
المعتمدة من مجلس الجامعة  والقواعد التنفيذية الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية
 هـ 7241/  5/  8الموقر في 

  المواظبة واالعتذار عن الدراسة 

 :  القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف   : المادة التاسعة

من دخول االختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة  على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم 
المحددة لكل مقرر خالل الفصل الدراسي،  أو الدروس السريرية من المحاضرات والدروس العملية%( 57)حضوره عن 

ويعّد الطالب الذي حرم من دخول االختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر وتثبت درجة األعمال الفصلية ويرصد له تقدير 
 . ويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل مجلس الكلية( . DN)أو ( ح)وم محر 

 : المادة الثانية عشرة

إذا لم يتمكن الطالب من حضور االختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في  
بإعطائه اختبارًا بدياًل خالل مدة ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، حاالت الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح 

 . ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه االختبار البديل

 :  القاعدة التنفيذية لجامعة الجوف  : المادة الثالثة عشرة

بعذر مقبول لعميد  يجوز للطالب االعتذار عن االستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبا إذا تقدم ( 31-3)
طالب الكليات التي تطبق نظام السنة  أما . الكلية وذلك قبل بداية االختبارات النهائية بخمسة أسابيع على األقل 

وبالنسبة للدورات  النهائية بثمانية أسابيع على األقل، ات الدراسية فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبار 
في حاالت  –ولمدير الجامعة  القصيرة فيجوز لهم االعتذار قبل بداية االختبارات بما يعادل ثلث مدة الدورة،

ويحتسب هذا الفصل من (   W) أو ( ع ) ، ويرصد للطالب تقدير داالستثناء من هذه المد –الضرورة القصوى 
 .  ة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرجالمد

أما طالب الكليات . يجب أن التتجاوز فصول االعتذار فصلين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول غير متتالية( 31-2)
التي تطبق نظام السنة الدراسية فال يجوز االعتذار لسنتين متتاليتين، ويجب أن التتجاوز سنوات االعتذار سنتين 

تتاليتين طيلة بقاء الطالب في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ولمدير الجامعة االستثناء من ذلك دراسيتين غير م
. 

 . الفصل الدراسي عن لعمادة شؤون القبول والتسجيل طلب موافقة ولي أمر الطالبة عند تقدمها لالعتذار ( 31-1)
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