الموصوووى التخصصوووات المعتمووودة فقوووطوفوووي 

ة بهوووا مووون قبووول الووووزارة خوووارج سووولطنة ُعموووان عبووور الولووووج إلوووى الموقوووت االلكترونوووي لووووزارة بالدراسووو

 .www.moheri.gov.omالتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 

 

ي تقووووديم طلووووم مواصوووولة دراسووووة عبوووور الموقووووت اإللكترونووووي لوووووزارة التعلوووويم العووووالي والبحووووث العلموووو -3

 واالبتكار قبل االلتحاق بالدراسة. 
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ل موووون الئحووووة االعتووووراف بمؤسسووووات التعلوووويم 8موووون المووووادة و والبنوووود وجل ن البنوووود وأل والبنوووود وملإعلمووووا بوووو

 العالي غير العمانية ومعادلة المؤهالت الدراسية التي تمنحها قد قضتا باآلتي:

 

الووووواردة فووووي اإلطووووار الوووووطني للمووووؤهالت ويووووتم معادلووووة المووووؤهالت الدراسووووية وفقاووووا ل سوووو  والضوووووابط 

 العلمية بالسلطنة  باإلضافة إلى اجس  العامة اآلتية:

ووول االلتحووواق بالدراسوووة فوووي أ  مؤسسوووة تعلووويم عوووال   -1 الحصوووول علوووى موافقوووة كتابيوووة مووون الووووزارة  قبة

ويحووووج للجنووووة عوووودم معادلووووة أ  مؤهوووول دراسووووي صووووادر موووون أ    مؤسسووووة غيوووور مسووووبوق بتلوووو  

  الموافقة.
ن مؤسسووة التعلوويم العووالي موون ضوومن المؤسسووات الموصووى بالدراسووة بهووا موون قب وول الوووزارة أن تكووو -2

 الطالم بها. التحاقعند 
أن يكووووون نظووووام الدراسووووة الووووذ  تتبعوووول مؤسسووووة التعلوووويم العووووالي موصووووى بالدراسووووة بوووول موووون قبوووول  -3

 الوزارة.
 
 

 وهللا ولي التوفيج   

 

 


