الجامعة العربية المفتوحة
المملكة العربية السعودية
وكالة الشؤون األكاديمية

Arab Open University
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وموذج طهة اإلوتقال تيه انمراكز اإلقهيميح
Transferring Into Other Regional Center
معلوماث الطالب Student Information /
أسم األب
Father Name

أسم انطانة /انطانثح
Student Name

أسم انعائهح
Family Name

أسم انجد
Grandfather Name

الرقم الجامعي :Student ID/
رقم الجوال Mobile Number/

العام الجامعي Academic year/
الفصل الدراسي Semester /

 / Maleذكر
/ Femaleأنثى

الجنس Gender /

Major/
التخصص

رقم الجوال Mobil Number /
البريد اإللكتروني Email /
المركز الحالي Current Center/

المركز المراد االنتقال اليه
Preferred center

إقرار Authorization/

اقر أنا الطالب  /الطالبة الموقع أدناه بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج صحيحه ويعتبر هذا الطلب الغيا ً في حالة األدالء بغير ذلك.
I endorse the accuracy of all the above data. This application is invalid in case the above data ware
inaccurate.
 /Student Signatureتوقيع الطالب :
 /م
التاريخ / :

اإلدارة الماليت Financial Affairs /
تم التأكد من صحة البيانات وتمت تسوية األمور المالية واإللتزامات األخرى المتعلقة بالطالب .

Not Approved.

Approved

مسؤول الماليه Signature /

Accuracy of data provided & closing financial issues.
م
التاريخ / / :

إدارة القبول والتسجيل Admission and Registration/
توقيع مسؤول القبول والتسجيل
/Signature
تم تنفيذ النقل على النظام .
Transferring application done

التاريخ :

/ /

م
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تعليــمـــــــاث
. يتم االوتقال في فترج انقثول وانتسجيم ويكون ضمه انثروامج اندراسي انمسجم فيه انطانة في انمركز انساتق-1
.  اإلوتقال يتم تىفس انرقم انجامعي نهطانة-2
 يتم إرسال انىموذج مع مهف انطانة انى انمركز انمراد اإلوتقال إنيه-3

Instruction
1-Transferring into other regional centers must be requested in the registration period at the
beginning of the semester and within the same major.
2-The student will keep the same ID number after transferring.
3-This form along with the student’s academic file must be sent to the chosen regional center.
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