
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 7من  1الصفحة 
 

                                               F052-0130رمز النموذج:                                                                                                                      الحضور واالنصراف                           نموذج                      

 هـ1440الثاني  اإلصدار األول ربيع 

 هـ14378اإلصدار األول رمضان 

-F54                                                      هـ14370 رمضاناإلصدار األول 

 

 

 يعبأ من قبل مشرف/ ـة جهة التدرب.. ❖

 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 مالحظات مشرفة جهة التدريب
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

األسبوع 

 األول

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 الثاني

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 الثالث

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 التوقيع: المسمى الوظيفي: مشرف/ـة جهة التدريب:

 التدريبختم جهة 

  الرقم الجامعي  اسم الطالبة
  رمزه  التخصص  الكلية

  إدارة التدريب  جهة التدريب
.. تاريخ بداية التدريب .. . .. ../. .. . .. .. ./. .. .. .. . .. التدريبتاريخ نهاية  هـ14. .. . .. ../. .. . .. .. ./. .. .. .. .  هـ14.
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 التوقيع: الوظيفي:المسمى  مشرف/ـة جهة التدريب:
 ختم جهة التدريب

 

 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 جهة التدريب مشرفةمالحظات 
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

األسبوع 

 الرابع

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 الخامس

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 السادس

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 السابع

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس
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 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 مالحظات مشرفة جهة التدريب
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

األسبوع 

 الثامن

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

  األسبوع

 التاسع

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 العاشر

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 الحادي عشر

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 

 ختم جهة التدريب
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 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 مالحظات مشرفة جهة التدريب
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

األسبوع 

 الثاني عشر

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

  األسبوع

 الثالث عشر

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 الرابع عشر

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

الخامس 

 عشر

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 ختم جهة التدريب
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 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 مالحظات مشرفة جهة التدريب
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

األسبوع 

 السادس

 عشر

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

  األسبوع

 عشر السابع

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 عشر الثامن

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

 عشر التاسع

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 ختم جهة التدريب
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 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 مالحظات مشرفة جهة التدريب
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

األسبوع 

 العشرون

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

  األسبوع

الواحد 

 العشرونو

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

ي الثان

 والعشرون

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 األسبوع

الثالث 

 والعشرون

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 ختم جهة التدريب
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 التاريخ اليوم األسبوع
 االنصراف الحضور

 مالحظات مشرفة جهة التدريب
 التوقيع الوقت التوقيع الوقت

 األسبوع 

الرابع 

 العشرون

 

       األحد

       االثنين

       الثالثاء

       األربعاء

       الخميس

 

 ختم جهة التدريب

 

 


