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 االعتذار عن فصل دراسي

يتم االعتذار عن طريق البوابة  االلكترونية ويحق للطالبة االعتذار عن فصلين دراسيين 

 متتالين أو ثالثة فصول منفصلة

 تتابع الطالبة الحالة عن طريق البوابة وتلتزم بحضور المحاضرات حتى  يتم التنفيذ

 

 

 

 

 

 :مالحظة

االعتذار عن فصل دراسي يحتسب ضمن مدة الدراسة النظامية. 

التأجيل عن الدراسة ال يحتسب ضمن مدة الدراسة النظامية. 

  تفتح بوابة االعتذار  في االسبوع  الرابع من  الدراسة وتستمر الى قبل االمتحانات

 النهائية بخمسة اسابيع
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 التأجيل

  يجوز للطالبة التقدم بطلب تأجيل الدراسة قبل بداية الفصل الدراس ي أو قبلل هاايلة ابسلبو

ابول مللب بللدد الدراسللة  تللا ا  تتجللاوز مللدل التأجيللل مصللليي  راسللييي متتللالييي أو    للة مصللول 

 . راسية غير متتالية

تحسب مدل التأجيل ضمب املدل ا زمة إلهااد متطلبات التخرج  . 

يتم صرف مكامأل للطالبة املؤجلة  . 

تا الطالبة القيام بعملية التأجيل  ب طريق البوابة ا لكترونية  
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االتجاة لمكتب شئون الطالبات بالكلية، وتعبئة نموذج اختبار بديل في حالة وجود 

 تقرير طبي أو ظروف خاصة

 ُيرفع بخطاب رسمي الى عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية مع المرفقات

 امتحان بديل

 ٌيعرض على لجنة الشئون االكاديمية للبت في الحاالت الطالبية

على الطالبة مراجعة مكتب شئون الطالبات للتأكد وذلك بعد اسبوعين من تقديم 

 الطلب
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 ا نذار ا ول 

اسابيع مب بدد  5ُيرمع بعد 
الدراسة للطالبة التي تجاوزت 

%25نسبة غياباا   

ٌيرمع بقائمة وبتم الحرماي للجنة الشئووي 
 ا كا يمية للبت في الحا ت الط بية

يعلب  ب اسماد الطالبات املحرومات في لوحة 
 ا   نات بالكلية و ير حساب الكلية بتويتر

(الحرماي)ا نذار الثاني   

 نسبة الغياب
 

ُيرمع قبل مو د ا متحانات 
الناائيةتجاوزت نسبة غياباا 

50%  
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 اعالم للطالبات الالتي تجاوزن المدة النظامية

 حصر الطالبات وعمل نموذج لهن

 ضعف المدة

 ٌيرفع للجنة الشئون االكاديمية لمناقشة الحاالت الطالبية

على الطالبة مراجعة مكتب شئون الطالبات للتأكد وذلك بعد اسبوعين من تقديم 

 الطلب
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 سللللللللللا ة ( 12)الحللللللللللد اب نلللللللللل  للعللللللللللبد الدراسلللللللللل ي
سللللللا ة  راسللللللية بمللللللا ( 21) راسللللللية والحللللللد اب تللللللا 

 .يتناسب مع معدل الطالبة  التراكمي

 يلللللتم التللللللجيل للطالبلللللات كليلللللا قبلللللل بدايلللللة كلللللل
 .مصل  راس ي حسب الخطة املثالية

 يمكب للطالبة تعديل تلجيلها بإضلامة وحلذف
مقلللللللللللللررات وللللللللللللل ل ابسلللللللللللللبو  ابول ملللللللللللللب الفصلللللللللللللل 

 .الدراس ي

 املللللللوا  الحللللللرل وا وتياريللللللة يجللللللب  تللللللا الطالبللللللة
 حيلللللللا يتعللللللذر تللللللللجيلها أليللللللا ملللللللب 

ت
تلللللللجيلها يللللللدويا

 .النظام

 دم وجو  تعارض في الجدول . 

 أي يكللللللللوي املقللللللللرر ضللللللللمب الخطللللللللة الدراسللللللللية أو
 .املقررات ا وتيارية أو الحرل املعتمدل إي وجدت 

 تومر مقا د في الشعبة املطلوبة. 

 دم وجو  متطلب سابق . 

دم اضامة مقرر سبق اجتيازه . 

  لللللدم اضلللللامة مقلللللرر يتجلللللاوز الطالبلللللة تللللللجيل 
العللللد  الكتللللي لسللللا ات الخطللللة الدراسللللية   وملللللدير 

 .الجامعة أو مب يفوض  ا ستثناد مب ذلك

 للللللللدم تجللللللللاوز الحللللللللد اب تللللللللا للعللللللللبد الدراسلللللللل ي 
 للمعلللللللدل التراكملللللللي 

ت
املسلللللللموت بللللللل  للتللللللللجيل ومقلللللللا

 . للطالب

 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 المعدل

عدد 

 الساعات
14 15 16 17 18 19 20 

 شروط ا ضامة
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  للللب طريللللق 1.
ت
يتقللللدم الطالللللب للتحويللللل إلكترونيللللا

بوابة النظام ابكلا يمي  فلي  ودمة التحويل  بر
املوا يد املعلنة مب قبل  ما ل شلؤوي القبلول 

 .والتلجيل
يمكلللللللب للطاللللللللب متابعلللللللة الطللللللللب والتأكلللللللد ملللللللب 2.

املوامقلللة  تلللا تحويلللل  ملللب وللل ل بوابلللة النظلللام 
 .ابكا يمي

  

. 
تملقققطمل ققلل   قق ل شققط التحوحل قق  تحقيقق 1.

 .تحك ية
تأديقققققققققةلتالويقققققققققبعت لتح ققققققققق ل  ققققققققق    بل  ققققققققق ل2.

 .تحوخصصب 
 لتفقققةل لي ققةلتحك يققةلويققالتحل قق لتح بحيققةل3.

  قققققققدلتحوألقققققققدل قققققققللتحقققققققق لشقققققققط ال   ققققققق ل
 .تحك ية

  

  

 شروط التحويل

مب تخصص إلا تخصص كور   اول الكلية ومق الضوابط التي يضعها مجلس الكلية يتات للطالب تقديم طلب التحويل  

وتسلليم  ( النملاذج اإللكترونيلة الخاصلة بلالط ب)يتقدم ط ب املنح بطلب التحويلل ملب ول ل تعبئلة نملوذج التحويلل 

 لمللللا أي تحويللللل طلللل ب امللللللنح يخضللللع لشللللروط إضللللامية تحلللللد  ا  مللللا ل شللللؤوي القبلللللول . للكليللللة املللللرا  التحويللللل إل الللللا

 .والتلجيل  وذلك ملرا ال نسبة توزيع ط ب املنح بالتخصصات املختلفة

 إجرادات التحويل

 مالحظة
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  للللب طريللللق 1.
ت
يتقللللدم الطالللللب للتحويللللل إلكترونيللللا

بوابللللللللللللللللللللة النظللللللللللللللللللللام  ودمللللللللللللللللللللة التحويللللللللللللللللللللل  بللللللللللللللللللللر
ولللللللل ل املوا يللللللللد املعلنللللللللة مللللللللب قبللللللللل  ابكللللللللا يمي

 . ما ل شؤوي القبول والتلجيل
يمكلللللللب للطاللللللللب متابعلللللللة الطللللللللب والتأكلللللللد ملللللللب 2.

املوامقلللة  تلللا تحويلللل  ملللب وللل ل بوابلللة النظلللام 
 ابكا يمي

  

. 
لوقققققققلل1.

 
يوققققققققدبلتح بحقققققققرلح وحل ققققققق ل ح     يقققققققب

بلتبققققةلتح  ققققببل  ط قققق للد ققققةلتحوحل قققق لو قققق 
تألكققققققبدي  مللاققققققعلتمللتويققققققدلتمل   ققققققةل ققققققلل يقققققق ل

 .ومبدملشؤ نلتحقيللل تحتسجي 
يم ققللح  بحققرل وب  ققةلتح  ققرل تحوألققدل ققلل2.

تمللتفقققققققققةلويققققققققالتحل  قققققققق ل ققققققققلللقققققققق للبلتبققققققققةل
 .تح  ببلتألكبدي  

  

  

يتلات للطاللب تقلديم طللب التحويلل إللا كليلة أولرل  اولل الجامعللة بعلد م ل ي مصلل  راسل ي أو أكالر بعلد إهالاد  راسلة برنللام  
 بأنللل  سلللتظهر فلللي الللللجل ابكلللا يمي للطاللللب . السلللنة ابوللللا املشلللتركة  وذللللك وملللق الضلللوابط والشلللروط املو لللحة أ نلللاه

ت
 لملللا

املحول مب كلية بورل جميع املقررات التي سلبق لل   راسل اا ويشلمل ذللك التقلديرات واملعلد ت الفصللية والتراكميلة طلوال 
 .مترل  راست  بالجامعة

ضلللوابط   فللي حللال رغبلللة الطالللب فللي التحويلللل إلللا كليللة تتبلللع مسللار مختللللى  للب مسللار كليلللة الطالللب مير للا ا طللل    تللا 

 . التحويل مب كلية تتبع مسار مختلى  ب مسار الطالب بالسنة ابولا املشتركة

 شروط التحويل إجرادات التحويل
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 حللللذف املقللللرر  للللي  مليللللة حللللذف الوحللللدات
الدراسللللللللللية ملقللللللللللرر مللللللللللا مللللللللللب مجمللللللللللو  وحللللللللللدات 

 الطالبة امللجلة في مصل معيي

 يمكب للطالبة تنفيذ  ذه العملية فلي بدايلة
الفصلللللللللللللللل الدراسللللللللللللللل ي وللللللللللللللل ل متلللللللللللللللرل الحلللللللللللللللذف 

 .واإلضامة

 املقلللرر اللللذح يلللتم حذمللل    يظهلللر فلللي جلللدول
الطالبلللللللللللة أو ملللللللللللجل  ابكلللللللللللا يمي وللللللللللل ل ذللللللللللللك 

 .الفصل

حذف مقرر

 أي   يقللللللل  للللللد  السللللللا ات الدراسللللللية  للللللب
الحلللللللد اب نللللللل  للعلللللللبد الدراسللللللل ي املسلللللللموت بللللللل  
للتلللللللللللللجيل وملللللللللللللدير الجامعللللللللللللة ومللللللللللللب يفوضلللللللللللل  

 .ا ستثناد مب ذلك

 
ت
إذا كلللللللللللللاي املقلللللللللللللرر امللللللللللللللرا  حذمللللللللللللل  متطلبلللللللللللللا
 مللللللع مقلللللرر كوللللللر  مللللل  يحللللللق للطالللللللب 

ت
مصلللللاحبا

 .حذم  إ  بحذف املقرريب

 شروط االحذف
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تكتب الطالبلة وطلاب موجهلة للوكيللة 

تطللللب ميللل  إ لللا ل التملللحيح ويتضلللمب 

اسللللللمها  رقمهللللللا الجللللللام ي  رملللللل  و اسللللللم 

 .املقرر واستاذ املقرر 

بعلللللللد ذللللللللك  تلللللللا وكيللللللللة القسلللللللم طللللللللب 

ايللللام  5إمللللا ل مللللب اسللللتاذ املقللللرر ولللل ل 

 .مب تاريخ التقديم

تطلللللللللللع الطالبللللللللللة  تللللللللللا ورقللللللللللة ا جابللللللللللة 

ومقارن اللا باإلجابللة النموذجيللة ل وتبللار  

وفللللللللي حالللللللللة اقتنللللللللا  الطالبللللللللة بسلللللللل مة 

التمللللحيح توقللللع الطالبللللة  تللللا نمللللوذج 

التنازل  م يرمع لوكيلة القسم بحفل  

 الطلب 

املللللللا فلللللللي حاللللللللة  لللللللدم اقتنلللللللا  الطالبللللللللة 

بالنتيجلللللة تشلللللكل وكيللللللة القسلللللم لجنلللللة 

ملللللللللللب  ضلللللللللللويب ملللللللللللب  يئلللللللللللة التلللللللللللدريس 

بالقسلللللم   يكلللللوي ملللللب ضلللللمنام اسللللللتاذ 

املقلللللرر للبلللللت فلللللي املوضلللللو  ويلللللتم ابللللل   

 .  الطالبة بالقرار

إ ا ل تمحيح أوراق ا جابة

 
  تنبي 1.

يشترط أ  يكوي الطالب قد سبق وتقدم بث  ة طلبات إل ا ل تمحيح أوراق إجابة اوتبارات هاائية ملقررات سبق ل  
 . راس اا  وصدر م اا قرارات هاائية بالرمض أو بالحف 

 كاي رئيس القسم  و مدرس املقرر يقوم وكيل الكلية للشؤوي ابكا يمية باإلجرادات السابقة إذا 
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 ند الحاجة لتعديل  رجة طالبة لخطلأ أو نحلوه بعلد تثبيلت الدرجلة ملب قبلل أسلتاذ املقلرر  معتلا وكيللة 
 إلللا العمللا ل بعللد اسللتكمال نمللوذج 

ت
تعللديل )القسللم ا تمللا  الكشللى  مللب  للم إرسللال طلللب التعللديل ورقيللا

 بمسوغات التعديل و كتاب رسمي موج  مب القسم  للكلية ومب  م  للعما ل(  نتيجة
ت
 .للعما ل مشفو ا

 رصد النتيجة وتعديل النتائج 

1 
ميملللا يخللللص الطالبللللة الللللذح تتايللللب  لللب ا وتبللللار الناللللاةي مترصللللد للللل   رجلللة اب مللللال الفصلللللية فللللي الخانللللة 

فللي الخانللة املخصصللة ل وتبللار الناللاةي  ممللا يتلليح للطالللب الللذح ( صللفر)املخصصللة لللذلك مللع رصللد  رجللة 
 .ُيمنح اوتبار  بديل تعديل نتيجت   وي معوقات

2 

3 
والتي تشمل مدرس املقرر  وكيلة القسم  و وكيللة " تعديل النتيجة"اكتمال التوقيعات ال زمة في نموذج 

الكلية  مع مرا ال توقيع النموذج مب قبل مب قام بتدريس املقرر للطالب  و  يوقع مب قبل مدرس كور  
 .إ  إي استد ت الضرورل ذلك مع ذكر املبررات

كشللى + إرمللاق قللرار ا وتبللار البللديل + توضلليح وإرمللاق مبللررات التعللديل بشللكل مفصللل فللي كتللاب رسللمي   4
 .رصد الدرجات واشارل  ند اسم الطالبة في الكشى

وصللول نمللوذج طلللب تعللديل النتيجللة قبللل هاايللة الفصللل التللالي للفصللل الللذح  رس ميلل  الطالبللة ومللق مللا 
 .نصت  لي  املا ل التاسعة و الث  وي مب  ئحة الدراسة وا وتبارات للمرحلة الجامعية

5 
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