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الطالب األجانب: يتعني عىل الطالب إخطار مركز الطالب يف UTS Insearch بأي تغيري يف العنوان أو الربيد 

اإللكرتوين الشخيص أو أرقام الهاتف يف غضون 7 أيام من تغيريها. وذلك هو أحد رشوط تأشرية الطالب الخاصة 

بك ومن الرضوري االلتزام برشوط التأشرية الخاصة بك. إن عدم االمتثال لذلك سيؤدي إىل إلغاء تأشرية الطالب 

من قبل وزارة الشؤون الداخلية.

الطالب األجانب الذين تقل أعامرهم عن 18 عاماً: يجب أن تقيم يف السكن املعتمد من قبل وزارة الشؤون 

 UTS Insearch لتغيري عنوانك، ينبغي عليك االتصال مبركز الطالب يف .UTS Insearch الداخلية أو من قبل

لتحديث تفاصيل االتصال الخاصة بك ألن UTS Insearch تتحمل مسؤولية التأكد من كون ترتيبات إقامتك 

ورعايتك مالمئة.

:e-student يرجى مالحظة أنه ميكن تحديث بيانات االتصال التالية فقط عرب اإلنرتنت من خالل بوابة الطالب

العنوان:

املنزل الدائم )العنوان يف الخارج(  •

العنوان )يف سيدين( خالل الفصل الدرايس )العنوان السكني الحايل لسيدين(  •

الربيد اإللكرتوين: عنوان الربيد اإللكرتوين املفضل )الربيد اإللكرتوين الشخيص(

تفاصيل جهة االتصال يف حاالت الطوارئ

أرقام الهواتف:

هاتف املنزل الدائم )رقم الهاتف األريض يف الخارج(  •

الهاتف )يف سيدين( خالل الفصل الدرايس )رقم الهاتف األريض يف سيدين(  •

الهاتف املحمول )رقم الهاتف املحمول يف سيدين(  •

الهاتف املحمول يف الخارج )رقم الهاتف املحمول يف الخارج(  •

يرجى التأكد من دخولك بانتظام إىل e-student لتحديث تفاصيل االتصال الخاصة بك:

عنوانك خالل الفصل الدرايس وعنوان منزلك؛ ينبغي أن يكون عنواناً سكنياً  •

رقم )أرقام( االتصال الخاصة بك؛ الهاتف األريض والهاتف املحمول  •

عنوان بريدك اإللكرتوين الشخيص  •

تفاصيل جهة االتصال يف حاالت الطوارئ  •

تغيري بيانات تعديل

e-student ميكنك تحديث بيانات االتصال الخاصة بك من خالل بوابة



Step 1

Step 2

e-student اذهب إىل بوابة الطالب  .1

Log In وكلمة املرور الخاصة بك؛ انقر عىل “الدخول student ID أدخل رقم الطالب  .2

 ”Personal Detailsمن صفحة “الصفحة الرئيسية”، انقر فوق عالمة التبويب “التفاصيل الشخصية  .3

.”Contact ثم “تفاصيل االتصال

تغيري بيانات تعديل



.”Add New إلضافة عنوان جديد، انقر فوق “إضافة جديد  .1

.”Save اخرت عنواناً من القامئة وانقر فوق “حفظ  .3

أدخل تفاصيل العنوان وانقر عىل “تأكيد العنوان Confirm Address”. مالحظة: إذا كنت تعيش يف  .2

شقة أو وحدة سكنية، فيجب توفري رقم الغرفة أو الوحدة السكنية.

تحديث تفاصيل العنوان:



تحديث تفاصيل العنوان:

لتعديل تفاصيل العنوان، انقر عىل “تحرير Edit” واتبع الخطوتني رقم 2 و 3.  .5

إذا كنت بحاجة إىل تغيري ذلك العنوان، فانقر عىل “إلغاء Cancel”. سيعود بك ذلك إىل صفحة تفاصيل االتصال 

حيث ميكنك تعديل العنوان )الخطوة رقم 5(.

ستظهر صفحة تفاصيل العنوان مع العنوان الذي تم التحقق منه وحفظه للتو.  .4



تحديث أرقام الهواتف:

لتعديل رقم هاتف قائم، انقر عىل “تعديل Edit” واتبع الخطوة رقم 2.  .3

.”Save اخرت نوع الهاتف من القامئة املنسدلة؛ أدخل رقم الهاتف وانقر عىل “حفظ  .2

.”Add New إلضافة رقم هاتف جديد، انقر عىل “إضافة جديد  .1



تحديث عنوان الربيد اإللكرتوين:
.”Add New إلضافة عنوان بريد إلكرتوين جديد، انقر فوق “إضافة جديد  .1

لتعديل عنوان الربيد اإللكرتوين املفضل، انقر فوق “تحريرEdit” واتبع الخطوة رقم 2.  .3

سيتم تضبيط نوع الربيد اإللكرتوين بشكل مبديئ ليكون Pre 2.6 Preferred. أدخل  .2

 ”Save عنوان الربيد اإللكرتوين وانقر فوق “حفظ



تحديث جهة االتصال يف حاالت 

”Add New إلضافة جهة اتصال للطوارئ، انقر فوق “إضافة جديد  .1

اخرت نوع جهة اتصال أخرى )جهة اتصال الطوارئ( من القامئة املنسدلة؛ وأدخل   .2

تفاصيل االتصال يف حاالت الطوارئ

لتعديل تفاصيل االتصال يف حاالت الطوارئ، انقر عىل “تحرير Edit” واتبع الخطوة رقم 2.  .3


