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 يةر الطالبدليل األعذا

 كلية إدارة األعمال
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رغبة من كلية إدارة األعمال في توحيد إجراءات التعامل مع أعذار الطالب والطالبات في 
األقسام العلمية بالكلية تحقيقًا للعدالة المنشودة بينهم، لذا قام مجلس الكلية في جلسته 

ال هـ بدراسة طبيعة األعذار ووضع آلية للتعامل معها سواء في ح 22/1/1331( بتاريخ 8)
 وفقًا لما يلي: الشهريةأو االختبارات الغياب عن المحاضرات 

 

 لي:ما ي الشهريةو االختبارات أيشرتط لقبول عذر الطالب املتغيب عن احملاضرات 

نسق القسم إىل م الغرض هلذامُلعد أن يتم تقديم العذر رمسيًا وفق النموذج ا -

يه  ل أببو  م  اليو  الذي صل  فالعلمي الذي يتبع له املقرر يف الكلية خال

 األصلية. لتسليم مجيع التقارير واملسوغاتالغياب 

مكتملة لداعمة مع ضرورة كونها أص  وأن يتم إرفاق املستندات الرمسية املوثقة ا -

 ة املعلومات واألختا . وواضح

لقسم مبا يف تلة بدرابة األعذار الطالبية بااملخ الطالبية االعذار جلنة تفل  -

 الشهرية ختباراتاال أو الدرابية األنشطةو احملاضرات ع ذلك صاالت الغياب 

 القسم لالعتماد. رئيسلوابداء الرأي فيها وترفع توصياتها 

 .بالقسم عالناتاال لوصة على الطلب نتيجة متابعة -

 

 واإلجراءاتالقواعد  -دليل األعذار الطالبية 
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 ي.يقب  تقرير طيب ينص على التنويم مبستشفى صكوم -

( لطالب على احلضور للجامعةيقب  تقرير طيب مفل  )ينص على عد  قدرة ا -

 .ومنح الطالب إجازة مرضية م  مستشفى صكومي

 تقرير بإرفاق إال خلاصا القطا  م  اللادرة رضيةامل االجازات منح رتقاري يقب  ال -

 يو  يتجاوز ال ومبا باجلامعة؛ لطالبيةا اخلدمات م  واعتماده مفل  طيب

 . لمستشفياتل أيا  وثالثة والعيادات، للمراكز

 املستشفيات.ال تقب  املواعيد واملراجعات للمراكز اللحية و -

 

 

 لضوابط التالية:يقبل عذر الطالب يف حالة وفاة أحد أقاربه وفقًا ل

والد، الزوج ألوىل )الوالدان، األخوة، األأن تكون الوفاة ألصد األقارب م  الدرجة ا -

 الزوجة(.أو 

 ريخ الوفاة.أن ال يكون الغياب ألكثر م  ثالثة أيا  م  تا -

 إرفاق تقرير أو شهادة الوفاة. -

 

 

 فقًا للضوابط التالية:ويقبل عذر الطالب يف حال احلجز األمين 

 .الشهريةت أن يكون احلجز يف وقت احملاضرات أو االختبارا -

 لة.ملدق م  اجلهة األمنية املختإرفاق تقرير  -

 

 العذر الطبي

 

 الوفاة

 األمني الحجز
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 :قبل عذر الطالب وفق الضوابط التاليةواحلوادث اجلنائية، ويوتشمل حوادث املرور 

 .لشهريةات أن تكون صدثت وقت احملاضرات أو االختبارا -

 لة.إرفاق تقرير ملدق م  اجلهة األمنية املخت -

حملاضرات أو تعيق الطالب م  صضور اضرارًا أأن يرتتب على احلوادث املرورية  -

 .الشهرية االختبارات

 

 

شؤون نشطة لطالبية اليت ترعاها اجلامعة كأباألنشطة ا عذر الطالب املشاركيقب  

و  ختلاص تفيد فيه مبشاركته، وند  كتابًا م  جهة االيقرط أن شيالطالب 

 كة.ووقت املشار وتاريخ،املشاركة ويو ، 

 

 أي عذر لم يرد أعاله للجنة السلطة التقديرية في قبول أو رفض األعذار.

  

 الحوادث

 الطالبيةاألنشطة 
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ملقدمة ا لمي للنظر يف الطلباتجتتمع جلنة األعذار الطالبية بالقسم الع .1

 وذلك بعد انتهاء مهلة تقديم األعذار.

ذكورة ومطابقتها مع القواعد امل تقو  اللجنة بالنظر يف الطلبات ودرابتها .2

 ض أو القبو ل.أعاله وإبداء املرئيات صوهلا بواء بالرف

 التوجيه بشأنها. ترفع اللجنة إىل رئيس القسم لالعتماد أو .3

طلبات املقدمة القسم العلمي جلميع ال عالناتإتقو  اللجنة باإلعالن يف لوصة  .4

 للجنة بواء املقبولة منها أو املرفوضة.  

يئة التدريس ختاطب اللجنة أعضاء ه هريةشت اختبارا إعادةيف صا ل قبو ل أعذار  .5

 إلجراء الالز  وفق املتبع.

لجنة ق يف االعرتاض على قرار الللطالب أو الطالبات املرفوضة أعذارهم احل .6

 .همشريطة إصضار ما يؤيد اعرتاض بو  م  تاريخ اإلعالنمبوعد أقلاه اب

فظ نسخة ا وثائقيًا وإلكرتونيًا مع صتقو  اللجنة بأرشفة الطلبات بعد اعتماده .7

 يف ملف الطالب.

بي االعلمي بنهاية ك  فل  در يتم رفع تقرير م  اللجنة إىل رئيس القسم .8

  وقياس أدائها دوريًا.

 




