اإلعــــــــــــالن
عن قبول دفعة جديـدة بالكليات العسكرية والمعهـد الفنـى للقوات المسلحة

(الحربية  /البحرية  /الجوية  /الفنية عسكـرية  /الدفاع جـوى  /كلية الطـب للقوات المسلحة /المعهـد الفنى للقوات

المسلحة) والطلبة خريـجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة حملة المؤهالت العليا
دفعـــة أكتوبـــــر  0202م
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صــــدق الســـيد الفريـــو أول  /محمـــد كــــي القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة
و ير الدفاع واإلنتاج الحربي  /على اإلعالن عن قبول دفعـة جديـدة  /مـن حملـة النانويـة
العامة والنانوية األ هرية  /والشهادات المعادلة وحملة الشهادات النانويـــة الصناعيـــة
ومـــــا يعادلـهـــا  /ومـــــن خريجـــــى الجامعـــــات الحكوميــة والجامعــات الخاصــة
لصــــــــــالل الكليــــــــــة الحربيــــــــــة للعمــــــــــ (ضــــــــــبا محــــــــــا بين)
ولصـــــــالل الكليــــــــة البحريــــــــــــة للعمــــــــ (ضــــــــــبا بحرييــــــــــن)

-3-

الشرو العامة للقبول:
 -2أن يكون الطالب مصـري الجنسـية ومـن أبـوين وجـدين يتمتعـان بهـجن الجنسـية

عن غيرطريو التجنس  /وأال يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى .
د
 -0أن يكـــون الطالـــب حاصـــال علـــى ـــهادة ( النانويـــة العامـــة أو مـــا يعادلهـــا
أو المؤهــــ الجــــامعى )  /بشــــر أن كــــون وــــنة الحصــــول علــــى المؤهــــ
خالل عام  0202أو عام  0202فقط 2
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د
 -3أن يكــون الطالــب مقيــدا بإحــدى الجامعــات أو المعاهــد المصــرية فــى حالــة
الحصول على مؤه النانوية العامة أو ما يعادلها العام السابو.

 -4أال يكــون قــد وــبو الحكــ عليــه بعقوبــة جنائيــة أو جريمــة مخلــة بالشــر 2
 -5أن يكون الطالب حسن السير والسلوك 2

 -6أن يكون الطالب غير متزوج ول يسبو لـه الـزواج  /ويتعهـد بعـدم الـزواج طـوال
فترة د اوته بالكلية أو المعهد العسكري.

د
 -7أال يكـــــون الطالـــــب قـــــد إوـــــتقال أو فصـــــ أديبيـــــا مـــــن أي كليـــــة
أو معهد أو مد وة عسكرية.
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 -8أال يكون الطالب قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية 2

 -9أال يقـــ الطـــول عـــن ( 272وـــ ) لجميـــل الكليـــات عـــدا الكليـــة الجويـــة فقـــط

فيسمل حتى ( 258و ) كحــد أدنـــى 2
د
د
د
 -22أن يكـــون الطالـــب الئقـــا طبيـــا طبقـــا لشـــرو اللياقـــة الطبيـــة المقـــر ة
مــن المجلــس الطبــى العــام للقــوات المســلحة  /وال يجــو إعــادة الكش ـ الطب ـي

علـــــى الطالـــــب فـــــى نفـــــس الدفعـــــة المتقدمـــــة فـــــى نفـــــس العـــــام
فى حالة عدم لياقتة الطبية 2
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 -22أن يجتـــــا الطالـــــب بنجـــــا إختبـــــا ات اللياقـــــة البدنيـــــة  /وال يجـــــو

إعـــادة هـــجا اإلختبـــا فـــى نفـــس الدفعـــة المتقدمـــه فـــى نفـــس العـــام
فى حالة عدم إجتيا ن اإلختبا 2

 -20أن يــــؤدى الطالــــب بنجــــا إختبــــا قفــــزة النقــــة فــــى حمــــام الســــباحة
مـــــــن إ فـــــــاع (  7.5متـــــــر )  /بـــــــدون ـــــــردد ومـــــــن أول مـــــــرة

فى من ال يزيد عن ثالث ثوان من إصدا األمر بالقفز 2

 -23أن يجتا الطالب اإلختبا ات النفسية 2

د
 -24أن يجتا الطالب اإلختبا الشخصى ( كش الهيئة ) وفقا لتقيي لجنة اإلختبا .
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 - 25أن يجتا الطالب بتفوق إختبا المعلومات العامة 2

 -26أن يجتا الطالب بتفوق اإلختبا التفضيلى (اللغة اإلنجليزية – الحاوب اآللى) 2

د
 -27أن يجتـــــا الطالـــــب اإلختبـــــا ات الطبيـــــة المتقدمـــــة والتـــــي شـــــم أيضـــــا
(التحالي التخصصية المتقدمة)2

 -28يحسـب المجمـوع للنانويـة األ هريـة والشهادات األجنبية بعد المعادلـه الخاصـة بالمجموع 2
 -29أن يتقــدم طالــب اإللتحــاق بتعهــدات كتابيــة تضــمن اإللتــزام الكامــ بشــرو

التقــدم  /مــل التأكيــد علــى أن كــون البيانــات المد جــه فــى أو اق القبــول /
والتى

على أواوها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجودن بالكلية.
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 -02أن يكون الطالب حاص على المؤه من الجامعات الحكومية والجامعـات الخاصـة
فقط  /وليس (المعاهد العليا أو األكاديميات) 2

 -02الطالــب الحاصــ علــى المؤهــ مــن الجامعــات الحكوميــة يلتــزم بــالتوقيل
علـى اإلقــرا الموجــود بــالمل  /والمتضــمن معاملــة الطالــب بالد جــة العلميــة
العسكرية الحاص عليها وليس المؤه الجامعي .

د
 -00يســمل للضــبا اإلحتيــا وأفــراد القــوات المســلحة الموجــودين بالخدمـة حاليــا
بالتقدم لهجن الدفعة بنفس الشرو والضوابط .

 -03إجتيا السباحة ر خاص بإختبا ات الكلية البحرية .
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 -04بيان المستندات المطلوب جهيزها ومكان إوـتخراجها  /موجـودة علـى الصـفحة

الرئيســية لموقــل مكتــب نســيو القبــول بالكليــات العســكرية والمعهــد الفنــى

للقوات المسلحة على ( اإلنترنت ) وهو( 2)tansiq.mod. gov. eg

 -05يجـــب علـــى الطالـــب وولـــي أمـــرن الســـعى إلحضـــا هـــجن األو اق مـــن اآلن /
د
د
د
نظـرا ألن إوــتخراجها يســتغرق وقتـا طــويال  /ممــا يـؤدى إلــى التــأخير و عطيـ
إجراءات القبول 2
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الشـرو الخاصـة
لكـ كليــة للحاصلين على النانوية العامة ومايعادلها

د
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أوال :الكليـــــة الحربيــــة
 -2قب ـ الحاصــلين علــى ــهادة النانويــة العامــة والنانويــة األ هريــة والشــهادات
المعادلة بقسميهــا (العلمى واألدبى ) 2

 -0أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عـــــن  02ونـــــة 2
 -3النسبة المئوية للمجموع  % 72فأكنـــــر 2

- 02 -

د
ثانيـــــــــا  :الكليـــــــة البحريـــــــة
 -2قبــــ الحاصــــلين علــــى ــــهادة النانويــــة العامـــــة القســــ العلمــــى
عبتي (الرياضيات ـ العلوم) 2

 -0قبــ الحاصــلين علــى ــهادة النانويــة األ هريــة والشــهادات المعادلــة مــن
القســــ العلمــــى 2

 -3أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عـــــن  02ونـــــة 2
 -4النسبة المئوية للمجموع  % 72فأكنــر 2
 - 5أن يكون الطالب يجيد (السباحة) .
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د
ثالنـــــا  :الكليـــــة الجويـــــــــة
 -2قب ـ الحاصــلين علــى ــهادة النانويــة العامــة والنانويــة األ هريــة والشــهادات
المعادلة بقسميهـــا ( العلمــى واألدبـــى ) 2

 -0أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عن  02ونة 2
 -3النسبة المئوية للمجموع  % 65فأكنــــر 2
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د
ابعـــــــا  :الكليـــة الفنيـــة العسكريـــــة
 -2قب الحاصلين على هادة النانوية العامة القسـ العلمـي ( ـعبة الرياضـيات )
فقط  /وكجلك قب الحاصلين على ـهادة النانويـة األ هريـة (علمـي) والشـهادات
المعادلة من القس العلمي 2

 -0أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عـــــن  02ونـــــة 2
 -3النسبة المئوية للمجموع  % 90فأكنـــر 2
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د
خامســــــا  :كليــــة الدفــــاع الجـــــــوى
 -2قب الحاصلين على هادة النانوية العامة القس العلمي ( عبة الرياضيات) فقـط
 /وكجلك قب الحاصلين على هادة النانويـة األ هريـة والشـهادات المعادلـة مـن

القس العلمى بشر أن يكون الطالب قد حص فى ماد ي" الفيزياء و الرياضيات "
على % 72فأكنــر 2

 -0أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عـــــن  02ونـــة 2
 -3النسبة المئوية للمجموع  %85فأكنــر 2
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د
وادوـــــا  :كليــة الطــب للقــوات المسلحــــة
 -2قبــــ الحاصــــلين علــــى ــــهادة النانويــــة العامــــة القســــ العلمــــى
( عبة العلـوم ) فقـط  /وكـجلك قبـ الحاصـلين علـى ـهادة النانويـة األ هريـة
والشهادات المعادلة من القس العلمى 2

 -0أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عـــــن  02ونـــة 2
 -3النسبة المئوية للمجموع  %96فأكنـــر 2
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د
وابعــــــا  :المعهـــد الفنــى للقــوات المسلحــــة
 -2يقب الحاصلين على هادة النانوية العامة ( القس العلمى )
عبة ( الرياضيــــات ـ العلــــوم ) 2

 -0يقب الحاصلين على هادة النانوية األ هرية ( القســـ العلمـــي ) 2

 -3يقب الحاصلين علـى ـهادات النانويـة الصـناعية نظـام (ثـالث وخمـس) وـنوات

مــن المــدا ت التابعــة لــو ا ة التربيــة والتعلــي  /أو التعلــي المــزدوج التــابل

لــو ا ة اإلنتــاج الحرب ـي فقــط  /أو معهــد الدنبســكو بشــر أن كــون التخصصــات

هي ( الميكانيكا والكهرباء ) فقــط 2
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 -4يقب الحاصـلين علـى ـهادة الكليـة التكنولوجيـة المتووـطة التابعـة للمجمـل
د
التكنولوجى المتكام بالسالم فقط  /وطبقا للشرو والتخصصـات والشـعب التـى
قب بالمعهد 2

 -5يقبـــ الطلبـــة المقيـــدين فـــي د اوـــات أعلـــى مـــن الشـــهادت المـــجكو ة
بشر إوتيفاء ر السن فــــى المجـــالين (الهندوــــي والتكنولوجـي) .
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 -6أال يزيد السن فى  0202 / 22 / 2م عــــن :
 )02( وــنة للطلبــة الحاصــلين علــى ( ثانويــة عامــة  /ثانويــة أ هريــة  /ثانويــة صــناعية
ثالث ونوات ) 2
 )00( وــنة للطلبــة الحاصــلين علــى النانويــة الصــناعية نظــام الخمــس وــنوات /
و الطلبة الحاصلين على الكليـة التكنولوجيـة المتووـطة مـن المجمـل التكنولـوجى
المتكام بالسالم فقط .
 )03( ونة للطلبة المقيدين فى الد اوات األعلى 2
 - 7النسبة المئوية للمجموع للحاصلين علـــــى :
 النانوية العامــــــــة  % 62فأكنــر 2
 النانوية الصناعيــــة  % 75فأكنـــر 2
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إجراءات التقدي لإللتحاق بالكليات العسكرية
والمعهد الفنى للقوات المسلحة
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 وـيت فـتل بــاب وـحب الملفــات مـن المكتــب الرئيسـى بالكليــة الحربيـة بمصــر
د
الجديــدة فقـــط إعتبــا ا مــن يــــــــــوم األحـــــــد الموافـــــــــــــو 0202 / 7 /05م

وحتى يــــــوم الخميـــس الموافـــــو  0202/9/9م .
د
 وحرصــا منــا علــى وــالمة أبناءنــا المتقدميـــن  /لإللتحــاق بالكليــات العســكرية
والمعهد الفنى للقوات المسلحة  /من إنتشا فيروت كرونا ويت سـجي البيانـات

اإلبتدائية  /على الصفحة الرئيسية لموقل مكتب نسيـو القبول بالكليات العسـكرية

والمعهد الفنى للقوات المسلحة  /علـى ( اإلنترنـت) وهـــو (/ )tansiq.mod.gov.eg
د
إعتبـــــــــا ا مـــــــــن يـــــــــوم السبــــــــــت المــوافـــــــــــــو 0202 / 7 /22م

وحتـــى يـــوم النالثـــاء الموافـــو  0202/9/7م ووـــيت حديـــد ميعـــاد الحضـــو
د
لسحب الملفات إلكترونيا  /وذلك بهد قلي كنافة الحضــــو فى اليوم الواحد 2
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 كمــــا وــــيت إجــــراء إختبــــا الســــمات الشخصــــية والقــــد ات الجهنيــــة
فـــى نفـــس يـــوم وـــحب الملـــ  /وذلـــك لتقليـــ عـــدد مـــرات ـــردد الطالـــب
لصالل اإلختبا ات.

