شروط القبول في معهد التدريب النفطي  /كركوك
للعام الدراسي ( ) 2019/2018
 .1أن يكون عراقي الجنسية.
 .2حاااا ا علااا شااهارا الدراسااة ااعداريااة العراقيااة د أو علااا شااهارا عارلهااا مااخ يريجااي الدراسااة
ااعداريااة  -الفاارا العل ااي ( ااحيااااي والتطبيقااي ) مااخ ( الااوكور وااثااا ) وللعاااميخ الدراسااييخ
( )2017/2016و (.)2018/2017
 .3ثاجحا في الفحص الطبي علا وفق الشروط الخاصة بكل رراسة.
 .4يتم القبول عخ طريق التقديم ال باشر إلا ال عهد.
 .5أن ال يقـل ال ج وا الصافي للطالب ال تقدم عــخ (  ) 525ررجــة ( بدون إضافات ).
 .6أن يكون الطالب مخ مواليد ( )1994صعورا.
 .7قبول ااثا بنسبة (  ) %15-10مخ يطة القبول وحسب حاجة ال عهد لاليتصاصات الدراسية .
 .8متفرغا للدراسة وال يجوز الج ع بيخ الوظيفة والدراسة الصباحية .
 .9يتم االعت ار علا التعلي ات الصاررا مخ وزارا التعليم العاالي والبحاا العل اي بخصاو

معادالت

التنافس للقبول في معاهد النفط.
 .10أن يكااون ال تقاادم مااخ سااكنة الرقعااة الجارافيااة ل نطقااة سااكخ الطالااب ل حافظااة كركااوك ومحافظااات
(إقلاايم كررسااتان) ويااتم االعت ااار علااا وثيقااة التخاارص الصاااررا مااخ ااعداريااة فااي حديااد ال حافظااة
بااضافة إلا البطاقة الت وينية وبطاقة السكخ ولنفس الرقعة الجارافية ال وكورا أعاله.
 .11عدم الس اح بنقل الطلبة إلا معهدثا مخ يارص وزارا النفط وال يجاوز التنقال بايخ ال عاهاد النفطياة
بعد إعالن القبول.
 .12يحدر سقف زمني ل راجعة الطلبة ال قبوليخ في ال عاهد ( أسبوعان ) بعد إعالن ثتااج القبول وفي
حالة عدم ال راجعة يسقط حق الطالب في القباول ويعاوم ماخ قاا اة االحتيااط حساب أعلاا معادل
نافسي.
 .13يخضع ج يع ال تقدميخ إلا مقابلة شخصية لتحديد أهلياتهم للدراساة وعلاا وفاق اسات ارا ياصاة
معدا مخ قبل ال عهد ال عني .
 .14الوزارا غير مل مة بتعييخ يريجي ال عاهاد النفطياة مباشارا بعاد التخارص و ويكاون حساب حاجاة
الشركات النفطية التابعة لوزارا النفط و ويقوم الطالب بتوقيع عهد يطي بولك.
 .15ال يوجد أي استثناءات مخ أي شرط مخ شروط القبول وألي سبب كان.

