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 الشهادات املمنىحة وتىصيف اخلرجيني
 رر انذساعاخ انؼهٛا.ٚغؼٗ إنٗ ف، ٔفٙ انٕلد انسانًُٙٚر لغى ػهٕو انمشآٌ ٔانرشتٛح اإلعاليٛح شٓادج انثكانٕسٕٚط     

إٌ خشٚدٙ لغى ػهٕو انمشآٌ ٔانرشتٛح اإلعاليٛح ٚرًرؼٌٕ تكم انسمٕق ٔااليرٛاصاخ انرٙ ذؤْهٓى نهؼًم فٙ انًؤعغااخ     

انرؼهًٛٛح تكافح فشٔػٓا، ٔلذ أثثد انخشٚدإٌ خاذاسج فاٙ ػًهٓاى فاٙ انًاذاسط انرؼهًٛٛاح انراٙ ذماة فاٙ خذياح اإلَغااٌ             

ّٙ انًدرًغ، ٔذمذٚى انذسٔط انًرؼهمح ترخممٓى  ، تٓذف ذطٕٚش انؼًهٛح انرشتٕٚح فٙ انثهذ.ٔسل

 ٕٚصف خشٚح لغى ػهٕو انمشآٌ ٔانرشتٛح اإلعاليٛح تاٜذٙ:

ْٕ انخشٚح انز٘ أَٓٗ دساعرّ األكادًٚٛح فٙ لغى ػهٕو انمشآٌ ٔانرشتٛح اإلعاليٛح، ٔزمم ػهاٗ شآادج انثكاانٕسٕٚط،     

ح ٔانثمافح اإلعاليٛح انرٙ ذًّكُاّ ياٍ يًاسعاح انٕفاا ف     ٔانز٘ اكرغة فٙ دساعرّ سصٛذًا ال تأط تّ يٍ انًؼاسف انمشآَٛ

راخ انؼاللح ترخممّ تُداذ، كرذسٚظ يادج انرشتٛح اإلعاليٛح، كًا أٌ دساعرّ نهًإاد اإلَغااَٛح األخاشٖ كانهااح انؼشتٛاح      

ا األعاط ٔزمٕق اإلَغاٌ ٔأعظ انرشتٛح ٔغٛشْا ذدؼم يُّ سكٛضج ٚغرُذ ػهٛٓا انًدرًغ فٙ ذشتٛح خٛم صانر. ٔػهٗ ْز

 فئٌ خشٚح لغى ػهٕو انمشآٌ ٔانرشتٛح اإلعاليٛح ٚدة أٌ ٚرًرغ تانًؼاسف اٜذٛح:

ايرالن يؼهٕياخ ٔاعاؼح فاٙ انًدااالخ انرؼهًٛٛاح، ٔانماذسج ػهاٗ ستال ْازِ انًؼهٕيااخ األعاعاٛح تاانرطثٛك فاٙ انًدااالخ               

ازاح انراٙ ذًكُاّ ياٍ انثسا  لاًٍ انرخممااخ        انًخرهفح، ٔايرالكّ انًٓاسج فًٛا ٚرؼهك تاعرخذاو انٕعا م ٔاألخٓاضج انًر 

 انذُٚٛح انًخرهفح، ٔانرٙ ٚؼًم يٍ خالنٓا ػهٗ اإلعٓاو فٙ ذمذٚى انخذياخ انًًٓح نهًدرًغ ٔذطٕٚشِ.

 انخشٚدٌٕ تٍٛ انرأْٛم ٔانرٕفٛف

ُشكّهد فٙ انمغى ندُح يٍ األعاذزج األكفاء، ذؼُٗ تانرٕاصم يغ خشٚدٙ لغى ػهٕو انمشآٌ ٔانرشتٛح اإلعااليٛح فاٙ كهٛاح       

انرشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَٛح فٙ خايؼح انثمشج، ٔذأْٛهٓى يٍ خالل خًهح ياٍ انثاشايح ٔٔسػ انؼًام، كًاا ُذؼُاٗ تًاذ خغإس        

انًرًثم تانمطاػٍٛ انخاص ٔانؼاو ٔذغإٚمٓى إنٛاّ، األياش اناز٘ ياٍ شاأَّ أٌ       انرؼأٌ تٍٛ انطهثح انخشٚدٍٛ ٔعٕق انؼًم 

ُٚغٓى فٙ تُاء يدرًغ يرمذو ذشذكض ػهّٛ خًٛغ يؤعغاخ انذٔنح، نًٕاكثح انرطٕساخ انؼهًٛح ٔذسذٚ  انًؼهٕيااخ نهطهثاح،   

 ألخم ذطٕٚش لاتهٛاذٓى انرٙ ذخذو انثهذ.

 تشَايح انؼًم:

  انخشٚدٍٛ.ذؼشٚف انخشٚدٍٛ تهدُح يراتؼح 

 .ٍٛإػذاد لاػذج تٛاَاخ نهخشٚد 

 .انرٕاصم يغ انخشٚدٍٛ ٔإػاليٓى تأَشطح انمغى ٔاندايؼح، ػٍ طشٚك يٕالغ انرٕاصم االخرًاػٙ انراتؼح نهمغى 

 .ٍٛذٕفٛش تشايح انرؼهٛى انًغرًش ػٍ طشٚك إلايح دٔساخ ذذسٚثٛح نهخشٚد 
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  .ٍٛإلايح زفم عُٕ٘ نهخشٚد 

 ثم: اناشزالخ ٔانُاذٔاخ ٔغٛشْاا، ٔإػاالو انخاشٚدٍٛ ٔانساشص ػهاٗ يشااسكرٓى فاٙ          ذفؼٛم األَشطح االخرًاػٛح ي

 ْزِ األَشطح، نذًٕٚيح انرٕاصم تٍٛ انخشٚح ٔانمغى.

 ذفؼٛم دٔس انًغرفٛذ انُٓا ٙ يٍ انخشٚدٍٛ ٔانسشص ػهٗ يشاسكرٓى فٙ األَشطح االذٛح:

 ذذسٚة انطهثح فٙ أياكٍ انؼًم لثم انرخشج. .1

 األَشطح انطالتٛح. .2

 ش فشص ػًم نخشٚدٙ انمغى.ذٕفٛ .3

 انًغاًْح فٙ انسفم انغُٕ٘ نهخشٚدٍٛ. .4

 تشَايح إػذاد انطالب ٔانخشٚدٍٛ نغٕق انؼًم. .5

إػذاد اعرثٛاَاخ العرطالع سأ٘ انًؤعغاخ فٙ خشٚدٙ انمغى، نهٕلٕف ػهٗ يذٖ سلا انًؤعغاخ ػٍ يغارٕٖ   .6

 خشٚدٙ انمغى، ٔانؼًم ػهٗ ذطٕٚش أدا ٓى فٙ لٕء ْزِ االعرثٛاَاخ.

إػذاد اعرثٛاَاخ زٕل أَشاطح ندُاح انمغاى، ٔػًام ذسهٛام نٓازِ االعارثٛاَاخ نهرؼاشف ػهاٗ ياذٖ سلاا انخاشٚدٍٛ              .7

 فادذٓى، ٔذطٕٚش أداء انهدُح فٙ لٕء ْزِ االعرثٛاَاخ.ٔا ٔيؤعغاخ انؼًم انًخرهفح ػٍ ْزِ األَشطح

 كهح نٓى.اإلششاف ػهٗ انؼايهٍٛ تهدُح انمغى، ٔذٕخٛٓٓى ٔيراتؼح ذُفٛزْى نألػًال انًٕ .8

 َشاطاخ ندُح انمغى:

 صٚاسج تؼض انًذاسط فٙ يشكض انًسافظح َٕٔازٛٓا. .1

 صٚاسج تؼض انًؤعغاخ انؼهًٛح فٙ انثمشج، يثم انًكرثح انًشكضٚح، ٔاألياكٍ انذُٚٛح. .2

 إلايح األَشطح ٔانثشايح انؼهًٛح تانرؼأٌ يغ يؤعغاخ انذٔنح؛ نشفغ لذساخ انطهثح. .3

 نرٕفٛش فشص ػًم يُاعثح نهطهثح انخشٚدٍٛ. طهة انذػى يٍ انسكٕيح انًسهٛح .4

 االعرًشاس ترمذٚى انًؼهٕياخ ٔانخثشاخ نهطهثح انخشٚدٍٛ تؼذ انرٕفٛف. .5

 سػاٚح انطهثح انزٍٚ ٚشغثٌٕ تئكًال انذساعاخ انؼهٛا، ٔذمذٚى االعرشاساخ انؼهًٛح. .6

 

 

 

 انمغى س ٛظ

 نؼٛثٙ ػثاط لاعى .د.و.أ


