كلية التربية
ادارة شئون الخريجين

إجراءات ومتطلبات استخراج الشهادات من إدارة الخريجين
أوال :شهادات التخرج
نىع الخذمت المقذمت
استخراج شهاداث التخرج (باللغت
العربيت) للمرة األولى:

اإلجراءاث المتبعت







استخراج شهاداث التخرج(باللغت
العربيت) للمرة الثانيت







استخراج شهاداث التخرج (باللغت
اإلنجليزيت

انحصىل عهى ًَىرج طهت شهبدح انتخشج يٍ
اإلداسح واستيفبء انجيبَبد انشخصيخ ثًعشفخ
انخشيج.
انتىجه نشئىٌ انطالة وانًكتجخ وانًعبيم(ثبنُسجخ
نطالة انتخصصبد انعهًيخ) وتىليع اخالء
انطشف.
تمذيى انًُىرج ثعذ االستيفبء نمسى انخشيجيٍ
الستخشاج إيصبل سذاد ثميًخ انشهبداد ،ثى سذادهب
ثخضيُخ انكهيخ ،وانشجىع إنى لسى انخشيجيٍ نتسهيى
انًُىرج وإخالء انطشف ثعذ استيفبئه ولسيًخ
انسذاد انخبصخ ثشسىو انشهبداد وتسهيًه نهًسئىل
عٍ انخذيخ ثبالداسح.
تحذيذ يىعذ تسهيى انشهبداد.
يكىٌ استالو انشهبداد ثأصم إثجبد انشخصيخ
(ثطبلخ انشلى انمىيى  -جىاص سفش) نهشخص َفسه
أو ثتىكيم سسًي نًٍ يُىة عُه في االستالو.
انحصىل عهى ًَىرج طهت شهبدح انتخشج
واستيفبء انجيبَبد انشخصيخ ثًعشفخ انخشيج.
تمذيى انًُىرج ثعذ االستيفبء نمسى انخشيجيٍ
الستخشاج إيصبل سذاد ثميًخ انشهبداد ثى سذادهب
ثخضيُخ انكهيخ ،وانشجىع إنى لسى انخشيجيٍ نتسهيى
إيصبل انسذاد وانًُىرج.
تحذيذ يىعذ تسهيى انشهبداد.
يكىٌ استالو انشهبداد ثأصم إثجبد انشخصيخ
(ثطبلخ انشلى انمىيى  -جىاص سفش) نهشخص َفسه
أو ثتىكيم سسًي نًٍ يُىة عُه في االستالو.

َفس خطىاد استخشاج انشهبداد ثبنهغخ انعشثيخ انسبنفخ انزكش
،يع اسفبق صىسح يٍ جىاص انسفش نكتبثخ االسى ثبالَجهيضيخ
يطبثك نجىاص انسفش.
ا

األوراق المطلىبت
 احضبس صىس شخصيخ ثعذد انشهبدادانًشاد استخشاجهب.
 -صىسح يٍ ثطبلخ انشلى انمىيى.

-

-

احضبس صىس شخصيخ ثعذد انشهبداد
انًشاد استخشاجهب.
صىسح يٍ ثطبلخ انشلى انمىيى.

احضبس صىس شخصيخ ثعذد انشهبداد
انًشاد استخشاجهب.
صىسح يٍ ثطبلخ انشلى انمىيى.
صىسح يٍ جىاص انسفش.

تابع :اجراءاث استخراج الشهاداث
ثانيا :اجراءاث استخراج شهادة الذرجاث العذديت:
نىع الخذمت المقذمت
استخراج شهادة درجاث عذديت
(باللغت العربيت)

اإلجراءاث المتبعت






استخراج شهادة درجاث عذديت
(باللغت االنجليزيت)

-

-

انحصىل عهى ًَىرج طهت شهبدح انذسجبد
انعذديخ يٍ اإلداسح واستيفبء انجيبَبد انشخصيخ
ثًعشفخ انخشيج.
استخشاج إيصبل سذاد ثميًخ انشهبدح ،ثى سذادهب
ثخضيُخ انكهيخ ،وانشجىع إنى لسى انخشيجيٍ نتسهيى
انًُىرج ولسيًخ انسذاد انخبصخ ثشسىو انشهبدح،
وتسهيًه نهًسئىل عٍ انخذيخ ثبإلداسح.
تحذيذ يىعذ تسهيى انشهبداد.
يكىٌ استالو انشهبداد ثأصم إثجبد انشخصيخ
(ثطبلخ انشلى انمىيى  -جىاص سفش) نهشخص َفسه
أو ثتىكيم سسًي نًٍ يُىة عُه في االستالو.

َفس خطىاد استخشاج انشهبدح ثبنهغخ انعشثيخ انسبنفخ انزكش،
يع ضشوسح اسفبق أصم شهبدح دسجبد ثبنهغخ انعشثيخ ،او
تمذيى طهت نهحصىل عهى شهبدح انذسجبد ثبنهغخ انعشثيخ أوال
في حبنخ عذو استخشاجهب يٍ لجم ،وتمذيى طهت يستمم
نتشجًتهب نإلَجهيضيخ.
اسفبق صىسح يٍ جىاص انسفش نكتبثخ االسى ثبإلَجهيضيخ يطبثك ا
نجىاص انسفش.

األوراق المطلىبت
 -ملئ النمىرج المعذ.

-

-

يهئ انًُىرج انًعذ.
ضشوسح اسفبق أصم شهبداد انذسجبد
ثبنهغخ انعشثيخ.
في حبنخ عذو استخشاج شهبدح دسجبد
ثبنهغخ انعشثيخ يٍ لجم ،يمىو انخشيج ثتمذيى
طهت الستخشاج انشهبدح ثبنهغخ انعشثيخ أوال
 ،وطهت اخش نتشجًخ انشهبدح نالتجهيضيخ.
صىسح يٍ جىاص انسفش.

تابع :اجراءاث استخراج الشهاداث
ثالثا :اجراءاث استخراج شهادة التقذيراث
نىع الخذمت المقذمت
استخراج شهادة تقذيراث (باللغت
العربيت)

اإلجراءاث المتبعت
شهبدح انتمذيشاد يٍ اإلداسح
 انحصىل عهى ًَىرج طهت
واستيفبء انجيبَبد انشخصيخ ثًعشفخ انخشيج.
 استخشاج إيصبل سذاد ثميًخ انشهبدح ،ثى سذادهب ثخضيُخ انكهيخ،
وانشجىع إنى لسى انخشيجيٍ نتسهيى انًُىرج ولسيًخ انسذاد
انخذيخ
انخبصخ ثشسىو انشهبد ح ،وتسهيًه نهًسئىل عٍ
ثبإلداسح.
 تحذيذ يىعذ تسهيى انشهبداد.
 يكىٌ استالو انشهبداد ثأصم إثجبد انشخصيخ (ثطبلخ انشلى
انمىيى  -جىاص سفش) نهشخص َفسه أو ثتىكيم سسًي نًٍ
يُىة عُه في االستالو.

استخراج شهادة تقذيراث (باللغت
االنجليزيت)

َفس خطىاد استخشاج انشهبد ح ثبنهغخ انعشثيخ انسبنفخ انزكش ،
َفس خطىاد استخشاج انشهبدح ثبنهغخ انعشثيخ انسبنفخ انزكش،
يع ضشوسح اسفبق أصم شهبدح انتمذيشاد ثبنهغخ انعشثيخ ،او
تمذيى طهت نهحصىل عهى شهبدح انتمذيشاد ثبنهغخ انعشثيخ أوال
في حبنخ عذو استخشاجهب يٍ لجم ،وتمذيى طهت يستمم
نتشجًتهب نإلَجهيضيخ.
اسفبق صىسح يٍ جىاص انسفش نكتبثخ االسى ثبإلَجهيضيخ يطبثك ا
نجىاص انسفش .يع اسفبق صىسح يٍ جىاص انسفش نكتبثخ االسى
ثبإلَجهيضيخ يطبثك نجىاص انسفش.

-

-

األوراق المطلىبت
 -ملئ النمىرج المعذ.

-

-

يهئ انًُىرج انًعذ.
ضشوسح اسفبق اصم شهبداد انذسجبد
ثبنهغخ انعشثيخ .
في حبنخ عذو استخشاج شهبدح تمذيشاد
ثبنهغخ انعشثيخ يٍ لجم  ،يمىو انخشيج ثتمذيى
طهت الستخشاج انشهبدح ثبنهغخ انعشثيخ أوال
 ،وطهت اخش نتشجًخ انشهبدح نالتجهيضيخ.
صىسح يٍ جىاص انسفش.

تابع :اجراءاث استخراج الشهاداث
ثالثا :اجراءاث استخراج الشهادة االصليت
نىع الخذمت المقذمت
استخراج الشهادة االصليت

اإلجراءاث المتبعت
 انحصىل عهى ًَىرج طهت انشهبدح يٍ اإلداسح
انجيبَبد انشخصيخ ثًعشفخ انخشيج.
 استخشاج إيصبل سذاد ثميًخ انشهبدح ،ثى سذادهب ثخضيُخ انكهيخ،
وانشجىع إنى لسى انخشيجيٍ نتسهيى انًُىرج ولسيًخ انسذاد
انخذيخ
انخبصخ ثشسىو انشهبد ح ،وتسهيًه نهًسئىل عٍ
ثبإلداسح.
 يكىٌ استالو انشهبداد ثأصم إثجبد انشخصيخ (ثطبلخ انشلى
انمىيى  -جىاص سفش) نهشخص َفسه أو ثتىكيم سسًي نًٍ
يُىة عُه في االستالو.

واستيفبء

األوراق المطلىبت
 -ملئ النمىرج المعذ.

تابع :اجراءاث استخراج الشهاداث
ثالثا :اجراءاث استخراج االفادة
نىع الخذمت المقذمت
استخراج افادة

اإلجراءاث المتبعت
 انحصىل عهى ًَىرج طهت االفبدح يٍ اإلداسح
انجيبَبد انشخصيخ ثًعشفخ انخشيج.
 استخشاج إيصبل سذاد ثميًخ االفبدح ،ثى سذادهب ثخضيُخ انكهيخ،
وانشجىع إنى لسى انخشيجيٍ نتسهيى انًُىرج ولسيًخ انسذاد
انخبصخ ثشسىو االفبدح ،وتسهيًه نهًسئىل عٍ انخذيخ ثبإلداسح.
انشلى
 يكىٌ استالو االفبدح ثأصم إثجبد انشخصيخ (ثطبلخ
انمىيى  -جىاص سفش) نهشخص َفسه أو ثتىكيم سسًي نًٍ
يُىة عُه في االستالو.

واستيفبء

األوراق المطلىبت
 -ملئ النمىرج المعذ.

