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نموذج رقم ( – )7طلب فرصة إستثنائٌة للمفصولٌن أكادٌمٌا

القســــــــــــــــم:

الفصل الدراسي:

المعدل التراكمي:

إجمالى عدد اإلنــذارات:

الساعات التراكمية المكتسبة:

النقاط التراكمية المكتسبة:

وتراجع من قبل المرشد األكادٌمً

رقم الهويـــــــة:

رقم الجـــــــوال:

بٌانات تملئ عن طرٌق الطالب

االسم رباعـــي:

الرقم الجامــعي:

ضوابط الفرص اإلستثنائٌة
 .1يقدم طلب الفرصة االستثنائية مع السجل االكاديمي للطالب الى المرشد االكاديمي للقسم العلمي خالل األسبوع األول من بدء الدراسة
وفي حال التأخر عن ذلك فال يحق للطالب التسجيل إال في الفصل التالي.
 .2يفصل الطالب إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية ويعد الطالب موقوفا ّ أكاديميا حتى يصدر قرار خالف ذلك من مجلس الكلية.
 .3لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بإفتراض حصوله على  66نقطة من دراسة  15وحدة
دراسية.
 .4لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة خامسة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بإفتراض حصوله على  45نقطة من دراسة  15وحدة
دراسية.
 .5لمجلس الكلية في حال الضرورة إعطاء الطالب فرصة سادسة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بإفتراض حصوله على  3..5نقطة من
دراسة  15وحدة دراسية.
 .6يحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج.
الطالب :أتعهد بصحة جميع البيانات المدونة في النموذج وأقر بالعلم بجميع الضوابط المكتوبة أعاله.
توقيع الطالـب........................................................:

التاريخ:

/

365.... /هـ

خاص بالمرشد االكادٌمً

المعدل اإلفتراضي للفرصة الخامسة =
المعدل اإلفتراضي للفرصة السادسة =
 الطالب إستوفى شروط الفرصة اإلستثنائية.

ٌجب ان ٌكون المعدل االفتراضً
أكبر من أو ٌساوي 4022

المعدل اإلفتراضي للفرصة الرابعة =

النقاط التراكمية المكتسبة  66 +نقطة
الساعات التراكمية المكتسبة  15 +وحدة دراسية
النقاط التراكمية المكتسبة  45 +نقطة
=.........................
الساعات التراكمية المكتسبة  15 +وحدة دراسية
النقاط التراكمية المكتسبة  3..5 +نقطة
=.........................
الساعات التراكمية المكتسبة  15 +وحدة دراسية
 الطالب لم يستوفي شروط الفرصة اإلستثنائية بسبب
=.........................

 المعدل اإلفتراضى للفرصة أقل من 2.66
 لعدم قناعة لجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسم.
اسم المرشـــــــــــد................................................ :
توقٌع المرشــــــــد................................................ :
رأي رئٌس القســم :للعرض على مجلس القسم

التاريخ:

/

365.... /هـ

التاريخ:

/

365.... /هـ

قرار مجلس القسم :بناء على المادة ( )26من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما ،قرر مجلس القسم
 الموافقة على إعطاء الطالب فرصة إستثنائية رقم .......
رقم مجلس القسم...............:

 رفض طلب الفرصة اإلسثنائية بسبب............................

رقم قرار مجلس القسم......:

تارٌخ مجلس القسم................................................ :

اسم رئٌس القســـم......................................................... :

توقٌع رئٌس القسـم................................................ :

