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 النـــــــإع
 عن البدء يف إجراءاث  التعليم العايلالرتبيت وتعلن وزارة 

 .(0202للدورة الاتويت ) املوحد تمتاان التببيي  الااتملاللالتسجيل 
 

 ُ ل دددددددد ُا ددددددددد لومُم0202 لدددددددددورةُا  ددددددددطوي ُتبمفظددددددددم ُا ددددددددو لُُكمفدددددددد ا توبدددددددددُ دددددددديلُعقدددددددددُالتطبددددددددملُا ط  يقدددددددد ُا  ددددددددمت ُي  ُ،ُ
 يمي: وذلك وفق ما)نظممُا سنطيل(ُخريج ُا كليم ُا طقني ُوكليم ُا تجطتع،ُ

 ُ يبدددلُ ل ل ددد ُبتلددد ُدرجددد ُا دددد لومُتدددلُخريجددد ُا سدددنوا ُا سدددم ق ُا طقددددمُبسدددتُا خ ددد ُا دراسدددي ُسدددمري ُا ت عدددو ُ لطخ  دددم
ا ُا سددم ق ،ُلُفدد ُالتطبددملُ لسددنُو،ُوا  ل دد ُا راسدد يم0202/0202 لعددممُُاألو وا  ل دد ُا ددذيلُطخرجددواُفدد ُا   دد ُُا تعطتدددة،ُ

ُلُف ُالتطبملُسم قًمُويرغ ولُف ُرفعُتعدلطهم.وكذ كُا  ل  ُا نمجبي
 ُوسدديطمُطن يددذُالتطبددملُ د مبمًُُا طمسددع ا سددم  ُُ،(م02/20/0202-00ا نالنددماُا توافدلُ)ُ،أيدممُالنندديلُا نظددر ُي عقددُالتطبددمل،

 . كلي ُا جمتعي ُ لعلومُا ط  يقي اتقرُ  ك ُتبوستُف ُ
 ُف ُأتمكلُطبددُلبقًم.،ُم20/0202/(02-02-02)ا توافلُا ختيسُ،ُاألر عماا نالنما،ُُيممأا عتل ُُي عقدُالتطبمل
 ًُُا ختدديسيددومُُتسددماُنطهدد طُوُ،م21/22/0202ا توافددلُُاألبدددتددلُيددومُُط دددأُ تليدد ُا طسددجي ُ التطبددملُا ط  يقدد ُا  ددمت ُا ط ددمرا

ُ:وذلك وفق اآللية التالية،ُم02/22/0202
 : رسوم المتحان التطبيقي الشامل:أولا 

 التالية الطرق بإحدى  باالمتحان الخاصة الرسوم تسديد لمطالب يمكن: 
ُوطسدديدُا رسدومُا خم د ُ،ألبدُفروعُا  نكُا و ن ُاإلسالت ُا قريدتُتدلُسدكنهُوذ كُ م طوجهُنقداا من خالل البنك: .2

 .(ُ،ُا عتل ُ:ُ يك 0(ُتط رعُ)2222222) بسمتُرقمُ(ُ يك 022ُ غ ُ)وا  م ملتطبملُ
 تلُك ُ لُ ملتطبملُا خم  ُا رسومُ طسديدُيقومُألُيتكلُ،غزة - المالية وزارة لدى مستحقات يملك من .0

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

 

 : التسجيل في موقع المتحان التطبيقي الشامل:ثانياا 
ُ. (eservices.mohe.ps/shamel) التطبملُا ط  يق ُا  مت ُ لىُا را  ُا طم  :ُا دخو ُإ ىُتوقعُا طسجي  .2
ُُ(ُ 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 نقرُ لىُ
ُن دددددددماُبسدددددددمتُجديددددددددُ دددددددم نقرُ لدددددددىُأيقونددددددد ُبسدددددددمتُجديددددددددُواط دددددددمعُإيتكندددددددهُُتسددددددد قمًُُتوبدددددددداًُُذاُ دددددددمُيتطلدددددددكُا  م دددددددتُبسدددددددم مًُإ .2

ُاإلر مدا ُا الزت .
 : شاشة التسجيل:ثالثاا 
ُف ُبم ُط م لُا  يمنم ُا خم  ُ م  م تُطظهرُ م  ُطسجي ُواضب ُ ل م تُلسطكتم ُا عتلي .ُ .2
ُف ُبم ُ دمُط م لُا  يمنم ُسطظهرُ  ب ُا طبقلُتلُ يمنم ُا كلي ُأوُا جمتع .ُ .0
                                                                                      ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُا طسجي .ُلىُجوا ُا  م تُط يدُ نجمحُ تلي (ُ SMSالنطهماُتلُ تلي ُا طسجي ُ  ك ُ بيحُسط  ُرسم  ُ) عدُ .2
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