رقم الطلب........ :

وزارة التعليم
جامعة القصيم
كلية العلوم واآلداب بالنبهانية

نموذج طلب إختبار فصلي بديل

يعبأ من قبل مقدم الطلب

االسم  ................................................................... :الرقم الجامعي ..................................... :
المعدل التراكمي ............................................ :
التخصص ................................................. :
رقم الجوال ............................................ :اسم المقرر................................................ :
رقم المقرر ورمزه  ............................................ :الفصل الدراسي .................................... :اسم أستاذ المقرر ..................... :
سعــــــــادة الدكتور /عميدة كلية العلوم واآلداب بالنبهانية

حفظها ﷲ

أتقدم أنا الموضح بياناتي أعاله بطلب الموافقة على إجراء اختبار بديل للمقرر المذكور أعاله  ،حيث أن عذري هو ............................. :
.........................................................................................................................................وتاريخه :

1442/ /هـ

وأتعهد في حال الموافقة أن أجري االختبار في الموعد الذي تحدده الكلية ,وفي حال تأخري عن هذه المدة أعد غائبا ً .
اسم مقدم الطلب ....................................... :التوقيع .................. :الجوال ..........................التاريخ /

 1442/هـ

بيانات اإلصابة أو
المخالطة

صا على الصحة العامة وتجنب المساءلة القانونية  ،أتعهد أنا الطالبة بعلمي باإلجراءات الصحية والنصائح الطبية الواجب إتباعها  ،وأنني
حر ً
أدرك المخاطر التي من الممكن أن تلحق بالمجتمع في حال عدم التزامي باإلفصاح عن اإلصابة أو المخالطة
مرفق تقرير طبي وما يثبت اإلصابة أو المخالطة
مخالطه من خارج المنزل
مخالطه من داخل المنزل
مصابه

شؤون الطالبات

البيانات المذكورة أعاله صحيحة ومكتملة
االسم ...............................

التوقيع ................................التاريخ

لجنة المشاكل الطالبية

) والمنعقدة بتاريخ :
تم عرض الطلب على لجنة المشاكل الطالبية بجلسته رقم (
 عدم الموافقة .
 الموافقة على الطلب
سعــــادة الدكتور رئيس قسم  ..................................................... /حفظه ﷲ

/

/

 1442 /هـ

1442 /ھـ وقرر ما يلي :

لألسباب التالية ........................................................................................................................................ :

القسم الذي يتبع له المقرر

حفظھا ﷲ
سعــــــــادة عميدة الكلية
ففي يوم  ..................................وتاريخ  ..................................... :تم إجراء اختبار بديل للموضح بياناته أعاله وكانت نتيجته كما يلي
درجة االختبار البديل  ......................................:اسم أستاذ المقرر  ..............................................:التوقيع ....................................:
رئيس قسم ............................:االسم ...............................................:التوقيع  ..........................:التاريخ / :

مالحظات عامة :
.1
.2
.3

تقديم طلب اختبار بديل يكون خالل اسبوع من تاريخ االختبار ولن ينظر في أي طلب يتجاوز هذه الفترة .
يرفق مع هذا الطلب التقارير والمستندات التي تدعم العذر .
يجب التقدم لكل مقرر بطلب مستقل .

 1442/ھـ

