األكبديًيَّت انًهنيَّت نهًؼهًين يركز تًيُّز يحهّي وإقهيًي
ودوني ،يضًن جىدة ينظىيت انتنًيت انًهنيَّت انًُضتذايت،
ألػضبء هيئت انتؼهيى ،بشراكت فبػهت يغ كهيبث انتربيت
وانًذارس وانًؤصَّضبث األخري راث انصهت.

إجراءات إعتماد المراجعين الخارجيين
 -ششٔط ٔيتطهجبد إػتًبد انًشاجغ انخبسجي ٔانشسٕو انًقشسح .

-

انًستُذاد انًطهٕثخ في يهف االػتًبد .
يٕاػيذ ثذء ٔاَتٓبء تسجيم انجيبَبد ػهي انًٕقغ االنكتشَٔي .
يٕاػيذ تسهيى يهفبد انتقذو نالػتًبد .
تشكيم نجُخ نفحص يهفبد انتقذو نالػتًبد يٍ خالل انًختصيٍ ثبألكبديًيخ ٔفشٔػٓب في
ضٕء انششٔط ٔانًتطهجبد انًؼهُخ .
إخطبس يٍ استٕفي انششٔط ٔانًتطهجبد ثًٕػذ ثذء انذٔسح انتذسيجيخ انخبصخ ثئػذاد
ٔتأْيم انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ ٔ ،رنك ػٍ طشيق انجشيذ اإلنكتشَٔي نهًتقذو أٔ انًٕقغ
االنكتشَٔي نألكبديًيخ .
إخطبس يٍ اجتبص انذٔسح انتذسيجيخ ثًٕػذ انًقبثهخ انشخصيخ ٔيتطهجبتٓب ػٍ طشيق انجشيذ
اإلنكتشَٔي نهًتقذو أٔ انًٕقغ اإلنكتشَٔي نألكبديًيخ .
إسسبل ثيبَبد يٍ اجتبصٔا انًقبثهخ نإلداسح انؼبيخ نهتشاخيص إلَٓبء إجشاءاد انتشاخيص
انخبصخ ثٓى ٔطجبػخ شٓبداد االػتًبد .
تتٕني اإلداسح انؼبيخ نًشكض انًؼهٕيبد إسسبل ثيبَبد يٍ إجتبصٔا إجشاءاد االػتًبد
نفشٔع األكبديًيخ ٔانجٓبد انًؼُيخ نجذء االستؼبَخ ثٓى في انًيذاٌ .
َشش أسًبء انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ انًؼتًذيٍ ػهي يٕقغ األكبديًيخ ثؼذ إدساجٓب ػهي قبػذح
انجيبَبد .
حصش يٍ نى يجتبصٔا إجشاءاد االػتًبد ٔتحذيذ انششٔط ٔانًتطهجبد انالصيخ الستئُبف
إجشاءاد اػتًبدْى ٔفق يب تقشسِ إداسح انكبديًيخ (ػهي أٌ يكٌٕ رنك يغ انًتقذييٍ
نالػتًبد كمراجعين خارجيين في الدورة التالية عمي األقل ) .
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شروط ويتطهببث إػتًبد انًراجؼين انخبرجيين
انًرحهت األوني ( :انشروط ويهف انتقذو نالػتًبد )
 -1انشروط :
 يٍ انؼبيهيٍ ثبنجٓبد انتبنيخ  ( :انتشثيخ ٔانتؼهيى  ،األصْش انششيف  ،انجبيؼبد انًصشيخ ،انًشاكض انجحخيخ ) .
 يؤْم ػبني تشثٕي  ،أٔ يؤْم ػبل ثبالضبفخ إني دثهٕو أٔ تأْيم تشثٕي . انًستٕي انٕظيفي " يؼهى أٔل أ " ػهي األقم . انًستٕي انٕظيفي " يؼهى أٔل " نهحبصهيٍ ػهي انًبجستيش أٔ انذكتٕساِ . ال يضيذ انسٍ ػٍ  75ػبيبً . انحصٕل ػهي دٔساد في يجبل انحبست اآلني ال تقم ػٍ  03سبػخ تذسيجيخ  ،أٔانحصٕل ػهي انشخصخ انذٔنيخ نقيبدح انحبست اآلني يؼتًذح يٍ انجٓبد انتي تقشْب
األكبديًيخ .
 يٍ يتى اػتًبدِ كًشاجغ خبسجي ال يًبسط انؼًم كًذسة خالل فتشِ ػًهّ ثبنًشاجؼخانخبسجيخ .
 -2يحتىيبث انًهف :
 سيشح راتيخ تحتٕي ػهي ػذد ( )2صٕسح شخصيخ حذيخخ . صٕسح يؼتًذِ طجق األصم يٍ انًؤْم انتشثٕي . صحيفخ أحٕال إنكتشَٔيخ حذيخخ ٔيؼتًذح .صٕسح طجق األصم يٍ يؤْم انًبجستيش أٔانذكتٕساِ .
 صٕسح يٍ ثطبقخ انشقى انقٕيي . صٕسح طجق األصم يٍ شٓبداد دٔساد انحبست اآلني أٔ شٓبدح انشخصخ انذٔنيخ نقيبدحانحبست اآلني يٍ انجٓبد انًؼتًذح ثبألكبديًيخ .
 صٕس إفبداد أٔ شٓبداد يؼتًذح تتؼهق ثبنتًُيخ انًُٓيخ ( يؤتًشاد  ،ثحٕث فؼم ،دساسبد ػهًيخ  ،ثشايج تذسيجيخ ٔ ،سش ػًم َ ،ذٔاد . )........
 يهحىظت يتى تقذيى انًضتنذاث نالطالع ػهيهب ػنذ تقذيى انًهف .
انًرحهت انثبنيت  ( :دورة إػذاد انًراجغ انخبرجي ) .
 حضٕس ٔاجتيبص دٔسح تذسيجيخ ال تقم ػٍ  23سبػخ يٍ األكبديًيخ انًُٓيخ نهًؼهًيٍ فيإػذاد انًشاجؼيٍ انخبسجييٍ ٔتًُيخ يٓبساتٓى انفُيخ ٔانتقُيخ في يجبل انًشاجؼخ انخبسجيخ
.
انًشحهخ انخبنخخ  ( :اختجبس إنكتشَٔي ٔيقبثهخ شخصيخ )
 حضٕس ٔاجتيبص اختجبس انحبست االني ٔكزنك انُظبو االنكتشَٔي نهًشاجؼخ انخبسجيخٔيٕقغ االكبديًيخ انًُٓيخ نهًؼهًيٍ ٔيٓبساد انًشاجؼخ انخبسجيخ .
 حضٕس ٔاجتيبص انًقبثهخ انشخصيخ . -يتى اػتًبد انًشاجغ انزي حصم ػهي يبال يقم ػٍ  % 57يٍ يجًٕع انتقيًبد .
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تجذيذ إػتًبد انًراجؼين انخبرجيين
 نفش شروط ويتطهببث اػتًبد انًراجغ انخبرجي انضببقت " يبػذا دورة إػذاد انًراجغ انخبرجي " ويضبف
إنيهب :

 يًبسسخ انًشاجؼخ انخبسجيخ نًكَٕبد يُظٕيخ انتًُيخ انًُٓيخ ثحذ أدَي (َ )23شبطًبخالل فتشح اػتًبدِ ( 0سُٕاد) ٔتقذيى انًستُذاد انذانخ ػهي رنك .
 انحصٕل ػهي دٔسح تُشيطيخ حٕل ضًبٌ جٕدح يُظٕيخ انتًُيخ انًُٓيخ .

 تقذيى ثحج حٕل يؼٕقبد انًشاجؼخ انخبسجيخ ٔيقتشحبد تحسيُٓب  ،يطجقبً ثحخّ ػهيانفشع انتبثغ نّ انًشاجغ انخبسجي .
يتى ترشيح انًراجغ انخبرجي ين قبم األكبديًيت كرئيش نفريق انًراجؼت انخبرجيت في انحبالث انتبنيت -:

 -انًٓبساد انفُيخ في إػذاد تقبسيش انًشاجؼخ انخبسجيخ .

 انتقبسيش انفُيخ انتي يؼذْب تؤدي إني تطٕيش يُظٕيخ انتًُيخ انًُٓيخ ثبألكبديًيخ ٔفشٔػٓب . -إحجبد انكفبءح خالل حالث صيبساد إػتًبد نًشاكض انتًُيخ انًُٓيخ .

 انتٕاصم اإلنكتشَٔي انًستًش يغ االكبديًيخ انًُٓيخ نهًهؼًيٍ ٔتطٕيش انزاد ٔانؼالقبدانطيجخ يغ انضيالء .
في حبنت االصتفضبر يتى انتىاصم يغ انفرع انتببغ نه انًتقذو نالػتًبد أو ترصم انًراصالث
ببصى انضيذ األصتبر انذكتىر يذير األكبديًيت انًهنيت نهًؼهًين أو ين خالل انًىقغ االنكتروني
نهًراجؼين انخبرجيين
reiewers@pat.edu.eg
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