
   منوذج غياب

 

 جامعة أم القرى

 األوىل املشرتكةعمادة السنة 

 وكالة العمادة للشؤون التعليمية

 األعذار الطالبية جلنة

 

 

  الرقم الجامعي  رباعياالسم 

  رقم الجوال  الشعبةرقم  هـ1441/ 1440 السنة الدراسية

 اإلداري العلمي  الطبي  مسارال األولى المشتركةالسنة  العمادة

 باالعتذار عن غيابي في أنا )الطالب/ة( الموضحة بياناتي أعاله تقدمأ

اد
مو

ال
 

o الفصل الدراسي األول o رقم العذر  الفصل الدراسي الثاني  

 الفيزياء الطبية  مهارات التعلم  إدارة األعمال o محاضرة نظرية 

 

o محاضرة عملية 

 

o االختبار النصفي 

 

o االختبار النهائي 
 

o اختبار عملي 

  الحاسب اآلليمقدمة في  برمجة الحاسب اآللي   اإلحصاءمبادئ 

 1 تفاضل وتكامل   2الكيمياء الحيوية  اللغة اإلنجليزية الطبية 

  1الكيمياء الحيوية   خليةالعلم وظائف  اللغة اإلنجليزية التقنية 

 1 اللغة اإلنجليزية  2تفاضل وتكامل     اللغة اإلنجليزية اإلدارية 

  البشريةالوراثة  1فيزياء عامة  

  مقدمة في الرياضيات 

  1كيمياء عامة 

 مهارات التعلم 

رة
فت

ال
 

o   )( هـ144   افق )       /       / )              ( الموفي يوم)يوم 

o  )(هـ144/    )       /       إلى يوم )           ( الموافق     ( هـ144/    افق)       /       )               ( المومن يوم )أيام 

 :التاليةوذلك لألسباب 

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

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

o  عن بداية االختبار ألكثر من نصف ساعة:التأخر........................................ ............................................................................................... 

o )أخرى )وضح............................................................................................................................:................................................ 
 .تندات الالزمة لتبرير طلبيوأرفق المس

 هـ144/    /              الطلب تقديمتاريخ   / ولي األمر(ةـ/توقيع )الطالب

                             سلمه اهلل                                                                                                                                                  للشؤون التعليمة       األوىل املشرتكة سعادة وكيل عمادة السنة 

، ويف ضوء من الطالب/ ـة املوضحة بيناته/ ـا أعالهيف العذر املقدم هـ  للنظر 144نفيدكم بأن جلنة النظر يف األعذار الطالبية قد اجتمعت بتاريخ      /     /     

 :ملقدمة .... أوصت اللجنة مبا يليالبيانات واملستندات ا

    الطالب/ة(قبول )عذر                           ة(الطالب/عدم قبول )عذر 
 المرئيات

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

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

% من جمموع 25نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن مع مالحظة أن الطالب يعترب حمرومًا من االختبارات النهائية واختبارات الدور الثاني إذا زادت )

 .احملاضرات النظرية أو الدروس العملية(

 جلنة األعذار الطالبيةرئيس 

 د/ أسامة حممد سامل        

  سلمه اهلل                                                                                                                                                                                                                                 سعادة منسق )رئيس(

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  لسعادتكم قرار جلنة األعذار الطالبية بشأن العذر املقدم من الطالب أعاله. أرفق   

 آمل التكرم باالطالع وإكمال الالزم.          

 الرقم 

 هـ144  التاريخ :      /      /

1-                                                            2-  

 التوقيع                                                         التوقيع

 للشؤون التعليمية األوىل املشرتكة وكيل عمادة السنة

 وهيب بن دخيل اهلل احلربيد. 


