
 المملكة العربية السعودية
 ـــــدـجامعــــة الملك خالــ

  كليـــــــة الهندســــــــــــة

Kingdom of Saudi Arabia 
King Khalid University 
College of Engineering 

 

 ياب عن محاضراتغعذر  – (8نموذج رقم )

ــــب:  سم رباعـــي:اإل  ــــ   رقم الطلــــ

 ي:ــالرقم الجامعـ
 ر:ذالفترة الزمنية للع

  201..../........./....... من

 201.../........./........ لىإ :لجوالرقم ا 

 عمارة  كهربائية  ائيةيكيم  مدنية  ميكانيكية  صناعية    م:ـــــــــالقس

 العذر المقدم من الطالب )مرفق بالطلب الوثائق الثبوتية( 

  .تقرير طبي من مستشفى حكومي .1
  .الخدمات الطبية بالجامعة عليه منتقرير طبي مصدق  .2
 -ابن  –أخت  –أخ  –أم –وفاة أحد افراد العائلة)أب  .3

 .بنت(
 

  تمنع الحركة.حادث مروري نتج عنه اصابة  .4
  .خطاب موجه إلى الكلية من جهة إيقاف .5
 

  .خطاب موجه إلى الكلية من جهة سجن .6
  .أو كتاب عدلمن قضاة  مواعيد جلسات محاكم مصدقة .7
  .مواعيد لمستشفيات خارج المنطقة .8
  ظروف شخصية وأسرية قهرية تقدر من قبل المرشد ورئيس القسم. .9

  القسم.ظروف طارئة تقدر من قبل المرشد ورئيس  .10

 

 عتذار عن غياب المحاضراتضوابط اإل 

 ى غياب بعذر.المحاضرات ال نلتحويل الغياب عوالعملي تحديدا  االختبارات النهائية لمواد اإلعداد العاميسبق الذي سبوع حتى نهاية االمن قبل الطالب يستخدم هذا النموذج  .1
 ذر.المرشد األكاديمي خالل سبعة أيام من تاريخ المحاضرة كحد أقصى لتحويل الغياب الي غياب بعيجب على الطالب أو من ينوب عنه تقديم أعذاره الى  .2
 يوم من تاريخ المحاضرة كحد أقصى. 14يتم رصد غياب الطلبة في المحاضرات من قبل استاذ المقرر خالل  .3
 ن للطالب بسبب األخطاء التي ترد عن ذلك.ولن يتم رفع الحرما الشعبة المحددة في جدولهيتحمل الطالب تبعات الحضور في غير  .4
 يسمح للطالب المحروم في المقرر بدخول االختبارات الفصلية وال يمنع من حضور المحاضرات النظرية والعملية. .5
 .األعذار الموضحة أعاله في النموذجعذار المقبولة هي ألا .6
تحويل مقررات لاتذة المع أس يتولى المرشد األكاديمي التنسيقعلى من يراه  من لجان إذا إقتضت الضرورة و, وله اإلعتماد قبول أو رفض األعذار هو المسؤول عن  رئيس القسم  .7

 ياب بعذر في حالة قبول عذره.الغياب إلى غ

ـــــالتاري  ..…………………………………توقيع الطالب:  .........................................اسم الطالـــب: ـــ  هـ143...../......../....... :خــ

 بيانات المقررات 

 سم المقررإ م
رمز ورقم 

 المقرر
 رقم الشعبة

رأي المرشد  مدرس المقرر

 األكاديمي

توقيع المرشد 

 رأي مدرس المقرر عدد مرات الغياب األكاديمي

1        

2        

3        

4        

 

 رأي المرشد األكاديمي 

 هـ143...../......../.......تاريخ تقديم الطلب:  

 المقررات التالية: عن بعذر متغيبا الطالب إعتبار يرجى الطلب دراسة بعد :المقرر ستاذأ الدكتور سعادة 

1-  3- 

2-  4- 

 عذر بدون التالية المقررات عن الغيابات واحتساب

1-     3- 

2-  4- 

                   

 :رئيس القســـم م إس  :ـدـالمرشــ سمإ  المرفقات 

 :رئيس القسم توقيع  :المرشـد توقيع  .......:.....................................1مرفق 
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