وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

اإلدارة العامة لالمتحانات
نظم المعلومات والحاسب اآللى
ادارة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادات
نبذة عن االدارة :
هى االدارة المسئولة عن طباعة شهادات الطالب الناجحين فى الشهادات العامة ( شهادة اتمام الثانوية العامة -
شهادات دبلومات المدارس الثانوية ا لفنية ) الشهادة الكرتونية وكذلك تعديل او تغيير البيانات الواردة فى المؤهل
الدراسى لطالب الشهادات العامة وذلك بعد الحصول على المؤهل بناء على رغبة الطالب بالتواصل مع جميع
االدارات والمديريات التعليمية على مستوى  24محافظة .
الخدمات التى تقدمها :
• تعديل اوتغيير بيانات الطالب بعد الحصول على المؤهل وذلك من خالل :
 -1االدارة التعليمية التى يتبعها الطالب ( قسم شئون الطلبة واالمتحانات باإلدارة (وذلك بارسال تلك البيانات الى
ادارة الشهادات التخاذ اجراءات تصويب االسم بسجالت االدارة العامة لالمتحانات .
 -2حضور الطالب شخصيا لإلدارة لتقديم مستندات تصويب بياناته بشهادة المؤهل .
• مخاطبة ادارات شئون الطلبة واالمتحانات بالمديريات واالدارات التعليمية لتشكيل بيانات الطالب بسجالتها حتى ال
يتكبد الطالب مشقة االنتقال الى االدارة العامة لالمتحانات الستخراج بيان نجاح باالسم بعد التعديل .
• تزويد ادارات شئون الطلبة واالمتحانات بالمديريات واالدارات التعليمية بالنشرات والتعليمات و الضوابط الالزمة
لتعديل بيانات بعض الطالب وتحديد المستندات المطلوبة حتى يتسنى لها مراجعة مستندات الطالب واستالمها منه
والتواصل مع ادارة الشهادات لتعديل بيانات الطالب بشهادة المؤهل بدال من حضور الطالب وتكبده المصروفات
ومشقة االنتقال لتقديم المستندات إلدارة الشهادات .
المستندات المطلوبة لتصويب أو تعديل بيانات الطالب بعد الحصول على المؤهل :
 ملئ االستمارات المرفقة (لالطالع والطباعة اضغط هنا

) .

 اصل استمارة النجاح .
 اصل شهادة المؤهل ( الشهادة الكرتونية ) .
 اصل شهادة الميالد المميكنة .
 اصل صورة تصحيح وتثبيت وابطال قيد نموذج (  24أ ) على ان يكون السلطه التى اصدرته لجنة االحوال
المدنية بالسجل المدنى أو وثيقة قيد عائلى مميكنة أو خطاب بالبيانات الصحيحة من االدارة العامة لالحوال المدنيه
موجه لمن يهمه االمر أو نموذج رقم (. )1
االخطاء الشـــــــــائعة:
 احضار بيان نجاح بدال من اصل استمارة النجاح .

.

