
 
 تصريح غياب الطالب

، االمتحانات، االختبارات، وغيرها من متطلبات المقرر الدراسيتالمحاضران ع   

بته عن طريق الطالئيتم تعب    
 

، المحاضراتقدرتك على حضور  ىثر علؤتن أن تمر بأعراض صحية نفسية أو جسدية، أو ظروف أخرى قصيرة األجل والتي من الممكن أمن الممكن  هوزي أناتقر جامعة داله
 .مقرر الدراسيالمتطلبات من أي االمتحانات، االختبارات، أو تقديم 

، تقديم االمتحانات أو االختبارات، أو غيرها من المتطلبات الدراسية المتعلقة المحاضراتيمكنك استخدام هذه االستمارة للتبليغ عن تغيبك أو تأخرك عن المشاركة في 
تعلم المقترن ال يجوز لك استخدام هذه االستمارة للتغيب عن االختبارات أو متطلبات المقرر الدراسي النهائية وال عن العمل الميداني )بما في ذلك ال .صصبالكلية أو التخ

دورات التدريب،  ،(Co-op work) فصول العمل التعاوني المشترك تأخر عنللتغيب أو ال جوز استخدمهايكما ال . ضمن الساعات المعتمدة( بالعمل والمحسوب
 .اتومختبرات المهار

 
دة في كتيبات التعلم السياسات الموجوذلك وك ،المعلمة/علملماو الكليةة بالخاص اإلرشاديةد اعوقلاو ،مقررك الدراسيالخاصة بخططات المنهج الدراسي ة ميجب عليك مراجع

ذا كنت إ ه االستمارةحتاج لتقديم هذال ت .تفويتها ملتي تو اأ المتأخرة متطلبات المقرر الدراسيعن  التعويض يةيفوك التأخر أو التغيب عواقبومسؤولياتك  لمعرفةبالعمل  مقترنال
 مواعيد النهائية.المقرر الدراسي وتمديد ال متطلباتبتأخير  لك بالفعل تسمح (accessibility plan) سهيليةتملك خطة ت

 

 :إذا كنت تمر بفترة غياب قصيرة األجل ال تزيد مدتها عن ثالثة أيام متواصلة يجب عليك

 و؛ للمتطلب األكاديمي أو الوقت المحددالمعلمة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني قبل الموعد النهائي /بلغ المعلمأن ت •
أو شخصياً  (Brightspace) برايتسبيسعبر االنترنت عن طريق أو عبر البريد اإللكتروني، إما أن تقدم هذه االستمارة لمعلمك/معلمتك أو شخص آخر مفوض،  •

 .أيام بعد آخر غياب لك (٣خالل ثالثة )
 

 
Banner Number            معيةالجا قم الهويةر

 
B00 

Your Name  Course name, code and section                                                كماس
سيعبة المقرر الدراشو ورقماسم      

 
 

 
Date (yyyy/mm/day) of missed or late academic requirement 

  
 لب األكاديمي الذي تم تفويته أو التأخر عنه)يوم/شهر/سنة( المتط تاريخ 

 

Type of missed or late academic requirement (i.e. class 
attendance, exam, paper, etc.) 

، مقال، )حضور محاضرة، اختبار لب األكاديمي الذي تم تفويته أو التأخر عنهالمتطنوع 
 إلخ.(

 
  

  

  

  

  

 

 

 :بتوقيع هذه االستمارة، أوافق على ما يلي

 .خالل الفصل الدراسي الواحد مقرر دراسييمكنني أن أقدم هذه االستمارة مرتين فقط )أو عدد المرات التي حددها معلمي/معلمتي( لكل  •

 .أيام متواصلة ٣غياب قصير األجل والذي ال تزيد مدته عن ال حالةفي  فقطيمكنني استخدام هذه االستمارة  •

 .تلقائياً عن أي متطلبات أكاديمية تم تفويتها أو تأخيرها خالل غيابيعفواً هذه االستمارة تعطيني ال  •

  .الفردي لمدرس/مدرسة المقرر رأخيرها ستكون وفقاً للتقديي تم تفويتها أو تتأي ترتيبات بديلة للتعويض عن متطلبات المقرر الدراسي ال •

 -Freedom of Information and) الخصوصية.لقانون حرية المعلومات وحماية  سخةهذه الن تخضعوف سو سوف يتم االحتفاظ بنسخة من هذا التصريح •
Protection of Privacy (FOIPOP)) 

الجامعي )وفقاً  تأديبلا خضع للوائحوف أأكون قد ارتكبت خيانة أمانة أكاديمية وسوف ، سعلمعن " خاطئة"معلومات وبيانات شخصية  مع هذا التصريحإذا قدمت  •
 .(Section 7 of Dalhousie’s code of student conduct) .دالهاوزي(جامعة من قواعد سلوك الطالب ل ٧للمادة 

 
Your Signature Today’s Date (yyyy/mm/dd)                                                            توقيعك                              سنة()يوم/شهر/ ماليو ختاري 

 
ن تحقيق أقصى قدر من ضمالذي يالحد الالزم ب وذلك ،يها الطالبي هيئة التدريس في الكلية التي ينتسب إليمن الممكن مشاركة استمارة تصريح غياب الطالب مع مدرسين آخرين باإلضافة إلى أعضاء وإدار

 .الدعم للطالب في استكمال المتطلبات األكاديمية بنجاح


