
 

 
 دائرة التسجٌل والمبول

 (02)2982118فاكس  - ( 02)2982145 هاتف 
 

 
 وثائك رسمٌةطلب الحصول على 

  

 : للحصول على أي من الوثائك الرسمٌة فً الجامعةالخدمات التالٌةدائرة التسجٌل والمبول تمدم 

 الطلبتارٌخ الدفع عن عمل من ٌومٌنالشهادات خالل / ٌمكنن استالم سجل العالمات : الخدمة العادٌة   .
  من ساعة الدفع عن الطلب وتمدم الشهادات خالل أربع ساعات/ٌمكنن استالم سجل العالمات: الخدمة المستعجلة 

 .12:30-9:00الخدمة المستعجلة فمط فً ساعات ما لبل الظهر 
:  تعلٌمات الحصول على الوثائك المطلوبة

فـً الطالب المبلغ اإلجمالً دفع بعد ذلن ي.  ٌتم تعبئة الطلب حسب احتٌاجات الطالب من الوثائك على النموذج الورلً او علً رتاج
. دائرة المالٌة

 أما فً حالة . العادٌة للخدماتبدائـرة التسجٌل والمبول لطلبات الوثائك فً الصندوق الخاص الطلب الورلً الذي تم تعبئته وضع  ٌتم
. المبولودائرة التسجٌل / ، فٌسلم الطلب بالٌد إلى لسم الشهادات الخدمات المستعجلة

 ،فٌرجى إرفاق الشهادة األصلٌة مع الصورة فً حالة الحاجة لتصدٌك صورة عن شهادة التخرج.  
 
  والمبول دائرة التسجٌل/ ٌتم استالم الوثائك المطلوبة من لسم الشهادات   .    

ولهذا السبب . ةق من جهات رسمًيلتصدلألغراض االنتمال لجامعات أخرى أو  هً من سجل العالمات" الرسمٌة"النسخة  : مالحظة

 الستعماالت الطالب الشخصٌة وتختم على أساس أنها نسخة  فهً" غٌر الرسمٌة"أما النسخة . فإنها توضع فً ظرف مغلك ومختوم

    .طالب غٌر رسمٌة
 

 لرلم ا____________ الكلٌة ____  ______________________:الطالب اسم

 ____________ الجامعً

               : -------------------      تارٌخ تمدٌم الطلب.            خرٌج   منسحب نظامً  : تصنٌف الطالب
           

رلم 

 البند

نوع نوع الوثٌمة 

الخدمة 

النسخة 

بالشٌكل 

لغة الشهادة  عدد النسخ 

بالعربٌة    باإلنجلٌزٌة 

    25عادٌة   للفصل الحالً فمط  طالب بالجامعةشهادة إثبات 1002

    30مستعجلة   للفصل الحالً فمط  طالب بالجامعةشهادة إثبات 1013

    50عادٌة مصدلة تخرج باللغة العربٌة  

    70مستعجلة مصدلة تخرج باللغة العربٌة  

    30عادٌة شهادة إثبات تخرج من الجامعة  1122

    35مستعجلة  شهادة إثبات تخرج من الجامعة 1123

    30عادٌة شهادة متولع التخرج فً الفصل الحالً  1124

    35مستعجلة  شهادة متولع التخرج فً الفصل الحالً 1125

    25 عادٌة نسخة طالب /سجل عالمات 1007

    30 مستعجلة نسخة طالب / سجل عالمات  1008

    30 عادٌةنسخة رسمٌة  / سجل عالمات  1006

    35مستعجلة نسخة رسمٌة  /سجل عالمات  1001

    30 عادٌة*  *نص خاص/  رسمٌة ةشهاد 1004

    35 مستعجلة* *نص خاص / شهادة رسمٌة 1005

    25 عادٌةحسن سلون  شهادة  1014

    30 مستعجلةحسن سلون  شهادة  1015

 مرفك تخرجالشهادة  صورة عن تصدٌك 1016

بالشهادة األصلٌة 

    25 مستعجلة

 
 ------------  :(أو ٌتم إرفاق النص بورلة منفصلة)النص المطلوب أذكر  شهادة رسمٌة نص خاص **
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