
 
 

 

 شعبة شؤون الطلبة والتسجيل 

  

  

  م//االوقات المحددة إلنجاز الوثائق وتاييدات التخرج

  
ي معهدنا ..   اىل كافة االخوان االعزاء من خريج 

  

 في ادناه التوقيتات الالزمة النجاز وثائق وتأييدات الطلبة الخريجين .. 

 لغرض ترويج الوثائق والتاييدات.   جعةراوابط والتوقيتات ادناه عند المبالض زاميرجى االلت 

  

تاييدات ووثائق  التخرج  العادية  يتم استالم الطلبات من بداية الدوام الرسمي لحد الساعة الحادية عشر  .1
 صباحًا  وتسلم في نفس اليوم .    

 وثائق تخرج بالدرجات تسلم بعد يومين من تاريخ تقديم الطلب.    .2

خمسة ايام من تاريخ استالمها من شعبة شؤون الطلبة ثم ترسل الى جامعة الوثائق المترجمة تنجز خالل  .3
 الفارت االوسط التقنية لغرض المصادقة عليها ويكون استالمها حسب توقيتات بريد الجامعة . 

 ساعة .  (24)صحة الصدور تنجز خالل .4

  

   اليوم الذي يليه.  وفي حالة تسلم الطلب بعد الساعة الحادية عشر صباحا تسلم في  -مالحظة:  
   

  

  

  

  

                  



 
 

 

  
 شعبة شؤون الطلبة والتسجيل       

  

  

  م //الضوابط المحددة إلنجاز وثائق التخرج

  

ي معهدنا    اىل كافة االخوان االعزاء من خريج 
 ادناه الضوابط المحددة إلنجاز وثائق الطلبة الخريجين..  في 

  (إنكليزي  –عربي )بوثائق تخرج بالدرجات  (صحة المجتمع ) لغرض تزويد الطلبة من خريجي قسم تقنيات-1
  22/1/2112في  3/11/313ت االوسط التقنية المرقم رارة الى ما جاء بكتاب جامعة الفاو تاييدات تخرج  واشا

 5/381ب ت  )والمعطوف على كتاب وازرة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير المرقم .. 
..  13/12/2118في   11/1/33522رة الصحة والبيئة المرقم د أ ف/از تاب دائرة و وك(  15/1/2112في 

جات كما جاء ن وبدون در اما بخصوص تأييدات التخرج الخاصة بالطلبة فيتم تزويدهم الي جهة والي غرض كا
في      2291  /3/11ت األوسط التقنية /قسم شؤون الطلبة والتسجيل ذي العدد رافي كتاب جامعة الف

سات والتخطيط والمتابعة راالي والبحث العلمي / دائرة الد... والمعطوف على كتابة وازرة التعليم الع 21/3/2112
 -عاة االتي :را ب ان يتم ميج 2/2112 /25في   1123 /5ذي العدد ت م 

 قد اكمل مستلزمات التدرج الطبي .  -أ 

 لديه خدمة فعلية سنتين في الدائرة بعد اخر شهادة .  -ب

يجب ذكر سبب منح الوثيقة او التأييد في الكتاب المعنون الى معهدنا والصادر  -ت
 من دوائر الصحة . 

الوثائق او تاييدات قسام العلمية كافة يتم تزويدهم ب%  االوائل على اال11بالنسبة للطلبة الخريجين من  -أ  .1
 سة . درايجوز الدمج بين الوظيفية وال سة او التعيين كاًل على حدة والراض اكمال الدراالغ التخرج

سة راض الدار و تاييدات التخرج مرة واحدة الغ% االوائل على االقسام بوثائق ا11يتم تزويد الطلبة   -ب
سي وحسب را بعد اشعار المعهد بموقفه الدالطلبة بوثيقة اخرى الى أي جهة ثانية االوال يتم تزويد 

ءات شؤون الطلبة ار رة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة القبول المركزي حسب دليل اجاز تعليمات و 
  5-1 -أ )قية ار القبول المركزي في الجامعات العشروط  –وضوابط القبول وشروطه ( الفصل االول 

   . (الشروط العامة للقبول


