أمانة المجلس األعلى للجامعات

إدارة المعادالت

إجراءات التقدم
بطلبات معادلة الدرجات العلمية خالل الفترة القادمة
حرصااا ىلاام ااالمة المتعااامليل تمدعااا للتاااد م اايتم ااااالا ماتاا خدمااة المااتاطديل
بالمجل األىلم للجامعات خالل الفترة القادمة تيتم التعامل مع طلبات المتاطديل ىل بعاد
تذلك ىلم الدحت التالم:
 ) 1بالد بة للراابيل فم ا تخراج:
 شهادات معادلة للدرجات الممدتحة مل الجامعاات تاألااديمياات تالمعا اد الخاصاة داخالجمهترية مصر العربية
 شهادات معادلة الدرجة الجامعية االتلم مل الجامعات الحاتمية العربية شهادات الداتتراه التم يحصل ىليها المبعتثيليتبع ما يلم:
يتم ار ال طل المعادلة تأصتل االتراا المطلتبة م تتفية التصديقات ىل طريا خدماة
البرياااد ال اااريع (البرياااد ال اااريع المصااار )...-Fedex -Aramex - DHL -EMS
ىلم ىدتال المجل األىلم للجامعات (المجل األىلم للجامعاات -مبدام جامعاة القاا رة-
الجيزة)م مع داد ر تم االجراءات ىلم الدحت التالم:
 05جدية مصرى للباالتريت
 155جدية مصرى للماج تير
 105جديه مصرى للداتتراه
بإيداع أتتحتيل بدام إلم ح ا المجل ببدك مصر  10100100175584ماع تعاع
اصل ايصال اداد الر اتم ماع أصاتل االتراا التام ياتم ار االها بالبرياد ال اريعم ت ايتم
ا تخراج الشهادة تار الها بالبريد ال ريع ىلم ىدتال الطالا المتعاب بطلباهم ىلام أل
يتحمل الطال تالفاة االر اال تا اتقبال الشاهادة فام حالاة ا اتخدام خدماة البرياد ال اريع
الخاص.
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 )2بالد بة لطلبات معادلة الدرجات العلمية األجدبية:
يتم ا تامال اإلجراءات المتعحة ببردامج المعادالت االلاترتدم ىلم متقع المجل
األىلم للجامعات www.scu.eun.egحتم دهايتها ت داد ر تم االجراءات ىل
طري بدك مصر اما ت متبع تيتم ار ال مظرتف ىل طري خدمة البريد ال ريع
(البريد ال ريع المصر  )...-Fedex -Aramex - DHL -EMSىلم ىدتال
المجل األىلم للجامعات (المجل األىلم للجامعات -مبدم جامعة القا رة -الجيزة)م
ىلم أل يحتتى المظرتف ىلم:
 أصتل األتراا تالم تددات المطلتبة م تتفية التصديقات. بيادات اتصال تاعحة إيصال داد ر تم االجراءات تتقريار الطلا المطباتع فام دهاياة االجاراءات ىلامالبردامج االلاترتدم.
ت يتم ال ير فم اإلجراءات حتم دهايتها تار ال شهادة المعادلاة للمتقادم بالبرياد ال اريع
ىلم العدتال المتعب بطل المعادلاةم تيتحمال الطالا تالفاة االر اال تإ اتقبال الشاهادة
فم حالة ا تخدام خدمة البريد ال ريع الخاصم تفم حالة تجتد أى م تددات اير اليمة
ات اير مطابقة يتم التتاصل مع المتقدم ىل طري البرياد االلاترتدام المتعاب بالطلا م
تلال ف اااار ىماااا يخاااص التقاااديم ت اااير االجاااراءاتم يماااال مرا ااالة االدارة ىلااام البرياااد
االلاترتدمscueq@scu.eg :
 )3بالد اابة لطلبااات إىااادة الدظاار فاام القاارارات الصااادرة بشااتل معادلااة الاادرجات العلميااة
األجدبيااةم يااتم ااداد ر اام إجااراءات قاادره ربااع الر اام الااذى تاام ااداده ىدااد التقاادم بطل ا
المعادلاااااة أتل مااااارة تذلاااااك بإياااااداع أتتحتيااااال بداااااام إلااااام ح اااااا المجلااااا ببداااااك
مصر  10100100175584مع تعع اصل ايصال داد الر تم مع طل إىادة الدظر
تما يرا الطال فم إعافته مل م تددات تدىم طلبه تيتم ار الها بالبرياد ال اريع ىلام
ىدتال المجل األىلم للجامعات بدف الطريقة.
 )4بالد بة للطال الاذيل ا اتتفتا الشارط الاذى فرعاته ىلايهم لجداة المعاادالت ا اتاماال
لمعادلة درجة ىلمية أجدبيةم يتم ار ال طلا تعاديل القارار دظارا ال اتيفاء الشارط الاتارد
به مع ار ال أصال الم اتدد الاذى يفياد ا اتيفاء اذا الشارط تياتم ار االه بالبرياد ال اريع
ىلم ىدتال المجل األىلم للجامعات بدف الطريقة.
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 )0بالد اابة الى طلبااات أت إ تف ااارات أخاارى يرا ا المااتاطديل فاام تتجيههااا للدقابااات
المهديااااة أت الجهااااات الحاتميااااة المصااااريةم يااااتم ار ااااالها ىاااال طرياااا دظااااام المتابعااااة
تاال تف ارات ىلام متقاع المجلا االىلام للجامعاات  inquiry.scu.egأت مال خاالل
االتصاالت التليفتديةم ت تقتم اإلدارة بالرد ىليها تتدفياذ ا تار االها لجهاة االختصااصم
تار ال صترة عتئية مدها للطال .
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