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 دائرة القبول والتسجيل
 

 الوقدهت
 

بوثفبرر ارلعوررْئارل  ررثٕاتعتبررثائرةررثقارل بررْجارلتيررد٘عا ررٖاخفهعرر ا ٘ ئل ٘ررفاا
للدفهع اُّٖاهريارلراّرةثارلوِور ا رٖارلدفهعر اّا ثثُرفا عفل٘ر ابابفلٌيرب ااااااااا

اًِرفاتارفت اااائبللغفلبا حيبابرعالاف ر ائّرةرثارلدفهعر اّ ل٘فتِرفارلو تل ر ااااااا
بااعا عفجاًّاظا ٖارلتاثٗعاّرلتعراٗعاّتٌ ٘رةارل رثرترتاّتغب٘رنارةً ور اااااا

ا.ّرلتعل٘وفتا ٖارلدفهع 
ا

ٗناا ضررعارل رراهفتاللعول٘رر ارة فئٗو٘رر ا رراىائرةررثقارل بررْجاااااّهرريااخررعات رراا
فلوِفمارلول فقاب عاهٌِفااضغلعْٕاعلٔاث ث ااقيفماتة٘ي٘ ال٘تّرلتيد٘عاتح

ا:علٔارلارةثقاُّٖا فلتفلٖ
ا.قينارل بْج .1
 .قينارلتيد٘ع .2
ا.اقينارلْثفةن .3

ا
 :قسن القبولا
 

تعلرر٘ناٗاررثهاُررةرارل يررناعلررٔاتٌ ٘ررةام٘فمرر ارلدفهعرر اّتعل٘وررفتاّجرتقارلا
رلغلب ا رٖا رعات  رفاّ رناااااااعارئرلعفلٖا ٖاعول٘ اقبْجارلغلب اهياح٘ثا

ارلويروْل ارلغفق اربمت٘عفب٘ ارلتٖات ثتُفاّجرتقارلتعل٘نارلعفلٖا وفااًَارلدِ ا
ئُنابفلوعلْهرفتاالغلب ارلدائاّاّل٘فءااهْتُناّترحّا ٖارلدفهع ارلتٖاتيت بعار

ّترتل فااا. رٖا رعات  رفااااعيارلدفهع اّرلت   فتارلوتْ ثقاّشثّطارل بْج
ا:هِفماُةرارل ينابوفاٗلٖ

ا
قبْجارلغلب ارلدائاّتيد٘لِناّ رناامراارل برْجارلترٖاٗ ثتُرفاهدلراااااااا .1

ا.رلتعل٘نارلعفلٖارةتئًٖ
رعارئاهلفاخفصالاعاعفلباٗحْٕااّترقَارلثبْت٘ اّمدلَارة فئٗوٖاخ جا .2

 . تثقائترمتَ
رل ف ااّرلبثٗااّاتارل فص ابفل بْجاعياعثٗنارلِفتفرلثئاعلٔاربمت يفتر .3

 .ربلاتثًّٖ
 .رعارئارإلح فة٘فتارل فص اب بْجارلغلب  .4
رل ٘فمابعول٘ اهتفبع اهعفئل ارلوْرئاللغلب ارلوديثٗياّارلوٌت لر٘ياهريااا .5

 .خفهعفتااخثٓالآارلال٘فتارلو تل  ا
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رل ٘فمابعول٘ ارلتاق٘ناعلٔارًت فجارلغلب اهيات  فاٙخثاّ نااماا .6
 .رل بْجارلوتبع ا ٖابلكارلح٘ي

ا
 :قسن التسجيل

 
ٗاثهاُةرارل يناعلٔاعول٘ اتيد٘عارلوْرئاّهفاٗتثترباعلِ٘رفكا ورفارًرَاااااااا

نا٘ررٗتررْلٔاهيررإّل٘ اهتفبعرر اتح رر٘عارلغفلرربا ررٖاهيرر٘ثتَارلتعل٘و٘رر اّتغباا
ا:ّتتل فاهِفماُةرارل ينابوفاٗلٖا.رلتعل٘وفتاّرةحافم

 ارلتاق٘نارلافهعابٌِفٗ اعول٘فتارلتيد٘عاّرليحباّرإلضف  الب٘فىااٗرا .1
اخغرررفءاّت رررْٗبِفاهرررياح٘رررثارلعررربءارلاترمرررٖاّرلوتغلررربارليرررفبنا

ا.ّرلتيد٘عاحيبارل غ ارلاترم٘ 
ً رفمااا رٖااهتفبع اّتغب٘نارل غظارلاترم٘ الاف  ارلت   فتاّئئخفلِرفاا .2

 .رلتيد٘ع
رعارئاقْرةنارلوت رْق٘ياا فئٗو٘رفواّرلوٌرةتٗياّرلو  رْل٘ياهريارلت  رفااااااا .3

 .ّرلدفهع اّتحّٗاارلدِفتارلوعٌ٘ ابةلكا
 .اق٘ناّهتفبع ارلداّجارلاترمٖاّضبظاتْجٗعارل فعفتارلاترم٘ ت .4
 .رعارئارإلح فة٘فتارل فص ابتيد٘عارلغلب  .5
رمررت ما اررْهارلع هررفتارلٌِفة٘رر اهرريارلال٘ررفتاّترراق٘ ِفاهررياخرر جااا .6

هفاُْاهاخعاعلٔاً فمارلحفمْباهياقبعارلال٘فتاّبعاُفاهعاه فتًتِفا
 .لغلب ارل٘فواّٗاّٗفوٗتنارحتيفبارلوعابتارل  ل٘ اّرلتثر و٘ ال

هتفبع ااهْتارلغلب ارلوإخل٘ياّرل فقاٗيالو فعاُنا ٖارلدفهع اّئصرارتاا .7
 .ا اْهابأموفةِناّئتمفلِفائلٔارلال٘فتاّرلاّرةثاللعلناّئخثرءارل جم

ا
 :قسن الوثائق

 
ٗعتبررثاُررةرارل يررنارلٌف ررةقارلتررٖاتغررعاهٌِررفاّجرتقارلتعلرر٘نارلعررفلٖاعلررٔااا

بفلوثرم تاربلاتثًّ٘ اهعارلْجرتقكا وفااًَاارلدفهع اح٘ثاٗ ْماُةرارل ين
ٗ ْمابتحّٗاائئرتقارلدفهع اّرلوإميفتارةخثٓابفلاّل ابفلب٘فًفتارإلح رفة٘ اا

ا:ّتتل فاهِفماُةرارل ينابوفاٗلٖ
تحّٗاارلال٘فتاّرلاّرةثارلو تل  ا ٖارلدفهع ابفلب٘فًفتاّرلت فتٗثاّرإلح فة٘فتا .1

ا.رل جه 
 .فة٘ اّئع ًَاّتْجٗعَاللدِفتارلوعٌ٘ خاّجاربهتحفًفتارلٌِائعارئ .2
تحّٗااهاثهارلوْقعاربلاتثًّٖاباعاهرفاٗتعلرناب ضرفٗفارلرارةثقاّرلعورعاااااا .3

 .علٔاتحاٗثِفاّ نارلويتدارتا
 .ئصارتارلْثفةناللغلب اّت اٗ ِفاحيبارةصْج .4
 .ئعارئارلت ْٗنارلدفهعٖاللعفمارلاترمٖ .5
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ّرلب٘فًرفتارإلح رفة٘ اّبلركاااااتحّٗاارلولح ٘فتارلث ف ٘ ا ٖارةتئىاباف  ارلْثرفةنا .6
 .بٌفءاعلٔاعلبِن

ا
ا وفاْٗخااٌُف اقيناخرفصابفلول رفتاٗحترْٕاعلرٔاحف  رفتالل٘ر الح ر ااااااااااااا

رل رثٗد٘ياّرلوٌيرحب٘يابغثٗ ر اهٌ ور ااااااّت ٌ٘فاهل فتارلغلب ارلوٌت و٘ياّ
ا.ّمِل 

ت ْمائرةثقارل بْجاّرلتيد٘عابفلاث٘ثاهيارلوِفماّرلْظفةفاًة ثاهٌِرفابفإلضرف  ااا
ا:اهفاتنااااااااااااب ثٍامفب فوارلٔا
رعررارئاقررْرةنارلغلبرر ارلوتْقررعات ررثخِناّهثرخعرر اخغغِررنارلاترمرر٘ اااا .1

ا.اّتاق٘ناهل فتِناّاّضفعِنارة فئٗو٘ 
 .تْلٖاهيإّل٘ ارعارئارلٌاثرتاّرلٌوفبجارلتٖاتتعلنابفلارةثق .2
 .تغب٘ناتعل٘وفتاهٌحارلاتخفتارلعلو٘  .3
 .ْٗثاً فمارلتيد٘عرلتٌي٘ناهعاهث حارلحفمْبا ٖارلدفهع التغ .4
تدِ٘ررحاشررِفئرتارلغلبرر ارل ررثٗد٘ياّرلواررفت  ا ررٖارلتحضرر٘ثاّرإلعررارئا .5

 .الح عارلت ثٗح
ا

 
 : 0202/0200التطلعاث والنظرة الوستقبليت للعام الدراسي 

 
ا:تتوثعاتؤٗ ائرةثقارل بْجاّرلتيد٘عابوفاٗلٖ

لعوعارلوحف   اعلٔائٗوْه ارليثع ا ٖاربًدفجكاّرلاق اّرلٌ فما ٖار .1
ّبويتْٓاعرفجا رٖارًدرفجارلوعرفه تارلو تل ر اّ رنااحرائارلْمرفةعااااااااا

ا.رلت ٌ٘ 
 .ارلعوعاعلٔاتح ٘نارلتو٘حا ٖارل اهفتارلو اه اللغلب  .2
 ل بْجاّرلتيرد٘عاهرعائّرةرثارلدفهعر ااااتعحٗحاربت فجاّرلت فععاب٘يائرةثقار .3

 .ّ ل٘فتِفارلو تل  اّبلكالت اٗنا عاهفاٗ امارلعول٘ ارلتعل٘و٘ اّرلتثبْٗ 
رمتوثرتارلتعفّىاهعاهث حارلحفمْبا ٖاحْمب ااعوفجارلرارةثقابفلافهرعااا .4

ا.حتٔاٗتناربمتغٌفءاعيا ث٘ثاهيارةعوفجارل٘اّٗ 


