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بيان بالجامعات واألكاديميات الخاصة الحاصلين على موافقة من لجان 

القطاعات على الالئحة الداخلية وبدء الدراسة والسير في إجراءات المعادلة 

 عند تخريج أول دفعة 
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 1 - جامعة 6 اكتوبر

 الموقف الحالى الموضوع م

لكلية طب األسنان الموافقة على الئحة الدراسات العليا 1  
، أوصت لجنة قطاع طب االسنان بجلستها بتاريخ 

بالموافقة على الالئحة  52/3/5112  

5 
النظر فى الالئحة الداخلية المقترحة لقسم اللغة الصينية الجديد بكلية اللغات 

أكتوبر بنظام الساعات المعتمدة وذلك لبدء الدراسة بها  6والترجمة ـ جامعة 
5112/5112ام الجامعى القادم إعتبارا من الع  

 12/4/5112أوصت لجنة قطاع اآلداب بجلستها بتاريخ 
 بالموافقة على الالئحة وبدء الدراسة 
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 - جامعة مصر الدولية
 الموقف الحالى الموضوع م

1 
طلب النظر فى مشروع الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا 

لة بالجامعة بكلية الصيد (ماجستير العلوم الصيدلية)  

:باالتى 5/9/5112أوصت لجنة قطاع الصيدلة فى جلستها بتاريخ   

  لكلية الصيدلة ( مرحلة الدراسات العليا)الموافقة على الالئحة الداخلية

 .بالجامعة فى صورتها النهائية 

  الموافقة على بدء الدراسات العليا بكلية الصيدلة ـ بالجامعة للحصول على

 ( فقط)الصيدلية بقسم الكيمياء الصيدلية  درجة ماجستير العلوم

5 
ماجستير مهنى فى إدارة االعمال "النظر فى الئحة الدراسات العليا 

MBA”  
بالموافقة على  51/4/5116أوصت لجنة قطاع التجارة بجلستها بتاريخ 

 الالئحة 

3 
طلب النظر فى الموافقة على الئحة الماجستير فى اإلعالم ـ كلية 

عالم قسم االعالم بالجامعةاأللسن واإل  

بالموافقة على بدء  56/1/5112أوصت لجنة قطاع االعالم بجلستها بتاريخ 

 الدراسة بمرحلة الماجستير 

4 
طلب النظر فى مشروع الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا لكلية 

ماجستير علوم طب الفم واألسنان)طب الفم واالسنان  بالموافقة على الالئحة 19/1/5115ستها بتاريخ لجنة القطاع فى جلأوصت    
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 3 - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
 الموقف الحالى الموضوع م

1 
بكلية الحاسبات ( مرحلة الماجستير)طلب النظر فى بدء الدراسات العليا 

 وتكنولوجيا المعلومات 
بالموافقة  16/15/5112بجلستها بتاريخ  الحاسباتأوصت لجنة قطاع 

  فقط للسادة المعيدين بالجامعة بدء الدراسةوعلى الالئحة الداخلية 

5 
بكلية التكنولوجيا ( مرحلة الماجستير)طلب النظر فى بدء الدراسات العليا 

 الحيوية 
أوصت لجنة قطاع التكنولوجيا الحيوية والعلوم الوراثية بإمكانية بدء 

 الدراسات العليا 

بكلية االثار واالرشاد ( مرحلة الماجستير)العليا طلب النظر فى بدء الدراسات  3

.السياحى بالجامعة   

بالموافقة  53/2/5112أوصت لجنة قطاع االداب فى جلستها بتاريخ 
 على بدء الدراسات العليا 

طلب النظر فى انشاء وتفعيل درجة الماجستير فى البيوتكنولوجى فى مجال  4

 العلوم البيئية

 5/11/5112األساسية بجلستها بتاريخ اوصت لجنة قطاع العلوم 
بالموافقة على إضافه الدرجة طبقا لنظام الساعات المعتمده االوروبي ، 
وتطبيق الالئحة الدراسية لذات البرنامج والتي تم اعتمادها لكلية العلوم 

 جامعة الفيوم

2 

النظر فى الموافقة على إستحداث كلية تكنولوجيا المعلومات  فى المجاالت 

برنامج ـ  ـ نظم المعلومات الجغرافية نظم المعلومات الذكية والتحليلية)الية الت

، وتقدم الكلية هذا البرنامج بالتعاون مع . نظم المعلومات المحاسبية والمالية

وكذلك صياغة تعديل منح الدرجة( كلية اإلدارة واإلقتصاد بالجامعة  

 12/1/5112أوصت لجنة قطاع علوم الحاسب بجلستها بتاريخ 
 بالموافقة على إستحداث التخصصات الجديدة

الدراسة باللغه "طلب النظر فى استحداث تخصص إدارة األعمال الدولية  6

فى كلية االدارة واالقتصاد ونظم المعلومات" االنجليزية  

بالموافقة 31/3/5116أوصت لجنة قطاع التجارة بجلستها بتاريخ   

 



5 

 

 4  - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واالداب
 الموقف الحالى الموضوع م

1 
الموافقة على الالئحة الدراسية لدرجة البكالوريوس فى تخصص 

هندسة الميكاترونيكس وذلك الن كلية الهندسة بالجامعة بصدد إنشاء 
.قسم فى هذا التخصص  

بالموافقة على  51/2/5112أوصت لجنة قطاع الهندسة بجلستها بتاريخ 
 إنشاء البرنامج 
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 5 - الجامعة األلمانية
 الموقف الحالى الموضوع م

1 
طلب النظر فى فتح برنامج دراسى جديد بكلية العلوم االنسانية واللغات 

 وهى برنامج الحقوق والدراسات القانونية باللغه االنجليزية
 53/3/5116بتاريخ ( 51)رقم أوصت لجنة قطاع القانون فى جلستها 

مشروع الالئحة بالموافقة على   
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 6 - الجامعة البريطانية
 الموقف الحالى الموضوع م

1 

طلب النظر فى امكانية بدء مرحلة الدراسات العليا فى هندسة التصميم 
درجة الماجستير فى تخصص هندسة التصميم )والتشييد المستدام لبرنامجى 

والتشييد المستدام ـ درجة ماجستير العلوم الهندسة فى تخصص هندسة 
(شييد المستدامالتصميم والت  

بتاريخ ( 5)أوصت لجنة قطاع الدراسات الهندسية فى جلستها رقم 
بالموافقة على الالئحة  19/3/5112  

5 
النظر فى مشروع الالئحة المقترحة للدراسات العليا لدرجة الماجستير المهنى 

فى ادارة األعمال   MBA 
افقه على بالمو 56/11/5112أوصت لجنة قطاع التجارة بجلستها بتاريخ 

الئحة ال  

3 
طلب النظر فى بدء الدراسة بشعبة هندسة الحاسب بقسم الهندسة الكهربية 

 بكلية الهندسة 
بالموافقة  3/3/5116بتاريخ ( 2)أوصت لجنة قطاع الهندسة بجلستها رقم 

 على الالئحة و بدء الدراسة 

 طلب النظر فى إنشاء كلية االداب والعلوم االنسانية  4
بالموافقة على  51/5/5116قطاع االداب فى جلستها بتاريخ  أوصت لجنة

 الالئحة 

 النظر فى إنشاء كلية الحقوق والدراسات القانونية  2
 53/3/5116بتاريخ ( 51)رقم أوصت لجنة قطاع القانون فى جلستها 

مشروع الالئحة بالموافقة على   

6 

كالوريوس فى طلب النظر فى الموافقة على برنامج الدراسة لمرحلة الب
من خالل قسم الهندسة " هندسة التشييد وإدارة المشروعات"تخصص 

المدنية على أن تبدأ الدراسة بالمقترح اعتبارا من العام الجامعى 
5114/5112  

بالموافقة على  51/6/5114أوصت لجنة قطاع الهندسة بجلستها بتاريخ 
بدء الدراسة  ود اعتماد الالئحة مع تعديل اسمه الى هندسة وادارة التشيي

 بالبرنامج ليتبع تخصص الهندسة المدنية 

 النظر فى بدء الدراسة بكلية اإلتصال واإلعالم  2
بالموافقة على  52/6/5114أوصت لجنة قطاع االعالم فى جلستها بتاريخ 

كلية الإنشاء   
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 7 – جامعة األهرام الكندية

 الموقف الحالى الموضوع م

1 

ة الدراسية لدرجة الماجستير المهنى فى النظر فى مشروع الالئح

وذلك ضمن ( مع التطبيق فى مجال إدارة األعمال)الحاسبات والمعلومات 

 منح تمبس 

بالموافقة  51/2/5116أوصت لجنة قطاع علوم الحاسب بجلستها بتاريخ 
5116/5112على بدء الدراسة إعتبارا من العام الدراسى   

5 
قترحة المزمع الدراسة بها بكلية الهندسة النظر فى الالئحة الداخلية الم

(5114/5112العام الجامعى )  

بالموافقة 9/11/5114أوصت لجنة قطاع الهندسة بجلستها بتاريخ   
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  9 – الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

 الموقف الحالى الموضوع م

  الالئحةبالموافقة على  19/4/5116جنة القطاع فى جلستها بتاريخ أوصت ل طلب النظر فى الالئحة الداخلية لكلية العالج الطبيعى ـ  1

5 
النظر فى إجراء بعض التعديالت على الالئحة الداخلية لكلية طب الفم 

 واألسنان

بالموافقة  14/2/5116أوصت لجنة قطاع طب األسنان بجلستها بتاريخ   
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 11 – جامعة فاروس
 الموقف الحالى الموضوع م
1 

شاء قسم جديد للغه العربية ـ شعبة الناطقين بغيرها بكلية ان النظر فى
 اللغات والترجمه

بالموافقة على  14/6/5114أوصت لجنة قطاع االداب بجلستها بتاريخ 
 اإلنشاء و إعتماد الالئحة 

5 
النظر فى الئحة الدراسات العليا بكلية العلوم المالية واالدارية وتشمل 

مى فى إدارة األعمال ـ درجة الماجستير درجة الماجستير االكادي: على
(المهنى فى ادارة األعمال للمديرين التنفيذين ـ دبلوم التسويق  

بإعتماد الئحة  52/5/5116، أوصت لجنة قطاع التجارة بجلستها بتاريخ 
الدراسات العليا والموافقة على بدء الدراسة ببرنامج دبلوم الدراسات العليا 

فى التسويق ، وبرنامج الماجستير المهنى فى إدارة األعمال للمديرين 
 التنفيذين فقط 

3 
بكلية طب االسنان وتشمل درجة  النظر فى الئحة الدراسات العليا

االكلنيكىالماجستير فى االستعاضة وزراعه االسنان ـ الدبلوم   
بالموافقة  51/2/5112أوصت لجنة قطاع طب األسنان فى جلستها بتاريخ 

الئحة العلى   

لنظر فى إنشاء قسم جديد للغة التركية بكلية اللغات والترجمةا 4  
بالموافقة على  14/6/5114أوصت لجنة قطاع االداب فى جلستها بتاريخ 

انشاء القسم  الالئحة و  

2 
طلب النظر فى إضافة قسم التخدير والعناية المركزة بالئحة كلية العلوم 

 الطبية المساعدة
 19/6/5114طبية فى جلستها بتاريخ أوصت لجنة قطاع الدراسات ال

 بالموافقة 

6 
تحديث الالئحة الداخلية لكلية العلوم الطبية المساعدة قسم تكنولوجيا 

" قسم مستحدث"استعاضة األسنان   
 أوصت لجنة قطاع طب األسنان بالموافقة 

 بدأ الدراسات العليا بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى  2
بالموافقة على  56/15/5112بجلستها بتاريخ  أوصت لجنة قطاع الصيدلة

الالئحة الداخلية لبرنامج ماجستير العلوم الصيدلية بقسم الكيمياء الصيدلية 
 واألدوية والسموم بكلية الصيدلة ودبلوم صيانة المستشفيات

2 
طلب الجامعة إنشاء دبلوم التأهيل التربوى لتدريس اللغة اإلنجليزية 

بالجامعة بكلية اللغات والترجمة  
بالموافقة 12/11/5116أوصت لجنة قطاع التربية بجلستها بتاريخ   

9 
رغبة الجامعة فى إنشاء الدبلوم التربوى العام للتدريس العلوم 

 والرياضيات باللغة االنجليزية
بالموافقة 12/11/5116أوصت لجنة قطاع التربية بجلستها بتاريخ   

11 
س اللغة االنجليزية بكلية اللغات رغبة الجامعة فى إنشاء برنامج تدري

 والترجمة
بالموافقة  51/1/5112أوصت لجنة قطاع االداب بجلستها بتاريخ   
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 11 – جامعة المستقبل
 الموقف الحالى الموضوع م

1 
طلب النظر فى الئحة الدراسات العليا لدرجة الماجستير بكلية الهندسة 

(هربية ـ الهندسة الميكانيكيةالهندسة الك)والتكنولوجيا باالقسام التالية   

بالموافقة على  51/4/5116أوصت لجنة قطاع الهندسة فى جلستها بتاريخ 
بدء الدراسات العليا ببرامج الماجستير والدبلوم فى مجال هندسة اإلتصاالت 

  5116/5112بجامعة المستقبل من العام الجامعى القادم 

5 
ئحة الدراسات العليا بكلية طب التعديالت التى أجريت على الطلب النظر فى 

 الفم واألسنان
بالموافقة  52/2/5116أوصت لجنة قطاع طب االسنان بجلستها بتاريخ 

 على التعديالت 

3 

النظر فى الموافقة على مشروع لوائح الدراسات العليا المزمع بدئها بكلية 
 هندسة القوى الكهربية ـ )الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة فى تخصصات 

وذلك حتى يتسنى ( هندسة الميكاترونيات ـ الهندسة اإلنشائية وإدارة التشييد
 بدء الدراسة فى برنامج الدراسات العليا

بالموافقة من  51/2/5112أوصت لجنة قطاع الهندسة بجلستها بتاريخ 
 حيث المبدا على بدء الدراسة 
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 13 ـ جامعة النيل

 الموقف الحالى الموضوع م

1 
دء الدراسة لدرجة الماجستير فى هندسة الميكاترونيكس بكلية النظر فى ب

 الهندسة والعلوم التطبيقية 
بالموافقة على  51/5/5114أوصت لجنة قطاع الهندسة بجلستها بتاريخ 

 بدء الدراسة 

5 

د لدرجة البكالوريوس بإسم برنامج علوم الحاسب بكلية طرح برنامج جدي

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة ، وتبدأ فيه الدراسة فى العام 

.5116/5112الجامعى   

بالموافقة  51/2/5116أوصت لجنة قطاع علوم الحاسب بجلستها بتاريخ 
 على بدء الدراسة 

ى فى اإلدارةالموافقة على برنامج الدبلوم اإلحتراف 3  

بان يتم البدء  52/11/5116أوصت لجنة قطاع التجارة بجلستها بتاريخ 
إدارة )فى البرنامج ومعادلة دبلومة فى برنامج اإلدارة فى تخصصات 

تنفيذية ـ إدارة الموارد البشرية ـ الريادة فى إدارة األعمال والمشروعات 
 الصغيرة 

4 

سم برنامج هندسة وإدارة البنية طرح برنامج جديد لدرجة البكالوريوس بإ

بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة ، وتبدأ فيه  المدنية التحتية

.5116/5112الدراسة فى العام الجامعى   

بالموافقة  59/9/5116بتاريخ ( 11)اوصت لجنة القطاع بجلستها رقم 
 على الالئحة الدراسية وبدء الدراسة 
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 15 – جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا
 الموقف الحالى   الموضوع م

1 
طلب النظر فى مشروع الالئحة الداخلية لكلية التمريض والمزمع انشاءها 

 بالكلية 
بالموافقة  59/9/5111أوصت لجنة قطاع التمريض بجلستها بتاريخ 

 على الالئحة 

5 
الموافقة على اضافة بعض المقررات الى قائمة المقررات العامة 

تيارية وذلك بالئحة كلية العالج الطبيعىاالخ  
 12/4/5112أوصت لجنة قطاع العالج الطبيعى بجلستها بتاريخ 

 بالموافقة 
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 11 – الجامعة الفرنسية

 الموقف الحالى الموضوع م

1 

تعديل الالئحة الخاصة ببرنامج الدبلوم المهنى فى ادارة التراث الحضارى الذى 
امعة باريس تمنحه الجامعة بالتعاون مع ج Pantheon Sorbonne  

:ليتيح الفرصة للطالب للحصول على   
 الدبلوم المهنى قى ادارة التراث الحضارى-

 الماجستير قى  ادارة التراث الحضارى-

 51/5/5116أوصت لجنة قطاع اآلداب فى جلستها بتاريخ 
 بالموافقة على التعديل 
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 11 – الجامعة العربية المفتوحة
 الموقف الحالى الموضوع م

1 
منح درجة البكالوريوس فى االعالم من كلية االعالم من االقسام  إمكانية طلب النظر فى

(االذاعه والتليفزيون ـ العالقات العامه واالعالن ـ االعالم االلكترونى)  
أوصت لجنة قطاع اإلعالم بجلستها بتاريخ 

بالموافقة على بدء الدراسة  52/11/5112  

بدء الدراسة فى تخصص تقنيات الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكى طلب النظر فى  5  
أوصت لجنة قطاع علوم الحاسب فى جلستها بتاريخ 

بالموافقة على الالئحة وبدء الدراسة  51/1/5116  

 النظر فى بدء الدراسة فى برنامج درجة الماجستير فى االدب االنجليزى 3
اريخ أوصت لجنة قطاع االداب في جلستها بت

بالموافقة على بدء الدراسة  51/11/5112  

4 
النظر فى بدأ الدراسة ومنح كل من درجة الماجستير فى القيادة التربوية  والدبلوم 

(اإلدارة المدرسية ـ رياض االطفال)المهنى فى  كل من   
 

قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 
بارا من بالموافقة على بدء الدراسة إعت 12/15/5116

   5112/5116العام الجامعى 

2 

كلية  البكالوريوس فى التربية من/ ومنج درجة الليسانس  الموافقة على بدء الدراسة
:بالجامعة فى تخصصات  التربية  

    - درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية تخصص رياضيات
درجة الليسانس فى اآلداب والتربية تخصص اللغة االنجليزية  -   
درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية تخصص طفولة مبكرة -  
درجة الليسانس فى اآلداب والتربية تخصص االرشاد التربوى-  

 12/9/5112أوصت لجنة قطاع التربية بجلستها بتاريخ 
بالموافقة على بدء الدراسة لمنح الدرجات إعتبارا من 

             5112/5116العام الجامعى 

6 

والدبلومة المهنية  الموافقة على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير فى الحوسبة النظر فى

تطوير )وذلك فى تخصصى  5116/5112فى الحوسبة المرتبطة به فى العام الدراسى 

(  البرمجيات ـ أمن المعلومات وتدقيق الجرائم الرقمية  

بتاريخ ( 629)قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم 
:بالموافقة على مايلى  52/5/5112  
بدء الدراسة فى الدبلومة المهنية فى الحوسبة  -:أوال

.بالجامعة العربية المفتوحة( فقط)  
اعتماد الئحة الدبلومة المهنية فى الحوسبة : ثانيا 

:بالجامعة فى التخصصات االتية  
.ـ تطوير البرمجيات  

.ـ أمن المعلومات وتدقيق البرامج الرقمية  
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جامعة بدر( 51  

 الموقف الحالي الموضوع
 كلية التمريض 

بالموافقة على  31/3/5116أوصت لجنة قطاع التمريض بجلستها بتاريخ 
قرار  الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لكلية التمريض ـ جامعة بدر ،

5114/ 2/ 19بتاريخ ( 3234)وزاري بالموافقة على بدء الدراسة رقم   

دلة والصناعات الدوائيةكلية الصي  
بالموافقة  5116/ 2/  2أوصت لجنة قطاع الصيدلة فى جلستها بتاريخ 

قرار وزاري بالموافقة على بدء الدراسة رقم على الالئحة الداخلية  ، 
5114/ 9/ 19بتاريخ ( 3996)  

 كلية العالج الطبيعي 
 9/ 54أوصت لجنة قطاع العالج الطبيعي  بجلستها بتاريخ 

، قرار وزاري بالموافقة على بدء الموافقة على الالئحة الداخلية ب5114/
5114/ 2/ 19بتاريخ ( 3236)الدراسة رقم   

 كلية طب األسنان 
 2/ 19بتاريخ ( 3236)قرار وزاري بالموافقة على بدء الدراسة رقم 

/5114  

 كلية االدارة والعلوم المالية واالقتصادية 
بالموافقة  5112/ 4/ 31جارية بتاريخ موافقة لجنة قطاع الدراسات الت

قرار وزاري بالموافقة على بدء الدراسة رقم على التعديالت المطلوبة ، 
5114/ 2/ 19بتاريخ ( 3236)  

 كلية اللغات والترجمة
 بالموافقة ،  5112/  2/ 52أوصت لجنة قطاع االداب بجلستها بتاريخ 

 9/ 31بتاريخ ( 4129)قرار وزاري بالموافقة على بدء الدراسة رقم 
/5112  

 كلية الفنون التطبيقية 
بالموافقة على الالئحة الداخلية  5112/ 9/ 11أوصت اللجنة بتاريخ 

 6بتاريخ ( 4114)قرار وزاري بالموافقة على بدء الدراسة رقم المعدلة ، 
/11 /5112  

 كلية الهندسة

متدة والم 5116/ 4/ 51أوصت لجنة قطاع الهندسة فى جلستها بتاريخ 
بالتصريح لكلية الهمدسة بتقديم الخدمة في هذه البرامج  5116/ 2/ 2حتى 

قرار من الطالب المستجدين ، ( 321)وتحديد أعداد الطالب الممكطن قبولهم
5112/ 9/ 11بتاريخ ( 4112)وزاري بالتصريح  ببدء الدراسة رقم   
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جامعة حورس( 55  

 كلية طب االسنان
بالموافقة على أن  5116/ 6/ 53بتاريخ  أوصت لجنة قطاع طب األسنان

للمرحلة ما  5116/5112تبدأ الدراسة بالكلية ابتداءا من العام الجامعى 
.قبل االكلينيكية  

 كلية العالج الطبيعى
 5116/ 4/ 19أوصت لجنة قطاع العالج الطبيعى بجلستها بتاريخ 

.بالموافقة على التعديالت المقدمة بالالئحة الداخلية  

الصيدلة كلية   
بالموافقة على  5112/ 9/ 5أوصت لجنة قطاع الصيدلة فى جلستها بتاريخ 

.الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة   
 

جامعة الجيزة الجديدة( 53  

 كلية الطب البشرى
 5116/ 6/ 12أوصت لجنة قطاع الدراسات الطبية بجلستها بتاريخ 

.بالموافقة على االالئحة الداخلية  

واألسنان  كلية طب الفم  
بالموافقة على الالئحة  5116/ 6/ 5أوصت لجنة القطاع بجلستها بتاريخ 

.الداخلية للكلية   

 كلية الصيدلة 
بالموافقة على الالئحة وبدء  5116/ 2/ 2اوصت لجنة القطاع بتاريخ  

  5112/ 5116الدراسة للعام الجامعي 

 كلية التجارة وإدارة األعمال 
بإعتماد الالئحة والموافقة على  5112/ 4/ 52اريخ أوصت لجنة التجارة بت

. 5112/ 5112بدء الدراسة للعام الجامعي   

 كلية الهندسة والتكنولوجيا 
بالموافقة على  5112/ 2/ 51أوصت لجنة قطاع الهندسة  بجلستها بتاريخ 

.الالئحة الداخلية   

 كلية ااإلقتصاد والتجارة الدولية 
  5112/ 1/ 56التجارية بجلستها بتاريخ  أوصت لجنة قطاع الدراسات 

.بإعتماد الالئحة والموافقة عليها   

 كلية العالج الطبيعي
أوصت لجنة قطاع  العاج الطبيعي بالموافقة على الالئحة الداخلية بتاريخ 

51 /6 /5112 .  
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جامعة دراية( 54  

 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي
 5114/ 6/ 52بجلستها بتاريخ أوصت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية 

.الموافقه على الالئحة الداخليةب  

 كلية العالج الطبيعي
الموافقه 5114/ 3/ 12أوصت لجنة قطاع العالج الطبيعي بجلستها بتاريخ 

.على الالئحة الداخلية  

 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
(DBA فرع ة األعمال ـ الدكتوراه فى إدارمعادلة درجة  

 القاهرة 

بالموافقة ، وصدر قرار  5114/ 3/ 15اوصت لجنة قطاع التجارة بتاريخ 
بالموافقة على الالئحة  5114/ 4/ 53بتاريخ ( 611)رئيس المجلس رقم 

 والوافقة على البدء فيه

برنامج دكتوراة  -كلية االدارة والتكنولوجيا باالكاديمية  
( انجليزي - عربي)الفلسفة في اإلدارة   

بإعتماد الالئحة  5112/ 2/ 52اوصت لجنة قطاع التجارة بتاريخ 
 والترخيص ببدء البرنامج 

لغة "قسم المحاسبة : إضافة تخصص جديد ألول مرة 
" عربية ـ لغة إنجليزية  

الموافقة على بدء  5112/ 11/ 12أوصت لجنة القطاع بجلستها بتاريخ  
ى المحاسبة   وفقا للبرنامج المقدم من الدراسة ببرنامج البكالوريوس ف

 األكاديمية 

لغة " قسم علوم سياسية : إضافة تخصص جديد ألول مرة 
"(إنجليزية  

بالموافقة على بدء  5112/  3/ 31أوصت لجنة القطاع بجلستها بتاريخ   
.الدراسة ببرنامج البكالوريوس فى   بالموافقه على بدء الدراسة   

انونية باللغة االنجليزية من كلية ماجستير الهندسة الن
 الهندسة والتكنولوجيا ـ فرع القاهرة

 5112/ 11/ 3فى ( 2)وصت لجنة قطاع الدراسات الهندسية بجلستها رقم 
بالموافقة على الالئحة الدراسية لبرنامج ماجستير العلوم فى تقنيات الهندسة 

.فرع القاهرة  النانونية فى صورتها النهائية وبدأ الدراسة باألكاديمية  

:ماجستير الهندسة تخصصات   
 –الكهربية والتحكم  –االلكترونيات واالتصاالت  –بحرية )

 –البيئية  -الصناعية واالدارية  –الميكانيكية –الحاسب 
 –المعمارية والتصميم البيئي   -إدارة مشروعات التشييد 
 الطاقة المتجدده والبيئة 

بالموافقة على  5112/ 1/ 2سية  بتاريخ أوصت لجنة قطاع  الدراسات الهند
.بدء الدراسة   

 دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسب ونظم المعلومات 
 5112/ 2/ 12أوصت لجنة قطاع  علوم الحاسب والمعلوماتية بتاريخ  

.بالموافقة على االئحة وبدء الدراسة  
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الدراسة باللغة ( االستزراع المائى)بكالوريوس  قسم 
فرع االسكندريةاالنجليزية   

بالموافقة  5112/ 4/ 59أوصت لجنة قطاع الدراسات الزراعية  بتاريخ 
.على الالئحة   

.بالموافقة على االنشاء  5112/ 2/ 3أوصت لجنة قطاع القانون في  انشاء كلية قانون بفرع القرية الذكية  

 أكاديمية السادات

 إنشاء كلية األلسن والترجمة التخصصية
بالموافقة على االنشاء  5112/ 2/ 51بتاريخ طاع االداب أوصت لجنة ق

في اللغة االنجليزية  5112/ 5112والالئحة وبداية الدراسة للعام الجامعي 
.فقط   

 إنشاء كلية علوم الحاسب وإدارة المعلومات
بالموافقة على انشاء الكلية على ان تقوم  5116/ 15/ 51أوصت بتاريخ 

زيارة للتأكد من إستكمال أعمال التجهيزات لتحديد اللجنة قبل بدء التشغيل ب
.أعداد الطالب المقبولين في كل عاام   

 أكاديمية بتروجيت للتعليم الفني

 تأسيس أكاديمية بتروجيت للتعليم الفني
بالموافقه على على انشاء االكاديمية  5116/  2/  52اوصت اللجنة بتاريخ  

.كمعهد فني فوق متوسط   


