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 طلب اختبار نهائي بديلضوابط 

الى مجلس  ره يحيل العذرالذي بدووالمرشد األكاديمي قبل بداية الفصل الدراسي التالي بواسطة الطالب أو من ينوب عنه  يتقدم الطالب المتغيب عن االختبار النهائي بعذره الى .1
 القسم.

من بداية  تجاوز اسبوعينيبما ال  ديلفي حال عدم قبول العذر من قبل مجلس الكلية فيجب إبالغ الطالب بذلك رسمياً، وفي حال االقتناع بالعذر، يكلف القسم بعقد االختبار الب .2
 الفصل.

الجة معيتاح للطالب والدراسي  البديل له على البرنامج األكاديمي في مده أقصاها نهاية األسبوع الثاني من الفصل االختبارتدخل درجات الطالب الذي تم الموافقة على عقد  .3
 التسجيل.

 لتسجيل.اتعذر معالجة  جيله، معل الدراسي تقوم عمادة القبول والتسجيل بتعديل الدرجة، وحذف المقرر من تسعند وصول نتيجة االختبار البديل بداية االسبوع الثالث من الفص .4
 يجوز عقد االختبار البديل أثناء فترة االختبارات النهائية إذا تم تقديم العذر مبكراً، وتمت الموافقة عليه. .5
 % بعمل اختبار بديل.50عن  ال يسمح للطالب المحروم والذي تجاوزت نسبة غيابه بالمقرر .6
وع الذي ن نهاية األسببأن يكو والمحدد أخر موعد له )في حال تقدم الطالب بالعذر خالل سبعة أيام من تاريخ االختبار الفصلي إذا كانت فترة العذر تشتمل على اختبار فصلي .7

 للطالب.يتم إعادة االختبار الفصلي  ،(يسبق االختبارات النهائية لمواد اإلعداد العام
 البديلة عن االختبارات النهائية تشمل:  تعذار المقبولة لالختبارااأل .8

" أو "خطاب رير مراجعةبإجازة مرضية" أو "تق قبول "تقرير، وال يتم ، أو من مستشفى حكوميعليه من الخدمات الطبية بالجامعة ا  مصدق -خاص بالطالب -تقرير طبي 1.8
 .إفادة" أو "تقرير من قسم الطوارئ"

 .ويقدم أصل العذر مع الصورة لالطالع البنت( –االبن  -األخت  -األخ  –األم  -وفاة أحد أفراد العائلة من الدرجة األولى )األب  2.8

 .مألكاديمي/القسمرشد الاالى  حادث مروري نتج عنه إصابات تمنع الحركة، ويجب على الطالب إيصال التقرير الطبي الالزم بواسطة أحد األقارب بعد االختبار مباشرة 3.8

 .وقف فيهاأمن الجهة التي  ينتمي إليها التيبخطاب من الجهة التي أوقف فيها موجه إلى كليته  الجامعةغ الاإليقاف أو السجن، وعلى الطالب طلب إب 4.8
 مواعيد مثبتة من جهات رسمية )جلسات محاكم مصدقة من أحد القضاة أو كتاب العدل، أو مواعيد لمستشفيات خارج المنطقة، وغيرها( 5.8

بواسطة وحدة  ه الحاالتوتقدر هذمثل العنف األسري، مشاكل النقل، األعراض الصحية التي ال يوجد لها تقارير طبية،  الظروف الشخصية واألسرية القاهرة والطارئة 6.8
 .مجلسي القسم والكليةو التوجيه واإلرشاد

 .تقديم الطلب ال يعني قبوله، يجب على الطالب المتابعة مع القسم المعني واستاذ المقرر لمعرفة نتيجة الطلب .9
 يحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج. .10

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

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

 خاص بالمرشد االكاديمي

  طلب اختبار بديلشروط  استوفىالطالب   بسبب طلب اختبار بديلالطالب لم يستوفي شروط 

             الفترة المحددة لتقديم طلب اختبار بديلتجاوز. 

            ار المنصوص عليهاعذر الطالب ليس ضمن االعذ. 

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

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

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

 لقسما( من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما، قرر مجلس 12و 11بناء على المادة )قرار مجلس القسم: 

  للطالب                         عقد اختبار بديل الموافقة على  بسبب....... عقد اختبار بديل للطالبرفض طلب............................. 

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

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

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


