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 Admission and Registration Services 

 Student Information                      معلومات الطالب         
 الفرع

Branch 
 الجنس

Gender 
 تخصص الطالب

Student Major 
الجامعيالرقم   

Student ID 
 إسم الطالبــ/ـة

Student Name 

     
 البريد اإللكتروني 

Email 
 رقم الجوال 

Phone Number 
 الخدمة المطلوبة

Requested Service 
 طلب اإلنتقال بين المراكز اإلقليمية /2

2/ Transferring Into Other Regional Centers 
 لاير( 517.5العربية )طلب اإلنتقال بين الفروع  /1

1/ Transferring Into Other Branches (517.5 SR) 

 لاير( 431.25طلب اإلنتقال بين المسارات في نفس الكلية ) /4

4/ From of Transformation Between Tracks Inside Faculty (431.25 SR) 
 لاير( 431.25طلب اإلنتقال بين الكليات ) /3

3/ From of Transformation Between Faculties (431.25 SR) 

طلب إنسحاب كلي و إخالء طرف /6  

6/ Withdrawal Form 
طلب تأجيل فصل دراسي /5  

5/ Semester Postponing Form 

 

 نسبة الثانوية 

Accumulative average 
 سنة تخرج الثانوية 

Accumulative graduation year 

الطالب بنجاحعدد الساعات التي أنهاها    

Completed credit hours 
 بلد إصدار الشهادة 

Country issuing certificate 

 الفصل الدراسي المراد االنتقال اليه 

The semester of changing major 
 أخر فصل دراسي سجلت به 

The last registered semester 

 الفرع / المركز المراد اإلنتقال اليه 

Preferred Branch / Center 
 العام الجامعي  

Academic year 

 الكلية / المسار المنتقل إليها 

Targeted Faculty / Track 
 الكلية / المسار المنتقل منها 

Targeted Faculty / Track 

 عدد الفصول المؤجلة 
Postponed Semesters  

 هل سبق و إن قمت بتأجيل فصل دراسي؟ 
Have you postponed any semester 
previously? 

 دواعي االنتقال / اإلنسحاب الكلي / التأجيل 

Reasons for changing Branch / 
Withdrawal / Postponing 

 Authorizationإقرار             

الغياً في حالة ثبوت غير ذلكأقر أنا الطالبــ/ـة الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحة, و يعتبر هذا الطلب   

I endorse the accuracy of all the above data, This application is invalid in case the above data ware inaccurate. 

 Student Signature         توقيع الطالب       :Date           /            /          التاريخ:   

 لالستخدام الرسمي

Official Uses 

 قرار لجنة اإلنتقال بين الفروع / المراكز موافق غير موافق التاريخ:     /     /       التوقيع:                  

ب 
طل

لل 1 
 /

2
 

 قرار الكلية المنتقل منها موافق   غير موافق التاريخ:     /     /       توقيع العميد:

ب 
طل

لل

3
 

 قرارا الكلية المنتقل إليها موافق غير موافق التاريخ:     /     /       توقيع العميد:

 مالحظات لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية / مجلس الكلية:

ب
طل

لل
 4/

5/
6

 رئيس اللجنة: موافق غير موافق التاريخ:     /     /       التوقيع:                 

 مالحظات مجلس الكلية:

 رئيس اللجنة: موافق غير موافق التاريخ:     /     /       التوقيع:                

 مالحظات اإلدارة المالية:

ية
مال

 ال

 المسؤول المالي: موافق غير موافق التاريخ:     /     /       التوقيع:                

الطلب على النظاملم يتم تنفيذ  توقيع الموظف المنفذ على النظام:  تم تنفيذ الطلب على النظام 

و 
ل 

بو
لق
ا

يل
ج
س

لت
 ا

 مسؤول القبول و التسجيل:  التاريخ:     /     /       التوقيع:                

 


