توجيهات حول الحضور والغياب

أبنائنا الطلبة أالعزاء
نهديكم أطيب تحياتنا،
بدءت اليوم وبالتوفيق امتحانات الشهر االول ،والذي ستتكلل نتائجه بالنجاح  ،بهمتكم ومتابعتكم لتحصيلكم الدراسي وتفوقكم
العلمي ،الذي نعول عليه الكثير من اجل بناء بلدنا ونحقق التنمية واالزدهار .والبد لنا هنا ان نذكر بما ياتي:
ضرورة تنظيم وقتك الدراسي والتزاماتك للفترة الباقية من هذا الفصل ،ويمكنك ذلك من خالل مراجعة جداول االمتحانات
المعلنة .وكما ياتي في الرابط ادناه:
الجداول-الدراسية-واالمتحاناتwww.psut.edu.jo/ar/content/

الغيابات
تاكد من االن عن وضع غياباتك خالل الفترة الماضية ،فان التعليمات تشير ان الغياب بعذر يحتسب كغياب لكن فرقه هو
اعطائك فرصة االنسحاب من المادة لكي ال تحتسب الدرجة ضمن المعدل الفصلي والتراكمي ،اما الغياب بدون عذر فيؤدي

الى الرسوب في المادة ال سامح هللا اي الحرمان ،ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي ،وعليه يجب ان تعرف ان الغياب
هو غياب في كلتا الحالتين .وتشير التعليمات ما يأتي:
 .1ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%15من الساعات المقررة للمادة.
 .2اذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد
الكلية ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة الصفر الجامعي.
 .3إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري
يقبله عميد الكلية يعتبر منسحبا من تلك المادة ،وتطبق عليه أحكام االنسحاب.
 .4الطالب مسؤول عن المادة المشروحة او االمتحانات او الواجبات او التقييم داخل المحاضرة التي غاب عنها ،وعلى
مدرس المادة ان يسمح للطالب بتعويض ذلك في حال كان غياب الطالب بعذر بالطريقة التي يراها مناسبة.
نرجو من طلبتنا االعزاء مراجعة اساتذتهم االفاضل لغرض التاكد من نسب غياباتهم ومعالجة اي خلل في ذلك.

نؤكد في هذه المناسبة ان كل طالب في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا يستطيع أن يخطط لالستفادة من البرامج المشتركة
مع جامعة متشيغان ديربورن وجامعة أوكالند االمريكيتين ،حيث يمكنك التعرف على ذلك من خالل الرابط أدناه ،أو من خالل
زيارتك لعمادة القبول والتسجيل ،أو االتصال مع مسؤولة البرامج المشتركة الفاضلة شروق الحلواني.
البرامج-المشتركة-مع-الجامعات-األمريكيةwww.psut.edu.jo/ar/content/
يستطيع الطالب استشارة عمادة القبول والتسجيل في اي موضوع متعلق بدراسته ،وفي حالة وجود اي مالحظة أو شكوى،
يستطيع الطالب االتصال بعميد القبول والتسجيل مباشرة في اي وقت عن طريق البريد االلكتروني ،والهاتف :
email: dar@psut.edu.jo
Mobile phone: 0776709168

نحن دائما في خدمتكم ...متمنين لكم النجاح الدائم
االرشاد االكاديمي  -عمادة القبول والتسجيل

