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 جهة اإليقاف تاريخ القرار رقم القرار اسم الربنامج اسم اجلامعة 

2.  Algoma University 1. لكافة التخصصات بسبب التكدس.  إيقاف الجامعة 
مالية واقتصاد وجميع برامج   حذف برامج البكالوريوس .2

 البكالوريوس االخرى التي مدتها  ثالث سنوات 

 ---3/8/1436  1436/7/17 لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

1.  Brock University  ايقاف برامجISP .المخصصة للطلبة االجانب  1341/6/1  11/51/1341 لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

3.  British Columbia 
Institute of Technology 

(BCIT) 

لجنة معادلة الشهادات  هـ --   1435/07/15 .ايقاف منح موافقات بجميع البرامج والدرجات العلمية
 في الوزارة

4.  Cape Breton University .حذف الجامعة من قائمة الوزارة للجامعات الموصي بها  --  1435/02/08 هـ 

 

لجنة معادلة الشهادات 
 الوزارةفي 

5.   

Carleton University 
 

 : إيقاف برنامج
 Master of Technology and Innovation 

Management   

 1341/1/4  1435/04/12 لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

6.   
 

McMaster University 

 :برنامج  إيقاف. 1
 Master of Communication Management  

 : برنامج حذف. 2
 Master of Technology Entrepreneurship and 

Innovation (MTEI) 
 جميع البرامج التي يتم تقديمها من كلية: إيقاف .3

 Walter Booth School of Engineering Practice 

 

 1434/3/3 
 

 1344/11/1 
 
 

 1341/6/9 
 

 

 1434/02/18 ـه 
 

 22/11/1344  هـ 
 
 

 11/10/1341 هـ 

 
 
 

لجنة معادلة الشهادات 
 الوزارةفي 

7.  Memorial University of 
Newfoundland 

 برامج البكالوريوس والماجستير التي يتم تقديمها من معهد : إيقاف

 Marine Institute  
 1341/9/2  54/56/1341 لجنة معادلة الشهادات  هـ

 في الوزارة

8.  Mount Saint Vincent 
University 

 :لتكدسبسبب اإيقاف البرامج التالية 
 Bachelor of Business Administration 

 --        1436     لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

9.  Royal Roads University .حذف الجامعة من قائمة الوزارة للجامعات الموصي بها  1343/15/2  21/20/343   لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة
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20.  Thompson Rivers 
University 

 

 
 للتكدس . بسبب إيقاف جميع برامج البكالوريوس

 --  --  لجنة معادلة الشهادات
 في الوزارة

22.  University of British 
Columbia 

الطلبة الدارسين في برنامج ماجستير العالج الوظيفي   

Occupational Therapy   سوف تعادل شهاداتهم بدرجة

 البكالوريوس وليس بدرجة الماجستير.
 

 --  --  لجنة معادلة الشهادات
 في الوزارة

21.  University of Fraser 
Valley 

 :برنامج بسبب التكدسإيقاف 
 Bachelor of Computer Information Systems 

 --  --  لجنة معادلة الشهادات
 في الوزارة

23.  University of New 
Brunswick 

 

 للتكدس ( تخصصاتالجميع )إيقاف بكالوريوس الهندسة 
 للتكدس (تخصصاتالجميع )إيقاف بكالوريوس إدارة االعمال 

 إيقاف ماجستير إدارة االعمال للتكدس

 --  15/53/1346 لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

24.  University of Regina :إيقاف برنامج 
 Master of Arts in Police Studies 

 3/2/1436   59/54/1343 لجنة معادلة الشهادات  هـ
الوزارةفي   

25.  University of Windsor  جميع البرامج المطروحة من مركز التعليم التنفيذي والمهني إيقاف

(Centre for Executive and Professional Education  )

 :وهم كاالتي
 Master of Management: 

- International Accounting and Finance 
- Manufacturing Management 
- Logistics & Supply Chain Management 
- Human Resource Management 

 Master of Social Work 
 Master of Engineering (Automotive Option) 
 Master of Education  

- Educational Administration 
- Curriculum 

 Master of Medical Biotechnology 
 Master of Applied Computing 

 1346/2/6  59/54/1346 لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

26.  University of Western 
Ontario 

 إيقاف برنامج:
 Master of professional Education, Curriculum 

Studies 

 1346/2/1  9/4/1346     لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة
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27.  Vancouver Island 
University 

 إيقاف برنامج:
 Master of Educational  Leadership program 
 Master of Business Administration (MBA)  

 

 1343/11/2 

 -- 

 

 1434/05/26 هـ 

 1435/05/12 هـ 

 
لجنة معادلة الشهادات 

 في الوزارة

28.  York University :إيقاف برنامج 
 Master Certificate in HealthCare Management 

 3/16/1435 11/12/1341لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

29.  Victoria University 1-  حذف كليةEmmanuel college   الجامعة  من 
 : برنامج خذف -2

 Master of Global Business( MGP) Program 

 

 2/5/1432 
 

 4/11/1436 

 هـ 1432/3/6

 
 هــ19/11/1346

لجنة معادلة الشهادات 
 في الوزارة

لجنة شؤون مؤسسات 
التعليم العالي غير 

 السعودية

.20 McGill University :ايقاف االلتحاق بالبرامج التالية 

 International Masters for Health Leadership 
 International Masters in Practicing Management  

 2/5/1437 24/1/1341لجنة معادلة الشهادات  هـ
 في الوزارة

.21 RCC Institute of 
Technology 

لجنة معادلة الشهادات  1438/03/13  الوزارة للجامعات الموصي بها.حذف الجامعة من قائمة 
 في الوزارة

 

 


