
 
                  

    

 4من  1الصفحة 
 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1437 األوىل مجادى

 F052-0130رمز النموذج:                                                                      احلضور واالنصراف  منوذج                             

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

                                               وحدة التدريب امليداني

 
 

 
 ..يعبأ من قبل مشرف/ ـة جهة التدرب 

 التاريخ اليوم سبوعاأل

مالحظات مشرفة جهة  االنصراف احلضور

 التوقيع الوقت التوقيع الوقت التدريب

 األسبوع

 األول

 

       حداأل

       االثنني

       الثالثاء

       ربعاءاأل

       اخلميس

 األسبوع

 الثاني

 

       حداأل

       االثنني

       الثالثاء

       ربعاءاأل

       اخلميس

 األسبوع

 الثالث

       حداأل

       االثنني

       الثالثاء

       ربعاءاأل

       اخلميس

 
 مشرف/ـة جهة التدريب:

 
 التوقيع: المسمى الوظيفي:

 

 ختم جهة التدريب 

 

  الرقم اجلامعي  اسم الطالبة

  رمزه  التخصص  الكلية

  التدريب إدارة  جهة التدريب

تاريخ بداية 

 التدريب
 هـ14........./........./......... تاريخ نهاية التدريب هـ14........./........./.........



 
                  

    

 4من  2الصفحة 
 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1437 األوىل مجادى

 F052-0130رمز النموذج:                                                                      احلضور واالنصراف  منوذج                             

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

                                               وحدة التدريب امليداني

 
 

 التاريخ اليوم األسبوع

مالحظات مشرفة جهة  االنصراف احلضور

 التوقيع الوقت التوقيع الوقت التدريب

األسبوع 

 الرابع

 

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

 اخلامس

 

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

 السادس

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

 السابع

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 
 مشرف/ـة جهة التدريب:

 
 التوقيع: المسمى الوظيفي:

 التدريبختم جهة 

 



 
                  

    

 4من  3الصفحة 
 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1437 األوىل مجادى

 F052-0130رمز النموذج:                                                                      احلضور واالنصراف  منوذج                             

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

                                               وحدة التدريب امليداني

 

 التاريخ اليوم األسبوع

مالحظات مشرفة جهة  االنصراف احلضور

 التوقيع الوقت التوقيع الوقت التدريب

األسبوع 

 الثامن

 

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

  األسبوع

 التاسع

 

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

 العاشر

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

احلادي 

 عشر

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 

 

 ختم جهة التدريب

 

 



 
                  

    

 4من  4الصفحة 
 

                                                 

                  اإلصدار األول

 هـ1437 األوىل مجادى

 F052-0130رمز النموذج:                                                                      احلضور واالنصراف  منوذج                             

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية 

                                               وحدة التدريب امليداني

 

 التاريخ اليوم األسبوع

مالحظات مشرفة جهة  االنصراف احلضور

 التوقيع الوقت التوقيع الوقت التدريب

األسبوع 

 الثاني عشر

 

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

  األسبوع

 الثالث عشر

 

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

 الرابع عشر

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 األسبوع

اخلامس 

 عشر

       األحد

       االثنني

       الثالثاء

       األربعاء

       اخلميس

 ختم جهة التدريب


