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آلية القبول والتسجيل  :

1.  يخضع المتقدم للدارسة في المعهد المتحان تحديد مستوى ( Placement Test ) لوضعه في المستوى المناسب 

لقدراته اللغوية ومن ثم :

- يتم تسجيله في الدورة المناسبة بحسب رغبته (صباحا أو مساء )؛  إذا توفرت السعة  المناسبة لتلبية ذلك .

- يقوم المتقدم بدفع الرسوم المستحقة للدورة وكتبها المقررة .

2.   بعد انتظامه في برنامجه  الدراسي :

- ال يجوز للطالب التحول من مجموعة إلى مجموعة أخرى في نفس مستوى الدورة.

- ال يجوز للطالب االنسحاب من الدورة قبل انتهاء موعدها.

- يحرم الطالب من الجلوس المتحان الدور النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابة %40 من الساعات المحددة للدورة  .

- ينقل الطالب إلى المستوى األعلى إذا حقق نسبة نجاح %60 وأكثر .

ويتمتع الدارسون بالمزايا اآلتية :

تـــوفــيــر :

- القاعات الدراسية المكيفة والمقاعد الدراسية المالئمة.

- مستويات مختلفة (  ابتدائي – تمهيدي – متوسط – متقدم – دورة المهارات وتحضير التوفل ) .

- التقنيات السمعية والبصرية.

- الكوادر التعليمية المقتدرة.

- الكتب التعليمية المقررة.

- فترات دراسية متنوعة.

- قاعات خاصة بالبنات.

- دورات ألغراض محددة.

- استراحات مناسبة ومطلة على البحر مباشرة.

- مواصالت مجانية من مدخل خلف الى مقر المعهد والعودة.

- استخدام مكتبة المعهد للقراءة واالستعارة. 

- االستماع إلى شكاواهم  واالهتمام بهم.

- إعطاء إفادات وتأكيدات رسيمة عند الطلب.

- تسليمهم  شهاداتهم في نهاية تعلمهم كل مستوى ينتهي بها.

أوًال : نظام القبول والتسجيل والتسهيالت

ثانيًا : الم�ايا 
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- التقيد بلوائح المعهد وأنظمته.

- المحافظة على ممتلكات المعهد من مقاعد

دراسية وغير ذلك.

- التقيد بدفع الرسوم الدراسية حسب مواعيدها.

- االلتزام بالمواعيد الدراسية بانتظام وبدون تأخير.

- احترام المدرسين والهيئة اإلدارية للمعهد.

- التحلي بالسلوك الحسن مع الزمالء واآلخرين.  

- يحق للطالب غياب يومين بعذر. ويعامل، أي غياب بعد ذلك باقتطاع نصف درجة عن كل يوم بعذر واقتطاع درجة بدون عذر.

- يحتسب التأخير عن أي  يومين بغياب يوم واحد.

- يحرم الطالب من الجلوس المتحان الدورة إذا تجاوز غيابة مدة %40 من عدد ساعات الدورة.

- يحق ألي دارس إيقاف قيده عند إكماله ألية دورة دراسية. ويمكنه مواصلة الدراسة  الالحقة وإعادة القيد بدون اختبار 

تحديد مستوى في مدة ألتزيد عن ثالثة أشهر من إيقاف قيده.

   يتم إلغاء القيد في الحاالت اآلتية :

1.    إذا انسحب الطالب المقيد برغبته الشخصية.

2.    إذا رسب الطالب في دورتين على التوالي.

3.    إذا ُفصل من المعهد ألي سبب تنص عليه لوائح المعهد.

ثالثًا : واجبات الطلبة

�ابعًا : الغياب والحرمان

خامسًا : إيقاف القيد

سادسًا : إلغاء القيد 

- بذل جهد للتحصيل العلمي. 

- الظهور بالشكل الالئق وبالملبس المحترم المناسب.

- التزام الطالبات بالزي المحشم.

- إظهار بطاقة المعهد وإحضارها بشكل دائم.

- االمتناع عن التدخين في جميع أرجاء المعهد.



www.hadhramout-human.com

3

يحق ألي دارس إذا أكمل أي دورة دراسية أن يلتحق بالدورة الموازية لها في أي فرع من فروع المعهد أو العكس .

يتم استرجاع الرسوم الدراسية للطلبة فقط ، في حال ايقاف الدورة أو تأجيلها من قبل المعهد.

1.    إذا حكم علية في قضية تخل بالشرف ولم يّبرأ منها.

2.    إذا أساء السلوك مع اإلداريين أو مع أحد المدرسين أو مع زمالئه.

3.    إذا تكرر منه عدم القيام بواجباته المنزلية الدراسية أو الصفية.

4.    إذا ثبت عليه الغش في االختبارات القصيرة أو االمتحانات.

5.    إذا بدر ، أو تكرر منه اإلخالل وعدم االلتزام بواحد من الواجبات المنصوص عليها والمذكورة آنفًا. 

6.    إذا أخل بأية توجيهات يصدرها المعهد من وقت آلخر.

يتحمل الطالب/ـ ة الغرامات المالية اآلتية :

سابعًا : تحو�ل القيد

ثامنًا : استرجاع الرسوم الد�اسية

تاسعًا : الفصل

عاش�ًا : الغ�امات

الحــــالة

(Quiz) الغياب عن االختبار القصير

 (Exam) الغياب عن االمتحان

إتالف كتاب معار

إضاعة كتاب معار

إتالف أي شيء من ممتلكات المعهد

بدل فاقد لبطاقة التسجيل

المبلغ بال��ال

300

500

قيمته المقدرة

قيمته المقدرة

ضعف قيمته المقدرة

500

ق

1

2

3

4

5

6
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على الطالب أن :

1.    يكون على علم واطالع  بأنظمة المعهد ولوائحه وتوجيهاته. ومن يجهل ذلك ال يعفى عن المسئولية.

2.    يتقيد بمواعيد التسجيل والتقويم الدراسي الذي يحدده المعهد.

3.    يحافظ على بطاقة التسجيل من التلف والضياع ألهميتها  ولحاجته لها باستمرار ، وإبرازها عند الطلب .

4.    ال يرتكب  أية مخالفة ، وأال  تعّرض للمساءلة أمام الجهات المختصة بالمعهد.

5.    يتجنب وضع أي إعالن أو ملصق على مبنى المعهد وجدرانه من غير موافقة إدارة المعهد.

6.    يحرص على الصحة العامة وسالمة البيئة بمنع التدخين وتعاطي القات أو غيرها من المواد المحظورة في المعهد. 

7.    يغلق الهاتف النقال أثناء المحاضرات.

8.    ال يجعل مقر المعهد مكانًا ألي نوع من الترويج أو الدعاية.

9.    يتجنب إحضار أي سالح أبيض أو ناري.

أحدى عش�ًا : إرشادات عامة



A student should : 

• Know the institute regulations ; his/her ignorance will not absolve him/her  of responsibility. 

• Comply to registration schedules and class calendars. 

• Keep his/ her E.C. from damage or loss, and should present it upon request. 

• Not commit any violation against the accord; otherwise he will be questioned by the institute authority, 

• Not attach any poster, label against the institute walls, without prior permission from the institute 

administration 

• Take care of the public health, environment safety, by opposing smoking, Qat  chewing or any other 

prohibited materials inside the institute. 

• Switch off his/her cell phone during classes.

• Not carry out any white or fire weapons into the institute.

www.hadhramout-human.com
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General instructions 
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having successfully passed any course, a student can resume his study at any HLI branches and vice versa. 

A student is dismissed in case he/she :

         Is committed of a shameful gilt. 

         Behaves badly with any person of among the administration or teaching staff members.

         Neglects, his homework class or activities repeatedly. 

         Is committed of cheating on the exam. 

Students will be fined as the following :

Sixth : Enrolment  Transfer

Seventh : Dismissal

Eighth : Fines

Case

Absence from a quiz

Absence from an exam

Damaging a borrowed book 

Losing a borrowed book 

Damaging some of the Institute
belongings

Losing the Registration Card

Amount

300 YR

500 YR

Its cost

Its cost

Double cost 

500 YR

No.

1

2

3

4

5

6
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Students should:

       comply to Institute regulations.

      save keeping  the institutes properties.

      paying tuition fees according to schedule.

      be punctual.

      respect and esteem the teaching staff members. And the administration stuff as well.

      behave well towards his ,her mates and others.

      work very hard. 

      Should keep up good appearance.

      Keep the institute card  and should appear it upon request.

      Smoking is not allowed at any area of the institute.  

A student has the right to be absent for two days only.  For extra days, half a mark is cut for an excused 

absence and a mark is cut for unexcused absence. 

Every twice retardiness’ is considered a one day absence.

A student is not allowed to take the final exam if the percentage of his absence exceeds %40. 

Once a student successfully completes a certain course, he, /she, can pursue, his/ her study or he,/ she 

leave study and renew her enrollment some other time. 

A student enrollment  for a certain course in cancelled due to : 

       upon his/her own request. 

       f a student has not passed the final test within two terms. 

       f a student is dismissed for any reason stated in the institute regulations.

Third : Students Duties 

Fourth : Absence and Denial 

Fifth : Enrolment Cancellation
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For admission to Hadhramout Languages Institute,  the applicant should submit to:

1.    A placement test : Having taken a placement test the applicant is put at the appropriate level.

2.    After paying the tuition fees, the applicant is enrolled and registered.

3.    A student is not allowed to transfer from group to another at the same level  of the course.

4.    A student is not allowed to suspend any course.

5.    If the percentage of absence precedes %40 a student is not allowed to sit for the final exam of the 

course.

6.    Having passed successfully with %60 or above, a student can be promoted to an upper level.

Hadramout Languages Institute providing students with :

              appropriate study environment.

              different levels (Beginner – Introductory – Intermediate – Advanced levels).

              ESL skills and TOEFL preparation test.

              English for Specific Purposes (ESP) courses  

              classrooms with air condition and comfortable seats.

              modern audio visual aids. 

              prescribed test. 

              rest areas.

             a library to borrow some books.

Once a course starts, it should be completed. 

Receiving their complains, and dealing properly with these complaints. 

Graduates can receive their certificates at the end of any level. 

Giving confirmation to students upon their request .

First : Admission and Registration

Second : Students Rights
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