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òŠbána×bznÜa  

Application   
ÞàbÙÜbi@âýaO                                                                                                       عربي بخط واضح –نرجو آتابة االسم انجليزي   

Full Name /           
†þï¾a@„îŠbm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@óïå§aO@

Date of birth /                         Nationality/ 
@ò‹èbÕÜbi@çaíåÉÜa@@O   

   Address in Cairo /                                                                                                                                  @
çíÑïÝnÜa@âÔŠO                      Phone number /                                                                              

óÔbjÜa@âÔŠ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O                            @‹ÑÜa@ŒaíuO@
     ID number/                                 passport  number/

ðaŠ‡Üa@Þèü¾aO                                                                                                         Studies /            

@béi@×bznÜýa@kÌ‹m@>Üa@òŠì‡Üa@O                                                                                                                      Course of/

@ßb—îfia@âÔŠ@ì@„îŠbm@O@ @
Date & receipt number /  

 شروط  االلتحاق
مع و بأسبقية الحجزلمبلغ بالكامل قبل بداية الدورة بشهر الحجز و دفع ا.    المتقدمين األجانب اإللمام باللغة العربية آتابة و قراءة و محادثًةالدراسة الفنية باللغة العربية و علي  

 .إحضار صورة البطاقة الشخصية و عدد صورة واحدة لعمل الكارنية  
كامل حسب ميعاد آل دورةحتى وان آان قد  سدد الرسوم بال حتى ال يتم  استبعاده أو تأجيل دورته  بسبب  تخلفه عن حضوره المقابلةضرورة حضور الطالب المقابلة لمعرفة المواعيد  

جود أجازات قد تمت خالل الفترة السابقة لكلقد سجل فيها آما هو مدون بجدول مواعيد المقابلة للبرنامج الشهري للدورات وال يعتبر يوم المقابلة اليوم الفعلي لبدء الدورة وذلك لو
 .  و في حالة عدم اآتمال العدد المطلوب لبداية الدورة أو لظروف قهرية  يتم تأجيل الدورةدورة  و يتم  حساب عدد الساعات بدء من اليوم الذي يحدد يوم المقابلة 

في حالة االنسحاب قبل بداية الدورة  ال يحق الشرآات و الهيئات تدفع المصاريف بالكامل قبل بداية الدورة بعشرة أيام علي األقل و الحجز قبل بداية الدورة بشهر و بأولوية الحجز و 
 . بموجب خطاب رسمي من الشرآة  يفيد تسليم الشهادة للطالب من عدمهو  تسلم الشهادات  المبلغ إال بخطاب رسمي من الجهة التي  يعمل بهاتدرب استالم للم

مقدس لتلقي العلم و يجب احترامه و لذلك   فأنه ممنوع معرفة الرسوم المقررة و االلتزام بسدادها و معرفة مواعيد الدورة و التدريب و النظام العام علمًا بأن الفصل الدراسي هو مكان 
 .يتعرض المخالف للفصل النهائي التدخين و استخدام الموبايل أثناء الدراسة و يستخدم أثناء الراحة فقط  حتى ال 

ر لدي السكرتارية  و قيمة االختبار عشرة جنيهات فقط ال غير و عند اجتيازالبد من اجتياز اختبار آهرباء ترآيبات و يتم إعالن مواعيد االختبا) : آنترول ( شروط دورة التحكم اآللي  
 .الطالب االختبار  و معرفة المواعيد و دفع قيمة الدورة و تسجيله في الدورة ليس من حقه االنسحاب تحت أي ظرف   

 ) .لكهربائية الدوائر ا( البد من اجتياز اختبار آهرباء عامة : شروط القبول في دورة اإللكترونيات  
  ) أو ميكانيكا أساسية  –ينصح األلمام  بكهرباء ترآيبات . ( تتطلب مستوي من الثقافة: شروط دورة الهيدروليكي 
  .البد من اجتياز لحام اآسجين وآهرباء، ويتم عمل االختبار يوم المقابلة: شروط دورة لحام أنابيب بترول 
 روط دورة لف المواتير ال بد من االلمام بالكهرباء األساسـية ش 

 البد من اجتياز اختبار آهرباء  تحكم آلي آنترول و يتم عمل االختبار يوم المقابلة   P .L. Cشروط دورة  
 .البد من اجتياز اختبار إحداثيات  الرسم الفني   و يتم عمل االختبار يوم المقابلة   C.N.Cشروط دورة التحكم الرقمي  
ال يخصم ثمن االختبار من: ملحوظة .  د من اجتياز اختبار لحام أآسجين و آهرباء مع دفع ثالثون جنيهًا رسوم االختبار  و يحدد يوم المقابلة الب: شروط دورة لحام أنابيب بترول  

 إجمالي الدورة في حالة النجاح آو الرسوب في االختبار
 . عتمدة  للغة االيطالية بعد اجتياز المستوي الرابع فقط تمنح إفادة اجتياز المستوي للغة االيطالية لكل مستوي علي حدة و منح  شهادة م 
 .م عدا يوم المقابلة و قيمة االختبار عشرة جنيهات   ٥.٠٠تحديد المستوي للغة اإليطالية يومي السبت و الثالثاء من آل أسبوع  الساعة  
االنسحابالمبلغ إال باإليصال على أن يخصم اآلتي للطالب الذي ال تتناسب مواعيده مع مواعيد الدورة  في حالة االنسحاب من الدورة البد من تقديم اإليصال و البطاقة الشخصية و ال يرد 

من الرسوم المقررة ثالث يوم من االجتماع%  ٥٠يخصم من قيمة الدورة وبعد مرور يوم واحد من االجتماع  %  ٢٥يخصم و يستلم المبلغ بالكامل وإال سوف  في نفس يوم االجتماع
مرات غياب آو تأخير أيهما اقرب وفي نهاية الدورة ٦يفصل الطالب لسوء السلوك و بعد .   ال  يحق للمتدرب المطالبة بأي مبلغ تم  دفعهبعد مرور الثالث أيام األولى من االجتماع و 

لشهادة عشرة جنيهات تدفع عند استالم الشهادة في حالة النجاح  وال يوجد إعادةستون بالمائة وقيمة ا%  ٦٠يمنح الطالب شهادة خبرة بعد اجتياز االختبارات وأقل  درجة للنجاح هي 
النتيجة و يتقدم بطلب مستخرج رسمي بعد لالختبار  و تسلم الشهادات بعد ثالث أسابيع تقريبًا  من النتيجة و ليس من حق المتدرب المطالبة بالشهادة بعد مرور ستة أشهر من ظهور

 .دفع رسوم الشهادة  
  

@béïÝÈ@ÖÐaíà@ì@‡éÉ¾a@Ãì‹’@pc‹Ô@ðädi@‹ÔaO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                     Signature / @ @

  


