
 

 

 

 

 :للقبول والتسجيلالوثائق املطلوبة 

. شهادة الثانوية العامة األصل أو ما يعادلها 
 يتم تعميدها من وزارة التربية والتعليم  ووزارة الخارجية للدولة الُمّصِدرة  اليمنيةبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج الجمهورية

 الشهادة ، والسفارة اليمنية في تلك البلد ، ووزارتي التربية والتعليم والخارجية اليمنية .  

طبق األصل من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .  ثالث نسخ 

لية بالنسبة للطالب اليمنيين العائ أومن البطاقة الشخصية  صورة. 
من جواز السفر ساري الصالحية بالنسبة للطالب من خارج اليمن وأبناء المغتربين. صورة 
لغير اليمنيينالصالحية  ةساري اإلقامةمن  صورة. 
( صور شخصية ملونة مقاس 10عدد )4×3. 
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