شروط التقديم
Application Terms
 .1أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.
Applicant must be Saudi Arab

 .2أن اليزيد عمر المتقدم عن  22سنة.
Age 17- 24

 .3أن يكون المتدرب حاصالً على شهادة الثانوية العامةبمعدل اليقل عن .%57
High School Certificate with a minimum 75% cumulative average

 .2أن يكون المتقدم حاصالً على اختبار القدرات العامة بمعدل ال يقل عن  %60واالختبار التحصيلي
بمعدل ال يقل عن  % 60و الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي .
Minimum 60%Tahseeli and Quias averages

 .7أن ال يكون المتقدم قد تلقى دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
Not supported by HRDF before

أن ال يكون المتقدم مسجالً في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وإذا كان مسجالً فيجب عليه
إحضار نموذج (شهادة بيان مدد وأجور مشترك) موضح به تاريخ االنقطاع من آخر منشأة قبل
بداية الدراسة.
Applicant should not be registered in the Social Insurance program and if
so he should submit a certificate that shows the period, rate and the date
dropped from the last organization

 .6أن يجتاز المتقدم إختبارات تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية والرياضيات.
Applicant must pass placement tests in English Language and Math

 .5اجتياز المقابلة الشخصية:
Applicant must pass the personal Interview.

 .8اجتياز الكشف الطبي لدى مؤسسة طبية يحددها المعهد.
Applicant must pass the medical examination at an HIWPT designated
medical facility

 .9يجب على المتقدم الذي تنطبق عليه الشروط أعاله تعبئة طلب االلتحاق بالمعهد عبر الموقع
اإللكتروني بكل دقة وأمانة ،ويتحمل المتقدم جميع التبعات النظامية ألي خطأ فيها.
Applicant must fill an application form through the HIWPT website and will
be held accountable for any false or wrong information provided

Intake procedure
:إجراءات تقديم الطلب
www.hiwpt.edu.sa :  تقديم الطلبات من خالل الموقع فقط.1
Participants must apply through the Institute website only

( على رقم المتدرب بموعد إختبارSMS)  بعد فرز بيانات المتقدمين سيتم إرسال رسالة نصية.2
. تحديد المستوى
After screening, applicant will receive an SMS on his telephone to attend a
placement test.

. سيتم اجراء المقابلة الشخصية للذين إجتازو تحديد المستوى باللغة اإلنجليزية.3
Those who pass the placement test will attend an interview

 إعالن نتائج المتقدمين الذين اجتازو المقابلة الشخصية واختبار اللغة االنجليزية ليتم عمل الكشف.2
.الطبي لدى مؤسسة طبية يحددها المعهد
Announcements will be sent to those who have passed the interview to
attend a medical examination at an HIWPT designated medical facility

: إعالن نتائج المرشحين للقبول النهائي من خالل الوسائل التالية.7
Successful applicants will be informed by one of the following:

www.hiwpt.edu.sa:  الموقع اإللكتروني للمعهد.a
.) على رقم المتدرب المدون في طلب االلتحاقsms(  ارسال رسالة نصية.b
An SMS to the applicant’s telephone number recorded in the
application form

. إرسال رسالة على البريد اإللكتروني الخاص بالمتدرب المدون في طلب االلتحاق.c
By email to the applicant’s application form address

 وفي حالة عدم الحضور في الموعد سيتم استبعاده، على المتقدم االلتزام بالموعد المحدد.6
Applicant must report to the institute on the announced date or be
excluded

 سيكون األسبوع األول أسبوع التهيئة واستكمال إجراءات توقيع العقود مع المقبولين.5
The first week will be for orientation and contract signing.

 سوف يكون استالم وثائق المتدربين المقبولين في مقر المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء.8
.)(رابغ
Successful Trainees must bring the required documents to Higher Institute
for Water and Power Technologies or be excluded.

: الوثائق المطلوبة في حال القبول في المعهد

Required Documents
صورة واضحة وكبيرة لبطاقة الهوية الوطنية (بطاقة األحوال المدنية) مع إحضار األصل
.للمطابقة



Clear copy of Government ID Card

.) صورتين+ شهادة الثانوية العامة (االصل



High School Certificate ( an original + 2 copies



) صورتين+ شهادة اختبار القياس (االصل



Qiyas Certificate ( an original + 2 copies)

) صورتين+ شهادة االختبار التحصيلي(االصل



Tahseeli Certificate ( an original + 2 copies)

.) سم (خلفية الصورة أبيض6×2 أربع صور حديثة ملونة مقاس



4 passport size colored pictures 4x6 cm ( white background)

. حسب تحديد الشركة المستخدمة.رقم حساب بنكي (اآليبان) للمتقدم



Applicant’s bank account number ( IBAN) or from a Bank designated
by the trainee sponsor

.نسخة من التأمينات االجتماعية



Copy of the Social Insurance certificate

)نسخة من صندوق تنمية الموارد البشرية (التحقق من الدعم



Copy of HRDF Certificate

يمكن استخراج الشهادات عن طريق المواقع اإلكترونية المعنية
Certificates may be obtained from the relevant websites



