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نمىذج طلب تأدية االمتحان بمركز او فرع آخر
Attending Exam in other Branch
Student Information / معلومات الطالب
:الطالبة/ أسم الطالب

Student Name:
Student ID:
Major:
Mobile Number :
Academic year:
Semester :
Preferred center/
branch for the exam
Kind of the exam:

Summer / الصيفي
Final / النهائي

Are you
undergraduate?

Second/ الثاني
Make Up / تعويضي

Course (2) / المقرر الثاني

Midterm /نصفي

Yes/ نعم

NO/ال

Course (3) / المقرر الثالث

First / األول

Course (1) / المقرر األول

: رقم الطالب الجامعي
: التخصص
: رقم الجوال
:العام الجامعي
: الفصل الدراسي
المركز أو الفرع الذي
: ترغب بتأديه االختبار به
نوع اإلختبار الذي ترغب
: بتقديمه
هل انت طالب متوقع
: تخرجه
المقررات التي ترغب بتقديمها
Preferred courses
included in the exam
Course Name /أسم المقرر
Available / مطروحه
Not available/ غير مطروحه

Authorization/ إقرار
 الطالبة الموقع أدناه بصحة ودقة جميع البيانات الوارده اعاله وسأقوم بدخول اإلختبارات بعد أخذ الموافقة وفق اإلجراءات النظاميه المتبعه وفي حال/ أقر أنا الطالب
.عدم صحة ماورد سأعرض نفسي للمسائلة وإلغاء االختبارات
I endorse the accuracy of all the above data .I will attend the exams upon your permission according to the
regulations. In case the above data has any mistake or inaccurate information, I am ready to hold responsibility
including cancelling the exam.

م

/ /

: التاريخ

Signature/التوقيع

Preferred center/ branch approvel
Approved
Not Approved, for the following reasons; ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
Program coordanitor

Signature

Student’s center/ branch approvel
Program coordanitor

Signature

Admission and Registration approvel
هل أستلمت االوراق؟
Did you receive the exam papers?
No/ ال
Yes/ نعم
Did you send the exam paper to
 مركز الطالب/ هل تم أرسالها لفرع
No/ ال
Yes/ نعم
his/her center or branch?

Did you enter the student’s grade?

AR-KSA- 02

No/ ال

Yes/ نعم

؟
الطالبة؟/هل تم رصد عالمة الطالب

