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أقر بأن مجيع البيانات اعاله صحيحه
أقر بأنه مت االطالع على الضوابط والشروط وعليه أرغب بتقديم هذا الطلب
تسليمي هذا الطلب لشؤون الطالب ال يعين بالضرورة املوافقة عليه وعلي االستمرار يف حضور احملاضرات بانتظام حلني تنفيذ الطلب
أقر انه جيب علي متابعة التسجيل االلي يف الفصل التالي وإال أعد منقطعا
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الطالب

جتاوز عدد الفصول الدراسية املسموح بها لالعتذار
جتاوز الفرتة احملددة لالعتذار عن فصل دراسي.
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ال دراسيًا (بعد بدء الدراسة) وحيتسب ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج
االعتذار :إيقاف الطالب دراسته فص ً

ضوابط وإجراءات االعتذار عن الفصل الدراسي
املادة الثالثة عشرة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية:
أ -جيوز للطالب االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصـل در اسـي دون أن يعـد راسـباً إذ ا تقـدم بعـذر
مقبــول لــدى اجلهــة الــيت حيددها جملــس اجلامعــة وذ لــك خــالل فــرتة زمنيــة حتــددها القواعــد التنفيذيــة الــيت يقرهــا جملــس اجلامعة
ويرصــد للطالــب تقــدير (ع) أو (  ) Wوحيتسب هذا الفصل من املدّة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.

القاعدة التنفيذية جلامعة القصيم
أوالً :االعتذار عن الفصل
 1جيوز للطالب بعد موافقة عميـد الكليـة (أو مرن يفوّضه) االعتـذار عـن االسـتمرا ر يف دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا إذا
أنهى إجراءات االعتذار يف الفرتة النظامية .
 .2متتــد الفــرتة النظاميــة لالعتــذار عــن الفصــل ا لدراســي إىل مــا قبــل االختبــارات النهائية بأربعة أسابيع حسب التقويم
األكادميي للجامعة .
 .3الكليات اليت تطبق نظام الدراسة السنوي متتد الفرتة النظامية فيها لالعتذار عن الدراســة إىل مــا قبــل االختبـــارات النهائيــة ب
مثانيــة أســـابيع حســب التقــويم األ كـــادميي للجامعة.
 .4يرصد للطالب تقدير (ع) أو( ) Wوحتتسب هذا الفصل (أو السنة) من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
 .5جيب أال تتجـاوز فصـول االعتـذار فصـلني دراسـيني طيلـة دراسـة الطالـب اجلامعيـة أمـا طـالب الكليـات الـيت تطبـق نظـام السـنة
الدرا سـية فـال جيـوز االعتـذار إال لسـنة واحـدة فقــط .وللجنــة الدائمــة ملشــكالت الطــالب األكادمييــة بنــاءً علــى توصــية جملــس
الكليــة االستثناء من ذلك ملرة واحدة كحد أقصى.
 .6جيب على الطالب املعتذر التسجيل للفصل الذي يليه وإال اعترب منقطعاً.
 .7ال ينظـر بطلـب االعتـذار للطالـب إذا دخـل اال ختبـار النهـائي يف أحـد املقـرر ات ومت احتساب املعدل

القاعدة التنفيذية لكلية اهلندسة بعنيزة
املادة الرابعة :االنسحاب من مقرر واالعتذار عن فصل دراسي.
•

جيوز للطالب االعتذار عن الفصل وفق الفرتة النظامية لالعتذار حسب التقويم األكادميي جلامعة القصيم بعد
موافقة العميد أو من ينوبه ويرصد للطالب (ع) تقديراً للمواد .كما حيق للطالب االعتذار عن أي مقرر خالل 8
أسابيع من بدء الدراسة بعد موافقة العميد أو من ينوبه على أن أال يقل العبء الدراسي عن احلد األدنى للعبء
الدراسي  12ساعة ويف حالة وجود ظروف قهرية للطالب فإن الطلب حيال إىل جلنة املشاكل الطالبية بالكلية أو
إىل سعادة عميد الكلية أو من يفوضه للتوصية حول املوضوع ،ثم يُحال الطلب إىل جلنة املشاكل الطالبية
باجلامعة لدراسة الطلب بعد توصية الكلية .ينبغي أن يُرفق اآلتي إىل جلنة املشاكل الطالبية باجلامعة:
• طلب الطالب موضحا به مربر حذف املقرر.
• رأي الكلية الصريح.
• كل ما يثبت مربرات الطالب .
• أن يكون تقديم الطلب خالل الفرتة النظامية.
• أن يقتصر احلذف على مقرر واحد.
• يلزم تعبئة منوذج االعتذار عن مقرر أو اعتذار عن فصل وتسليمه إىل شؤون الطالب مكتمالً خالل أسبوع من
تاريخ التقديم الكرتونياًً ،ويف حالة تأخري تسليم النموذج سريفض الطلب مباشرة .يلزم التقديم يدوياً لطالب
املنح بعد تعبئة النموذج وتسليمه لوكيل الكلية للشؤون التعليمية .يف الرسم التوضيحي أدناه تبيان لعملية
إجراء تقديم منوذج االنسحاب من مقرر أو االعتذار عن فصل

