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إعادة فتح باب التسجيل ب ظال التعليل المستمر (تعليل الكبار) يول األحد بتاريخ 2021 1 17ل وي تهي
يول الخميس بتاريخ 2021 1 28ل ،ولن يعتد بأي طلب بعد الفترة المحددة.
التسجيل في صفوف تعليل الكبار من الصف السابع إلى الصف الثا ي عشر متاح ورقيا خالل الفترة
المحددة في المحافظات التعليمية.
يحق للدارس التسجيل في المحافظة المذكورة بالبطاقة الشخصية كع وان دائل أو في المحافظة التي بها
مقر عمله ،شريطة إرفاق ما يثبت من جهة العمل أ ه يعمل بهذه المحافظة.
يقول الدارس بتعبئة االستمارة الورقية وأي خطأ في البيا ات الواردة أو المرفقات المطلوبة على مسؤوليته.
يدفع الدارس رسول التسجيل المقررة عليه في حساب و ازرة التربية والتعليل في كل محافظة ،مع التأكيد
على ضرورة تعبئة البيا ات المطلوبة من الب ك في استمارة التسجيل.
يستث ى من دفع الرسول فئة الضمان االجتماعي شريطة إرفاق ما يثبت ذلك من الجهة المختصة.
لن يعتد بأي طلب لل يستوف الرسول المقررة ،والمرفقات المطلوبة.
المرفقات المطلوبة

 .1سخة من البطاقة الشخصية بطاقة مقيل من جهتين ،سارية المفعول لمدة ستة أشهر على األقل.
 .2سخة من الشهادة الدراسية آلخر صف دراسي أتمه الدارس ب جاح ،واحضار أصل الشهادة للمطابقة
فقط.
 .3سخة من بطاقة الضمان االجتماعي ألصحاب الضمان االجتماعي.
 .4رسالة من جهة العمل تثبت عمل الدارس في المحافظة ،في حال رغب الدراس التسجيل في غير
المحافظة المسجلة في البطاقة الشخصية كع وان دائل.
 .5سخة من ايصال دفع الرسول المقررة للتسجيل.
خطوات التسجيل
-

طباعة استمارة تسجيل دارس المرفقة في إعالن التسجيل بالبوابة التعليمية ،وتعبئتها.
مراجعة قسل التعليل المستمر بالمديرية لمعرفة رسول التسجيل المقررة ،وحساب الب ك الذي تودع فيه
الرسول.
دفع الرسول المستحقة في الحساب المحدد ،وتعبئة البيا ات المخصصة للب ك في االستمارة ،واستالل
و سخ إيصال الدفع.
تسليل االستمارة مكتملة مع المرفقات المطلوبة إلى قسل التعليل المستمر بالمديرية ،واستالل ايصال
تقديل الطلب (الجزء المقطوع في االستمارة).

