
  ٠: یوجد مكتب لشئون الخریجین بالكلیة  اوالً 

  ٠ ١٩٨٨/  ١٩٨٧: أنشئ ھذا المكتب مع تخرج أول دفعة بالكلیة في العام الجامعي  ثانیاً 

  ثالثاً : واألنشطة التي یقوم بھا مكتب شئون الخریجین ھي كالتالي :

عتمادھا من مجلس إستخراج إفادات بالنجاح بعد إعتماد النتیجة من مجلس الكلیة ولحین إ – ١

  ٠الجامعة 

إعداد مذكرة منح الدرجة العلمیة للطالب الناجحین دوري مایو وسبتمبر ، ثم إعتمادھا من  – ٢

   ٠السید األستاذ الدكتور / رئیس الجامعة 

إعداد بیان تحریر الدرجة للناجحین ( كشوف براءة الناجحین ) ، ثم إعتمادھا من السید  – ٣

  ٠یس الجامعة األستاذ الدكتور / رئ

إعداد مشروع قرار السید األستاذ الدكتور / رئیس الجامعة ( مشروع القرار الوزاري ) ،  – ٤

  ٠ثم اعتماده 

إعداد كشف إحصائي مفصل بأعداد الناجحین ، بعد إعتماد النتیجة من مجلس الكلیة  ثم  – ٥

   ٠طالب بالجامعةإرسالھ مع مذكرة منح الدرجة إلى اإلدارة العامة لشئون التعلیم وال

من مجلس  ةاستخراج الشھادات المؤقتة باللغة العربیة  للخریجین بعدإعتماد النتیج – ٦

الجامعة ، وبعد التأكد من سداد الخریجین لكافة الرسوم الدراسیة  واإلنتھاء من أداء التربیة 

  ٠العسكریة 

للخریجین ( الــــوافـــــدیــــن )  إستخراج الشھادات المؤقتة باللغتین العربیة  واإلنجلیزیة -  ٧

من مجلس الجامعة ، وبعد التأكد من سداد ھم لكافة الرسوم الدراسیة   ةبعد إعتماد النتیج

  ٠وسداد رسوم نادي الطالب الوافدین

  ٠إستخراج الشھادات المؤقتة باللغة اإلنجلیزیة ( حال طلبھا  ) – ٨



اللغة العربیة ( بیان بتقدیرات األربع سنوات ) إستخراج بیان بالسجل الدراسي للخریج ب  -  ٩

  ٠بالتقدیرات والدرجات وعدد الساعات الدراسیة

إستخراج بیان بالسجل الدراسي للخریج باللغة اإلنجلیزیة ( بیان بتقدیرات األربع سنوات  -  ١٠

  ٠) في حالة طلبھ 

ت والوثائق الصادرة الرد على إستفسارات السفارات والجامعات األجنبیة بشأن  الشھادا -١١

  ٠لخریجي الكلیة 

من بیانات خاصة  ھالرد على استفسارات شركات تدقیق الوثائق ، بشأن ما یطلبون – ١٢

  ٠بخریجي الكلیة 

توثیق شھادات التخرج المؤقتة والسجل الدراسي  من إدارة التوثیق بالجامعة ، بالنسبة  – ١٣

  ٠للخریجین المسافرین أو المعارین إلي الخارج 

مدیریة التربیة  –مخاطبة الجھات الحكومیة المختصة ( إدارة السجالت باإلسكندریة  – ١٤

القوى العاملة  –القوى العملة بالبحیرة   –وزارة التربیة والتعلیم بالقاھرة  –والتعلیم بالبحیرة 

  ٠بالقاھرة ) بصور من كشوف براءات الناجحین لخریجي الكلیة 

 


