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من انعقاد االختبار أيام  3يسلم الطلب للقسم خالل  -1

الشهري للمقرر، ولن يستلم القسم اي طلبات للمقرر بعد 

 ذلك.

 ويسلمالطلب كاماًل مستوفيًا مجيع الشروط  يعبأ -2

 لسكرتارية القسم.

مجيع البيانات  يستوفلن تنظر اللجنة ألي طلب مل  -3

 ومجيع  الشروط.

حالة التعارض يف االختبارات الشهرية مع مادة أخرى من يف  -4

تقديم طلب االختبار البديل وما  خارج القسم ، على الطالب

عالن قسم الرياضيات إسبوع من أيثبت التعارض خالل 

 ي طلب بعد ذلك.ألالختبارات  الشهرية. ولن يقبل 
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 .وفاة أقارب من الدرجة  األوىلحاالت  -1

 حوادث املرور أو التوقيف )إحضار إفادة بذلك(. -2

 التنويم يف املستشفيات. -3

من املستشفيات  احلكومية مع توضيح  األصليةالتقارير الطبية  -4

 حالة  الطالب املرضية.

عرضها على اللجنة املختصة احلاالت االستثنائية اخلاصة بعد  -5

 بالقسم.

 )مع تقديم املستندات اخلاصة بهذه األعذار(

 

 توقيع الطالب
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 بدر بن سعد القحطانيد.


