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نموذج رقم ( - )1االعتذار عن مقرر
االسم رباعـــً:

الرقم الجامــعً:

رقم الهوٌـــــــة:

رقم الجـــــــوال:

القســــــــــــــــم:

الفصل الدراسً:

المعدل الفصلً:

المعدل التراكمً:

عدد المقررات التً سبق االعتذار عنها:

0

1

عدد الساعات المسجلة فً الفصل:

2
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بٌانات المقرر/المقررات
رقم االسبوع

رمز المقرر

اسم المقرر

عدد الوحدات

رقم الشعبة

نسبة الغٌاب

سبب االعتذار

ضوابط االعتذار عن مقرر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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ٌجوز للطالب االعتذار عن مقرر واحد فقط بشكل الً.
ٌحق للطالب تقدٌم االعتذار بعد انتهاء الفترة المحددة الكترونٌا ،وذلك بتقدٌم طلب اعتذار عن مقرر الى المرشد األكادٌمً الذي ٌقوم بدوره
بعرضه على المجالس المعنٌة لدراسته.
ٌمكن للطالب االعتذار عن مقررٌن فقط فً الفصل الواحد وبما ال ٌتجاوز  4مقررات دراسٌة كحد أقصى طٌلة بقائه فً الجامعة.
ال ٌجوز االعتذار عن مقرر أكثر من مرة خالل دراسة الطالب بالجامعة.
ال ٌحق للطالب االعتذار عن مقرر ما فً فصول ماضٌة تتجاوز فصل دراسً واحد للفصل المنتظم به الطالب ،كما ال ٌحق له االعتذار عن
مقرر تم رصد درجته ،وٌكون االعتذار فقط لما رصد له (ح) أو (غ).
ٌجب أن ال ٌقل الحد االدنى للوحدات المسجلة للطالب بعد االعتذار عن  12وحدة دراسٌة.
تعبئة النموذج ال ٌعنى الموافقة على الطلب المقدم ،وٌجب على الطالب االنتظام فً الدراسة ومتابعة الطلب على البوابة االلكترونٌة.
ٌرصد للطالب تقدٌر (ع) أو ( )Wفً مقرر/مقررات االعتذار.
ٌحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج.

.9
الطالب :أتعهد بصحة جمٌع البٌانات المدونة فً النموذج وأقر بالعلم بجمٌع الضوابط المكتوبة أعاله.
توقٌع الطالـب........................................................:

التارٌخ:

/

141.... /هـ

خاص بالمرشد االكادٌمً
 الطالب استوفى شروط االعتذار.

 الطالب لم ٌستوفً شروط االعتذار بسبب
 تجاوز عدد المقررات المسموح بها لالعتذار.
 سبق االعتذار عن المقرر فً الفصل الدراسً........
 تجاوز الفترة المحددة لالعتذار عن مقرر.
 المقرر تم رصد درجته فً الفصل الدراسً السابق.
 عدد الساعات المسجلة سٌقل عن الحد االدنى.

اسم المرشـــــــــــد................................................ :
توقٌع المرشــــــــد................................................ :
رأي رئٌس القســم :للعرض على مجلس القسم

التارٌخ:

/

141.... /هـ

التارٌخ:

/

141.... /هـ

قرار مجلس القسم :بناء على المادة ( )13من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما ،قرر مجلس القسم
 الموافقة على طلب االعتذار عن المقرر
رقم مجلس القسم...............:

 رفض طلب االعتذار عن المقرر بسبب .........................

رقم قرار مجلس القسم.........:

تارٌخ مجلس القسم...................................................... :

اسم رئٌس القســـم................................................... :

توقٌع رئٌس القسم....................................................... :

