
 

  

  

 في معهد التكنولوجيا الزراعيةللقبول الطالب تقييم استمارة 
 __________رقم االستمارة : 

البيانات 
الشخصية 

 للطالب

 _______________________ : مكان وتاريخ الوالدة ___________________________االسم والنسبة : 

 ______________________________اسم األم :  _____________________________اسم األب : 

اتمام 
أوراق 
 التسجيل

  استمارة االكتتاب مملوءة بالبيانات المطلوبة.  
   الثانويةصور مصدقة عن شهادة.                                                                            األوراق كاملة 
  صورة الهوية أو أي إثبات شخصية.  
  صورتين شخصيتين.  
  )وثيقة مقدمة من المجلس المحلي للبلدة تصادق على وضع الطالب الدراسي )برقم وتاريخ موقعة ومختومة رسميا 
  ت اجتياز دورة االتمام في المعهد التقني للتكنولوجيا الزراعية إن وجدت.ورقة تثب 

معيار 
القبول 
 الفني

 غير موجود   موجود     والتفرغ للدراسة توقيع تعهد االلتزام بدوام المعهد 

 غير محقق   محقق    عاما (  42تحقيق شرط العمر ) أن ال يزيد عمر الطالب عن 

معيار 
القبول 
 الزراعي

   االنتماء ألسرة تملك أرض
 صالحة للزراعة 

 _________________________________ :مساحة األرض
 ____________________________نوع المحصول المنتج : 

 غير ممكن   ممكن                             القدرة على الوصول لألرض والعمل فيها

   االنتماء ألسرة تربي الثروة
 الحيوانية 

 _________________________________ : نوع الحيوان
 ال    نعم                                           توفر المكان الالزم للتربية 

 غير ممكن    ممكن                      القدرة على الوصول لمكان التربية والعمل فيه 

   القدرة على العمل في مجال
 الصناعات الغذائية 

 ال         نعم            توافر المكان الالزم لممارسة حرفة الصناعات الغذائية
 _________________________________مساحة المكان 

 غير ممكن     ممكن                              القدرة على الوصول إليه والعمل فيه 
في حال عدم توفر أي من المعايير 

 الزراعية السابقة تحدد األسباب 
   ال يمتلك أيا من البنود السابقة 
   نازح عن مكان سكنه األصلي 

 أتعهد بصحة البيانات المقدمة في هذه الوثيقة على مسؤوليتي الشخصية___________________________  أنا الطالب 
 ___________________التوقيع   42___/ ___ / ___ التاريخ 

 رأي لجنة المقابلة
   ) قبول ) يرجى تحديد القسم 
   رفض 

  قسم الهندسة الزراعية 
  قسم اإلنتاج النباتي 

  قسم الصناعات الغذائية 
  قسم اإلنتاج الحيواني 

 _________________ _________________ _________________ _________________  لجنة المقابلة 
 _________________ _________________ _________________ _________________  التوقيع 

 

 
 

 غير مقبول       مقبول    ( الهولندية : SPARK/  رأي منظمة )  غير مقبول       مقبول    ( : IACOرأي مجلس إدارة ) 


