شروط قبول الطلبة والموافقة
 )1يقدم معهد اسطنبول ،التابع إلدارة الموارد البشرية والتعليم في بلدية إسطنبول
الكبرى ،مديرية التعلم مدى الحياة ،دوراته مجا ًنا .طالب الدورة مسؤولون عن
توفير المواد التعليمية الخاصة بهم.
 )2يمكن للطالب التقديم إلى أكثر من برنامج واحد في معهد اسطنبول في فصل
دراسي بشرط أال يتداخل تاريخ بدء الدورة ونهايتها .لن يتم قبول طلبات
الطالب الذين حصلوا على شهادة وزارة التربية والتعليم  /شهادة  /شهادة
مشاركة من أي برنامج في السنوات السابقة في معهد اسطنبول لنفس
البرنامج .إذا تم تقديم طلب إلى البرنامج الذي تم الحصول على الشهادة سابقا
فسيتم وضع الطلبة المرشحين في قائمة االحتياط ،ولكن إذا كانت المقاعد متاحة
فسيتم تحويل الطلبات إلى تسجيل نهائي .لن يتم إصدار شهادة وشهادة مشاركة
جديدة للطلبة الذين تم تحويلهم إلى تسجيل نهائي.
 )3استمرار البرنامج الذي تم تسجيله إلزامي .الطالب الذي يتغيب ألكثر من 5/1
من مدة الدورة ،بعذر أو بدون عذر ،يُعد غائبا ً.
 )4معهد اسطنبول كمؤسسة التعليم للناشئين والكبار يراقب حالة الحضور
والغياب للطلبة إلصدار شهادة وشهادة مشاركة .الطالب الذين يغادرون
الدروس قبل نهاية الدورة بدون إذن معهد اسطنبول يعتبرون الغائبين من
الدوام .ال يمكن تحميل معهد اسطنبول المسؤولية عن السلبيات التي يواجهها
الطالب الذين ال يحضرون الفصول أو يغادرون مركز معهد إسطنبول .
الطالب الذين يعتادون أن يتأخروا عن الدروس و ّ
يعطلون التعليم ويحضرون
األطفال إلى مركز التعليم ويخلون بالنظام العادي للدرس يُطردون من قبل
مركز التعليم وال يمكنهم حضور المزيد من الدورات لمعهد إسطنبول .

 )5الطالب الذي تم إلغاء تسجيله بسبب التغيب في نفس الفترة التعليمية ال يمكنه
التسجيل في الدورات في فترة التعليم التالية.
 )6في نهاية فترة التعليم كل متدرب يكمل ساعات الدورة التي تحددها وزارة
التربية الوطنية وينجح يحصل على "شهادة" من قبل المديرية العامة للتعليم
الوطني للتعليم مدى الحياة ويتم منح "شهادة مشاركة" للمتدربين الذين أكملوا
ساعات الدورة المحددة من قبل معهد إسطنبول  ،ولكن المتدرب الذي تم حذف
تسجيله بسبب التغيب وعدم االنضباط فهو يفقد حقه في الحصول على الشهادة.
 )7إذا تسبب المتدربون في أضرار ألطراف ثالثة أو تركيبات مركز الدورة في
المركز حيث تم تدريبهم ،فهم ملزمون بتغطية الضرر المذكور.
 )8لن يتم قبول الطالب ضيفا في الدورات والصفوف قطعا.
 )9ينظم معهد إسطنبول معارض محلية ووطنية ودولية أثناء فترة التعليم وفي
نهايتها .يلتزم المتدرب بعرض المنتجات التي ينتجها في الفعاليات المحلية
الدولية المحلية التي ينظمها معهد إسطنبول  ،إذا طلب ذلك .معهد إسطنبول له
الحق في أن يدرج في معارضه منتجات المتدربين التي يرى أنها تستحق
العرض أم ال.
 )11معهد إسطنبول خالل تدريب المتدربين المأخوذ  /المسجل  /الصوت /
الفيديو  /تسجيالت التصوير الفوتوغرافي التي تنتجها المتدربين خالل إنتاج
ومعرض أعمال التسجيالت الصوتية /الكاميرا  /الفيديو الملتقطة  /المسجلة ،
مما يجعل التدريب في الموقع والندوات والندوات الدراسية العمل وورشة

العمل والتعليم عبر االنترنت و معهد إسطنبول تسجيل الصوت /الكاميرا /
الفيديو /تسجيالت التصوير الفوتوغرافي ،و الحق لديها محفوظة لها في
استخدامها ألغراض ترويجية في أي وسائل اإلعالم وفي وسائل االعالم
االجتماعية  ،يمكنك أيضا عند الحاجة ،يحق معهد إسطنبول مشاركتها مع
الشركات التابعة لها ومنافذ الصحافة .
 )11في مجاالت تكنولوجيا الغذاء وخدمة األغذية والمشروبات دورة التدريبية في
معاهد المركزية والمدرسية :قبل التدريب ،أثناء التدريب ،بعد نهاية التدريب أو
المواد التدريبية معهد إسطنبول التي اتخذت خالل اسمه والشعار وصورة
لشخص آخر ،أو سجل عمل شخص آخر ،والمواد التعليمية ،وصفات،
والمشاركة أكيدا مع اآلخرين محظور.
 )12يجب على المتدرب أن يرتدي زي العمل والمريلة في بعض الدروس
لضمان قواعد النظافية .
 )13العطل الرسمية والعامة في معهد إسطنبول هي:
 1يناير  -إجازة منتصف العام  -اإلجازات التي أعلنتها وزارة التربية و التعليم
في بعض األيام  23 -أبريل  1 -مايو  19 -مايو  15 -يوليو  31 -أغسطس -
 29أكتوبر واأليام التي تتزامن مع األعياد الدينية و باإلضافة الى ذلك اإلجازات
التي أخذتها وزارة التربية والتعليم ومحافظ مدينة إستانبول على مستوى التعليم
الثانوي وفي أيام الفيضانات و العواصف الثلجية وغيرها وال يكون هناك التعليم
في معهد إسطنبول في هذه األيام وال يجب على معهد إسطنبول أن يعطي
المعلومات متدربيه بوسائل اإلتصاالت في هذه األيام .
 )14ال يترك المتدربون أغراضهم الشحصية في معهد إسطنبول وال يقبل معهد
إسطنبول أي مسؤلية في حالة فقدانها .

 )51في دروس الرقص الشعبي لمعهد إسطنبول قبل بدء الدروس يرجى ملىء
استمارة البيانات الصحية الشخصية و في حالة وجود اإلعاقة يُطلب تقرير طبي
يبين درجة اإلعاقة و حسب درجتها سيتم تحويل الطلب إلى التسجيل القطعي في
للدورة .المتدربون أنفسهم مسؤولون عن جميع أنواع المشاكل الصحية التي قد
تنشأ في برامج الرقص الشعبي التي يتلقونها وعن المعلومات الخاطئة وغير
كاملة في نموذج االستبيان الصحي .يحضر المتدربون دروس الرقص الشعبي
خالل الدورة تحت إشراف المدرب .يقبل المتدربون ويصرحون بأنهم على
دراية وإدراك بالمخاطر مثل اإلصابة والجرح والوفاة التي قد تحدث في دروس
الرقص الشعبي .ويقبل المتدربون أنهم أو وكالئهم  /نوابهم أن بلدية إسطنبول
الكبرى وعاملو الدورة و إدارة معهد إسطنبول ليس لديهم أي مسؤولية قانونية
أو جنائية في حالة وجود مخاطر محتملة.
 )51من الضروري عند الدخول إلى مراكز معهد إسطنبول بإظهار رمز الصحة .
 )51معهد إسطنبول له الحق في تغيير تواريخ بدء الدروس أو إلغائها دون
اإلعالن عن األسباب.
 )51خالل الجائحة ،يجب على الطالب االلتزام للقواعد من قبل إدارة معهد
إسطنبول ومجلس الصرف الصحي لمحافظة اسطنبول .لن يتم قبول المتدربين
الذين ال يتبعون الكمامة وقواعد المسافة والنظافة في الدورة.
 )51يتعهد الطالب بعدم إصابتهم بمرض كورون وعدم ظهور أعراض عليهم
عند التسجيل النهائي في التعليم .يتعهد بأنه لن يستمر في الدورة في الوقت
المطلوب من خالل إبالغ إدارة الدورة إذا ظهرت عليه أي عالمات لمرض
كورونا أثناء التدريب أو إذا كان هناك شخص مصاب بكورونا في
األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل.
 )02بحسب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية  ،فإن التطعيم أو اختبار تفاعل
البوليميراز المتسلسل مطلوب عند مداخل مناطق مثل الفعاليات الثقافية والفنية

والصاالت الرياضية .المتدربون الذين سيحصلون على تدريب في معهد
إسطنبول ملزمون بالحصول على لقاح أو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.
 )05في حالة تعطل الدورات وجهًا لوجه بسبب الظروف الوبائية يمكن االستمرار
في التعليم عن بعد لبقية البرنامج بشهادة المشاركة التي تعتبر مناسبتها من
قبل إدارة معهد إسطنبول .
 )00يقبل الطالب ويصرحون في هذا العقد أنهم سيلتزمون بجميع القواعد
الواردة ،باإلضافة إلى أي قواعد مكتوبة منشورة في مراكز معهد إسطنبول
وإخطارات شفهية يتم إرسالها إليهم .
 )02أقر و أتعهد بأني قد اطلعت على القواعد و الشروط العامة المذكورة أعاله،
وأتعهد بااللتزام بها كما أقر بما قدمته من البيانات صحيحة و مطابقة للواقع.
وأقر أيضا بأن لِـمعهد إسطنبول حق في منع أو حرمان من االستفادة من
مراكز المعهد إذا تبين أن بعض أو كل هذه البيانات غير صحيحة و غير
مطابقة للواقع .كما أتعهد و أقر بشكل ال رجعة فيه بأن ال أرفع دعوى
قضائية أو أقدم شكوى ضد إدارة المعهد والموظفين فيه أو في بلدية
إسطنبول الكبرى لدى جهات القضائية و أتحمل كل المسؤوليات و العواقب
المادية والمعنوية قد تنجم عن حالتي الصحية كحاالت المرض المزمن
والعجز واإلعاقة وأنا لم أقم ببيانها عند تقديم الطلب.

شروط التسجيل
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)7
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يمكن للمتدرب التسجيل في أكثر من برنامج واحد في فترة التدريب بشرط
أال تتداخل مواعد بدء البرامج مع نهايتها .وللمتدرب حق في إلغاء اشتراك
البرنامج قبل بدء الدورة.
يجب على كل المتدربين المرشحين بيان عنوانهم و رقم هاتفهم المحمول
المفتوح لتلقي الرسائل النصية القصيرة الجماعية ( .المعهد ال يتحمل أية
مسؤولية إذا لم يتم إيصال الرسائل بسبب ديون فاتورة الهاتف أو إغالق
الهاتف لتلقي الرسائل الجماعية).
الطلبات المقدمة من قبل المتدربين المرشحين عبر االنترنت هي في طبيعة
التسجيل المسبق.
لكي يتحول التسجيل التمهيدي إلى التسجيل النهائي ،يجب على المتدربين
المرشحين تقديم نسخ من بطاقات الهوية الخاصة بهم إلى إدارة الدورة في
تاريخ بدء الدورة وإال لن يتم التسجيل النهائي.
سيتم تحديد التسجيالت النهائية حسب ترتيب التطبيق .وعندما تكون
الحصص ممتلئة سيتم منح مقدم الطلب خيار اإلدراج في قائمة االحتياط.
سيتمكن المتدربون الموجودون في قائمة االحتياط ،إذا كان هناك متدربون
مرشحون لم يسجلوا .
سيتمكن المرشحون الذين لم تتحول تسجيالتهم التمهيدية إلى تسجيالت نهائية
من التقدم للحصول على التدريب في مراكز التدريب أخرى أو دورات
تدريبية سيتم فتحها الح ًقا .
سيتمكن المتدربون المرشحون من التسجيل التمهيدي للتدريب المستقبلي قبل
 21يومًا من تاريخ بدء الدورة.
من أجل تلقي التدريب في بعض البرامج ،يجب أن يكون لدى المتدربين
متطلبات التأهيل المسبق في المجال ذي الصلة .
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يمكن الحصول على معلومات مفصلة من موقعنا على اإلنترنت :
https://enstitu.ibb.istanbul/
يجب تقديم مستندات التأهيل هذه في أثناءالتسجيل .
يتم تقديم الدورات الموجهة للتوظيف تخصص معهد اسطنبول  ،ويتم قبول
المرشحين الذين يستوفون متطلبات التأهيل المسبق للبرنامج ،وقد أكملوا سن
 16عامًا ونجحوا في االختبار والمقابلة كطالب .وفي المراكز الـتي يـتـم
فـيها تـقـديـم الـتـعـلـيـم في مجال االغـذية والمشروبات وتـقـنـيات األغـذية
يُطلب من الطالب اختبار التهاب الكبد  / Aالتهاب الكبد  Bوفيلم الرئة.
في فصول ورشة العمل  /اإلنتاج من المتوقع أن يقوم المتدربون بتحويل
مهاراتهم المكتسبة إلى منتجات ،فسيتم تحديد المتدربين من خالل طريقة
االختبار /المقابلة.
معلومات مفصلة عن ورشة العمل  /فصول اإلنتاج في هذا الرابط:
https://enstitu.ibb.istanbul/
في معهد إسطنبول الدروس والبرامج الخاصة للمعاقين لألشخاص المعاقين
فقط.
يجب على الطالب المعاقين أن يختار مركز المعاقين أوال .إذا كانت حالة
اإلعاقة ونسبة اإلعاقة ال تأثر سلبيا قد يختار المراكز األخرى .إدارة
تستطيع أن تقيم طلبات المعاقين على حسب اإلعاقة وتوضح التسجيل النهائي
في األماكن التي ال يوجد فيها مركز اإلعاقة.
يجب على الطالب األجانب أن يبرزوا للتسجيل بطاقة الهوية ألتي تبدأ برقم
 98و . 99
لن يتم قبول طلبات الطالب الذين حصلوا على شهادة وزارة التربية والتعليم
 /شهادة  /شهادة مشاركة من أي برنامج في السنوات السابقة في معهد
اسطنبول لنفس البرنامج .إذا تم تقديم طلب إلى البرنامج الذي تم الحصول
على الشهادة سابقا فسيتم وضع الطلبة المرشحين في قائمة االحتياط ،ولكن

إذا كانت المقاعد متاحة فسيتم تحويل الطلبات إلى تسجيل نهائي .لن يتم
إصدار شهادة وشهادة مشاركة جديدة للطلبة الذين تم تحويلهم إلى تسجيل
نهائي.
مالحظة :يمكنك مراجعة صفحة التعليمات إلكمال التسجيل عبر اإلنترنت
بسهولة

نص الموافقة الصريحة
موافقة صريحة على معاملة البيانات الشخصية وبيانات الخاصة في ضمن
أنشطة معهد اسطنبول
تم اإلبالغ عن التصوير الفوتوغرافي والفيديو في نطاق التدريب والفعاليات
والمنظمات والمعارض والندوات واألنشطة ذات الصلة التي ينظمها معهد
إسطنبول وبلدية اسطنبول .لقد ُذكر أنه إذا منحت موافقتي ،فيمكن تضمين
تسجيالتي الصوتية والمرئية في جميع أنواع المنشورات والعروض
الترويجية من أجل الترويج ألنشطة معهد إسطنبول  .باإلضافة إلى ذلك ،تم
اإلبالغ عن إمكانية استخدامها من أجل تنفيذ عملية التسجيل لبرنامج التدريب
وتوفير البيئة التعليمية المناسبة وخدمات الدعم للمعاقين وأيضا تم اإلعالن
عن معالجة بياناتي الصحية المتعلقة باإلعاقة من أجل تقديم خدمات أخرى
للمعاقين في نطاق قانون البلدية وبكل من تلك التفاصيل تم تسليمها لي من
قبل بلدية إسطنبول الكبرى مطبوعة بخصوص حقوقي ومطالبتي في المادة
 11من قانون حماية البيانات الشخصية باإلضافة إلى ذلك ،تم تقديم النص
التوضيحي بالتفصيل من قبل أنشطة معهد إسطنبول في هذه الرابطة:
https://kursiyer.ibb.istanbul/dokuman/AydinlatmaMetni_2021-2022.pdf

