
اللجنة الدائمة الختيار مر�شحي �شباط كلية ال�شرطة واالبتعاث

ط���ل���ب ال���ت���ق���دمي ل��ل��ر���ش��ي��ح ب��ك��ل��ي��ة ال�������ش���رط���ة وب�����رام�����ج االب���ت���ع���اث

الطلب ب��ه��ذا  ال�����واردة  احل��ق��ول  جميع  تعبئة  ي��رج��ى   : ال��ط��ال��ب  ع��زي��زي 

مالحظات:

•  اإن التوقيع على هذا الطلب هو مبثابة اإقرار باأن جميع  املعلومات املذكورة اأعاله �شحيحة، واأن املتقدم ملتزم بتتبع مواعيد االختبارات وكافة النتائج بنف�شه.	

• يتم ت�شليم الطلب باليد مبظروف مغلق  لدى بوابة كلية ال�شرطة بال�شيلية موجه لعناية ال�شيد/ ع�شو ومقرر اللجنة الدائمة الختيار مر�شحي �شباط كلية ال�شرطة واالبتعاث.	

• يلتزم املتقدم بعدم مطالبة اللجنة با�شرجاع اأي م�شتند مت ت�شليمه مع الطلب.	

توقيع الطالبتاريخ تقدمي الطلبتوقيع ويل االأمر

�شورة �شخ�شية 

حديثة

4x5

�شروط القبول

اأن يكون قطري اجلن�سية.. 1
اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة الثانوية العامة، اأو ما يعادلها يف نف�س العام اأو العام ال�سابق، وبن�سبة . 2

مئوية ال تقل عن %70 .
اأال يزيد عمره عند فتح باب قبول طلبات االلتحاق عن 20 عامًا.. 3
اأال يقل طول قامة املتقدم عن 165 �سم واأن تتنا�سب كتلة اجل�سم مع الطول .. 4
اأن يكون ح�سن ال�سمعة ،حممود ال�سرية .. 5
اأال يكون قد �سبق احلكم عليه بعقوبة جناية اأو يف جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ما مل يكن قد . 6

رد اإليه اعتباره .
اأال يكون قد ف�سل من اخلدمة العامة اأو من كلية اأو معهد علمي بحكم اأو قرار تاأديبي نهائي .. 7
اأال يكون موظفًا يف اإحدى اجلهات احلكومية اأو �سبه احلكومية .. 8
اأن تثبت لياقته ال�سحية، مبعرفة اجلهة الطبية املخت�سة .. 9

اأن يجتاز بنجاح  اختبارات اللياقة البدنية املقررة .. 10
اأن يجتاز اختبارات القبول املقررة .. 11
اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية اأمام جلنة اختبار الطلبة .. 12

امل�شتندات املطلوبة :

�سورة عن جواز  �سفر الطالب .. 1
�سورة عن البطاقة ال�سخ�سية + �سورة من البطاقة ال�سخ�سية لويل االأمر.. 2
�سورة عن ال�سهادة الثانوية العامة ) يف حال عدم توفرها وقت تقدمي الطلب يلتزم الطالب . 3

بت�سليمها يف حال احل�سول عليها(.
�سورتني �سم�سيتني قيا�س 4*5 �سم بخلفية زرقاء .. 4
�سورة عن �سهاد امليالد .. 5
كتاب عدم عمل )ي�سدر من وزارة العمل يو�سح فيه عدم العمل الأي جهة حكومية م�سبقا ( .. 6
منوذج الفح�س الطبي اخلا�س بطالب اجلامعات من اأحد املراكز ال�سحية املعتمدة بالدولة على . 7

اأن يتم اإظهار هذا النموذج اأثناء عملية الفح�س الطبي باملركز.

البيانات ال�شخ�شية

الرقم ال�شخ�شي

االإ�شم االأول

جوال ويل االأمرمقر عمل ويل االأمراإ�شم ويل االأمر

العنوان

مكان امليالد

اجلن�شية

تاريخ اإنتهاء البطاقة ال�شخ�شية

رقم جواز ال�شفرتاريخ امليالد

احلالة االجتماعية

جوال الطالب

م�شتوى اللغة االإجنليزية

)اإن وجد(

املركز ال�شحي التابع لههاتف املنزل

      /      /     20م 

      /        /      20م  

امل�شتوى

التخ�ص�ص

الدرجة

الن�شبة املئوية

تاريخ احل�شول

املدر�شة

الربيد االإلكروين

املوؤهل الدرا�شي

العائلة / القبيلةاالإ�شم الرابعاالإ�شم الثالثاالإ�شم الثاين

To prepare a highly efficient and professional generationن��ح��و اإع�����داد ج��ي��ل ع��ل��ى درج����ة ع��ال��ي��ة م���ن ال��ك��ف��اءة وامل��ه��ن��ي��ة
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