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 الجمهورية اليمنية                 

 الريانجامعة                                      
           الطالب ؤونشعمادة                                         

 قبول والتسجيلال إدارة                            
      

 

 

 جامعة الريانإلى    انتق الاستمارة طلب  
   

 

 

 :الطالببأ البيانات من قبل تع
          ..................................مكان  لمماد و ارنخد:اا : .........................................:...........االسم ااربامي  

 ....... ...............لمجالز: ..... مبطنقة لمش:صدة /خقم ل  ................ لمجنسدة:
  ...............................:لمهنرفخقم  ......................................................................ب:عنال  لمطنم

 ................... ... ناع شهنوة لمثننادة:...................... :ةلسم لمموخسة لمثنناد
 %  ..........:..معول لمعنملم ........................ عنم لمر:خج في لمثننادة:

    ......... ..................................لمكلدااة لممنرقاال منهاان . .................................:...لممنرقاال منهاانلمجنمعااة 
........ ...................................... :لمر:صا ......... ..........................................: ........لمقسم

 في لالنرقانل لمدهان:................................دخغب  مكلدة لمريل ....................لمعنم لمجنمعي: .......:.....لممسراى
 ..........................لمر:ص :......................................:لمقسم

 

  :فق اتالمر    
 .لشهنوة لمثننادة لألص -1
 طبق لألصل م  شهنوة لمثننادة. نس:رد  -2

 بدن  لموخجنت لألصل م  لمكلدة لممنرقل منهن. -3

 صاخة م  بطنقة لمهادة / لمجالز. -4

 ................. بصحة لمبدنننت لممذكاخة آنفًن ..............................أرعهو أنن لمطنمباا :......
 ...……….………………: لتوقيعا          

 ...………………………:خالتاري
 

 

  :والتسجيلتعبأ من قبل إدارة القبول 
 اسددتااذا الوئددذ   نؤ دد أىدد   البيذنددذك الا وندد  صدد   التأ دد   دد  وآنفًددذ االطدد ع ى ددم الات اددذك الادد  و   بعدد  

 إلم الجذ ع  وى يه د ع التسوم الاات   ل لك. الطذلب  االنتاذال ز    والات اذك

 :هي اتعه  الطذلب بذستااذلهذ  ي   فهالوئذ   النذقص  ال لميًااأنا

1- .................................................................. 

ا     .................................................................. -2

                                                                
                                                

 

ا

ا

ا

 
 

 
 شخصيةالصورة ال

اارمختصا              

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

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

  التذ يخ: ..............................

  ميداشؤوناارطالباااااااااااا

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

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

ا...................................:التذ يـخ
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ا

 لممحرخم                         نييةاأميناارصندوقا–األخ/امديباارشئوناارميريةا

 طيبة تحية

       .............................................لاير  دددد  الطذلددددب: ................. (         ب ددددد وقدددد     يتجددددم ل صددددي  

 .إلم جذ ع  التيذن  انتاذا استاذ   قيا 

 

 
 

 

 تعبأ البيانات من ِقبل أمين الصندوق
 (          ) بمبلا قدمة لسرمنخة لنرقنل لمى جنمعة لمخدن   خسام.. قو سوو ....................................نؤكو أ  لمطنمبا:..
  .بسنو خقم )          (  لاير ................

 أمني الصندوق                      
 ...................................: سملال                

 ................................... :لمراقدع          
 ................................... لمرنخدخ:                                                                         

 

  الجامعة التي انتقل منها: منالكلية  في والتسجيل من قبل إدارة القبول تعبأ

ننننن............................: كليدد .........نمقيددأن...................................:.........ندنؤكددأن انطالبا دد
......ن................:....مع طاجددبناعددب طفدد ن.......ن...............ىخصدد.:...ن.................طامسددى:.:..

ن.تنذطتنطاعالق ن باكلي :ا نيصأرن حقهنقرطرنفصلن :نإعبأةنسن ن:قأن خلىنلرفهنمانجميعنطاجهب
ن

 .  ت   إخ ء طتف الطذلبـ 
 

 

                              
                      

 
                              

 
 

 لممحرخم                            ................................. .. خئدس قسملألخ /     
 تحية طيبة                    

  ................................ ت   به   االستاذ   وئذ   الطذلب :...................................

قسددددم:..................................          ...................:........  يددد ... ........................جذ عدددد : ...........الانتاددد   ددد  

  ............................:لخصص..............التيذن قسم:.................. جذ ع إلم . ....................:...لخصص

 بد لك وإشدعذ نذ الانذسدب ول  يد  الاسدتو  الات د النادوج    ى م و ال ز   األ ذدياي  الاعذدل  اإلط ع وىا   يتجم

  .خ ا     أقصذهذ ىشت  أيذم    لذ يخه
ا

ا ميدااركلية                     

 االســم:..................................

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

 التذ يخ :.................................

 . اسم الاختص: .........................

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

  التذ يخ: ..............................

اا ميداشؤوناارطالب              

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

  ................................ التذ يخ: 

اؤون الطالبعميد ش       

 االســم:..............................

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

                                               التذ يخ:.............................

 اسم الاختص: .......................... 

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

 لتذ يخ: ..............................ا

ا ميدااركليةنننننننننننننن
 االسـم:..................................

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

 :.................................التذ يخ
ل
م
ر
ل
خ 
د

  ع لا يتي
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 لممحرخم    كلدة:...........................................لألخ / عمدو 
 تحية طيبة 

 :اآللي الن و ى م الا  و  الطذلب وئذ    عذدل  لام نت ع

 نتيجة املعادلة 
 .االرتحيقلتي على الطالب تصفيتها في الكلية المنتقل إليها وهي مواد قبل مستوى المواد ا -1

 المـــــــقرر م
الفصل 

 الدراسي
 المقرر م

الفصل 

 الدراسي

      

      

      

      

      

      

      

      

      
ا

 

 المواد التي تم احتسابها من الكلية المنتقل منها. -2

 قررالمــــــــ م
اارفصل

 اردراس 

الدرجة 

العليا 

 للمقرر

الدرجة 

المتحصل 

عليها 

 الطالب

 المــــــــــــقرر م
اارفصل

 اردراس 

الدرجة 

العليا 

 للمقرر

ااردرجة

ارمتحصلا

 ليهيا

 ارطيرب

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

ن..............................:.............ف نكلي  عأنمعبأا ن:ثبئقنطالبابنطام ين ننقىرحنق :اهن
ن:.......................نىخص.:..............................نطامسى:.:..................نقس 

طاجبمع :ن...............................نشريل نط ىأطًءنمانطافصلنطاأرطس :...........................نالعب ن
 .تنطام ين نف نطاجأ:ايان عالهطالاىزط ن معبأا نطامقررط

           
ارئيساارقس                  

 :................................االس    
 :..............................ارتوقيعاا
 : .............................ارتيريخاا
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  احملرتم                                                                                     رئيس اجلامعة األخ /        
 تحية طيبة       

ن..............طاقس نطاعلم نا:ثبئقنطالبابنطامذك:رنآنفًبن:طاذين عالهنى نق :اهن بامسى:.:نطامعبأى ننطإللالعنعلىن
ن..............:..............................نىخص.ن....................نالعب نطاجبمع ن:ط ىأطًءنمانطافصلن

ن.طالبابن بامعبأا نشريل نطاىزط 
 تقديري مع

        
                                                                                            

                                                                                                                                     
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
  احملرتم                                .            ............................................كليةالاألخ/ عميد 

  احملرتم                                                                              عميد شؤون الطالباألخ/ 
 

 تحية طيبة         
بعو وفع  لسركمنل لجخلءلت لمقدو المرسجدللولخة لمقبال المرسجدل رالفق لمجنمعة على قبال لمطنمب لممذكاخ آنفن اعلى        

 . أ:خى مقخخه علد  اأدة خسام لمخسام لموخلسدة لممقخخة
 مع رقودخي

 

ارئيساارجيمعةا                                                                                                    

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

 التذ يخ:...................................                                                                                       
                       

اا

 لممحرخم                         نييةاأميناارصندوقا–األخ/امديباارشئوناارميريةا

.............. ..............( لاير .................    الطذلب:...................        ق        إجاذلييتجم ل صي   ب د 

 :ب سب التفصي  اآللي................. ....... الاستو :................... لخصص:.......................  ي :...............
   لاير ................(.....................  سوم الاي  والتسجي . 

 ........................لاير. .......(...........................  الاسط األوا    التسوم ال  اس  ل عذم الجذ عي 

 لاير (................................  ...................  سوم....... 
 

 

 
 

 تعبأ البيانات من ِقبل أمين الصندوق 

نلايرن.........................(نننننننن)...نقأنأفعنم لغًبن:قأرهن...............................انطالبا دن:نؤكأن 
 ب سب التفصي  اآللي:

 .)           بسن   قم ............................................... 

   بسن   قم ...............................................         .) 

 .)           بسن   قم ............................................... 
 

                                                                                          

 

 

                    يعتمـــــد    
 رئيس اجلامعة

 
 نسخة مع التحية ) مرفق بها الوثائق ( لإلخوة:

 خئدس لمقسم لمعلمي بنمكلدة. -

 . عمدو شؤا  لمط ب -

 ملف لمطنمب.   -

  ـميدااركلية                 

 االسـم:...........................      

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

   التذ يخ:.............................    

اارمختصا                    

  .......اسم: ..........................

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

 التذ يخ: .............................

اأميناارصندوق             
 ......االسم:................................

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

 التذ يخ:....................................

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

 التذ يخ:................................

 

 الختم                        


