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 ػٓ اٌذساعح   

ذؼرثش اٌذساعح فٟ اٌّذاسط ا١ٌٍث١ح فٟ اعطٕثٛي عٍٙح ٔغث١ا تاػرثاس إٌّٙط 

تح ١ا تشىً ظ١ذ ٠ٚؤٍ٘ٗ ٌخٛع أٞ ذعشإػذاد اٌطاٌة ػٍّ ٟا١ٌٍثٟ اٌزٞ ٠شاػ

إاٌٝ تؼذٖ ػٓ اٌرؼم١ذ ٚاٌحشٛ اٌزٞ ٠ش٘ك  تاإلضافح , دساع١ح فٟ اٌعاِؼاخ

وّا ذؼرثش اٌذساعح فٟ ِذ٠ٕح تٙزٖ  اٌطاٌة ٠ٚىٍفٗ اٌىص١ش ِٓ اٌعٙذ ٚاٌؼًّ ,

اٌعّاي ٚاٌشٙشج حٍّا ٌٍىص١ش ِٓ اٌطٍثح اٌؼشب اٌز٠ٓ ٠شغثْٛ تاٌذساعح ضّٓ 

ظشٚف ذغاػذُ٘ ػٍٝ اٌرحظ١ً اٌؼٍّٟ ٚاٌرشف١ٗ , ٠ؼرثش إٌّٙاض ا١ٌٍثٟ 

 ذٖ ػٓ اٌرؼم١ذ ٚاٌرىٍف ٚخٍٖٛ ِٓ اٌحشٛ اٌزٞ ال فائذج ِٕٗ ,ِٕٙعا عٙال ٌثؼ

اٌعاِؼ١ح ٚذض٠ٚذٖ تصمافح وّا ٠ؼرثش ِٕٙعا دعّا واف١ا ٌرأ١ً٘ اٌطاٌة ٌٍذساعح 

 واف١ح .

ٚتشافك تشٔاِط اٌذساعح اٌغٕٛٞ ػادج سحالخ ذشف١ٙ١ح ِٓ ح١ٓ ألخش ١ٌرّىٓ 

ٚاٌرخٍض ِٓ ضغطٛط اٌذساعح ٚاٌغشتح ٚاٌرٟ لذ ذؤشش  اٌطاي ِٓ االعرّراع

ٚذعؼً اٌطاٌة ٠شؼش أٔٗ ضّٓ أعشذٗ ٚوً رٌه ذحد , ػٍٝ ذحظ١ٍٗ اٌؼٍّٟ 

 سلاتح ٚإششاف إداسج اٌّذسعح .

 

 

 

 

  

٠ؼأٟ اٌىص١ش ِٓ اٌطٍثح اٌؼشب ِٓ ظشٚف ذؼ١ّ١ٍح لاع١ح ذرٕٛع ت١ٓ اٌحشب 

اإلِىأاخ اٌّمذِح فٟ اٌذٚي أٚ حرٝ طؼٛتح  أٚ اٌظشٚف اإلظرّاػ١ح أٚ لٍح

ِّا ٠عؼً اٌىص١ش ُِٕٙ ٠رٛظٗ إاٌٝ  , اٌرؼاًِ ِغ إٌّا٘ط اٌؼشت١ح اٌضخّح ظذا

اٌّذاسط اٌذ١ٌٚح ا١ٌٍث١ح فٟ إعطٕثٛي ٚاٌرٟ ذشىً ِذسعرٕا سوٕا ِٓ أسواْ 

 إٌّظِٛح اٌرؼ١ّ١ٍح ف١ٙا .

ذالخ ػا١ٌح ٚاٌذخٛي ٚذغاػذ ِٕظِٛرٕا اٌرؼ١ّ١ٍح ػٍٝ ذأ١ً٘ اٌطالب ١ًٌٕ ِؼ

إاٌٝ ظاِؼاخ ٚدساعح اإلخرظاطاخ اٌعاِؼ١ح اٌرٟ وأٛ ٠حٍّْٛ تٙا دْٚ 

  لٍك .
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 االٚساق اٌّطٍٛتح ٌٍرغع١ً

 
 
 

 الطالب سفر جواز عن صورة -1
 واألب األم سفر جواز عن صورة -2

 تخطيها تم دراسية مراحل ثالث اخر شهادات -3
 ثانوي(( عشر)أول حادي - عاشر - )تاسع

 السفارة من + الخارجية من + التعليم وزارة من مصدلات 
 دولتن في الموجودة الليبية

 للطالب ميالد شهادة -4
 6 عدد شخصية صور -5

 ايضا   الشهادة احضار يطلب رسوب سنوات وجود حال في -6
 ومصدلة مختومة

 2018 لعام فمط 2002 - 1998 من مواليد لبول يتم

 

بالنسبت للتسجيل في باقي المزاحل التعليميت يكفي “

شهادتين حصل عليهما الطالب مصذقاث من احضار اخز 

التعليم والخارجيت والسفارة الليبيت باالضافت للمذكىر 

 ”سابقا  



  

 

 

 

 

 

 ذىا١ٌف اٌذساعح

 $4000 هطططططططو التطططططططوجيهي لمرحلطططططططة السطططططططنوي المدرسطططططططة لسطططططططط
 ,شططططططططططامل تمريبططططططططططا   أردنططططططططططي دينططططططططططار 2850 يعططططططططططادل مططططططططططا أي

 واللبططططططا  الكتططططططب ونسططططططخة المدرسططططططة فططططططي الدراسططططططة مصططططططاري 
 واالمتحانططططططططات الحاجططططططططة عنططططططططد المكثفططططططططة والططططططططدرو  المدرسططططططططي
 العطططططططام اخطططططططر فطططططططي الطططططططوزاري االمتحطططططططان و الشطططططططكلية الفصطططططططلية
 الدراسي.

$1300  ابتطططططدا ي رابطططططع وحتططططط  اول مطططططن : المراحطططططل ولسطططططط
   $1600   الثامن حت  الخام  من

 $2500   األساسي التاسع

 $3200 ثانوي الثاني -   $3000 ثانوي األول

 فصطططططططل كطططططططل فطططططططي واحطططططططد لمسططططططططين المبلططططططط  تمسطططططططيط ويمكطططططططن
 .دراسي

....................... 

 

BY AUTHOR NAME 

 المصروف الشخصي للطالب 

 سطططططكن بطططططين مطططططا شخصطططططية كمصطططططاري  الطالطططططب يحتطططططا  السطططططابمة االعطططططوام فطططططي خبرتنطططططا وحسطططططب كمطططططا
 ورفاهية وغذاء
 الرفاهيطططططططة ومسطططططططتو  الطالطططططططب وعطططططططي حسطططططططب علططططططط  $550 - $400 بطططططططين مطططططططا يمطططططططدر مبلططططططط  الططططططط 

 والصر .
 واعطا طططططط  الطالططططططب مصططططططرو  مرالبططططططة يمكننططططططا مططططططنهم وبطلططططططب معنططططططا االمططططططور اوليططططططاء بتواصططططططل لكططططططن

 الطبيعي. بالشكل منخفض صرف  معدل ليبمي معينة ارشادات
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 اٌغىٓ اٌراتغ ٌٍّذسعح

 ٚاٌّٛاطالخ

 
 : نوعين عن عبارة هو السكن

 
 السكني المجمع ان أي سكنية مجمعات في متواجدة مفروشة شمك-1
 رفاهية وسا ل + مسبح + أمن رجال عل  يحتوي مغلمة منطمة ضمن يكون
 العادية البيوت من ارل  انها السكنية المجمعات وتمتاز

  
 السكن تكالي  عادة تكون : المفروش السكن الست جار 

 الشمة في طالب 3 / الطالب عل  200$
 الشمة في طالبين / الطالب عل  025$

 وفواتيرها الشمة مصاري  جميع شاملة وتكون
 رفاهية( امور وليست االساسية )االمور والفرش

 

 ٌالٔاز ِٕفظً + عىٓ داخٍٟ ٌٍزوٛس ِٕفظً عىٓ داخٍٟ -2

اٌشلاتح ٚاٌشفا١٘ح ٚ٘ٛ ذاتغ ٌٛصاسج اٌرؼ١ٍُ ّغرٜٛ ػاٌٟ ِٓ ٠ر١ّض اٌغىٓ اٌذاخٍٟ ت

 اٌرشو١ح

 ٠حرٛٞ ػٍٝ غشف ٌشخض ٚاحذ اٚ شخظ١ٓ اٚ شالشح اٚ استغ اشخاص

٠حرٛٞ ػٍٝ لاػح ِخظظح ٌٍذساعح ٚلاػح ٌٍغغ١ً ِٚطؼُ ٚٚطاٌح س٠اضح وّا 

 ِعٙضج تاالخ س٠اض١ح ٚطاٌح ذٍفاص فٟ وً طاتك

اٌٝ اٌغىٓ ٠ٚرُ اٌرٛاطً ِغ االً٘ ٌذخٛي اٌطاٌة ِغاًء  ج٠ٛظذ ِٛاػ١ذ ِحذد

 .ِثاششج فٟ حاي ِخاٌفح اٌمٛاػذ

ً 200اٌرىٍفح :   $ شٙش٠ا

 

اٌّٛاطالخ : ٠ٛظذ تاطاخ ٔمً تاشرشان عٕٛٞ ذمَٛ تٕمً اٌطاٌة ِٓ اٌغىٓ اٌٝ 

اٌّذسعح ٚتاٌؼىظ وّا ذشًّ اٌشحالخ اٌّذسع١ح تح١س ال ٠حراض اٌطاٌة اٌٝ 

 سوٛب اٌّٛاطالخ اٌؼاِح

 ٠ثؼذ اٌغىٓ ػٓ اٌّذسعح حٛاٌٟ ستغ عاػح تاٌثاص اٌّخظض

فمظ  ٟٚ٘ الً تىص١ش ِٓ وٍفح اٌّٛاطالخ  $300االشرشان اٌغٕٛٞ تاٌّٛاطالخ 

 .اٌؼاِح ٌّذج ػاَ واًِ



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طش٠مح اٌرغع١ً

 بالكامطططططططل مجطططططططاني المولطططططططع هطططططططذا طريطططططططك عطططططططن "التسطططططططجيل
 بططططططدون مجانططططططا   المبططططططد ي المبططططططول علطططططط  الحصططططططول يمكنططططططن
 وساطة" عموالت اي او وسيط

 
ar-/school.comselection-.prowww 

 
 بادخطططططال التسطططططجيل اسطططططتمارة تعب طططططة اال علطططططيكم مطططططا للتسطططططجيل
 االتصال معلومات وباالخص صحيحة معلومات
 والضطططططططغط المطططططططذكور االلكترونطططططططي المولطططططططع الططططططط  بالطططططططدخول

 "تسجيل" زر عل 
 

 الطططططططططالب شطططططططط ون مركططططططططز بكططططططططم سيتصططططططططل ذلططططططططن وبعططططططططد
 االرشطططططططططططادات واعططططططططططططاء المطلوبطططططططططططة االوراق ليطططططططططططتفحص
 مختطططططوم رسطططططمي مبطططططد ي لبطططططول اعططططططا كم يطططططتم ثطططططم الالزمطططططة
 الطالطططططططب علططططططط  وسطططططططيتوجب المدرسطططططططة ادارة عطططططططن صطططططططادر
 سطططططططيتم والطططططططذي $1000 التططططططط مين مبلططططططط  دفطططططططع ذلطططططططن بعطططططططد

 تثبيطططططططت أجطططططططل مطططططططن وذلطططططططن االول المسطططططططط مطططططططن خصطططططططم 
 سططططططيردكم الططططططدفع وصططططططل وبارسططططططال معططططططدم وحجططططططز الطالططططططب
 المانونيططططططططة لالغططططططططراض اسططططططططتخدام  يمكططططططططن نهططططططططا ي لبططططططططول

 المططططططدوم موعططططططد وترتيططططططب طالططططططب فيططططططزة علطططططط  كالحصططططططول
 الطططططط  الطالططططططب وتوصططططططيل المطار)مجانططططططا ( مططططططن واالسططططططتمبال

 والسكن)مجانا ( المدرسة
 خالل لالستفسارمن مباشرة بنا االتصال ويمكنكم

 
004915222375507 : Whatsapp 

 00905315587086 
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ADDRESS 

 Bahçeşehir 2. Kısım  Mah. 

 Turgut Özel Bulvarı Bina No: 64-G/64-H . 

 Posta Kodu: 34538 

 Bahçeşehir - İSTANBUL   TURKEY 

 

PHONE: 

Whatsapp /   004915222375507 

 00905315587086 

E-MAIL: 

Info@pro-selection.com 

 

WEB SITE : 

www.pro-selection.com 

 

 مدرسة اسطنبول الليبية 

ISTANBUL LIBYAN SCHOOL نشكر اهتمامكم بمدرستنا وخدماتنا التعليمية 

 ونرحب بكم لزيارتنا والتواصل معنا

mailto:Info@pro-selection.com
http://www.pro-selection.com/

