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 خطوات األلتحاق بالبرامج الخاصة 
 المستندات المطلوبة للتحويل تاريخ التقدم للتحويل نوع التحويل

 

 

 الطالب المستجدين

 

 

 3/3/7533من 

 15/3/7533إلى 

 صورة من شهادة الثانوية العامة -

 صورة من شهادة الميالد رقم قومي -

 صورة الرقم القومي لولي األمر  -

 صورة من خطاب الترشيح -

 ( صورة شخصية 7عدد )  -

 أستمارة األلتحاق بعد أستيفائها -

 أقرار األلتحاق بعد أستيفائة -

 

 

 نالطالب المحولي

 

 

 3/3/7533من 

 15/3/7533إلى 

بيان حاله معتمد بالدرجات  -

والتقديرات للمقرات الدراسية من 

 الكلية المحول منها

 صورة من شهادة الثانوية العامة -

 صورة من شهادة الميالد رقم قومي -

 صورة الرقم القومي لولي األمر  -

 صورة من خطاب الترشيح -

 ( صورة شخصية 7عدد )  -

 عد أستيفائهاأستمارة األلتحاق ب -

 أقرار األلتحاق بعد أستيفائة -

 

 

 

 طالب الشهادات المعادلة 

 

عقب إعلن نتيجة الترشيح من مكتب  -

 التنسيق

وان يكون الطالب مرشح ألى كلية  -

 حاسبات ومعلومات حكومية

 وان تنطبق علية قواعد التحويل -

 

 صورة من شهادة الثانوية العامة -

 صورة من شهادة الميالد رقم قومي -

 ة الرقم القومي لولي األمر صور -

 صورة من خطاب الترشيح -

 ( صورة شخصية 7عدد )  -

 أستمارة األلتحاق بعد أستيفائها -

 أقرار األلتحاق بعد أستيفائة -

 *ال يعد الطلب مقبوالً إال بعد موافقة الكلية والجامعة

 الرسوم الدراسة
  ( للساعة المعتمدة الواحدة للطال 455تبلغ رسوم الدراسة ) ب الجدد الملتحقين بالدارسة بد  من سبتمبر جنية

جنية ( للعام  3355م إضافة إلى رسوم الخدمات األضافية التي يقررها مجلس الكلية سنويا والتي تبلغ ) 7533

 الجامعي وتسدد الرسوم في بداية كل فصل دراسي ال تشتمل رسوم الخدمات علي المراجع الدراسية . 

  عن الفصول الدراسية الرئيسية . %75في الفصل الدراسي الصيفي بنسبة تزيد رسوم الساعة المعتمدة 


