
 

 جامعة امللك سعود
 وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  عمادة الدراسات العليا
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 DGS_SAU                                                                                                                                                                           (                      هـ2/11/1341) 1إصدار رقم 

  االعتذار عن )مقرر دراسي واحد فقط(منوذج 
 "الضوابط"

لطلبة الدراسات العليا لالعتذار  ه بشأن املوافقة على إاتحة الفرصة57/7/5341ه املنعقدة بتاريخ 5341/5341( للعام اجلامعي 7اجلامعة جبلسته ) بناء على قرار جملس
 حسب الضوابط التالية: عن مقرر واحد خالل الفصل الدراسي الواحد يف حال وجود ظروف يقتنع هبا جملس القسم وعمادة الدراسات العليا

 يقل عدد الوحدات املسجلة للطالب بعد اعاعتذار عن أعا  ق للطالب التقدم بطلب اعاعتذار عن مقرر واحد خالل الفصل الدراسي بشر  حي 
 وحدات دراسية. 1

 تتجاوز عدد مرات اعاعتذار عن مقرر عن مرتني كحد أقصى خالل املرحلة الدراسية. أعاب جي 
 ارصد للطالب تقدير "ع" وما يناظرهي "W ".وعا تدخل يف احتساب معدله الفصلي او الرتاكمي 
 حي ق للطالب اعاعتذار عن ا  مقرر تمميلي.عا  
 سابيع.قبل اعاختبارات النهائية خبمسة أ خر موعد لتقدمي طلب اعاعتذار عن مقررأ 

 ( :يف حال اعاعتذار عن مقرر عا يلزم القسم بتقدمي املقرر يف الفصل الذ  يليهمالحظة) 
 

 احملرتم                                              ......................................... :رئيس قسمسعادة 
 السالم عليمم ورمحة هللا وبركاته...

 )يرف ق ما يثبت ذلك( وذلك لألسباب التالية: حسب البياانت ادانه أفيد سعادتمم أبنين أرغب ابعاعتذار عن مقرر
............................................................................................................................................

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

  امعيــــــــــاجل مــــــــــــالرق  بـــــــــالـــــــــــم الطــــــــــــــسا

  سمــــــــــــــــــــــــــــالق  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلي

 الثاين o األول o الفصـــــــل الدراســـــــــي ه13/......13....... عيــــــــــــــامــــــــــــــام اجلـــــــــــــالع

  مرات االعتذار عن مقرر عدد  عدد الساعات املسجلة يف الفصل

 ه53التاريخ:    /        /                                                          .....................................................................................................................: توقيع الطالب
 يرغب الطالب االعتذار عنه()املقرر الذي 

 الشعبة ساعات املقرر اسم املقرر رقم املقرر ورمزه
    

 
 

 

 عدم املوافقة o املوافقة o ه 53( املنعقدة بتاريخ      /        /              أوصى جملس القسم جبلسته )  
 

 )اخلتم(  ..............................................................................................: التوقيع ............................................................................................. :رئيس القسم
 

 )الستخدام عمادة الدراسات العليا(
 

 عا تنطب ق الضوابط o تنطب ق الضوابط o :وحدة الشؤون الطالبيةمت مراجعة الطلب من قبل 
 ...................................................................................................................................................: التوقيع   .................................................................................................................................... :االسم

 

 عدم املوافقة o املوافقة o :اعتماد وكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون األكادميية
 ...................................................................................................................................................: التوقيع   .................................................................................................................................... :االسم

 وحدة الشؤون الطالبية( –)يسلم النموذج إىل عمادة الدراسات العليا 
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