
 3من  1صفحة 

 

 

 لجمهورية اليمنيةا           

 جامعة الريان                       
 الطالب           شؤون  عمادة                          

     

 من قسم إلى آخر في الكلية  االنتق الاستمارة طلب      
 

 

 المحترم        .......................: ...........................كليةاألخ/ عميد     
 أتقدم إليكم أنا الطالب : ................................................... المقيد برقم قيد:...............................

 .....................تخصص : ............................. المستوى: .........................للعام الجامعي: ......
 ............................تخصص:.................................. ..............قسم: ..........االنتقال إلى طلب ب 

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

 

 المحترم                                  ؤون الطالبعميد ش األخ/ 
 

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

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

 
 إدارة القبول والتسجيل بل تعبأ البيانات من ق  

 

           بيان الدرجات للطالب.حة البيانات الواردة أعاله ومرفق نسخة من صنؤكد 

    .......................... :السماالمختص      
                     ............................. :التوقيع               

    

 المحترم                        عناية أمين الصندوق –األخ/ مدير الشئون المالية 

 طيبة تحية

  .............................................................من الطالب:........ اآلتية الرسوم ليرجى تحصي

  (              )............................  قسم آخر إلىمقابل رسوم االنتقال من قسم لاير. 

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

 .حتى تاريخ هذا التوجيه ذكر ما علما بأنه ليس علية أي رسوم أخرى غير 
 

 

 

 

 

 تعبأ البيانات من قبل أمين الصندوق
 

  :الرسوم اآلتية .... قد سدد..................نؤكد أن الطالبـ  :...........................

  (            )........................ إلى قسم آخر بسند رقم )          ( . مقابل رسوم االنتقال من قسم  لاير 

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

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

 اسم المختص: .......................... 

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

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

  عميد شؤون الطالب           

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

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

 أمين الصندوق         

 االسم:.............................

 التوقيع:...........................

 التاريخ:..........................

         

 

 مرفق بيان الدرجات األصل . •

  عميد شؤون الطالب          

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

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



 3من  2صفحة 

 

                      

 المحترم         .. األخ رئيس قسم ...........................       
 طيبة تحية                            

 الخاصة به .الوثائق العلمية  ومعادلةافقة على االنتقال و للم المذكور آنًفانحيل إليكم طلب الطالب       
 عميد الكلية                

 

 

 المحترم                                                              األخ / عميد الكلية

 طيبةحتية 

  نرفع لكم معادلة وثائق الطالب المذكور على النحو اآلتي:
 

 

 نتيجة المعادلة 
 

 : منهتم احتسابها من القسم المنتقل المواد التي  -1

 المـــــــقرر م
الفصل 

 الدراسي
 المقرر م الدرجة

الفصل 

 الدراسي
 الدرجة

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 لقسم المنتقل إليه  :المواد المطالب بها الطالب في ا -2

 المــــــــقرر م
الفصل 

 الدراسي
 ررالمــــــــــــق م

الفصل 

 الدراسي

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 بعد االطالع على وثائق الطالب المذكور ال مانع من تحويله من قسم : ...................... المستوى: ...................
............... تخصص: ................................... تخصص: ......................... إلى قسم: ................

... المستوى ...................... للعام الجامعي: .................... ابتداًء من الفصل الدراسي : .......................
  . دولين أعالهالمبينة في الج المعادلةشريطة االلتزام بنتيجة  للعام الجامعي: ................

 رئيس القسم العلمي :                              

 ...االســـم : ..........................

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

              



 3من  3صفحة 

 

   

 المحترم                  عميد شؤون الطالباألخ /  

 حتية طيبة ..        
تخصص: ....................... بعد االطالع على وثائق الطالب المذكور ال مانع من تحويله من قسم : .................. 

 ........... .................تخصص: ......... ....................إلى قسم : ........... المستوى : ....................
الفصل الدراسي : .......................  المستوى ...................... للعام الجامعي : .................... ابتداء من

 .(2) وتصفية المواد المذكورة آنفًا في الجدول رقم، طالب االلتزام بنتيجة المعادلة..... وعلى ال.لعام الجامعي:...............ل
                             

                                                                             
                                                                             

 :لإلخوة نسخة مع التحية
                       .إليهاالمنتقل  رئيس القسم العلمي بالكلية*   

                          .* عميد شؤون الطالب  

 ميد الكليةع                 

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

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

 


