سياسات القبول بالمعهد
تللللل الت لللللي
للللل
تتمثلللللس سياسلللللات القبلللللول بالمعهلللللد لللللم ابتلللللم ا لت لللللا للللل
ال و ي و بقا لل د األدنم للمجموع المعل .
أو  -الطلللللللللين الماللللللللل ي ال االلللللللللي للللللللللم الثانو للللللللل العا للللللللل  -1 2016شلللللللللعب
لوم ال اس  -ابع ت ي رقم  7/274المؤهيت التي تقبلها:-
* تقبللللس ال االللللي لللللم الثانو لللل العا لللل لمللللي ر ادلللل و للللا عادلهللللا لللل ال للللهادات
الع بي واألج بي .
2شلللللعب نملللللم المعلو لللللات ا دار للللل  -لللللابع ت لللللي رقلللللم  3/276الملللللؤهيت التللللليتقبلها:-
* تقبلللللس ال االلللللي للللللم الثانو للللل العا للللل بق لللللميها ا دبلللللم – العلملللللي و لللللا عادلهلللللا
ال هادات الع بي واألج بي .
3شللللللللعب ا دارا و الم اسللللللللب  -للللللللابع ت للللللللي رقللللللللم  5/275المللللللللؤهيت التلللللللليتقبلها:-
* تقبلللللس ال االلللللي للللللم الثانو للللل العا للللل بق لللللميها ا دبلللللم – العلملللللي و لللللا عادلهلللللا
ال هادات الع بي واألج بي .
لللللللتم الت لللللللاقهم أو ت لللللللو لهم ب ق لللللللام
التيللللللل اللللللل ي
ثانيلللللللا  -الطلللللللين الوا لللللللد
للللللل التقلللللللدم بللللللل وراقهم للللللللم ا دارا العا للللللل لقبلللللللول و للللللل الطلللللللين
المعهلللللللد للللللل
ها.
الوا د ي الموا يد المعل
ا دارا الع ا لللللللل لقبللللللللول و لللللللل الطللللللللين الوا للللللللد الع للللللللوا  97 -ش الجمهور لللللللل –
وسط البلد – القاه ا
:سياسات الت و س
تتمثلللللللس سياسلللللللات الت و لللللللس بالمعهلللللللد لللللللم ابتلللللللم قبلللللللول الت لللللللو يت للللللل المعاهلللللللد /
ال ليللللللات الم للللللال ا للللللتم مللللللس قاالللللل لميلللللل للطاللللللل الم للللللول لللللل لللللليل لج لللللل
المقاالللللللات ب لللللللس ق لللللللم و تمادهلللللللا للللللل وتارا التعلللللللليم العلللللللالم بمع للللللل دارا المعهلللللللد
و للللللت سللللللتيلاد الطاللللللل ال للللللد األدنللللللم بللللللالقبول بالمعهللللللد العللللللالم لله دسلللللل بال لللللل و
سللللل االلللللول الطاللللللل لللللللم الثانو لللللل العا للللل أو للللللا عادلهللللللا با دللللللا لللللللم أ للللللو
الطال ناج ا ً بالجه ال اغ م الت و س ها.
قبللللللول الت للللللو يت لللللل الم عاهللللللد  /ال ليللللللات التيلللللل للللللال ا ب لللللل سللللللتيلاد ال للللللد
األدنلللللللم للقبلللللللول بالمعهلللللللد العلللللللالم لله دسللللللل بال للللللل و سللللللل االللللللول الطالللللللل للللللللم
الثانو العا أو ا عادلها .
الملالللللللولي بتيللللللل سلللللللب تللللللل د بم لعلللللللدم ليلللللللاقتهم
قبلللللللول لللللللين ال ليلللللللات الع للللللل
.
الطبي لل ياا الع
وقللللللع ليلللللل لللللل
و للللللم جميللللللع األ اللللللوال لللللللم الطاللللللل جتيللللللات ال لللللل الطبللللللم اللللللل
ا دارا الطبي بالمعهد.

:الما و ات الدراسي
 : 2016/ 2015الماللللل و ات الدراسلللللي الم لللللت ق للللللم الطلللللين الماللللل ي لللللم
العام الجا عي ال عب
لادات.
–الما و ات المبي سابقا بدو أ
–ت لللللدد الماللللل و ات للللللم ق لللللطي – الق لللللط ا ول  %60للللل الماللللل و ات لللللي
بدا اللاس الدراسي ا ول.
–الق ط الثاني  %40الما و ات ي بدا اللاس الدراسي الثاني.
نجاح الطال .
ل ول قيم الما و ات ثابت دو أ ت ادا ب
الخد ات التم تقد ها دارا شئو الطين للطين
 1ستخ اج طابات التدر .للللللدد الطاللللللل سللللللم ال لللللل ب أو الهيئلللللل التللللللي سلللللليقوم بالتللللللدر لللللللد ها لللللليل األجللللللاتا
الالللللليلي وتعللللللد دارا شللللللئو الطللللللين طللللللان التللللللدر و عتمللللللد و لللللللم للطاللللللل للللللور
لللللللم الطاللللللل للللللادا التللللللدر لم للللللئول الل قلللللل
لبلللللل وبعللللللد نتهللللللاد تلللللل ا التللللللدر
اللللللس لللللللم جميللللللع للللللادات تدر بلللللل
دا لللللل بمللللللل الطاللللللل وبعللللللد تخلللللل ج ال طاللللللل
المود بالمل ع شهادات تخ ج .
 2ستخ اج شهادات القيد باللت الع بي والمت جم .لللللللدد الطالللللللل الجهللللللل المطللللللللون لهلللللللا شلللللللهادا القيلللللللد و لللللللدد الطالللللللل رسلللللللم 10
ج يهللللللللات رسللللللللوم سللللللللتخ اج شللللللللهادا القيللللللللد بالخ لللللللل و اللللللللس لللللللللم الللللللللد تات
المطلوبللللللل لل للللللله ادا وتعلللللللد دارا شلللللللئو الطلللللللين شلللللللهادا القيلللللللد وتعتملللللللدها للللللل وتارا
التعلللللليم العلللللالم بخلللللاتم شلللللعار الجمهور للللل و ت للللللم للطالللللل بال ارنيللللل لللللم و لللللد غا تللللل
 6أ لللللام و لللللم االللللل رغبللللل الطالللللل لللللم ال الللللول للللللم شلللللهادا قيلللللد ت جمللللل باللتللللل
ا نجلي للللللل خطللللللل الطالللللللل شلللللللئو الطلللللللين ب سلللللللم بتابللللللل للللللللم أ لللللللو طابقلللللللا
لإلسم الوارد بجوات ال ل .
 3تماد بطاقات ال قم القو ي.توجلللللل الطاللللللل لل للللللجس المللللللدني التللللللابع للللللل
للللللد بلللللللو( الطاللللللل سلللللل  16سلللللل
لل الللللللول للللللللم سلللللللتمارا الللللللل قم القلللللللو ي و ملللللللل الطالللللللل ا سلللللللتمارا بخلللللللط وادللللللل
بالبيانلللللللات الاللللللل ي ت للللللللم ا سلللللللتمارا دارا شلللللللئو الطلللللللين للم اجعللللللل و ا تملللللللاد
ثللللللم تمادهللللللا بخللللللاتم شللللللعارالجمهور لللللل وتارا التعللللللليم العللللللالي للللللم و للللللد غا تلللللل
 6أ للللللام ت للللللللم الطالللللللل ا سللللللتمارا ختو للللللل بموجللللللل ال ارنيلللللل و توجللللللل لمالللللللل
األاللللللللوال المدنيلللللللل نهللللللللاد ا جلللللللل ادات المطلوبلللللللل وبمجلللللللل د االلللللللول الطاللللللللل لللللللللم
البطاقلللللل ال خاللللللي قللللللوم بتاللللللو ها اللللللورا دللللللوئي و للللللتم ت للللللليمها دارا شللللللئو
الطين دا ها بالمل .
4ت جيس تج يد الطين ال بور الما ي .قللللللوم ب ا للللللار نمللللللو ج 6ج للللللد
للللللد بلللللللو( الطاللللللل المالللللل سلللللل  20سلللللل
التللللللابع للللللل بموجلللللل البطاقلللللل ال خاللللللي و لللللللم
لللللل للللللدون التج يللللللد بق للللللم ال لللللل
نملللللللو ج 6ج لللللللد لم لللللللئول الل قللللللل لي للللللل ب ملللللللو ج  2ج لللللللد ا الللللللورا البطاقللللللل

ال خاللللللي و قللللللوم
ع وتارا الد اع.

للللللئول التج يللللللد بالمعهللللللد ب تخللللللا جلللللل ادات ت جيللللللس تج يللللللد الطللللللين

