تعديل بيانات الخريج
ٌتقدم الطالب بشهاداته المؤقتة واألصلٌة وما ٌفٌد صحة التعدٌل لكلٌته المتخرج منها
التخاذ اإلجراءات الالزمة للعرض على مجلس الكلٌة ثم ترسل لإلدارة العامة
التخاذ إجراءات تعدٌلها .
ٌتم استخراج الشهادة المؤقتة من الكلٌة باالسم قبل التعدٌل وبعد التعدٌل .
ٌتم تحرٌر االسم بعد التعدٌل على جانب الشهادة األصلٌة وٌتم اعتمادها
إستخراج بدل فاقد للشهادة الكرتون
تقدٌم طلب باسم السٌد األستاذ الدكتور /نائب رئٌس الجامعة أو من ٌفوضه مرفقا ً به
بقاٌا الشهادة التالفة أو محضر شرطة ٌفٌد فقد الشهادة .
ٌتم سداد تكلفة استخراج الشهادة لخزٌنة الجامعة وتسلٌم إٌصال السداد إلدارة
الخرٌجٌن بالجامعة (قسم التحرٌر) وذلك لٌتسنى لإلدارةاتخاذ إجراءات استخراج
واعتماد الشهادة
توثيق الشهادات
ٌتقدم الطالب بالشهادات المراد توثٌقها إلى إدارة الخرٌجٌن باإلدارة العامة لشئون
التعلٌم والطالب بالجامعة لمراجعتها واعتمادها قبل التوثٌق من الخارجٌة .
ٌتم االنتهاء من استخراج الشهادة األصلٌة (الكرتون) بعد تحرٌرها ومراجعتها من
اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب واعتمادها من السٌد األستاذ الدكتور/عمٌد
الكلٌة والسٌد األستاذ الدكتور /رئٌس الجامعة .
ٌتقدم صاحب الشهادة أو من ٌوكله باستالم الشهادة األصلٌة من الكلٌة بعد االنتهاء
من تحرٌرها واعتمادها .
استخراج شهادات التخرج المؤقتة
ٌتقدم الطالب إلى الكلٌة بإخالء طرف من األقسام المعنٌة التً تعامل معها الطالب
أثناء دراسته بالكلٌة .
ٌتقدم الطالب بطلب سحب األوراق باسم السٌد األستاذ الدكتور /عمٌد الكلٌة مرفقا ً به
عدد  3صور شخصٌة  +صورة البطاقة الشخصٌة  +طوابع الخدمات التعلٌمٌة +
سداد رسم الشهادة األصلٌة (الكرتون)  .وقدره  35جنٌه و  40قرش فقط ال غٌر

استخراج شهادات النجاح وبيان التقديرات
ٌتقدم الخرٌج بطلب للحصول على شهادة النجاح أو عدة شهادات بأي من اللغتٌن
العربٌة أو اإلنجلٌزٌة أو كلٌهما .
تسلٌم الشهادة الكرتون للخرٌج ومن ٌنٌبه بتوكٌل موثق .
تسلٌم الشهادة المؤقتة للخرٌج ومن ٌنٌبه .
استخراج شهادات النجاح وبيان التقديرات
ٌتقدم الخرٌج بطلب للحصول على شهادة النجاح أو عدة شهادات بأي من اللغتٌن
العربٌة أو اإلنجلٌزٌة أو كلٌهما .
تسلٌم الشهادة الكرتون للخرٌج ومن ٌنٌبه بتوكٌل موثق .
تسلٌم الشهادة المؤقتة للخرٌج ومن ٌنٌبه .

المهام
 .1استخراج الشهادات المؤقته باللغتٌن العربٌه واالنجلٌزٌه لجمٌع التخصصات
منذ المعهد العالى الصناعى وحتى العام الحالى وتسلٌمها بعد اعتمادها من
السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌه وتوثقها من قبل السٌد امٌن عام الجامعة
 .2استخراج تقدٌرات والدرجات العددٌه لجمٌع الخرٌجٌن لجمٌع التخصصات
وتسلٌمها بعد اعتمادها من السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌه وتوثقها من قبل
السٌد امٌن عام الجامعة
 .3استخراج المحتوى العلمى لكل من الطالب والخرٌجٌن على كافه سنوات
الدراسه والتخصصات
 .4الرد على استفسارات السفارات المختلفه لتأكد من صحه الشهادات بناء على
نتائج الكلٌه ومخاطبه االقسام العلمٌه
 .5مخاطبة الشركات بأسماء الخرٌجٌن طبقا الحتٌاجاتهم بعد اعتماده من السٌد
االستاذ عمٌد الكلٌه
 .6مخاطبه اداره الجامعة بالمتحصل الشهرى لحساب الشهادات النهائٌه
 .7اعداد كشوف بأسماء الخرٌجٌن متضمنا االسم والعنوان ورقم التلٌفون تمهٌدا
الاعداد حفله الخرٌجٌن
 .8تحرٌر براءات الناجحٌن من الخرٌجٌن والقرار الوزارى واعتمادهم من
السٌد االستاذ عمٌد الكلٌه والسٌد االستاذ الدكتور رئٌس الجامعة تمهٌدا
الستخراج الشهادات النهائٌه( الكرتون)
 .9تسلٌم الشهادات النهائٌه الاصحابها بعد التأكد من الرقم القومى وتسجٌل
بٌاناته بالسجل الخاص بذلك
عمل االحصائٌات الخاصه بالناجحٌن موزعه كاالتى :
.10
- 1حسب التقدٌرات  -2ذكر وانثى  -3الوافدٌن وغٌرها من البٌانات المطلوبه
 -11تعدٌل اسماء الخرٌجٌن طبقا لتعدٌل شهادات المٌالد والرقم القومى وعرضها
على لجنه شئون التعلٌم والطالب واعتمادها من مجلس الكلٌه وارسالها الى اداره
الجامعة تمهدا لعرضها على مجلس شئون التعلٌم والطالب
- 12تعدٌل بعض نتائج الخرٌجٌن طبقا لدرجات العدادٌة اذا لزم االمر وعرضها
على لجنه شئون تعلٌم وطالب واعتمادها من مجلس الكلٌه وارسالها الداره الجامعه
لعرضها على مجلس شئون تعلٌم وطالب واعتمادها من مجلس الجامعة

الطلبات








عدد ( )2صوره شخصٌه حدٌثه لكل شهاده
صوره الرقم القومى
مبلع ( 22.5جنٌه) لكل شهاده تسدد فى خزٌنه الكلٌه بناءا على اذن الصرف
المحرر بمعرفه ادارة الخرٌجٌن موزعه كاالتى:
20عشرون جنٌه اذن طوابع خدمات تعلٌمٌه من خزٌنه الكلٌه
2.5جنٌه رسم شهاده مؤمنه تسدد فى خزٌنه الكلٌه
اسم الخرٌج بالغه االنجلٌزٌة على ان ٌكون مطابقا لشهاده وجواز السفر
رقم التلٌفون لسهوله االتصال به
 تسلم الشهادة النهائٌه للشخص ذاته بناء على بطاقه الرقم القومى اومن ٌنوب عنه بناء على توكٌل رسمى موثق (حٌث انه ال تستخرج
اال مره واحده)
 الستخراج بدل تالف او فاقد من الشهاده النهائٌه البد من بقاٌه الشهادهالتالفه اومحضر رسمى بالشهاده المفقوده والتوجه الى شئون التعلٌم
والطالب باالداره العامه بجامعة المنصورة وتسدٌد الرسوم المستحقه
عن ذلك

لتعدٌل اسم الخرٌج بعد تخرجه ٌلزم االتى :
صوره شهاده المٌالد باالسم قبل التعدٌلصوره الرقم القومى قبل التعدٌلاصل شهاده المٌالد باالسم الجدٌد (بعدالتعدٌل)صوره الرقم القومى الجدٌده (بعدالتعدٌل)اصل الشهاده النهائٌه (الكرتون)-اصل صوره تثبٌت وتصحٌح وابطال قٌد من السجل المدنى طبقا لمحل المٌالد

