ضوابط االعتذاروالتأجيل واالنسحاب
قبول العذرفي التخلف عن االختبارالنهائي:
تتقدم الطالبة املتغيبة عن االختبار النهائي بعذرها إلى مدرس املقرر أو رئيسة القسم املختص باملقرر خالل أسبوع
من تاريخ االختبار الذي تغيبت فيه.
ُ
 .1تعرض أعذار الطالبات املتغيبات عن االختبار النهائي على مجلس القسم الذي يتبعه املقرر ومجلس
الكلية ،وذلك للسماح لهن بأداء االختبار البديل.
 .2األعذار املسموح بها للتغيب عن االختبار النهائي هي كاآلتي:
• وفاة من الدرجة األولى.
• الوالدة والنزف وما في حكمهما.
• التنويم في املستشفى.
• مرافقة (األب ،األم ،الزوج ،االبن) املنوم في املستشفى (في حالة عدم وجود بديل).
• موعد عالج كيماوي أو موعد غسيل كلى.
• اإلغماء أو الغيبوبة أو نوبات الصرع يوم االختبار.
• الحوادث املرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو الحريق في املنزل يوم االختبار.
• األعذار الطبية املصدقة أو األعذار القهرية التي يقتنع بها مجلس الكلية.
تخضع جميع اإلجراءات األكاديمية لضوابط الرسوم املالية.
االعتذارعن الدراسة:

• جيوز للطالبة االعتذار عن االستمرار يف دراسة فصل دراسي دون أن تعد راسبة ،إذا تقدمت بعذر
مقبول لدى اجلهة اليت حيددها جملس اجلامعة ،وذلك خالل فرتة زمنية حتددها القواعد التنفيذية اليت
يقرها جملس اجلامعة ،ويرصد للطالبة تقدير (ع) أو ( )Wوحيتسب هذا الفصل من املدة الالزمة إلهناء
متطلبات التخرج.
• جيوز االنسحاب بعذر من مقرر أو أكثر يف الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية اليت يقرها جملس
اجلامعة.
• يتم تقديم طلب االعتذار حسب املواعيد املعلنة في التقويم الجامعي.

القاعدة التنفيذية لالعتذارعن فصل دراس ي:
 -1يجوز للطالبة االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراس ي في الفترة املحددة بالتقويم الجامعي.
 -2يحتسب فصل االعتذار من املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
 -3الحد األقص ى لالعتذار فصلين دراسيين غير متتالين.
 -4يسمح للطالبة بموافقة املرشدة األكاديمية باالعتذار عن دراسة مقرر واحد كحد أقص ى في الفصل الدراس ي
خالل الفترة املحددة بالتقويم الجامعي ،بحيث ال تقل عدد الساعات املسجلة فيها الطالبة في الفصل
الدراس ي االعتيادي عن ( )14ساعة.
 -5الحد األقص ى لعدد مرات االعتذار ثالث مقررات طيلة فترة دراستها في الكلية.
 -6عند املوافقة على اعتذار الطالبة عن مقرر ،ال تحسب ساعات هذا املقرر ضمن املعدل الفصلي أو التراكمي.

تأجيل الدراسة:
يجوز للطالبة التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة و ال تحتسب مدة
التأجيل ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج.
القاعدة التنفيذية:
 -1يجوز للطالبة التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر مجلس الكلية خالل الفترة الزمنية املعلن عنها في
التقويم الجامعي للفصل الدراس ي و ال تحتسب مدة التأجيل من ضمن املدة الالزمة إلنهاء متطلبات
التخرج.
 -2يجوز للطالبة التأجيل ملدة فصل دراس ي واحد فقط.
 -3ال يجوز للطالبة التأجيل أو االعتذار عن مقرر أو عن الفصل الذي قبلت فيه و ملجلس الكلية االستثناء
من ذلك.
االنسحاب من الجامعة :
 .1يسمح للطالبة باالنسحاب من الدراسة بعد استكمال إجراءات إخالء الطرف ،وتطبق عليها ضوابط
استرداد الرسوم املالية املعتمدة.
 .2إذا رغبت الطالبة بالعودة للدراسة بعد انسحابها ،يترتب عليه إجراءات تسجيل جديدة سواء في نفس
البرنامج أو في برنامج آخر.
 .3االلتزام بالضوابط املالية التي تصدرها الجهة مفوضة من الجامعة بهذا الشأن.

الفصل من الجامعة:
 -1يعد انخفاض املعدل التراكمي عن ( 2من ( )5للدبلوم) إنذارا أكاديميا .
 -2تفصل الطالبة من الجامعة في الحال حصلت على إنذارين متتالين.
 -3يجوز للجهة املفوضة من مجلس الجامعة إعطاء فرصة ثالثة ملن يمكنها من رفع معدلها التراكمي
بدراسة املقررات املتاحة.
 -4إذا تجاوز عدم إنهائها ملتطلبات التخرج نصف املدة النظامية لتخرجها عالوة على مدة البرنامج.
 -5يجوز للجهة املفوضة من مجلس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالبات املتعثرات
الالتي تنطبق عليهن أحكام الفقرة السابقة بإعطائهن فرصة استثنائية ال تتجاوز نصف مدة البرنامج
على األكثر.
 -6تفصل الطالبة إذا ثبت مخالفتها لألنظمة التأديبية الخاصة بالجامعة بناء على قرار للجهة املفوضة
من مجلس الجامعة و بموافقة جهات االختصاص في الجامعة.
االنقطاع عن الدراسة:
إذا انقطعت الطالبة املنتظمة عن الدراسة مدة فصل دراس ي دون طلب التأجيل يطوى قيدها من الجامعة.
إعادة القيد:
يمكن للطالبة املطوي قيدها التقدم بطلب إعادة قيدها برقمها الجامعي قبل االنقطاع وفق الضوابط اآلتية
أ .أن تتقدم بطلب إعادة القيد خالل مدة ال تتجاوز نصف مدة البرنامج.
ب .أن يتوافق الجهة املفوضة من مجلس الجامعة املعنية والجهات ذات العالقة على إعادة قيد الطالبة.
ج .ال يجوز إعادة قيد الطالبة أكثر من مرة واحدة.
د .ال يجوز إعادة قيد الطالبة املطوي قيدها إذا كانت مفصولة أكاديميا.

القاعدة التنفيذية
 -1أن تتقدم الطالبة بطلب إعادة القيد خالل مدة ال تتجاوز نصف مدة البرنامج.
 -2أن توافق الجهة املفوضة من مجلس الجامعة و الجهات ذات العالقة على إعادة القيد.
 -3إذا مض ى على طي قيد الطالبة أكثر من نصف مدة البرنامج ،حسب الخطة املعتمدة ،فبإمكانها التقدم
كطالبة مستجدة دون الرجوع إلى سجلها السابق على أن تنطبق عليها كافة شروط القبول املعلنة في حينه،
و للجهة املفوضة من مجلس الجامعة االستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها.

 -4ال يجوز إعادة قيد الطالبة أكثر من مرة وللجهة املفوضة من مجلس الجامعة –في حالة الضرورة-
االستثناء من ذلك.
 -5ال يجوز إعادة قيد الطالبة التي فصلت ألسباب أكاديمية أو تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيدها انه سبق
فصلها ملثل هذه األسباب فيعد قيدها ملغيا من تاريخ إعادة القيد.
هذا وهللا املوفق،،

