
 
 

 

وكالة العمادة للشؤون 

 نموذج غياب  جامعة أم القرى -األكاديمية 
 الرقم الجامعي  االسم الرباعي

 هـ341/    341 السنة الدراسية
رقم 

 المجموعة
          

 

اد
مو

ال
 

o الفصل الدراسي األول o رقم العذر  الفصل الدراسي الثاني  

 فيزياء عامة  الفيزياء الطبية   3رياضيات 

o ضرة نظريةمح 
o محاضرة عملية 
o االختبار النصفي 
o االختبار النهائي 

 2رياضيات  مهارات التعلم   األعمالإدارة 

 الحاسب اآللي  برمجة الحاسب اآللي   3كيمياء 

  2كيمياء  الوراثة الطبية  علم وظائف خلية 

 اللغة اإلنجليزية  اللغة اإلنجليزية الطبية  اللغة اإلنجليزية التقنية 

 اللغة اإلنجليزية اإلدارية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 الكلية
السنة 

 التحضيرية
 البرنامج

 المسار الطبي  المسار العلمي 
  رقم الجوال

 المسار اإلداري 

  تاريخ التقديم

 

  األمر(توقيع )الطالب/ ولي 

 

رة
فت

ال
 

o        /       /       ( الموافق )                 ( في يوم )هـ ( 34)يوم 

o        /       /       ( الموافق )                 ( من يوم يوم )هـ (34هـ ( إلى يوم )                 ( الموافق )       /       /      34)أيام 

 

 عن غيابي في :  باالعتذار  الموضحة بياناتي أعاله /الطالبة( الطالب)أتقدم أن 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،      وبعد             سلمه هللا  نة التحضيرية للشؤون التعليمة  سعادة وكيل عمادة السمع التحية : 

بخطابكم ذي الرقم والتاريخ المشار هـ  للنظر فيما أحلتموه إلينا 34تمعت بتاريخ      /     /     نفيدكم بأن لجنة النظر في األعذار الطالبية قد اج
 إليهما أعالهـ، وفي ضوء البيانات والمستندات المقدمة .... أوصت اللجنة بما يلي :

 

........................................................................................................................................................... المرئيات : 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

% 52)مع مالحظة أن الطالب يعتبر محروماً من االختبارات النهائية واختبارات الدور الثاني إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن 
 ظرية أو الدروس العملية (من مجموع المحاضرات الن

o عذر الطالب/الطالبة( قبول( o عدم قبول )عذر الطالب/الطالبة( 
 

 : الطالبية لجنة األعذار

  سلمه هللا...............................................................  سعادة منسق )رئيس(

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد     

 أرفق لسعادتكم قرار لجنة األعذار الطالبية بشأن العذر المقدم من الطالب أعاله    

 آمل التكرم باإلطالع وإكمال الالزم.          

 الرقم 

 هـ34التاريخ :      /      /      

 وكيل عمادة السنة التحضيرية للشؤون التعليمية

 

 د. خالد بن حاتم المطيري

 لألسباب التالية : وذلك

 

 

 وأرفق المستندات الالزمة لتبرير طلبي 

o )صحية )وضح ............................................................................................................................:.. 

o )عائلية )وضح ..............................................................:................................................................. 

o )أخرى )وضح ............................................................................................................................:... 

1.                                                          5. 

                                                  

3.                                                          4. 


