
 

 

 

 

: اواًل نظاو انقثىل

يزى انمجٕل ػٍ عشيك يكزت انزُغيك اإلنكزشَٔٗ ػهٗ أٌ يكٌٕ انغبنت دبطم ػهٗ انذذ األدَٗ نهمجٕل ثبنكهيخ فٗ 

. يجًٕع دسجبد انضبَٕيخ انؼبيّ أٔ يب يؼبدنٓب

: تاننسثح نهطالب انحاصهين عهى انثانىيح انعامح من جمهىريح مصر انعرتيح .1

  ٔيمٕو انغبنت ثغذت ٔئعزكًبل انشغجبد انخبطخ ثّ عٕاء ػٍ عشيك انزْبة ئنٗ يكزت رُغيك انغالة أ

   http://www.tansik.egypt.gov.eglapplicationػٍ عشيك انًٕلغ اإلنكزشَٔٗ انخبص ثبنًكزت 

ٔثؼذ ظٕٓس َزيجخ انزُغيك ٔرششيخ انغبنت نهكهيخ يمٕو انغبنت ثبنزٕجّ ئنٗ يكزت شئٌٕ انزؼهيى نهغالة ثبنكهيخ نزمذيى 

: انًهف ٔيشًم األرٗ

شٓبدح انضبَٕيخ انؼبيخ   -

 شٓبدح انًيالد -

  طٕس شخظيخ دذيضخ6ػذد  -

 طٕسح انجغبلخ انشخظيخ  -

 ثغبلخ انزششيخ  -

  جُذ نهغالة انزكٕس2ئعزًبسح  -

ديش يزى انكشف انغجٗ ثًؼشفخ اإلداسح انؼبيخ نهخذيبد " ثؼذ رغهيى انًهف يذظم انغبنت ػهٗ ئعزًبسح انكشف انغجٗ

". (يغزشفٗ انغهجخ )انغجيخ ثجبيؼخ انضلبصيك 

 يٍ 271ٔيذظم انغبنت أيضًب ػهٗ عهت ئنزذبق ٔيمٕو ثكزبثخ ثيبَبرّ كبيهّ ٔيزى عذاد انشعٕو انًمشسح عجمًب نهًبدح 

لشاس يجهظ انجبيؼخ ثزظذيخ انشعٕو انذساعيخ ٔيمبثم انخذيبد انزؼهيًيخ  )انالئذخ انزُفيزيخ نمبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد 

(. 2008-2007) ٔيزى انزذظيم ئػزجبسًا يٍ 26/6/2007ثزبسيخ  (374)ثًجهظ سلى 

  جُيّ كشف عجٗ 10+  جُيخ سعٕو دساعيّ 150)يمٕو انغالة انًششذيٍ انجذد ثغذاد انشعٕو انزبنيخ  +

 .(نهغالة انشاغجيٍ فٗ رنك ) جُيّ سعٕو ئعزخشاط ثغبلّ طذيّ 10

 

 

 سياساخ انقثىل وانتحىيم تكهيح انصيدنح
 

 



 

 

 

  ٗجُيٓبد ثغبلّ طذيخ نًٍ يشغت10 جُيّ فمظ ، 150يذفغ انغبنت فٗ انفشق االػه  .

  جُيّ يمبثم دٔسح 150يذفغ انغبنت ICDL  2010/2011  اثزذاءًا يٍ انؼبو .

  انغالة انمذايٗ ٔانزيٍ نى يغجك نٓى دساعخ يبدِ انذبعت االنٗ ٔساغجيٍ فٗ انذظٕس ػهٗ دٔسحICDL 

. ( جُيّ اخزجبس200+  جُيّ رذسيت 200 ) جُيّ 400يمٕيٕا ثغذاد يجهغ 

  ( جُيّ رذسيت340+  جُيّ اخزجبس 360 ) جُيّ 700انغالة انٕافذيٍ يمٕيٕا ثغذاد يجهغ .

  يزى رذظيم يجهغ ػششٌٔ جُيًٓب يٍ انغالة انًميذيٍ ػٍ كم يبدح سعٕة أٔ رخهف ػذا انغالة انًٕلٕف

. 26/2/2008 ثزبسيخ 381لشاس يجهظ انجبيؼخ  )ليذْى ٔانغبئجيٍ ثؼذص يمجٕل 

  أيب انغالة انًميذٌٔ يٍ انخبسط يذفغ انغبنت يجهغ خًغٌٕ جُيًٓب ػٍ كم يبدح كشعٕو أيزذبَبد ٔفمب نُض

. يٍ انالئذخ انزُفيزيخ نمبٌَٕ رُظيى انجبيؼبد (271)انًبدح 

 :تاننسثح نهطالب انحاصهين عهى شهاداخ معادنح من خارج جمهىريح مصر انعرتيح .2

: يزمذو انغبنت ئنٗ يكزت انزُغيك انشئيغٗ ثبنمبْشح نزمذيى األٔساق ْٔٗ كبنزبنٗ

شٓبدح انضبَٕيخ انًؼبدنخ يؼزًذح ٔيظذق ػهيٓب يٍ عفبسح جًٕٓسيخ يظش فٗ انذٔنخ انزٗ دظم يُٓب ػهٗ  (1

. انشٓبدح أٔ عفبسح انذٔنخ انذبطم يُٓب ػهٗ انشٓبدح فٗ انمبْشح

. شٓبدح انًيالد االطهيخ أٔ يغزخشط (2

.  طٕس فٕرٕغشافيّ دذيضخ6ػذد  (3

ٔرٕجذ داخم يظشٔف يزى انذظٕل ػهيّ يٍ انغفبسح ثبنمبْشح ٔيكزت  )ئعزيفبء ثيبَبد األٔساق اآلريخ  (4

: انشئٌٕ انؼشثيّ ْٗ

. ( رُغيك555ئعزًبسح  )عهت اإلنزذبق  - أ

 .ثغبلخ رششيخ يجذئٗ - ة

. (يٍ أسثغ َغخ )ئعزًبسح انًؼهٕيبد  - د

. ئلشاس ٔنٗ األيش - س

 



 

 

 

ثؼذ ئخغبس انغبنت ثزششيخ اإلنزذبق ثبكهيخ يمٕو انغبنت ثبنزٕجّ ئنٗ يكزت شئٌٕ انغالة ثبنكهيخ إلرًبو ئجشاءاد 

 جُيخ يشح ٔادذح 2500كًب يذفغ انشعٕو انذساعيخ انغبثمخ، ثبالضبفخ ئنٗ رنك يزى رذظيم يجهغ . انزمذيى انغبثك ركشْب

.  12/8/2009ثزبسيخ  (398)فٗ انؼبو األٔل عجمًب نمشاس يجهظ انجبيؼخ ثجهغزّ سلى 

: تاننسثه نهطالب انىافدين .3

يزى لجٕنٓى ػٍ عشيك اإلداسح انؼبيخ نهٕافذيٍ ثبنمبْشح ٔػُذ رششذيٓى ئنٗ انكهيخ يمٕو انغالة ثغذاد انشعٕو انًمشسح 

: ػهٗ انُذٕ انزبنٗ

.  جُيّ سعٕو دساعيخ150 -

 . جُيّ كشف عج10ٗ -

 .(يشح ٔادذح ) جُيّ ئعزشنيُٗ سعى ليذ 1500 -

 . جُيّ ئعزشنيُٗ سعٕو دساعيخ1500 -



 

 

 

 :ثانيًا نظاو اندراسح

رجذأ انذساعخ فٗ انغجذ انضبنش يٍ شٓش عجزًجش ٔرغزًش نًذح صالصيٍ أعجٕػيًب ٔركٌٕ ػغهّ َظف انغُّ نًذح أعجٕػيٍ 

ٔفمًب نهًٕػذ انزٖ يذذدِ يجهظ انجبيؼخ ٔيذح انذساعّ خًظ عُٕاد يٕصػخ ػهٗ ػشش فظٕل دساعيخ يذظم ثؼذْب 

 انغبنت ػهٗ دسجّ انجكبنٕسيٕط فٗ انؼهٕو انظيذنيخ ثششط ئجزيبصِ ثُجبح انشخظّ انذٔنيخ نميبدح انذبعت األنٗ

(ICDL) أٔ يبيمبثهٓب يٍ انشٓبداد االخشٖ ٔال يًُخ شٓبدح انجكبنٕسيٕط ئال ثؼذ ئجزيبصِ نًششٔع انزخشط ٔانزذسيت 

. ثُجبح

: ثانثًا تحىيالخ انطالب

: انطالب انمستجدين .1

اعزالو ٔدظش عهجبد انزذٕيم ػٍ عشيك يكزت انزذٕيم انًشكضٖ ثبنجبيؼّ ٔرنك اثزذاءا يٍ أل شٓش اػغغظ -  

. دزٗ َٓبيّ شٓش اكزٕثش يٍ كم ػبو

انغالة انًغزجذيٍ انجذد ٔانًششذيٍ نهكهيبد يزى رذٕيهٓى أٔ رؼذيم رششيذٓى ػٍ عشيك االَزشَذ ٔٔفمب نى يمشسِ -  

. انًجهظ االػهٗ نهجبيؼبد

: (انطالب انقدامى)نقم انقيد  .2

انغالة انًميذٌٔ ثأيخ فشلّ دساعيّ ٔيضٗ ػهٗ دظٕنٓى ػهٗ انضبَٕيّ انؼبيّ ػبو جبيؼٗ ػهٗ االلم ٔيشغجٌٕ فٗ 

َمم انميذ نكهيبد أخشٖ غيش يُبظشِ يشزشط اٌ يكَٕٕا يغزٕفيٍ انششٔط انًإْهّ نهمجٕل ٔانذذ االدَٗ انزٖ رى لجٕنّ 

. عُخ دظٕنٓى ػهٗ انضبَٕيّ فٗ انكهيبد انشاغجيٍ فيٓب ثبنجبيؼّ ٔاٌ يكَٕٕا يٍ اثُبء انششليّ أ انزٕصيغ انجغشافٗ

: انتحىيم نهفرقح االعهى .3

: انزذٕيم ثيٍ انكهيبد انًزُبظشِ فٗ انغُٕاد انذساعيّ االػهٗ يٍ انفشلّ االٔنٗ أ االػذاديّ ٔفمب نالرٗ

 ّانزذٕيم يشكضٖ ػهٗ يغزٕٖ انجبيؼ .

 اٌ يكٌٕ انغبنت َبجذب ٔيُمٕال نفشلّ اػهٗ فٗ انكهيّ انًذٕل يُٓب .

  ٍيٍ ػذد انغالة انًميذيٍ ثبنفشلّ انًغهٕة انزذٕيم انيّ% 20اال رضيذ َغجخ انًذٕنيٍ ػ .

 اٌ ركٌٕ االٔنٕيّ يٍ ثيٍ انًزمذييٍ نهغالة انذبطهيٍ ػهٗ اػهٗ يجبييغ .

 ٗيشاػبح لٕاػذ انزٕصيغ انجغشاف .



 

 

 

: ويجة مراعاج االتى عند انتحىيم

. ػذو لجٕل رذٕيم عالة انفشلخ انُٓبيخ .1

. ػذو لجٕل رذٕيم انغالة يٍ انخبسط ديش آَى يؼزجشٔا يفظٕنيٍ يٍ انذاخم ٔغيش يميذيٍ .2

ال يزى رذٕيم فشق اػهٗ يٍ كهيخ انظيذنخ جبيؼخ عُغب ٔكهيبد انظيذنخ انزٗ ثٓب فشلخ اػذاديخ ٔرنك  .3

. نالخزالف انكجيش فٗ انهٕائخ أ انخغظ انذساعيخ

سئيظ انجبيؼّ أٔ يًٍ يُٕة ػُّ ايب كبَذ جٓخ انزذٕيم كًب / د.ال يؼزجش انغبنت يذٕال لجم االػزًبد يٍ أ .4

. ال يغًخ نٓى ثبالَزظبو فٗ انذساعّ أ عذاد انشعٕو أ اعزخشاط كبسَيٓبد اال ثؼذ اػزًبد رذٕيهٓى

ػًيذ انكهيخ ٔٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانغالة ْى اانًُبط ثًٓب ػًم انالصو الجشاء انًمبطبد انؼهًيّ  .5

. نهغالة انًذٕنيٍ ثبنزُغيك يغ سؤعبء االلغبو انًؼُيّ

رخغش االداسِ انؼبيّ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانغالة ثجيبٌ شٓشٖ يزضًُب اعًبء ٔثيبَبد انغالة انًذٕنيٍ أ  .6

. انًُمٕل ليذْى يٍ ٔانٗ انكهيخ

يإخز فٗ االػزجبس ػذو لجٕل يهفبد انغالة انًذٕنيٍ انًغزجذيٍ اال ثؼذ انزأكذ يٍ يٕافمخ يكزت انزُغيك  .7

. ػهٗ انزذٕيم

   

  

 


