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المرفقات

أُقر انا الطالب الموضح بياناته أعاله بأني لم احضر االختبار الفصلي خالل موعده الرسمي وأن المعلومات
المدونة أعاله صحيحة وأتحمل كافة المسؤولية عن صحة الوثائق المقدمة  ،وفي حال اثبات عدم صحتها أو
دخولي لالختبار النصفي في موعده الرسمي يحق للجامعة اتخاذ االجراءات الالزمة بحقي  ،كما أتعهد بمتابعة
موقع الجامعة لحين صدور جدول االختبارات الفصلية التعويضية والحضور في موعد االختبار الفصلي التعويضي
للمواد الموضحة أعاله مع علمي بأن هذه هي الفرصة االخيرة لتقديم االختبار النصفي لهذه المواد.

خاص بمدير
المركز االقليمي

خاص بموظف
شؤون الطالب

اسم الطالب

التوقيع

تم التأكد من هوية الطالب واستالم كافة الوثائق التي تثبت عذره حسب الموضح أعاله ونفيدكم بأن عدد
المرفقات ( ____ ) .
اسم الموظف

التوقيع

نؤكد على صحة عذر الطالب اعاله واستحقاق الطالب لدخول االختبار التعويضي للمواد حسب االعذار
المعتمدة من اللجنة االكاديمية ونوصي بقبول عذره والسماح للطالب بدخول االختبار التعويضي للمواد
مدير المركز
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عزيزي الطالب :
لقبول طلبك لحضور االختبار النصفي التعويضي يجب ان تتوافر شرطين أساسيين كالتالي :
 أوالً  :عدم حضور االختبار النصفي في موعده الرسمي.
 ثانيا ً  :اذا كان عذرك احد االعذار المقبولة والمعتمدة من قبل اللجنة االكاديمية والتي هي كالتالي :
 .1اذا كان الطالب في مهمة وطنية أو مهمة عمل  ،ويثبت ذلك بتقديمه لخطاب التكليف أو خطاب من
العمل بتاريخ التكليف والمدة.
 .0اذا كان لدى الطالب عذر مرضي مع تقرير طبي يثبت ذلك ويكون من مستشفى حكومي أو مركز
صحي معتمد و ُتقبل المستشفيات الخاصة للطالب االجانب والتقبل المستوصفات في اي حال من
االحوال ويتم التأكد ان تاريخ العذر خالل فترة االختبار.
 .3الوفاه ال سمح هللا بداخل اسرة الطالب (من الدرجة االولى) شريطة ان يكون تاريخ الوفاة بحد
اقصى قبل  4ايام من موعد االختبار النهائي ويثبت ذلك بشهادة الوفاه.
 .4الوالدة.
 .5تعارض االمتحان النهائي (شريطة ان يكون االمتحانين في نفس اليوم والوقت) واليدخل في ذلك
اذا كان االمتحانين في نفس اليوم ولكن باوقات مختلفة.
 .6االعذار التي تخالف ما ذكر اعاله يتم تقديرها بواسطة مدير المركز االقليمي الذي يرفع الى مدير
شؤون الطالب بالمملكة مع التوصية بالموافقة.
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