سياسات االعذار الطالبية للعام الجامعي 1440-1439
البيان

الغياب عن المحاضرات

م
1
2
3

4
5

توقيت تسليم العذر تسليم العذر بحد أقصى أسبوع من تاريخ
الغياب او عند زوال سبب العذر
رئيس القسم ثم لجنة االعذار الطالبية بالكلية
مسئولية قبول
العذر
نموذج موحد للعذر يتضمن:
توثيق الحالة
 وصف الحالة رأى عضو هيئة التدريس القائمبالتدريس
 رأى رئيس القسمعدد االعذار
بحد أقصى  3أعذار في الفصل الدراسي
المقبولة
ضوابط االعذار
الطبية
 -1تقبل التوصية باإلجازة اذا كانت صادرة
من طوارئ احدي المستشفيات الحكومية فقط
للحصول علي تقرير طبي مفصل للحالة
الصحية ومعتمد من قبل ادارة المستشفى ( ال
تقبل التوصيات باإلجازات المحالة من المراكز
الصحية او المستوصفات).

الغياب عن االختبارات الفصلية (quizzes
,mid-term exams
تسليم العذر بحد أقصى أسبوع من تاريخ
الغياب او عند زوال سبب العذر
رئيس القسم ثم لجنة االعذار الطالبية بالكلية
نموذج موحد للعذر يتضمن:
 وصف الحالة رأى رئيس القسم رأى لجنة االعذار الطالبيةبحد أقصى  2أعذار في الفصل الدراسي
-1تقبل التوصية باإلجازة إذا كانت صادرة
من طوارئ إحدى المستشفيات الحكومية فقط
للحصول على تقرير طبي مفصل للحالة
الصحية ومعتمد من قبل ادارة المستشفى (ال
تقبل التوصيات باإلجازات المحالة من
المراكز الصحية او المستوصفات).

 -2في حال تنويم الطالبة في المستشفى فيلزم
احضار تقرير طبي مفصل ومعتمد من قبل
ادارة المستشفى وعليه توقيع وختم الطبيب
المعالج.

 -2في حال تنويم الطالبة في المستشفى فيلزم
احضار تقرير طبي مفصل ومعتمد من قبل
ادارة المستشفى وعليه توقيع وختم الطبيب
المعالج.

-3عند الحاجة ألجراء العمليات الجراحية او
االجراءات الطبية غير االسعافية او المجدولة
خالل ايام الدراسة يلزم اشعار الكلية بخطاب
رسمي مقدم الي سعادة عميدة الكلية ألخذ
الموافقة قبل البدء بتلك االجراءات.

-3عند الحاجة ألجراء العمليات الجراحية او
االجراءات الطبية غير االسعافية او
المجدولة خالل ايام الدراسة يلزم اشعار
الكلية بخطاب رسمي مقدم الي سعادة عميدة
الكلية ألخذ الموافقة قبل البدء بتلك
االجراءات.

البيان
م

الغياب عن المحاضرات

الغياب عن االختبارات الفصلية (quizzes
,mid-term/ exams
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ضوابط
االعذار الطبية
البيان

م

 -4التقارير الطبية المتضمنة مرافقة أحد
األقارب يجب ان تكون صلة القرابة من
المحاضرات
الغياب عن
االم او االب  /الزوجة
االولي وتشمل:
الدرجة
 /الزوج /االبن واالبنة.

-4التقارير الطبية المتضمنة مرافقة أحد األقارب
يجب ان تكون صلة القرابة من الدرجة االولي
quizzes
الفصلية (
االختبارات
الغياب
الزوج /االبن
الزوجة /
عن االب /
االم او
وتشمل:
,mid-term exams
واالبنة.

-5في حالة وفاة أحد اقارب الطالبة يتم ارفاق
صورة من شهادة الوفاة وما يثبت درجة قرابة
المتوفي واالقارب المشمولين من الدرجة
االولي (االم/االب/الزوجة/الزوج االبن او
االبنة ،الجد او الجدة) بحيث ال تتجاوز مدة
الغياب ثالثة أيام اما بالنسبة لألقارب من
الدرجة الثانية (العم /او العمة/الخال/الخالة)
يسمح للطالبة الغياب لمدة يوم واحد فقط

-5في حالة وفاة أحد اقارب الطالبة يتم ارفاق
صورة من شهادة الوفاة وما يثبت درجة قرابة
المتوفي واالقارب المشمولين من الدرجة االولي
(االم/االب/الزوجة/الزوج االبن او االبنة ،الجد او
الجدة) بحيث ال تتجاوز مدة الغياب ثالثة أيام اما
بالنسبة لألقارب من الدرجة الثانية (العم /او
العمة/الخال/الخالة) يسمح للطالبة الغياب لمدة
يوم واحد فقط

-6في حالة الحوادث المرورية يجب ان تقدم -6في حالة الحوادث المرورية يجب ان تقدم
الطالبة تقرير رسمي معتمد وصادر من إدارة الطالبة تقرير رسمي معتمد وصادر من إدارة
المرور بشرط ان يكون موضحا فيه وبكل دقة المرور بشرط ان يكون موضحا فيه وبكل دقة
تاريخ وموعد الحادث المروري الذي تعرضت تاريخ وموعد الحادث المروري الذي تعرضت له
له الطالبة
الطالبة
 -7في كل ما سبق تقبل فقط أصول التقارير
الطبية الصادرة عن جهات حكومية

 -7في كل ما سبق تقبل فقط أصول التقارير
الطبية الصادرة عن جهات حكومية

 -8في حالة مراجعة المحاكم الشرعية يجب
ان تقدم الطالبة ما يثبت ذلك بشرط ان توضح
اثبات المراجعة بصورة تفصيلية وبكل دقة
موعد وتاريخ المراجعة

 -8في حالة مراجعة المحاكم الشرعية يجب ان
تقدم الطالبة ما يثبت ذلك بشرط ان توضح اثبات
المراجعة بصورة تفصيلية وبكل دقة موعد
وتاريخ المراجعة
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عند المشاركة في مناسبات او انشطة رسمية
تكون الجامعة او الكلية طرفا فيها يلزم
موافقة الكلية قبل المشاركة
ويجب ان تقدم الطالبة قبل مشاركتها في هذا
النشاط أصل خطاب التكليف الصادر من
الجهة المسئولة عن هذا النشاط

عند المشاركة في مناسبات او انشطة رسمية
تكون الجامعة او الكلية طرفا فيها يلزم موافقة
الكلية قبل المشاركة
ويجب ان تقدم الطالبة قبل مشاركتها في هذا
النشاط أصل خطاب التكليف الصادر من الجهة
المسئولة عن هذا النشاط

 7أجازة األمومة
للطالبات

إجازة األمومة للطالبة أسبوعين للوالدة
الطبيعية والقيصرية .وإذا تعدت الطالبة
الغياب ألكثر من ذلك ترفع خطاب بذلك
ومعه العذر الطبي للجنة االعذار للبت فيه
ومناقشته بمجلس القسم والكلية

إجازة األمومة للطالبة أسبوعين للوالدة الطبيعية
والقيصرية .وإذا تعدت الطالبة الغياب ألكثر من
ذلك ترفع خطاب بذلك ومعه العذر الطبي للجنة
االعذار للبت فيه ومناقشته بمجلس القسم والكلية

 8أجازة الزواج

تعطي الطالبة أجازة زواج لمدة أسبوع من
تاريخ الزواج على ان تتقدم الطالبة بطلب
لرئيس لجنة االعذار قبل قيامها بها وان
تحضر صورة من عقد الزواج عند عودتها
من اإلجازة

غير مسموح بإجازة زواج للطالبات اثناء سير
االختبارات النهائية والفصلية

6

األنشطة الطالبية

ألية موحدة للطالبات لتسلبم االعذار عن الغياب في المحاضرات:

 -1تقوم الطالبة بتعبئة نموذج الغياب عن المحاضرات والموجود عند مسؤولة شؤون
الطالبات او باألقسام العلمية فور عودتها للكلية ويتم تعبئة جميع الحقول ويسلم الي
مسؤولة شؤون الطالبات ورئيسة القسم المعني
 -2تقوم الطالبة بمراجعة شؤون الطالبات لتحرير خطاب موجهة الي الجهة المعنية يطلب
فيه تقرير عن حالة الطالبة
 -3تسلم اصول التقارير الي مسؤولة شؤون الطالبات على ان يكون التقرير صادر من
الجهات الحكومية
 -4تجتمع لجنة االعذار بالكلية بشكل دوري ويتم تزويد اللجنة بأصول التقارير من قبل
مسؤولة شؤون الطالبات بالكلية
 -5تقوم اللجنة بدراسة التقارير ومراجعة تاريخ المحاضرات والتأكد من مطابقته لتاريخ
غياب الطالبة التخاذ القرار.
 -6يحرر محضر بالجلسة ويتضمن قرار اللجنة بخصوص االعذار المقدمة ويتم تسليم
جميع اعضاء اللجنة ورؤساء االقسام صوره من المحضر والعمل بموجبه.
 -7تتابع الطالبة مع لجنة االعذار للتأكد من قبول  /عدم قبول العذر
 -8يتم رفع مذكرة الي مجلس الكلية يتضمن محضر جلسة لجنة االعذار بعد كل اجتماع
دوري للجنة.
 -9يتم حفظ جميع اعذار الطالبات للعام الجامعي كامال في ملفات خاصة مصنفة حسب
السنة الدراسية واسم الطالبة بمكتب مسؤولة شؤون الطالبات.

الغياب عن االختبارات النهائية:
ألية موحدة للطالبات لتقديم االعذار عند الغياب في االختبارات النهائية:
 -1تقوم الطالبة بتعبئة نموذج الغياب عن االختبار والموجود عند مسؤولة شؤون الطالبات
او عند رئيس لجنة االختبارات فور عودتها للكلية ويتم تعبئة جميع الحقول ويسلم الي
مسؤولة شؤون الطالبات ورئيسة القسم المعني
 -2تقوم الطالبة بمراجعة شؤون الطالبات لتحرير خطاب موجهة الي الجهة المعنية يطلب
فيه تقرير عن حالة الطالبة
 -3تسلم أصول التقارير ا لي مسؤولة شؤون الطالبات على ان يكون التقرير صادر من
الجهات الحكومية

 -4تجتمع لجنة األ عذار بالكلية بشكل دوري ويتم تزويد اللجنة بأصول التقارير من قبل
مسؤولة شؤون الطالبات بالكلية
 -5تقوم اللجنة بدراسة التقارير ومراجعة تاريخ االمتحان والتأكد من مطابقته لتاريخ غياب
الطالبة التخاذ القرار.
 -6يحرر محضر بالجلسة ويتضمن قرار اللجنة بخصوص األعذار المقدمة ويتم تسليم
جميع اعضاء اللجنة ورؤساء االقسام صوره من المحضر والعمل بموجبة.
 -7تتابع الطالبة مع لجنة األعذار للتأكد من قبول  /عدم قبول العذر
 -8يتم رفع مذكرة الي مجلس الكلية يتضمن محضر جلسة لجنة األعذار بعد كل اجتماع
دوري للجنة (مرتين كل فصل دراسي بعد االمتحانات الفصلية والنهائية).
 -9يتم حفظ جميع أ عذار الطالبات للعام الجامعي كامال في ملفات خاصة مصنفة حسب
السنة الدراسية واسم الطالبة.

االختبارات البديلة:
ألية موحدة لتنفيذ االختبارات البديلة عن االختبارات الفصلية
 -1لعقد اختبار بديل للطالبة فاءن ذلك يشترط موافقة لجنة األعذار
 -2يجب ان يكون االختبار شامال للمنهج
 -3االختبار يكون تعويضي وال يسمح للطالبة بدخول هذا االختبار بغرض
تحسين درجته
 -4يتم وضع االختبار بمعرفة منسق المقرر ويتم توحيده وتنفيذه في نفس
التوقيت على جميع الطالبات المسموح لهم بدخول االختبار البديل
الحرمان:
على الطالبة االنتظام فى حضور المحاضرات ،والدروس العملية ،وتحرم من دخول األختبار
النهائي فيها إذا قلت نسبة حضورها عن ( )% 75من المحاضرات والدروس العلمية المحددة
لكل مقرر خالل الفصل الدراسي ،وتعد الطالبة التي حرمت من دخول االختبار بسبب الغياب
راسبة في المقرر ،ويرصد لها تقدير محرومة (المادة التاسعة)

 القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم:

 oيحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي للمقرر إذا زادت نسبة الغياب عن
( )% 25خمس عشرين في المائة بدون عذر من مجموع المحاضرات والدروس
العملية المحددة للمقرر.
 oيعد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا ً في المقرر وتثبت
له درجة االعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح) او ()DN
 oيت م إقرار قوائم الطالب المحرومين من قبل مجلس الكلية التي تقدم المقرر.
 oتعلن قوائم الحرمان قبل بداية االختبارات النهائية.
 يجوز لمجلس الكلية او من يفوضه – استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب
بدخول االختبار ،شريطة ان يقدم الطالب عذرا يقبله المجلس ،ويحدد مجلس
الجامعة نسبة الحضور على اال تقل عن ( )50%من المحاضرات والدروس
العملية المحددة للمقرر (المادة العاشرة)
 القاعدة التنفيذية لجامعة القصيم:
 يجوز لمجلس الكلية او من يفوضه – استثناء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول
االختبار ،بشرط ان يقدم الطالب عذرا مقبوال للمجلس ،على اال تزيد نسبة الغياب عن
خمسين في المائة ( )50%من مجموع المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.


يقوم كل عضو هيئة تدريس بتعبئة نموذج الحرمان وتسليمه لرئيس القسم وذلك في
نهاية االسبوع الذي يسبق بداية االختبارات النهائية



تقوم مسؤولة شؤون الطالبات بتزويد اللجنة بملف يحتوي على جميع اعذار الطالبات
بالفصل الدراسي

 تقوم اللجنة بعقد جلسة قبل بداية االمتحانات النهائية لدراسة االعذار المقدمة من الطالبات
المحرومات من دخول االختبار واصدار قرار بذلك وتحرير محضر بالجلسة.
 تقوم الدكتورة منسقة الكلية بتنفيذ ما ورد في قرار اللجنة وتعمم المحضر علي رؤساء
االقسام ولجنة االختبارات لمنع الطالبات المحرومات من دخول االختبار.
 تقوم مسؤولة شؤون الطالبات بأرسال افادة الي الطالبات المحرومات وتتضمن
المقررات التي حرمن من دخول االختبار فيها.
 اعالن قرار اللجنة في لوحات االعالنات بالكلية الخاصة بجميع السنوات الدراسية.
 يتم رفع مذكرة الي مجلس الكلية تتضمن محضر جلسة لجنة االعذار الخاصة بالحرمان.

