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  حضور الطالب لبرامج التعلیم عن بعد
 سیاسات وإجراءات

 

  إصدار 2.0

 الغرض من هذه الوثیقة بیان متطلبات حضور الطالب في برامج مجموعة زاد التعلیمیة و التي تقدم عن بعد مع توضیح السیاسات و
  اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع غیاب وتأخر الطالب



 سیاسات حضور الطالب لبرامج التعلیم عن بعد _اإلصدار 2.0

 

 الفهرس
 

 3مجال الوثیقة

 3تطبیق سیاسة الحضور و االنصراف

 4األدوار و المسئولیات

 6االعتبارات المقبولة لحذف تسجیل الغیاب و التأخیر
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  مجال الوثیقة1.
 تطبق سیاسات وإجراءات الحضور على طالب برامج مجموعة زاد التعلیمیة و التي تقدم من

 خالل الفصول االفتراضیة أو التعلیم اإللكتروني المتزامن أو طالب و التعلیم الذاتي الذي
 یحتوي على أنشطة متزامنة .

 األصل في أنشطة التعلیم المتزامن أنه تم تصمیمها بالصورة التي تتطلب حضور و مشاركة
 الطالب لتحقیق المخرجات التعلیمیة المستهدفة و تغیب الطالب عن هذه األنشطة یؤثر بالسلب

 على تحصیل الطالب و انتفاعهم  بالمحتوى العلمي و األنشطة التدریبیة - حتى في حالة وجود

 تسجیالت لهذه األنشطة - حیث أن المشاركة و النقاش و التفاعل هي مكونات أساسیة في
 البرامج قد یؤدي تفویتها لعدم تحقیق المستهدفات التعلیمیة و بالتالي عدم إمكانیة اعتماد اجتیاز

  الطالب للبرامج التعلیمیة مع وجود فجوات في تحقیق المستهدفات التعلیمیة .

  تطبیق سیاسة الحضور و االنصراف2.

 تطبق سیاسات و اجراءات الحضور على جمیع البرامج التعلیمیة و التدریبیة المقدمة من
 مجموعة زاد و التي یتحقق فیها على األقل واحدة من المواصفات اآلتیة : 

 
 البرامج التي تكون بنظام الفصول االفتراضیة و التي یكون للمحاضرات وورش العمل●

 تواریخ و مواعید محددة مسبقا . 
  برامج التعلیم الذاتي و التي تحوي أنشطة تعلیم متزامن تمثل جزءا من تقییم الطالب.●

 
 ملحوظة هامة : یعادل الحضور االفتراضي الحضور العادي و ینطبق علیه االعتبارات

  الواردة في القسم الرابع من هذه الوثیقة
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  األدوار و المسئولیات3.
 تحقیق االلتزام بسیاسات الحضور عمل تشاركي یشارك فیه أعضاء هیئة التدریس و الطالب

 و شئون الدارسین و كافة فریق العمل في المشروعات التعلیمیة . یوضح الجدول التالي توزیع

 األدوار و المسئولیات و دور كل عنصر ضمن سیاسات وإجراءات الحضور  المتبعة في
  مشاریع مجموعة زاد التعلیمیة:

  صفحة   4 من  7

 مدیر طالب النشاط /  المهمة
  برنامج

 هیئة
  تدریس

 شئون
 الدارسین

 المكتب
  العلمي

 تقنیة
 المعلومات

 وضع متطلبات
 الحضور للبرنامج

   التعلیمي

    مسئول    مشارك 

 توعیة الطالب
 بسیاسات وإجراءات

 الحضور الخاصة
  بالبرنامج التعلیمي

     مسئول مشارك مشارك 

 تسجیل حضور
 الطالب لألنشطة

   التعلیمیة

 مشارك     مسئول  

 إرسال تنبیهات
 للطالب المتغیبین

  والمتأخرین

 مشارك    مسئول   

 إعفاء الطالب من
 الحضور لظروف

  خاصة

 
 

   إستشاري إستشاري   مسئول 
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 مدیر طالب النشاط /  المهمة
  برنامج

 هیئة
  تدریس

 شئون
 الدارسین

 المكتب
  العلمي

 تقنیة
 المعلومات

 إرسال طلب حذف
 تسجیل تغیب نظرا
 العتبارات خاصة

       مسئول

 حذف تسجیل غیاب
 طالب نظرا

 العتبارات خاصة

     مسئول إستشاري  

 إعتماد رسوب طالب
 نظرا لعدم استیفائه
 لمتطلبات الحضور

إستشار 
  ي

     مسئول إستشاري

 توفیر أدوات و حلول
 تقنیة إلدارة عملیة

  الحضور

إستشار 
  ي

   مسئول  إستشاري إستشاري

 إصدار  تقاریر و
 إحصائیات غیاب و

  تأخیر الطالب

 مشارك    مسئول   
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  االعتبارات المقبولة لحذف تسجیل الغیاب و التأخیر4.

  المرض4.1.
           یعتبر المرض من االعتبارات المقبولة لعدم تسجیل تغیب الطالب أو حذف تسجیل التغیب

  و یجب توفر اآلتي حتى یتم قبول األعذار المرضیة  :

  شهادة طبیة معتمدة من أحد األطباء أو المراكز الطبیة.1.

 توصیة الطبیب بحاجة الطالب إلى الراحة و االسترخاء لمدة معینة یتخللها عدد 1 أو2.
  أكثر من األنشطة التعلیمیة التي تتطلب حضور الطالب.

  حاالت وفاة من الدرجة األولى أو الثانیة4.2.

 یمكن للطالب في حالة وفاة أحد أقرباء الطالب من الدرجة األولى أو الثانیة طلب عدم

 تسجیل تغیب أو حذف تسجیل تغیب و یمنح الطالب في هذه الحالة استثناء  بعدم االلتزام
 بحضور األنشطة التعلیمیة لمدة 8 أیام تبدأ من یوم الوفاة و یجب توفر اآلتي حتى یتم قبول

  أعذار وفاة األقارب:

  شهادة وفاة1.

  أي وثائق رسمیة تثبت صلة القرابة من الدرجة األولى أو الثانیة للشخص المتوفى2.

  حاالت الظروف االستثنائیة4.3.

 الظروف االستثنائیة هي كل الظروف التي حدثت بصورة فجائیة یصعب توقعها و أعاقت
  الطالب عن الحضور للنشاط التعلیمي و من أمثلة الظروف االستثنائیة األتي :

  وجود حریق داخل مقر سكن الطالب1.
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  حوادث الطرق التي أعاقت الطالب عن حضور النشاط التعلیمي2.

 الظروف االستثنائیة العامة على مستوى المدینة أو الحي مثل انقطاع الكهرباء أو شبكة3.
  اإلنترنت

 یحتاج الطالب توفیر ما یثبت وقوع الظرف االستثنائي و إرساله إلى شئون الدارسین للمراجعة
 و النظر.

  صفحة   7 من  7


