
معلومات مهمة عند التسجيل على موقع وزارة الدفاع 

الرجاء منك عند التسجيل قراءة الشروط •

ائف يمكنك تعديل البيانات المدخلة قبل إنتهاء التسجيل االولي عن طريق حذف الوظ•
والرجوع للبيانات والتعديل عليها 

سنة \نسبة او معدل الشهادة \تاريخ الميالد )استبعادك في حال عدم تطابق يتم •
المدخلة في النظام مع الوثائق(التخرج



ط للتسجيل على موقع وزارة الدفاع الدخول على هذا الراب
https://tajnidreg.mod.gov.sa

الضغط على كلمة تسجيل 

https://tajnidreg.mod.gov.sa/


الرجاء منك قراءة الشروط قبل

م الضغط على أوافق كي ال يت

ق احد استبعادك في حال لم يتطاب

الشروط التالية 



تعبئة الخانات وعند االنتهاء 

الضغط على تسجيل 



تقبال تفعيل الرسائل اإلعالنية ل اس

رمز التحقق 





عند اإلنتهاء من تعبئة 

جيل البيانات الضغط على تس

إختياري في حال كنت

حاصل على دورات 

إدخال اول سنة من المرحلة التي 

مرحلة تريد التقديم بها أي اذا كانت ال

الثانوي ادخل سنة أول ثانوي 



سوف عند االنتهاء من تعبئة البيانات

تظهر لديك هذه الشاشة الرجاء منك

ف الضغط على التقديم على الوظائ

اعلى الصفحة او عبر هذا الرابط 



الضغط على التقديم على الوظائف



الفئة ثم الضغط على التقديم على وظائف

أوهنا 



عند ظهور هذه الشاشة 

نرجو منك ضغط على 

ع الكل سوف تظهر لك جمي

ك الوظائف المناسبة لمؤهل

العلمي وسنة التخرج 

م ومعدلك والعمر في حال ل

ت تظهر لديك وظائف وكان

معلوماتك صحيحه نرجو

رة منك التقديم على الفت

القادمة 



ترتيب الوظائف حسب 

سهم الرغبة بالضغط على ال

هنا يظهر 

ات ترتيب الرغب



عند ظهور هذه الحالة 

ى نرجو منك اإلنتظار حت

يتتم عملية الفرز األول



لى في حال تم ترشيحك نرجو منك الضغط ع

.اكمال البيانات الالزمة 





إضغطاذا كنت تعمل حاليا 

عالمة صح امام الخيار وتعبئة

الخانات في حال ال تعمل االن 

الغاء عالمة الصح 



هذه مجرد معلومات من مراحلك 

الدراسية والفرز سوف يتم عبر 

ةبإدخالالمؤهل التعليمي اللذي قمت 

عند بداية التسجيل 













هوية وطنية التملكفي حال 

اء للجد او حفيظة تابعة له الرج

كتابة رقم مكون من عشر 

وإبالغ المركز 1خانات يبدا ب 

عند الذهاب الية 

1234567899



نها عند اإلنتهاء من تعبة البيانات والتأكد م

ال بشكل صحيح الضغط على حفظ واالنتق

للخطوة التالية 



ظ في حال تم ابالغك انه تم حف

البيانات نرجو الذهاب الى 

صفحة الصفحة الرئيسية أعلى ال



بعد اإلنتهاء من طباعة األوراق

اضغط لحجز موعد المقابلة 



نرجو منك تحديد 

المركز اللذي تريد

يةفان تكون المقابلة 



اضغط على هذا المربع 

حتى يظهر لديك تاريخ 

د متاح تستطيع حجز موع



تحديد التاريخ واليوم 

لى اللذي تريده بالضغط ع

عالمة صح 

تاريخ الموعد اللذي

اخترته سوف يظهر

عد بمربع تاريخ المو د عند اإلنتهاء من تحدي

غط التاريخ والتأكد الض

على حفظ 



عند ظهور هذه الرسالة نرجو منك 

االنتهاء من الدوائر الحكومية 

ت ومراجعة المركز بالتاريخ الذي قم

وإحضار  جميع النماذج إختياره ب 

ا الذي قمت ب طباعتها واإلنتهاء منه



بط لمتابعة حالة طلبك الدخول على الموقع عن طريق الرا
https://tajnidreg.mod.gov.saبعد انتهاء التسجيل 

عند اإلنتهاء الضغط على كلمة دخول 

في هذه الخانة كتابة كلمة المرور 
في هذه الخانة كتابة رقم الهوية الوطنية 

https://tajnidreg.mod.gov.sa/


نرجو منك عند ظهور هذه الرسالة

كل التأكد من المعلومات المدخلة بش

ذالكصحيح في حال تم تكرار 

نرجو منك إتباع اإلجراء التالي

الضغط على نسيت كلمة المرور 



تعبئة الخانات بشكل صحيح ثم الضغط على استمرار  



يجب ان تكون كلمة المرور مكونة 

وحرف صغيرمن حرف كبير

Aa@123456: ورمز مثال  كتابة رمز التحقق اللذي 

سوف يصل برسالة نصية

على جوالك وعند اإلنتهاء 

ن في حال لم يصلك رمز التحقق على جوالك الرجاء التأكد مالضغط على كلمة تسجيل

عن تفعيل خدمة اإلعالنات والمحاولة مرة أخرى او االتصال بنا

الرقم المؤحد طريق اإليميل او





طرق االتصال بنا 

القبول والتجنيد الموحدرقم 1-

•920010382

طريق البريد اإللكترونيعن -2

•Tajnid@outlook.com

(الرد خالل اوقات العمل الرسميةيتم )•


