
 
 
 

 ادارة الشئون التعلٌمٌة و االمتحانات
 
 
 

 
 

 من دخول االمتحانإجراءات حرمان الطالب 

  57ٌجب على الطالب حضور التدرٌبات العملٌة / االكلٌنٌكٌة لكل وحدة تعلٌمٌة / ممرر بحد أدنى %
 للسماح له بدخول امتحانات أعمال السنة واالمتحانات النهائٌة .

  امتحانات أعمال السنة واالمتحانات الطالب الذي لم ٌستوف النسبة الممررة للحضور ٌحرم من دخول
 بر راسبا.ٌعتو النهائٌة

  ٌتم احتساب نسبة غٌاب الطالب من خالل السٌد منسك الوحدة التعلٌمٌة / الممرر على أن ٌتم إنذار
وذلن % من الدورس العملٌة 57الطالب الذٌن وصلت نسب غٌابهم فً الوحدة التعلٌمٌة / الممرر إلى 

ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب إلنذار بإعداد كشف وتمدٌمه أسبوعٌا للسٌد االستاذ الدكتور / وكٌ
ة األنترنت ونشر كشف كالطالب  وٌتم ذلن من خالل حساب الطالب االلكترونً على مولع الكلٌة على شب

بأسماء هؤالء الطالب على لوحة االعالنات بالمسم أو إدارة شئون التعلٌم والطالب وكذلن موالع 
 التواصل االجتماعً المتاحة .

 ًمن الدورس العملٌة ٌتم إخطار الطالب بحرمانه من دخول 27غٌاب الطالب لنسبة ال  فً حال تخط %
ة األنترنت ونشر كشف كمن خالل حساب الطالب االلكترونً على مولع الكلٌة على شباالمتحانات 

إدارة شئون التعلٌم والطالب وكذلن  بأسماء الطالب المحرومٌن على لوحة إعالنات الطالب بالمسم /
 مع إرسال خطاب بعلم الوصول على عنوان الطالب . موالع التواصل االجتماعً المتاحة

  الممرر/ رئٌس المسم إعداد كشف بأسماء الطالب المحرومٌن من –على السٌد منسك الوحدة التعلٌمٌة
 84وتمدٌمه للسٌد االستاذ الدكتور وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب فً خالل دخول االمتحانات 

ساعة من انتهاء الجدول التدرٌسً للممرر / الدورة التدرٌبٌة العتماده واخطار كال من إدارة شئون 
 .الطالب وكنترول الفرلة الدراسٌة 

  ًعلى الطالب المحروم )الغٌر مستوفً نسبة الحضور الممرر علٌه ( استٌفاء النسبة الممررة علٌه ف
، ولبل انعماد التعلٌمٌة /الفصل الدرااسً / السنة الدراسٌة الوحدة : فترة االستٌفاء التً تعمد بنهاٌة 

 الدور األول  على أن تكون الفترة كافٌة لحضور الطالب عدد الدورس المشترط استٌفائها .

  : هنان ضوابط لالستٌفاء 
الطالب فً حال استٌفاء نسبة الحضور الممررة  وتمدٌم عذر عن الغٌاب ولبول العذر من لبل اإلدارة فعلى  -

استٌفاء نسبة الحضور خالل فترة االستٌفاء الممررة وٌسمح له بدخول امتحان اعمال السنة فً نهاٌة فترة 
 االستٌفاء واالحتفاظ  بكامل درجاته .

فً حال عدم استٌفاء نسبة الحضور الممررة  وعدم تمدٌم عذر أو عدم لبول العذر من لبل إدارة الكلٌة فعلى  -
الحضور خالل فترة االستٌفاء ولكن ال ٌسمح له بدخول امتحان أعمال السنة فً نهاٌة الطالب اسٌفاء نسبة 

 فترة االستٌفاء وٌحصل الطالب على " صفر " فً أعمال السنة وٌسمح له بدخول االمتحانات النهائٌة فمط .
ة فترة االستٌفاء فً حال عدم استٌفاء نسبة الحضور وعدم التمدم لالستٌفاء خالل فترة االستٌفاء أوعدم كفاٌ -

على الطالب استٌفائها ٌعتبر الطالب راسبا وٌحرم الطالب من التمدم ألي امتحانات خاصة  ٌجب للفترة التً
  بتلن الوحدة التعلٌمٌة / الممرر وعلٌه إعادة دراسة تلن الوحدة التعلٌمٌة / الممرر فً سنة دراسٌة أخرى .

 


