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دائرة القبول والتسجيل
الوقدهت
تعتبررثائرةررثقارل بررْجارلتيررد٘عا ررٖاخفهع ر ا ٘ ئل ٘ررفابوثفب ر ارلعوررْئارل ررثٕا
للدفهع اُّٖاهريارلراّرةثارلوِور ا رٖارلدفهعر اّا ثثُرفا عفل٘ر ابابفلٌيرب ا
للغفلبا حيبابرعالاف ر ائّرةرثارلدفهعر اّ ل٘فتِرفارلو تل ر ائبااًِرفاتارفت ا
بااعا عفجاًّاظا ٖارلتاثٗعاّرلتعراٗعاّتٌ ٘رةارل رثرترتاّتغب٘رنارةً ور ا
ّرلتعل٘وفتا ٖارلدفهع .ا
ا
ّهرريااخررعات ررااٗناا ضررعارل رراهفتاللعول٘رر ارة فئٗو٘رر ا رراىائرةررثقارل بررْجا
ّرلتيد٘عاتحتْٕاعلٔاث ث ااقيفماتة٘ي٘ ال٘ضغلعا عاهٌِفابفلوِفمارلول فقا
علٔارلارةثقاُّٖا فلتفلٖ:ا
 .1قينارل بْج.ا
 .2قينارلتيد٘ع.
 .3قينارلْثفةن.اا
ا
اقسن القبول:
ٗاررثهاُررةرارل يررناعلررٔاتٌ ٘ررةام٘فم ر ارلدفهع ر اّتعل٘وررفتاّجرتقارلاتعلرر٘نا
رلعفلٖا ٖاعول٘ اقبْجارلغلب اهياح٘ثااعارئارلغلب ا رٖا رعات رفاّ رنا
رلغفق اربمت٘عفب٘ ارلتٖات ثتُفاّجرتقارلتعل٘نارلعفلٖا وفااًَارلدِ ارلويروْل اا
ٖارلدفهع ارلتٖاتيت بعارلغلب ارلدائاّاّل٘فءااهْتُناّترحّائُنابفلوعلْهرفتا
فتارلوتْ ثقاّشثّطارل بْجا رٖا رعات رفا.اّترتل فا
عيارلدفهع اّرلت
هِفماُةرارل ينابوفاٗلٖ:ا
ا
 .1قبْجارلغلب ارلدائاّتيد٘لِناّ رناامراارل برْجارلترٖاٗ ثتُرفاهدلراا
رلتعل٘نارلعفلٖارةتئًٖ.ا
 .2رعارئاهلفاخفصالاعاعفلباٗحْٕااّترقَارلثبْت٘ اّمدلَارة فئٗوٖاخ جا
تثقائترمتَ.
 .3رلثئاعلٔاربمت يفترتارل فص ابفل بْجاعياعثٗنارلِفتفاّرل ف ااّرلبثٗاا
ربلاتثًّٖ.
 .4رعارئارإلح فة٘فتارل فص اب بْجارلغلب .
 .5رل ٘فمابعول٘ اهتفبع اهعفئل ارلوْرئاللغلب ارلوديثٗياّارلوٌت لر٘ياهريا
خفهعفتااخثٓالآارلال٘فتارلو تل ا.
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 .6رل ٘فمابعول٘ ارلتاق٘ناعلٔارًت فجارلغلب اهيات
رل بْجارلوتبع ا ٖابلكارلح٘ي.

فاٙخثاّ نااماا

ا
قسن التسجيل:

ااا ٗاثهاُةرارل يناعلٔاعول٘ اتيد٘عارلوْرئاّهفاٗتثترباعلِ٘رفكا ورفارًرَا
ٗتررْلٔاهيررإّل٘ اهتفبع ر اتح رر٘عارلغفلرربا ررٖاهيرر٘ثتَارلتعل٘و٘ ر اّتغبا٘ رنا
رلتعل٘وفتاّرةحافم.اّتتل فاهِفماُةرارل ينابوفاٗلٖ:ا
 .1رلتاق٘نارلافهعابٌِفٗ اعول٘فتارلتيد٘عاّرليحباّرإلضف الب٘فىااٗرا ا
اخغرررفءاّت رررْٗبِفاهرررياح٘رررثارلعررربءارلاترمرررٖاّرلوتغلررربارليرررفبنا
ّرلتيد٘عاحيبارل غ ارلاترم٘ .ا
فتاّئئخفلِرفا رٖااً رفما
 .2هتفبع اّتغب٘نارل غظارلاترم٘ الاف ارلت
رلتيد٘ع.
 .3رعارئاقْرةنارلوت رْق٘ياا فئٗو٘رفواّرلوٌرةتٗياّرلو رْل٘ياهريارلت رفا
ّرلدفهع اّتحّٗاارلدِفتارلوعٌ٘ ابةلكا.
 .4تاق٘ناّهتفبع ارلداّجارلاترمٖاّضبظاتْجٗعارل فعفتارلاترم٘ .
 .5رعارئارإلح فة٘فتارل فص ابتيد٘عارلغلب .
 .6رمررت ما اررْهارلع هررفتارلٌِفة٘ ر اهرريارلال٘ررفتاّترراق٘ ِفاهررياخ ر جا
ه فتًتِفاهعا هفاُْاهاخعاعلٔاً فمارلحفمْباهياقبعارلال٘فتاّبعاُفا
ٗتنارحتيفبارلوعابتارل ل٘ اّرلتثر و٘ اللغلب ارل٘فواّٗاّٗفو.
 .7هتفبع ااهْتارلغلب ارلوإخل٘ياّرل فقاٗيالو فعاُنا ٖارلدفهع اّئصرارتا
اْهابأموفةِناّئتمفلِفائلٔارلال٘فتاّرلاّرةثاللعلناّئخثرءارل جم.ا
ا
قسن الوثائق:
ٗعتبررثاُررةرارل يررنارلٌف ررةقارلتررٖاتغررعاهٌِررفاّجرتقارلتعلرر٘نارلعررفلٖاعلررٔا
رلدفهع اح٘ثاٗ ْماُةرارل ينابفلوثرم تاربلاتثًّ٘ اهعارلْجرتقكا وفااًَا
ٗ ْمابتحّٗاائئرتقارلدفهع اّرلوإميفتارةخثٓابفلاّل ابفلب٘فًفتارإلح رفة٘ ا
ّتتل فاهِفماُةرارل ينابوفاٗلٖ:ا
 .1تحّٗاارلال٘فتاّرلاّرةثارلو تل ا ٖارلدفهع ابفلب٘فًفتاّرلت فتٗثاّرإلح فة٘فتا
رل جه .ا
 .2ئعارئاخاّجاربهتحفًفتارلٌِفة٘ اّئع ًَاّتْجٗعَاللدِفتارلوعٌ٘ .
 .3تحّٗااهاثهارلوْقعاربلاتثًّٖاباعاهرفاٗتعلرناب ضرفٗفارلرارةثقاّرلعورعا
علٔاتحاٗثِفاّ نارلويتدارتا.
 .4ئصارتارلْثفةناللغلب اّت اٗ ِفاحيبارةصْج.
 .5ئعارئارلت ْٗنارلدفهعٖاللعفمارلاترمٖ.
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 .6تحّٗاارلولح ٘فتارلث ف ٘ ا ٖارةتئىاباف
بٌفءاعلٔاعلبِن.

ارلْثرفةنااّرلب٘فًرفتارإلح رفة٘ اّبلركا

ا
اااااا وفاْٗخااٌُف اقيناخرفصابفلول رفتاٗحترْٕاعلرٔاحف رفتالل٘ر الح ر اا
ّت ٌ٘فاهل فتارلغلب ارلوٌت و٘ياّارل رثٗد٘ياّرلوٌيرحب٘يابغثٗ ر اهٌ ور ا
ّمِل .ا
ت ْمائرةثقارل بْجاّرلتيد٘عابفلاث٘ثاهيارلوِفماّرلْظفةفاًة ثاهٌِرفابفإلضرف ا
رلٔاهفاتنااااااااااااب ثٍامفب فوا:اا
 .1رعررارئاقررْرةنارلغلبرر ارلوتْقررعات ررثخِناّهثرخعرر اخغغِررنارلاترمرر٘ ا
ّتاق٘ناهل فتِناّاّضفعِنارة فئٗو٘ .اا
 .2تْلٖاهيإّل٘ ارعارئارلٌاثرتاّرلٌوفبجارلتٖاتتعلنابفلارةثق.
 .3تغب٘ناتعل٘وفتاهٌحارلاتخفتارلعلو٘ .
 .4رلتٌي٘ناهعاهث حارلحفمْبا ٖارلدفهع التغْٗثاً فمارلتيد٘ع.
 .5تدِ٘ررحاشررِفئرتارلغلبر ارل ررثٗد٘ياّرلواررفت ا ررٖارلتحضرر٘ثاّرإلعررارئا
لح عارلت ثٗح.ا
ا
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تتوثعاتؤٗ ائرةثقارل بْجاّرلتيد٘عابوفاٗلٖ:ا
اعلٔائٗوْه ارليثع ا ٖاربًدفجكاّرلاق اّرلٌ فما ٖارلعوعا
 .1رلوحف
ّبويتْٓاعرفجا رٖارًدرفجارلوعرفه تارلو تل ر اّ رنااحرائارلْمرفةعا
رلت ٌ٘ .ا
 .2رلعوعاعلٔاتح ٘نارلتو٘حا ٖارل اهفتارلو اه اللغلب .ا
 .3تعحٗحاربت فجاّرلت فععاب٘يائرةثقارل بْجاّرلتيرد٘عاهرعائّرةرثارلدفهعر ا
ّ ل٘فتِفارلو تل اّبلكالت اٗنا عاهفاٗ امارلعول٘ ارلتعل٘و٘ اّرلتثبْٗ .
 .4رمتوثرتارلتعفّىاهعاهث حارلحفمْبا ٖاحْمب ااعوفجارلرارةثقابفلافهرعا
حتٔاٗتناربمتغٌفءاعيا ث٘ثاهيارةعوفجارل٘اّٗ .ا

