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 ــددليــل التجنيــ

 للمصريين المقيمين فى الخارج

 -مقدمة :
 

يقيم كثير من المواطنين المصريين خارج جمهورية مصر العربية بهدف الدراسة أو العملل 

 بالدول األجنبية التى يقيمون بها ، أو الذين هاجروا إليها مع أسرهم وهم صغار السن .

الدراسللة و يجللدون الو لل  طنين نتيجللة وناللغالهم بالعمللل أو احيللأ أن معظللم هللمو  المللو

لمعرفللة مللا ه للمنن  للانون الخدمللة العسللةرية والوطنيللة أو اإللمللار الةامللل بالتيسلليرات التللى 

 ستحدث  فى هنفيذ القانون .أ

ولما كان  وزارة اللدفا  حريصلة أ لد الحلرى رللى راحلة هلمو  الملواطنين والعملل رللى 

مو فهم من التجنيلد ... وحتلى و  إزالة أسباب الخوف والقلق الذى  د يعترى نفوسهم بسبب

هصالهم بأسرهم وذويهلم .. وملن أجلل إيةن ذلك حائالً بينهم وبين رودههم ألرض الوطن أو 

 درم الروابط بينهم وبين وطنهم األر .

فيسر إدارة التجنيد والتعبئة أن هقدر ألبنا  الوطن المقيمين بالخارج الدليل الذى رورى فيلن 

ر للادهم إستفسللارات التللى ههمهللم بهللدف هللوريتهم وإلثيللر مللن اجابللة رلللى كإلأن يت للمن ا

لحقو هم وواجباههم التى ه لمنها  لانون الخدملة العسلةرية والوطنيلن والقلرارات الوزاريلة 

 المنفذة لن والتعليمات الصادرة بهذا الاأن .

 ن يةون محققاً ألهدافن .أن يفى هذا الدليل بالغرض الذى صدر من  أنن وأونأمل 
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 لللللوا  ر أ للللرف ر يللللـة ربللللد البللللـار 

 د والتعبئللللللللللـةإدارة التجنيلللللللللل مللللللللللدير

 



 

 هعريف  اب التجنيد

  سلتخرج ب ا لة اللر م القلومى ملن السلجل الملدنى التلابع للن إالذى المواطن المصرى هو

 والتى بموجبها يتم درج بياناهن بسجالت التجنيد .

  سلتالر إلرليلن التقلدر إللى منلدوب التجنيلد التلابع للن رار  11رند بلوغ  اب التجنيد سن

 جند( .6ب ا ة الخدمة العسةرية الوطنين )

 رلللى الاللاب هحديللد مو فللن مللن التجنيللد سللوا  بالتأجيللل  (سللنة 22)سللن  نورنللد بلو لل                  

 ستثنا  أو التجنيد .إلرفا  أو اإلأو ا

 

 -أوو ر حاوت اوستثنا  من الخدمة العسةرية والوطنين :
 -أدا  الخدمة العسةرية فى جيش دولة أجنبين : -1

 ون بجنسليةـة األفلراد المتمتعلـلـة والوطنيــلـة العسةريـاً ملن الخدملـيستثنى نهائي -

الخدمة العسةرية الفعلية فى جليش دوللة أجنبيلة أدا  فعللى  ا  الذين أدو2ر 2ج

 إ امللة راديللة فللى هللذ  الدولللة دون اإل امللة المم تللة  اباللرط أن يةونللوا  للد أ للامو

دا  هلذ  آبل بمقت لى  انونهلا التزملوإ) بقصد الدراسة أو العلالج أو السلياحة ( و

                      121( ملللن القلللانون 6ص الفقلللرة ثالثلللاً ملللن الملللادة )الخدملللة وذللللك طبقلللاً للللن

  2 1192لسنة 
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   مـــن الدولة ويصدر أو أإستثنــــا  األفراد لمقت يات المصلحـــة العامة  -2

  -كاآلهى :ار من وزير الدفا  باأنهم  ر     

 -: ) إزدواج الجنسية( كتسب الجنسية األجنبيةإالمصرى الذى  -أ
 

 ( يستثني المصر  المةتسب لجنسلية دوللن أجنبيلة إذا ملا صلدر  لرار السليد روزيلر 1)   

 ذن لللن  بللالتجنل بالجنسللين األجنبيللن  بللل هجللاوز  سللن الثالثللين مللع إلالداخليللن بللا        

 ملن  حتفاظن بجنسيتن المصرية من أدا  الخدمة العسلةرية والوطنيلة وذللك بقلرارإ        

   ويزول هذا اإلستثنــا  في حاللـة فقلد الفلرد الجنسلية اوجنبيلة السيد ر وزير الدفا          

 2 1196لسنة  292وذلك ه بيقاً ألحةار القرار الوزار  ر م         

   ب فللي حمللل جنسللية دولللة أخللر  مللع إحتفاظللن رلللى المللواطن المصللر  الللذ  ير لل (2)  

   المصرية أن يتقدر بالمستندات الالزمة للقنصلية المقيم بدائرهها ورسالها  بجنسيتن        

 إلى مصلحة الجوازات  والهجرة والجنسين أوالتقدر لمصلحة وثائق السفروالهجرة        

 رلي حملل جنسلية الدوللة التلي يقليم بالموافقة إستصدار  راروالجنسية للعمل رلي        

 بهلللا ملللع إحتفاظلللن بجنسللليتن المصلللرية وهقلللور مصللللحة وثلللائق السلللفر والهجلللرة        

 مرفلق بلن  والجنسية بتسليمن صورة ملن بيلان إزدواج الجنسلية اللذ  يرسلل أصللن       

   لللهادة هحركلللات باللللدخول والمغلللادرة ألرض اللللوطن إللللي إدارة التجنيلللد والتعبئلللة       

  -: كاآلهىالجنسية حيأ يتم بحأ مو ف مزدوجى        

 ( الااب المقيم خارج أرض الوطن يتم إهخاذ إجلرا ات رلرض مو فلن رللى اللجنلن أ)     

 بإسلتثنائة ملن  هخاذ إجرا ات إستصدار  رار وزير الدفا  إلالماةلن لهذا الغرض          

                            بإسلللللتثنا  ادة المعامللللللة الخدملللللة العسلللللةرية والوطنيلللللة وصلللللرف  للللله أدا          

  2جند )طلب  هادة معاملة(  6بعد هقديمن نموذج          

 الجهللات ( الاللاب المقلليم داخللل أرض الللوطن يللتم إهخللاذ إجللرا ات رر للن رلللى ب)    

   بالقوات المسلحة لبحأ مو فن ملن ناحيلة إزدواج الجنسلية وإسلتثنا    المختصة          

 وفلى حاللة الموافقلن  ن )إسلتثنا   أو هجنيلد (ملن ردملالخدمة العسةرية من آدا            

    يتم إهخاذ إجرا ات إستصدار  رار وزير الدفا  بإستثنائة ملن أدا    رلى إستثنا           

                            بإسلللللللتثنا  الخدملللللللة العسلللللللةرية والوطنيلللللللة وصلللللللرف  لللللللهادة المعامللللللللة           

 2)طلب  هادة معاملة(  جند 6نموذج  بعد هقديمن           
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 -:الجنسية المصرية األجنبى مةتسب -ب

هقور مصلحة وثائق السلفر والهجلرة والجنسلية بمخاطبلة إدارة التجنيلد والتعبئلة   -    

األجنبى للجنسلين لموافقة رلى إكتساب  ببيان ) يفيد صدور  رار وزير الداخلية با

مرفقاً بها  هادة هحركلات هفيلد باللدخول  المصرين مع إحتفاظن بالجنسين األجنبين

وذلللك ألهخللاذ األجللرا ات إلستصللدار القللرار الللوزارى   والمغللادر  ألرض الللوطن

وصلرف  لهادة المعامللة بإسلتثنا   بعلد من الخدمة العسلةرين  النهائى ستثنا إلبا

  2جند )طلب  هادة معاملة(  6نموذج  هقديمن

 -مالحظات هامة :

يللزول اوسللتثنا  مللن الخدمللة العسللةرية والوطنيللن فللى حالللة فقللد الفللرد لجنسلليتن  -1

 . 1196لسنة  292األجنبية وذلك طبقا ألحةار القرار الوزارى ر م 

يلة الفرد الذى أدى الخدمة العسةرية والوطنية وهقدر بما يفيلد هجنسلن بجنسلية أجنب -2

مللع إحتفاظلللن بالجنسلللية المصلللرية يلللتم رر لللن رللللى الجهلللات المختصلللة بلللالقوات 

المسللحة لبحلأ مو فلن ملن ناحيلة إزدواج الجنسلية وإسلتثنا   ملن خدملة اوحتيللاط 

  2سنوات ( من ردمن1)

الجنسللية المصللرية مللن أدا  الخدمللة العسللةرية إسللتثنا   األجانللب مةتسللبىيسللتثنى  -3

 وزير الدفا  واألنتاج الحربى .نهائياً وبقرار من السيد ر 

 نبيلللن                      اوذن بلللالتجنل بالجنسلللين األجبللل  لللرار وزيلللر الداخليلللن ملللن صلللدر للللن -4

   يعلد متخلفلاً رلن التجنيلد لعلدر هقلديم نفسلن آلدا  بعد هجاوز  سلن الثالثلين رلار     

 2متنا  رن التجنيدإلالخدمة العسةرين  بل هجاوز  سن ا    
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ثانياً : حاوت اإلرفا  من أدا  الخدمة العسةرية والوطنين والمستندات 

 -الم لوب هقديمها :
 

 -اإلرفا  النهائــــى : -1

 من و هتوافر فيهم الليا ة ال بية لتلك الخدمة . -أ

 بن الوحيد ألبين المتوفى أو الغير  ادر نهائياً رلى الةسب .إلا  -ب

 أكبلللر المسلللتحقين للتجنيلللد ملللن أخلللوة أو أبنلللا  الملللواطن اللللذى يستالللهد -ج

  2نهائياً بسبب العمليات الحربية أصيب بأصابن  هعجز  رن الةسبأو  

أكبر المستحقين للتجنيلد ملن اخلوة أو أبنلا  ال لابط أو المجنلد أو المت لو   -د

ملة الذى هلوفى بسلبب الخدملة أو اللذى أصليب بملرض أو راهلة بسلبب الخد

 هجعلن راجزاً نهائيا رن الةسب .أن وكان من  أنها 

 اب ـلللـاً بسلللبب ملللن أسبـلللـملللن يتجلللاوز سلللن الثالثلللين وهلللو ملللازال متمتع -هلللـ 

 األرفا  المم   .

 -اإلرفا  المم   :  -2

  ينمللن كللان أخوهللن  يللر  للادر ناألبللن الوحيللد ألبيللن الحللى ويعتبللر فللى حةملل -أ

 . لسبب طبى بصفة دائمةرلى الةسب     

العائللل الوحيللد ألبيللن الغيللر  للادر رلللى الةسللب وكللذا العائللل ألخيللن أو أخوهللن  -ب

 رلى الةسب .  ادرين الغير
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 العائللل الوحيللد ألمللن األرملللة أو الم لقللة طال للا بائنللا أو كللان زوجهللا  يللر  -ج

  ادر رلى الةسب .     

 2أو اخوهن  ير المتزوجات العائل الوحيد ألختن  -د

أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبنا  ال ابط أو المجند أو المت و   -هـ

أوالمواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا اورفا  بمجرد 

رودهن أو ثبوت وجود  رلى  يد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية 

ح مو فن وفى جميع حاوت اإلرفا  المم   لى أن يت إمعاملة المفقود 

 ا  ـلى كل من زال رنن سبب اإلرفن ويجب رـــا  بزوال سببـــــيزول اإلرف

   يقدر نفسن إلى من قة التجنيد والتعبئة المختصة خالل ثالثين يوماً من أن     

                               2بب لمعاملتن هجنيدياً بما يستحق هاريخ زوال الس 

 ستدرى للخدمة فى األحتياط .. يعفى مم تا إإذا جند أحد األخوين أو األخوة أو  -و

الخدمة العسةرية اإللزامية العاملة األخ اوخر أو أكبر األخوة البا ين بعد  من

 أستبعاد  يرالقادرين منهم رلى الةسب .

ثالثين أو وياترط أو يةون من بين اوخوة أى متخلف رن التجنيد أو جاوز ال  

 أخ معفى من التجنيد .

ويزول اإلرفا  بانتها  خدمة المجند اإللزامية أو فترة استدرائن للخدمة فى 

 أو رند فرار  أو زوال ردر القدرة رلى الةسب . اوحتياط 
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 -المستندات التى ه لب رند التقرير باإلرفا  ألول مرة :

بيان  يد رائلى للب ا ة العائلية لألب أو زوج األر من السجل المدنى المستخرج   -1

 منن الب ا ة العائلية للوالد أو زوج األر .

 . من من قة التجنيد جند( 1كاف رائلى )نموذج   -2

 . )لالطال ( للوالد الاخصينر الر م القومىالب ا ة   -3

 . )لالطال ( ل الب اإلرفا  الب ا ة الاخصية أو الر م القومى  -4

والوطنين   -5 إلرفا  جند6ب ا ة الخدمة العسةرية  ج من و ل الب ا مةتب هستخر

  جند( 6جند( فى حالة فقد الب ا ة )1أو النموذج ) التجنيد والتعبئة التابع لن الااب

باإل افة إلى المستندات الدالة رلى اإلرفا  طبقاً لةل حالة من الحاوت الماار   -6

 -:بعد  األهىبالجدول إليها 
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 المستندات الم لوبة أووً : حاوت اإلرفا  )النهائى( ر

جنلللللد ملللللدموغ)طلب أسلللللتخراج  لللللهادة 6نملللللوذج  يا ن ال بية للخدمة العسةريةفيهم الل هتوافرماو  1

 صلورة  لهادة المعامللة–الب ا ة الاخصية -معاملة(

ويالترط ح لور الملواطن لم للاهاة السلابق صلرفها 

 2بصمتن 

 هادة أو  رار المجلل ال بى  – هادة وفاة الوالد   اوبن الوحيد ألبين المتوفى أو الغير  ادر رلى الةسب  2

العسةرى بالمن قة التابع لها الااب هفيد ردر  درة 

 األب رلى الةسب نهائياً .

خلوة أو أبنلا  الملواطن أكبر المستحقين للتجنيد ملن أ 3

اللذى استالهد أو أصليب بأصللابة هعجلز  رلن الةسللب 

 نهائيا بسبب العمليات الحربية

 هادة من الجهة التابع لها المواطن هفيد باستالهادة 

 للهادات ملليالد  –أو إصللابتن فللى العمليللات الحربيللة 

األخوة الذكور والمو لف التجنيلدى لةلل ملن بلل  سلن 

                           لةلللللل ملللللن هلللللوفى   لللللهادة وفلللللاة –التجنيللللد ملللللنهم 

 الذكور من أوخوة

 

 

أكبللر المسللتحقين للتجنيللد مللن أخللوة أو أبنللا  ال للابط  4 

أوالمجنللد أو المت للو  الللذى هللوفى بسللبب الخدمللة أو 

أصلليب بمللرض أو راهللة بسللبب الخدمللة وكللان مللن  

  أنها أن هجعلن راجزاً نهائيا رن الةسب

 ابط( او ملن السلجالت من  ئون ال باط )لل ة هاد

العسللةرية )للمجنللد أو المت للو ( هفيللد وفاهللن بسللبب 

 للهادات ملليالد األخللوة الللذكور والمو للف  –الخدمللة 

 سن التجنيد منهم . التجنيدى لةل من بل  

من هجاوز سن الثالثين وهو مازال متمتعا بسبب من  5

 أسباب اإلرفا  المم  

 ة األبو هادة ميالد أو وفا   هادة ميالد األخو
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 المستندات الم لوبة (المم  ثانيآ : حاوت اإلرفا  ) ر

 

1 

 

األبن الوحيد وبين الحى ويعتبر فى حةمة ملن كلان أخوهلن 

 2 ير  ادرين رلى الةسب طبيا بصفة دائمة

 2 هادة وفاة لةل من هوفى من األخوة الذكور -

 ن  رار المجلل ال بلى العسلةرى بالمن قنراللجنلن ال بيل -

 2لعليا بعدر  درة كل منهم طبياً رلى الةسب ا  

 

 

 

2 

 

 

 

العائل الوحيد ألبين  ير القادر رلى الةسب وكذلك رائل 

 أخين أو أخوهن  ير القادرين رلى الةسب

 2 هادة ميالد األب المتجاوز سن الستين  -

 فيللد رللدر  للدرةه للهادة مللن المجلللل ال بللى العسللةرى  -

 للهادات  –رلللى الةسللب نهائيللاأحللد األخللوة  األبراوخللو ر

ملليالد األخللوة واألخللوات األ للقا  والللر م الثالثللى لب ا للة 

 الخدمللللللللللللللة العسللللللللللللللةرية لةللللللللللللللل مللللللللللللللن بللللللللللللللل  

 2سن التجنيد منهم

 

 

 

3 

 

 

 

العائل الوحيد ألمن إذا كان  أرملة أو م لقة طال اً بائناً 

 أو كان زوجها  ير  ادر رلى الةسب

 سليمة زواج  – راأل  سليمة طلال  – هادة وفاة الوالد  -

 هادة أو  رار المجلل ال بى العسةرى يفيلد رلدر  –األر 

الب ا لللة العائليلللة  –رللللى الةسلللب نهائيلللاً  زوج األر لللدرة 

 هادات ميالد اوخوة واألخلوات األ لقا  و يلر  –للزوج 

األ للللقا  ور للللم ب للللا تهم العسللللةرية أو ر للللم الب ا للللة 

هم الاخصية وجهة صدورها لةل من بل  سلن التجنيلد ملن

 حةم  يبة منق عة لألب إذا كان  ائباً . –

 

4 

 العائل الوحيد ألختن أو أخوهن  ير المتزوجات      

 

 

 لللهادات مللليالد  – لللهادة وفلللاة األب إذا كلللان متوفيلللاً  -

 أخواهن األ قا  و ير األ قا  .

5 

 

                     أكبلللر المسلللتحقين للتجنيلللد ملللن أخلللوة أو أبنلللا  ال لللابط 

اللللذى فقلللد بسللللبب أو المللللزاطن نلللد أو المت لللو  أو المج

 2 العمليات الحربية

 للهادة مللن  للئون ال للباط )لل للباط( أو مللن السللجالت  -

العسلللةرية )للمجنلللد أو المت لللو ( هفيلللد أنلللن فقلللد بسلللبب 

ة ميالد األخوة اللذكور األ لقا   هاد –العمليات  الحربية 

و ير األ قا  وبياناههم والمو ف التجنيلدى لةلل ملن بلل  

 2سن التجنيد منهم 

 

6 

 

 األخ األخر ألخين المجند

 هادة اثبات هجنيلد )السلجالت العسلةرية( للالخ المجنلد  -

 للهادات  يللد بالدراسللة لألخللوة الللذين يدرسللون سللوا   –

 لهادات مليالد اوخلوة –بالةليات أو المعاهد أو الملدار  

 2األ قا  و ير األ قا 
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 -التجنيدى للمواطن المقيم بالخارج :البيانات الم لوبة لتحديد المو ف  -

 اإلسم الربارى . -1

 جند(6ر م ب ا ة الخدمة العسةرية والوطنية ) -2

 صدورها )الر م القومى(ر م الب ا ة الاخصية وجهة  -3

 هاريخ الميالد . -4

 صورة  هادة اإلرفا  أو التأجيل السابق الحصول رليها . -5

  دا  الخدمة العسةرية :آاإلجرا ات الواجب إهبارها للحصول رلى اإلرفا  من- 

جند( التلى هقلدر  1للسادة القناصل الحق فى إرتماد )هوثيق( كاوف العائلة )نموذج 

 بالخارج . من المصريين المقيمين

المقيملين بالخلارج سنة يجب هو يع اثنين ملن المصلريين  21إذا كان السن يقل رن 

 وإرتمللللللللاد  بخللللللللاهم  بصللللللللحة البيانللللللللاتجنللللللللد(  1) رلللللللللى كاللللللللف العائلللللللللن

  2الاعار للقنصلية رالسفارة 

تقدر طالب اإلرفا  إلى القنصلية المصرية ومعن كافة المستندات والنماذج ي -1

 مو حة بالبند السابق طبقاً لحالتن .الدالة رلى اإلرفا  وال

مللع بيللان القيللد العللائلى باإل للافة إلللى بللا ى جنللد(  1)يرفللق كاللف العائلللة  -2

المستندات التى هميد حقلن فلى اإلرفلا  الم للوب وهرسلل هلذ  األورا  رلن 

 إدارة التجنيد والتعبئة . طريق القنصلية إلى

باستصلدار  لرار  هقور إدارة الجنيلد )رلن طريلق من قلة التجنيلد المختصلة( -3

اإلرفللا  واسللتخراج الاللهادة الالزمللة وإرسللالها إلللى القنصلللية رللن طريللق 

بدون هحصليل أى رسلور ماليلن ملن أى وزارة الخارجية لتسليمها لصاحبها 

 2جهن مقابل هذ  الخدمن التجنيدين 
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رفللة أ لرب األ للارب المقيمللين داخللل سللتخراج  لهادة اإلرفللا  بمعإ فلى حالللة -4

الللوطن يقللور طالللب اإلرفللا  بتحريللر هوكيللل رسللمى خللاى باللئون التجنيللد 

موثقاً من السيد القنصل ومعتملداً لملن سليقور بلالتوثيق ملن أ لرب األ لارب 

يتقدر األخير بجميع المستندات إلى من قة التجنيلد حيأ حتى الدرجة الثالثة 

) هادة مصلحة السفر والهجرة والجنسية  المختصة باإل افة إلى بيان من

دل ـلـفيد بأن صاحب اإلرفا  ما زال متواجد خارج البالد وللم يستهحركات( ه

 رار والتو يع رلى صحةــن ويقور باأل ـــن حتى هاريخــرلى روده

البيانات هح  مسئوليتن وبعدها يتم إصدار  رار اإلرفا  الم لوب فى  لو  

 اج  للللهادة المعاملللللة الالزمللللة وهسللللليمهاالمسللللتندات المقدمللللة واسللللتخر

 لن بعد هو يعن . 

 : مالحظات هامة-  

بيان القيد العائلى )لب ا ة الوالد( المستخرج من السلجل الملدنى يالترط أن  -1

رللى هحريلرة أكثلر ملن ثالثلة أ لهر ومو لح بلن وا علات  و يةون  د م ى

 ن وجدت .إالزواج أو ال ال  ووا عات المواليد والوفاة 

جنللد( رلللى أن 1ة صللحة البيانللات المدرجللة بةاللف العائلللة )نمللوذج مرارللا -2

ثنين من المصريين المقيمين بنفل الدولة إيوثق من القنصلية ويو ع رلين 

ممن يعرفون طالب اإلرفا   خصياً ورلى دراية هامة بأفراد أسرهن إذا كان 

سللنن مللع مرارللاة سللالمة المسللتندات المقدمللن وم ابقتهللا  21سللنة أ للل مللن 

 لة الجنائية . و يتعرض للمسا قيقة حتىللح
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              و هقبللل الصللور الفوهو رافيللة للمسللتندات الم لوبللة ويجللب أن يقللدر األصللل -3

 العائلية( . –أو مستخرج رسمى )ردا الب ا ة الاخصية 

ن قللة التجنيللد والتعبئللة رفللا  التقللدر إلللى مإلرلللى الاللاب رنللد زوال سللبب ا -4

التابع لها خلالل ثالثلين يوملا ملن هلاريخ زوال السلبب لمعاملتلن هجنيلدياً بملا 

يسلتحق  انونلاً حتلى و يعتبلر مختلفلاً رلن التجنيلد مملا يترهلب رليلن هجنيللد  

  2بسنن زيادة رن المدة المقررة رلين

سللللنة(  32-19المتخلفللللون المتجللللاوزون لسللللن اإللللللزار رللللن التجنيللللد ) -5

رفللائهم بارتبللار أن إحقون لإلرفللا   بللل هجللاوزهم هلذ  السللن يتقللرر بالمسلت

دارى باإلرفللا   للرار إلحقهللم فللى اإلرفللا  مسللتمد مللن القللانون وأن القللرار ا

 كا ف رن هذا الحق .

مة لتأجيل التجنيد لل لبة الدراسلين بالجامعلات والمعاهلد ثالثاً ر القوارد المنظ

 -:والمدار  ومراكز التدريب

إللزامية ينصلب رللى الخدملة اإللزاميلة العامللة فقلط الخدمة العسةرية ا هأجيل أدا 

 دون الخدمة فى األحتياط .

  ملن القلانون 9)طبقاً ألحةلار الملادة   هأجيل التجنيد لل لبة   روط -

 -:1192لسنة  121ر م 

بأنن  1192لسنة  121( من  انون الخدمة العسةرية والوطنية 11    المادة )

ل الدولة بالخارج أو من يقور مقامهم سل ة الفصل نهائياً فلى طللب   هةون لقناص

( إذا هللوافرت  للروطن 9هأجيللل الخدمللة العسللةرية اإللزاميللة طبقللاً لللنص المللادة )

 -:لآلهىويةون التأجيل طبقاً  بالنسبة للمقيمين فى الخارج
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 والمدار  المعادللة فلي داخلل الجمهوريلة أو فلي الخلارج  طلبة المدار  الثانوية -1

 بارط أو يزيد سن ال الب خالل فترة التأجيل رلي أثنين ورارين راما.    

 التلى   طلبة المدار  والمعاهلد ومراكلز التلدريب داخلل الجمهوريلة أوفلي الخلارج -2

 ن بالرط أو هنتهى الدراسة فيهلا بالحصلول رللى ممهلل فلو   المتوسلط وملا يعادلل    

 2راماً  25رلى  يزيد سن ال الب خالل فترة التأجيل    

 طلبة كليات جامعلات جمهوريلة مصلر العربيلة والمعاهلد والملدار  العليلا وملا  -3

 بارط أو يزيد سلن ال اللب خلالل فتلرة   يعادلها داخل الجمهورية أوفي الخارج    

 2ثمانية ورارين راما  التأجيل رلي    

 اوز ال الب فى الفر  النهائية الحد األ صى لتأجيل التجنيد الماار إلين إذا هج -4

 يسللللللتمر التأجيللللللل حتللللللى نهايللللللة العللللللار الدراسللللللى وباللللللرط أن و يتجللللللاوز     

 رار بالنسبة للةليات والمعاهد العليا .(  21)سن ال الب    

ويجب رلى الذين همجل خدمتهم اإللزامية بمعرفة القناصل وزال رنهم سبب 

ستنفاذ مرات إجيل سوا  بالحصول رلى الممهل أو بلوغ السن المقررة أو أتال

الرسوب أو الفصل أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم إلى من قة 

ل ا وا ز ريخ  من ها خالل ستين يوماً  وذلك  والتعبئة المختصة  لسبب التجنيد 

 2لتحديد مو فهم من التجنيد 
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 -: التجنيد لل لبن الدارسين بالخارج جيلأإجرا ات ه -

 يتقدر ال الب بلاألورا  التلى هثبل   يلد  بالةليلات أو المعاهلد الدراسلين بالخلارج إللى  -1   

  2 )الملحق الثقافى( القنصلين المصرين بالدولن األجنبين ورتمادها من القنصلين       

 جمهوريللن ب وزارة التعللليم العللالىبلل هقللور القنصلللين بمخاطبللة اودار  العامللن للبعثللات -2   

 2هح  او راف العلمىمصر العربين لو ع ال الب         

 فلللى حاللللة الموافقلللن رللللى و لللع ال اللللب هحللل  او لللراف العلملللى بتلللوافر  لللروط  -3   

 2جند( من اودارة العامن للبعثات 2التأجيل يتم إرتماد النموذج )        

   جنللد(  بإرسلالن إلللى 3ر2بعللد هوثيلق وإرتمللاد النملوذج ) هقلور اودارة العامللة للبعثلات -4   

  2إدارة التجنيد والتعبئن للتأ ير بقرارالتأجيل         

 فللى حالللة رفللع او للراف العلمللى رللن أى طالللب هقللور اودار  العامللة للبعثللات بإخ للار  -5   

 2قون هجنيدياً إدارة التجنيد والتعبئة حتى يتم إهخاذ إجرا ات معاملتهم بما يستح       

  وارللد هأجيللل التجنيللد لمللن هحللتم طبيعللة دراسللتهم أدا  فتللرات دراسللية أو همريـللـن بعللد     -

 ( ملن 1الحصـول رلـى الممهل العلالى وكلذا الوافلدين فلى بعثلات طبقلا ألحةلار المـلـاد  )    

 -:1192لسنة 121القانون ر م     

 -ة اْولزامية المدة التى يراها لألفراد اآلهى بيانهم :يجوز بقرار من وزير الدفا  هأجيل الخدم -1     

 الةليلللات والمعاهلللد التلللى هحلللتم طبيعلللة  لللهادههم   لللا  فتلللرة دراسلللية  اخريجلللو -أ        

 أو همللرين بعللد الحصللول رلللى الممهللل العللالى رلللى أو يةللون الفللرد متخلفللا رللن            

                     يلللد سلللن الفلللرد خلللالل فتلللرة التأجيللللالتجنيلللد دون رلللذر مقبلللول ويالللترط أو هز           

 2سنة  21رلى            

 الجامعلات والمعاهلد العليلا اللذين هوفلدهم الدوللن فلى بعثلات اللى الخلارج  اخريجو -ب       

 بللل رلللى أن يقللدموا أنفسللهم الللى منللاطق التجنيللد المختصللة   كأو الللداخل وذللل            

 أن يسلجلوا أنفسلهم  بلل  سنة ، ورللى المبعلوثين اللى الخلارج 21سن هجاوزهم             

 رللى أن يصلدر بالأنهم  لرار  أن يتم و لعهم هحل  األ لراف العلملىالسفر رلى             

  2وزير التعليم العالى             

 رلللى الممجللل هجنيللدهم فللى األحللوال السللابقة التقللدر مللن هلقللا  أنفسللهم الللى منللاطق  -2    

 التجنيد والتعبئلة المختصلة رنلد زوال سلبب التأجيلل لتسلجيل أسلمائهم أو هجنيلدهم          

 وذلك فى المواريد التى يحددها  وزير الدفا .         
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 -إر ادات هامة :

جند لل لبة الدارسين بالخارج نو  الممهل  2يجب أن يو ح رلى النموذج  -1

 من الخارج وو عن هح  اإل راف  الذى يدر  بن ال الب للحصول رلين

      العلمى رلى أن هحدد اإلدارة العامة للبعثات الةلية أو المعهد أو المدرسة     

 ( من القانون .9والفقرة التى هن بق رليها من المادة )    

يريتم  -2 لتقر لسن  ا لل لبة  لتجنيد  ا جيل  2بتأ بعد  2 لتحا همسنة  لسنة  إ با

ن بالخارج بالر م من حصولهم رلى الثانوية التح يرية بالنسبة للدارسي

العامة ألن بعض التعليمات خارج الجمهورية هاترط حصول ال لبة من 

  لتحا  بها .إلهلهم لمأبنا  ج . ر .   . رلى دارسة ه

نما إريد  يد  و يعتبر  يد جديد وأمتحان أو إلإرادة القيد لمن يرخص لن با -3

 و ف  مم تاً .ستمرار لدراستن السابقة التى أإهو 

رليها  -4 دة الحاصل  و الاها راسة أ دلة الد معا ط  رة  ال البياتر وزا من 

 التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى )إدارة المعادوت( وذلك باستثنا 

دلن لنظائرها  بعض ول العربية المعا ت الحةومين بالد والةليا المدار  

 2بجمهورية مصر العربية 

إللزامية بالممهل الدراسى الحاصل  يعتد فى مجال هخفيض مدة -5 الخدمة ا

هسجيلن لإللتحا  بالخدمن الفعلين وو يعتد بأية مستندات رلين الفرد رند 

 . هغاير بياناهها ما هقدر بن رند التسجيل

 



                                                                   -16- 

 المراحل التجنيدية وهو يتات هسجيلها
 

 البيان
 المرحلة           

 من  ير ذوى   

 الممهالت  
 العليا فو  متوسط متوس ة

 مرحلة يناير
مواليد  هر 

 ينايررفبرايررمار 

 مواليد  هر

 ينايررفبرايررمار 

خريجى نفل العار من 

 جميع السنوات السابقة

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول فبراير 

حتى آخريوليو مواليد 

 الثانىالنصف 

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول فبراير 

حتى آخريوليو مواليد 

 الثانىالنصف 

 مرحلة أبريل
مواليد  هر 

 أبريلرمايوريونين

 

 مواليد  هر

 أبريلرمايوريونيو

خريجى نفل العار من 

 جميع السنوات السابقة

 

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول 

أ س ل حتى آخر يناير 

 لنصف األولمواليد ا

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول 

أ س ل حتى آخر يناير 

 مواليد النصف األول

 مرحلة يوليو
مواليد  هر 

 يوليورأ س لرسبتمبر

 مواليد  هر

يوليو رأ س لر 

خريجى نفل  سبتمبر

العار من جميع السنوات 

 السابقة

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول 

أ س ل حتى آخر يناير 

 واليد النصف الثانىم

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول 

أ س ل حتى آخر يناير 

 مواليد النصف الثانى

 مرحلة أكتوبر
 مواليد  هر 

 نوفمبررأكتوبر ر 

 ديسمبر

 مواليد  هر
ديسمبر  رنوفمبررأكتوبر 

خريجى نفل العار من 

 جميع السنوات السابقة

الحاصلون رلى ممهلهم 

اير الدراسى من أول فبر

حتى آخريوليو مواليد 

 النصف األول

الحاصلون رلى ممهلهم 

الدراسى من أول فبراير 

حتى آخريوليو مواليد 

 النصف األول
 

 

 

 يلتم اإلرلالن رنهلا بجميلع وسلائل اإلرلالر المحليلن ملن خلالل                      هو يتات هسجيل المرحللة : -

 ممهمر صحفى  بل بد  المرحلة التجنيدية .   

 يرارللى رللدر هسللجيل خريجللى كليللات ال للب الباللرى واألسللنانر ال للب البي للرى رالعللالج  -

 ال بيعللى ر التمللريض إو بعللد   للا  سللنة األمتيللاز أو فتللرة التللدريب باللرط رللدر هجللاوز    

 ( سنة ومن أهم منهم هذا السن يتم هجنيد  .21سن )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 

 

 



                                           -11- 

 -السفر للخارج : رهصاريح رابعاً ر أذونات 
 يلللتم إسلللتخراج هصلللاريح ر أذونلللات السلللفر للخلللارج ملللن إدارة التجنيلللد والتعبئلللة                    -1

 -: للحاوت اآلهيةأومناطق التجنيد  والتعبئة     

 رج .الممجل هجنيدهم للدراسة بالخا -أ

 المستثنون مم تاً من أدا  الخدمة العسةرية . -ب

 الحاصلون رلى إرفا  مم   . -ج

 المو ورين هح  ال لب لمدة  ثالث سنوات . -د

 الذين أدوا الخدمة العسةرية ولم هنتن مدة خدمتهم باوحتياط .  -هـ

 ال لبة الممجل هجنيلدهم للدراسلة باللداخل خلالل أجلازة نصلف العلار ونهايلة  -و

                 2العار ردا طلبة السنوات النهائية      

 لحاصلللين رلللى إرفللا  مم لل  يتقللدر  للبان التجنيللد الللذين أدوا الخدمللة العسللةرية و ا -2

 مم للل  رهحللل  ال للللب رال لبلللة الدارسلللين باللللداخلرالخارج بالمسلللتندات  رإسلللتثنا      

 -: كاآلهىالم لوبة وهى      

  هادة المعاملة التجنيديةرإثبات  يد لل لبن. هادة هأدية الخدمن ر -أ

 أصل الب ا ن الاخصين. -ب

 ستدرا  للابان الذين أدوا الخدمة العسةرية إلإي اح مو ف فرد اإلحتياط من ا -ج 

 ريح سفر من مجمع خدمة المواطنين طلب حصول رلى هص -د

 المدرسللة  بالنسللبن لل لبللة الدارسللين بالللداخل يقومللوا بتقللديم  للهادة  يللد مللن -هللـ 

 الةلية أوالمعهد مبين بهلا ر لم وهلاريخ  لرار التأجيلل واللر م الثالثلى للب ا لن أو      

 جند( والسنن الدراسين ومدة األجازة ويلتم ملنحهم إذن سلفر خلالل 6العسةرين )      

 مدة األجازة ) نصف العار ر آخلر العلار ( وويملنح لملن هلم بالسلنن النهائيلن فلى       

 ة نهاية العار .أجاز      

 ذن سلفر وخ لاب إسلتخراج إبالنسبن للدارسلين بالخلارج يقوملوا بتقلديم طللب   -و

  راف العلمى من اودارة العامة  للبعثات واو لراف العلملى إلبو عهم هح  ا      

 ذن سللفر إويللتم مللنحهم  ةبللوزارة التعللليم العللالى وكللذا ب ا للة هحقيللق الاخصللي      

 .  الدراسى حتى نهاية العار      
 

 : مةاهلللللب هصلللللاريح السلللللفر بلللللإدارة التجنيلللللد والتعبئلللللة ومنلللللاطق التجنيلللللد  ملحوظلللللة

 ( سارة .24هعمل رلى مدار )                 
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 -خامساً ر اللجان العسةرية بالخارج :

هحرى وزارة الدفا  كل الحرى رللى ربلط الملواطن المصلرى بالخلارج بوطنلن األر  -

الراحة وال مأنينة للمواطنين وهعمل جاهدة فى حل المااكل المتعلقة بما يسمح بتحقيق 

                  لتسلللوية ملللوا فهم اللجلللان العسلللةريةإيفلللاد بالللبابنا فلللى الخلللارج وذللللك رلللن طريلللق 

 التجنيدية  المعلقة .

 -مهار اللجان العسةرية بالخارج : -   
 هخلللف رللن التجنيللد    وثالثللين سللن ال المللواطن المصللرى المتواجللد بالخللارج رنللد بلو للن -1

 وية       ( دوور هحل  حسلاب هسل599سدد مبلل  )ي نصليتنا بالدولة المقيم بها ويتقدر إلى      

 طبقلا لةتلاب األمانلة العاملة للوزارة اللدفا  جلواز السلفرمو فن التجنيدى ليمةنن هجديد      

 سلللفر الالللبان  زاتهجديلللد جلللواوالمت لللمن 2212ر  1ر  21بتلللاريخ 3ر26112ر لللم     

 )ثالثون رلار( لملدة سلبع هجاوزوا سلن اومتنلا  رلن التجنيلد ممن بالخارج المصريين      

 ( دوور لحلللين مثلللولهم  أملللار 599و لللدرها ) الماليلللةالغراملللة  سلللنوات لملللن سلللددوا      

  2 رار ( 44هجاوزهم سن )بارط ردر حةمة أو اللجان المختصة الم     

 التجنيدية وإهخاذ إجرا ات  بياناهنلتأكيد  المواطن تقدريةرية رند وصول اللجان العس -2

 فوراً بمعرفة اللجنن . التجنيدية إستخراج  هادة المعاملة     

 حق فى اإلرفا  العائلى أو اإلستثنا  من أدا  الخدمة العسةرية  نوج هناكإذا كان  -3

 ذلك ألر ا  اللجنن العسةرية  فى المواطن باألورا  التى هثب  أحقيتن تقدريوالوطنين      

 2التجنيدى   ات الم لوب إهبارها ونها  مو فنباوجرا وإبال نلبحثها ودراستها      

 بالنسللبة لألفللراد الللذين يحملللون ب ا للات  خصللية وب ا للات رسللةرية  –4     

 -وهخلفوا رن التجنيد وبلغوا سن الثالثين :           
 -: األهيةهسوية المو ف التجنيدى ويدون فين البيانات يتم هأكيد بياناههم ويمأل طلب 

 اإلسم ثالثياً . -أ

 هاريخ وجهة الميالد . -ب

 ستخراجها .إر م الب ا ة الاخصية وجة  -ج

 الر م الثالثى لب ا ة الخدمة العسةرية . -د

 محل اإل امة فى الداخل والخارج . -هـ

 أى  هادات أو نماذج سبق حصولن رليها . -و
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يلتم إجلرا  هحقيلق رلن أسلباب هخلفلن وهصلدر اللجنلن الحةلم بالغراملة والتصلديق رليلن حيلأ 

نتهلا  مو فلن التجنيلدى إوهحصيل  يمة الغرامة المقلررة  انونلاً وهصلرف  لهادات المعامللة ب

 .نهائية بصفة 

 
 

 

   رض الوطن بعد سداد  يمة الغراملة بالقنصللية فى حالة رودة المواطن أل –5     

 - بل إيفاد اللجان العسةرية :  
 

 رملللال  لللئونها حيلللال رر لللن إلابع لهلللا رللللى الملللواطن التقلللدر إللللى من قلللة التجنيلللد التللل -أ           

 التخلف رن التجنيد . جنحةالمحةمة العسةرية لمحاكمتن رلى  رلى   

 لحةلللم وحصلللولن رللللى  لللهادة المعامللللة يتقلللدر إللللى إدارة التجنيلللد بعلللد التصلللديق رللللى ا -ب           

 ( دوور السللابق سللدادها 599والتعبئللة )فللر  التجنيللد( ب لللب إسللترداد  يمللة الغرامللة )      

 بالقنصلية بالخارج .       

  د مبلل هخاذ إجرا ات رإلهقور إدارة التجنيد والتعبئة بمخاطبة هيئة الائون المالية   . ر  -ج           

 ( دوور .599الغرامة للمواطن )    
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 ً  -ر  وارد الهجرة : سادسا

إرتبار  الهجرة حق للمواطن المصرى كفلن لن الدستور ونظمن القانون ورارى التوفيق بين  -

دملة العسلةرية كواجلب وطنلى هحقلق بلذلك مصلالح أن الهجرة حق للمواطن وبلين أدا  الخ

 الوطن والمواطنين رلى السوا  .

 يالترط فلى الهجلرة  لرورة حصلول ملن يهلاجر هجلرة دائملة أو مم تلن رللى موافقلة هيئللة  -

 التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة .

 -: )بدون هصديق( األفراد المصرح لهم بالهجرة -1

أ لهر  الذين لم يبلغوا سن اإللزار بمدة و هقل رلن سلتة األفراد المقيمون بأرض الوطن  -أ

 ( مللن 6األفللراد المسللتثنون مللن الخدمللة العسللةرية والوطنيللة طبقللاً ألحةللار المللادة ) –ب 

 . 1192لسنة  121القانون        

     األفراد المعافون نهائيلاً ملن الخدملة العسلةرية والوطنيلة طبقلاً للبنلد األول ملن الملادة  –ج 

 ( من القانون .1)      

 األفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد والسابق و عهم هح  ال لب زيادة رن الحاجة. -د  

   سلنة( باللداخل أو الخلارج وأنهلوا32األفراد الذين هجاوزوا سن األمتنا  رن التجنيلد ) -هـ  

ً نهائ لتجنيدلمو فهم من التجنيد بصفن نهائية وأصبحوا  ير م البين          . يا

 2 وإنته  مدة خدمتهم فى اوحتياطالخدمة العسةرية  ااألفراد الذين أدو –و    
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( مللن هيئللة التنظلليم واودارة تصللديق) بعللد اللهللم بللالهجرة المصللرحاألفللراد  -2

 -:للقوات المسلحة

 لللزار إذا كانلل  أسللرهم  للد هللاجرت هجللرة دائمللة باللرط إلالللذين بلغللوا سللن ا األفللراد -أ  

 الفرد  متخلف رن التجنيد . و يةونأ

   األفراد المعافون مم تاً ملن الخدملة العسلةرية والوطنيلة سلوا  كلانوا باللداخل أو  -ب 

 ياترط أن يبقى رلى زوال سبب اإلرفا  مدة ثالث سنوات رلى األ ل . بالخارج 

 األفراد الذين أدوا الخدمة العسةرية ونقلوا إلى خدمة اإلحتياط . -جـ  
 

 

 -إر ادات هامة : -3

 فللى حالللة رللودة الفللرد المهللاجر رللودة نهائيللة إلللى أرض الللوطن ه بللق رليللة أحةللار  للانون  -أ     

 الخدمللة العسللةرية والوطنيللة ورليللن هقللديم  للهادة مللن مصلللحة وثللائق السللفر والهجللرة     

 ية هفيد رودهن ألرض الوطن رودة نهائية .والجنس    

 -: هزول صفة المهاجر فى الحاوت األهية -ب    

 إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خالل ستة أ هر من الترخيص لن بالهجرة .( 1)        

  إذا راد وزادت مدة إ امتن بالوطن بعد رودهن رن ستة أ هر .( 2)        
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  -التيسيرات المقدمة ألبنائنا في الخارج: -: سابعا  
  -في مجال اإلعفاء من الخدمة العسكرية: -5      

  رالمم  رالنهللائىفللى اورفا  لحللق المللواطنين المصللريين إرسللال المسللتندات المميللدة  -          

 القنصلللية إلللى إدارة  جنللد( معتمللد مللن1النمللوذج ) بةاللف رائلللة محللرر رلللى مرفقللة               

 إللللى القنصللللية المعامللللة التجنيديلللة وإرسلللالها تجنيلللد والتعبئلللة وسلللتخراج  لللهادةال              

 0 وهسليمها إليهم              

  -في مجال التأجيل للدراسة: -2
    وريلللللة مصلللللر العربيلللللن واللللللذين هأجيلللللل التجنيلللللد لل لبلللللة الدراسلللللين خلللللارج جمه -   

 ملن مجملع خدملة الملواطنينهم و عهم هح  األ راف العلمى لإلدارة العاملن للبعثلات      

 نتقللالهمإوالنفقللات بللدوً مللن بللإدارة التجنيللد والتعبئللة للتيسللير رللليهم وهللوفيراً للجهللد      

 0 لمسافات بعيدة بمناطق التجنيد المختلفة     

  -لسفر:في مجال تصاريح ا -3
 اسللتخراج هصللاريح السللفر ألبنائنللا فللي الخللارج الللذين ح للروا إلللى أرض الللوطن فللي  -  

                  خلللالل خمسلللة رالللر د يقلللة طالملللا أن ملللوا فهم التجنيديلللة سلللليمة ومعهلللم  لللهادات     

 المعاملة خاصتهم.      
 

 -لهجرة:افى مجال  -4
  كما سمح لألفراد الذين انتهي مو فهم سمح القانون لصغار السن بالهجرة مع ذويهم  -

  التجنيدى باإلستثنا  أواإلرفا  أو لم يصبهم الدور للتجنيد إذا هجاوزوا سن التجنيد   

 وأنهوا موا فهم التجنيدية بالهجرة خارج البالد وو هنتهى صفة المهاجر إو إذا ح ر   

 إلى أرض الوطن مدة هزيد رن ستة أ هر.  

 لى الهجرة من السيدر رئيل هيئة التنظيم واإلدارة للقوات المسلحة ويتم التصديق ر  

 ويعد المهاجر ير  ادر رلى الةسب إلى حين رودهن وزوال الهجرة .  
 

  -إيفاد اللجان العسكرية إلى الخارج: -5
 المصلللريين التجنيديلللن للملللواطنيندفلللع لجلللان رسلللةرين   لللائية لتسلللوية الموا لللف  -

  هواجلدهم بالخلارج  التجنيديلن فلى أملاكن ةحهم  لهادة المعامللالمقيمين بالخارج وملن  

 2والرد رلى كافة اوستفسارات التجنيدية   
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  -فى مجال تجديد جوازات السفر المنتهية للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج: -6
 إستمراراً للتيسيرات التى هقدمها وزارة الدفا  ألبنائنا الابان المصريين المقيمين  - 

 بالخارج ولالحتفاظ بإ امتهم وكذا وظيفتهم وإستقرار حالتهم اوجتمارية بالدول المقيمين     

     -: اآلهىبها خارج أرض الوطن هم التصديق رلى     

 ن المصريين المقيمين بالدول العربية واألجنبية هجديد جوازات السفر المنتهية للابا -أ 

 رلى أن ( رار كحد أ صى ويجدد بعدها 21ممن بلغوا سن اولزار وحتى بلو هم سن )    

 أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلو هم هلك السن  يقوموا بتقديم    

  3ر44999نة العامة لوزارة الدفا  ر م لتحديد مو فهم من التجنيد طبقا لةتاب األما    

  2 2212ر  12ر  19بتاريخ     

 هجديللد جللوازات سللفر الاللبان المصللريين بالخللارج ممللن هجللاوزوا سللن اومتنللا  رللن  -ب

 ( 599التجنيد )ثالثون رلار( لملدة سلبع سلنوات لملن سلددوا الغراملة الماليلة و لدرها )      

 أو اللجللللان المختصللللة باللللرط رللللدر هجللللاوزهم أمللللار المحةمللللةلحللللين مثللللولهم دوور       

   3ر26112رللللار ( طبقللللا لةتللللاب األمانللللة  العامللللة لللللوزارة الللللدفا  ر للللم  44سللللن )      

 .2212ر  1ر  21بتاريخ       
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 أماكن مناطق التجنيد والتعبئة والمحافظات التابعة لها
 

 المحافظات التابعة لها مةان همركز المن قة لمن قةا ر

 القليوبية  –القاهرة  الهايةستب القاهرة 1

 الفيور  –الجيزة  الهرر الجيزة 2

 البحيرة –م روح  –األسةندرية  العامرية األسةندرية 3

 المنوفية –الغربية  سيجر طن ا 4

 كفرالايخ –دمياط  –الد هلية  سندوب المنصورة 5

 بنى سويف –المنيا  المنيا الجديدة المنيا 6

                      –سوهاج  –أسيوط  أسيوط )ش الجمهورية( أسيوط 1

 الوادى الجديد

البحر  –أسوان  – نا  أرض الائون  نــــــا 9

 األحمرراو صر

 –السويل  –الار ية  هل بس ا الز ازيق 1

 مال  –بورسعيد  –اإلسماريلية 

  وجنوب سينا
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 فهرس  المو ورات                     
 

 ر م الصفحة المو و  ر 

 1 مقدمة 1

 2 هعريف  اب التجنيد 2

 3 عسةرية والوطنيةحاوت األستثنا  من الخدمة ال 3

 5 حاوت اإلرفا  من أدا  الخدمة العسةرية والوطنية 4

القوارد المنظمة لتأجيل التجنيلد لل لبلة الدراسلين  بالجامعلات  5

 والمدار  ومراكز التدريب

12 

 16 هو يتات التجنيد لمختلف الفئات 6

 11 إذونات وهصاريح السفر للخارج ومستنداهها 1

 19 لعسةرية لتسوية مو ف المصريين بالخارجرمال اللجان اأ 9

 22  وارد الهجرة 1

 22 التيسيرات المقدمة ألبنائنا في الخارج 12

 24 مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية 11

 26 الخاهمة 12
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 ةـــــــــاهمــالخ 

 

إدارة التجنيللد والتعبئللة ليسللعدها أن ه للع كللل أمةانياههللا وجهودهللا فللى خدمللة إن 

المواطنين المصرين المقيمين بالخلارج واللرد رللى أى إستفسلار يتعللق بملوا فهم 

التجنيدية هحقيقلاً ألهلداف  واهنلا المسللحة فلى التيسلير رللى جميلع الملواطنين فلى 

 2كافة المجاوت المختلفة فى الداخل والخارج

 

 

 

 واللن ولـــــــــــــى التوفيق ....

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لللللوا  ر أ للللرف ر يللللـة ربللللد البللللـار 

 د والتعبئللللللللللـةإدارة التجنيلللللللللل مللللللللللدير

 


