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 التـقـنـیــــة الطـفـیـلــة جـــامــعـة

 الطــلـبـة شـــؤون عــمـادة
 الطالبیة الخدمات دائرة

 

 

 

الدكتور مدیر دائرة الخدمات الطالبیة 
 المحترم

 تحیة طیبة،،،
 

أود أن أضع بین ایدیكم خطـوات            

قدم للطـالب جمیع اإلجراءات والخدمات التي تُ 

وحسب التعلیمات واألنظمھ المعمول بھـا فـي 

مــن خــالل شــعبة جامعــة الطفیلــة التقنیــة 

مـع ،  الحوسبة وسجل الطالب كما ھـو آتـي 

 التقدیر.

 

 -خطوات الحصول على ھویة الطالب :

أحـوال الطالـب (ھویـھ یتم تعبئة نموذج  -1

رفاقــھ بصــورة شخصــیة حدیثــھ إالطالــب ) و

الطالب على للطالب وخالل دقیقة واحده یحصل 

 .جامعیة الة تھوی

طلـب مـن في حال فقدان الطالب للھویـة یُ  -2

ــدائرة  ــن ال ــالي م ــل م ــار وص ــب إحض الطال

دخـال إالمالیة بقیمة خمسة دنـانیر ویـتم 
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رقم الوصـل وإصـدار ھویـة جامعیـة جدیـدة 

 .بموجب الوصل

طلـب منـھ أما في حال تلف ھویة الطالب یُ  -3

مة إحضار وصل مالي من الدائرة المالیة بقی

دینارین والھویة التالفھ ویتم اسـتبدالھا 

 بھویة جدیده للطالب .

 خطوات الحصول على براءة الذمة :_

یـتم عند حضور الطالب لعمل براءة الذمة  -1

مـن قبلـھ البیانات الخاصة بالطالب تعبئة 

 .النموذج الخاص ببراءة الذمھعلى 

فیـتم  الطالــب الھویة الجامعیة منُتطلب  -2

وسحبھا من الطالـب ،للطالب الخریج  إتالفھا

فصـول والمالمنتقل والمنسحب مـن الجامعـة 

 .فصالً اكادیمیاً 

بعــد ذلــك یــتم إرشــاد الطالــب لتوقیــع  -3

النموذج من جمیع دوائر الجامعـھ المعنیـة 

وعند اإلنتھاء منھـا ،ببراءة الذمة للطالب 

عمـادة شـؤون الطلبـھ ة حتفاظ بنسـخیتم اإل

 .لدینا 
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على شھادة حسن سـیرة وســلوك  خطوات الحصول

:- 

عند حضور الطالب للحصول على شھادة حسـن  -1

إحضار وصل مـالي طلب منھ السیرة والسلوك یُ 

  من الدائرة المالیة .بقیمة دینار

ثم یتم التشییك على صفحة الطالب للتأكد  -2

من عدم وجود عقوبة تأدیبیة قد صـدرت بحـق 

 .الطالب 

صدار الشھاده للطالب ویتم إبعد ذلك یتم  -3

عمید شؤون قبل الدكتور توقیعھا وختمھا من 

مرفقـًة واإلحتفاظ بنسخة منھا لدینا الطلبة 

 .مع الوصل المالي 

خطوات الحصول على وثیقـة التـأمین الصـحي 

لطلبة التدریب المیداني (بولیصة التـأمین 

(:- 

عند حضـور الطالـب للحصـول علـى وثیقـة  -1

ي التـدریب المیـدان التأمین الصـحي لطلبـة

طلب من الطالب الوصل المالي الذي یثبت أن یُ 

 .الطالب مشترك في التأمین الصحي
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ھ وكذلك یطلب منھ برنامج دراسي یثبت أنـ -2

مسجالً لمادة التدریب المیداني في نفس الفصل 

. 

المكان الذي یتـدرب من كتاب تغطیة ُیطلب  -3

لـدیھم ھ بھ الطالب یتضمن موافقة على تدریب

. 

بعد ذلك یتم إصدار الوثیقة للطالب ویتم  -4

توقیعھا وختمھا من قبل الدكتور عمید شـؤون 

الطلبھ وإرفاقھا بالوصل المـالي واإلحتفـاظ 

  .بسخة منھا لدینا 

 واقبلوا االحترام فائقھ
 

 رئیسة شعبة الحوسبة وسجل الطالب 

سوسن أحمد  
  العمریین
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