
 

 الوولكة العربية السعودية

 وزارة التعلين

 

 

 جاهعة نجراى

 كلية العلوم اإلدارية
 

 

 طلب أكادٌمًنموذج 

  الرلم الجامعً  ـة/ـاسم الطالب

  رلم الجوال
 
 

  البرٌد اإللكترونً الجامعً

  المعدل التراكمً  المسم

خاص 
 /ـةـبالطالب

 رفع غٌاب )حرمان(.     دخول اختبار بدٌل.                         إعادة تصحٌح.   نوع الطلب:          

                        :طلبات أخرى............................................................................ 
 

 بٌانات الممرر

 رقم الشعبة: رمز المقرر: اسم المقرر:

 المقرر: ة/أستاذ

 نهائي     فصلي                االختبار:    فترة

 :*األعذاربخاص 

 نوع العذر: 
 .بشهادة وفاة لقري               .تقرير طبي من مستشفى حكومي           
 ............................................................................................................خرىأ           

           :41     /      /      بتاريخ هـ وتنتهي 41    /       /      تاريخبتبدأ   ،يومعدد أٌام العذر 

 هـ.
 *يجب إرفاق العذر إن وجد.

 : مبررات تمدٌم الطلب

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

الطلب بصحة المعلومات الممدمة، وإرفاق جمٌع المستندات الثبوتٌة، وفً حال ثبوت غٌر ذلن  ـة/ألر أنا ممدم
فإنه من حك الكلٌة اتخاذ كافة اإلجراءات النظامٌة والمانونٌة. كما ٌحك للكلٌة عدم النظر فً أي طلب ٌردها 

 غٌر مستوفً لجمٌع المعلومات الالزمة. 

 هـ41    /       /      التاريخ:   التوقيع/ االسم/ 

 
 مالحظة:

 (.hsalmansor@nu.edu.sa فيما يخص انطالب يرسم انطهة عهى إيميم األسراذ حمد آل منصور ) -1
 (.nhalmuneef@nu.edu.saمنيف ) آل فيما يخص انطانثاخ يرسم انطهة عهى إيميم األسراذج نورج -2

 عدو ذكرار انرقدو تنفس انطهة أكثر من مرج وإعطاء انكهيح انوقد انكافي إلكمال انالزو. حـ/ـانطانثيروجة عهى  -3

 

mailto:hsalmansor@nu.edu.sa


 

 الوولكة العربية السعودية

 وزارة التعلين

 

 

 جاهعة نجراى

 كلية العلوم اإلدارية
 

 

 

 

 

 

 

خاص 

 ة/بأستاذ
 الممرر

 : *خاص بطلبات إعادة التصحٌح

 ـة:/ـتمت إعادة التصحٌح و درجة الطالب                                .صحيحة  .تحتاج للتعديل 

 :اإلفادة 
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

  :وبناء علٌه فمد تم                      .حفظ الطلب لموافقة الطالب 

                                          .إحالة الموضوع لرئيس القسم لعدم موافقة الطالب 

 :*االختبارات البدٌلةخاص بطلبات 

  نوصً بـوـة /ـالطالب طلبتمت مراجعة:              قبول الطلب              .    رفض الطلب. 

 مبرراتال: 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 : مالحظات

: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 .*يمكن إرفاق أية مستندات ثبوتية الزمة

 هـ41     /           /ة المقرر:                              التوقيع:                              التاريخ:     /ستاذأاسم 

 خاص بطلبات إعادة التصحٌحخاص برئٌس 

   



 

 الوولكة العربية السعودية

 وزارة التعلين

 

 

 جاهعة نجراى

 كلية العلوم اإلدارية
 

 

 المسم
 وأوصت اللجنة بــة والتأكد من صحة الدرجات المرصودة /ـتم تشكٌل لجنة إلعادة النظر فً إجابات الطالب 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 )الفصلٌة( خاص بطلبات االختبارات البدٌلة

 وتمرر التالً: ـة /ـتمت مراجعة طلب الطالب 

                       .الموافقة على إعادة االختبار الفصلي عدم الموافقة. 

  :المبررات

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....................... 
 )النهائٌة( خاص بطلبات االختبارات البدٌلة

      التوصية بالموافقة على الطلب وإحالة الموضوع لمجلس الكلية أو اللجنة المفوضة 

      التوصية بعدم الموافقة على الطلب وإحالة الموضوع لمجلس الكلية أو اللجنة المفوضة 

 مبرراتال

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 (خاص بطلبات رفع الغٌاب )الحرمان

      التوصية بالموافقة على الطلب وإحالة الموضوع لمجلس الكلية أو اللجنة المفوضة 

      التوصية بعدم الموافقة على الطلب وإحالة الموضوع لمجلس الكلية أو اللجنة المفوضة 

 مبررات:ال

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 ٌجب إرفاق جمٌع المستندات الثبوتٌة للعرض على مجلس الكلٌة أو اللجنة المفوضة.  مالحظة:

 

 هـ41     /           /:                              التوقيع:                                   التاريخ:       رئيس القسم

 


