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 البيانات يف نظام فارسإدخال ات إرشاد

 

 :املؤهالت العلمية  ▪

 جديد . الرفع من  هعدم وجودويف حال , هل مت احلصول عليه ر مؤأخمن وجود  أواًل  كدالتأ -

 شهادة املؤهل ( وكامل البيانات .  مرفق )كد من إضافة التأ -

ويف حالة الرفض االطالع على السبب  والرفع ,  بعد الرفع يف نظام فارس لمياملؤهل العمراجعة طلب اعتماد  -

 من جديد . 

 .بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية  منصة )بياناتي الوظيفية(مع  املوجود يف نظام فارس ة املؤهلمطابق -
 

 :الدورات التدريبية ▪

دروات صفحة التظهر تلقائي يف هـ 25/09/1443تاريخ حتى معهد اإلدارة العامة وبرامج إثرائي املنفذة  برامج -

 جديد .الرفع من ا هعدم وجودويف حال  ,س ة يف نظام فارالتدريبي

 كل دورة على حدة .  بطلب مستقل (دروة التدريبيةشهادة ال مرفق )كد من إضافة التأ -

 .يوم واحد ( س ملدة ) سب يف نظام فارمجيع برامج إثرائي حتت -

 . دروة شهادة اليف  لمدونمطابق لجري خ باهلالتاريدخل ي -

 لسهولة البحث عن موضوع الربنامج وضع عالمة )% ( قبل اسم الربنامج مثال : -

 .) %التعامل ( تظهر مجيع مسميات الربامج اليت حتوي على كلمة التعامل ثم يتم اختيار املوضوع املناسب    

, ويف حالة الرفض االطالع على السبب  لتدريبية  بعد الرفع يف نظام فارس رات دومراجعة طلب اعتماد ال  -

 ديد . والرفع من ج
 

 :ساعات العمل التطوعي  ▪

لكافة  للعمل التطوعي املنصة الوطنيةمن فقط  الصادرة  هي  يف نظام فارساملعتمدة  الشهادات التطوعية  -

 غريها . ارة التعليم أو زمن و سواءالفرص التطوعية 

 . هادة التطوعة ( كامال بدون اختصار كما هو مدون يف شاجلهاسم  -اسم الفرصة ) كد من كتابة التأ -

 شهادة التطوع . يف  لمدونمطابق ل يالديخ باملالتاريدخل ي -

 على حدة .  فرصةكل  بطلب مستقل (ة التطوعية الفرصشهادة  مرفق )كد من إضافة التأ -

 . على باركود الشهادةأن حتتوي  جيب -

 ( اإلجناز شهادة  -الفرص التطوعية سجل  - امةتطوع العشهادة ال كل من : ) تقبلال  -

, ويف حالة الرفض االطالع على السبب  والرفع بعد الرفع يف نظام فارس العمل التطوعي مراجعة طلب اعتماد  -

 من جديد .
 

 
 :على الرابط  خطوات اإلدخال يف نظام فارس مجيع       
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