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تعليمات خاصة بالطالب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٠
خطوات القبول في المعهد:
التسجيل المبدئيإختيار الطالب على حسب تنسيق المعهد الداخلي.إجتياز إمتحان القدرات (المعد من المعهد)إجتياز دورة اللغة اإليطالية التمهيدية.طريقة التواصل ستتم عن طريق اإليميل ،ويرجى متابعة صفحة المعهد الرسمية على الفيسبوك لمتابعة كل ما هو جديد:
https://www.facebook.com/DonBoscoCai
أوالً :التسجيل المبدئي:

•
•

•

يقبل المعهد الطالب الحاصلين على شهادة إعدادية حديثة لسنة  ٢٠٢٠ومن مواليد عام  ٢٠٠٥أو ما بعدها.
يجب أال يقل مجموع درجات الطالب في الشهادة األولى عن  110درجة.
علىىىىىىىىىىى جميىىىىىىىىىى المتقىىىىىىىىىىىدمين مىىىىىىىىىىىلا البيانىىىىىىىىىىىات ال ترونيىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىال الىىىىىىىىىىىراب التىىىىىىىىىىىالي:

https://forms.gle/PwgwFf7CPsNpaEMX9
•
•
•

ت سجيل البيانات سيتم بداية من اإلثنين  2020 / 5 / 18وحتى يوم اإلثنين .8 / 6 / 2020
تقىىديم البيانىىات إل ترونيىىاث ال يمثىىل التسىىجيل النهىىىائي فىىي المعهىىد ول ىىن علىىى ولىىي األمىىىر التةكىىد مىىن صىىحة البيانىىات المسىىىجلة
إل ترونياث وفي حالة إثبات ع س ذلك سيتم إستبعاد الطالب تلقائياث.
علىىى ولىىي األمىىر التةكىىد مىىن البريىىد اإلل ترونىىي المسىىتادم فىىي ملىىة اإلسىىتمارة اإلل ترونيىىة ألن جميىى المراسىىالت والتنبيهىىات
والتعليمات ستتم من خالله.

ثانياً :إختيار الطالب على حسب التنسيق الداخلي للمعهد:
•
•

سيقوم المعهد بإرسا رسالة إل ترونية ( )e-mailل ولي أمر ا لطالب المقبو بميعاد أختبار القدرات.
سىىيتوجب علىىى أوليىىاا أمىىور الطلبىىىة المقبىىولين دفىى رسىىوم إختبىىىار القىىدرات عىىن طريىىق إيىىداع مبلى ى  225جنيىىة  --------بميعىىاد أقهىىاث الثالثىىىاا / 6 / 16
.2020

ثالثاُ :إجتياز إمتحان القدرات (ال ُمعد من المعهد):
إختبار القدرات هو ثاني مرحلة من مراحل القبول في المعهد وهو عبارة عن مجموعة من أسئلة الذكاء والرياضيات التي تختبر قدرة الطالب العقلية .يرجى مالحظة
أنه:
• سىىيتم إرسىىا رسىىائل إل ترونيىىة للطىىالب الىىمين تىىم قبىىولهم وقىىاموا بسىىداد رسىىوم إختبىىار القىىدرات فىىي الموعىىد المقىىرر لتو ىىي ميعىىاد إختبىىار القىىدرات وكيفيىىة
إجراا اإلمتحان.
• فىىي حالىىة إسىىتمرار اللىىروف الحاليىىة للىىبالد ،سىىيتم إجىىراا اإلمتحىىان علىىىى اإلنترنىىل وسىىيتوجب علىىى كىىل طالىىب أن ي حىىرع علىىى وجىىود تواصىىل ثابىىىل
لإلنترنل وكاميرا للتهوير ومي روفون .وسيتم إرسا فيديو تو يحي على البريد اإلل تروني.

ر ابعاً :إجتياز دورة اللغة اإليطالية التمهيدية:
الدورة التمهيدية هي المرحلة الثالثة في مراحل قبول الطلبة إلى معهد دون بوسكو ،وهي حوالي  125ساعة يدرس خاللها الطالب برنامج مكثف من اللغة اإليطالية يبدأ
معه من الصفر ،باإلضافة إلى برنامج رياضيات .يرجى المالحظة أنه:
• سىىيتم التواصىىل برسىىالة نهىىية ( )SMSأو رسىىالة إل ترونيىىة ( )E-mailمىى الطالىىب الىىمي يجتىىاز أختبىىار القىىدرات تحتىىوي علىىى موعىىد تسىىديد رسىىىوم دورة
اللغة اإليطالية وبموعد أقهاث السبل .2020 / 6 / 27
ث
• سىىيتوجب علىىى ولىىي األمىىر القىىدوم إلىىى المعهىىد لتسىىجيل المبلىى وإلميىىاا إصسىىتمارة التقىىديم الااصىىة بالطالىىب ،وحفا ىىا علىىى سىىالمة الجميىى نرجىىو اإللتىى ام
بالموعد المي سيتم إرساله.
• قيمىىة دورة اللغىىة اإليطاليىىة ( )٢٢٠٠الفىىىان و مىىائتى جنيهىىاث مهىىىرياث فقىى ال يىىر؛ وسىىتبدأ الىىىدورة اعتبىىاراث مىىن يىىىوم األربعىىاا  2020 / 7 / 1وتسىىتمر حتىىىى
يوم الاميس . 2020 / 7 / 30
• فىىي حالىىة إسىىتمرار اللىىروف الحاليىىة للىىبالد ،سىىيتم إجىىراا الىىدورة التمهيديىىة علىىى اإلنترنىىل وسىىيتوجب علىىى كىىل طالىىب أن يحىىرع علىىى وجىىود تواصىىل ثابىىل
لإلنترنل وكاميرا للتهوير ومي روفون .وسيتم إرسا فيديو تو يحي على البريد اإلل تروني.
• المعهىىد سيرسىىل رسىىائل إل ترونيىىة ( )E-mailأو رسىىىائل نهىىية ( ) SMSللطىىالب الىىمين سىىيجتازون دورة اللغىىىة اإليطاليىىة التمهيديىىة وبهىىما ي ونىىوا مقبىىىولين
رسمياث في المعهد.
ثانوي صناعي  -ثانوي فني
الشهادات معتمدة و معترف بها قانونيا

Istituto Tecnico Industriale e Istituto Professionale
Paritario, tel.sso 267/3632 del 19/4/2004

م عهد السال ز يان "دون بوس كو"
 2عبد القادر طه – الساحل
ت24579650- 24576794 :
ف0020- 2- 24586207:
القاهرة 11241
•
•

ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO
2, Abdel Kader Taha – El Sahel
Tel: 24576794 – 24579650
Fax: 0020–2–24586207
11241 – IL CAIRO

عدم التواصل م الطالب يعني أنه لم يتم قبوله والمعهد ير مل م بتقديم أية مبررات لهؤالا المين لم يوفقوا في القبو .
برجاا التقديم في مدارس أخرى حيث ان المعهد ال يطلب أوراقا رسمية في مرحلة التسجيل المبدأي.

يمكنك زيارة موقعنا على االنترنت للتعرف والتواصل مع المعهد) www.donboscocairo.org ( :
او االتصال بنا عن طريق البريد اإللكترونية secretary@donboscocairo.org
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