
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

  

 مقدمة
يعّد حضور جميع الطالب الدروس بانتظام أمًرا أساسًيا للنجاح 

العليا. يتعّين أن الدراسية ملعهد الدوحة للدراسات  في البرامج

يحضر الطالب الدروس بانتظام من دون أّي غياب. وتعّرف 

السياسة التالية الطالب واملدّرس بحقوق معهد الدوحة 

 .في ما يتعلق بحضور الدروس ومسؤولياته

Introduction: 

 

Fundamental to success in DI’s programs of 

study is regular class attendance by all 

students. Students are expected to attend all 

classes regularly without any absence. The 

policy stated below defines student, faculty, 

and DI rights and responsibilities with 

respect to class attendance. 

 

 بيان السياسة

 .تقع مسؤولية حضور الدروس على الطالب .1

 

يجب أن يسّجل جميع األساتذة حضور الطالب في  .2

إدارة التسجيل وشؤون الطالب  وتراقبالصف في كّل جلسة. 

 سجالت الحضور في "نظام معلومات الطالب".

 

دروسهم  يتوقع معهد الدوحة من جميع الطالب حضور  .3

بالكامل، ويسمح بالغياب في الحاالت الضرورية وبشرط الحصول 

على إذن مسبق من مدّرس املقرر. يتم الحصول على اإلذن 

املسبق من خالل إدارة التسجيل وشؤون الطالب، والتي تعمل 

ر اإلذن املسبق، فعلى 
ّ
على تسجيل الغياب في النظام. وإذا تعذ

األدلة الالزمة في أقرب وقت  الطالب أن يقّدم تبرير غياب مع

 .ممكن بعد استئناف الحضور 

Policy Statement:  

 

1. The responsibility for class attendance 

rests with the student. 

 

2. All faculty are expected to record the 

attendance of all students in class at 

each session. Attendance logs will be 

monitored by the Department of 

Enrollment and Student Affairs in the 

Student Information System (SIS). 

 

3. DI expects full attendance of classes 

from all students, with any 

unavoidable absences pre-authorized 

by the course tutor. Pre-authorization 

of absences should be sought through 

the Department of Enrollment and 

Student Affairs, which logs the 

absence into the system. Where pre-

authorization is not possible, 

justification of the absence with the 

necessary evidence will be required as 

soon as possible after the student’s 

resumption of attendance.  
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يحّق لعميد الكلية، بالتشاور مع مدير البرنامج،  .4

من  ،استبعاد أّي طالب يعّد حضوره في البرنامج ككّل غير مرض  

 برنامج الدراسة أو املقرر أو االمتحان النهائي ملقّرر.

 

 يعني الحضور غير املرض ي أّي عدد من أيام الغياب .5

في املئة من مجموع عدد الساعات املخصصة ملقّرر  ما  20يتجاوز 

 التغّيب أكثر من 
ً
 9في فصل  دراس ي واحد. وهذا يعني عادة

 .ساعات دون إذن

 

 

ال يعفي الغياب عن الصف من متطلبات املقرر  .6

)كالواجبات، والبحوث، واالمتحانات، والعروض الشفهية، 

، يجب أن ينجز الطالب والتقارير، إلخ(. وفي جميع الحاالت

العمل الذي لم يقم به أثناء غيابه. بيد أّن السماح له بتعويض 

ر بحسب  هذا العمل، في حالة الغياب غير املبرر، ليس آلًيا بل يقرَّ

 .البرنامج بالتشاور مع املدّرس مديرتقدير 

 

 

بإمكان الطالب املتغيب بسبب املرض أو شؤون أسرية  .7

إرادته أن يقّدم مبرًرا لغيابه إلى  أو ألسباب أخرى خارجة عن

إدارة التسجيل وشؤون الطالب الذي يوص ي بقرار، ويحيل 

الطلب بدوره إلى املدّرس املعنّي للموافقة النهائية. ويجب أن تكون 

مبررات الغياب التي يبقى قبولها رهيًنا بتقدير العميد، مدعمة 

 شهادات طبية أو غيرها
ً

 .بأدلة موثقة رسمًيا، مثال

 

 

 

، لكّنه  .8 ال ُيحسب الغياب بإذن حضوًرا غير مرض 

 .يحفظ في السجالت

4. The Dean of the School, in 

consultation with the program head, is 

empowered to exclude students from 

a program of study, course, or final 

examination of a course, whose 

attendance in the overall program is 

deemed unsatisfactory. 

 

5. Unsatisfactory attendance means any 

number of absences exceeding 20% of 

the total number of hours allocated 

for a course during a semester. 

Typically, this translates to being 

absent more than 9 hours of class 

attendance without authorization. 

 

6. Course requirements (e.g. 

assignments, research papers, 

examinations, oral presentations, 

reports, etc.) are not waived due to 

absence from class. In all cases the 

work missed through absence must be 

made up by the student. However, 

permission to make up such work, 

where absence was not pre-

authorized, is not automatic and is 

given at the discretion of the program 

head in consultation with the 

instructor. 

 

7. Students who are absent due to 

reasons of illness, family matters, or 

other reasons out of the students’ 

control, can submit an absence 

justification to the Department of 

Enrollment and Student Affairs which 

recommends a decision and in turn 

forwards the request to the respective 

course instructor for final approval. 

Absence justifications, whose 

acceptance remains at the Dean’s 

discretion, must be supported by 

officially documented evidence, e.g. 

medical or other certificates.  

 

8. Authorized absences will not count 

towards unsatisfactory attendance, 

but will be kept on record.  
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في املئة في  20يؤدي الغياب بغير إذن والذي يصل إلى  .9

أّي مقرر إلى إنذار من العميد ُيحفظ في سجّل الطالب بصورة 

دائمة. وقد يؤدي نمط متكرر من الغياب، بحسب تقدير العميد، 

 الدوحة. إلى إلغاء تسجيل الطالب في معهد

 

 

للطالب أن يقدم التماس في ما يخص إلغاء التسجيل  .10

لدى العميد الذي يقرر بالنظر في وقائع االلتماس هل يؤيد 

ل لجنة طعون لدراسة القضية أكثر. ويكون قرار 
ّ
اإللغاء أو يشك

لت، نهائًيا
ّ
 .العميد أو لجنة االلتماس، إذا شك

 

 

العميد  تخفض عالمة الطالب الذي يتلّقى إنذاًرا من .11

بسبب الحضور غير املرض ي، حيث حدد الغياب بنسبة واحد في 

املئة لكّل ساعة غياب من دون إذن في أّي وقت أثناء الفصل 

 .الدراس ي

 

 

 

9. Unauthorized absences in any course 

reaching a total of 20% will result in a 

dean’s warning to be permanently 

filed in the student’s record. A 

repetitive pattern of absence  may 

result, at the discretion of the Dean, in 

the termination of the student’s 

enrollment at DI. 

 

10. A student can appeal against the 

termination to the Dean, who on 

consideration of the merits of the 

appeal will decide whether to uphold 

the termination or form an appeals 

committee to consider the case 

further. The decision of the Dean, or 

the appeals committee, if constituted, 

will be final.  

 

11. Students in receipt of a Dean’s 

warning due to unsatisfactory 

attendance will have their course 

marks, where the absences occurred, 

downgraded by one percentage mark 

for each unauthorized hour of absence 

incurred at any time during the 

semester.  
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