
 

 

 

ادة القيذــإع  

 
  :عزيزتي الطالبة

ٍعشضل يطً  ايعٍادةدوُ إبالغ ايجهات ايٍسؤوية فً يفصىٌِ دساسٌٌِ إُ تشك َقعذ ايذساسة 
 .ايفصو ايتاًوايزي ٍتشتب عىٌه إٍقافل عِ ايذساسة، وقذ تصو إيى يعٍادة ايقٌذ َِ ا

 

  :طي القيذ

 اعتزاسايتقذً بطىب  بذوُ أنثش؛أو  فصىٌِإرا اْقطعت  ايعٍادةهو إٍقاف ايطايبة عِ ايذساسة فً 
 .تأجٌو أو
 

 :عمادة خذمة المجتمع والتعليم المستمرسياسة طي القيذ في 

 .ايعٍادةدوُ طىب ايتأجٌو ٍطوى قٌذها َِ  فصىٌِ دساسٌٌِإرا اْقطعت ايطايبة عِ ايذساسة َذة 
 

 :إجراءات طلب إعادة القيذ

  عبش ايخذَة ايزاتٌة) ايجاَعًايتقوٌٍ فً )تقذٌٍ طىب إعادة ايقٌذ خاله ايٍوعذ ايٍحذد.  

  فً إَماٌْة إعادة قٌذها، بشقٍها وسجىها قبو االْقطاع يىذساسة وايّظشٍشفع طىب ايطايبة. 

 ًٍتٌ ايتواصو َع ايطايبة عبش بشٍذها اإليمتشوًْ ايجاَعً ايٍشتبط بشقٍها ايجاَع 

id@pnu.edu.sa   َجىس ايعٍادةوريل الستمٍاه اإلجشاءات ايٍّاسبة حسب سد. 

 

 :ضوابط إعادة القيذ
 :بالطلب يكوى للطالبات الالتي تًطبق عليهي الضوابط اآلتية لتقدما

 َشحىة ايذبىوً: ايطايبة ايتً يٌ تتجاوص فصىٌِ دساسٌٌِ َِ تاسٍخ االْقطاع. 

 ال ٍحق يىطايبة طىب االعتزاس أو ايتأجٌو فً ايفصو ايزي أعٌذ قٌذها فٌه. 
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 :ال ُيسمح بإعادة قيذ الطالبة في الحاالت

  َِ فصال أنادٌٍٍاً أو تأدٍبٌاً  ايعٍادةايٍفصوية. 

  )سبق إعادة قٌذها )ال ٍحق يها إعادة ايقٌذ إال َشة واحذة َِ. 

  إرا اْقطعت فً فصو ايقبوه. 

  تجاوصت ايٍذة ايّظاٌَة إلْهاء َتطىبات ايتخشج فً ايجاَعة َِ. 

 
 :اإلجراءات المطلوبة من الطالبة بعذ قبول إعادة القيذ

  :إعادة قيد الطالبة برقهها الجاوعي قبل االٌقطاع، وعليها وا يلييتن 
  وتعىٌٍاتها ايعٍادةتّفٌز أحماً ويوائح. 

 ايٍحافظة عىى حسِ ايسٌش وايسىوك وايسٍعة ايطٌبة. 

 ايتأنذ َِ تسجٌو ايٍقشسات ايٍّاسبة يىخطة ايذساسٌة ايتً تٌ إعادة قٌذها فٌها. 

  فً حاية عذً تغٌٌش ايخطة ايذساسٌة ٍعاد قٌذ ايطايبة ايٍّقطعة بحايتها ايذساسٌة قبو
 دساستها،أَا إرا تغٌشت ايخطة ايذساسٌة فتجشى َعادية يىٍقشسات ايتً سبق يها  االْقطاع،

 .وتقٌذ حسب ايّتٌجة

 االيتضاً بحضوس ايٍحاضشات وعذً االْقطاع َشة أخشى. 

 َ ششذتها األنادٌٍٍةَشاجعة قسٍها يىتعشف عىى.  

 )اتباع اجشاءات استخشاج بذه َفقود يىبطاقة ايجاَعٌة )فً حاية فقذ ايبطاقة ايجاَعٌة. 
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