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 شعبة اإلستقطاب والتعیین  

 شروط القبول
 

 , ویستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمتھ للدولة خارج المملكة.أن یكون سعودي األصل والمنشأ .1
 أن یكون حسن السیرة والسلوك غیر محكوم علیھ باإلدانة في جریمة مخلّة بالشرف أو األمانة. .2
 یكون المتقدم مطروداً من إحدى الكلیات أو المعاھد العسكریة أو المدنیة. أن ال .3
 أن ال یكون موظفاً في أي جھة حكومیة (عسكریة/مدنیة) أو سبق لھ الخدمة العسكریة أو المدنیة. .4
 أن یجتاز إختبارات القبول والمقابلة الشخصیة. .5
 أن ال یكون متزوجاً من غیر سعودیة. .6
ھـ���� إلى 1/1/1409سنة) أي من موالید الفترة ما بین ( 30سنة) وال یزید عن ( 17م عن (أن ال یقل عمر المتقد .7

 ھـ).1/1/1421
 –س����م  188كجم) والحد األعلى (49 –س���م 168مع وزنھ بحیث یكون الحد األدنى ( أن یتناس���ب طول المتقدم .8

 كجم) 108
 حاصالً على أحد المؤھالت العلمیةأن یكون  .9

(برنامج الس�������كرتیر التنفیذي, برنامج إدارة  م�ة في التخص�������ص�������ات الت�الی�ة:دبلوم�ات معھ�د اإلدارة الع�ا .أ
المس����تش����فیات, برنامج إدارة المواد, برنامج المحاس����بة, برنامج برمجة الحاس����ب اآللي, برنامج ش����بكات 

 الحاسب اآللي) بتقدیر ال یقل عن (جید).
لتقنیة التقنیة اإللكترونیة, قس����م ا الكلیة التقنیة في التخص����ص����ات التالیة: (قس����م تقنیة الحاس����ب اآللي, قس����م .ب

 جید).(اإلداریة, قسم التقنیة الكھربائیة, السفر والسیاحة, الفندقة, األغذیة والمشروبات) بتقدیر ال یقل عن 
التدریب المھني العس����كري بعد الثانویة العامة في التخص����ص����ات التالیة: (الدعم الفني, أنظمة الش����بكات,  .ج

كترونیات, محركات المركبات, المیكانیكا العامة, اإلدارة المكتبیة, المحاس��بة, البرمجیات, اإلتص��االت, اإلل
 إدارة المستودعات) بتقدیر ال یقل عن (جید).

ھـ) بنسبة ال تقل عن 1437/1438ھـ), (1436/1437ھـ), (1435/1436( (علوم طبیعیة)الثانویة العامة  .د
)80%(. 

 أن یكون المتقدم حاصالً على: .10
 ) درجة.60(القدرات العامة بدرجة ال تقل عن  إختبار -1
 ) درجة.60إختبار التحصیلي بدرجة ال تقل عن ( -2
 إختبار كفایات اللغة اإلنجلیزیة. -3

أن یكون الئقاً صحیاً وغیر مصاب بأي مرض مزمن وأن یجتاز الكشف الطبي الذي تجریھ اللجنة وال ُیقبل أي  .11
نتائج الفحص الطبي نھائیة وال یحق للمتقدم ئاس���ة, وتعتبر كش���ف طبي س���وى ما یص���در من اللجنة الطبیة بالر

 المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللیاقة الطبیة.
 دبلوم معھد اإلدارة العامة بعد الثانویة لمدة ال تقل عن (خمسة فصول دراسیة) یعّین برتبة (عریف). -1
 الكلیة التقنیة یعّین برتبة (جندي أول). -2
تدریب المھني العس����كري بعد الثانویة لمدة ال تقل عن (ثالثة فص����ول دراس����یة) یعّین برتبة (جندي معھد ال -3

 أول).
 الثانویة العامة یعّین برتبة (جندي). -4

 –منطقة الریاض  –منطقة المدینة المنورة  –اإلقرار بالعمل في أحد المناطق التالیة فقط: (منطقة مكة المكرمة  .12
 منطقة نجران). –جازان منطقة  –المنطقة الشرقیة 

 مالحظة:

 سیتم إستبعاد طلب كل متقدم یتضح عدم صحتھ, كما أن عملیة التسجیل ال تعني قبول الطالب بصفة نھائیة.

 وهللا الموفّق,,,


