
 المملكة العربية السعودية
 ـــــدـجامعــــة الملك خالــ

  الهندســــــــــــةكليـــــــة 

Kingdom of Saudi Arabia 
King Khalid University 
College of Engineering 

 

 فصل دراسياالعتذار عن  - (2نموذج رقم )
ــاالسم رباع  :عيــالرقم الجام ي:ـ

ــ ــرقم الهويـ ـــوال: ة:ــ  رقم الجــــ

ــم: ــــ ــــ ــــ  العام الجامعـــي: القســ

           فيالصي الثاني            ............ ............األول             الفصل الدراسي الحالي:    ............

 0     1     2     3االعتذار عنها:      للطالب التأجيل/التي سبق  الفصول الدراسيةعدد 

ــــل/االعتـــذار عنه:  .................................       أخر فصل دراسي سبق للطالـــــــب التأجي

 إقرار

 ي(له األكاديمالب وسج)يتم إرفاق أصل عذر الط الفصل الدراسي الحالي وذلك بسبب عن باالعتذارأقر أنا الطالب الموقع أدناه بأنني أرغب 

............................................................................................................................................................. 

 فصل دراسيضوابط االعتذار عن 

ئية تبارات النهاداية االخ، وذلك قبل بباالعتذارتقدم  إذالي عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا، ا  يجوز للطالب االعتذار بشكل  .1

 .المعنيةلس على المجا الى المرشد األكاديمي/رئيس القسم ليعرض االعتذاركاديمي للجامعة، ما عدا ذلك يقدم طلب األأسابيع حسب التقويم  ةخمسب
االعتذار الى  يقدم طلبام، داد العفي حالة تقدم الطالب لالعتذار بعد أخر يوم في المدة المقررة لالعتذار وحتى قبل بدء االختبارات النهائية لمواد اإلع .2

 .فيذالتسجيل للتنوة القبول ، ترفع الكلية لعماد)القسم/الكلية( وفي الموافقة على الطلبالمعنية المرشد األكاديمي/رئيس القسم ليعرض على المجالس 
 إذا تقدم الطالب بعد بدء االختبارات النهائية فعلى الكلية الرفع للجنة الدائمة للشؤون الطالبية. .3
 ال يحق للطالب االعتذار عن الفصل ولديه مادة مرصودة في نفس الفصل. .4
 ( في جميع مقررات ذلك الفصل.W، ع)يرصد للطالب المعتذر تقدير منسحب بعذر  .5
 ة.ال يحق للطالب التأجيل واالعتذار أكثر من فصلين دراسيين متتاليين، أو ثالثة فصول غير متتالية طيلة بقائه في الجامع .6
 ك.األكاديمية استثناء بعض الكليات من ذل ال يحق للطالب المستجد االعتذار عن فصل دراسي إال بعد مضي عام دراسي، وللجنة .7
صل ف ار عنهاالعتذإذا تقدم الطالب بطلب اعتذار عن فصل دراسي سابق يعرض الطلب على المجالس المعنية بحيث ال يتجاوز الفصل المراد  .8

 .، واستيفاؤه لشروط االعتذاردراسي واحد من الفصل المنتظم فيه الطالب
 .ولهر حسب جدملزم بالحضوعلى البوابة االلكترونية، وفي حالة عدم الموافقة على الطلب فإن الطالب  ذاراالعتيتابع الطالب نتيجة طلب  .9

 ال عد منقطعا.إلي في الفصل التالي واال   تسجيلهيجب على الطالب المعتذر متابعة  .10
 تحتسب مدة االعتذار ضمن الفترة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج. .11
 بنسخة من هذا النموذج.يحق للطالب االحتفاظ  .12

 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 

             ر.المسموح بها لالعتذا الفصول الدراسيةتجاوز عدد 

            فصل دراسيار عن ذتجاوز الفترة المحددة لالعت. 

             عن فصليين سابقين متتاليين اعتذرالطالب. 

             لتخرجسيتجاوز المدة الالزمة إلنهاء متطلبات االطالب 
 .(نامج)نصف المدة المقررة لتخرجه عالوة على مدة البر              

             فصل واحد(.)السابق تجاوز شرط الفصل الدراسي 

            .الطالب لديه مقرر مرصود في نفس الفصل 

 ................................................ 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 القس13على المادة )بناء قرار مجلس القسم: 

  عن الفصل الدراسي االعتذارالموافقة على ...........                          بسبب....... االعتذاررفض طلب............................. 

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

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

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


