جامعة القدس المفتوحة
عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات
دليل التعليمات واإلجـراءات الخاصة
بحضور الطالب للقاءات الصفية
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أو ًالا :عدد اللقاءات الصفية المطلوب حضورها-:
أ .يحدد عدد اللقاءات المطلوب حضورها في الفصل الدراسي للمقررات النظرية وفق الساعات المعتمدة
على النحو التالي:
عددًالساعاتًالمعتمدةًللمقرر ً
1
2
3
4

عددًاللقاءاتًالمطلوبة ً
4
8
8
8

مدةًكلًلقاءًبالساعة ً
1
1
1.1
2

ب .يحدد عدد اللقاءات المطلوب حضورها للمقرر العملي في الفصل الد راسي وفق الساعات المعتمدة
على النحو التالي:
عددًالساعاتًالمعتمدةًللمقرر ً
1
2
3
4

عددًاللقاءاتًالمطلوبة ً
11
11
24
32

مدةًكلًلقاءًبالساعة ً
1
2
2
2

ج .يحدد عدد اللقاءات للمقرر النظري الذي يتضمن جوانب عملية كما ورد في الفقرة ) أ ( أعاله من هذه
المادة للجانب النظري من المقرر ،وكما ورد في الفقرة ) ب ( أعاله من هذه المادة للجانب العملي من
المقرر.
ثانياا :يعتبر حضور الطالب للقاءات الصفية في الفصل الد راسي وفق ما ذكر في البند رقم ) أولا( إلزامياا ،ول
يجوز له التغيب عن أكثر من  %21من اللقاءات الصفية المخصصة للمقرر.

ثالثاا :إذا بلغ غياب الطالب عن اللقاءات الصفية (النظرية والعملية( المحددة لمقرر ما نسبة %21
وجه له تنبيه من عضو هيئة التدريس عبر البوابة األكاديمية بضرورة اللتزا بحضور باقي
اللقاءات ،ول ينتظر في هذه الحالة المتحانات النصفية أو النهائية حتى يقو بإدخال أيا الحضور
والغياب لمثل هذه الحالت.
رابعاا :إذا وصل غياب الطالب عن اللقاءات الصفية ما نسبته ما بين  %15 - %21من اللقاءات الصفية
ترصد له عالمة منسحب باستثناء وجود عذر قاهر عند الطالب موقع من مدير الفرع/المركز
الدراسي.
2

خامساا :إذا تجاوز غياب الطالب عن اللقاءات الصفية لمقرر ما نسبة  %15مهما كان السبب يحر من
تقديم المتحان النهائي وترصد له عالمة منسحب ،وفي هذه الحالة يرسل عضو هيئة التدريس
رسالة إلكترونية إلى حساب الطالب يخبره فيها برصد عالمة منسحب.
سادساا :يقو عضو هيئة تدريس في بداية الفصل الدراسي ) بعد انتهاء فترة التسجيل والسحب واإلضافة (
باستخراج كشف بأسماء الطالب الملتحقين بالشعبة التي يشرف على تدريسها ،بحيث يوجد إزاء
اسم كل طالب فراغات بعدد اللقاءات المخصصة للمقرر.
سابعاا :يضع عضو هيئة التدريس إ زاء اسم كل طالب عالمة تشير إلى حضوره للقاء الصفي ،ويتم هذا
اإلجراء بعد  11دقيقه من بداية اللقاء.
ثامناا :يقو عضو هيئة التدريس بإدخال عدد أيا الحضور والغياب على البوابة األكاديمية في الوضع
الطبيعي مرتين األولى قبل المتحانات النصفية والثانية قبل المتحانات النهائية.
تاسعاا :يرصد عضو هيئة التدريس عالمة منسحب للطالب الذي يغيب عن اللقاءات الصفية في الحالتين
التاليتين:

األولى :غياب الطالب ما بين  %15 - %21من اللقاءات الصفية بدون عذر قاهر موقع من قبل مدير
الفرع/المركز.
الثانية :غياب الطالب عن أكثر من  %15من اللقاءات الصفية مهما كانت األسباب.
عاشراا :يلتز الطالب بحضور لقاءات كل مقرر في الشعبة المخصصة له.
انتهـــىً ،،،،،،
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