خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

األكبدًَّٛٚخ انًَُّٓٛخ نهًؼهً ٍٛيشكض رًُّٛض يسهّٔ ٙإقهٔ ًٙٛدٔنٚ ، ٙضًٍ
خٕدح يُظٕيخ انزًُٛخ انًَُّٓٛخ انًُغزذايخ ألػضبء ْٛئخ انزؼهٛى  ،ثششاكخ
فبػهخ يغ كهٛبد انزشثٛخ ٔانًذاسط ٔانًؤعَّغبد األخشٖ راد انصهخ.

إػالٌ اػزًبد ٔردذٚذ اػزًبد انًذسثٔ ٍٛانًشاخؼ ٍٛٛانخبسخٍٛٛ
 رؼهٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛػٍ فزر ثبة انزقذو الػزًبد ٔردذٚذ اػزًبد انًذسثٔ ٍٛانًشاخؼ ٍٛٛانخبسخٍٛٛ
يٍ خالل فشٔع األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛثبنًسبفظبد ف ٙانفزشح يٍ 4323/3/3و 4323/3/03 :و

 -2ششٔط ٔيزطهجبد اػزًبد يذسة انزخصّص خذٚذ ( كبفخ انزخصصبد )أٔل يشح
أٔالً ( :انششٔط ٔيهف انزقذو نالػزًبد )
 )2أٌ ٚكٌٕ انًزقذو يٍ انؼبيه ٍٛثبندٓبد انزبنٛخ (:انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انفُ ،ٙاألصْش انششٚف ،اندبيؼبد انًصشٚخ ٔانًشاكض
انجسثٛخ).
 )4أٌ ٚكٌٕ زبصالً ػهٗ يؤْم ػبل رشثٕ٘  ،أٔ يؤْم ػبل ثبإلضبفخ إن ٙدثهٕو أٔ رأْٛم رشثٕ٘.
 )0انًغزٕٖ انٕظٛف " ٙيؼهى " ػهٗ األقم أٔ يب ٚؼبدنٓب ػهٗ قبٌَٕ .32
 )2أٌ ٚكٌٕ زبصالً ػهٗ دٔساد فٗ يدبل انسبعت اٜنٗ الرقم ػٍ  03عبػخ رذسٚجٛخ ،أٔانسصٕل ػهٗ انشخصخ انذٔنٛخ نقٛبدح انسبعت
اٜنٗICDL
 )5يُبعجخ رخصص انًزقذو نالػزًبد نًدبل اػزًبدِ.
 )3أال ٚكٌٕ انًزقذو يسبالً إنٗ انًسبكًخ انزأدٚجٛخ أٔ اندُبئٛخ أٔ يٕقٕفبً ػٍ انؼًم.
 )3أٌ ٚكٌٕ انًزقذو زبصالً ػهٗ رقذٚش يًزبص أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙآخش رقشٚش٘ أداء.
 )3اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ (ثدٓبص انؼًم انُفغٗ نهقٕاد انًغهسخ ٔيقشِ انذٔس انزبعغ يجُٗ انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد نهقٕاد انًغهسخ –
كٕثشٖ انفُدشٖ -انقبْشح)يغ إنزضايّ ثغذاد انشعٕو انًقشسح نزنك ثفشع االكبدًٛٚخ انزبثغ نّ ثؼذ قجٕل يهف انزقذو نالػزًبد.
 )3اخزٛبص دٔسح  TOTثفشع االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛثُغجخ َدبذ .%35
 )23اخزٛبص اخزجبس  ITثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )22اخزٛبص انًقبثهخ انشخصٛخ نهدُخ االػزًبد ثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )24االنزضاو ثأخالقٛبد يُٓخ انزذسٚت ٔانزؼهًٛبد ٔانكزت انذٔسٚخ ٔزضٕس االخزًبػبد ٔانًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم انزٗ ٚذػٗ إنٓٛب يٍ قجم
االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب.
 )20يٍ ٚزى اػزًبدِ كًذسة ال ًٚبسط انؼًم كًشاخغ خبسخ ٙخالل فزشح ػًهّ ثبنزذسٚت ٔيذٚش انفشع يغؤٔل ػٍ رطجٛق رنك.

يسزٕٚبد انًهف :
)2
)4
)0
)2
)5
)3
)3

عٛشح رارٛخ رسزٕ٘ ػهٗ ػذد ( )4صٕسح شخصٛخ زذٚثخ .
صٕسح يؼزًذِ طجق األصم يٍ انًؤْم انزشثٕ٘ .
صسٛفخ أزٕال إنكزشَٔٛخ زذٚثخ ٔيؼزًذح ،يثجذ فٓٛب آخش رقشٚش٘ أداء.
إفبدح يٍ خٓخ ػًهّ ثأَّ غٛش يسبل إنٗ انًسبكًخ انزأدٚجٛخ أٔ اندُبئٛخ أٔ يٕقٕفبً ػٍ انؼًم.
رقذٚى يب ٚفٛذ انسصٕل ػهٗ دٔساد فٗ يدبل انسبعت اٜنٗ الرقم ػٍ  03عبػخ رذسٚجٛخ،أٔانسصٕل ػهٗ انشخصخ انذٔنٛخ نقٛبدح
انسبعت اٜنٗICDL
صٕسح يٍ ثطبقخ انشقى انقٕي.ٙ
صٕ س إفبداد أٔشٓبداد يؼزًذح رزؼهق ثبنزًُٛخ انًُٓٛخ ( يؤرًشاد  ،ثسٕس فؼم ،دساعبد ػهًٛخ  ،ثشايح رذسٚجٛخٔ ،سػ ػًم،
َذٔاد . )........

ثبَٛبً  :اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ
ثبنثبً ( :دٔسح إػذاد يذسة  TOTانًغزٕٖ األٔل)
 -زضٕس ٔاخزٛبص دٔسح رذسٚجٛخ ف ٙإػذاد انًذسث ٍٛيٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛال رقم ػٍ  43عبػخ.

ساثؼب ً( :إخشاءاد االػزًبد ثبنًقش انشئٛظ)
ٚ -ؼزجش اخزٛبص كم يشزهخ يٍ ششط يٍ ششٔط االَزقبل نهًشزهخ انزبنٛخ.

انًقش انشئٛغ : ٙانغبدط يٍ أكزٕثش  ،انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ
رهٛفٌٕ 3403030320 :

انًٕقغ االنكزشَٔٗ www.pat.edu.eg :
ف 3403033033 – 3403033030 :

انجشٚذ االنكزشَٔٗ info@pat.edu.eg :
د/ف  :خذيخ انًٕاطُ3403033033 : ٍٛ

خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

األكبدًَّٛٚخ انًَُّٓٛخ نهًؼهً ٍٛيشكض رًُّٛض يسهّٔ ٙإقهٔ ًٙٛدٔنٚ ، ٙضًٍ
خٕدح يُظٕيخ انزًُٛخ انًَُّٓٛخ انًُغزذايخ ألػضبء ْٛئخ انزؼهٛى  ،ثششاكخ
فبػهخ يغ كهٛبد انزشثٛخ ٔانًذاسط ٔانًؤعَّغبد األخشٖ راد انصهخ.

 -2ششٔط ٔيزطهجبد ردذٚذ اػزًبد يذسة انزخصّص
رُطجق ػهَ ّٛفظ ششٔط ٔيزطهجبد اػزًبد يذسة انزخصص ثبإلضبفخ إنٗ:
 )2يًبسعخ انزذسٚت كًذسة رخصّص ثًب ال ٚقم ػٍ ( )53خًغ ٍٛعبػخ رذسٚجٛخ يغ إزضبس يب ٚفٛذ رنك يٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ
نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب ،أٔ يٍ انًذٚشٚبد ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ.
 )4اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ (ثدٓبص انؼًم انُفغٗ نهقٕاد انًغهسخ ٔيقشِ انذٔس انزبعغ يجُٗ انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد نهقٕاد انًغهسخ –
كٕثشٖ انفُدشٖ -انقبْشح) يغ إنزضايّ ثغذاد انشعٕو انًقشسح نزنك ثفشع االكبدًٛٚخ انزبثغ نّ ثؼذ قجٕل يهف انزقذو نالػزًبد.
 )0انسصٕل ػهٗ دٔسح رُشٛطٛخ ف ٙيدبل إػذاد انًذسث.ٍٛ
 )2اخزٛبص اخزجبس  ITثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )5اخزٛبص انًقبثهخ انشخصٛخ نهدُخ االػزًبد ثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )3االنزضاو ثأخالقٛبد يُٓخ انزذسٚت ٔانزؼهًٛبد ٔانكزت انذٔسٚخ ٔزضٕس االخزًبػبد ٔانًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم انزٗ ٚذػٗ إنٓٛب يٍ قجم
االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب.
 )3يٍ ٚزى اػزًبدِ كًذسة ال ًٚبسط انؼًم كًشاخغ خبسخ ٙخالل فزشح ػًهّ ثبنزذسٚت ٔيذٚش انفشع يغؤٔل ػٍ رطجٛق رنك.

رؼهًٛبد ْبيخ:
ٚ -2زى رقذٚى يهف ٚسزٕ٘ خًٛغ انًغزُذاد ػُذ رقذٚى انطهت ف ٙانفشع انزبثغ نّ.
 -4انزأكذ يٍ اعزٛفبء انششٔط ٔانًهفبد ٔرغدٛم ثٛبَبد انًزقذي ٍٛيغؤٔنٛخ يذٚش انفشع ٔيغزهى انًهفبد ٔانًغدم.
ٚ -0سق نإلداسح انًخزصخ رؼذٚم ثؼض انششٔط ٔاإلخشاءاد ثؼذ يٕافقخ األعزبر انذكزٕس يذٚش األكبدًٛٚخ.
 -2يٍ نى ٚدزبص انزقًٛٛبد ثًدًٕع  %33أٔ أكثش ٚقذو يهفّ يٍ خذٚذ ٔفق انششٔط ٔانزٕقٛزبد انز ٙرسذدْب األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ
نهًؼهً.ٍٛ
ف ٙزبنخ االعزفغبس ٚزى انزٕاصم يغ انفشع انزابثغ ناّ انًزقاذو نالػ زًابد أٔ رشعام انًشاعاالد ثبعاى انغاٛذ األعازبر اناذكزٕس ياذٚش األكبدًٛٚاخ
انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛأٔيٍ خالل انًٕقغ االنكزشَٔ ٙنألكبدًٛٚخ.

انًقش انشئٛغ : ٙانغبدط يٍ أكزٕثش  ،انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ
رهٛفٌٕ 3403030320 :

انًٕقغ االنكزشَٔٗ www.pat.edu.eg :
ف 3403033033 – 3403033030 :

انجشٚذ االنكزشَٔٗ info@pat.edu.eg :
د/ف  :خذيخ انًٕاطُ3403033033 : ٍٛ

األكبدًَّٛٚخ انًَُّٓٛخ نهًؼهً ٍٛيشكض رًُّٛض يسهّٔ ٙإقهٔ ًٙٛدٔنٚ ، ٙضًٍ
خٕدح يُظٕيخ انزًُٛخ انًَُّٓٛخ انًُغزذايخ ألػضبء ْٛئخ انزؼهٛى  ،ثششاكخ
فبػهخ يغ كهٛبد انزشثٛخ ٔانًذاسط ٔانًؤعَّغبد األخشٖ راد انصهخ.

خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

 -0ششٔط ٔيزطهجبد اػزًبد يذسة انزشثٕ٘ انؼبو (أٔل يشح)
أٔالً ( :انششٔط ٔيهف انزقذو نالػزًبد )
 -2انششٔط :
 )2أٌ ٚكٌٕ يٍ انؼبيه ٍٛثبندٓب د انزبنٛخ ( :انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انفُ ،ٙاألصْش انششٚف ،اندبيؼبد انًصشٚخ ٔانًشاكض انجسثٛخ).
 )4أٌ ٚكٌٕ زبصالً ػهٗ يؤْم ػبل رشثٕ٘  ،أٔ يؤْم ػبل ثبإلضبفخ إن ٙدثهٕو أٔ رأْٛم رشثٕ٘.
 )0انًغزٕٖ انٕظٛف " ٙيؼهى " ػهٗ األقم أٔ يب ٚؼبدنٓب ػهٗ قبٌَٕ .32
 )2أٌ ٚكٌٕ زبصالً ػهٗ دٔساد فٗ يدبل انسبعت اٜنٗ الرقم ػٍ  03عبػخ رذسٚجٛخ ،أٔانسصٕل ػهٗ انشخصخ انذٔنٛخ نقٛبدح انسبعت
اٜنٗICDL
 )5أال ٚكٌٕ انًزقذو يسبالً إنٗ انًسبكًخ انزأدٚجٛخ أٔ اندُبئٛخ أٔ يٕقٕفبً ػٍ انؼًم.
 )3أٌ ٚكٌٕ انًزقذو زبصالً ػهٗ رقذٚش يًزبص أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙآخش رقشٚش٘ أداء.
 )3اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ (ثدٓبص انؼًم انُفغٗ نهقٕاد انًغهسخ ٔيقشِ انذٔس انزبعغ يجُٗ انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد نهقٕاد انًغهسخ –
كٕثشٖ انفُدشٖ -انقبْشح)يغ إنزضايّ ثغذاد انشعٕو انًقشسح نزنك ثفشع االكبدًٛٚخ انزبثغ نّ ثؼذ قجٕل يهف انزقذو نالػزًبد.
 )3اخزٛبص دٔسح  TOTثفشع االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛثُغجخ َدبذ .%35
 )3اخزٛبص اخزجبس  ITثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )23اخزٛبص انًقبثهخ انشخصٛخ نهدُخ االػزًبد ثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )22االنزضاو ثأخالقٛبد يُٓخ انزذسٚت ٔانزؼهًٛبد ٔانكزت انذٔسٚخ ٔزضٕس االخزًبػبد ٔانًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم انزٗ ٚذػٗ إنٓٛب يٍ قجم
االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب.
 )24يٍ ٚزى اػزًبدِ كًذسة ال ًٚبسط انؼًم كًشاخغ خبسخ ٙخالل فزشح ػًهّ ثبنزذسٚت ٔيذٚش انفشع يغؤٔل ػٍ رطجٛق رنك.
 )20أٌ ٚكٌٕ يذسثبً يؼزًذاً يٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛف ٙيدبل انزخصص ٔزقق يبئخ عبػخ رذسٚجٛخ ف ٙأ٘ خٓخ زكٕيٛخ ،
ٔٚغزثُٗ يٍ ْزا انششط أػضبء ْٛئبد انزذسٚظ ثبندبيؼبد ٔانًشاكض انجسثٛخ ٔانسبصهٌٕ ػهٗ دسخخ انذكزٕساِ.
 )22يٍ ٚزى اػزًبدِ كًذسة ال ًٚبسط انؼًم كًشاخغ خبسخ ٙخالل فزشح ػًهّ ثبنزذسٚت ٔيذٚش انفشع يغؤٔل ػٍ رطجٛق رنك.

 -4يسزٕٚبد انًهف  :يهسٕظخ ٚزى رقذٚى انًغزُذاد ػُذ رقذٚى انًهف ف ٙانفشع انزبثغ نّ.
)2
)4
)0
)2
)5
)3
)3
)3
)3

عٛشح رارٛخ رسزٕ٘ ػهٗ ػذد ( )4صٕسح شخصٛخ زذٚثخ .
صٕسح يؼزًذِ طجق األصم يٍ انًؤْم انزشثٕ٘ .
صسٛفخ أزٕال إنكزشَٔٛخ زذٚثخ ٔيؼزًذح ،يثجذ فٓٛب آخش رقشٚش٘ أداء.
إفبدح يٍ خٓخ ػًهّ ثأَّ غٛش يسبل إنٗ انًسبكًخ انزأدٚجٛخ أٔ اندُبئٛخ أٔ يٕقٕفبً ػٍ انؼًم.
صٕسح طجق األصم يٍ يؤْم انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ نهسبصه ٍٛػهٓٛب..
إفبداد ثزسقٛق يبئخ عبػخ رذسٚجٛخ يٍ اندٓبد انسكٕيٛخ.
صٕسح يٍ ثطبقخ انشقى انقٕي.ٙ
صٕسح طجق األصم يٍ شٓبدح اػزًبدِ كًذسة رخصص يٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً..ٍٛ
صٕس إفبداد أٔشٓبداد يؼزًذح رزؼهق ثبنزًُٛخ انًُٓٛخ ( يؤرًشاد  ،ثسٕس فؼم ،دساعبد ػهًٛخ  ،ثشايح رذسٚجٛخٔ ،سػ ػًم،
َذٔاد .)........

ثبَٛبً :اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ
ثبنثبً (دٔسح إػذاد يذسة  TOTانًغزٕٖ األٔل)
 -زضٕس ٔاخزٛبص دٔسح رذسٚجٛخ ف ٙإػذاد انًذسث ٍٛيٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛال رقم ػٍ  43عبػخ.

ساثؼبً( :إخشاءاد االػزًبد ثبنًقش انشئٛظ)
 ٚؼزجش اخزٛبص كم يشزهخ يٍ ششط يٍ ششٔط االَزقبل نهًشزهخ انزبنٛخ.انًقش انشئٛغ : ٙانغبدط يٍ أكزٕثش  ،انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ
رهٛفٌٕ 3403030320 :

انًٕقغ االنكزشَٔٗ www.pat.edu.eg :
ف 3403033033 – 3403033030 :

انجشٚذ االنكزشَٔٗ info@pat.edu.eg :
د/ف  :خذيخ انًٕاطُ3403033033 : ٍٛ

خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

األكبدًَّٛٚخ انًَُّٓٛخ نهًؼهً ٍٛيشكض رًُّٛض يسهّٔ ٙإقهٔ ًٙٛدٔنٚ ، ٙضًٍ
خٕدح يُظٕيخ انزًُٛخ انًَُّٓٛخ انًُغزذايخ ألػضبء ْٛئخ انزؼهٛى  ،ثششاكخ
فبػهخ يغ كهٛبد انزشثٛخ ٔانًذاسط ٔانًؤعَّغبد األخشٖ راد انصهخ.

 -2ششٔط ٔيزطهجبد ردذٚذ اػزًبد يذسة انزشثٕ٘ انؼبو
رُطجق ػهَ ّٛفظ ششٔط ٔيزطهجبد اػزًبد انًذسة انزشثٕ٘ انؼبو ثبإلضبفخ إنٗ:
 - )2يًبسعخ انزذسٚت كًذسة رشثٕ٘ ػبو ثًب ال ٚقم ػٍ يبئخ عبػخ رذسٚجٛخ يغ إزضبس يب ٚفٛذ رنك يٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٍٛ
ٔفشٔػٓب أٔ يٍ انًذٚشٚبد ٔاإلداساد انزؼهًٛٛخ ٔاندٓبد انسكٕيٛخ.
 )4اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ (ثدٓبص انؼًم انُفغٗ نهقٕاد انًغهسخ ٔيقشِ انذٔس انزبعغ يجُٗ انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد نهقٕاد انًغهسخ –
كٕثشٖ انفُدشٖ -انقبْشح)يغ إنزضايّ ثغذاد انشعٕو انًقشسح نزنك ثفشع االكبدًٛٚخ انزبثغ نّ ثؼذ قجٕل يهف انزقذو نالػزًبد.
 )0اخزٛبص دٔسح  TOTثفشع االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛثُغجخ َدبذ .%35
 )2اخزٛبص اخزجبس  ITثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )5اخزٛبص انًقبثهخ انشخصٛخ نهدُخ االػزًبد ثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )3االنزضاو ثأخالقٛبد يُٓخ انزذسٚت ٔانزؼهًٛبد ٔانكزت انذٔسٚخ ٔزضٕس االخزًبػبد ٔانًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم انزٗ ٚذػٗ إنٓٛب يٍ قجم
االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب.
 )3انسصٕل ػهٗ دٔسح رُشٛطٛخ ف ٙيدبل إػذاد انًذسث.ٍٛ

رؼهًٛبد ْبيخ:
ٚ -2زى رقذٚى يهف ٚسزٕ٘ خًٛغ انًغزُذاد ػُذ رقذٚى انطهت ف ٙانفشع انزبثغ نّ.
 -4انزأكذ يٍ اعزٛفبء انششٔط ٔانًهفبد ٔرغدٛم ثٛبَبد انًزقذي ٍٛيغؤٔنٛخ يذٚش انفشع ٔيغزهى انًهفبد ٔانًغدم.
ٚ -0سق نإلداسح انًخزصخ رؼذٚم ثؼض انششٔط ٔاإلخشاءاد ثؼذ يٕافقخ األعزبر انذكزٕس يذٚش األكبدًٛٚخ.
 -2يٍ نى ٚدزبص انزقًٛٛبد ثًدًٕع  %33أٔ أكثش ٚقذو يهفّ يٍ خذٚذ ٔفق انششٔط ٔانزٕقٛزبد انز ٙرسذدْب األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ
نهًؼهً.ٍٛ
ف ٙزبنخ االعزفغ بس ٚزى انزٕاصم يغ انفشع انزبثغ نّ انًزقذو نالػزًبد أٔ رشعم انًشاعالد ثبعى انغٛذ األعزبر انذكزٕس يذٚش األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ
نهًؼهً ٍٛأٔيٍ خالل انًٕقغ االنكزشَٔ ٙنألكبدًٛٚخ.

انًقش انشئٛغ : ٙانغبدط يٍ أكزٕثش  ،انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ
رهٛفٌٕ 3403030320 :

انًٕقغ االنكزشَٔٗ www.pat.edu.eg :
ف 3403033033 – 3403033030 :

انجشٚذ االنكزشَٔٗ info@pat.edu.eg :
د/ف  :خذيخ انًٕاطُ3403033033 : ٍٛ

األكبدًَّٛٚخ انًَُّٓٛخ نهًؼهً ٍٛيشكض رًُّٛض يسهّٔ ٙإقهٔ ًٙٛدٔنٚ ، ٙضًٍ
خٕدح يُظٕيخ انزًُٛخ انًَُّٓٛخ انًُغزذايخ ألػضبء ْٛئخ انزؼهٛى  ،ثششاكخ
فبػهخ يغ كهٛبد انزشثٛخ ٔانًذاسط ٔانًؤعَّغبد األخشٖ راد انصهخ.

خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

-5ششٔط ٔيزطهجبد اػزًبد انًشاخغ انخبسخٗ (أٔل يشح)
أٔالً ( :انششٔط ٔيهف انزقذو نالػزًبد )
انششٔط :
 )2أٌ ٚكٌٕ يٍ انؼبيه ٍٛثبندٓبد انزبنٛخ ( :انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔانزؼهٛى انفُ ،ٙاألصْش انششٚف ،اندبيؼبد انًصشٚخ ٔانًشاكض انجسثٛخ).
 )4أٌ ٚكٌٕ زبصالً ػهٗ يؤْم ػبل رشثٕ٘  ،أٔ يؤْم ػبل ثبإلضبفخ إن ٙدثهٕو أٔ رأْٛم رشثٕ٘.
 )0انًغزٕٖ انٕظٛف " ٙيؼهى أٔل أ " ػهٗ األقمٔ ،يب ٚؼبدنٓب ػهٗ قبٌَٕ .32
 )2انًغزٕٖ انٕظٛف " ٙيؼهى أٔل " نهسبصه ٍٛػه ٙانًبخغزٛش أٔ انذكزٕسأِ ،يب ٚؼبدنٓب ػهٗ قبٌَٕ .32
 )5أٌ ٚكٌٕ زبصالً ػهٗ دٔساد فٗ يدبل انسبعت اٜنٗ الرقم ػٍ  03عبػخ رذسٚجٛخ ،أٔانسصٕل ػهٗ ػهٗ انشخصخ انذٔنٛخ نقٛبدح
انسبعت اٜنٗICDL
 )3أال ٚكٌٕ انًزقذو يسبالً إنٗ انًسبكًخ انزأدٚجٛخ أٔ اندُبئٛخ أٔ يٕقٕفبً ػٍ انؼًم.
 )3أٌ ٚكٌٕ انًزقذو زبصالً ػهٗ رقذٚش يًزبص أٔ يب ٚؼبدنٓب ف ٙآخش رقشٚش٘ أداء.
 )3اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ (ثدٓبص انؼًم انُفغٗ نهقٕاد انًغهسخ ٔيقشِ انذٔس انزبعغ يجُٗ انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد نهقٕاد انًغهسخ –
كٕثشٖ انفُدشٖ -انقبْشح)يغ إنزضايّ ثغذاد انشعٕو انًقشسح نزنك ثفشع االكبدًٛٚخ انزبثغ نّ ثؼذ قجٕل يهف انزقذو نالػزًبد.
 )3اخزٛبص دٔسح انًشاخؼخ انخبسخٛخ ثفشع االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛثُغجخ َدبذ .%35
 )23اخزٛبص اخزجبس  ITثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )22اخزٛبص انًقبثهخ انشخصٛخ نهدُخ االػزًبد ثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )24يٍ ٚزى اػزًبدِ كًشاج خبسخٗ ال ًٚبسط انؼًم كًذسة خالل فزشح ػًهّ ثبنزذسٚت ٔيذٚش انفشع يغؤٔل ػٍ رطجٛق رنك.
 )20االنزضاو ثأخالقٛبد يُٓخ انًشاخؼخ انخبسخٛخ ٔانزؼهًٛبد ٔانكزت انذٔسٚخ ٔزضٕس االخزًبػبد ٔانًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم انزٗ ٚذػٗ
إنٓٛب يٍ قجم االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب.

 -4يسزٕٚبد انًهف  :يهسٕظخ ٚزى رقذٚى انًغزُذاد ػُذ رقذٚى انًهف ف ٙانفشع انزبثغ نّ.
 .2عٛشح رارٛخ رسزٕ٘ ػهٗ ػذد ( )4صٕسح شخصٛخ زذٚثخ .
 .4صٕسح يؼزًذِ طجق األصم يٍ انًؤْم انزشثٕ٘ .
 .0صسٛفخ أزٕال إنكزشَٔٛخ زذٚثخ ٔيؼزًذح ،يثجذ فٓٛب آخش رقشٚش٘ أداء.
 .2إفبدح يٍ خٓخ ػًهّ ثأَّ غٛش يسبل إنٗ انًسبكًخ انزأدٚجٛخ أٔ اندُبئٛخ أٔ يٕقٕفبً ػٍ انؼًم.
 .5صٕسح طجق األصم يٍ يؤْم انًبخغزٛش أٔ انذكزٕساِ نهسبصه ٍٛػهٓٛب..
 .3صٕسح يٍ ثطبقخ انشقى انقٕي.ٙ
 .3صٕس إفبداد أٔشٓبد اد يؼزًذح رزؼهق ثبنزًُٛخ انًُٓٛخ ( يؤرًشاد  ،ثسٕس فؼم ،دساعبد ػهًٛخ  ،ثشايح رذسٚجٛخٔ ،سػ ػًمَ ،ذٔاد
. )........

ثبَٛبً :اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ
ثبنثبً (دٔسح إػذاد انًشاخؼخ انخبسخٛخ)-:
 -زضٕس ٔاخزٛبص دٔسح رذسٚجٛخ ف ٙإػذاد انًشاخؼخ انخبسخٛخ يٍ األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛال رقم ػٍ  43عبػخ.

ساثؼبً( :إخشاءاد االػزًبد ثبنًقش انشئٛظ)
ٚ -ؼزجش اخزٛبص كم يشزهخ يٍ ششط يٍ ششٔط االَزقبل نهًشزهخ انزبنٛخ.

انًقش انشئٛغ : ٙانغبدط يٍ أكزٕثش  ،انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ
رهٛفٌٕ 3403030320 :

انًٕقغ االنكزشَٔٗ www.pat.edu.eg :
ف 3403033033 – 3403033030 :

انجشٚذ االنكزشَٔٗ info@pat.edu.eg :
د/ف  :خذيخ انًٕاطُ3403033033 : ٍٛ

خًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ

األكبدًَّٛٚخ انًَُّٓٛخ نهًؼهً ٍٛيشكض رًُّٛض يسهّٔ ٙإقهٔ ًٙٛدٔنٚ ، ٙضًٍ
خٕدح يُظٕيخ انزًُٛخ انًَُّٓٛخ انًُغزذايخ ألػضبء ْٛئخ انزؼهٛى  ،ثششاكخ
فبػهخ يغ كهٛبد انزشثٛخ ٔانًذاسط ٔانًؤعَّغبد األخشٖ راد انصهخ.

-3ششٔط ٔيزطهجبد ردذٚذ اػزًبد انًشاخغ انخبسخٗ
رُطجق ػهَ ّٛفظ ششٔط ٔيزطهجبد اػزًبد انًشاخغ انخبسخٗ ألٔل يشح ثبإلضبفخ إنٗ:
 - )2يًبسعخ انًشاخؼخ انخبسخٛخ نًكَٕبد يُظٕيخ انزًُٛخ انًُٓٛخ ثسذ أدَٗ ( )0أَشطخ خالل فزشح اػزًبدِ ( 0عُٕاد) ٔرقذٚى
انًغزُذاد انذانخ ػهٗ رنك .
 )4اخزٛبص االخزجبس انُفغٗ (ثدٓبص انؼًم انُفغٗ نهقٕاد انًغهسخ ٔيقشِ انذٔس انزبعغ يجُٗ انزأيُٛبد ٔانًؼبشبد نهقٕاد انًغهسخ –
كٕثشٖ انفُدشٖ -انقبْشح)يغ إنزضايّ ثغذاد انشعٕو انًقشسح نزنك ثفشع االكبدًٛٚخ انزبثغ نّ ثؼذ قجٕل يهف انزقذو نالػزًبد.
 )0انسصٕل ػهٗ دٔسح رُشٛطٛخ ف ٙيدبل انًشاخؼخ انخبسخٛخ.
 )2اخزٛبص اخزجبس  ITثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )5اخزٛبص انًقبثهخ انشخصٛخ نهدُخ االػزًبد ثُغجخ الرقم ػهٗ .%33
 )3االنزضاو ثأخالقٛبد يُٓخ انًشاخؼخ انخبسخٛخ ٔانزؼهًٛبد ٔانكزت انذٔسٚخ ٔزضٕس االخزًبػبد ٔانًؤرًشاد ٔٔسػ انؼًم انزٗ ٚذػٗ
إنٓٛب يٍ قجم االكبدًٛٚخ انًُٓٛخ نهًؼهًٔ ٍٛفشٔػٓب.

رؼهًٛبد ْبيخ:
ٚ .2زى رقذٚى يهف ٚسزٕ٘ خًٛغ انًغزُذاد ػُذ رقذٚى انطهت ف ٙانفشع انزبثغ نّ.
 .4انزأكذ يٍ اعزٛفبء انششٔط ٔانًهفبد ٔرغدٛم ثٛبَبد انًزقذي ٍٛيغؤٔنٛخ يذٚش انفشع ٔيغزهى انًهفبد ٔانًغدم.
ٚ .0سق نإلداسح انًخزصخ رؼذٚم ثؼض انششٔط ٔاإلخشاءاد ثؼذ يٕافقخ األعزبر انذكزٕس يذٚش األكبدًٛٚخ.
 .2يٍ نى ٚدزبص انزقًٛٛبد ثًدًٕع  %33أٔ أكثش ٚقذو يهفّ يٍ خذٚذ ٔفق انششٔط ٔانزٕقٛزبد انز ٙرسذدْب األكبدًٛٚخ انًُٓٛخ
نهًؼهً.ٍٛ
ف ٙزبنخ االعزفغبس ٚزى انزٕاصم يغ انفشع انزابثغ ناّ انًزقاذو نالػزًابد أٔ رشعام انًشاعاالد ثبعاى انغاٛذ األعازبر اناذكزٕس ياذٚش األكبدًٛٚاخ
انًُٓٛخ نهًؼهً ٍٛأٔيٍ خالل انًٕقغ االنكزشَٔ ٙنألكبدًٛٚخ.

انًقش انشئٛغ : ٙانغبدط يٍ أكزٕثش  ،انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ
رهٛفٌٕ 3403030320 :

انًٕقغ االنكزشَٔٗ www.pat.edu.eg :
ف 3403033033 – 3403033030 :

انجشٚذ االنكزشَٔٗ info@pat.edu.eg :
د/ف  :خذيخ انًٕاطُ3403033033 : ٍٛ

