عستلزعمات وتيليممات التحضري للدورة التأهيلية للضبماط اجلماعيين ل ــ() 48
النوع

العدد

النوع
بدله رياضية تكون ترنق سوت كامل ( اللون سماوي) مع
فانيلة رياضية بيضاء( كم طويل  ،وكم قصير) قبعة رياضية
(آيس كاب ) لون ابيض ساده

حذاء رياضي ماركة معروفة ( نايك  ،اديداس ،
ريبوك بوما ) اللون أبيض

1

-

مستلزمات شخصية (فرشاة  +معجون أسنان +
صابون  +أدوات حالقة  +مقص أظافر بدون
سكين داخلي)

ا من كل
نوع

كحد أدنى 6
من كل نوع

بجامه نوم لون كحلي

2

منشفة حمام  +منشفه للوجه

2

بنطلون سباحه تحت الركبة اللون اسود

2

شبب حمام بالستيك بدون قماش

1

أدوات تنظيف وتلميع للحذاء االسود

1

بودرة خاصة لمنع روائح الحذاء

1

صور شمسيه ملونه مكشوف الرأس بالزى
الرياضي  +صور بالزى الوطني  ،مقاس الصور(
) 4*3

 6صور
لكل منها

حقيبة مناسبة (حجم متوسط) سوداء اللون

1

مبلغ نقدي ال يتجاوز (  ) 500لاير كمصروف
شخصي

-

حالقة شعر الرأس رقم (صفر)
مالبس داخلية بعدد كافي لفترة االستجداد
( 45يوماً)
بجامه داخلية شتوية
جوارب قطنية اللون ( أبيض  ،وأسود ) بعدد كافي

العدد
كحد أدنى 3
بنطلون 3 ،
تي شيرت ،
 2فانيلة

3
كحد أني 6
من كل نوع

مهم جداً :على كل طالب إحضار ( CDأو فالش وهو األفضل ) يحتوي على نسخة من الصور الشخصية المطلوبة مقاس  ،4*3وصورة
بطاقة األحوال  ،ونسخة من نموذج معلومات عن الطالب( بصيغة وورد) الموجود في موقع الكلية وإحضار النموذج مطبوع وعليه صورة
الطالب بالزي الرياضي مكشوف الراس  ،ونسخة من نموذج تأهيل الطالب داخل مدينة الرياض ( بصيغة وورد) الموجود في موقع الكلية
وإحضار اصل النموذج موقعا ً ومختوما ً من الجهة الرسمية  ،ونموذج اإليبان لحساب الطالب موقعا ً ومختوماً بختم البنك لتحويل مكافأة
الطالب لحسابه مع إحضار أصل النموذج .وعلى كل طالب التأكد من سالمة الفالش ،ووجود البيانات المطلوبة ووضع نسخة احتياطية من ذلك
على البريد االلكتروني للطالب (االيميل) .
أدوات مدرسية (مذكرة جامعية  200ورقة مقسمة إلى خمسة أقسام) 3 ،قلم أزرق 3 ،قلم رصاص ومذكرة جيب
إحضار استمارة أو تفويض بقيادة السيارة الخاصة بالطالب إذا كان سيحضر بها للكلية بعد انتهاء فترة االستجداد
وقت تسليم الوثائق وتحضير الدورة يوم الخميس الموافق 1440/04/13هـ الساعة  7صباحا ً ((الدخول من البوابة الشرقية رقم (((5
مالحظة هامة جدا :نصت المادة رقم ( )19من نظام الكليات العسكرية والالئحة الداخلية على " أن الطالب الذي يجتاز بنجاح مرحلة
التدريب العسكري األولي (مرحلة االستجداد) ُيثبت في الكلية بقرار من قائدها "،لذلك على الطالب رفع مستوى اللياقة البدنية إلى
درجة عالية خالل الفترة التي تسبق التحضير للكلية ليتمكن من اجتيازأهم مرحلة للطالب العسكري( االستجداد) ،وللحد من االصابات
التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الطالب على االستمرار في الدورة.

تعليمات هامة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

على كل طالب االلتزام بتنفيذ ما هو موضح أعاله.
يمنع دخول أي أدوية طبية إلى الكلية وفي حال الضرورة يجب اإلفصاح عنها.
يمنع إحضار المالبس المدنية ( القمصان ،الثياب ،الغتر ،وغيرها  ، ).......واألدوات الحادة  ،والنظارات الشمسية  ،أثناء التحضير للكلية .
يمنع الدخان وجميع مشتقاته ( تنباك  ،شمه  ،مداوخ  ،وغيرها.) ........
ال يسمح بدخول جميع أجهزة االتصاالت والمسجالت واأليبود وغيرها ،.......وسيتم إجراء تفتيش شخصي وتفتيش للحقائب عند الدخول إلى الكلية
للتأكد من ذلك.
على الطلبة عدم الحضور للكلية بسياراتهم الخاصة حيث لن يسمح بدخول السيارات إلى الكلية عند التحضير أو الوقوف بجانب أسوار الكلية.
أهمية االلتزام بإحضار فالش أو ( )CDمحتويا ً على البيانات المطلوبة وأصول النماذج ،ووضعه داخل ظرف مغلق مسجالً عليه اسم الطالب رباعيا ً
ليتم تسليمه لقائد الفصيل.
لتفادي اإلصابات ومساعدتك على أداء التمارين ينصح أن تجري فحص مستوى فيتامين (د) بالدم وفي حالة وجود نقص يرجي مراجعة الطبيب
المختص إلعطاء العالج الالزم.

اإلدارة العامة لقيادة كتائب الطلبة

