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 وزٌر الترتٍح الىطىٍح والتكىٌه المهىً والتعلٍم العالً والثحث العلمً

 الىاطك الرسمً تاسم الحكىمح

 الرتاط
وجعل تحذ سىٌح الملفاخ العالقح طالثح تت  الم  وىار ق تاب الح  تحتجا  على إلااالذٌذ تج   المىضىع:

 .0202 شهادٌحالمرجعٍح لامتحاواخ اإل األطروت الوفراد الىزارج تاوتخاتاخ اللجان الثىائٍح

 تحٍح وساما، وتعذ،
 ؼًٕيٙانانسك فٙ انزؼهٛى انذ٘ ٚؼزفّ لطبع انزؼهٛى َزٛدخ يخططبد يززبنٛخ اطزٓذفذ  فٙ ظم رظبػذ االززدبخبد ٔرفبلى االززمبٌ

دارٚخ ٔاالخزًبػٛخ نُظبء ٔرخبل ٔضبع انًُٓٛخ ٔاإلاألؼهمخ ثًضبيٍٛ رذثٛز انمطبع أٔ انززاخؼٛخ انًز انمٕاٍَٛ ٔانًزاطٛى ، ػجز رًزٚززّيدبَٛٔ

 :ٚهٙ ٚؤطفُب انظٛذ انٕسٚز رظدٛم يب ،هٛىانزؼ

يظؤٔل يطبنجزُب انظزٚسخ ٔانًزكزرح ثفزر زٕار زمٛمٙ خبد ٔٙ ٔاالخزًبػٙ يُذ أسٚذ يٍ طُخ رغى إغالق ثبة انسٕار انمطبػ .2

 ؛ٔإطزارَب ػهٗ يأطظخ آنٛبرّ

، يًب ٚؼًك أسيبد انًُظٕيخ ٔفٙ يمذيزٓب إْذار انشيٍ انزؼهًٛٛخٚدٛت ػهٗ اَزظبراد انشغٛهخ انذ٘ ًسزٕٖ انيٍ  انسٕار إفزاؽ .0

ٚسزم يزارت يزأخزح فٙ طبئز انزظُٛفبد ٔانًؤشزاد  ٚذفغ انزؼهٛى انؼًٕيٙ إنٗ اإلفالص ػهًب أٌ َظبيُب انزؼهًٛٙٔ، انًذرطٙ

 ؛ذٔنٛخان

انفئبد انزؼهًٛٛخ انًفزٕزخ انزٙ رخٕضٓب  ززدبخبدفٙ ظم ردبْم ٔسارركى نالدَٗ أل٘ زٕار غٛبة انشزٔط انًٕضٕػٛخ فٙ زذْب األ .3

ٔفك  ،ٌٔ إلظبءد ،ًؼٍُٛٛٙ إشزان انيًب ٚفبلى ٔٚؼًك أػطبة ٔاسيبد انزؼهٛى انؼًٕيٙ، ػهًب أٌ انزفبٔع انًظؤٔل ٚمزض

 انًزخؼٛبد انذطزٕرٚخ ٔانمبََٕٛخ ضًبَب نهشفبفٛخ ٔانٕضٕذ يغ َظبء ٔرخبل انزؼهٛى ٔيغ انًغبرثخ فٙ لضبٚب انزؼهٛى انؼًٕيٙ انذ٘

 ؛ٚأرٙ ػهٗ رأص األٔنٕٚبد.. ٚدت أٌ

 ؛...رفبطٛهٓب رأخز اإلػالٌ ػٍنٗ إضبفخ إلثباالطزسمبلبد انًُٓٛخ انًمجهخ إنٗ ٗ َفزاد٘ نٕسارح انززثٛخ نٛظم ززانزذثٛز االاطزًزار  .4

 ؛برشٚذ انًُظٕيخ إرثبكخبطخ ثباليزسبَبد اإلشٓبدٚخ يزخؼٛخ أطز  ئخزاجث يزح أخزٖ االَفزاد .5

 :ـكى ثاػزجبرا نًب طجك ٔززطب ػهٗ يظهسخ ثهذَب فٙ االررمبء ثبنًُظٕيخ فئَُب َطبنج

دٌٔ انسبخخ إنٗ دٌٔ رظٕٚف ٔال رزاخغ ٔفزر رفبٔع خذ٘ زٕل كبفخ انًهفبد انؼبنمخ انًزظهخ ثكم انفئبد ٔرفؼٛم االنزشايبد انظبثمخ  (2

دبر٘ فمذ ٔسارركى يؼبٚٛز انسٛبد ٔانًظذالٛخ خظٕطب فٙ انظٛبلبد االَزخبثٛخ انيًب ٚ انًُبضهخ ػهٗ انُمبثخرًزٚز رطبئم طهجٛخ 

 ؛انزسضٛز نٓب

انًُظٕيخ ردُجب إلػبدح إَزبج انزدبرة اإلطالزٛخ انفبشهخ ٔيٍ أخم يُظٕيخ رؼهًٛٛخ ػًٕيٛخ يٕزذح انزفبٔع اندذ٘ زٕل إطالذ  (0

ٔانزذثٛز انًفٕع  يدبَٛخ رٕفز شزٔط اندٕدح نهدًٛغ يٍ األٔنٙ إنٗ انؼبنٙ ػجز انززاخغ ػٍ انمبٌَٕ اإلطبر ٔانزؼبلذ ٔانًُبٔنخ

 ؛" ٔغٛزْبانشزاكخ يغ اندًؼٛبد"ٔ

انًفزٔع زفبظب ػهٗ انسٛبد اإلٚدبثٙ ثٛز فٙ إرادح رخبل َٔظبء انزؼهٛى ػاللخ ثبالَزخبثبد انًُٓٛخ انًمجهخ انكف ػٍ يسبٔالد انزأ (3

 ؛نٕسارركى

ً   0202شٓبدٚخ نظُخ ؼخ األطز انًزخؼٛخ ناليزسبَبد اإلضزٔرح يزاخ (4 ُخ ٔخؼهٓب يُظدًخ ٔيزٕافمخ يغ يب رى إَدبسِ فؼهٛب فٙ سٛ  ان

ثبر آانزمهٛض يٍ ثًخزهف اندٓبد ٔ نزاليٛذ ٔانزهًٛذادفٙ ظم انظزٔف اإلطزثُبئٛخ ثًب ٚضًٍ  ركبفؤ انفزص ثٍٛ ا انجزَبيح انذراطٙ

 انال ركبفؤ ثٍٛ انزؼهٛى انؼًٕيٙ ٔانزؼهٛى انخظٕطٙ.

 أطذق يشبػزَب، ٔانظالو. انظٛذ انٕسٚز، ٔرمجهٕا،
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