
 
 
 

  

  

   ١٢٢٠/٣٢٠١ العام الدراسـى       
  

مع شكر إدارة المعھد وتقديرھا لما بذلتم  ٢٠١١/٢٠١٢ نھنئكم بانتھاء العام الدراسي   
ھذا التعاون حتى  من جھد مشكور كأسرة واحدة متعاونة حققت الكثير ونرجو أن يستمر

  .  نحقق ما نتمناه جميعاً )بنائنا
                                         

م..ن  ٢٣ -٢١ -٢٠م م..ـر الطال..ب شخصـ..ـيا اي..اأ تســ..ـلم شھ..ـادة نھ..ـاية الع..ـام لولـ..ـىّ  -١
  . ظھـرا ١٢الى السـاعة   صباحا ٨من الساعة  المشرف عـن طريق شھـر يونيو

  

  -: جــــداً  ھـــام

                 ١٦/٧/٢٠١٢مراجع...ـة ال...دروس للطلب...ة  ف...ي مختل...ف الم...واد تب...دأ اعتب...ارا م...ن  -١

 .٩/٧/٢٠١٢التسجيل طرف المشرف اعتباراً من و     ٢٠١٢/  ٨/ ١٢  وحتى

  -:تسليم الكتب ولـوازم الورشـة للطلبـة المسـتجدين وغيـــــــرھم  -٢ 

  . ٢٠١٢أغسطس   ٢٧،  ٢٥والكھرباء يومى    الميكانيـكا   

 ٢/٧/٢٠١٢م(ن  ٢٠١٢/٢٠١٣  للـ.ـعام الدراس.ـى لجمي(ع الص(فوف يبدأ التسجيل  -٣

  .وستتخذ اجراءات للمتأخرين عن السداد   ١١/٨/٢٠١٢ وحتى
 
والبطاق((ة العس((كرية  ية عن((د التس((جيلس((احض((اراقرارالبيانات والش((ھادة الدرايج..ب  -٤

  .للتوقيع على المفكرةلـى ا3مر شخصيا وبحضـــور و  ة وصورة من البطـاقة الشخصي
  

ل..دى م..دير المعھ..د  المس..تجدين ف..ور ظھ..ور نتيج..ة الش..ھادة اCعدادي..ة طلب..ات قب..ول -٥
أي.ـام  ظھــرا ١٢الساعة التاسعة صباحا وحتى من  بحضور ولى اFمر والطالب 

فق..ط م..ن ك..ـل اس..ـبوع وس..ـداد القس..ط  )ا3ثن((ـين والث7ث((ـاء وا3ربع((اء والخم((يس (
  .بحضور  ولى ا3مر شخصيـــاول فوراستيفـاء المستندات المطلوبة ا)

  
  يل ــد التسجـــــن ا9ول عنــطيـى قســـــعل ـــــةوم المدرسيـــــــدد الرســـــــتس -٦

   . ٢٠١٢ر ــــــديسمبر ـــــى شھـــــى فــــانــو الث     
  

  شــــــروط ا3لتــحاق بالمعھــد 

ش((((((رط قي((((((ده بالمعھ((((((د ف((((((ى الع((((((ام الح((((((الى                               ٢٠١٢ / ٢٠١١ة يقب((((((ل اعدادي(((((( -١ 
  . ٢٠١١ / ٢٠١٠ واعـداديــــة 

ت المس(((تندااس((تيفاء ات اجب(((ارى بع((د ا3لتح((اق ب((دورة اللغ(((ة ا3يطالي((ة والرياض((ي -٢ 
والس(بت ص(باحا جمي(ع اي(ام ا3سـ(ـبوع ماع(دا الجمع(ة  ٩من الس(اعة المطلوبة 
  .   وا9حد 

  )  و التقرير النھائى للدورة يعتمد على ا3لتزام والتحصيل و نسبة الحضور و الغياب (  



   

 

   �

 . ٢٠١٢سبتمبر   ٣ ا9ثنينيبـــدأ العـام الدراســى يــوم  -٣
  - :القــسط الثـانــى 

  . ٢٠١٢  ديسمبر  شـھر  ا3ول من  يسـدد خ7ل  ا3سبوع 

     �����������	:�  

س.ابقة وك.ل م.ن يتـ.ـأخر ع.ن ـب بالمعھـد مشـروط بس.ـداد المص.روفات القيد الطـال   -)١
راغ.ـب ف.ـى ا)ول من المصروفات فـى المواعيـد المحـددة يعتبرغير  ســدادالقســط

  .بالمعھد وغير مقيــد  ا)ستمـرار فى الدراسة
اق ليم ب.ـعد اول س.بتمبر ف.ى حال.ه س.ـحب اور) يجـوز اســترداد مصــروفات التع   -)٢

  .الطـالـب مـن المعھـد و)يســترد الرســـوم ا)ضافيـــة 
تمنـ...ـح  س...بتمرـ...ـر وف...ى موع...ـد غـايت...ـه اخــــ...ـر بن...اء عل...ـى طل...ب ول...ـى ا)م   -)٣

بن..اء عل..ى بح..ث  ولNخ..وة ادارةالمعھ..د بعـ..ـض التخفيض..ات للحـ..ـا)ت ا)جتـماعي..ـة
و) يس..رى عل..ى  ــــ..ـلوبةعل..ـى ان  تس..ـتوفى  جمي..ـع  البيــــ..ـانات المطـ اجتم..اعى

      .المستجدين و) على الراسبين  
و الن..اظر ألNستفس..ار ع..ن س..لوك الطال..ب يمك..ن التوج..ه للس..يد المش..رف الدراس..ى   -) ٤

  . علما بأن المدرس غير مسئول ا) امام رئيسه و)يمكنه التصرف ا) تحت ادارته
  

  .توفيـــــــــق مع دوام النجاح وال                                
                                                                                Dدارةا 


