
 

 فى الحضوروالغياب" كاسا"قواعد برنامج 

فالحضور فى الصفوف فرصة ". كاسا" إن الحضور فً الصفوف المختلفة من أهم شروط االلتحاق ببرنامج

لممارسة مهارات اللغة المختلفة والمشاركة الفعالة مع الزمالء مما ٌفٌد العملٌة  التعلٌمٌة وٌساعد على 

ولذلك فإن فشل الطالب فً حضور الصفوف ٌعد فشال فً االستفادة من الفرص التعلٌمٌة التً . التعلم

 . ٌوفرها لهم البرنامج

بالغٌاب، ولكن هناك مبادئ وأسس  ٌسمح لنظام وجودولهذا السبب ٌتوقع من الطالب الحضور بانتظام، وال 

 :عامة ٌتبعها البرنامج بهذا الشأن

 :التغيب عن الصفوف

وتكرارالغٌاب قد ٌؤدي إلى رسوب الطالب  أو . التغٌب عن الصفوف سٌؤثر سلبا على درجة الطالب -

 . إلغاء منحته الدراسٌة بالبرنامج

امتحانات خاصة للطالب  األستاذ لٌس ملزما بأن ٌعطً أي ساعات تعوٌضٌة، أو مهمات خاصة أو -

 . ولكن على الطالب متابعة ما فاته. المتغٌب

 .فً حالة المرض ٌجب على الطالب إبالغ منسق البرنامج وأستاذ المادة بسبب الغٌاب ومدته مقدما -

فً حالة الغٌاب لظروف طارئة وخارجة عن إرادة الطالب، غٌر الظروف الصحٌة، ٌجب أال  -

فقط فً  ( ساعات4)فً فصلى الربٌع والخرٌف، و     ( ساعات6 )تتجاوز ساعات غٌاب الطالب 

ٌجب على الطالب كتابة طلب إلى مدٌر البرنامج - فصل الصٌف ، إن كانت هناك ظروف طارئة

 . شارحا له سبب الغٌاب بالتحدٌد وإخبار أستاذ الصف بذلك

فً حالة السفر ألغراض علمٌة، مثل االمتحانات الدولٌة أو لحضور المؤتمرات العلمٌة، ٌجب على  -

مباشرًة على أن ٌقدم نسخة من " بتكساس"الطالب الحصول على تصرٌح بذلك من مدٌر البرنامج 

بالقاهرة قبل موعد السفر بثالثة أٌام على األقل، بشرط أن ٌكون  "الكاسا  "هذا التصرٌح إلى مكتب 

ألنه فً هذه الحالة سٌكون مطالـًَبا باإلمام بما فاته من دراسته طوال فترة  على اتصال بأستاذ المادة،

 .غٌابه

 :التغيب عن األنشطة الثقافية

كلنا ٌؤمن بأن تعلم اللغة ال ٌكون بعٌدا عن الثقافة وتعلمها؛ لذلك فقد نظمنا  برنامجا ثقافٌا متمٌزا ٌشتمل 

على عدد من المحاضرات العلمٌة واألنشطة الثقافٌة والزٌارات بهدف توفٌر فرص متنوعة لالحتكاك الثقافً 

مٌزانٌة " كاسا" كما وضع برنامج. وتأكٌد ضرورة تعلم الطالب من مصادر متعددة داخل الصف وخارجه

خاصة لإلنفاق على مثل هذه األنشطة الثقافٌة، وسوف ٌتم اإلعالن عنه فً الصفوف قبل بداٌتها، ولذلك فإن 

مشاركة الطالب فً مثل هذه األنشطة ٌعتبر جزء ال ٌنفصل من البرنامج، وال ٌسمح للطالب بالغٌاب عن 

مثل هذه األنشطة والمحاضرات ،وإذا حدث ٌعتبر تغٌبا عن الصف وٌطبق علٌه ما جاء تحت التغٌب عن 

 . الصفوف



 :األنشطة االختيارية والترفيهية

إن األنشطة االختٌارٌة والترفٌهٌة مثل الرحالت، اختٌارٌة ومن حق الطالب أن ٌمتنع عنها إذا شاء ذلك بعد 

 . إخبار سكرتٌر البرنامج بعدم رغبته فً المشاركة فٌها لعمل الالزم

 :ودردشة ومشوار األندية ،المحاضرات

 الطالب ٌستطٌع وال. التعلٌمٌة الخبرة من وجزءا ضرورة(  وجدت إن )االنشطة هذه فً االشتراك ٌعتبر

. واحد دراسً فصل فً فقط مرتٌن من ألكثر فٌها المشاركة عن التغٌب

 :نظام الحضور

عن موعد  (دقائق أو أكثر10)على الطالب أن ٌلتزم بمواعٌد حضور الصفوف؛ ألنه إذا تأخر الطالب مدة 

 .الصف سٌتم احتساب ٌومه غٌابا

 : التأخر عن موعد الصف

 دقائق عن موعد الصف من 10الصفوف، فً حالة تأخر الطالب  حضور بمواعٌد ٌلتزم أن الطالب على

 .حق االستاذ أن ٌمنعه من دخول الصف حتى ال ٌعطل مسار العمل ولمنع الشوشرة على تركٌز الزمالء

 :تكرار التأخر

أو أكثر، فمن حق األستاذ أن ٌجمع المدة حتى تصل ٌوما كامال  ( دقائق10 -5 )إذا تكرر التأخٌر مدة 

 . وٌحتسبه غٌابا

 : التغيب وأثره على الدرجة النهائية

عن كل ٌوم % 1عند التغٌب من حق األستاذ أن ٌخصم من الدرجة المخصصة لحضور والمشاركة نسبة 

 . عن كل ٌوم غٌاب فً فصل الخرٌف وفصل الربٌع% ½ غٌاب فً فصل الصٌف و 

  

 ولكم منا كل احترام

 إدارة برنامج كاسا


