
 



  

 

 والتسجيل القبول متطلبات

 

 .المعدل حسب الطلبة بأسماء وزاري امر واصدار الوزارة طريق عن القسم في الطالب قبول يتم

 الى ( CD) مدمج قرص+  ورقيا   الطلبة وشؤون التسجيل قسم /الرئيسي التسجيل طريق عن الطلبة اسماء تأتي

 .الطالب فيه المقبول القسم

 .المقبولين الطلبة تسجيل لغرض القسم في قبول لجنة تشكل

 :االتية بالمستمسكات بالقسم المختص الموظف قبل من الطالب مطالبة يتم

 .االصلية المدرسية الوثيقة. أ

 .المدرسية البطاقة. ب

 .للطالب الطبي الفحص. ت

 /ملونىة نسى ( موينيىةالت بطاقىة+  السىكن بطاقىة+  الجنسىية شهادة+  االحوال هوية) الثبوتية المستمسكات. ث

 .4 عدد

 (.للوالدة الجنسية شهادة+  االحوال هوية/ ) والوالدة الوالد مستمسكات. ج

 (.CD) مدمج قرص عل  المستمسكات لكافة نسخة. ح

 .للطالب تعهد كتابة. خ

 .اإلكتروني السجل استمارة ملئ. د

 .مباشرة وصل قطع. ذ

 .الضامنة الكفالة اجراء. ر



 .بالقبول اداري امر اصدار يتم ذلك وبعد الوزارة طريق عن الفرع تحديد يتم

 :االوائل الطلبة قناة طريق عن مقبول الطالب كان اذا اما

 

 .بقبوله وزاري امر

 .النهائي والمعدل االول  المرحلة بالدرجات وتزويد الطالب ملف سحب لغرض منها المنقول الجامعة مخاطبة

 .الوزاري االمر ال  استنادا   القسم في بقبوله اداري امر

 .الجامعة في بقبوله جامعي امر

 لغىرض الرئيسىي التسىجيل مخاطبىة يىتم والىدرجات منهىا المنقىول الجامعىة مىن الطالىب اضىبارة استالم يتم بعدان

 .الجامعة من المستلم الكتاب صدور صحة

 

 

 

 

 

 التخرج متطلبات



 

 وتىدقيق بطباعىة تقىوم بىدورها والتىي الخىريج بطاقىة طباعىة لجنىة تشىكيل يىتم حيىث للطالىب الخريج بطاقة تهيئة

 الكىب  عمليىة تىتم ثىم الجامعىة فىي الرئيسىي التسىجيل قسىم فىي بها الخاصة االدارية المتعلقات متابعة و البطاقة

 الخاصة الوثائق اصدار نستطيع الخريج بطاقة تهيئة وبعد. بها الخاصة التواقيع كافة اكمال بعد للبطاقة الحراري

 وثىائق عربىي، درجىات وثىائق انكليزي، درجات بدون وثائق عربي، درجات بدون وثائق كانت سواء بالخريجين

 .الجدارية ال  باالضافة انكليزي درجات

 الهاتف رقم و والفرع والمرحلة الرباعي اسمهم يتضمن الرابعة المرحلة بطالب خاصة معلومات استمارة توزيع

 عنىىد بالطلبىىة االتصىىال ضىىمنها مىن بالتسىىجيل تتعلىىق وألغىىراض الطلبىىة مىع التواصىىل لغىىرض االلكترونىىي والبريىد

 .الحاجة

 الجامعىة فىي الرئيسي التسجيل قسم ال  ارساله و بالنتائج اداري امر كتاب اصدار يتم النهاية النتائج ظهور بعد

 .بالخريجين الخاصة التخرج وثائق باصدار البدء لغرض بالتخرج جامعي امر اصدار لغرض

 .النهائية النتائج ظهور قبل الذمة براءة استمارة الطالب اعطاء يتم: مالحظة


