نموذج أعذار الطلبة في الغياب عن االمتحان النهائي
تاريخ استالم العذر من قبل الطالب 20 / /
اسم الدكتور..........................................................................................................................
لقد تغيب الطالب /الطالبة  ....................................................................................ورقمه  /رقمها الجامعي
 ................................عن الجامعة األردنية خالل الفترة الواقعة بين  20 / /إلى 20 / /
وذلك بعذر معتمد من عميد الكلية
سفر  أخرى
نوع العذر  :مرض ي  أنشطة طالبية
ً
أرجو اتخاذ اإلجراء الذي ترونه مناسبا فيما يتعلق بتغيب الطالب/الطالبة أع ــاله عن
امتحان مادة  ............................................شعبة رقم..............................
اعتماد مساعد العميد
الدكتور رامي الدويري
التاريخ20 / / :

مالحظة :ال تعتمد هذه الوثيقة ما لم تحمل ختم مساعد العميد
ملخص تعليمات املواظبة واالمتحانات املعتمدة
 .1يشتتط ف فتتي الاتتذر اأن تتون أن ر ت ن يتتاير عتتن لبةتتي عيتتاية الطلبتتة فتتي ا اماتتة األرينيتتة أ أم ماتمتته م ت
مان تقت تته لت تتذل الشت تتكاية ت ت عميت تته ال ليت تتة فـ ــي مـ ــدة ال تتألـ ــاو األسـ ــبوعين عت تتن انقطت تتا الطالت تتي عت تتن
اأ اظبةأ مفي ا حاالت القالنة األخنى رقته الطالتي متا ر عتر عتذرل القكتنأ ختع أ تب متن تتار ما
الغياب.
.2

كل من يتغيب بعذر عن امتحان معلن عنه باستثناء االمتحان النهائي ،عليه أن يقدم ما يثبت عذره
لمدرس المادة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ زوال العذر ،وفي حالة قبول مدرس المادة لهذا العذر
فعليه إجراء امتحان معوض للطالب وإذا لم يقبل مدرس المادة العذر تعتبر عالمته صفرً ا  ،في هذا
االمتحان .

.3

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون عذر يقبله عميد الكلية التي ت ُدرس
تلك المادة تكون عالمته في ذلك االمتحان (صفراً) ،وفي حال قبول العذر من العميد يبلغ عميد الكلية
قراره بقبول عذر الطالب الذي تغيب عن االمتحان النهائي إلى مدرس المادة إلجراء االمتحان
التعويضي للطالب ،على أن يُجري هذا االمتحان في األسبوع األول من الفصل الذي يلي الفصل الذي
لم يتقدم لالمتحان فيه ،ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.

.4

تسجل مالحظة (غير مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول.
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األستاذ الدكتور عميد كلية .....................................................................................
اسم الطالب ........................................

التخصص ........................................

مستوى السنة.....................................

الرقم الجامعي....................................

تغيب الطالب  /الطالبة خالل الفترة املمتدة من  .............ولغاية  .......................وذلك لسبب
سفر  أخرى
نوع العذر  :مرض ي  أنشطة طالبية

االمتحان

الشعبة

اسم الدكتور

مالحظات

مالحظة :ال تعتمد هذه الوثيقة ما لم تحمل ختم مساعد العميد
مسـ ـاعد العميـ ـ ـد
الدكتور رامي اللدويري
/
التاريخ / :
ملخص تعليمات املواظبة واالمتحانات املعتمدة
 .1يشط ف فتي الاتذر اأن تون أن ر ت ن يتاير عتن لبةتي عيتاية الطلبتة فتي ا اماتة األرينيتة أ أم ماتمته م ت مان
تقته لتتذل الشتتكاية ت عميتته ال ليتتة فــي مــدة ال تتألــاو األســبوعين عتتن انقطتتا الطالتتي عتتن اأ اظبتتةأ مفتتي
ا حاالت القالنة األخنى رقه الطالي ما ر عر عذرل القكنأ خع أ ب من تار ما الغياب.
.2

كل من يتغيب بعذر عن امتحان معلن عنه باستثناء االمتحان النهائي ،عليه أن يقدم ما يثبت عذره
لمدرس المادة خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ زوال العذر ،وفي حالة قبول مدرس المادة لهذا العذر
فعليه إجراء امتحان معوض للطالب وإذا لم يقبل مدرس المادة العذر تعتبر عالمته صفرً ا  ،في هذا
االمتحان .

.3

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه في مادة ما دون عذر يقبله عميد الكلية التي ت ُدرس
تلك المادة تكون عالمته في ذلك االمتحان (صفراً) ،وفي حال قبول العذر من العميد يبلغ عميد الكلية
قراره بقبول عذر الطالب الذي تغيب عن االمتحان النهائي إلى مدرس المادة إلجراء االمتحان
التعويضي للطالب ،على أن يُجري هذا االمتحان في األسبوع األول من الفصل الذي يلي الفصل الذي
لم يتقدم لالمتحان فيه ،ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.

.4

تسجل مالحظة (غير مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائي بعذر مقبول.
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