
األكتديييد  هميدتدخ مبًد   اهدبلنمًت في 
اهيجتيددو لاهتمندديى اهيـتيدددددع لجتًمددد  

 األًيدددعخ ُدمرخ لَددت عبباهعحيدٍ

 للتسجٌل  االستششاديالذلٌـــل 



 األكتدييي  اهبلنمًت اهصفح  اهعئيـي  هنتـجيم في 

وفً ذـا  اـاى لـذٍس ذسـاب ( إٌشاء ذساب وستخـذم جذٍــذ ) قووً بـ 
اإلقاوـة و وـي  ـن اتابـة سقن السجـــل الهــذًٌ  و بكتابة قووً سابق 

 .الشقن السشي فً الخاٌة التً تلٌها للذخو 



 تـجيم ًـتخبو جبيب

تشوٌـً قووً بكتابة سقن السجل الهذًٌ  و اإلقاوة ووي  ن اتابة بشٍـذ  اإللك
وٍشجى وشاعـا  اتابـة اليشٍـذ اإللكتشوٌـً بشـكل ظـدٌخ , فً الخاٌة التً تلٌها 

ي ذٌث  ٌه ستطلس سسالة تدقق فً غضوى دقائق لتأاٌذ اليشٍذ الهسجل تدتـو
 .على الشقن السشي الخاص بس للذخو 

 
 (.ٌش هام غاليشٍذ ) قذ تطلس الشسالة فً : والذظة

( وتابعـة ) قووً بالضـط  علـى صس 
  عاله الستكها  التسجٌل



 (رسته  اهتحقق ًٍ اهبعيب اإلهكتعلُي ) تـجيم ًـتخبو جبيب 

 . تن إسسا  سسالة تدقق على اليشٍذ اإللكتشوًٌ الخاص بس
 

  دٌاه الستكها  التسجٌل( ووافق ) قووً بالضط  على صس

 سقن الهوٍة الهذخل سٌظهش هًا



 ستكيتل اهتـجيم  ا

قووً بكتابة سقن السـجل الهـذًٌ 
 ـن اتابـة الشوـض السـشي .  و اإلقاوة

 .الهشسل لس على اليشٍذ  PINسوض الـ 

 ٌض سسالة اليشٍذ اإللكتشوًٌ الهشسل لس 

 هزا هو سقن هوٍتس الزي قهتً بكتابته

 سوض  السشي للذخو   PINهزا هو سقن 

071684 
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 ًنخص اهطددنددب

ً الثاًٌ   هـ1442الطليات الهتوفش  للفطل الذساس
  دٌاه الستكها  التسجٌل( إسسا  ) قووً بالضط  على صس 

 قووً باختٌاس الفطل الهتاح لعهاد  خذوة الهجتهع والتعلٌن الهستهش  



 
 اهيتقبًددد   عزيزتي 

 
 لمب أٌ تى اهتـجيم اهيببئي يتى اآلٌ تمبئ  ُيمذج اهقبمل

 عيتدخ مبً  اهيجتيو لاهتمنيى اهيـتيددع  دلنمًددت في  
 

 تتلمي اهخطدددما  اهتتهي 



 ( اهيمنمًت  اهشخصي  + اسى اهيتقبً  ) تمبئ  

 ..  هًا سٌظهش بشٍذ  اإللكتشوًٌ و سقن الهوٍة وسجل وسيقا

1 

قووً بتعيئة بٌاٌاتس الشخطـٌة ااولـةو والتأاـذ وـي ظـدتها 
 . قيل تقذٍن الطلـب

ــه  ــة ٌأوــل وشاعــا  اتابت ــة اســهس باللطــة اإلٌجلٌضٍ ــذ اتاب عً
 .  بشكل ظدٌخ اها ٍظهش فً جواص السفش الخاص بس

 (  ٌعن ) فً ذالة اًتً وي  ذذ الفئات التالٌة ٍشجى التدذٍذ بـ

ٍتن االجابة على هزه األسئلة فـً ذـا  الشغيـة فـً : والذظة
% 10الدطو  على االعفاء وي الشسوم, علهاو بأى ٌسـية القيـو  

 .وي وجهوع عذد الهقيوالت



 ( ًمنمًت  اهيعحن  اهثتُمي  + اهمَماٌ لًمنمًت  االتصتل) تمبئ  

لالستفساس قووً بهشاسلة 
 .اليشٍذ اإللكتشوًٌ التالً

 :عًذ اتابة سقن الجوا  ٍجب اتابته االتالً : والذظة 
540087427966  
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  99.09 )) عًذ اتابة ٌسية الثاٌوٍة العاوة ٍجب اتابتها بالطٌطة التالٌة : والذظة



 ( ًمنمًت  اهيعحن  اهثتُمي  + اهمَماٌ لًمنمًت  االتصتل) تمبئ  

3 

 : طشٍقة سفع الهستًذات 
 . ن ذذدي الهلف الهشاد سفعه( اختٌاس ولف )  والو قووً بالضط  على 

  ((تدهٌل )) وبعذ رلس قووً بالضط  على الهة ( شهاد  الثاٌوٍة العاوة : ) وثا  
 .فً ال وش  تقووٌي فٌها بتدهٌل ولفاتس

 : سٌظهش  واوس بهزا الشكل بعذ سفع جهٌع وستًذاتس

 طعيق  رفددو اهيـتَبا 

فــً ذــا  اًتــً وــي  ظــداب الدــاالت الخاظــة ٍجــب سفــع اإل يــات 
 .اهستًذ فً الخاٌة الهخططة لزلس

سـٌتن ( الدفظ) عًذ الضط  على صس : عضٍضتً الهتقذوة 
ذفظ بٌاٌاتس الهسجلة فق  وال ٍعًً اٌـه تـن اسـتكها  

 .طليس
 الختٌاس الشغيات الذساسٌة قووً بالضط  على صس

 (.الطفدة التالٌة ) 

 : الهستًذات الهطلوبة
 .شهاد  الثاٌوٍة-1
 .ظوس  الهوٍة  و اإلقاوة -2
 .إ يات ذــالة -3



 امتيتر اهعغبدد  اهبراسي  

 : الشغيــات الهتاذة
 .الذبلوم فً إداس  الهواسد اليششٍة  -1
 .الذبلوم فً التدشٍش والسكشتاسٍة -2
 .الذبلوم فً العالقات العاوة -3
 .الذبلوم فً القاٌوى -4
 .دبلوم اللطة اإلٌجلٌضٍة فً إداس  األعها  -5
 .دبلوم اللطة الطًٌٌة لألعها  -6

 عًذ االٌتهاء قووً بالضط  
 . عاله( تًفٌز ) على صس  



 ًنخص طندب اهتـجدديم اهَهددتئي  

 سٌتن إسسا  سقن الطلب على اليشٍذ اإللكتشوًٌ الخاص بس 

 فً ذا  سغيتً بتعذٍل سغياتس  و تعذٍل: عضٍضتً الهتقذوة 
 (. تدشٍش)  ي بٌاٌات وذخلة قووً بالضط  على الهة 

 
 ال ٍهكي ذزف الهشفقات التً تن سفعها وي قيلس : والذظة

 (.شهاد  الثاٌوٍة)  اـ
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