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 الجمهورية اليمنية                      

 جامعة الريان                        

 الطالب           ؤونش  عمادة  
 

 الريانجامعة  من  انتقالستمارة طلب ا
 الطالبـ:قِبل   تعبأ البيانات من

 األخ عميد الكلية:.....................................................
 ...................................... مكان الميالد وتاريخه : ......................................:..........سم الرباعياال

 ..............: ............. الهاتف....... رقم رقم القيد: ........................رقم البطاقة الشخصية / الجواز : ............
 ..........: ............................................................................................................. العنوان

  .............. ................ نمممموا شممممهادي ال انويممممة: .....................................اسممممم المدرسممممة ال انويممممة : .........
  ..........................: ........ مم  ال انويممة  ..... % عممام التخممر ...............................ال انويممة: .....المعممدف  مم  

.....................................................  القسمممممممم:الكليمممممممة التممممممم  يمممممممدر.  يها:....................................
 .........................الفصمممف الدراسمممم  :...... ................المسممممتو :........................ التخصممم.: ..............

 ..................................................الت  يرغب    االنتقاف إليهما: الجامعة.... ......................العام الجامع .
  .............................:التخص................................  القسم: ...................................:.......الكلية

 املرفقات
  .األصف بيان الدرجات -1

 .خالء الطرفمن إ نسخة -2
 
 

 .أتعهد أنا الطالب :...................................... بصحة البيانات المذكور آنفا  
 

 .....................التوقيع:........... 
التاريخ:...............................                              

 

 

 :................................................صحة ودقة البيانات الت  دونها الطالبنؤكد 
 
 
 

 

 المحترم                                                                                           عميد شؤون الطالب       ألخ / ا
 المحترم                                 عناية األخ / المخت. بالكلية              

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
 

 

 

 
 

 شخصيةالصوري ال
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 المحترم       عناية أمين الصندوق                  –األخ/ مدير الشئون المالية 

 طيبة تحية

 .............يرجى تحصيل الرسوم اآلتية من الطالب:.....................................
 مقابل رسوم انتقال من جامعة الريان ......لاير......................( )            

................................................................................)             ( 
 .جيهالتوحتى تاريخ هذا  ذكر علمًا بأنه ليس عليه أي رسوم أخرى غير ما 

 

 

 أمني الصندوق:تعبأ البيانات من قِبل 
 اآلتي: سدد الرسوم قد .............................................................نؤكد أن الطالبـ:

 .مقابل رسوم انتقال من جامعة الريان لاير( ................................     )           

)                (................................................................................... 

 تم استالمه حتى تاريخ هذا التأكيد.  ما غير وليس على الطالب أي رسوم دارسيه 
                          

 .........................اسم أمين الصندوق:....                          
 ...................التوقيع : ................                                                                    
 .................التاريخ: ...................                                                                    

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 :وعمادة الكلية إدارة القبول والتسجيل قِبل  نالبيانات متعبأ 

 .................................................................نؤكد أن الطالبـ: .............................

........................... تخصة:: ....................قسةم: ............ ...........................................:في كليةةمقيد  

 .........العام الجامعي :.................................:............... الفصل الدراسي.......... المستوى:..............

   من جميع الجهات ذات العالقة بالكلية وعليه نوافق على طلب االنتقال.قد أخلى طرفه ولم يصدر بحقه قرار فصل 

 ) مرفق نسخة من إخالء الطرف(

 
                           

     
 

 
 

 المحترم                                                            عميد الكلية األخ/ 
 المحترم                                                    عميد شؤون الطالب/ األخ

 .للمذكور آنفا  للطالب توا ق الجامعة على طلب االنتقاف بناء  على موا قة الكلية 
 مع تقديري

 
 

                                                               

 ..................... اسم المخت:: .....

 التوقيع: ..............................

  التاريخ: ..............................

 عميد الكلية              
 التوقـيـع: ..........................

 التاريـخ :...........................

رئي. الجامعة             

 ـتمالخ

 ........االسم:.......................

 ........التوقيع:.....................

 ........التاريخ:.....................

 ؤون الطالبعميد ش          
 التوقـيـع:..............................

 التاريـخ :..............................


