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 قطاع ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ        
    ايعا١َ يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ اإلداز٠

******************************** 

        
 ٛخـٌ ايبشـمتٜٛٚات ـدَـخ إداز٠    

********************************* 

 ًَٓـٞ :ـا ٜــا َـٛط بٗــ- 

********************* 

 دٚالز( عد أقصٞ بايع١ًُ  املصس١ٜ َٔ ق١ُٝ َصازٜف إَتشإ ايتٜٛفٌ ، ٚذيو يف ساي١ طالب ايبعجات 110َا ٜٛاشٟ ) سفــص . 

 (. 13/12/2005بتازٜخ  دلًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ)

 ١ ايهًٝـات  ق١ُٝ زضّٛ ايدزاضات ايعًٝا يًُعٝدٜٔ ٚاملدزضني املطاعدٜٔ ٚاملطذًني باجلاَعات املصس١ٜ َٔ صـٓدٚم ايبشـٛخ يف سايـ    سفــص 

 ّ (30/6/2008بتازٜخ ١ ــاَعـظ اجلــدلً)     . أٚ األقطاّ اييت يٝظ بٗا دزاضات عًٝا

    

 ـــسف ــ١    صــ ــاد٠ ايدٚيٝــ ــال بايكٝــ ــإ اخلــ ــّٛ األَتشــ ــٛ س زضــ ــدزٖا )ICDL يًهُبٝــ ــات   280ٚقــ ــٞ بعجــ ــث عًــ ــال( يًُسلــ  دٓٝٗــ

ــ١ ــ١-)خازدٝــ ــ ى( -داخًٝــ ــساف َ ــ ــٞ أ    إلــ ــاعدٜٔ عًــ ــني املطــ ــدٜٔ ٚاملدزضــ ــٔ املعٝــ ــتِ َــ ــاشٕ ٜــ ــا  ،   ادتٝــ ــإ بٓذــ  األَتشــ

 قد مت اي لٝث بصف١ ْٗائ١ٝ ٜٚتِ ايصسف َٔ سص١ ايه١ًٝ بصٓدٚم ايبشٛخ.ٜٚهٕٛ 

 (17/1/2011بتازٜخ  دلًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ)

 -: َهآفأ٠ ْ ـس ايبشـح**  

 َعاٌَ  أثري اهلْ س ايبشٛخ ملعاْٚٞ أعضاء ٖٝئ١ ايتدزٜظ ٚاملٓ ٛز٠ يف دلالت ع١ًُٝ  َهافأ٠  سفـص .    
 ّ  (29/9/2015بتازٜخ ١ ــاَعـظ اجلـ)دلً             

      داَعـ١ املٓٝـا يًشاصـًني عًـٞ دزدـيت املادطـتري ٚايـدنتٛزاٙ َـٔ خـازز          ِ ـبإضـ صـسف َهافـأ٠ ايٓ ـس يف سايـ١ ْ ـس ايبشـح       ٚإٔ ٜهٕٛ  -
 ( 22/10/2019ّدلًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ ظًطت٘ بتازٜخ )                        .مجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ أٚ َٔ خازز داَع١ املٓٝا     

ــٕٛ - ــٞ    إٔ ٜهـــ ــٍٛ عًـــ ــٞ يًشصـــ ــد األقصـــ ــت١ أ  احلـــ ــس ضـــ ــأ٠ ايٓ ـــ ــ١    َهافـــ ــ١ ايعًُٝـــ ــٓث ايدزدـــ ــازٜخ َـــ ــٔ  ـــ ــٗس َـــ  .لـــ
 (18/8/2020ّبتازٜخ يبشٛخ دلًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚا)                                                                                                                                                                  

ــتِ صــ   - ـــ١             سفـإٔ ٜ ــف دٗ ــا يف  عسٜ ــ١ املٓٝ ــِ داَع ــٕٛ إض ـــسط إٔ ٜه ــدٚيٞ   ب  ــٞ اي ــس ايعًُ ــٛائص ايٓ  ــس أٚ د ــآت ايٓ  ــ١ َهاف  نآف
 ". First Affiliationايعٌُ يًباسح ٖٞ اجل١ٗ األٚيٞ "             

 ال ٜـــتِ صـــسف َهافـــأ٠  أٚ دـــائص٠ يًباســـح املتكـــدّ أٚ أســـد امل ـــازنني )َـــٔ داَعـــ١ املٓٝـــا( ايـــرٟ قـــد  ــــِ صـــسف َهافـــأ٠ يــــ٘    -
 عٔ ْفظ ايبشح ضابكال.               

 ّ(23/2/2021خ ـازٜـ١ بتــاَعـظ اجلـ) دلً             
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 -: (Q1يف اجملالت ايدٚي١ٝ يف ايتخصص )اخ َطـاُٖـ١ اجلاَعـ١ يف  هايٝف ْ س األع** 
 َـــٔ  هـــايٝف ْ ـــس األعـــاخ يًطـــاد٠ أعضـــاء ٖٝئـــ١ ايتـــدزٜظ َٚعـــاِْٚٝٗ   25اجلاَعـــ١ عـــد أقصـــٞ بٓطـــب١  ١طـــاَُٖ سفـصـــ % 

ٜهـٕٛ ايبشـح َ ـتل َـٔ زضـاي١        أال% َـٔ اجملـالت ايدٚيٝـ١ يف ايتخصـص ٚذيـو  بعـال يًبٓـد املتـا  ) عًـٞ          25ٚاييت مت ْ ـسٖا يف أعًـٞ   
أفا٠ املايٝـ١ ايـيت  دشـدد يهـٌ     ملادطتري أٚ ايدنتٛزاٙ ٜٚهٕٛ َطتٛفٝال ي سٚط ايٓ س باجلاَع١(  إيٞ داْب ايتهسِٜ بعٝد ايعًِ ٚصسف املها

 طبكا ملعاٌَ ايتأثري ) عًٞ إ ٜتِ  كطِٝ ق١ُٝ املطا١ُٖ بايتطاٟٚ عًٞ امل ازنني َٔ داخٌ اجلاَع١ يهٌ عح (.عح 

 (24/4/2018ّخ بتازٜ ١ـاَعـظ اجلـدلً)  

 % َـــٔ قُٝـــ١ ْصـــٝب  هًفـــ١ ايباســـح يًبشـــح بايٓطـــب١ جلُٝـــ  امل ـــازنني يف ايبشـــح،   25َطـــا١ُٖ اجلاَعــــ١ بكُٝـــ١  إٔ  هـــٕٛٚ -
 (ّ 24/11/2020دلًظ اجلاَع١ بتازٜخ ).          ٖٞ اجل١ٗ األٚيٞ  ملٓٝا يف  عسٜف د١ٗ ايعٌُ يًباسحِ داَع١ اـعًٞ إٔ ٜهٕٛ إض        

 (Q1% َــٔ اجملــالت ايدٚيٝــ١ يف ايتخصــص ) 25املصــٓف١ أعًــٞ  األعــاخقُٝــ١ َطــا١ُٖ اجلاَعــ١ يف  هــايٝف ْ ــس  ف إٔ ٜــتِ صــسٚ  -
 -:عًٞ إٔ  هٕٛ نايتايٞيًطاد٠ أعضاء ٖٝئ١ ايتدزٜظ َٚعاِْٝٗ  بعال يًبٓد املتا      
  onlineأن يكووووووووووو ن نشرهوووووووووووم اوووووووووووأ   كووووووووووووشو   ككووووووووووو  نش ووووووووووو م ن  وووووووووووأم   ووووووووووو    أ  يكووووووووووو ن نشرهوووووووووووم ن  وووووووووووو    شك  ك ووووووووووو    .1

( Volume   ي رو     ع ووأ ر وو   نش وأو ن نروو و يووو نشأ  يوب  ع وو ة) نشرهووم ص ياوبو أ اوو م نشاووكه )   او  نش ووأو  ن اووأ شاأ  يووب 
 شك  ك   ". ات يخ نش وش " ش   ات يخ ار ل نشرهم أ  نش وش  

 .نشتأثري   ي  ي   ت أمي ت شيش ينر و أبن ن اب يأ جب ع  عأة نشر  ة)   ع م نش وش  يتضم .2
 ت أمي نشك ت  ة يأ ة  هب   س  ن اب  نشرهم ن  و    ي ضح هب  ن راغ  نش ماب  نشت  يخ. .3

 أ  يك ن نشرهم يوتق يو  س شب ن  جستري أ  نشأصت  نو. .4

 موووووووووو  نسوووووووووو  ج ي ووووووووووب ن   وووووووووو    ووووووووووم يكوووووووووو ن ن سوووووووووو  نشش وووووووووو  نشاووووووووووه ح شا  ي ووووووووووب  شا ووووووووووب ن  ا  يووووووووووبأن يكوووووووووو ن نشرهووووووووووم ح .5

Minia University. 

 ت أمي  اشن  يك أ ع أم نشت أم  شرهم أصثش يو يشة عو طشيق أصثش يو يو  ك. .6

 ن راغ   ح شب  ج و يو  صني يو ج ي ب ن    .  اتس مت أمي ت  أ  .7

  حم نش نحأ  ثني خالل نش  م نش نحأ.شار ن ااىعا  أن يك ن نحلأ  -

 ّ(30/4/2019ظًطت٘ بتازٜخ  دلًظ اجلاَع١)        

 -: ايطـًف ايبشجـ١** 

 بشج١ٝ ٚفكال يًضٛابط ايتاي١ٝ:ايطًف ايسف ـص 
يووو حاووب نة ي ووب   اوو أ (  %55% يووو حاووب نشكا ووب   اوو أ ( نشرهوو  (  وكسوورب 55أن يووت  نشاووشس ع سوورب و .1

 (.نشره  

 اشس يو حاوب نشكا وب يوو ا وأ ( نشرهو      ع أ ي ن  وب جماو  نشأ نسو ) نش ا و   نشرهو   .أ  يت  نش .2

 نحلأ ن اا  شاساكب يراغ  ثالثب آ س ج      . .3

 تاشس يشة  نحأة   ط شان شب خالل   ة نشتس    شاأ جب إبسو  أحووأ نشسو وة ن وش  وو يو ونخو  نة ي وب . .4

 سوووووواكب خوووووووالل  وووووو شيو يوووووووو ات يووووووخ نشاوووووووشس أ  اروووووو    يوووووووب نشسوووووو ب ن  ش وووووووب أي موووووو  أاوووووووش   ت ووووووأمي ت  ووووووأ عتسووووووو يب نش .5
 . شاموشس ت أمي    ن عشيأيب 

 (ّ  20/10/2020دلًظ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ بتازٜخ )
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  ــ١ٝ بايعًُـــ١ ايصـــعب١       %30ْطـــب١ صـــسف ــّٛ ٚاملصـــسٚفات ايدزاضـ ــايٝف األعـــاخ  ملٛادٗـــ١  يًطـــالب ايُٝٓـــٝني َـــٔ ايسضـ   هـ

َ َطتًصَات ايبشح ، ٚذيو يتٛفري  يف دلـاٍ ايتعًـِٝ ايعـايٞ بـني سهـَٛيت مجٗٛزٜـ١ َصـس ايعسبٝـ١         ايتعـإٚ امل ـ ى    ر يف ضٛء بسْـا

 ٚاجلُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ .

 -ايدٚيـٞ :ايعًُٞ ** دـائـص٠ ايٓ ـس 

 ٕعـاّ عًـٞ إٔ  عًـٔ ايٓتـائر     َـٔ نـٌ   دٜطـُ    31يف لـٗس أنتـٛبس سـيت    يٌٓٝ دائص٠ اجلاَع١ يًٓ س ايعًُٞ ايدٚيٞ ايتكدّ  عٔ  اإلعال 

 يف عٝد ايعًِ يف ايعاّ ايتايٞ )ٚذيو طبكال يالئش١ ايٓ س ايعًُٞ ايدٚيٞ(

 ٚ هٕٛ َٗاّ إداز٠ خدَات ٚمتٌٜٛ ايبشٛخ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:
 ٚايتأند َٔ اْطبام َعاٜري دائص٠ ايٓ س ايعًُٞ د١َ جلٛائص ايٓ س ايعًُٞ ايدٚيٞ اضتكباٍ ًَفات األعاخ املتك -
 0عًٞ األعاخ املكد١َ      
    ملعاٜري ٚفكا املسلث يٝٗاإ املتكدّ اجلائص٠ ملتطًبات ًفاتامل اضتٝفاء َٔ ٚايتأند يٌٓٝ اجلائص٠  املتكدَني ًَفات َسادع١ -
 .عًٝٗا املٓصٛل ايالئش١ ٚأسهاّ     
 .ايدعِ ايفين  جل١ٓ ىلإ َٓٗا املطتٛف٢ ٚزف  اجلٛائص الئش١ ألسهاّ املطابك١ األعاخ املسلش١ ٚ حتدٜد -
 جل١ٓ ايدعِ ايفين  َٔ ايٛازد٠ يًٓتائر طبكا ايفائصٜٔ املسلشني بأمساء  كسٜس عدادإٚفشص األعاخ  ْتائر اضتكباٍ -
 .اجلاَع١ دلًظ ع٢ً يًعسض متٗٝدا يًذٛائص، ايعًٝا ايًذ١ٓ َٔ يالعتُاد باجلاَع١ اجلٛائص الئش١ ألسهاّ ٚطبكا      

*******************************************************************************************************************************
******************************************************************* 

              

 


