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 الكلٌة الجامعٌة باللٌث

 :من مقزر دراسي االنسحاب

 :ٌتاح للطالب سحب مقرر إذا توفرت فٌه الشروط

  بعذر االنسحابٌجب أن ٌكون.  

  من مقررٌن دراسٌٌن ألكثر االنسحابال ٌجوز 

 .  عند سحب المقرر الدراسً ٌراعً الطالب أن ال ٌقل معدل الساعات عن

  .منتصف عدد الساعات فً التسجٌل

  مع مراعاة استكمال  األكادٌمًسحب المقرر مع المرشد  استمارةٌتم تعبئة

  .الالزمةالبٌانات والتوقٌعات 

  عدم التغٌب عن المقرر الدراسً الذي سحب إلى حٌن التأكد من سحبه من

  .الجدول الدراسً

  به واالحتفاظ االنسحابطباعة الجدول الدراسً بعد فترة.  

   من مقرر  باالنسحابالطالب المستجد أو الملتزم بالخطة ال ٌسمح له

 وٌمكنه تغٌر الشعب فقط

 .  ٌكون من مقررات المستوى الحالً الطالب أو أقل منهالان. 

 : العتذار عن الدراسةا

هو أحد الحركات األكادٌمٌة التً ٌجوز للطالب / الطالبة فٌها االعتذار عن الدراسة 

ا اذا تقدم بعذر مقبول لدى عمادة القبول والتسجٌل وفق التقوٌم دون أن ٌعد راسب

(  wالزمنً لجامعة أم القرى , وٌرصد للطالب / الطالبة تقدٌر ) ع ( أو ) 

 وٌحتسب هذا الفصل من المدة الالزمة النهاء متطلبات التخرج .

 الشزوط الواجب توفزها لتنفيذ طلب االعتذار عن الدراسة :

  االعتذار ألول فصل دراسً بالجامعة .أن ال ٌكون  
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  لم ٌسبق للطالب / الطالبة االعتذار ألكثر من ثالث مرات خالل فترة

 الدراسة بالجامعة .

 أما بالنسبة للطالب على نظام السنة الدراسٌة الكاملة : -

ٌعد الفصل الذي ٌلً فصل االعتذار فصال مؤجال للطالب / الطالبة  -

 تلقائٌا .

 ر لسنتٌن متتالٌتٌن .ال ٌجوز االعتذا -

ٌجوز للطالب / الطالبة االعتذار عن الدراسة للفصل الدراسً  -

الصٌفً وفقا للمواعٌد المعلنة فً التقوٌم الزمنً الخاص بالفصل 

 الدراسً الصٌفً .

ال ٌحق للطالب / الطالبة االعتذار عن الدراسة أي فصل فً برنامج السنة  -

 ة برنامج السنة التحضٌرٌة .التحضٌرٌة وذلك وفقا للوائح وأنظم

 رفاق األوراق الثبوتٌة للعذر .ا 

 . ) أن تكون حالة الطالب / الطالبة األكادٌمٌة ) انتظام 

 الشروط التً تمنع تنفٌذ طلب االعتذار عن الدراسة :

 .) تجاوز عدد مرات االعتذار ) ثالثة فصول دراسٌة 

 ًانقضاء الوقت المحدد لالعتذار وفق التقوٌم الجامع . 

 . الحالة األكادٌمٌة للطالب / الطالبة لٌست انتظام 

______________________________________________ 
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 أجيل الدراسة :ت

هً احدى الحركات األكادٌمٌة التً ٌجوز للطالب / الطالبة فٌها تأجٌل الدراسة 

وذلك خالل  دون أن ٌعد راسبا اذا تقدم بعذر مقبول لدى عمادة القبول والتسجٌل

األسبوع األول من الدراسة وفق التقوٌم الزمنً لجامعة أم القرى, وال ٌحتسب هذا 

 متطلبات التخرج. إلنهاءالفصل من المدة الالزمة 

 الشزوط الواجب توفزها لتنفيذ طلب تأجيل الدراسة :

 . أن ال ٌكون التأجٌل ألول فصل دراسً بالجامعة 

  التأجٌل ألكثر من مرتٌن متتالٌتٌن أو ثالثة لم ٌسبق للطالب / الطالبة

 متفرقة .

 .ارفاق األوراق الثبوتٌة للعذر 

 . ) أن تكون الحالة األكادٌمٌة للطالب / الطالبة ) انتظام 

 . ال ٌجوز التأجٌل لسنتٌن متتالٌتٌن فً نظام السنة الدراسة الكاملة 

  الكاملة طٌلة ال ٌجوز التأجٌل ألكثر من سنتٌن فً نظام السنة الدراسٌة

 بقائه بالجامعة .

 :الشزوط التي تمنع تنفيذ طلب تأجيل الدراسة 

 .) تجاوز عدد مرات التأجٌل ) اثنٌن متصلة أو ثالث منفصلة 

 . ًانقضاء الوقت المحدد للتأجٌل وفق التقوٌم الجامع 

 . ) الحالة األكادٌمٌة للطالب / الطالبة لٌست ) انتظام 
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 : اعادة القيد

 الواجب توفزها لتنفيذ طلب اعادة القيد :الشزوط 

  ٌتقدم الطالب / الطالبة المنقطع عن الدراسة أو المنسحب كلٌا من الجامعة

خالل أربعة فصول دراسٌة من تارٌخ االنقطاع أو االنسحاب من الجامعة 

بطلب اعادة قٌده برقمه الجامعً وسجله الى عمادة القبول والتسجٌل قبل 

االسبوع األول من بدء الدراسة , مرفقا األوراق بدء الدراسة وحتى 

 الثبوتٌة .

  فصول دراسٌة . 4أال تزٌد فترة االنقطاع عن 

  أن ٌكون سبب االنقطاع موثق بظرف منعت الطالب / الطالبة من مواصلة

 الدراسة .

  ٌحال الطلب الى الكلٌة المعنٌة وتتم دراسته فً مجلس الكلٌة التخاذ القرار

 رفضه . بقبول الطلب أو

 

 


