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استمارة طلب رفع الحرمان عن مقرر
)Deprivation Removal Request Form (from Course

بيانات الطالب  /الطالبة

اسم الطالب/الطالبة

الرقم الجامعي

العام الدراسي

/41

الفصل الدراسي

 41هـ

الجوال

التخصص
بيانات المقرر المحروم/المحرومة فيو

رمز المقرر

الشعبة

اسم المقرر
أسباب الغياب

عذر طبي

مشاركة رسمية
وفاة

مصدره

الفترة

من 41 / /هـ

من 41 / /هـ

مصدره

الفترة

من 41 / /هـ

من 41 / /هـ

مصدره

الفترة

من 41 / /هـ

من 41 / /هـ

مصدره

الفترة

من 41 / /هـ

من 41 / /هـ

مصدره

الفترة

من 41 / /هـ

من 41 / /هـ

المكان

الفترة

من 41 / /هـ

من 41 / /هـ

تاريخ الوفاة

صلة القرابة

41 / /هـ

أسباب أخرى
ال يوجد
توقيع الطالب/الطالبة

/ /

التاريخ

41ىـ

خاص باألستاذ المقرر – يجب ملئ كل البيانات المطلوبة بدون استثناء مع التأكد من صحتها

For Course Teacher – It is compulsory to fill all required information and confirm that they are correct

 -عدد الساعات االجمالية التي تغيبها الطالب_____ :ساعة حماضرة و_____ ساعة متارين و/أوعملي.

-Total number of the hours the student was absent _______ Lecture hour_________ Tutorial/Lab hour.

 -النسبة االجمالية لغياب الطالب( ٪ _____ :جيب آن تكون النسبة أقل من  ٪05وعدى ذلك يعترب الطلب ملغى).

)- Total percentage of his absence_______% (the percentage must be less than 50% otherwise his request will be considered invalid

 عدد الساعات االجمالية التي تغيبها الطالب في تواريخ األعذار المقدمة :ـ ـ ـ ـ ساعة حماضرة و ـ ـ ـ ـ ساعة متارين و/أو عملي (التأكد من تطابق تواريخ األعذار مع الساعات املتغيبة اجباري) .نسبةالساعات المتغيبة والمتطابقة مع األعذار المقدمة.٪ _____ :

-Total number of the hours he was absent as per the dates of submitted excuses:_________ Lecture hour_______ Tutorial/Lab hour (Matching
submitted excuse date with actual absent date is mandatory). The percentage of the matched absence_______%.

 -النسبة االجمالية لغياب الطالب في حالة اعتماد األعذار.٪_____ :

Total percentage of his absence after the excuse was approved: __________ %.

توصية األستاذ المقرر:

التاريخ / /
Signature:

/ 143

/

41هـ التوقيع
Course Teacher Recommendation:

Date:

توصية المرشد األكاديمي –

Recommendation of Academic Advisor

التاريخ / /
توصية رئيس القسم

– Recommendation of the chairman

التاريخ / /
توصية لجنة الحقوق والقضايا الطالبية –

41هـ التوقيع
41هـ التوقيع

Recommendation of Student Rights & Issues Committee

توصي لجنة الحقوق والقضايا الطالبية بالكلية بجلستها رقم  ..........المنعقدة بتاريخ  41 / /ىـ بـ ..............على رفع الحرمان عن الطالب .رئيس اللجنة
توصية مجلس الكلية –

Recommendation of College Council

يوصي مجلس الكلية بجلستو رقم  ..........المنعقدة بتاريخ  41 / /ىـ بـ  ..............على رفع الحرمان عن الطالب.

-

)*( يجب ارفاق كل الوثائق التي تبرر سبب الغياب

عميد الكلية

(*) All documents justifying the absence must be attached

