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خدمة تقديم طلب
التحويل بين الكليات
)For Students( – )(خاص بالطلبة

Steps to Apply
For Internal
Transfer between
Colleges

[Created by: m.alnuaimi]

|

1

 Internal college Transferالتحويل بين الكليات

وصف الخدمة  :من خالل هذه الخدمة تتيح أنظمة الجامعة للطالب التحويل بالرغبة الشخصية من كلية إلى أخرى
مرة واحدة طوال مدة دراسته على أن يتقدم بطلب التحويل الكترونيا ً أو من خالل تطبيق الهاتف الذكي إلى عمادة القبول
والتسجيل في الموعد المنصوص عليه في التقويم الجامعي ويكون محققا لجميع الشروط والضوابط المطلوبة من أجل
التحويل.

خطوات تنفيذ الخدمة

:

يرجى اتباع الخطوات التالية  :الدخول إلى موقع الجامعة www.uaeu.ac.ae

1
اختيار Login
Select Login

2

اختيار الرابط my.uaeu.ac.ae
Select the link my.uaeu.ac.ae

إدخال الرقم الجامعي والرقم السري
Enter your ID & Password

2
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3

eService

اختيار

Select eService

eService

اختيار

Select eService
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4

Student and Financial Aid

اختيار

Select Student and Financial Aid

5

Student College Transfer اختيار
Select Student College Transfer
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6

**************

1

لتعديل رقم هاتف الطالب ( رقم التواصل مع الطالب )
To add phone number if you want to modify

2

*للطلبة الراغبين بإدخال رغبة ثانية
اختيار الكلية المراد التحويل إليها ( رغبة ثانية )

اختيار الكلية المراد التحويل إليها ( رغبة أولى )

)Select college (Second choice

)Select college (First choice

*إرفاق موافقة جهة االبتعاث هذه
الخطوة لطلبة المنح والمقاعد فقط

3

الكتمال خطوات تعبئة طلب التحويل

اضغط Submit

Application is complete by clicking Submit

مالحظة مهمة  :قائمة الكليات المسموح للطالب بالتحويل إليها تختلف من طالب آلخر  ،حسب الضوابط .

Important note::lists the colleges allowed to transfer, each student will have Different lists depends on his/her
own case.

5
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لمعاينة طلب التحويل

Student College Transfer اختيار
Select Student College Transfer

حالة الطلب
Update My Request

في حال رغب الطالب في تعديل الطلب اختيار

If you want to modify the application select Update My Request
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إللغاء طلب التحويل
1

2

[Grab your
reader’s
attention
with a great
quote from
the
document
or use this
space to
emphasize a
key point.
To place this
text box
anywhere
on the page,
just drag it.]

3

. يجوز للطالب إلغاء طلب التحويل في موعد ال يتجاوز أسبوع السحب واإلضافة:مالحظة مهمة

Important note: Cancellation of transfer application must be done before the Add/ Drop week.
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االطلع على قر اار التحويل
ا
خطوات
بين الكليات بواسطة

eService
Steps to view the
decision of Internal
Transfer between
Colleges Through
eService
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1

Student and Financial Aid

اختيار

Select Student and Financial Aid

2

Student College Transfer اختيار
Select Student College Transfer
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3

حالة الطلب

مالحظة مهمة  :في حالة عدم ظهور الطلب يتم اختيار Request History

حالة الطلب

التواصل معنا

:

لمزيد من المعلومات أو الحصول على المساعدة يمكنكم التواصل مع (إدارة التسجيل) على الرابط اآلتي :اضغط هنا

طالبRegistration_Male@uaeu.ac.ae :

طالباتRegistration_FeMale@uaeu.ac.ae :

طالب+971 3 7134281 :

طالبات+971 3 7136759 :

https://twitter.com/Admissions_UAEU

10

https://instagram.com/Enrollment_UAEU
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خـدمـة التحويل بين الكليات
من خالل تـطـبيق
الهواتف الذكية

11
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كيفية تحميل و تنزيل تطبيق

: UAEU Mobile App

 .1الدخول إلى

أو

أو

أو

 .2البحث عن ""UAEU

 .3تحميل التطبيق على جهازك .
 .4افتح التطبيق وسجل دخولك بإدخال الرقم الجامعي والرقم السري .

الخدمات املوجودة في تطبيق الهواتف الذكية
تحديد و تغيير التخصص
لتقديم طلب تحديد و تغيير التخصص
ومتابعه حالة الطلب .

التحويل بين الكليات
لتقديم طلب تحويل بين الكليات في االوقات
المعلنه ومتابعه حالة الطلب.

تغيير السكن
لتقديم طلب تغيير السكن بناء على وجود
شواغر.

التسجيل
لإلطالع على تسجيل الفصل الدراسي الحالي
والتسجيل للفصل الدراسي القادم خالل االوقات
المعلنه في التقويم الجامعي.

الجدول الدراسي
لإلطالع على الجدول الدارسي للفصل الحالي
متضمنا المساقات والشعب ومدرس المساق
ومكان المحاضرة.

الحضور والغياب
لإلطالع على الحضور والغياب لمساقات
الفصل الدراسي الحالي .

الدرجات
لإلطالع على درجات المساقات في الفصل
الدراسي الحالي والفصول الدراسية السابقة .

الوثائق ( السجالت وشهادة لمن يهمه
األمر )
لتقديم طلب سجالت دراسية رسمية باللغتين العربية
و اإلنجليزية أو شهادة لمن يهمه األمر ( استمرارية
الدراسة ).

المعدل
لإلطالع على المعدل الفصلي والمعدل
التراكمي .
12
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التحويل بين الكليات

الشروط العامة
للتحويل بين الكليات
داخل الجامعة

2

اختيار الكلية المراد
التحويل إليها كرغبة
أولى

3

اختيار الكلية المراد
التحويل إليها كرغبة
ثانية

4

إضافة رقم التواصل مع
الطالب

5

اختيار Submit

1

مالحظة مهمة:
قائمة الكليات المسموح للطالب
بالتحويل إليها تختلف من طالب
آ
لخر ،حسب الضوابط.
التواصل معنا ::

لمزيد من المعلومات أو الحصول على المساعدة يمكنكم التواصل مع ( إدارة التسجيل ) على الرابط اآلتي :اضغط هنا

13

طالبRegistration_Male@uaeu.ac.ae :

طالباتRegistration_FeMale@uaeu.ac.ae :

طالب+971 3 7134281 :

طالبات+971 3 7136759 :

https://twitter.com/Admissions_UAEU

https://instagram.com/Enrollment_UAEU
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