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 كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف  

 

 إدارة شئون التعليم والطالب

 
 
 
 

 
 مستجد الطالب ال خطوات إلتحاق

 الهندسة اإللكترونية كليةب
 

 :بالكلية األوراق الالزمة لقيد الطالب المستجدأوال: 
  .أصل إستمارة النجاح فى الثانوية العامة .1
 .مستخرج رسمي منها (شهادة بالكمبيوتر) أصل شهادة الميالد أو .2
 .جند بالنسبة للذكور) 2الموقف من التجنيد (نموذج  .3
 ) صورة شخصية.6عدد ( .4
 المصروفات الدراسية. .5

 
 

 :للتقديم الطالب المستجدالخطوات التى يتبعها : ثانيا
 

يم ب��إدارة ش��ئون التعل�� اإلع��دادي يق��وم الطال��ب بتق��ديم بطاق��ة الترش��يح إل��ى مس��ئول الفرق��ة .1
 الكلية.ب مبني أ الدوراألولبوالطالب 

م��ن بطاق��ة الترش��يح م��ع كش��وف التنس��يق يق��وم الموظ��ف المخ��تص بمطابق��ة إس��م الطال��ب  .2
 .الواردة إلى الكلية من مكتب التنسيق

الط�الب بالكلي�ة و التعل�يم من شئون )مجانيبالكلية ( إلتحاق يقوم الطالب بسحب مظروف .3
 )مرفق صورة المظروف + طلب اإللتحاق(  علي طلب إلتحاق).المظروف (يحتوي 

ويقوم بلصق الطابع على طلب  شراء طابع جامعة واحد فئة عشرة جنيهاتبيقوم الطالب  .4
 .تحاقطلب اإللالالزمة ب البياناتيقوم الطالب بملئ و اإللتحاق

مرف���ق ص���ورة . (يق���وم الموظ���ف المخ���تص بإعط���اء الطال���ب إس���تمارة الكش���ف الطب���ي .5
 )اإلستمارة

ص��ورة لص��ق و لص��ق الط��ابعيق��وم بو جنيه��ات 5ط��ابع جامع��ة فئ��ة  ل��ب بش��راءيق��وم الطا .6
وي��تم إعتم��ادة اإلس��تمارة م��ن إدارة الكلي��ة  عل��ى إس��تمارة الكش��ف الطب�يشخص�ية للطال��ب 

داخ�ل  اإلعدادي حت�ى ميع�اد الكش�ف الطب�ي ل الفرقةمسئوويتم تجميع جميع الكشوف مع 
 .الوحدة العالجية بالكلية

لك��ل طال��ب وطالب��ة يتح��دد ميع��ادة ع��ن طري��ق اإلدارة العام��ة  إج��راءات الكش��ف الطب��ي .7
 للشئون الطبية بالجامعة.
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بالكلي�ة لعم�ل الكش�ف الطب�ي  بال�دور األرض�ي مبن�ي ب يتوجه الطالب إلى اإلدارة الطبية .8
طل�ب طواب�ع وتق�وم اإلدارة ب�دورها بفي ميع�اد الكش�ف الطب�ي ال�ذي ت�م تحدي�دة  المطلوب

جنيه��ا يق��وم أح��د المس��ئولين بالكلي��ة بتحص��يلها وتوري��دها اإلدارة العام��ة  30طبي��ة بمبل��غ 
 .للشئون الطبية بالجامعة

بتس��ليم جمي��ع األوراق ب��داخل المظ��روف الخ��اص باإللتح��اق إل��ى بع��د ذل��ك يق��وم الطال��ب  .9
 راق هي:وهذة األو اإلعدادي بإدارة شئون التعليم والطالب الموظف المختص بالفرقة

طابع الجامعة فئة لصق +  عد إستيفاءة (ملئ البيانات المطلوبةطلب اإللتحاق ب •
 جنيهات) 10

  .أصل إستمارة النجاح فى الثانوية العامة •
 أصل شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها (شهادة بالكمبيوتر) •
 جند بالنسبة للذكور) 2الموقف من التجنيد (نموذج  •
 ) صورة شخصية.6عدد ( •
 .عد إستيفاءةب الكشف الطبيستمارة إ •

  
 كاآلتي: جنيها) 180(مبلغ يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية   .10

دفع مصروفات بمبلغ  ستخراج إذنبااإلعدادي  بالفرقةيقوم الموظف المختص  •
 جنيها) باسم الطالب. 180(

ات بالدور األول مبني أ بالكلية لسداد المصروفالخزينة إلى يتوجة الطالب  •
 دفع المصروفات.إذن باستخدام 

 المصروفات. يقوم الطالب باستالم نسختين من إيصال سداد •
يقوم الطالب بتسليم نسخة من إيصال دفع المصروفات إلى الموظف المختص  •

 بالمصروفات ويحتفظ باألصل.
 

بتس��جيل  اإلع��دادي يق��وم مس��ؤول الفرق��ة 10إل��ى  1م��ن بع��د إنته��اء اإلج��راءات الس��ابقة   .11
الخ��اص  التعل��يم والط��البت الطال��ب عل��ى الحاس��ب اآلل��ي باس��تخدام برن��امج ش��ئون بيان��ا

  بذلك.


