تعليمات وأنظمة التسجيل لدى "معهد أعالم احلاسوب الهسائي للتدريب "
أ خري اىمرذستح  :وشحة تل في مؼهذ أػالً اىحاسىب اىىسائي ىيرذسية  ،ووشظى مىل اإلطالع ػيى الئحح األوظمح اىراىيح :
.1

ػيى اىمرذستح اىرأمذ مه موء ومىرض طية اىرسجيو تاىمؼهذ تؼىايح  ،واىرىقيغ ػييه يؤمذ مسؤوىيرل اىرامح ػه طحح اىثياواخ .

.2

ػيى اىمرذستح احضاس ػذد  3طىس مه اىهىيح اىشخظيح  /مشخ اىؼائيح  ،مغ طىسج مه آخش شهادج ذؼييميح حظيد ػييها .

.3

ػيى اىمرذستح ذسجيو تياواخ وىي أمشها اىظح يحح ىيرىاطو مؼه في حيه حظىه ظشف طاسيء ( مشع فجائي  ،حاىح إغماء  )..السمح اهلل .

.4

يجة أن ذذسك اىمرذستح أن ذسجييها في اىثشوامط اىرذسيثي يحجض مقؼذا في قاػح اىرذسية  ،وػذً إمماىها ىيذوسج يسثة حشمان مرذستح أخشي
مه اىمقؼذ اىمحجىص ىها  ،ىزىل فئن أيح مثاىغ ماىيح مذفىػح فهي غيش قاتيح ىإلسرشظاع مهما ماود األسثاب .

.5

ذيرضً اىمرذستح تاىحضىس حسة ذىقيد ظذوه اىثشوامط اىرذسيثي  ،ويجة ػييها اشثاخ حضىسها ىذي اىمذستح في اىسجو اىمخظض ىزىل .

.6

في حاىح سسىب اىمرذستح في اخرثاساخ اىمؼهذ ،يحق ىها إػادج اإلخرثاس خاله شهش تشسىً إػادج وقذسها  222سياه ىنو اخرثاس .

.7

اإلىرضاً تاىهذوء واىىظاً داخو أسوقح اىمؼهذ وخاطح في داخو اىقاػح  ،واإلسرماع ىيمذستح وػذً اىرشىيش ػيى اىمرذستاخ مغ اىحشص
ػيى اغال ق اىجىاه أو وعؼه ػيى اىظامد .

.8

ذرؼشع اىمرذستح ىيمسائيح وإيقاف دوسذها اىرذسيثيح إرا اسذنرة ىيمخاىفاخ اىسيىميح اىراىيح :
ـ ػذً اإلىرضاً تاىسيىمياخ اىؼامح واىنالً واىضحل تظىخ مشذفغ ـ فرح وافزج مه وىافز اىمؼهذ اىمغيقح ـ دخىه مىاقغ اىرىاطو
اإلظرماػي ػيى اإلورشود أو مىاقغ اىحىاساخ ( اىشاخ ) أو اىمىرذياخ أو مىاقغ األىؼاب ـ إدخاه األطؼمح واألششتح داخو اىقاػح .

.9

ذرؼشع اىمرذستح ىيمسائيح وإيقاف دوسذها اىرذسيثيح مغ دفغ غشامح ماىيح مقذسج تقذسها إرا اسذنرة ىيمخاىفاخ اىسيىميح اىراىيح :
ـ اىنراتح ػيى اىجذسان أو أشاز اىمؼهذ وأدواخ اىرذسية ( اىنشسي  ،طاوىح اىرذسية  ) ...،ـ اىؼثس اىمرؼمذ في أدواخ اىرذسية أو أظهضج اىحاسة
وميحقاذها ( تشامط ـ أظهضج ) ـ اىؼثس اىمرؼمذ تاىنشاسي اىمرحشمح ـ اىرذخيه .

 .12إداسج اىمؼهذ ذشحة تأيح اسرفساساخ أو اقرشحاخ مه شأوها ذطىيش اىمؼهذ وساحح واسرفادج ظميغ اىمشاسماخ ته .

تعليمات وأنظمة املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين
أوال  :ذؼييماخ اىذوساخ اىرطىيشيح :

إرا حضشخ اىمرذستح اىذوسج ذمىح شهادج حضىس دوسج ذذسيثيح دون ػقذ أي اخرثاس مه اىمؤسسح .

شاويا  :ذؼييماخ اىذوساخ اىرأهيييح :
.1

يشرشط الػرماد اىمسجييه في اىذوسج اىرأهيييح سفؼها ىيمؤسسح تما ال يرجاوص خمسح ػشش يىما مه تذء اىذوسج .

.2

إرا ذجاوصخ اىمرذستح وسثح اىغياب اىمقشس وهي  %22مه اظماىي ساػاخ اىذوسج اىرأهيييح يطىي قيذها .

.3

ذمىح اىمرذستح في وهايح اىذوسج شهادج تؼذ حظىىها في االخرثاس اىىهائي اىمطيىب ىيذوسج مه قثو اىمؤسسح ػيى  %62مه دسظح االخرثاس .

.4

يحق ىيمرذستح في اىذوسج اىرأهيييح في حاه سسىتها أو غياتها ػه اإلخرثاس تؼذ مضي فرشج ال ذقو ػه خمسح ػشش يىما مه ذاسيخ االخرثاس ،
وهزا يطثق أيضا ػيى مه ذشغة في ذحسيه ذقذيشها حيس ذيغى اىىريجح واىشهادج اىساتقح وذؼرمذ اىىريجح اىجذيذج .

.5

ال يمنه ىيمرذستح اىري أمميد اىذوسج دخىه االخرثاس أمصش مه شالز محاوالخ إال تمىافقح اىمؤسسح  ،ػيما أن اىغياب يؼرثش محاوىح .
ىيمضيذ مه اىرؼييماخ يشظى صياسج مىقغ اإلداسج اىؼامح ىيرذسية األهيي
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