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نموذج رقم ( – )5طلب فرصة إستثنائية للمفصولين أكاديمي ا
رقم الهويـــــــة:

رقم الجـــــــوال:

القســــــــــــــــم:

الفصل الدراسي:

المعدل التراكمي:

عدد اإلنــذارات:

الساعات التراكمية المكتسبة:

النقاط التراكمية المكتسبة:

عدد الفصول الدراسي ة بالسجل األكاديمي للطالب:

الفرصة االستثنائية المطلوبة:

بيانات تملئ بمعرفة الطالب وتراجع من
قبل المرشد األكاديمي

االسم رباعـــي:

الرقم الجامــعي:

ضوابط الفرص اإلستثنائية
.1

يفصل الطالب من الجامعة إذا حصل على ثالثة إنذارات متتالية على األكثر إلنخفاض معدله التراكمي عن  2.00أو لعدم تمكنة من إنهاء متطلبات التخرج خالل مدة
أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجة عالوة على مدة البرنامج.

.2

يقدم الطالب طلب الفرصة االستثنائية (نموذج رقم  )5مع سجله االكاديمي الرسمي الى المرشد االكاديمي للقسم خالل األسبوعين األول ين من الفصل الدراسي وفي
حال التأخر عن ذلك فال يحق للطالب التقدم للحصول على فرصة استثنائية إال في الفصل الدراسي التالي.

.3

ال يجوز للطالب التقدم للحصول على الفرصة االستثنائية في الفصل الدراسي الصيفي.

.4

لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بإفتراض حصوله على  75نقطة من دراسة  15وحدة دراسية.

.5

لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة خامسة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بإفتراض حصوله على  60نقطة من دراسة  15وحدة دراسية .

.6

يمكن للطالب الحصول على الفرصة السادسة واألخيرة بتقديم أعذاره الى اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية.

.7

يحق للطالب االحتفاظ بنسخة من هذا النموذج.

الطالب :أتعهد بصحة جميع البيانات المدونة في النموذج وأقر بالعلم بجميع الضوابط المكتوبة أعاله.
توقيع الطالـب........................................................:

التاريخ:

/

143.... /هـ

خاص بالمرشد االكاديمي
سبب الفصل ألكاديمي  :حصول الطالب على ثالث إنذارات أو أكثر
 عدم أنهاء متطابات التخرج في عشر سنوات

 عدم أنهاء متطابات التخرج في سبع سنوات ونصف
 عدم أنهاء متطابات التخرج في عشر سنوات ونصف

رأي رئيس القســم :للعرض على مجلس القسم

التاريخ:

/

يجب ان يكون المعدل االفتراضي
أكبر من أو يساوي 2.00

النقاط التراكمية المكتسبة  75 +نقطة
المعدل اإلفتراضي للفرصة الرابعــة =
الساعات التراكمية المكتسبة  15 +وحدة دراسية
النقاط التراكمية المكتسبة  60 +نقطة
=.........................
المعدل اإلفتراضي للفرصة الخامسة =
الساعات التراكمية المكتسبة  15 +وحدة دراسية
يتقدم الطالب بأعذاره الى اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية للبت في إمكانية حصوله على
الفرصة السادسة
الفرصة السادسة واألخيرة
الطالب لم يستوفي شروط الفرصة اإلستثنائية بسبب
الطالب إستوفى شروط الفرصة اإلستثنائية ألن
 المعدل اإلفتراضى للفرصة اإلستثنائية أقل من 2.00
 المعدل اإلفتراضى للفرصة اإلسثنائية أكبر من أو يساوي 2.00
 لتجاوز الفترة الزمنية المحددة إلنهاء البرنامج.
 يمكن للطالب الحصول على فرصة استثنائية إلنهاء البرنامج.
اسم المرشـــــــــــد................................................ :
143.... /هـ
التاريخ/ :
توقيع المرشــــــــد................................................ :
=.........................

143.... /هـ

قرار مجلس القسم :بناء على المادة ( ) 20من الئحة الدراسة واالختبارات والقواعد المنظمة لهما ،قرر مجلس القسم
 رفض طلب الفرصة اإلسثنائية بسبب............................
 الموافقة على إعطاء الطالب فرصة إستثنائية رقم .......
رقم قرار مجلس القسم ......:تاريخ مجلس القسم................................................ :
رقم مجلس القسم............... :
إسم رئيس القســـم.................. ....................................... :

توقيع رئيس القسـم............... ................................. :

تم التعديل وفق الالئحة الجديدة للدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعية وقواعدها التنفيذية في جامعة الملك خالد بتاريخ 1439/12/30

