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 1صفحة: 

 

 نتيجة التحويل لبرامج الساعات المعتمدة
 طالب الشهادات العربية الذي تقدموا بطلبات تحويل من كليات الهندسة بالجامعات الحكومية

 

تم فحص الطلبات المقدمة للتحويل من كليات الهندسة بالجامعات الحكومية  ▪
حلة رجامعة القاهرة، وتم قبول الم –كلية الهندسة  –لبرامج الساعات المعتمدة 

 األولى من الطالب طبقاً للكشف المرفق.

 على جميع الطالب المقبولين إتباع الخطوات اآلتية: ▪
بمدينة الشيخ زايد لحضور المحاضرات بدءاً من السبت توجه الطالب إلى فرع الكلية  -1

 وذلك طبقاُ للجداول الدراسية المعلنة سابقاً. 2017سبتمبر  16الموافق 
توجه الطالب أو أحد ذويه إلى مكتب التحويالت بالجامعة )بجوار المدينة الجامعية(  -2

 .2017سبتمبر  16إلستكمال إجراءات التحويل، وذلك يوم السبت الموافق 
بالكلية عقب  توجه الطالب أو أحد ذويه إلى إدارة شئون طالب برامج الساعات المعتمدة -3

سبتمبر  18إستكمال إجراءات التحويل بمكتب التحويالت فى موعد أقصاه يوم اإلثنين 
 (.2017لسداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسى األول )خريف  2017

الدراسية إلى إدارة شئون طالب برامج توجه الطالب أو أحد ذويه بعد سداد الرسوم  -4
الساعات المعتمدة بفرع الكلية بمدينة الشيخ زايد إلستالم الحساب اإللكترونى 

(Username)  وكلمة السر(Password)  الخاصة بالطالب وذلك إلستخدامها فى عملية

 سبتمبر. 17تسجيل المقررات الدراسية بدءاً من يوم األحد الموافق 
يام الطالب بإستكمال إجراءات التحويل خالل الفترة الموضحة بعالية سوف فى حالة عدم ق -5

 يعاد النظر فى طلب تحويله.
 

 مع مالحظة ما يلى:
اال للطالب أو  (Password)وكلمة المرور  (Username)لن يسلم أسم الحساب اإللكترونى  •

 ولى أمره بإثبات شخصيه.
ألى فرد آخر حيث أن الطالب مسئول مسئولية يجب احفاظ على سرية كلمة السر وعدم إعطائها 

 كاملة عن سرية المعلومات الخاصة به وما يتم من إجراءات من خاللها.
 
 

 الشهادة أسم الطالب #

 ثانوية سعودية محمد طارق أحمد سيد 1

 ثانوية سعودية سارة عبد مقرب محمد مبروك 2

 ثانوية إماراتية عمرو أسامة فوزى عبد الحميد 3

 ثانوية إماراتية الشيماء ظافر عبدالصمد مصطفى 4

 ثانوية متفوقين عبد الرحمن حسام فتحى حموده 5

 ثانوية متفوقين آيه أكرم أحمد حسنين المراكبى 6

 

 

    

 المرفقات اعتماد اإلعالن إصدارتاريخ  إعالن رقم

3 1 ADM. 
 سنة شهر يوم

 1 7 0 9 1 6       مكتب شئون الطالب
 


