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 االعتذار عن مقرر - (1نموذج رقم )
ــاالسم رباع  :عيــالرقم الجام ي:ـ

ــ ــرقم الهويـ ـــوال: ة:ــ  رقم الجــــ

ـــــ ــــ  الفصل الدراسي: ـم:ــــالقســ

 عدد الساعات المسجلة في الفصل: المعدل التراكمي: المعدل الفصلي:

 0     1     2     3عدد المقررات التي سبق االعتذار عنها:      

 بيانات المقرر/المقررات

 سبب االعتذار نسبة الغياب رقم الشعبة عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر رقم االسبوع

       

       

 ضوابط االعتذار عن مقرر

 .ديمي للجامعةيم األكابثالثة أسابيع حسب التقو، وذلك قبل بداية االختبارات النهائية لياالعتذار عن مقرر واحد فقط بشكل ا   يجوز للطالب .1
دوره الذي يقوم ب كاديمييحق للطالب تقديم االعتذار بعد انتهاء الفترة المحددة الكترونيا، وذلك بتقديم طلب اعتذار عن مقرر الى المرشد األ .2

 بعرضه على المجالس المعنية لدراسته.
 ة.في الجامع بقائهأقصى طيلة كحد مقررات دراسية  4وبما ال يتجاوز ، الدراسي في الفصل أكثر أو مقررعن  االعتذار يجوز .3

 .ات االعتذار( في مقرر/مقررWيرصد للطالب تقدير )ع( أو )، وال يجوز االعتذار عن مقرر أكثر من مرة خالل دراسة الطالب بالجامعة .4
 وحدة دراسية. 12يجب أال يقل الحد االدنى للوحدات المسجلة للطالب بعد االعتذار عن  .5
 يمكن للطالب االعتذار عن مقرر في فصل سابق )بأثر رجعي( وفق الشروط التالية: .6

 .)ال يحق للطالب االعتذار عن مقرر تم رصد درجته، ويكون االعتذار فقط لما رصد له )ح( أو )غ 

  المنتظم به الطالب.ال يحق للطالب االعتذار عن مقرر ما في فصول ماضية تتجاوز فصل دراسي واحد للفصل 
 عن طالب منأن يكون تقديم الطلب للمقرر المراد االعتذار عنه في الفصل الدراسي التالي لذلك المقرر مباشرة حتى لو كان ال ً قطعا

 الدراسة أو مطوياً قيده.
  ي.أثر رجعاالعتذار بأن تكون شروط االعتذار عن المقرر منطبقة على الطالب في ذلك الفصل، وأن يكون للطالب رصيد يمكنه من 

 لكترونية.ابة االتعبئة النموذج ال يعنى الموافقة على الطلب المقدم، ويجب على الطالب االنتظام في الدراسة ومتابعة الطلب على البو .7

 يحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج. .8

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

 هـ143التاريخ:     /      /   .... ..............توقيع الطالـب:..........................................

 خاص بالمرشد االكاديمي

  شروط االعتذار. استوفىالطالب  الطالب لم يستوفي شروط االعتذار بسبب 

            .تجاوز عدد المقررات المسموح بها لالعتذار 

            ......سبق االعتذار عن المقرر في الفصل الدراسي.. 

            .تجاوز الفترة المحددة لالعتذار عن مقرر 

            .المقرر تم رصد درجته في الفصل الدراسي السابق 

            .عدد الساعات المسجلة سيقل عن الحد االدنى 

 ................................................ ـد:ـــــــــاسم المرشـ
 هـ143التاريخ:     /      /   ....

 ................................................ د:ــــــــتوقيع المرش

 هـ143التاريخ:     /      /   .... للعرض على مجلس القسم رأي رئيس القســم:

 م( من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما، قرر مجلس القس13بناء على المادة )قرار مجلس القسم: 

  عن المقرر                              االعتذارطلب الموافقة على          بب عن المقرر بس االعتذاررفض طلب......................... 

 ......................................................تاريخ مجلس القسم:  .........رقم قرار مجلس القسم: ...............رقم مجلس القسم:

 ....................................................... توقيع رئيس القسم: ................................................... م:ـــرئيس القس اسم

 30/12/1439 تم التعديل وفق الالئحة الجديدة للدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية في جامعة الملك خالد بتاريخ


