
      Transfer Formإلى آخرانتقال من برنامج طلب استمارة  
 :إلى آخر االنتقال من برنامجضوابط 

للووين ووانتبةووللاننتب لق لوورنيبولووينبلل وو طن ووانيجوو انتقالوولطنتب لبوورناوو نلىقوولافن اووانعةووىن ووانت للاشوورن يتنلوو تمىنبووينيوول ىن ووانتبل قوولافنتبوويكنيى وورن ووانت قالوولطن ب ووي نن ت ني وو  ناشوو طن  ا .1

  لرنأ نسنرنت قاللط.تبل قلافنتبيكنيى رن انت قاللطن ب ينسنرنحص بين لانتبةللاننتب لق

تتانت خ وورنتب تتسوو رنبلل قوولافنتينالوو ن نو نتقالوولطنتب لبوورن اووانلىقوولافنعةوىنياووأنبووينتحختوول نأكنالووىتنيلاولتجناوو نتيلووىتتانتباووتنق ووهن ووولن وانتبل قوولافنتينالوو نانووي ن ل وو  ن و  نالووى  .2

  ب ي ن ل ة ن  الانويجننتيلىتتان اناش طنتب لبرنتبفصلان تبت تكمت.

 لانت قاللطن اان    نتبل  طن تبخسل  ن مأنتبن ليجنتيلىتن.لل منطل  .3

 للب تن انطل لانت قاللط.تة  ن لنرنق  طنتقاللطنتب ل رننا ن    نتبل  طن تبخسل  نتئيتلن  ض لرننتؤسلءنت قتلمنتينال نانين ن ب ينتب لبرن لل منويجنتبللنرن .4

  يبكنبغليلانتباأج  ن تإلقيتتن تبفص ننا ننتبل قلاف.يشلا نتب لبرنتينال ناشلالرنتب لبرنتيتاج  ن .5

 

 :Student Nameن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:/تب لب رتسمنتب لبر

 ---------------------------------------------------------- :Collegeتب ل ر: -------------------------------------------:.ID. Noتبىقمنت للاعا:

 -------------------------------------- :Academic Yearتبشلمنت للاعا:ن -------------------------------------:Semesterتبفص نتب تتس ت:ن

 -----------------------------------------------: Sponsor:نت للرنتب لملر -------------------------------------: .Contact Noتقمنت لصلط:ن

                                    Major to be transferred toنتبالصصنتبيكنلى رنلل قاللطن ب ي       Student’s current major للصصنتب لبرنت حلاا

 Have you transferن?beforeننن انتبتللأ؟نلاغ ي نللصصكو نق تن

 No نننننننننننننننن                                      ن نYesنشمننننننننننننننننننننننن

 :If “ Yes “, Please specify the previous major          ن                                                                            :تبالصصنتبتللأ يتنكل نت ل ت نلنشم نح ان

 

                                                                                                                                                            :Reason for transfer:ت قاللطن اانتبالصصنتآلةىسبرن

                                                                                                                                                                         Personal Reasonsتبى  رنتبشخص رننننن  

                                                                                                                                              Academic Dismissalتبفص نتألكلايمتنا نتبالصصنننننن
 

 

 --------------------------------------:Signature:/تب لب رل ق عنتب لبر

 

 ------------------------------------------------------------------:Dateتبالتلخ:

 

                                                                                                           For Deanship of Admissions & Registration’s  Useالستعمال عمادة القبول والتسجيل    

ص نتب لبرنا نتبالصص:نو نس أنأ 
ُ
 :Have the student ever beenم

 No نننننننننننننننن                                      ن نYesنشمننننننننننننننننننننننن

           If “ Yes “, Please specify the previous majorن                               نننننننننن  يتنكل نت ل ت نلنشم نح انتبالصصنتبل يم:

 تيش طنتبت تكمتنبل لبر:

 Student’s

                                     GPA: 

 تبالتلخ: تبا ق ع:   ن اةلطنتب  لقلا:تسمنتي ظفنتيتب طن

                                                                                                                                                                                         For College’s Deanship Useالستعمال عمادة الكلية

                                       رئيس القسم املنتقل إليهموافقة 

Approval of Head of Department 

o ا تمأنننننننننننننننننننن Approved 

o ي نا تمأننننننننن Not Approved 

                                    Signatureتبا ق ع:

 Approved ا تمأنننننننننننننننننننن Approval of Dean of the College       oموافقة عميد الكلية     

o ي نا تمأننننننننن Not Approved 

                                    Signatureتبا ق ع:

 جامعة العلوم التطبيقية

 عمادة القبول والتسجيل

 APPLIED SCIENCE UNIVERSITY 

Deanship of Admissions & Registration 

 

                                                                                                                                                                                                 For Sponsor Useالستعمال الجهة الكافلة

                       Sponsor Stampختم الجهة الكافلة ----Date-------------------------التاريخ:                                                      Sponsor Signتوقيع الجهة الكافلة 
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