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استمارة طلب انتقال من برنامج إلى آخر Transfer Form
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ضوابط االنتقال من برنامج إلى آخر:
 .1يجو انتقالوولطنتب لبوورناو نلىقوولافن اووانعةوىن ووانت للاشوورن يتنلو تمىنبووينيوول ىن ووانتبل قوولافنتبوويكنيى وورن ووانت قالوولطن ب ووي نن ت ني و ناشو طن اللووين ووانتبةووللاننتب لق لوورنيبولووينبلل و طن ووان
تبل قلافنتبيكنيى رن انت قاللطن ب ينسنرنحص بين لانتبةللاننتب لق لرنأ نسنرنت قاللط.
 .2نو نتقالوولطنتب لبوورن اووانلىقوولافنعةوىنياووأنبووينتحختوول نأكنالووىتنيلاولتجناو نتيلووىتتانتباووتنق ووهن ووولن وانتبل قوولافنتينالو نانووي ن ل و ن و نالووىتتانت خ وورنتب تتسو رنبلل قوولافنتينالو ن
ب ي ن ل ة ن الانويجننتيلىتتان اناش طنتب لبرنتبفصلان تبت تكمت.
نتبل طن تبخسل ن مأنتبن ليجنتيلىتن.
 .3لل منطل لانت قاللطن اان
نتبل طن تبخسل نتئيتلن ض لرننتؤسلءنت قتلمنتينال نانين ن ب ينتب لبرن لل منويجنتبللنرنللب تن انطل لانت قاللط.
 .4تة ن لنرنق طنتقاللطنتب ل رننا ن
 .5يشلا نتب لبرنتينال ناشلالرنتب لبرنتيتاج ن يبكنبغليلانتباأج ن تإلقيتتن تبفص ننا ننتبل قلاف.

تسمنتب لبر/تب لب ر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:نStudent Name:
تب ل رCollege: ----------------------------------------------------------:
تبىقمنت للاعاID. No.:-------------------------------------------:
تبشلمنت للاعا:نAcademic Year: --------------------------------------
تبفص نتب تتس ت:نSemester:-------------------------------------
ت للرنتب لملر:نSponsor :-----------------------------------------------
تقمنت لصلط:نContact No. :-------------------------------------
Major to be transferred to
للصصنتب لبرنت حلاا  Student’s current majorتبالصصنتبيكنلى رنلل قاللطن ب ين
و نق تنلاغ ي نللصصكن انتبتللأ؟ننن?beforeنHave you transfer
ننننننننننننننننNo
نشمنننننننننننننننننننننننYesن ن
نIf “ Yes “, Please specify the previous major:
يتنكل نت ل ت نلنشم نح انتبالصصنتبتللأ:
Reason for transfer:
Personal Reasons
Academic Dismissal

سبرنت قاللطن اانتبالصصنتآلةى:
نننننتبى رنتبشخص ر
ننننننتبفص نتألكلايمتنا نتبالصص
ل ق عنتب لبر/تب لب رSignature:--------------------------------------:

تبالتلخDate:------------------------------------------------------------------:

For Deanship of Admissions & Registration’s Use
الستعمال عمادة القبول والتسجيل
ُ
تيش طنتبت تكمتنبل لبر:
و نس أنأ نمص نتب لبرنا نتبالصصHave the student ever been::
Student’s
ننننننننننننننننNo
نشمنننننننننننننننننننننننYesن ن
GPA:
نIf “ Yes “, Please specify the previous major
يتنكل نت ل ت نلنشم نح انتبالصصنتبل يم :نننننننننن
تبالتلخ:
تبا ق ع:
تسمنتي ظفنتيتب طن ن اةلطنتب لقلا:
For College’s Deanship Use
الستعمال عمادة الكلية
Signature
تبا ق ع:
 oا تمأننننننننننننننننننننApproved
موافقة رئيس القسم املنتقل إليه
 oي نا تمأنننننننننNot Approved
Approval of Head of Department
Signature
تبا ق ع:
 o Approval of Dean of the Collegeا تمأننننننننننننننننننننApproved
موافقة عميد الكلية
 oي نا تمأنننننننننNot Approved
الستعمال الجهة الكافلة
توقيع الجهة الكافلة

Sponsor Sign

التاريخDate-----------------------------:

For Sponsor Use
Sponsor Stamp
ختم الجهة الكافلة

