
 

 

 

 

 االجراء
 الموقف

 المكان
 الى من

 ادارة المطبوعات والنشر ٢٧/٤/٢٠١٩السبت  ٢٣/٣السبت  تسليم ـ طبع ـ استالم ملفات

 المدارس العسكرية الرياضية ٢٧/٣االربعاء  ٢٤/٣االحد  القدامىاالختبارات والقياسات للطلبة 

المدارس العسكرية الرياضية ـ اقرب مست  ٣/٤االربعاء  ٣١/٣االحد  الكشف الطبى الدورى الشامل للطلبة القدامى

 عسكرى

 المجلس الطبى العسكرى ١١/٤الخميس  ٦/٤السبت  الحاالت الطبية التى تستدعى العرض على المجلس الطبى العسكرى للطلبة القدامى

 المدارس العسكرية الرياضية ٩/٥الخميس  ١٣/٤السبت  مرور لجنة قطاع البطولة للحصر والتصنيف والتقييم السنوى للطلبة القدامى

 للقوات المسلحةجهاز الرياضة  ١٦/٥الخميس  ١٢/٥االحد  المؤتمر الصحفى لالعالن عن فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية

وسائل االعالم ـ مراكز الشباب ـ االندية ـ  ٣٠/٦االحد  ١٢/٥االحد  تنفيذ الخطة االعالمية

 الخطة الزمنية

 ألعمال مكتب تنسيق قبول الطلبة الجدد بالمدارس العسكرية الرياضية

 ٢٠٢٠ / ٢٠١٩للعام الدراسى 



 الساحات ـ الميادين الرئيسية

المدارس العسكرية الرياضيةـ مقر  ١/٧االثنين  ١٣/٥االثنين  فتح باب بيع الملفات

 المستشارين العسكريين بالمحافظات

 المدارس العسكرية الرياضية ١/٧االثنين  ٢٣/٥الخميس  استكمال جميع البيانات والمرفقات بملف الطالبقبول الملفات بعد 

    المرحلة االولية الختبارات الجدد

  المدارس العسكرية الرياضية أقرب مست  ٩/٨الثالثاء  ٧/٧االحد  )باطنه ـ جراحه ـ عظام (الكشف الطبى األولى

 عسكرى

  المجلس الطبى العسكرى ١٨/٧الخميس  ١٣/٧السبت  التى تستدعى إعادة العرض للكشف الطبى األولىالحاالت الطبية 

  اختبارات وقياسات نفسية ـ االختبار  )بدنى ـ ومهارى اولى(االختبار الرياضى

 الطبى

 المدارس العسكرية الرياضية ١٨/٧الخميس  ١٤/٧االحد 

  جهاز العمل النفسى للقوات المسلحة ١٧/٨السبت  ٢٢/٧االثنين إستالم نتيجة االختبار النفسىتسليم االختبارات والقياسات النفسية ـ 

 ١٣مج  /جهاز االمن الحربى  ٥/٩الخميس  ٢٧/٧السبت تسليم كشوف وبيانات الفحص األمنى ـ إستالم نتيجة الفحص األمنى 

    المرحلة النهائية إلختبارات الطلبة الجدد

  المدارس العسكرية الرياضية بالهايكستب ـ  ١/٨الخميس  ٢٨/٧االحد  )رمد ـ اسنان ـ أنف وأذن ت جلدية (التكميلى الكشف الطبى



  معهد الكفاءة البدنية والرياضية )مهارى تهانى ـ قوام ونمط جسمانى  (االختبار الرياضى 

 المعامل المركزية /المجلس الطبى العسكرى  ٦/٨الثالثاء  ٤/٨االحد  الحاالت الطبية التى تستدعى العرض للكشف الطبى التكميلى 

 جهاز الرياضة للقوات المسلحة  ٢٠/٨الثالثاء  ١٨/٨االحد كشف الهيئة ـ التحاليل المعملية العادية والمتقدمه 

 المركزيةالمعامل  /ادارة الخدمات الطبية ٢٥/٨االحد  ٢٤/٨السبت  إستالم نتيجة التحاليل المعملية والمتقدمة 

 جهاز الرياضة للقوات المسلحة ١٦/٩االربعاء  ٢٦/٨االثنين  اعداد النتيجة النهائية للقبول 

 االمانة العامة لوزارة الدفاع ١٢/٩الخميس  عرض النتيجة على السيد القائد العام للقوات المسلحة للتصديق

 المدارس  العسكرية الرياضية بعد تصديق السيد القائد العام اعالن نتيجة قبول الطلبة الجدد

 


