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 رفع الحرمان عن الطالب – (6نموذج رقم )

 :عًــالرقم الجام ً:ـــاالسم رباع

 رقم الجـــــــوال: ة:ــــرقم الهوٌـــ

 الفصل الدراسً: ـم:ــــالقســـــــــــ

 عدد الساعات المسجلة فً الفصل: المعدل التراكمً: المعدل الفصلً:

 المقررات المحروم فٌها الطالب:عدد  عدد المقررات المسجلة فً الفصل الحالً:

 المحروم فٌها الطالب بٌانات المقرر/المقررات

 العذر المقدم نسبة الغٌاب رقم الشعبة عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر

      

      

      

 رفع الحرمان عن الطالبضوابط 

 %.55% وأقل من 55غٌابهم فً مقرر/مقررات عن الـ ٌستخدم هذا النموذج فً حالة حرمان الطالب نظراّ لتجاوز نسبة  .1
% من مجموع المحاضرات والدروس العملٌة والمٌدانٌة للمقرر( على أن ٌكون ذلك 55)على أال تزٌد نسبة الغٌاب عن  الحرمان إذا تقدم الطالب بعذر مقبولالنظر فً رفع لعمٌد الكلٌة  .5

 عداد العام.بل أسبوع من بدء االختبارات النهائٌة لمواد اإلق
% من مجموع المحاضرات والدروس العملٌة والمٌدانٌة للمقرر( بعد بداٌة 55لمجلسً القسم والكلٌة النظر فً رفع الحرمان إذا تقدم الطالب بعذر مقبول )على أال تزٌد نسبة الغٌاب عن  .3

 ، وإبالغ عمادة القبول والتسجٌل بنتٌجة الطالب.ر بدٌل للطالباالختبارات النهائٌة، وفً حال الموافقة على رفع الحرمان، ٌقوم القسم بإجراء اختبا
( من الئحة الدراسة واالختبارات 11،15األعذار المقبولة لعدم تمكن الطالب عن الحضور الى مقر الجامعة والموضحة فً الالئحة التنفٌذٌة للمادة ) تشمللرفح الحرمان االعذار المقبولة  .4

 : بالجامعة وتشمل
ّ علٌه من الخدمات الطبٌة بالجامعة، أو من مستشفى حكومً، وال ٌتم  -خاص بالطالب-تقرٌر طبً 1.4 بإجازة مرضٌة" أو "تقرٌر مراجعة" أو "خطاب إفادة" أو  قبول "تقرٌرمصدقا

 "تقرٌر من قسم الطوارئ".
 البنت( وٌقدم أصل العذر مع الصورة لالطالع. –بن اال -األخت  -األخ  –األم  -وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة األولى )األب  5.4
 حادث مروري نتج عنه إصابات تمنع الحركة، وٌجب على الطالب إٌصال التقرٌر الطبً الالزم بواسطة أحد األقارب بعد االختبار مباشرة. 3.4
 ٌنتمً إلٌها. التًجه إلى كلٌته اإلٌقاف أو السجن، وعلى الطالب طلب إبالغ الكلٌة بخطاب من الجهة التً أوقف فٌها مو 4.4
 مواعٌد مثبتة من جهات رسمٌة )جلسات محاكم مصدقة من أحد القضاة أو كتاب العدل، أو مواعٌد لمستشفٌات خارج المنطقة، وغٌرها( 5.4
 والكلٌة. الظروف الشخصٌة واألسرٌة القاهرة والطارئة وتقدر هذه الحاالت بواسطة وحدة التوجٌه واإلرشاد ومجالس القسم 6.4

 .تقدٌم الطلب ال ٌعنً قبوله، ٌجب على الطالب المتابعة مع القسم المعنً .5
 ٌحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج. .6

 أتعهد بصحة جمٌع البٌانات المدونة فً النموذج وأقر بالعلم بجمٌع الضوابط المكتوبة أعاله. الطالب:

 هـ341التارٌخ:     /      /   .... الطالـب:........................................................توقٌع 

 خاص بالمرشد االكادٌمً

  شروط رفع الحرمان. استوفىالطالب 

 

  الطالب لم ٌستوفً شروط رفع الحرمان بسبب 

             المقدمةعدم قناعة لجنة اإلرشاد األكادٌمً باألعذار. 

             لرفع  باألعذارعدم كفاٌة الفترة الزمنٌة المحددة

 .الحرمان

 ................................................ ـد:ـــــــــاسم المرشـ
 هـ341التارٌخ:     /      /   ....

 ................................................ د:ــــــــتوقٌع المرش

 هـ341التارٌخ:     /      /   .... للعرض على مجلس القسم رأي رئٌس القســم:

 ( من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما، قرر مجلس القسم9بناء على المادة )قرار مجلس القسم: 

  رفع الحرمانطلب الموافقة على                                       بسبب  رفع الحرمانرفض طلب......................... 

 ....................................................تارٌخ مجلس القسم:  .........رقم قرار مجلس القسم: ...............رقم مجلس القسم:

 ..................................................... توقٌع رئٌس القسم: ................................................... م:ـــرئٌس القس اسم

 


