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 جامعة الفرات االوسط التقنية 

 المعهد التقني بابل 

الدراسة المسائية تقبوال  

 

 

الدراسة المسائية  -الثالثةاعالن الوجبة   

 

)االقسام الطبية + قسم  الثالثةالوجبة يعلن المعهد التقني بابل عن اسماء المقبولين في الدراسة المسائية 

  -على الطلبة المقبولين مراعاة ما يلي :و,  2223-2222االجهزة الطبية( للعام الدراسي 

و  صباحا" 8:03الساعة  ( عند)الوجبة الثالثةيبدأ التسجيل الطلبة المدرجة اسمائهم في القوائم  -1

حضور  مع  الطالب عند التسجيل(ال يمبل حضور من ينوب عن ) بحضور الطالب شخصيا" 

 .المستنسخةالكفيل و كافة المستمسكات الرسمية االصلية و 

)المختبرات الطبية , صحة  المسائيةيتم توزيع الطلبة المسجلين فقط )و ليس المقبولين( على االقسام  -2

دل ( وفق خطة القبول لكل قسم و وفق مبدأ المنافسة بمعو االجهزة الطبية المجتمع , تمريض

 التخرج للدراسة االعدادية .

 .االجور الدراسية ال يتم تسجيل الطالب المقبول اال بعد تسديد  -3

, و في حال عدم اكتمال  2322-77-71 الخميسلغاية يوم الثالثة يستمر تسجيل طلبة الوجبة  -4

بعض  )يغلك التسجيل في حال اكتمال العدد العدد المطلوب سوف يتم االعالن عن وجبة اخرى

 .(النظر عن فترة التسجيل التي تعطى للطالب

ال يمكن قبول نقل الطلبة المقبولين في الدراسة المسائية في المعاهد االخرى الى المعهد التقني بابل  -5

 و بالعكس.

غير صحيحة و يتحمل كافة التبعات مستمسكات يلغى قبول الطالب في حال تقديمه معلومات او  -6

 القانونية جراء ذلك.

 . (من جهة انتساب االب اء االساتذة الجامعيين )جلب تأييد بذلنابن -7

 

 االجىر اندراسيح 
 

... على ان سوق الساحة لرب شط الحلة(  -)حلة  5حلة  رشيد جلب صن مصدق من مصرف -7

 -عهى انطهثح انًقثىنيٍ انذهاب تاكزا")اندراسح انًسائيح   /انًعهد انرقُي تاتم يعنون الصن الى 

 (. يٍ كم يىو 00088و نغايح  0088انصك يٍ انساعح وقد يُح 

.... عُد انرسهيى يجة عهى انطانة اسرالو وصم ترسهيى  ذسهيى انصك انى انشعثح انًانيح في انًعهد  -2

 انصك .

 يسهى انىصم انًاني )االصم( انى يسؤول شؤوٌ انطهثح نغزض حفظه في يهفح انطانة . -0

 عهى انطانة اخذ َسخح يصىرج يٍ انىصم انًاني و االحرفاظ ته.  -4
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  -0االجىر اندراسيح -5

 + اجىر انرسجيم  االجىر اندراسيح انقسى 

   تانديُار انعزاقي

االقساو انطثيح )انًخرثزاخ انطثيح , 

  صحح انًجرًع , انرًزيط(

0,001,888 

 0,501,888 االقساو انركُىنىجيح )االجهزج انطثيح(

 المستمسكات المطلوب 

 المستمسكات المطلوبة للطلبة الممبولين

 استمارة التسجيل. تسلسل خلفه رلم الوصل المالي عند التسجيل مثبت -7

نسخة ملونة او  2وثيقة الدراسة االعدادية االصلية مصدقة من التربية )مع جلب عدد  -2

ان يتم جلب الوثيقة  تأييد تخرج )معنون الى المعهد التقني بابل( ألغراض التسجيل على

 االصلية خالل شهر(.

 . ملونة( مصورة نسخةمعنون الى المعهد التقني بابل ) الفحص الطبي -3

 .(ملونة مصورة نسخة)هوية االحوال المدنية او البطاقة الوطنية  -4

 .(ملونه مصورة نسخة)شهادة الجنسية العراقية  -5

 .(ملونة مصورة نسخة) ةالبطاقة التمويني -6

 خلفية بيضاء.   6صورة شخصية حديثة عدد  -7

 المستمسكات المطلوبة للكفيل  -:ثانيا"

 مستمسكات الكفيل اذا كان موظف -أ

 .معنون الى المعهد التقني بابل كتاب تأييد اصلي من دائرة الكفيل -1

 .ملونة( نسخة مصورة)هوية الدائرة للكفيل االصلية  -2

 .ملونة( نسخة مصورة)هوية االحوال المدنية او البطاقة الوطنية االصلية  -3

 .ملونة( نسخة مصورة) بطاقة السكن االصلية  -4

 مستمسكات الكفيل اذا كان متماعد  -ب

 (.ملونة هوية التقاعد للكفيل )االصلية + نسخة مصورة -1

 .(ملونة هوية االحوال المدنية للكفيل )االصلية + نسخة مصورة -2

   .ملونة( نسخة مصورة)بطاقة السكن االصلية  -3
  .يكون الحضور الزامي للكفيل سواء موظف او متماعد -مالحظة :

 عنوان المعهد التمني بابل  

كربالء( –)لرب سيطرة حلة ناحية ابي غرق  –حلة  –بابل   


