
 التأجيل :  

 الطالب المؤجل )  هي الطالبة التي تصدر لها الموافقة على تأجيل دراسة فصل دراسي أو عام دراسي قادم (

  للفصل الدراسي ؟كم مره يحق للطالبة تقديم تأجيل 

 فرص تأجيل . (   3) يحق للطالبة 

  ؟ ضوابطهوماهي  كيف يمكن للطالبة تقديم تأجيل للفصل الدراسي 

o  يمكن للطالبة التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل نهاية األسبوع األول من بدء الدراسة عبر

 .البوابة االلكترونية 

o فصليين دراسيين متتاليين . أو ثالث فصول دراسية غير متتالية التأجيلتتجاوز مدة  اال 

 طيلة فترة 

o . ال يكون ذلك محسوباً ضمن المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج 

 

  تم قبوله ؟ التأجيلكيف تعلم الطالبة ان طلبها لتقديم 

o  يمكن معرفة ذلك من حالة الطلب بالبوابة يكون مقبول أو مرفوض 

o  العام  للطالبة يتحول من منتظم الى مؤجل  .من الوضع 

o . في حال تعذر عليها ذلك يمكنها التوجه لمكتب نافذتي بالكلية 

 

  ؟ ) تأجيل ( للفصل الدراسي ماهي خطوات تقديم 

اختيار نوع الحركة  –ادخال حركات اكاديمية  –) الطلبات االلكترونية من بوابة الطالبة االلكترونية  

 حفظ ( . –التالي  –سبب االعتذار اختيار  –(  تأجيل)

 االعتذار :

 ( ي يقبل اعتذارها عن االستمرار في دراسة فصل أو عام دراسيت) هي الطالبة ال   الطالب المعتذر

  عن فصل دراسي ؟ اعتذاركم مرة يحق للطالبة تقديم 

 فرص  اعتذار عن فصل دراسي .(   3) يحق للطالبة 

   

  اعتذار عن فصل دراسي ؟كيف يتم تقديم  

o  يكون ذلك عبر البوابة االلكترونية 

o . في حال تعذر عليها ذلك يمكنها التوجه لمكتب نافذتي بالكلية 

 

 ماهي ضوابط االعتذار ؟ 

o ي أو الصيفي ويرصد لها يجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار في دراسة الفصل الدراس

( في المقررات المسجلة , وتحتسب المدة المعتذر عنها ضمن المدة الالزمة  تقدير ) ع

 متطلبات التخرج . إلنهاء

أن تتقدم الطالبة بطلب االعتذار قبل بداية االختبارات النهائية بأربعة أو خمسة اسابيع على األقل 

ثر عن مواعيد ويمكن للطالبة لمعرفة تفاصيل أكللفصل الدراسي , واسبوعين للفصل الصيفي . 

 الخاص بجامعة الملك سعود   الدراسي تقويمالانتهاء االعتذار عبر 

o ثالث مرات طيلة بقائها في الجامعة ) وال يحتسب االعتذار تتجاوز عدد مرات االعتذار  اال

 عن الفصل الصيفي ضمن عدد مرات االعتذار (.

o يكون االعتذار عن ثالثة فصول دراسة متتالية . اال 

o  الجامعة او من يفوضه في حال الضرورة القصوى االستثناء من تلك الضوابط مالم ولمدير

 تدخل الطالبة أي اختبار نهائي .



 

 ماهي خطوات االعتذار عن فصل دراسي  ؟ 

o   اختيار  –ادخال حركات اكاديمية  –) الطلبات االلكترونية من بوابة الطالبة االلكترونية

 حفظ ( . –التالي  –ب االعتذار اختيار سب –نوع الحركة )اعتذار ( 

 االعتذار عن مقرر :

 كم مره يحق للطالبة تقديم اعتذار عن مقرر دراسي ؟ 

 فرص اعتذار عن مقرر دراسي طيلة فترة بقائها في الجامعة . (  4 ) يحق للطالبة 

 

 كم مادة يحق للطالبة تقديم اعتذار خال ل الفصل الدراسي الواحد ؟ 

 الفصل الدراسي الواحد تقديم اعتذار عن مادتين كحد اقصى .يحق للطالبة خالل 

 

 كيف يتم تقديم اعتذار عن مقرر دراسي ؟ 

يتم ذلك عبر البوابة االلكترونية للطالبة  على ان يكون ذلك قبل بداية االختبارات النهائية ب اربعة 

 .او خمسة اسابيع للفصل الدراسي , وأسبوعين للفصل الصيفي 

الخاص الدراسي  تقويمالويمكن للطالبة لمعرفة تفاصيل أكثر عن مواعيد انتهاء االعتذار عبر 

 . بجامعة الملك سعود 

 

 كم مدة قبول االعتذار عن مقرر دراسي ؟ 

 يكون ذلك حسب الساعات المسجلة للطالبة  

o  وأكثر فيتم تنفيذه بفترة قصيرة   12ان كانت عدد ساعات الطالبة 

o  ألنه يتم ساعة فيكون بمدة أطول   12ان كان عدد ساعات الطالبة بعد االعتذار أقل من

 القبول والتسجيل .عمادة  لجنة في ه من خالل تنفيذ

 

 كيف تعلم الطالبة بانه تم قبول االعتذار عن مقرر ؟ 

o  عبر خانة الطلب لالعتذار عن حالة الطلب يكون مقبول او مرفوض 

o ة يرصد لها مكان التقدير ) ع ( للمادة المعتذر عنها عبر السجل االكاديمي للطالب 

 

 ماهي خطوات تقديم االعتذار عن مقرر الدراسي ؟ 

 –طلب اعتذار  –اعتذار عن مقرر  –  الطلبات االلكترونية )  عن طريق البوابة االلكترونية للطالبة

 (حفظ  -ثم التالي   –من ثم اختيار المادة المراد االعتذار عنها 

 

 


