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 عذار الطالبيةلأل القواعد اإلجرائية

 

 يانها:ر  سو القواعد (: اسم1المادة )

يخ من تار وتسري ،االعمال( إدارةكلية -قسم القانون ب لقواعد )القواعد اإلجرائية لألعذار الطالبيةاتسمى هذه 

 القانون.اعتمادها من مجلس قسم 

وتحكم هذه القواعد كافة اإلجراءات المتعلقة باألعذار الطالبية والتي تشمل الغياب عن المحاضرات والغياب عن 

 اختبارات األعمال الفصيلة . 

 

 (: اختصاصات اللجنة:2المادة)

 :باآلتي" لجنة األعذار الطالبية " تختص 

االختبارات  أحدو أفي حال التغيب عن حضور المحاضرات  القسمعذار المقدمة من طالب نظر األ -أ

 بالقسم.الشهرية 

 بداء الراي حولها.إعذار الطالبية ودراستها وتلقى األ -ب

 العذر.صدار توصية بقبول او رفض إ -ت

 .العتماد توصية اللجنة أو االعتراض عليها مع التسبيب  قسم الرئيس لعذار ن األأرفع توصياتها بش -ث

 عذار المقبولة لدى اللجنة:: حاالت األ(3المادة )

 الشهري االختبارو إعادة أعذار المقدمة من الطالب وتقرر اللجنة رفع الغياب عن المحاضرة تقبل اللجنة األ

 ها من رئيس القسم وذلك في الحاالت التالية:رقرا اعتمادبحسب الحال بعد 

 بالمستشفى.التنويم إحضار تقرير طبي  ينص على  -أ

 من مستشفى حكومي ينص)يتضمن عدم قدرة الطالب على الحضور للجامعة( إحضار تقرير طبي مفصل  -ب

   رسمية. على منح إجازة

ت وفى وقت سابق لوق االختبارحضار ما يثبت وقوع الحادث في يوم المحاضرة او إحوادث السير بشرط  -ت

 .االختبارالمحاضرة او 

 ذلك.حضار ما يثبت حدى الجهات االمنية بشرط اإالتوقيف لدى  -ث

 يام من تاريخ الوفاة.أولفترة ثالثة حد االقارب من الدرجة االولى أوفاة  -ج

 عاله.أعذار القهرية في غير الحاالت المشار اليها للجنة السلطة التقديرية في قبول بعض األ -ح
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 االعذار:(: ضوابط 4المادة )

 :اآلتيةوفق الضوابط  عالهأ( 4المادة )عذار اثبات الحاالت المذكورة في أيجب على الطالب تقديم 

فق الطالب بإحضار خطاب مر فقط، ويلتزمن تكون التقارير الطبية صادرة من المستشفيات الحكومية أ -أ

م التنويم التي تستلز بتقرير معتمد من المستشفى المعنى يوضح تاريخ المراجعة وحالة الطالب الصحية

 الطبي المتخذ. واإلجراء و الراحةأ

 تقارير حوادث المرور يجب ان تكون صادرة عن سلطات المرور ويذكر فيها اسم الطالب مقدم العذر. -ب

 تقارير الوفاة معتمدة من السلطات المختصة. -ت

 عذار الطالبية:تقديم األ (: إجراءات5المادة )

 نموذج األعذار الطالبية المعد لهذا الغرض لدى اللجنة.واستكمال تعبئة  -أ

 للطلب.الالزمة المؤيدة إرفاق المستندات  -ب

 والذي لقسمابكافة المستندات وتسليمها لسكرتير  عذار الطالبية مشفوعا  يلتزم الطالب بتسليم نموذج األ -ت

 فيها.لى اللجنة للنظر إبدوره يتولى تحويلها 

ى اللجنة في فترة اقصاها اسبوع بعد انتهاء لإ عن المحاضرة (( في حالة الغياب))  ن يقدم الطلبأيجب  -ث

 صالحية عضو هيئة التدريس في تعديل الغياب على النظام.

يجب على الطالب تقديم عذره للجنة خالل فترة اقصاها اسبوع من تاريخ انتهاء صالحية عضو هيئة  -ج

  .رفض النظر في طلبهالمحددة للجنة التدريس في التعديل على النظام، وإذا تجاوز الطالب الفترة 

 سبوعأفترة اقصاها الغياب عن المحاضرات خالل  بشأنبية المقدمة اليها تفصل اللجنة في االعذار الطال -ح

 إيداع العذر لديها. من تاريخ

ستثنى وي الشهري في فترة اقصاها اسبوع من تاريخه االختبارن يقدم الطلب في حالة الغياب عن أيجب   -خ

 اللجنة. تقدرهامن ذلك حالة الضرورة القصوى التي 

 بالقسم.متابعة نتيجة الطلب على لوحة االعالنات  -د

 (: إجراءات التعامل مع االعذار الطالبية:6المادة)

 عذار.مهلة تقديم األ انتهاءعذار الطالبية المقدمة من الطالب بعد األ في طلباتتجتمع اللجنة للنظر  -أ

ومن لقواعد ( من هذه ا4( و)3المواد )تلتزم اللجنة بفرز الطلبات المقدمة من الطالب ومطابقتها مع احكام  -ب

 سباب.و رفض العذر مع بيان األأصدار القرار األولى بقبول إمن ثم 

أو  نةقرار اللج العتماد القسمرئيس  إلىوالمرفوضة  أعذارهمترفع اللجنة قائمة بأسماء الطالب المقبولة  -ت

 بشأنها.التوجيه 

 اعذارهم.تبار بديل للطالب المقبولة عضاء هيئة التدريس بالقسم لعقد اخأتخاطب اللجنة  -ث

 قسم ا قائمة بأسماء الطالب المقبولة اعذارهم والمرفوضة.الب اإلعالناتتعلن اللجنة على لوحة  -ج

عالن قصاه اسبوع من تاريخ اإلأعلى قرار اللجنة بموعد  االعتراضعذارهم الحق في أللطالب المرفوضة  -ح

 قدمه الطالب مسبقا. الذيللعذر  خالفا  ن تكون أمن وثائق و اعتراضهمحضار ما يؤيد إشريطة 
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