
 اإلنذارات األكاديمية

 للفصل التالي الدراسي الفصل من بدءاً الجامعة تتولى فصل كل نهاية في للطالب األكاديمية النتائج اعتماد بعد- 

 معدله يقل الذي الطالب الى إنذار توجيه الفصول، هذه ضمن من الصيفي الفصل يعد وال الطالب، فيه سجل الذي

 .والثاني األول الدراسيين الفصلين من أي في نقطة )2( عن التراكمي

) نقطة فما فوق، وذلك في 2عند حصول الطالب على إنذار عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى ( -

 مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار.

يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك الطالب  -

) ساعة من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية، على أن ال يقل معدله التراكمي عن 99تم بنجاح (الذي أ

) نقطة أو مايعادلها مئوياً، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي الحق يفصل من 1.75(

  التخصص من دون إنذار.

إلجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة االستدراكية طالب ا -

  عن نقطتين وفق االحكام التالية:

) نقطة أو ما يعادلها مئوياً يعطى أربعة فصول دراسية لرفع هذا 1.5إذا كان معدله التراكمي ال يقل عن ( -

مواصلة الدراسة الخاصة إال إذا كان المعدل إلى الحد األدنى المقبول ليعود طالباً منتظماً، وإذا أخفق ال يسمح له ب

) ساعة من الساعات المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها 99قد أنهى ما مجموعه (

) نقطة أو ما يعادلها مئوياً وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا 1.75اليقل عن (

  ) نقطة.2لى (لم يتمكن من رفع معدله إ

) 1.5) نقطة أو ما يعادلها مئوياً يعطى فصالً واحداً لرفع هذا المعدل إلى (1.49-1إذا كان معدل الطالب بين ( -

نقطة أو ما يعادلها مئوياً، وإذا حقق ذلك يعطى ثالثة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد األدنى المقبول، وإذا 

) ساعة من الساعات 99لخاصة االستدراكية إال إذا كان قد أنهى ما مجموعه (أخفق ال يسمح له بمواصلة الدراسة ا

) نقطة أو ما يعادلها مئوياً، 1.75المعتمدة المقررة في خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها ال يقل عن (

  وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى يفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله.



يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة االستدراكية حقه في االنتقال إلى تخصص آخر إذا أتم األربعة فصول  -

الممنوحة له في الدراسة الخاصة االستدراكية ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى المطلوب وال 

  يعد الفصل الصيفي فصالً دراسياً لهذه الغاية.

) ساعة معتمدة حداً أعلى لكل من 15بء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة االستدراكية (يكون الع -

  ) ساعات معتمدة للفصل الصيفي.6الفصلين األول والثاني و(

يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة في المعدل التراكمي في أي فصل من فصول  -

ول من التحاقه بالجامعة عدا الفصل الصيفي. وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة السنة بعد الفصل األ

  واحدة في المعدل التراكمي في أي فصل الحق يفصل من الجامعة.

ال يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خالل مدة دراسته في  -

لى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصوالً، ويبلغ قرار االنذار أو الفصل الجامعة. وفي جميع الحاالت يتو

للطالب بإبالغه من خالل مرشده األكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة، وكذلك إبالغ الجهات المعنية 

  فيها.

) 14( المادة في ورد ما مراعاة مع   ة أخرى.ال يجوز للطالب المفصول أكاديمياً من أي تخصص إعادة قبوله فيه مر -

) وكان تحت طائلة I=Incomplete( مكتمل غير تقدير على ما دراسي فصل في الطالب حصل إذا الدليل، هذا من

  الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي يطبق عليه ما يأتي:

تالي إال بعد اكتمال عالماته ورفع معدله إلى الحد األدنى ال يسمح له في االستمرار في الدراسة في الفصل ال -

  المطلوب.

  يفصل الطالب في حالة عدم رفع معدله إلى الحد األدنى المطلوب، بعد اكتمال عالمات ذلك الفصل. -

  يفصل الطالب من الجامعة أو التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى للدراسة المسموح بها للدراسة. -

 


