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Class Attendance and Absence Guidelines

ارشادات الحضور والغياب في المحاضرات

Students are expected to attend all classes. Consistent attendance offers the most
effective opportunity for students to understand concepts, materials and expectations of
those courses in which they are enrolled. Although attendance is not used as a criterion
for grading, there are in‐class participation which is an integral part of the course. Examples
include, but are not limited to, seminars and courses that require presentations, group
projects, group discussions or student teaching. Frequent absences whether excused or
unexcused, may affect the final grade.
1. Students are not allowed to be absent for more than (15%) of the scheduled class
lectures.
2. Students with frequent no excuse absence approaching (15%) of lectures will be notified
by faculty members on bulletin boards.
3. A student with no excused absent approved by the faculty Dean exceeding 15% of
classes in a specific course will be deprived from attending the final exam of that course
with a score of FAIL.
4. A student with an excused absent approved by the faculty Dean exceeding 15% of
classes in a specific course will be considered as withdrawn from that course and hence,
withdrawal policies will be applied.
5. It is policy of the university to excuse the absences of students for the following reasons:
- Illness or injury when the student is unable to attend class, with a medical report
approved by the University Doctor.
- Participation in university activities at the request of university authorities.
- Compelling verifiable circumstances beyond the control of the student approved by the
faculty Dean.
6. Students who are absent from class are responsible for any missed work, assignments,
or assessments (e.g., quizzes, tests, papers, etc.). Faculty members are required to allow
students with documented excused absences to make up missed work or assignments
when this is feasible.

تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات حسب الساعات المقررة لكل مادة في
 الحضور الدائم للمحاضرات يتيح الفرصة لفهم مواضيع ومفاهيم المادة الدراسية.الخطة الدراسية
 وعلى الرغم من ان الغياب عن المحاضرات ال يعتبر جزء من درجات التقييم.المسجل فيها الطالب
 على سبيل المثال ال الحصر المشاركة في، لكن هناك أنشطة متعددة داخل المحاضرة،في المادة
 فهي تعتبر جزء من،المناقشات وتقديم العروض ومشاريغ الطلبة ونقاشات الطلبة في مجموعات
.التقييم والغياب عن المحاضرة سواء بعذر او بدون سيؤثر على عالمة الطالب
.) من الساعات المقررة للمادة%15(  ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من.1
 واقتربت نسبة، يقوم مدرس المادة كتابة بتنبيه الطلبة الذين يتكرر غيابهم بدون أعذار مقبولة.2
.) من مجموع الساعات المقررة لتدريس المادة%15( غيابهم من
) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو%15(  اذا غاب الطالب أكثر من.3
 يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة الصفر،قهري يقبلهما عميد الكلية
.الجامعي
) من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض%15(  إذا غاب الطالب أكثر من.4
.وتطبق عليه أحكام االنسحاب، أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية يعتبر منسحبا من تلك المادة
: يعتبر العذر مقبول وبحسب تعليمات الجامعة في الحاالت التالية.5
 على ان يحضر الطالب تقرير طبي، المرض أو اإلصابة التي تمنع الطالب من حضور المحاضرة.مختوم ومعتمد من طبيب الجامعة
. المشاركة في فعاليات او أنشطة الجامعة بناءأ على طلب من ادارة الجامعة وعلى الطالب، ظروف خارجة عن ارادة الطالب تمنعه من حضور المحاضرة يقبلها عميد الكلية.ان يقدم ما يثبت ذلك
 الطالب مسؤول عن المادة المشروحة او االمتحانات او الواجبات او التقييم داخل المحاضرة التي.6
 وعلى مدرس المادة ان يسمح للطالب بتعويض ذلك في حال كان غياب الطالب بعذر،غاب عنها
.) بالطريقة التي يراها مناسبة5 (بحسب ما هو مذكور في النقطة

* Please refer to article 9, section 4 of the regulations of granting the B.Sc. degree at
PSUT.

 (المواظبة) من الفصل الرابع من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة االميرة9 * الرجاء الرجوع الى المادة
.سمية للتكنولوجيا حيث انها المصدر االساسي لهذه الوثيقة
االرشاد االكاديمي – القبول والتسجيل

