
  
 

  

  

 اب في معهد التكنولوجية الزراعيةإعالن التقدم لإلكتت
 

 الهولندية (SPARK) منظمة سباركوبالتعاون مع  (IACO) التعاون الدولي الزراعي منظمة
 

 " (حمص) ىالوسطفي المنطقة  - (القنيطرة) سوريا جنوبة " في رر المناطق المح في جيا الزراعيةمعهد التكنولو  عن بدء التسجيل في تعلن
  2017 / 10/  1من  اعتبارادراسي  ولمدة عام في العلوم الزراعية الفنية المتوسطة الدراسي للدبلوماالبرنامج  أبديحيث  -

 
  المعهد:رسالة 

القطاع الزراعي وتأهيل تطوير ل في إعادة اإلعمار المبكرالستجابة السريعة تقوم بال وتأهيلهايهدف المعهد إلى بناء القدرات المهنية للكوادر المحلية 
 المدمر في سوريا. 

 .اإلنتاج النباتي والثروة الحيوانيةكال من  على بناء وتطويروالعمل على فهم متطلبات المرحلة فنيين القادرين يين والأعداد التقناهم في زيادة سوي
 

 الميزات:
 . ECTSالمعتمد على المعيار األوربي الساعات ظم الحديثة ونظام يتم التدريس وفق النس -1
 الدراسة.خالل فترة من وإلى المعهد  واإليابيض التنقل للذهاب سيحصل الطالب على تعو  -2

  :في نهاية الدراسة على سيحصل الطالب -3

   SPARK و  IACOمصدقة من مجلس ادارة المعاهد في  -ية الزراع في العلوم المتوسطة شهادة الدبلوما الفنية 
 

  القبول:معايير 
  المحررة.عيش بشكل دائم ضمن المناطق السورية يمواطنا سوريا و  يكون الطالبأن  •

  عام كحد أقصى. 24إلى  18 نما بيكون عمر الطالب يأن  •

  .إعمار سوريا بإعادةكون مستعدا للمساهمة يوأن بااللتزام بالدوام طيلة فترة الدراسة خطيًا تعهد وي متفرغاالطالب كون يوأن  •

  .حاصاًل على الشهادة الثانوية يكون الطالبأن  •

 .(أو بيطريةأو شهادة البكالوريا السورية النظامية  / أو شهادة ثانوية زراعية  / السوري لقوى الثورة والمعارضة االئتالفشهادة ) 
 

 المستندات المطلوبة:
  .مملوءة بالبيانات المطلوبة االكتتاباستمارة  •

 الثانوية.صور مصدقة عن شهادة  •

  شخصية.إثبات  صورة الهوية أو أي •

  شخصيتين.صورتين  •
 حي(.وتاريخ موقعة ومختومة رسميا بختم  )برقموثيقة مقدمة من المجلس المحلي للبلدة تصادق على وضع الطالب الدراسي  •

19/9/2017 يوم الثالثاء الموافق استقبال الطلبات اعتبارا منيتم   
  2017أيلول  28 الخميسيوم ل نهاية الدوام الرسمي ستقبال الطلبات هوأخر موعد ال

   2017أيلول  30 السبتوتعلن النتائج يوم 

 منشية السويسة –القنيطرة في  كز معهد التكنولوجيا الزراعيةمر في باليد تقدم الطلبات 
 المكرمية – حمصفي  كز معهد التكنولوجيا الزراعيةمر في باليد تقدم الطلبات 

 الزراعيالتعاون الدولي  لكتروني لمنظمةاال موقع الخالل  من االكتتاب استمارةيمكن طلب  أو
www.iaco-sy.org  

  sy.org-iat.qun@iaco  بالقنيطرة عهد التكنولوجيا الزراعيةمالخاص بأو عبر البريد اإللكتروني 

  .sy.org-@iacohomsiat  بحمص عهد التكنولوجيا الزراعيةمالخاص بأو عبر البريد اإللكتروني 

 sy.org-@iacoinfo التعاون الدولي الزراعي  لمنظمةالرسمي  البريد أو من
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