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منوذج ( )3االعتذار عن مقرر
 -1يعبأ من قِبل الطالب

االسم
املعدل الرتاكمي

الرقم اجلامعي
تاريخ تقديم الطلب

القسم
رقم اجلوال

عدد الساعات املسجلة يف
هذا الفصل قبل احلذف

عدد الساعات املسجلة يف
هذا الفصل بعد احلذف

املرشد االكادميي

أتقدم أنا املوضحة بياناتي أعاله بطلب االعتذار عن املقررات التاليه:
م.

رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

ساعات
املقرر

رقم الشعبه

نسبة الغياب

هل املقرر متزامن مع
مقرر مسجل هذا الفصل

1
2
3
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
إذا كان املقرر املراد االعتذار عنه متطلبا متزاماً مع مقرر آخر فال حيق لي االعتذار عنه إال باالعتذار عن املقررين معا.
االساعات املسجلة بعد االعتذار عن املقررات أعاله أقل من احلد األدنى للعبء الدراسي ( 12ساعه) و ارغب باحلذف لألسباب التاليه
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 -2يعبأ من قِبل املرشد االكادميي و رئيس القسم و شؤون الطالب
املرشد
االكادميي

املرشد
االكادميي

شؤون
الطالب

الطالب استوفى شروط االعتذار

شؤون
الطالب

الطالب مل يستويف شروط االعتذار بسبب
املرشد
االكادميي

شؤون
الطالب

جتاوز عدد املقررات املسموح بها لالعتذار (مقررين)
جتاوز الفرتة احملددة لالعتذار عن مقرر.
سبق االعتذار عن املقرر ملرتني سابقتني
عدد الساعات املسجلة بعد احلذف أقل من احلد األدنى
للعبء الدراسي
أخرى ( )................................................................................
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ضوابط وإجراءات االعتذار عن مقرر
املادة الثالثة عشرة والثالثون من الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية:
ب -جيـوز االنسـحاب بعـذر مـن مقـرر أو أكثـر يف الفصـل الدراسـي وفـق القواعـد التنفيذيـة الـيت يقرها جملس اجلامعة .

أوالً :االنسحاب من مقرر

القاعدة التنفيذية جلامعة القصيم

 1جيوز للطالب بعد موافقة عميـد الكليـة (أو من يفوّضه) االنسحاب من مقرر دراسي أو أكثر خالل مثانية أسابيع من بدء
الدراسة ويرصد له تقدير (ع) أو ( )Wبشرط أن ال يقل عبئة الدراسي عن احلد األدنى.
 .2ال حيق للطالب االنسحاب من مقرر يف حال كونـه من منسـحبا مـن مقـررين يف نفـس الفصل
 .3ال حيق للطالب االنسحاب من مقرر سبق له االنسحاب منه مرتني سابقتني

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 الكرتونياًًً ،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

