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بســـم هللا الرحمـــن الرحيــــــم

اإلعــــــــــــالن
عــن قبــول دفعــة جديــدة
مـن الطلبـة خريـجـى الجامعـات
(الحكومــية  /الخاصــــة)
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صــدقَ السيــــد الفريـــق أول  /محـمــد زكـــي القـائـــــد العـــــام للقـــــوات المســلحــــة
َ
وزيــر الدفـــــــاع واإلنتـــــاج الحـــــــربي عــن قبــــول دفعــة جديــــدة مــــن الطلبـــــة
خريـجــــى الجامعــــات (الحكوميــة  /الخاصــة) الحاصليــن والحـاصالت على الدراسات
العليـــا (دبلومة  /ماجيستير  /دكتوراه) للعمــل كضـــــبــاط مـتـخـصصيـن بالقـــــــوات
المســــــلحـــة دفـعــــــة ينـايـــــــر  2021م .

الشــــروط العامـــــــة للقبـــــول
صري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق
 - 1أن يكون الطالب ِم
ُ
ت أخرى 0
التجنس  /وأال يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيا ٍ
 - 2أال يكون قد سبق ال ُحكم عليه بعقوب ٍة جنائية أو جريم ٍة مخلـة 0
 - 3أن يكون الطالب َحسن السير والسلوك 0
َ
يكون الطالب قد إستقال أو فصل تأديبيا ً من أى كلية أو معهد أو مدرسة.
 - 4أال
َ
يكون الطالب قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية0
 - 5أال
 - 6أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة أو منطقة التجنيد التابع
لها الطالب المتقدم 0
 - 7أال يقل الطول للذكور عــن ((  170سم )) واإلنـــاث عـــن ((  155ســـم )) 0
 - 8أن يكون الطالب الئقا ً طبيا ً طبقا ً لشروط اللياقة الطبية من القومسيون الطبى للقوات المسلحة
وال يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة
عدم لياقتة الطبية 0
 - 9أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية  /وال يجوز له إعادة اإلختبار فى نفس الدفعة
المتقدمه فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه اإلختبار 0

الكلية الحربية
إتجاه الحاسبات االليه

 - 10أن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5متر )  /بدون
تردد0
 - 11أن يجتاز الطالب اإلختبارات النفسية 0
 - 12أن يجتاز الطالب اإلختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)0
 - 13أن يجتاز الطالب اإلختبار الشخصى (( كشف الهيئة )) وفقا ً لتقييم اللجنة 0
 - 14أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن اإللتزام الكامل بشروط التقـــــدم للكلـيـة الحربيـة
مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول
الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية 0
 - 15أن يلتزم الطالب بالتوقيع على اإلقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملته بالدرجه العلميه
الحاصل عليها 0
 - 16أن تلتزم الطالبات المقبوالت بالكلية الحربية بإرتداء الزى العسكرى والمصدق عليه من
وزارة الدفاع من تاريخ اإلنضمام وبعد التخرج 0
 - 17أن يكون الطالب حاصل على درجة الدراسات العليا من الجامعات الحكومية والجامعات
الخاصة فقط  /وليس (المعاهد العليا أو األكاديميات) .
 - 18يُسمح للضباط اإلحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة
حاليا ً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الضوابط .
 - 19أن يكون الطالب حاصل على (دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه) فى نفس
التخصص 0
 - 20بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها  /موجودة على الصفحــة الرئيسية
الموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على
(اإلنترنت) وهو (0)tansiq.mod.gov.eg
 - 21يجب على الطالب السعى إلحضـار هذه األوراق من اآلن  /نظـــرا ً ألن إستخراجها يستغرق
وقتا ً طويالً  /مما يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول0
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التخصصــات المطلوبـة
والشـروط الخاصــة لكــــل تخصــــص
أوالً  :التخصصات المطلوبة من األطباء (ذكور فقط ):
الحاصلين على درجة :
( دبلومة الدراسات العليا – الماجيستير – الدكتوراه )

مــن كليــات :
 - 1طب أسنــان .
 - 2صيدلـــــــة .
 - 3طب بيطرى .

بالشروط اآلتية :
أال يزيد السن فى  2021 / 1 /1عـن اآلتى :
 - 1طب األسنان :
أ  -الحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا  /ماجيستير( )32سنة.
ب  -أما الحاصلين على درجة الدكتوراه ( )36سنة .

 - 2الصيادلة و الطب بيطرى :
أ  -الحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا  /ماجيستير( )30سنة.
ب  -أما الحاصلين على درجة الدكتوراه ( )34سنة .
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ثانيا ً  :التخصصات المطلوبة من المختلط (ذكور فقط) :
الحاصلين على درجة :
( دبلومة الدراسات العليا – الماجيستير – الدكتوراه )
 - 1العلوم تخصصات ( كيمياء خاصة  /كيمياء مزدوجة  /ميكروبيولوجى /كيمياء حيوية
 /حيوان  /بيولوجى  /فيزياء  /حواسب وتكنولوجيا المعلومات ) 0
 - 2حاسبات وتكنولوجيا المعلومات .
 - 3تجارة ( محاسبة فقط ) .
 - 4تربية رياضية  /حقوق  /زراعة .
 - 5لغات أقسام (إنجليزى  /فرنسى  /عبرى  /يابانى  /لغة عربية) .
 - 6إقتصاد وعلوم سياسية .
 - 7آداب علــــــم (نفـــس  -إجتماع).
 - 8عالج طبيعـــــــــــى .
 - 9اإلعالم والصحافـــــة .
 - 10سينمــــــــــــــــا .
 - 11فنون جميلة (نحت  /رسم) .
 - 12تربيـــــة موسيقيــــــــة .

بالشروط اآلتية:
أال يزيد السن فى  2021 / 1 /1عـن اآلتى :
 - 1الحاصلين على درجة دبلومة دراسات عليا  /ماجيستير ( )30سنة.
 - 2أما الحاصلين على درجة الدكتوراه ( )34سنة .
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ثالثا ً  :التخصصات المطلوبة من اإلناث :
الحاصالت على الدرجة
( دبلومة الدراسات العليا – الماجيستير – الدكتوراه )
مــن كليــات :
 - 1صيدلـــــــــــــة .
 - 2آداب علم نفــس .
 - 3رئيسات تمريض .

بالشروط اآلتية:
أال يزيد السن فى  2021 / 1 /1عـن اآلتى :
 - 1الحاصالت على درجة دبلومة دراسات عليا  /ماجيستير ( )30سنة .
 - 2الحاصالت على درجة الدكتوراه ( )34سنة .
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رابعا ً  :مدة الدراسة :
عــــام ميـــالدى لجميـــع التخصصـــــات .

خامسا ً  :المؤهل الدراسى الذى يمنح للخريج :
شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

سادسا ً  :إجراءات التقدم لإللتحاق بالكليـة الحربيـة :
 - 1سيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكليـــة الحربية إعتبارا ً من يوم
السبت الموافق  2021/1/9وحتى يوم الثالثاء الموافق . 2021/1/19
 - 2وحرصا ً منا على سالمة أبناءنا المتقدمين لإللتحاق  /وللحد من إنتشار فــــــــيروس
كـــــورونا سيتم تسجيل البيانات اإلبتدائيــــة على الصــــفحة الرئيسيـة لموقع
مـــكتب تنسيق القبول بالكليات العســـكرية  /على ( اإلنترنـــت ) وهو
) (tansiq.mod.Gov.egإعتبارا ً من يـــــوم الســـــبت المـــــوافق 2021/1/2
وحتى يوم الخـــــميس المــــوافق  2021/1/14وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب
الملفات إلكترونيا ً  /وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد .
 - 3كما سيتم إجراء إختبار السمات الشخـــصية والقدرات الذهنية فى نفس يــوم سحب
الملف .

وهللا ولى التوفيق ،،،

