إجراءات القثىل والتخرج في ترامج تدرية هيىمان رستارت
يؼتًذ انقجىل في ثشايح هيىيبٌ سستبسد ػهى ػذح يؼبييش تخص انًتقذو نهًشبسكخ فيهب وقذ وع انًدهس انؼهًي
ثبنتىافق يغ
انهيئبد انذونيخ انًصذسح نهشهبداد وانًؼتًذح نخشيدي انجشايح انتذسيجيخ ثطشيقخ ال تحشو أحذا حق انتذسيت
ويكىٌ يتبحب ألكثش
يٍ فئخ ويٍ اهى انًؼبييش وطشق تىصيغ َست انًقبػذ:
ووًال :تىزيع وسة المقاعد


 %80من المماعد فً البرامج تخصص لخرٌجً الجامعات ،وتمسم مماعد الخرٌجٌن الى نسب حسب
البرنامج.
o

فً حال كان البرنامج التدرٌبً ذو طابع لانونً:
ٌخصص  %50من المماعد لخرٌجً الحموق والعلوم السٌاسٌة والمانون الدولً
والعلوم االجتماعٌة...

o

فً حال كان البرنامج التدرٌبً ذو طابع اداري :
خصص  %50من المماعد لخرٌجً االلتصاد والتجارة وإدارة االعمال والمعاهد
المصرفٌة واإلدارٌة...



 %10من المماعد مخصصة لطالب الجامعات الذٌن لم ٌستطٌعوا تكملة دراستهم الجامعٌة بسبب
األوضاع الراهنة فً البالد.



 %10مخصصة للطالب الذٌن لم تسمح لهم الفرصة فً بالدهم لدخول الجامعات وتدرس معدالت
شهاداتهم الثانوٌة
ولكل برنامج ٌحدد معدل لمبول الطالب فٌها.

ويحق ألصحبة انًهٍ وانخجشاد انتقذو نهجشايح يثم يذساء انًؤسسبد وسؤسبء انًُظًبد وغيشهى..

اويا ًال :آلية القثىل
لخريجي الجامعات :


صورة عن شهادته الجامعٌة ،مصدلة التخرج.



صورة عن بطالته الشخصٌة او جواز السفر.



صورة شخصٌة رسمٌة.



سٌرة ذاتٌة .

للطالب الجامعييه :


صورة عن وصل تسجٌل الجامعة،بطالة الجامعة.



صورة عن بطالته الشخصٌة او جواز السفر.



صورة شخصٌة رسمٌة.



سٌرة ذاتٌة .

لمه لم يستطع اولتحاق :


صورة عن شهاداته الثانوٌة ومعدله الدراسً.



صورة عن بطالته الشخصٌة او جواز السفر.



صورة شخصٌة رسمٌة.



سٌرة ذاتٌة .

وصحاب المهه والخثرات :


صورة عن شهادة الخبرة او المولع الوظٌفً له.



خطاب رسمً من الهٌئة العامل بها .



صورة عن بطالته الشخصٌة او جواز السفر.



صورة شخصٌة رسمٌة.



سٌرة ذاتٌة .

طريقة القثىل
يتى انتقذيى أوال نكم ثشَبيح يٍ خالل انًىقغ االنكتشوَي وتؼجئخ ًَبرج انجيبَبد انخبصخ ثكم ثشَبيح يقىو قسى
دساسخ انطهجبد وانًشاسالد ثًشاسهخ انًتقذييٍ حست انًؤهالد انًذخهخ نهى وطهت انًستُذاد وانثجىتيبد
انخبصخ ثهى ( انًزكىسح أػالِ)
يتى دساستهب يٍ قسى انطهجبد ،وفي حبل انًىافقخ ػهيهى تتى يشاسهتهى الكًبل إخشاءاد انتسديم .


اننا نهتم كثٌرا فً منظمة هٌومان رستارت بالتوافك مع شركاؤنا من هٌئات اكادٌمٌة ومهنٌة و اعتبارٌة
ان ٌكون المستفٌد من برامجنا والشهادات واالعتمادات مستحك لها وٌتمتع بمعاٌٌر شخصٌة وعلمٌة



لٌس لدٌنا نظام التعلٌم عن بعد ألي برنامج من برامجنا ،والحضور وتحمٌك  %70من ساعات البرنامج
شرط أساسً لٌتم االعتماد ومنح الشهادة.



فً كل برنامج ٌتم تمٌٌم المشتركٌن من خالل مرالبً جودة البرنامج ،أسس التمٌٌم لكل مشترن هً
حضوره وتفاعله
مع المدرب واداءه فً الورش العملٌة ان وجدت و تمٌٌم رسالة البحث الخاصة به.

