
 التقدم للدراسة بالمعهد عن طرق التحويل من مؤسسات تعليمية أخرى

 حملة شهادة الثانوية العامة او مايعادلها ومقيدين بجامعات ومعاهد أخرى:

 . يتقدم الطالب إلجراء التحويل  ،شروط الواردة من الجهات المعنية بوزارة التعليم العالىلل وفقا

 مطلوب التقدم إلدارة المعهد بالمستندات التالية :   -أوالً : التحويل من مكان دراسة مناظر  

 )مع إحضار األصل( الرقم القومىصورة بطاقة  -1

 صورة من شهادة الثانوية العامة مختومه  من المؤسسة التعليمية المحول منها. )صورة طبق األصل(. -2

 سة التعليمية المحول منها معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.نتيجة المقررات التى تم دراستها من المؤس -3

 المحتوى العلمى  للمقررات الدراسية التى تم دراستها معتمد ومختوم من المؤسسة التعليمية المحول منها. -4

 بيان حالة دراسية تفصيلى موضح به التسلسل الدراسى للطالب معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية. -5

 التحويل ورسوم معادلة المقررات الدراسية. سداد رسم  -6

 .6*4مقاس  صورة شخصية حديثة 1عدد  -7

 -مطلوب التقدم إلدارة المعهد بالمستندات التالية : - ثانياً : التحويل من مكان دراسة غير مناظر 

 )مع إحضار األصل(. الرقم القومىمن بطاقة   صورة -1

 صورة شهادة الثانوية العامة مختومه  من المؤسسة التعليمية المحول منها. )صورة طبق األصل(                  -2

 بيان حالة دراسية تفصيلى موضح به التسلسل الدراسى للطالب معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية. -3

جواب الفصل معتمد ومختوم بخاتم شعار  إذا كان الطالب مفصول إلستنفاذ مرات الرسوب يقوم بإحضار ما فى حالة -4

 الجمهورية+أصل المؤهل الدراسى.

 سداد رسم التحويل. -5

 .6*4مقاس  صورة شخصية حديثة 1عدد  -6

 :مالحظات

يقوم المعهد بتوزيع الطالب على األقسام طبقاً للنسب المقررة لكل قسم وعند تقديم الطالب أوراق تحويله يقوم بملئ استمارة رغبات  -1

 .مراعاة ترتيب الرغبات كما يقوم بإبالغ كل طالب بقسمه قبل ارسال األوراق للوزارة.مع 

 حسوووووواب جوجوووووول علووووووى الوووووورابط التووووووال  ىببريوووووود الكترونوووووو  علوووووو  الفووووووورميقوووووووم الطالووووووب بملووووووئ ملوووووو   -2

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBGw7sd6ccDIN1cvCYe5gIiD1Z4m

NsY8WeCX9VW4RqngDIA/viewform صووورة شووهادة الثانويووة -النتيجة اإلجمالية-مع رفع صورة إلكترونية من )بيان الحالة

 المحتوى العلمى للمقررات التى نجح بها الطالب(.-العامة

 .الفورمالتالى وملىء البيانات من واقع بيان الحالة ورفعه مرة أخرى على  إلكسيلتحميل مل  ايقوم الطالب ب -3

Z3Y30sVHqigfBu0_ya5BOadF5SMgp3V?usp=sharing-https://drive.google.com/drive/folders/1 

فى بداية العام الدراسى يتسلم الطالب صورة من قرار المقاصة المبدئية من إدارة الكنترول المركزى بالمعهد وكارنيه مؤقت موون   -4

 إدارة شئون الطالب.

 سئولية الطالب المحول نفسه. متابعة مستجدات موق  التحويل تعد م -5

 الجهة الرئيسية للتواصل هى إدارة شئون الطالب. -6

صورة من قرار المقاصة   يتم إخطار الطالب بتسلم ؛بالمعهد بعد موافقة الجهات المعنية بوزارة التعليم العالى على قبول الطالب -7

ه خطاب إلحضار مل  أوراقة من المكان المحول منه مشتمال ئالوزارة بعد توقيعة بالعلم ويتم إعطا من النهائى والمعتمد

صور  5جند+عدد  2ج ذعلى)أصل المؤهل الدراسى+شهادة ميالد إصدار حديث مدون عليها الرقم الثالثى العسكرى+نمو

 اإللكترونى األكاديمى م الطالب: الكارنيه والبريد( ويسدد المصروفات الدراسية المستحقة عليه كاملة ويتسل6*4شخصية مقاس

 والرقم السرى الخاص به.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBGw7sd6ccDIN1cvCYe5gIiD1Z4m-NsY8WeCX9VW4RqngDIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBGw7sd6ccDIN1cvCYe5gIiD1Z4m-NsY8WeCX9VW4RqngDIA/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1-Z3Y30sVHqigfBu0_ya5BOadF5SMgp3V?usp=sharing

