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نموذج رقم ( - )2االعتذار عن فصل دراسً
االسم رباعـــي:

الرقم الجامــعي:

رقم الهويـــــــة:

رقم الجـــــــوال:

القســــــــــــــــم:

العام الجامعـــي:

الفصل الدراسي الحالي:

 ............األول

 ............الصيفي

 ............الثاني
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عدد الفصول الدراسية التي سبق للطالب التأجيل/االعتذار عنها:

0

أخر فصل دراسي سبق للطالـــــــب التأجيــــل/االعتـــذار عنه:

.................................
إقرار

أقر أنا الطالب الموقع أدناه بأنني أرغب باالعتذار عن الفصل الدراسي الحالي وذلك بسبب (يتم إرفاق أصل عذر الطالب وسجله األكاديمي)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ضوابط االعتذار عن فصل دراسً
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يجوز للطالب االعتذار بشكل الي عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا اذا تقدم باالعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة
أسابيع حسب التقويم األكاديمي للجامعة ،ما عدا ذلك يقدم طلب االعتذار الى المرشد األكاديمي/رئيس القسم ليعرض على المجالس المعنية.
إذا تقدم الطالب بطلب اع تذار عن فصل دراسي سابق يعرض الطلب على المجالس المعنية بحيث ال يتجاوز الفصل المراد حذفه فصل دراسي واحد
من الفصل المنتظم فيه الطالب و ال يحق له االعتذار عن ذلك الفصل ولديه مادة مرصودة في نفس الفصل.
يتابع الطالب نتيجة طلب االعتذار على البوابة االلكترونية ،وفي حالة عدم الموافقة على الطلب فإن الطالب ملزم بالحضور حسب جدولة.
يرصد للطالب المعتذر تقدير منسحب بعذر(ع )W،في جميع مقررات ذلك الفصل.
يجب على الطالب المعتذر متابعة تسجيله االلي في الفصل التالي وإال عد منقطعا.
تحتسب مدة االعتذار ضمن الفترة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
ال يحق للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من فصلين دراسيين متتاليين ،أو ثالثة فصول غير متتالية طيلة بقائه في الجامعة.
يحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج.

.8
الطالب :أتعهد بصحة جميع البيانات المدونة في النموذج وأقر بالعلم بجميع الضوابط المكتوبة أعاله.
توقيع الطالـب........................................................:

التاريخ:

/

341.... /هـ

خاص بالمرشد االكادٌمً
 الطالب استوفى شروط االعتذار.

 الطالب لم يستوفي شروط االعتذار بسبب
 تجاوز عدد الفصول الدراسية المسموح بها لالعتذار.
 تجاوز الفترة المحددة لالعتذار عن فصل دراسي.
 الطالب اعتذر عن فصليين سابقين متتاليين.
 الطالب سيتجاوز المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج
(نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البرنامج).
 تجاوز شرط الفصل الدراسي السابق(فصل واحد).
 الطالب لديه مقرر مرصود في نفس الفصل.

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

التاريخ:

/

341.... /هـ

التاريخ:

/

341.... /هـ

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

 رفض طلب االعتذار بسبب....................................

رقم قرار مجلس القسم.........:

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

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

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

