
 

 جامعة جبلة للعلوم الطبٌة والصحٌة
 .............كلٌة         
 إدارة شؤون الطالب       

 

 رلم االستمارة )   (  
 م  02:   /    /  التارٌخ

 
 

 المحترماالخ الدكتور عمٌد الكلٌة                                                                   

 تحٌة طٌبة وبعد ,,,  
 ٌرجى منكم التكرم بالموافمة على نمل لٌدي من تخصص /                      الى تخصص /                     وبٌاناتً كاآلتً 

 م برلم جامعً : )            (   تخصص   / 02/     02التحمت بالكلٌة فً العام الجامعً :    
 اسم الطالب بالكامل /                                                                                           تولٌع الطالب 

 اوال : بٌانات تملى من لبل ادارة االرشٌف من والع ملف الطالب 

 نوع الثانوٌة والمسم   اسم الطالب كما فً استمارة الثانوٌة / 

 المسم /           النسبة /          % الرلم الجامعً )                      ( م02/     02:    عام االلتحاق بالكلٌة 

 هل سبك للطالب النمل او التحوٌل من جامعة او كلٌة اخرى او لسم آخر من لبل ؟............

  مدٌر ادارة االرشٌف 
 

 شؤون الطالباوال : بٌانات تملى من لبل 

العام 
 الجامعً

 المستوى
مستجد / 

 بالً
عدد 

 الممرات
ناجح 
 بعدد

راسب 
 بعدد

غٌاب 
 بعذر بعدد

غٌاب 
 عدد

 النتٌجة النهائٌة ناجح / منمول بمواد
 راسب / مفصول

 مالحظات

          

          

          

          

 ولواعد النمل الى تخصص / .......................وبذا ٌعتبر الطالب ) مستوفً ( )غٌر مستوفً ( شروط 
 ومرفك لكم سجل الطالب االكادٌمً او بٌانات درجات الممررات .

 م  بمبلغ )            ( 02ولد سدد الطالب ما علٌه من رسوم وغرامات مالٌة بسند رلم )             ( تارٌخ :      /     /    

 مسجل الكلٌة مدٌر شؤون الطالب التسجٌلرئٌس لسم المبول و مسؤول المسم

    

 
 المحترم االخ الدكتور رئٌس لسم / ..............................................................................

 بعد التحٌة ,,,
التً درسها الطالب فً المسم المنمول  برجاء االطالع على هذه الوثائك وفً حالة استٌفاء الشروط ٌتم عمل مماصة للمممرات

 وبما ال ٌخالف اللوائح واالنظمة . م02/     02 منه مع ممررات لسمكم وتحدٌد المستوى الممبول فٌه لهذا العام 
 عمٌد الكلٌة 

 
 االخ االستاذ / مسجل الكلٌة                                                                    المحترم

 بعد التحٌة

/     02 مانع من لبول نمل لٌد الطالب الى المسم وتم عمل المماصة للممررات وٌعتبر ممبول فً المستوى / ........... للعام الجامعً  ال

 لالستكمال االجراءات وتم اعداد سجل اكادٌمً للطالب فً المسم ودونت فٌه جمٌع بٌاناته م ومرفك لكم اصل المماصة مع بمٌة الوثائك 02

 عمٌد الكلٌة  رئٌس المسم كنترول المسم 

   

 

ظ اصل االستمارة فً ملف الطالب بعد لٌد بٌاناتها وكشوفات النتائج وصورة للطالب وصورة لشؤون الطالب بالكلٌة وصورة مالحظة : تحف
 وصورة لنٌابة رئاسة الجامعة لشؤون الطالب مع ارفاق صورة من المماصة وتسلم صورة للحاسوب للكنترول 

 

 م20/        20للعام اجلاهعي    استوارة نقل قيد داخلي هن قسن اىل آخـــر يف اطار الكلية 


