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 النـــــــإع
 عن البدء يف إجراءاث  التعلين العايلالرتبيت وتعلن وزارة 

 .(م0202 أغسبسدورة ل) املوحد هتاان التببيي  الااهلاللالتسجيل 
 

 ُ ل دددددددد ُا ددددددددد لومُم0202ُأغسدددددددد سدورةُتبمفظددددددددملُا ددددددددو لُ ددددددددُكمفدددددددد ا توبدددددددددُ دددددددديلُعقدددددددددُالتطبددددددددملُا ط  يقدددددددد ُا  ددددددددمت ُي  ُ،ُ
 يمي: وذلك وفق ما)نظممُا سنطيل(ُخريج ُا كليملُا طقني ُوكليملُا تجطتع،ُ

 ُيبدددلُ ل ل ددد ُبتلددد ُدرجددد ُا دددد لومُتدددلُخريجددد ُا سدددنوالُا سدددم ق ُا طقددددمُبسدددتُا خ ددد ُا دراسدددي ُسدددمري ُا ت عدددو ُ لطخ  دددمل
الُا سددم ق ،ُلُفدد ُالتطبددملُ لسددنُو،ُوا  ل دد ُا راسدد يم0202/0202 لعددممُُا ثددمن وا  ل دد ُا ددذيلُطخرجددواُفدد ُا   دد ُُا تعطتدددة،ُ

ُلُف ُالتطبملُسم قًمُويرغ ولُف ُرفعُتعدلطهم.وكذ كُا  ل  ُا نمجبي
 ُوسديطمُ د مبمًُُا طمسدع ا سدمة ُُ،م(02/20/0202-02-02أيدممُالثنديلُدددُا ثءثدم ُدددُاءر عدم ُا توافدلُ)ُا نظريُي عقدُالتطبمل،

 . كلي ُا جمتعي ُ لعلومُا ط  يقي اتقرُطن يذُالتطبملُ  ك ُتبوستُف ُ
 فد ُ،ُم20/0202/(00-02-02-02-02)ا توافدلُُاءر عدم ُدددُا ختديسُدددُا سد لُددددُاءبددُدددُالثنديلُيممأا عتل ُُي عقدُالتطبمل

ُأتمكلُطبددُلبقًم.
 ُالثندديليددومُُتسددم ُنطهدد طُوُ،م00/22/0202ا توافددلُُالثندديلتددلُيددومُُا ط  يقدد ُا  ددمت ُاةط ددمراًُُط دددأُةتليدد ُا طسددجي ُ ءتطبددمل

ُ:وذلك وفق اآللية التالية،ُم22/22/0202
 : رسوم المتحان التطبيقي الشامل:أولا 

 التالية الطرق بإحدى  باالمتحان الخاصة الرسوم تسديد لمطالب يمكن: 
ُوطسدديدُا رسدومُا خم د ُ،ءبدُفروعُا  نكُا و ن ُاإلسءت ُا قريدتُتدلُسدكنهُ م طوجهوذ كُُنقداا من خالل البنك: .0

 .(ُ،ُا عتل ُ:ُ يك 0(ُتط رعُ)0202000) بسمتُرقمُ(ُ يك 022ُ غ ُ)وا  م ملتطبملُ
 تلُك ُةلُ ملتطبملُا خم  ُا رسومُ طسديدُيقومُألُيتكلُ،غزة - المالية وزارة لدى مستحقات يملك من .0

ُ(اءخلواءخُُو - ""أب، أم، زوج، زوجة، ابن، ابنةُاءو ىُا درج ُتلُاءقمرتُوُ-ُن سها تطقدمُ)
 https://eservices.mohe.ps/fees :التالي الرابط خالل من وذلك

 

 : التسجيل في موقع المتحان التطبيقي الشامل:ثانياا 
ُ. (eservices.mohe.ps/shamel)توقعُا طسجي ُ ءتطبملُا ط  يق ُا  مت ُةلىُا را  ُا طم  :ا دخو ُإ ىُ .0
ُُ(ُ إدخددددددددم ُرقددددددددمُا هويدددددددد ُوكلتدددددددد ُا تدددددددددرورSSOا طسددددددددجي ُفدددددددد ُا توقددددددددعُ مسددددددددطخدامُنظددددددددممُا طسددددددددجي ُا بكدددددددددوت ُا توبدددددددددُ) .0

ُيقون ُا دخو .أف ُا تكملُا تخ صُوا نقرُةلىُ
ُن دددددددم ُبسدددددددمتُجديددددددددُ دددددددم نقرُةلدددددددىُأيقونددددددد ُبسدددددددمتُجديددددددددُواط دددددددمعُإيتكندددددددهُُتسددددددد قمًُُتوبدددددددداًُُذاُ دددددددمُيتطلدددددددكُا  م دددددددتُبسدددددددم مًُإ .0

ُاإلر مدالُا ءزت .
 : شاشة التسجيل:ثالثاا 
ُف ُبم ُط م لُا  يمنملُا خم  ُ م  م تُطظهرُ م  ُطسجي ُواضب ُ ل م تُلسطكتم ُا عتلي .ُ .0
ُف ُبم ُةدمُط م لُا  يمنملُسطظهرُ  ب ُا طبقلُتلُ يمنملُا كلي ُأوُا جمتع .ُ .0
                                                                                      ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا طسجي .ُلىُجوا ُا  م تُط يدُ نجمحُةتلي (ُةSMS عدُالنطهم ُتلُةتلي ُا طسجي ُ  ك ُ بيحُسط  ُرسم  ُ) .0
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