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بناء على موافقة  لرفع احلرمان أو دخول االختبار البديل قبول األعــذار من الطالباتآلية 

الطالبية األكادميية  اهـ واجتماع جلنة القضاي1439/  1/  21جملس الكلية الثاني بتاريخ 

 هـ1439/  1/  14الثاني بتاريخ 

حالة وجود عذر مقبول يتم إدخاله على  ليًا )على البوابة اإللكرتونية ( ويفآ يتم رصد الغياب ورقيًا و -1

 النظام غياب بعذر.

ملطابقته واستيفائه  أسبوع من تاريخ الغياب قبل مرورالعذر ألستاذة  املقرر  أصل تقوم الطالبة بتسليم-2

سبوع عليها تقديم العذر لألستاذة عرب وسائل أكثر من أذا استمر غيابها إ كافة الشروط وفقًا لالئحة, و

 للمطابقة .  و جيب على األستاذة االطالع على العذر األصلي؛ االجتماعي التواصل 

 و جملس الكلية استالم العذر ال يعين قبوله اال بعد العرض على جلنة القضايا الطالبية األكادميية -3

 الختاذ القرارات بشأنه.

 %(.25تنبيه الطالبة اليت تكرر غيابها حتى التصل إىل نسبة احلرمان ) -4

األعذار الطبية املقبولة تكون من مستشفى حكومي واألفضل أن تكون من املستشفى اجلامعي  -5

نزالت الربد والنزالت املعوية  -النزيف  -االمراض املعدية  -العمليات اجلراحية  -)الوالدة 

 املصاحبة للحرارة ( وميكن قبول عذر طيب واحد فقط من مستشفى أهلي وذلك على النحو التالي: 

االجازات املرضية من املستشفيات االهلية يتم قبوهلا مبعدل أسبوع واحد فقط ما عدا العمليات *

 اجلراحية فيتم قبوهلا إىل شهر واحد فقط.

* االجازات املرضية من املستشفيات احلكومية او األعذار املقدمة من اجلهات احلكومية يتم قبوهلا حسب 

 دميية.ما تراه جلنة القضايا الطالبية األكا
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 الطالبة اليت تثبت بتقارير طبية معتمدة أن حالتها الصحية منعتها من تأدية االختبار مثل:-6

 الطالبة اليت مرت حبالة والدة أو نزيف أو العمليات اجلراحية واألمراض املعدية.-

وىل مبوجب الطالبة املرافقة الحد أفراد عائلتها املنوم باملستشفى حبيث تكون القرابة من الدرجة األ-

 التقرير الطيب املعتمد سواء من داخل اململكة أو خارجها.

 –األجداد  -الطالبة اليت يتوفى أحد أفراد اسرتها حبيث تكون القرابة من الدرجة األوىل )الوالدين -

 العم (. –األخوة 

 وجيب استيفاء التقارير الطبية مجيع ما يلي: -7

  الصادر من الكلية.إشارة إىل رقم وتاريخ خطاب التحويل 

 .رقم صادر للتقرير من املستشفى 

 .اسم الطالبة كاماًل 

 .رقم امللف 

 .زمن وتاريخ الكشف للطالبة 

 .وصف دقيق للحالة 

 .اسم وتوقيع وختم الطبيب املعاجل 

 .اسم وتوقيع وختم مدير املنشأة الصحية 

قبل األعذار غري الطبية النظامية مثل املشاركة الرمسية بربامج اجلامعة املعلنة رمسيًا ٌت-8

 وشركة النقل اجلامعي وذلك عن طريق خماطبة األقسام األكادميية. 

مالحظة : يف حال ثبوت تزوير ألي من املستندات املقدمة فإن ذلك يعرض الطالبة للمساءلة 

 تأديب.القانونية واإلحالة إىل جلنة ال

بدور 
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