
مقدمة
والطالبة  الجامعة  بين  والتسجيل همزة وصل  القبول  عمادة  تعد       
والمجتمع، فمن أروقتها تنطلق الطالبة إلى رحاب الجامعة، ومن أروقتها 
العمادة  تحمل  االنطالقتين  وبين  المجتمع،  رحاب  إلى  الخريجة  تنطلق 
العمليات  عن  الكافية  بالمعلومات  الطالبة  تزويد  مهمة  عاتقها  على 
التطورات  مواكبة  إلى  تسعى   كما  التنظيمية،  واإلجراءات  األكاديمية 
التقنية التي تساهم في تحسين آلية العمل وإنجاز المهام. ومن هذا 
بنت  نورة  األميرة  والتسجيل في جامعة  القبول  تقدم عمادة  المنطلق 
األكاديمية  اإلجراءات  تبين  التي  التوضيحية  السلسلة  عبدالرحمن هذه 

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي. 

الجامعة  لطالبات  موجهة  سلسلة  من  جزء  هو  الكتيب  وهذا     
يوضح  للطالبة  مرشد  دليل  )لومسحتِ(  سلسلة  وٌتعد  ومنسوبيها، 
اإلجراءات األكاديمية التي قد تحتاج إليها في مسيرتها الجامعية، حيث 

يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها بنفسها.  

    نرجو اهلل تعالى أن تحقق هذه السلسة تطلعاتنا وأن تكون كافية 
ومستوفية لجميع االستفسارات.

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كاًل من :

 
أ.لميس عبداهلل الحرير  لمشاركتها الفاعلة في التصميم و اإلخراج 

 وموظفات مكتب وكيلة العمادة لمتابعتهن الطباعة

 كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة 
األميرة نوره لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ



تأجيل الدراسة 

هي حركة أكاديمية تعني عدم تسجيل الطالبة مقررات دراسية للفصل الدراسي 
المراد تأجيل الدراسة فيه بطلب من الطالبة وال تحسب فترة التأجيل ضمن المدة 

النظامية للتخرج.

ضوابط التأجيل

األسبوع  نهاية  وحتى  الدراسي  الفصل  بداية  قبل  تبدأ  الدراسة  تأجيل  فترة   .1
الثاني منه، حسب ما يعلن بالتقويم الجامعي.

2. ال يتم احتساب فصول التأجيل ضمن المدة النظامية للتخرج.
3. يحق للطالبة في مرحلة البكالوريوس تأجيل فصلين متتاليين أو ثالثة فصول 

غير متتالية )كحد أقصى( خالل دراستها الجامعية.
4. ال يحق للطالبة في مرحلة الدبلوم التأجيل إال مرة واحدة فقط..

5. تتوقف المكافاة في حال تأجيل الفصل الدراسي.
6. ال يحق للطالبة المستجدة التأجيل في الفصل األول لقبولها.

الكليات  طالبات  عدا  ما  للطالبة،  الذاتية  الخدمة  عبر  التأجيل  تقديم  يكون   .7
الصحية, ومعهد اللغة العربية للناطقات بغيرها، فيتم تقديم  الطلب في شؤون 
الطالبات في كلياتهن عن طريق نموذج يوجد في مكتب شؤون الطالبات في 

تلك الكليات.
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خطوات تقديم طلب التأجيل عبر الخدمة الذاتية
1.  النظام األكاديمي.

2. الدخول للمنطقة اآلمنة.
3. المعلومات الشخصية.

4. نماذج اإلجراءات األكاديمية.
5. تأجيل دراسة الفصل الحالي )تختار الفصل الحالي(.

6. “نعم”.
7. كتابة سبب التأجيل بالمربع المخصص.

8. تقديم النموذج.

خطوات التأكد من تنفيذ الطلب عبر الخدمة الذاتية

1. النظام األكاديمي.
2. الدخول للمنطقة اآلمنة.

3. الطالب.
4. حالة التسجيل.

5. الفصل الدراسي للتسجيل << اختاري الفصل المطلوب .
6. عندما تتضح حالة الطالبة: منتظمة - حالة التسجيل )مؤجلة( << تم التنفيذ.

7. يظهر في سجل الطالبة األكاديمي الفصول التي تم تأجيلها )وُيحذف جدول 
الطالبة المسجل لها(.

8. عندما تكون حالة الطالبة: منتظمة – حالة التسجيل: مؤهلة للتسجيل<< لم 
يتم التنفيذ.

مالحظة هامة:
يجب على الطالبة عدم التقدم بطلب التأجيل إال وهي متأكدة تمامًا من ظروفها، 
من  تتمكن  ال  وقد  للطالبة  التسجيل  حذف  سيتم  التأجيل  تنفيذ  بمجرد  حيث 

استرجاع جدولها.
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االعتذار
أوالً: االعتذار عن فصل دراسي )االنسحاب(

بعذر  فيه  سجلت  الذي  الدراسي  للفصل  الدراسة  الطالبة  مواصلة  عدم 
مقبول مع احتساب فترة االعتذار ضمن المدة النظامية للتخرج.

الفصل  لذلك  الدراسية  المقررات  جميع  في  الرسوب  لتفادي  وسيلة  وهو 
الدراسي إن تعرضت الطالبة لظروف تحول دون استمرارها في الدراسة.

ضوابط االعتذار عن فصل دراسي
1. موعد االعتذار عن الفصل الدراسي، يبدأ من االسبوع الثالث وحتى نهاية 

األسبوع العاشر من الدراسة، حسب ما يعلن في التقويم الجامعي.

2. يحق للطالبة في مرحلة البكالوريوس االعتذار عن فصلين متتاليين أو 
ثالثة فصول غير متتالية )كحد أقصى( خالل دراستها الجامعية.

3. يحق للطالبة في مرحلة الدبلوم االعتذار عن فصلين غير متتاليين.

4. االعتذار عن الفصل الصيفي يحسب من مرات االعتذار المحددة للطالبة.

5. يكون تقديم الطلب عبر الخدمة الذاتية، ما عدا الكليات الصحية ومعهد 
اللغة العربية للناطقات بغيرها؛ يتم تقديم الطلب في شؤون الطالبات في 
كلياتهن، عن طريق نموذج يوجد في مكتب شؤون الطالبات في الكليات.

6. ال يحق للطالبات المستجدات االعتذار في للفصل الذي قبلن فيه.

7. تحتسب فصول االعتذار  ضمن المدة النظامية للتخرج.

8. تتوقف المكافاة في حال االعتذار عن فصل دراسي.

االعتذار  لهن  يجوز  الدراسية  السنة  نظام  تطبق  التي  الكليات  طالبات   .9
قبل بداية االختبارات النهائية بثمانية أسابيع على األقل.

10. يرصد للطالبة المعتذرة في سجلها األكاديمي تقدير )ع( أو)W(، للمقررات 
التي تم تسجيلها في ذلك الفصل.

٣



   

خطوات تقديم طلب االعتذار عبر الخدمة الذاتية
1. الدخول على موقع الجامعة .

2. النظام األكاديمي.
3. المعلومات الشخصية.

4. نماذج اإلجراءات األكاديمية.
5. االعتذار عن دراسة الفصل الحالي.

6. “نعم”.
7. كتابة سبب االعتذار بالمربع المخصص.

8. تقديم النموذج.

خطوات التحقق من تنفيذ الطلب عبر الخدمة الذاتية

1. الدخول على موقع الجامعة .
2. النظام األكاديمي.

3. الطالب.
4. حالة التسجيل.

5. الفصل الدراسي للتسجيل << اختاري الفصل المطلوب .
6. عندما تتضح حالة الطالبة: منتظمة - حالة التسجيل )اعتذار( << تم التنفيذ.

7. عندما تكون حالة الطالبة: منتظمة – حالة التسجيل: مؤهلة للتسجيل<< لم 
يتم التنفيذ.

مالحظات هامة
من  تماما  متأكدة  وهي  إال  االعتذار   بطلب  التقدم  عدم  الطالبة  على  يجب   o
قد  االعتذار  وتكرار  للتخرج،  المحددة  المدة  من  يقلل  االعتذار  أن  حيث  ظروفها، 
المحددة  المدة  النتهاء  األكاديمي  للفصل  أو  الشرف  مرتبة  لفقد  الطالبة  يعرض 

إلنهاء متطلبات التخرج.
لذا  األكاديمي،  لحسابك  المرور  كلمة  االعتذار  أو  التأجيل  فترة  ُتنسيك  قد   o

احتفظي بهما في مكان آمن يمكنك الرجوع اليه بسهولة.
o إن ترك الطالبة دون إبالغ الجهات المسؤولة في الجامعة يعرضها لطي القيد 

من الجامعة والذي يترتب عليه اإليقاف عن الدراسة.
o يجب على الطالبة عدم الحضور للجامعة عند قبول طلب االعتذار أو التأجيل، 
وفي حال تواجدها في الجامعة سوف تعرض نفسها للعقوبات التي تقرها إدارة 

الجامعة.
أو  بتأجيلها  السكن  إدارة  تبليغ  الجامعة  بسكن  تسكن  التي  الطالبة  على   o

اعتذارها.
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أوجه االختالف أوجه االتفاق
تأجيل الدراسة يكون قبل فترة 

تسجيل المقررات، أما االعتذار فيجب 
أن تكون الطالبة مسجلة.

كالهما يعني إيقاف الطالبة 
لدراستها مؤقتا، ثم العودة 

إليها  في فصول الحقة.
التأجيل ال يتم احتسابه ضمن المدة 
النظامية للتخرج، أما االعتذار فيتم 

احتسابه من ضمنها.

كالهما يمكن تنفيذه في 
ثالثة فصول متفرقة )مرحلة 

البكالوريوس(
موعد تأجيل الدراسة  قبل بداية 

الفصل الدراسي وإلى نهاية 
األسبوع الثاني منه، وبعد هذا 
الموعد يكون طلب االعتذار عن 

الدراسة إلى نهاية األسبوع العاشر.

كالهما يحتاج أن تقّدم الطالبة 
بنفسها طلبا رسمّيا.

ال يمكن تأجيل مقرر ويمكن االعتذار 
عن مقرر.

تتوقف المكافاة عند التأجيل أو 
االعتذار عن الدراسة منذ تنفيذ 

الطلب.
تكون حالة الطالبة مؤهلة للتسجيل بمجرد انتهاء الفصل الدراسي، 
فال يحتاج إلى مراجعة من الطالبة عند انتهاء مدة االعتذار أو التأجيل.

عند عدم انتظام الطالبة في الفصل التالي لالعتذار أو التأجيل؛ تعتبر 
منقطعة ويطوى قيدها.

تستطيع الطالبة المؤجلة أو المعتذرة الفصل الثاني؛ التسجيل في 
الفصل الصيفي.



ثانيًا : االعتذار عن دراسة مقرر
يجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار في دراسة مقرر بعذر،على أن ال تقل عدد 
الساعات المسجلة عن الحد األدنى المسموح به، وذلك دون أن تعد راسبة إذا 
على  أسابيع  بخمسة  النهائية  االختبارات  بداية  قبل  االعتذار  بطلب  تقدمت 

األقل.

ضوابط االعتذار عن مقرر
الجامعي، بتعبئة  التقويم  الفترة المحددة في  1. يكون تقديم الطلب خالل 
نموذج خاص بذلك، يشترط فيه موافقة المرشدة األكاديمية وعميدة الكلية.

2. في مرحلة البكالوريوس
          a. ال تزيد عدد المقررات التي تعتذر عنها الطالبة في الفصل الدراسي 

عن مقررين.
مسيرتها  خالل  مقررات   )5( من  اكثر  عن  االعتذار  للطالبة  يحق  ال   .b       

الدراسية.
3.  في مرحلة الدبلوم )كلية المجتمع(:

         a. ال يمكن للطالبة االعتذار عن أكثر من مقرر في الفصل الدراسي.
مسيرتها  خالل  مقررات   )3( من  اكثر  عن  االعتذار  للطالبة  يحق  ال   .b       

الدراسية.
4. يجب أن ال يتسبب االعتذار عن مقرر في انخفاض العبء الدراسي للطالبة 

عن الحد األدنى لعدد الساعات، )15( ساعة.
5. ال يسمح للطالبة باالعتذار  عن أي مقرر من مقررات الفصل األول للقبول.

6. ال يسمح للطالبة في كليتي الطب وطب األسنان باالعتذار عن مقررات إال 
بموافقة عميدة الكلية.

حتى  األكاديمي  حسابها  ومتابعة  المقرر  بحضور  االلتزام  الطالبة  على   .7
تتأكد من أن اعتذارها قد تم اعتماده، ونفذ وذلك بظهور تقدير )ع( للمقرر.

8. ال يؤثر االعتذار عن مقرر على الحصول على مرتبة الشرف، إذا تحققت باقي 
الشروط.
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  لالستفسار والتواصل

  dar-drop@pnu.edu.sa  : البريد اإللكتروني 
 

هاتف :
0118243522                       

موقع عمادة القبول والتسجيل 

لمزيد من المعلومات اإلطالع على الوسم في وسائل التواصل اإلجتماعي :
 

PNU _ معتذرة_ومؤجلة _ في#

النسخة اإللكترونية


