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ت١اْ تمشاساخ األواد١ّ٠ح ٚاٌّؤعغاخ اٌرؼٍ١ّ١ح

-1اكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري
التخصص

سلُ ذاس٠خ اٌمشاس
سلُ  338تاػرّاد ذٛط١ح ٌجٕح
اٌّؼادالخ تجٍغرٙا ف1985/4/14 ٝ

معادلة درجة البكالوريوس فى النقل البحرى (تخصص تجارى)

ذٛط١ح ٌجٕح اٌّؼادالخ فٝ
2006/7/17
لشاس سلُ ( )95تراس٠خ 2006/7/24

ـ النظر فى معادلة ماجستير (علوم الحاسب ـ نظم المعلومات) كل حالة على حدة
وبصفة شخصية

لشاس سلُ ( )202تراس٠خ 2006/12/27
تاٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح ٌجٕح اٌّؼادالخ
ف ٝجٍغرٙا سلُ ( )304تراس٠خ
2006/12/20

ـ النظر فى معادلة ماجستير لوجستيات التقاضى وانهاء المنازعات كل حالة على
حدة وبصفة شخصية

(2017/1/22 )21

() 389تراس٠خ 2017/11/13

(2017/7/3 )182

(2016/12/5 )318

سلُ ( ) 388تراس٠خ 2017/11/13
لشاس سلُ ( )18ف2017/1/22 ٟ

لشاس سلُ ( )19ف2017/1/22 ٟ

تجديد معادلة درجة البكالوريوس التى تمنحها االكاديمية من كلية الحاسبات
وتكنولوجيا المعلومات (باالسكندرية) من قسمى (هندسة البرمجيات ـ
نظم المعلومات)
معادلة درجة الماجستير فى االدارة العامة التى تمنحها االكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى باالسكندرية –ج.م.ع -كل حالة على حدة وبصفة
شخصية .
تجديد درجة البكالوريوس التى تمنحها االكاديمية ـ ميامى باالسكندرية كلية االدارة
والتكنولوجيا فى تخصصات ( الدراسات الفندقية ـ الدراسات السياحية )
تجديد معادلة درجة ماجستير المعامالت الدولية القانونية التجارية واللوجستيات
التى تمنحها االكاديمية باالسكندرية ـ بشرط أن تكون مسبوقة بدرجة الليسانس فى
الحقوق ـ بدرجة الماجستير فى الحقوق
تجديد معادلة درجة الماجستير فى االدارة العامه التى تمنحها االكاديمية (فرع
القاهرة) وً داٌح ػٍ ٝدذج ٚتظفح شخظ١ح ٌّٚذج خّظ عٕٛاخ
تجديد معادلة درجة الماجستيرالتى تمنحها االكاديمية فى تخصص لوجستيات تصدير
الحاصالت الزراعية تذسجح اٌّاجغر١ش اٌّ ٟٕٙف ٟإداسج األػّاي  -فشع اٌما٘شج
معادلة درجة الماجستيرالتى تمنحها االكاديمية فى تخصص لوجستيات تصدير
الحاصالت الزراعية تذسجح اٌّاجغر١ش اٌّ ٟٕٙف ٟإداسج األػّاي  -فشع

اإلعىٕذس٠ح
 67ف2017/3/12 ٝ

تجديد معادلة درجة ماجستير المعامالت الدولية القانونية التجارية واللوجستيات
التى تمنحها االكاديمية باالسكندرية ـ لغير خريجى كليات الحقوق ـ بدرجة
الماجستير المهنى فى ادارة االعمال
تجديد معادلة درجة ماجستير إدارة االعمال االكاديمى ( )Academic MBAالتى

(2012/6/26 )182

تمنحها االكاديمية باالسكندرية) ـ الدراسة باللغتين العربية
واالنجليزية كلية إدارة االعمال والتكنولوجيا بشرط :
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1ـ أن تكون الدرجة مسبوقة بدرجة البكالوريوس فى التجارة ( ادارة االعمال ) من
احدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها .
2ـ أن تكون الدرجة متضمنة تسجيل واعداد رسالة فى موضوع التخصص التقل عن
سنة .
3ـ المتقدمون لهذا البرنامج من خريجى كليات التجارة من غير شعبة ادارة االعمال
عليهم دراسة اربعة مقررات تخصصية فى ادارة االعمال قبل بدء دراسة البرنامج
.
(2017/4/23 )119

لشاس سلُ ( )241ف2012/9/30 ٝ
تاٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح ٌجٕح اٌّؼادالخ
تجٍغرٙا سلُ ( )530تراس٠خ
2012/9/5

تجديد ماجستير إدارة االعمال المهنى ( ) Executive M.B.Aالتى تمنحها
االكاديمية باالسكندرية ( الدراسة باللغتين العربية
واالنجليزية) ـ كلية الدراسات العليا فى االدارة
عدم معادلة درجة الماجيستير بنظام المقررات التى تمنحها االكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى باالسكندرية ـ فرع القاهرة –ج.م.ع-على
النحو التالى
 ماجيستير الحاسبات فى علوم الحاسب
 ماجيستير الحاسبات فى نظم المعلومات
بدرجة الماجيستير فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972والئحتة التنفيذية فى
التخصصات المناظرة.
تجديد معادلة درجة ماجستير إدارة االعمال االكاديمى ( )Academic MBAالتى

تمنحها االكاديمية باالسكندرية من فرع القاهرة ـ الدراسة
باللغتين العربية واالنجليزية كلية إدارة االعمال

والتكنولوجيا بشرط :
1ـ أن تكون الدرجة مسبوقة بدرجة البكالوريوس فى التجارة ( ادارة االعمال ) من
 22ف2018/1/8 ٝ

احدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها .
2ـ أن تكون الدرجة متضمنة تسجيل واعداد رسالة فى موضوع التخصص التقل عن
سنة .
3ـ المتقدمون لهذا البرنامج من خريجى كليات التجارة من غير شعبة ادارة االعمال
عليهم دراسة اربعة مقررات تخصصية فى ادارة االعمال قبل بدء دراسة البرنامج
.

( )161ف2017/6/6 ٝ

تجديد معادلة درجة ماجستير إدارة االعمال المهنى ( ) Executive M.B.Aالتى
تمنحها االكاديمية باالسكندرية ـ ( الدراسة باللغتين
العربية أواالنجليزية(فرع القاهرة) ـ كلية الدراسات العليا
فى االدارة
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تجديد معادلة درجة الماجستير فى إدارة الجودة التى تمنحها االكاديمية باالسكندرية
 142ف2017/5/15 ٝ

ـ معهد االنتاجية والجودة ـ بدرجة الماجستير المهنى فى إدارة
األعمال

 22ف2017/1/22 ٝ

( )21ف2018/1/8 ٝ

تجديد معادلة درجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها االكاديمية باألسكندرية
فى تخصصات (هندسة االلكترونيات واالتصاالت ـ هندسة الحاسبات ـ الهندسة
الكهربائية والتحكم االلى ــ هندسة التشييد والبناء ـ الهندسة الصناعية واالدارية ـ
الهندسة الميكانيكية ـ الهندسة البحرية )
تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى الحاسبات التى تمنحها االكاديمية (فرع
القاهرة) ـ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ـ فى تخصصى (نظم
المعلومات ـ هندسة البرمجيات)

معادلة درجة الماجستير فى إدارة الجودة التى تمنحها االكاديمية باالسكندرية (فرع
( )64ف2013/3/3 ٝ

القاهرة) ـ معهد االنتاجية والجودة ـ بدرجة الماجستير
المهنى فى التجارة ( إدارة األعمال)

( )85ف2013/4/3 ٝ

( ) 190ف2018/6/3 ٝ

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى إدارة األعمال التى تمنحها االكاديمية
باالسكندرية وفرعها بالقاهرة ـ كلية االدارة والتكنولوجيا ـ
الدراسة باللغتين العربية أو االنجليزية فى
تخصصات (االدارة المالية والمحاسبة ـ التسويق واالعمال الدولية ـ نظم المعلومات
االدارية ـ التجارة االلكترونية)
تجديد معادلة درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة المعمارية والتصميم البيئى التى
تمنحها االكاديمية باالسكندرية

( )265ف2013/10/13 ٝ

معادلة درجة ماجستير لوجستيات ادارة التجارة الخارجية – معهد النقل الدولى
واللوجستيات بدرجة الماجستير المهنى فى التخصص المناظر فرع االسكندرية على
ان تسرى المعادلة على الطالب اللذين سيتم قبولهم اعتبارا من العام الجامعى
2014/2013

( )20ف2017/1/22 ٝ

تجديد معادلة درجة ماجستير لوجستيات ادارة التجارة الخارجية – معهد النقل
الدولى واللوجستيات بدرجة الماجستير المهنى فى ادارة االعمال فرع القاهرة.

( )31ف2017/2/1 ٝ

( )45تراس٠خ 2014/3/13

( )105ف2014/4/22 ٝ

تجديد معادلة درجة ماجستير لوجستيات ادارة التجارة الخارجية – معهد النقل
الدولى واللوجستيات بدرجة الماجستير المهنى فى ادارة االعمال باألسكندرية .
تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب التى تمنحها االكاديمية من كلية
الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات (فرع القاهرة)
تجديد معادلة درجة ماجستير العلوم فى الهندسة الصناعية واالدارية التى تمنحها
االكاديمية باالسكندرية ـ كلية الهندسة والتكنولوجيا وذلك على النحو التالى
:
أ ـ ماجستير الهندسة الصناعية المسبوقة بدرجة البكالوريوس فى الهندسة
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( )106ف2014/4/22 ٝ
( )118ف2018/4/4 ٝ

( )107ف2014/4/22 ٝ

الصناعية من إحدى كليات الهندسة بهذة الجامعات إو مايعادلها
ب ـ ماجستير الهندسة االدارية المسبوقة بدرجة البكالوريوس فى الهندسة من
إحدى كليات الهندسة بهذه الجامعات أو مايعادلها ـ بشرط دراسة الطالب ثمانية
مقررات قبل البدء فى دراسة الماجستير
تجديد معادلة درجة ماجستير العلوم فى الهندسة المعمارية والتصميم البيئى التى
تمنحها االكاديمية باالسكندرية من كلية الهندسة والتكنولوجيا
تجديد معادلة درجة ماجستير العلوم فى الهندسة التى تمنحها االكاديمية
باالسكندرية ـ كلية الهندسة والتكنولوجيا ـ فى تخصص الهندسة الميكانيكية
تجديد معادلة درجة ماجستير العلوم فى الهندسة التى تمنحها االكاديمية
باالسكندرية ـ كلية الهندسة والتكنولوجيا ـ فى تخصصات (هندسة
االلكترونيات واالتصاالت ـ الهندسة الكهربية والتحكم ـ هندسة التشييد والبناء ـ
هندسة الحاسبات ـ الهندسة البحرية)

لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ ( )127تراس٠خ الموافقة على قبول طلبات النظر فى معادلة درجة البكالوريوس فى تخصص
 2014/6/5تاٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح
( Busines computing appliedالممنوحة من جامعة ساندرالند بالمملكة
ٌجٕح اٌّؼادالخ تجغرٙا سلُ ( )632فٝ
المتحدة باالتفاق مع االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
2014/5/20
باالسكندرية حالة بحالة وبصفة شخصية
( )207ف2014/8/3 ٝ

معادلة درجة البكالوريوس فى الوسائط المتعددة ورسوم الحاسب (فرع القاهرة)

( )189ف2016 / 8 / 2 ٟ

معادلة درجة البكالوريوس في الوسائط المتعددة ورسوم الحاسب ( فرع األسكندرية
) ( الدراسة باللغة االنجليزية )

( )184ف2017/7/3 ٝ

لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ  339تراس٠خ
2016/12/25

لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ  15تراس٠خ
2017/1/22

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى علوم الحاسب التى تمنحها االكاديمية
باألسكندرية ـ كمية الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات
تجديد معادلة ماجستير النقل الدولى واللوجستيات فرع االسكندرية فقط بدرجة
الماجستير المهنى فى ادارة االعمال"الدراسة باللغتين العربية واالنجليزية"

تجديد معادلة ماجستير النقل الدولى واللوجستيات فرع القاهرة فقط بدرجة
الماجستير المهنى فى ادارة االعمال"الدراسة باللغتين العربية واالنجليزية"

لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ ( )267تراس٠خ بالموافقة على اتخاذ اجراءات معادلة درجة دكتوراه الفلسفة فى إدارة الجودة
ودرجة الدكتوراه المهنية فى ادارة االعمال ) (DBAالتى تمنحها االكاديمية العربية
 2014/9/29تاٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح
ٌجٕح اٌّؼادالخ تجغرٙا سلُ ( )649فٝ

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى –ج.م.ع -وذلك للطالب الذين سبق وان سجلو
للحصول على اى من هذين الدرجتين خالل الفترة من  2010/2003وتعرض حالة
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2014/9/2

لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ  278تراس٠خ
2014/11/5
لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ  336تراس٠خ
2014/11/25

اٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح ٌجٕح اٌّؼادالخ
تجغرٙا سلُ ( )680ف2015/1/13 ٝ

بحالة على لجنة المعادالت وبصفة شخصية

معادلة ماجستير العلوم فى االستثمار فرعى االسكندرية والقاهرة "الدراسة باللغتين
العربية واالنجليزية"
معادلة ماجستير العلوم فى إدارة سالسل االمداد التى تمنحها االكاديمية من المعهد
العربى للتجارة والبورصات السلعية (الدراسة باللغتين االنجليزية والعربية)
الموافقة على النظر فى معادلة درجة ماجستير العلوم فى إدارة سالسل اإلمداد التى
تمنحها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باألسكندرية من
المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية وذلك للطالب الذين سبق تسجيلهم
للدراسة فى هذا البرنامج قبل سبتمبر 2014كل حالة على حدة وبصفة شخصية .
تجديد معادلة درجة الماجستير بنظام المقررات التى تمنحها األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باالسكندرية ـ ج .م.ع .ـ فى التخصصات التالية
(ماجستير الحاسبات فى علوم الحاسب ـ ماجستير الحاسبات فى نظم المعلومات)

لشاس سلُ ( )181تراس٠خ 2017/7/3

بدرجة الماجستير المهنى فى الحاسبات والمعلومات التى تمنحها الجامعات المصرية
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنه  1972والئحته التنفيذية فى
التخصصات المناظرة .
* فى حالة التسجيل لدرجة الدكتوراه يستلزم إعداد رسالة ماجستير فى التخصص
وإجتياز مناقشتها بنجاح وإعتمادها بإحدى كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات
المصرية الخاضعة لهذا القانون.

( )16ف2017/1/22 ٝ

( )17ف2017/1/22 ٝ
( )204ف2015/9/1 ٝ

 23ف2017/1/22 ٝ

تجديد معادلة درجة ماجستير لوجستيات إدارة المستشفيات"الدراسة باللغة
اإلنجليزية" التى تمنحها األكاديمية ـ معهد النقل الدولى واللوجستيات ـ فرع القاهرة
معادلة درجة ماجستير لوجستيات إدارة المستشفيات"الدراسة باللغة اإلنجليزية"
التى تمنحها األكاديمية ـ معهد النقل الدولى واللوجستيات ـ فرع األسكندرية
معادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها (فرع القاهرة) ـ كلية اللغة واإلعالم ـ قسم
اإلعالم (الدراسة باللغة اإلنجليزية)
تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى الهندسة التي تمنحها األكاديمية (فرع
القاهرة) فى تخصصات (هندسة االلكترونيات واالتصاالت – الهندسة
الكهربية والتحكم االلى – هندسة الحاسبات – الهندسة المعمارية والتصميم البيئي
– هندسة التشييد والبناء – الهندسة الميكانيكية " شعبة ميكاترونيات" ـ
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( )245ف2015/9/22 ٝ

معادلة درجة الليسانس التي تمنحها األكاديمية (فرع القاهرة) من كلية
اللغة واإلعالم ـ قسم الترجمة (الدراسة باللغة االنجليزية)

()314ف2015/12/29 ٟ

معادلة درجة البكالوريوس في علوم الثروه السمكية تكنولوجيا المصايد "الدراسة
باللغه االنجليزية "

(  ) 41ف2016/2/29 ٟ

معادلة درجة الماجستير المهني في اللغه االنجليزية لالغراض المتخصصة -
االسكندرية

(  ) 40ف2016/2/29 ٟ

( )105ف2016/4/28 ٟ

معادلة درجة الماجستير في اللغه االنجليزية لالغراض المتخصصة  -االسكندرية
معادلة درجة الماجستير المهني في إدارة لوجستيات الملكية الفكرية
باألسكندرية(فرع القاهرة)

( )30ف2017/2/1 ٟ

( )338ف2016/ 12/ 25 ٟ

معادلة درجة الماجستير في إدارة لوجستيات الملكية الفكرية باألسكندرية .
معادلة درجة الماجستير المهني في ادارة المؤسسات اإلعالمية " الدراسة باللغتين
العربية واالنجليزية" باألسكندرية

لشاس سلُ (  )24تراس٠خ 2017/1/22

معادلة درجة بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية بدرجة البكالوريوس في الهندسة
( الهندسة الكهربية ) التي تمنحها األكاديمية فرع القاهرة

لشاس سلُ ( )66تراس٠خ 2017/3/12

معادلة درجة ماجستير العلوم في المحاسبة باللغتين العربية واالنجليزية باالسكندرية
والقاهرة

لشاس سلُ ( )93تراس٠خ 2017/3/30

معادلة درجة الماجستير في اللغة االنجليزية وآدابها  ،بدرجة الماجستير في اآلداب
"اللغة اإلنجليزية وآدابها"

لشاس سلُ ( )143تراس٠خ 2017/3/30

معادلة درجة الماجستير في إدارة العمليات وسالسل االمداد التي تمنحها االكاديمية -
فرع القاهرة  -بدرجة الماجستير في إدارة العمليات وسالسل االمداد

لشاس سلُ ( )183تراس٠خ 2017/7/3

معادلة درجة الماجستير المهني في إدارة لوجستيات السياحة والنقل "الدراسة
باللغتين العربية واالنجليزية" التي تمنحها االكاديمية

 258بتاريخ 2018/8/9

تجديد معادلة درجة ماحستير العلوم فى الهندسة الميكانيكية (فرع القاهرة)-كلية
الهندسة والتكنولوجيا
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 290بتاريخ 2018/9/2
287بتاريخ 2018/9/2
288بتاريخ 2018/9/2
 289بتاريخ2018/9/2

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى إدارة األعمال تخصص (إدارة اإلعالم)
"الدراسة باللغة اإلنجليزية  -كلية اإلدارة والتكنولوجيا ( -فرع االسكندرية)
تجديد معادلة درجة بكالوريوس إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولى "الدراسة
باللغتين العربية واإلنجليزية فرع ابى قير من أقسام (إدارة اللوجستيات وسالسل
اإلمداد  -أدارة لوجستيات التجارة الدولية -إدارة لوجستيات النقل)
تجديد درجة البكالوريوس في ادارة االعمال "الدراسة باللغة الفرنسية" في
تخصصات (التمويل  -المحاسبة  -التسويق واألعمال الدولية) باالسكندرية
تجديد معادلة درجة الماجستير فى التخصصات (الهندسة المعمارية والتصميم
البيئى – هندسة اللكترونيات واالتصاالت – هندسة الكهربية والتحكم بالحاسب-
هندسة التشييد والبناء-هندسة الحاسب ) فرع القاهرة

 -2اكاديمية السادات
رقم وتاريخ
قرار مجمس رقم ( ) 390بتاريخ 2017/11/13

20

قرار مجمس رقم ( ) 391بتاريخ 2017/11/13
قرار مجمس رقم ( )338باعتماد توصية لجنة
المعادالت بجمستيا بتاريخ1986/1/16
قرار مجمس رقم ( )338فى
1987/1001106

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بمعادلة الدبموم فى كمية العموم االدارية كل حالو عمى حده وبصفة شخصية فى التخصصات

التالية ( االستثمار والتمويل – التسويق والمبيعات – ادارة الموارد البشرية – نظم المعمومات
االدارية والحاسب االلى )

بمعادلة الدبموم فى كمية العموم االدارية كل حالو عمى حده وبصفة شخصية فى تخصصى ( إدارة
المستشفيات والخدمات الصحية – دبموم االدارة الفندقية )

بمعادلة درجة البكالوريوس فى العموم االدارية من كمية االدارة بأكاديمية السادات لمعموم االدارية
بجميورية مصر العربية بدرجة البكالوريوس فى التجارة ( ادارة االعمال ) التى تمنحيا الجامعات

المصرية من كميات التجارة

معادلة دبموم الدراسات العميا فى نظم المعمومات االدارية والحاسب االلى من المعيد القومى

لالدارة العميا بأكاديمية السادات لمعموم االدارية ـ بدرجة دبموم الدراسات العميا التى تمنحيا

الجامعات المصرية من كميات التجارة فى التخصص المناظر .
تجديد معادلة درجة دكتوراه الفمسفة (  ) PHDالتى تمنحيا ـ أكاديمية السادات ـ كمية العموم
اإلدارية لمدراسات العميا كل حالو عمى حده وبصفة شخصية فى التخصصات التالية ::

قرار رقم ( ) 393بتاريخ 2017/11/13

( اإلقتصاد ـ المحاسبة ـ إدارة األعمال ـ إدارة األعمال الدولية ـ اإلدارة العامة والمحمية ـ إدارة
اإلنتاج والعمميات ـ التأمين ـ اإلحصاء التطبيقى ـ إدارة الموارد البشرية ـ نظم المعمومات

والحاسب األلى ) .
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تجديد معادلة درجة الماجستير فى تخصصات ( اإلقتصاد ـ المحاسبة ـ إدارة األعمال ـ إدارة
قرار رقم ( ) 392بتاريخ 2017/11/13

األعمال الدولية ـ اإلدارة العامة والمحمية ـ إدارة اإلنتاج والعمميات ـ التأمين ـ اإلحصاء

التطبيقى ـ إدارة الموارد البشرية ـ نظم المعمومات والحاسب األلى ) .

معادلة دبمومات الدراسات العميا فى التخصصات التالية :

 -1اإلقتصاد ( دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات ) .
 -2المحاسبة ( محاسبة التكاليف ) .
()30

2018/3/17

 -3إدارة األعمال ( إدارة اإلستثمار والتمويل ـ إدارة التسويق والمبيعات ) .
 -4اإلدارة العامة والمحمية .

 -5الرياضيات واالحصاء والتأمين ( التأمين ) .

 -6العموم السموكية وادارة األفراد ( إدارة الموارد البشرية ) .
 -7الحاسب األلى ونظم المعمومات اإلدارية .

عمى أن تعرض حاالت الحاصمين عمى الدرجة عمى لجنة المعادالت حالة بحالة وأن يتم إعادة
النظر فى معادلة تمك الدرجات كل ثالث سنوات أو عند إدخال أى تعديالت عمى خطة الدراسة .

تجديد معادلة درجة البكالوريوس فى العموم اإلدارية التي تمنحيا أكاديمية السادات من كمية
العموم االدارية ـ المعادى – ج.م.ع – فى تخصصات :

1ـ المحاسبة .
قرار رئيس مجمس رقم  269فى 2015/11/10

2ـ اإلقتصاد .

3ـ نظم المعمومات اإلدارية .

4ـ إدارة األعمال فى أحد المسارات التالية " التمويل واإلستثمار ـ إدارة البنوك ـ إدارة المنشآت
البترولية والطاقة ــ التسويق والتجارة االلكترونية "

 5ـ إدارة الموارد البشرية

بدرجة البكالوريوس فى التجارة التي تمنحيا الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات

رقم  49لسنة  1972والئحتو التنفيذية فى التخصصات المناظرة  ،يعمل بيذا القرار حتى نياية
العام الجامعي 2019/2018

معادلة درجة البكالوريوس فى العموم اإلدارية التي تمنحيا أكاديمية السادات من كمية العموم

قرار رئيس مجمس رقم  270فى 2015/11/10

اإلدارية ـ المعادى – ج.م.ع – فى تخصص إدارة األعمال الدولية (شعبة المغة اإلنجميزية) ـ

بدرجة البكالوريوس فى التجارة التي تمنحيا الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات

رقم  49لسنة  1972والئحتو التنفيذية فى التخصص المناظر  ،يعمل بيذا القرار حتى نياية العام
الجامعي 2019/2018

قرار رئيس مجمس رقم  73فى 2016/4/4

معادلة درجة البكالوريوس في العموم االدارية في تخصص نظم المعمومات االدارية " الدراسة
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بالمغو االنجميزية "
قرار رئيس مجمس رقم  72فى 2016/4/4

معادلة درجة البكالوريوس في العموم االدارية في تخصص نظم المعمومات االدارية تخصصي (

العموم االكتوارية -االدارة العامة والمحمية )

 -3اكاديمية الشرطة
رلى وتاريخ انمزار

( )212بتاريخ
2018/7/25

لزار وساري رلى
( )637بتاريخ
2015/3/12

لزار وساري رلى
( )374بتاريخ
2015/2/17

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انمزار
ذجذ٠ذ ِؼادٌح دتٍ : ِٝٛـ
اٌؼٍ َٛاٌجٕائ١ح
ــ
إداسج اٌششطح
اٌٍز ٓ٠ذّٕذّٙا أواد١ّ٠ح اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع .ـ
تذتٍ( ِٝٛاٌؼٍ َٛاإلداس٠ح ـ اٌؼٍ َٛاٌجٕائ١ح) ٚاٌرِ ٝذٖ دساعح وً ِٕٙا
عٕح دساع١ح اٌٍز ٓ٠ذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼٗ ٌمأْٛ
ذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح ِٓ وٍ١ح
اٌذمٛق.
لشس اٌّجٍظ اٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح ٌجٕح اٌّؼادالخ تجٍغرٙا تراس٠خ
ٚ 2014/12/23اٌر ٝذرّثً فّ١ا :ٍٝ٠
ِ -1ؼادٌح دسجح اٌذورٛساٖ ف ٝػٍ َٛاٌششطح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح
اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع .ـ فِ ٝجاٌ ٝاٌؼٍ َٛاٌجٕائ١ح
ٚاٌؼٍ َٛاإلداس٠ح ـ تذسجح اٌذورٛساٖ ف ٝاٌذمٛق اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ
اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح 1972
ٚالئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح.
ِ - -2ؼادٌح دسجح اٌذورٛساٖ ف ٝػٍ َٛاٌششطح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح
اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع .ـ فِ ٝجاي اٌؼٍ َٛاألِٕ١ح ـ
تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأْٛ
ذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح .

لشس اٌّجٍظ اٌّٛافمح ػٍ ٝذٛط١ح ٌجٕح اٌّؼادالخ تجٍغرٙا تراس٠خ
:ٝ٘ٚ 2014/11/25
أوالِ :ؼادٌح دتٍ( َٛاألِٓ اٌؼاَ) اٌز ٜذّٕذٗ أواد١ّ٠ح اٌششطح ـ
وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع .ـ تذتٍ َٛاٌذساعاخ اٌؼٍ١ا (اٌؼٍَٛ
اٌجٕائ١ح) اٌز ٜذّٕذٗ اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼٗ ٌمأ ْٛذٕظُ١
اٌجاِؼاخ سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح ِٓ وٍ١اخ اٌذمٛق
تٙا.
ثانياِ :ؼادٌح دتٍ( َٛدمٛق اإلٔغاْ ٚاٌرٛاطً اٌّجرّؼ )ٟاٌزٜ
ذّٕذٗ أواد١ّ٠ح اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع .ـ تذتٍَٛ
اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ( دمٛق اإلٔغاْ) اٌز ٜذّٕذٗ اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح
اٌخاضؼٗ ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرٗ
اٌرٕف١ز٠ح ِٓ وٍ١اخ اٌذمٛق تٙا.
ثالثاِ :ؼادٌح دتٍ( َٛاإلػالَ االِٕ ) ٝاٌز ٜذّٕذٗ أواد١ّ٠ح
اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع .ـ تذتٍ َٛاٌذساعاخ اٌؼٍ١ا
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اٌز ٞذّٕذٗ اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼٗ ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ
ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تاػرثاسٖ ذخظظا جذ٠ذا.
رابعاِ :ؼادٌح دتٍِ( َٛىافذح اٌجشائُ اٌّؼٍِٛاذ١ح) اٌز ٞذّٕذٗ
أواد١ّ٠ح اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع ـ تذتٍ َٛاٌذساعاخ
اٌؼٍ١ا اٌز ٞذّٕذٗ اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼٗ ٌمأ ْٛذٕظُ١
اٌجاِؼاخ سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تاػرثاسٖ ذخظظا
جذ٠ذا.
خامسا  :إخطاس األواد١ّ٠ح تاٌّالدظاخ اٌٛاسدج ف ٝذمش٠ش
اٌٍجٕح

لزار وساري رلى
( )1123بتاريخ
2015/4/20

ذجذ٠ذ ِؼادٌح اٌذتٍ َٛاٌز ٜذّٕذٗ أواد١ّ٠ح اٌششطح ـ وٍ١ح اٌذساعاخ
اٌؼٍ١ا ـ ج.َ.ع  .ـ ف ٝذخظظ (ٝاداسج االصِاخ ٚاٌىٛاسز ـ ذّٕ١ح
اٌّٛاسد اٌثشش٠ح ) تٕظ١شٖ اٌز ٜذّٕذٗ اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح
ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرح اٌرٕف١ز٠ح ِٓ
وٍ١اخ اٌرجاسج ف ٝاٌرخظظاخ إٌّاظشج ٚ 0لظش رٌه ػٍ ٝاٌضثاط
اٌّظش ٓ١٠اٌؼاٍِٚ ٓ١ف ٝاٌخذِح د ْٚعٛاُ٘ ٚوزٌه اٌضثاط اٌؼشب
ٚاالجأة ِّٓ ذٕطثك ػٍ ُٙ١اٌششٚط ٚاٌّٛفذ ٓ٠ػٓ طش٠ك
دىِٛاذ. ُٙ

-4االواد١ّ٠ح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍ َٛاٌّاٌ١ح ٚاٌّظشف١ح
رلى وتاريخ انمزار

( )248فً
2013/9/22

( )200بتاريخ
2014/8/3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انمزار
يعادنت درجت انًاجستيز فً إدارة األعًال
( )M.B.Aانتً تًُحها االكاديًيت انعزبيت نهعهىو
انًانيت وانًصزفيت ـ ج.و.ع .فً تخصصً
(انتسىيك ـ انًىارد انبشزيت) ـ بذرجت انًاجستيز
انًهًُ فً ادارة االعًال انتً تًُحها انجايعاث
انًصزيت انخاضعت نماَىٌ تُظيى انجايعاث رلى
 49نسُت  1972والئحتت انتُفيذيت يٍ كهياث
انتجارة فً انتخصصاث انًُاظزة .

تجذيذ يعادنت درجت انًاجستيز فً إدارة
األعًال ( )M.B.Aانتً تًُحها االكاديًيت
انعزبيت نهعهىو انًانيت وانًصزفيت ـ ج.و.ع ـ
فً تخصصاث ( انًصارف ـ االدارة انًانيت
ـ االسىاق انًانيت ) ـ بذرجت انًاجستيز
انًهًُ فً ادارة االعًال انتً تًُحها
12

تاريخ اَتهاء انمزار
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انجايعاث انًصزيت انخاضعت نماَىٌ تُظيى
انجايعاث رلى  49نسُت  1972والئحتت
انتُفيذيت  ،عهً أٌ يعًم بهذا .

 -5االواد١ّ٠ح اٌطث١ح اٌؼغىش٠ح
اٌمشاس

سلُ ٚذاس٠خ اٌمشاس
( )344تراس٠خ
2014/11/25

ِؼادٌح دسجح ِاجغر١ش اٌطة اٌثذشٚ ٜاالػّاق اٌر ٝذّٕذٙا االواد١ّ٠ح

( )345تراس٠خ
2014/11/25

ِؼادٌح دسجح ِاجغر١ش طة اٌط١شاْ ٚاٌفضاء اٌر ٝذّٕذٙا االواد١ّ٠ح .

 -6اواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح
اٌمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاس

اٌشلُ ٚاٌراس٠خ

ذؼذ ً٠اٌثٕذ سلُ ( ِٓ )3اٌمشاس اٌٛصاس ٞسلُ ( )3702تراس٠خ ١ٌ 2015/9/1ظثخ ػٍ ٝإٌذٛ
اٌراٌ:ٟ
ِ -1ؼادٌح دسجح اٌضِاٌح ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ

قرار وزارى
رقم ()4674
بتاريخ
5115/11/5

ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .ـ ٚاٌّغثٛلح تذسجح اٌّاجغر١ش ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح ِٓ وٍ١ح اٌمادج
ٚاألسواْ ـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .أِ ٚا ٠ؼادٌٙا تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ
اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تششط
إػذاد اٌطاٌة سعاٌح دورٛساٖ ف ٟفرشج الذمً ػٓ عٕرٚ ٓ١رٌه ذذد إششاف أعرار دورٛس أٌٛ ٚاء
دورٛس  ٚإجر١اص ِٕالشرٙا تٕجاح ٚاػرّاد٘ا ف ٝإدذ ٜاٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأْٛ
أ ٚف ٟأواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ٚرٌه تؼذ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝشٙادج اٌضِاٌح  0ػٍ ٝأْ
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ذؼشع وً داٌح ػٍ ٝدذٖ ٚتظفح شخظ١ح ػٌٍ ٝجٕح اٌّؼادالخ تاٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ.
ِ -2ؼادٌح دسجح اٌضِاٌح ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ
ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .ـ ٚغ١شاٌّغثٛلح تذسجح اٌّاجغر١ش ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح ِٓ وٍ١ح اٌمادج
ٚاألسواْ ـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .أِ ٚا ٠ؼادٌٙا تذسجح اٌّاجغر١ش اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ
اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تششط
إػذاد اٌطاٌة سعاٌح ِاجغر١ش ف ٟفرشج الذمً ػٓ  9شٛٙس ذذد إششاف أعرار دورٛس أٌٛ ٚاء
دورٛس ٚإجر١اص ِٕالشرٙا تٕجاح ٚاػرّاد٘ا ف ٟإدذ ٜاٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأْٛ
أ ٚف ٝأواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ٚرٌه تؼذ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝشٙادج اٌضِاٌح  0ػٍ ٝأْ
ذؼشع وً داٌح ػٍ ٝدذٖ ٚتظفح شخظ١ح ػٌٍ ٝجٕح اٌّؼادالخ تاٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ.
ِ -3ؼادٌح دسجح دورٛساٖ اٌفٍغفح ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح
اٌؼٍ١ا ـ كلية الحرب العلياـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .ـ تذسجح اٌذورٛساٖ اٌرٝ
ذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ
اٌرٕف١ز٠ح.
ِ -4ؼادٌح دسجح دورٛساٖ اٌفٍغفح ف ٝاالعرشاذ١ج١ح اٌم١ِٛح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش
اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ وٍ١ح اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .ـ تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا
اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح 0

قرار وزارى
رقم ()1711
بتاريخ

 ذؼذ ً٠اٌمشاس اٌٛصاس ٜسلُ ( )714تراس٠خ ١ٌ 2015/9/1ظثخ ػٍ ٝإٌذ ٛاٌراٌ: ِٝ -1ؼادٌح دسجح اٌضِاٌح ف ٝاالعرشاذ١ج١ح اٌم١ِٛح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ
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وٍ١ح اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ج.َ.ع .ـ ٚاٌّغثٛلح تذسجح اٌّاجغر١ش ِٓ وٍ١ح اٌمادج ٚاألسواْ ـ ٚصاسج
اٌذفاع ـ ج.َ.ع .أِ ٚا ٠ؼادٌٙا تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأْٛ
ذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تششط إػذاد اٌطاٌة سعاٌح دورٛساٖ
ف ٝفرشج الذمً ػٓ عٕر ٓ١ذذد إششاف أعرار دورٛس أٌٛ ٚاء دورٛس ٚإجر١اص ِٕالشرٙا تٕجاح
ٚإػرّاد٘ا ف ٝإدذ ٜاٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأ ْٛأ ٚف ٟأواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح
اٌؼٍ١ا ٚرٌه تؼذ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝشٙادج اٌضِاٌح  0ػٍ ٝأْ ذؼشع وً داٌح ػٍ ٝدذٖ ٚتظفح
شخظ١ح ػٌٍ ٝجٕح اٌّؼادالخ تاٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ.
ِ -2ؼادٌح دسجح اٌضِاٌح ف ٝاالعرشاذ١ج١ح اٌم١ِٛح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ
وٍ١ح اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ج.َ.ع .ـ ٚغ١شاٌّغثٛلح تذسجح اٌّاجغر١ش ِٓ وٍ١ح اٌمادج ٚاألسواْ ـ
ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .أِ ٚا ٠ؼادٌٙا تذسجح اٌّاجغر١ش اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح
اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تششط إػذاد اٌطاٌة
سعاٌح ِاجغر١ش ف ٝفرشج الذمً ػٓ  9شٛٙس ذذد إششاف أعرار دورٛس أٌٛ ٚاء دورٛس ٚإجر١اص
ِٕالشرٗ تٕجاح ٚاػرّاد٘ا ف ٟإدذ ٜاٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأ ْٛأ ٚف ٟأواد١ّ٠ح
ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ٚرٌه تؼذ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝشٙادج اٌضِاٌح  0ػٍ ٝأْ ذؼشع وً داٌح
ػٍ ٝدذٖ ٚتظفح شخظ١ح ػٌٍ ٝجٕح اٌّؼادالخ تاٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ.

قرار وزارى
رقم
()1715
بتاريخ
-9/1

 ذؼذ ً٠اٌمشاس اٌٛصاس ٜسلُ ( )375تراس٠خ ١ٌ 2015/2/17ظثخ ػٍ ٝإٌذ ٛاٌراٌ: ِٝ -1ؼادٌح دسجح اٌضِاٌح ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ وٍ١ح
اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ج.َ.ع .ـ ٚاٌّغثٛلح تذسجح اٌّاجغر١ش ف ٟاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح ِٓ وٍ١ح اٌمادج ٚاألسواْ
ـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .أِ ٚا ٠ؼادٌٙا تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح
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ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تششط إػذاد اٌطاٌة سعاٌح دورٛساٖ
ف ٝفرشج الذمً ػٓ عٕر ٓ١ذذد إششاف أعرار دورٛس أٌٛ ٚاء دورٛس ٚإجر١اص ِٕالشرٙا تٕجاح
ٚإػرّاد٘ا ف ٝإدذ ٜاٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأ ْٛأ ٚف ٟأواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا
ٚرٌه تؼذ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝشٙادج اٌضِاٌح  0ػٍ ٝأْ ذؼشع وً داٌح ػٍ ٝدذٖ ٚتظفح شخظ١ح
ػٌٍ ٝجٕح اٌّؼادالخ تاٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ.
ِ -2ؼادٌح دسجح اٌضِاٌح ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌر ٝذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ وٍ١ح
اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ج.َ.ع .ـ ٚغ١شاٌّغثٛلح تذسجح اٌّاجغر١شف ٟاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح ِٓ وٍ١ح اٌمادج
ٚاألسواْ ـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .أِ ٚا ٠ؼادٌٙا تذسجح اٌّاجغر١ش اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح
اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح تششط إػذاد اٌطاٌة سعاٌح
ِاجغر١ش ف ٝفرشج الذمً ػٓ  9شٛٙس ذذد إششاف أعرار دورٛس أٌٛ ٚاء دورٛس ٚإجر١اص ِٕالشرٗ
تٕجاح ٚاػرّاد٘ا ف ٟإدذ ٜاٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأ ْٛأ ٚف ٟأواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح
اٌؼٍ١ا ٚرٌه تؼذ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝشٙادج اٌضِاٌح  0ػٍ ٝأْ ذؼشع وً داٌح ػٍ ٝدذٖ ٚتظفح
شخظ١ح ػٌٍ ٝجٕح اٌّؼادالخ تاٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ.
ِ -3ؼادٌح دسجح دورٛساٖ اٌفٍغفح ف ٟاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌر ٟذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح اٌؼٍ١ا ـ
وٍ١ح اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ج.َ.ع .ـ تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأْٛ
ذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح .
ِ -4ؼادٌح دسجح دورٛساٖ اٌفٍغفح ف ٟاإلعرشاذ١ج١ح اٌم١ِٛح اٌر ٟذّٕذٙا أواد١ّ٠ح ٔاطش اٌؼغىش٠ح
اٌؼٍ١ا ـ وٍ١ح اٌذفاع اٌٛطٕ ٝـ ج.َ.ع .ـ تذسجح اٌذورٛساٖ اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح
ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح .
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اٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ
اداسج ِؼادالخ اٌجاِؼاخ ٚاٌّؼا٘ذ اٌخاطح

 -7وٍ١ح اٌمادج ٚاالسواْ ـ ٚصاسج اٌذفاع
اٌمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاس

اٌشلُ ٚاٌراس٠خ

لشس اٌّجٍظ اٌّٛافمح ػٍِ ٝؼادٌح دسجح اٌّاجغر١ش ف ٝاٌؼٍ َٛاٌؼغىش٠ح اٌرٝ
ذّٕذٙا وٍ١ح اٌمادج ٚاألسواْ ـ ٚصاسج اٌذفاع ـ ج.َ.ع .ـ (ٚإٌّّٛدح طثما ٌٕض
( )638تراس٠خ
2015/3/12

اٌّادج  ِٓ 16اٌمأ ْٛسلُ ٌ 94غٕح  1975اٌخاص ترٕظ ُ١وٍ١ح اٌمادج ٚاالسواْ ) ـ
تذسجح اٌّاجغر١ش اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظُ١
اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح .

ِ -8ؼٙذ اٌثذٛز ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح
الرقم والتاريخ
قرار رئيس المجمس األعمى لمجامعات رقم

( )102بتاريخ  2018/3/11بالموافقة

الدرجة والقرار
ـ النظر فى معادلة ماجستير ( قسم البحوث والدراسات االعالمية ) كل

حالة عمى حدة وبصفة شخصية .

عمى توصية لجنة المعادالت بجمستيا رقم

( )7بتاريخ 2018/2/6

قرار رئيس المجمس األعمى لمجامعات رقم

ـ تجديد معادلة درجة الماجستير من قسم ( البحوث والدراسات التربوية )

( )101بتاريخ  2018/3/11بالموافقة

كل حالة عمى حدة وبصفة شخصية

عمى توصية لجنة المعادالت بجمستيا رقم

 7فى 2018/2/6

تجديد معادلة درجة الماجستير من اقسام (البحوث والدراسات االدبية
والمغوية ـ البحوث و الدراسات التاريخية ـ البحوث و الدراسات الجغرافية ـ

البحوث و الدراسات االجتماعية ) وذلك بالشروط التالية :

( )100فى 2018/3/11

1ـ أن يكون الطالب حاصال عمى درجة الميسانس من احدى الجامعات
المصرية أو درجة معادلة ليا بتقدير جيد عمى االقل وذلك فى التخصص

المقدم فيو لمحصول عمى درجة الماجستير .

2ـ أن يكون نظام االشراف عمى الطالب وفقا لنظام االشراف عمى الطالب
المتبع بالجامعات المصرية المنصوص عميو بقانون تنظيم الجامعات رقم

 49لسنة  1972والئحتة التنفيذية والموائح الداخمية لمكميات.
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ـ تجديد معادلة درجة الماجستيرمن قسمى ( البحوث والدراسات

االقتصادية ـ البحوث والدراسات السياسية ) بشرط أن تكون مسبوقة

رقم  103فى 2018/3/11

بدرجة البكالوريوس من احدى الجامعات المصرية فى نفس التخصص أو

درجة معادلة ليا
قرار رئيس المجمس االعمى لمجامعات رقم

تجديد معادلة درجة الدكتوراه من معيد البحوث والدراسات العربية كل

( )105بتاريخ  2018/3/11بالموافقة

حالة بحالة وبصفة شخصية فى مجاالت (الجغرافيا -التاريخ -االجتماع-

عمى توصية لجنة المعادالت بجمستيا رقم

( )7بتاريخ 2018/2/6

االداب -االقتصاد -العموم السياسية -القانون -االعالم -التربية)

الموافقة عمى تجديد معادلة درجة الماجستير فى البحوث والدراسات
قرار ( ) 104فى 2018/3/11

القانونية التى يمنحيا معيد البحوث والدراسات العربية ـ ج.م.ع .ـ بدرجة
الماجستير التى تمنحيا الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم

الجامعات رقم  49لسنة  1972وال ئحتو التنفيذية وذلك بشرط عرضو عمى
لجنة المعادالت كل حالة عمى حدة وبصفة شخصية

ِ - 9ؼٙذ اٌذساعاخ اإلعالِ١ح
سلُ ٚذاس٠خ

سلُ  265تراس٠خ 2017/8/1

 120ف2017/4/23 ٝ

 103ف2016/4/28ٝ

اٌمشاس
ذجذ٠ذ ِؼادٌح دسجح ِاجغر١ش ( شؼثح االلرظاد ) اٌرّٕ٠ ٝذٙا ِؼٙذ اٌذساعاخ
االعالِ١ح تاٌما٘شج اٌراتغ ٌجّؼ١ح اٌذساعاخ االعالِ١ح ـ ج.َ.ع ـ تذسجح
اٌّاجغر١ش ف ٝااللرظاد اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأْٛ
ذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرح اٌرٕف١ز٠ح ـ تششط أْ ذىْٛ
ِغثٛلح تذسجح اٌثىاٌٛسٛ٠ط ف ٝااللرظاد ترمذ٠ش ج١ذ ػٍ ٝااللً ِٓ ادذٜ
اٌجاِؼاخ اٌخاضؼح ٌٙزا اٌمأ ْٛأ ٚدسجح ِؼادٌح ٌٙا .
ذجذ٠ذ ِؼادٌح دسجح اٌّاجغر١ش ف ٝالدراسات اإلجتماعية اٌرٝ
ّٕ٠ذٙا ِؼٙذ اٌذساعاخ االعالِ١ح اٌراتغ ٌجّؼ١ح اٌذساعاخ االعالِ١ح تاٌما٘شج ـ
تذسجح اٌّاجغر١شف ٟا٢داب (ػٍُ االجرّاع) اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح
ٚرٌه تششط ذٛافش اٌضٛاتظ اٌراٌ١ح :
1ـ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝاٌذسجح اٌجاِؼ١ح اال ٌٝٚف ٝاٌرخظض االعاعٝ
إٌّاظش ٚرٌه لثً االٌرذاق تّشدٍح اٌذتٍ. َٛ
2ـ أْ ذىِ ْٛذج اٌذساعح تاٌذتٍ َٛػاِ. ٓ١
3ـ أْ ٠ذظً اٌطاٌة ػٍ ٝذمذ٠ش (ج١ذ) ػٍ ٝااللً ف ٝاٌذتٌٍٍ َٛرغج ً١تاٌغٕح
اٌرّ١ٙذ٠ح ٌٍّاجغر١ش .
ذجذ٠ذ ِؼادٌح دسجح اٌّاجغر١ش ف ٝاٌشش٠ؼح االعالِ١ح اٌرّٕ٠ ٝذٙا اٌّؼٙذ
اٌؼاٌٌٍ ٝذساعاخ االعالِ١ح ج.َ.ع  .تذسجح اٌّاجغر١ش ف ٝاٌشش٠ؼح االعالِ١ح
اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ 49
ٌغٕح ٚ 1972الئذرح اٌرٕف١ز٠ح .
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ِؼادٌح دبلىم الدراسات االسالميه اٌرّٕ٠ ٝذٙا ِؼٙذ اٌذساعاخ
( )201تراس٠خ 2013/8/6

االعالِ١ح ـ ج.َ.ع .ـ تذتٍ َٛاٌذساعاخ اٌؼٍ١ا (اٌذساعاخ االعالِ١ح) اٌرٝ
ذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ سلُ (ٌ )49غٕح

 337ف2014/11/25 ٝ

 59ف2018/2/18 ٝ

ٚ 1972الئذرٗ اٌرٕف١ز٠ح ِٓ وٍ١ح داس اٌؼٍ. َٛ
ذجذ٠ذ ِؼادٌح دسجح اٌّاجغر١ش ف ٝاللغة العربية وآدابها اٌرٝ
ّٕ٠ذٙا ِؼٙذ اٌذساعاخ االعالِ١ح اٌراتغ ٌجّؼ١ح اٌذساعاخ االعالِ١ح تاٌما٘شج ـ
تذسجح اٌّاجغر١ش ف ٝا٢داب "اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚآداتٙا" اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ
اٌّظش٠ح ٚرٌه تششط ذٛافش اٌضٛاتظ اٌراٌ١ح :
1ـ دظٛي اٌطاٌة ػٍ ٝدسجح اٌٍ١غأظ ف ٝا٢داب (اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚآداتٙا) أٚ
ػٍ ٝدسجح ِؼادٌح ٌٙا ٚرٌه لثً االٌرذاق تّشدٍح اٌذتٍ. َٛ
2ـ أْ ذىِ ْٛذج اٌذساعح تاٌذتٍ َٛػاِ. ٓ١
3ـ أْ ٠ذظً اٌطاٌة ػٍ ٝذمذ٠ش (ج١ذ) ػٍ ٝااللً ف ٝاٌذتٌٍٍ َٛرغج ً١تاٌغٕح
اٌرّ١ٙذ٠ح ٌٍّاجغر١ش ..
ِؼادٌح دسجح اٌّاجغر١ش فٔ ٝظُ اٌثٕٛن االعالِ١ح

ِ - 10ؼٙذ اٌّشالثح اٌج٠ٛح
رلى وتاريخ انمزار
32فً 2008/3/25

انذرجت
تجذيذ بكانىريىس انعهىو انجىيت (تخصص يزالبت جىيت
)

ِ -11ؼٙذ اٌرخط١ظ اٌمِٝٛ
سلُ ٚذاس٠خ

( )191بتاريخ2018/6/3

توصية لجنة المعادالت بجلستها
رقم ( )736بتاريخ
2015/10/21

اٌمشاس
تجديد معادلة درجة الماجستير فى التخطيط والتنمية التى يمنحها معهد
التخطيط القومى ـ ج.م.ع .بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972والئحتة التنفيذية من
كلية االقتصاد والعلوم السياسية فى التخصص المناظر .

الموافقة على النظر في معادلة شهادة الدبلوم العام والخاص التي يمنحها
المركز الديموجرافى التابع لمعهد التخطيط القومي كل حالة على حدة وبصفة
شخصية وذلك للخريجين عام  2013و .2014

 -12اٌّشوض اٌذّٛ٠جشاف ٝتاٌما٘شج

19

اٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ
اداسج ِؼادالخ اٌجاِؼاخ ٚاٌّؼا٘ذ اٌخاطح

سلُ ٚذاس٠خ

سلُ  75تراس٠خ 2009/6/2

اٌمشاس
ذجذ٠ذ ِؼادٌح دسجح ِاجغر١ش اٌفٍغفح ف ٝاٌذّٛ٠جشاف١ا اٌرّٕ٠ ٝذٙا اٌّشوض
اٌذّٛ٠جشاف ٝتاٌما٘شج ـ ٚصاسج اٌرخط١ظ ٚاٌرّٕ١ح ـ ج.َ.ع .ـ تذسجح اٌّاجغر١ش
ف ٝاٌجغشاف١ا اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح اٌخاضؼح ٌمأ ْٛذٕظ ُ١اٌجاِؼاخ
سلُ ٌ 49غٕح ٚ 1972الئذرح اٌرٕف١ز٠ح ِٓ وٍ١اخ ا٢داب  0تششط اٌذظٛي ػٍٝ

اٌذسجح اٌجاِؼ١ح اال ٌٝٚترمذ٠ش ج١ذ ػٍ ٝااللً.

 98تراس٠خ  2011/6/5ترؼذً٠
اٌمشاس اٌغاتك

رقم ( )99بتاريخ 2013/4/7
بالموافقة على توصية لجنة
المعادالت بجلستها رقم () 569
بتاريخ 2013/3/12

ذجذ٠ذ ِؼادٌح دسجح ِاجغر١ش اٌفٍغفح ف ٝاٌذّٛ٠جشاف١ا اٌرّٕ٠ ٝذٙا اٌّشوض
اٌذّٛ٠جشاف ٝتاٌما٘شج ـ ِؼٙذ اٌرخط١ظ اٌم ِٝٛج.َ.ع تذسجح اٌّاجغر١ش فٝ
اٌجغشاف١ا اٌر ٝذّٕذٙا اٌجاِؼاخ اٌّظش٠ح .
عدم المىافقة على تجديد معادلة درجة ماجستير الفلسفه فى
الديموجرافيا التى يمنحها المركز الديموجرافى بالقاهره ـ بدرجة الماجستير
فى الجغرافيا التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعه لقانون تنظيم الجامعات
رقم  49لسنة  1972والئحته لتنفيذية

 -13وٍ١ح اٌذفاع اٌجٞٛ
سلُ ٚذاس٠خ

لشاس سئ١ظ اٌّجٍظ سلُ
( )74تراس٠خ
2008/6/26

اٌمشاس
انًىافمت عهً تىصيت نجُت انًعادالث رلى  349بتاريخ  2008/6/5باستًزار انعًم
بمزار انًجهس بتاريخ  1979/8/9بًعادنت بكانىريىس كهيت انذفاع انجىي ( لسى
انذرساث انهُذسيت) حتً عاو 2009

 - 14اٌّؼٙذ اٌمٌ ِٝٛالذظاالخ
لزار رئيس انًجهس رلى 196
بتاريخ 2004/7/3

بًعادنت دبهىو انذراساث انعهيا انتً
يًُحها انًعهذ فً هُذست االتصاالث
وانًعهىياث (  6تخصصاث )
 .1انسُتزاالث
 .2اإلتصاالث عبز االلًار
انصُاعيت وإتصاالث
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ثالث سُىاث

اٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝجاِؼاخ
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.3
.4
.5
.6

انًتحزكاث
اإلتصاالث انًيكزوويت
اإلتصاالث انضىئيت
شبكاث انحاسباث واإلتصاالث
تكُىنىجيا إدارة َظى
انًعهىياث واإلتصاالث
يعًهال بهذا انمزار حتً
2011/ 3/ 24

لزار رلى  154بتاريخ
2008/11/13

تجذيذ يعادنت انذبهىو فً تخصصً
ـ االتصاالث عبز االلًار انصُاعيت
واتصاالث انًتحزكاث
ـ شبكاث انحاسباث واالتصاالث

لزار رلى  310بتاريخ
2016/12/5

تجذيذ يعادنت دبهىو انذراساث انعهيا فً يُتهي في
2021/2020
تخصصً
ـ َظى االتصاالث انالسهكيت
ـ شبكاث االتصاالث انًتمذيت

 - 15اٌىٍ١ح اٌفٕ١ح اٌؼغىش٠ح
سلُ ٚذاس٠خ
صدر القرار الوزارى رقم ()4132
بتاريخ 2011/10/11

اٌمشاس
الموافقة على معادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية الفنية العسكرية
(بكالوريوس  ،ماجستير  ،دكتوراه) بجمهورية مصر العربية بمثيلتها التى
تمنحها الجامعات المصرية.
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