
 

 س ياسات احلضور 

  

يعترب حضور املتدرب بشكل منتظم وعدم الغياب متطلب اساسي لنجاح العملية التدريبية ، 
لذلك مت وضع سياسات واجراءات خاصة ابحلضور والغياب لضمان احلد من الغياب وتسهيل 

 االلكرتوين داخل الفصول االفرتاضية  وجعله مكافئ للحضور احلقيقي ابملعهداحلضور 

  فرتة تدريبية بعد كل  بداية قبل الدراسي اجلدول أعداد علمية تتم

  حماضر كل  قبل من تدرس سوف اليت املواد حتديد

  تقسيم اجملموعات و  واملستوايت الربامج مجيع يف الطلبة إعداد حصر

 :يلي ما اجلدول يف يراعى أن جيب

 مساءا   التاسعة الساعة وحىت صباحا   الثامنة الساعة من احملاضرات بداية يكون 
 يثحب حدة على جمموعة كل  جدول يعمل و االفرتاضية القاعات يف احملاضرات توزيع 

  احملاضرات مابني فراغ هناك يكون وال بعضها مع متصلة احملاضرات تكون
 ةزووم لكل مقرر وجدولته حىت هناية الفرتة التدريبي ربط القاعات االفرتاضية بروابط 
  ربط حساب الزوم للمتدرب ابحلساب الرمسي لنظام التعليم الإللكرتوين حبيث يتم

 احتساب دخول الطالب لرابط الزوم حضور للمحاضرة مبدئيا
  يقوم احملاضر يف بداية وهناية احملاضرة ابلتأكد من وجود الطالب يف القاعة االفرتاضية من

 خالل الكامريا واملايكروفون 
 من التأكدو  بذلك رمسيا القسم مشرف إعالم يتم تغريه إىل احلاجه وعند اجلدول ثبات 

 الطالب مجيع إعالم



 

 :  احلضور والغياب ابملعهدواجراءات سياسة 

 جيب التزام مجيع املتدربني ابحلضور وفق اجلدول الدراسي املسلم هلم بداية كل فرتة تدريبية  -1
 .املؤسسة من املعتمدة االلية والنماذج وفق وغياب حضور يتم تسجيل وتوثيق ومتابعة -2
 من مقبول بعذر الربع التدرييب يف متصلني أسبوعني التدريب عن ينقطع الذي يعترباملتدرب -3

 فيعترب عذر مقبول بغري كان اذا  أما ، (W) أو  )ع( التقدير له ويرصد حبا  منس املؤسسة
اليت  التدريبية الفرتة اختباارات دخول له حيق وال  DN) أو ) )ح( التقدير له ويرصد حمروما  
 .فيها تغيب

 للمقرر املعتمدة الساعات جمموع من % 20 عن غيابه نسبة تتجاوز الذي يعترب املتدرب -4
 الفرتة هناية يف املقرر اختبار دخول له حيق وال حمروما ، عذر بدون بعذرأو غيابه كان سواء  

 DN) أو )  )ح( تقدير  له ويرصد ، التدريبية
 الشؤون األكادميية يف املعهد مبوافقة بتسجيلها قام اليت املقررات بعض حذف حيق للمتدرب -5

 بعد املقررات هذه تظهر وال التدريبية، الفرتة بداية من خالل اسبوعني املؤسسة إشعار بعد
 .التدرييب املتدرب سجل يف حذفها قبول

 وذلك املؤسسة إشعار بعد تسجيلها اليت مت املقررات مجيع  من االنسحاب للمتدرب حيق -6
 نسحب ا اليت املقررات نتاائج للمتدرب حتتسب وال التدريبية، الفرتة مدة إنقضاء نصف قبل
 الالزمة املدة من منها انسحب اليت الفرتة حتتسب ولكن املعدل الرتاكمي يف تدخل وال منها

 .التخرج متطلباات إلهناء

 

 

 



 

 األعذار املقبولة نوعان : -7
 

العذر الطيب: وهو حالة مرضية متنع الطالب من اإلنتظام يف الدراسة أو من حضور أحد 
 سواء حضوري أو عن بعد اإلمتحاانت 

 :آلية تقدمي العذر الطيب 
ة مرفق به تقرير طيب صادر من جه مدير شؤون الطالبيقوم الطالب برفع طلب إىل  .1

 صحية حكومية أو خاصة 
 برفع الطلب والتقرير والتوصية إىل إدارة املعهد إلعتماده  مدير شؤون الطالبيقوم  .2

 
 العذر غري الطيب: 

سبب الطالب ب ضور ويف حالة عدم حضوراحلويشمل احلاالت الطارئة اليت متنع الطالب من 
 مع تقدمي األدلة ان وجدت  عذر غري طيب موثق ويتبع نفس آلية رفع العذر الطيب

 
 اإلنذار واحلرمان:  -8

 
  ترفع كاشعار على حسابه اخلاص   %5يوجه إنذار أول للطالب إذا بلغت نسبة غيابه

 ابلنظام االلكتورين وكرسالة على امييله املسجل ابملعهد 
 ترفع كاشعار على  من نسبة احلضور أو اكثر %10لغت نسبة غيابه يوجه إنذار اثين إذا ب

 حسابه اخلاص ابلنظام االلكتورين وكرسالة على امييله املسجل ابملعهد 
  حيرم الطالب من اإلستمرار يف املقرر ودخول اإلمتحان النهائي ويعترب راسب يف ذلك املقرر

 يبلغ ابحلرمان بنفس آلية االنذارو من نسبة حضور املقرر  %20إذا جتاوزت نسبة غيابه 
 

 


