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 الفصل األكاديمي والفرص اإلضافية 

 

 البكالوريوس 

، ويظهر ذلك في السجل األكاديمي، ويجب على جميع 5.00من  2.00ينذر الطالب إذا انخفض معدله التراكمي عن  -1

الة الطلبة معرفة أوضاعهم األكاديمية بعد انتهاء كل فصل دراسي عبر البوابة اإللكترونية ومراجعة المرشد الطالبي في ح

 الحاجة إلى ذلك.

 

يفصل طالب درجة البكالوريوس من الجامعة إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات متتالية، ويعد موقوفًا أكاديميًا حتى  -2

 يصدر قرار مجلس الكلية بشأنه على النحو اآلتي:

نقطة من دراسة  75له علىلمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصو  -

وحدة دراسية؛ على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليًا، ويستثنى من ذلك عدد الوحدات لطالب كلية الشريعة لتكون  15

 ساعة. 20نقطة من دراسة  80ساعة، وقسم اللغة العربية لتكون  20نقطة من دراسة  100

 

نقطة من دراسة  60رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على لمجلس الكلية إعطاء الطالب فرصة خامسة لمن يمكنه  -

نقطة من  100وحدة دراسية؛ على أن يتم احتساب ذلك وتنفيذه آليا على أن تكون عدد الوحدات لطالب كلية الشريعة 15

 ساعة. 20نقطة من دراسة  80ساعة، وقسم اللغة العربية على  20دراسة 

 

يجوز للجنة الدائمة للشؤون الطالبية في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب المفصولين الذين تنطبق عليهم  -

 أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية وأخيرة بعد تقدم الطالب للجنة موضحًا األعذار الممكنة. 

 

 الجامعةالفصل من 

ذا لم ينِه متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس خالل الفترة المقررة لتخرجه، ويعالج وضعه يفصل الطالب من الجامعة إ -

 وفق اآلتي: 

إذا لم ينِه متطلبات التخرج خالل فترة أقصاها نصف الفترة المقررة لتخرجه، عالوة على فترة البرنامج، فلمجلس الكلية  -

ج بحد أقصى ال يتجاوز ضعف الفترة األصلية المحددة للتخرج، بشرط أن إعطاء فرصة استثنائية للطالب إلنهاء متطلبات التخر

 يكون سبب التعثر مقبواًل لمجلس الكلية.

إذا لم ينِه متطلبات التخرج بعد ذلك ترفع الكلية موضوع الطالب إلى اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية لدراسة الرفع   -

 سي واحد للتخرج. لمجلس الجامعة؛ إلعطائه فرصة إضافية لفصل درا

لمجلس الجامعة ــ وبتوصية من اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية ــ إعطاء الطالب المفصولين بسبب استنفاد ضعف فترة   -

 البرنامج فرصة أخيرة لفصل دراسي واحد للتخرج.
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 طالب الدبلوم

 

الطالب على إنذارين أكاديميين متتاليين، ويعتبر . يفصل طالب درجة الدبلوم )طالب كليات المجتمع( من الجامعة إذا حصل 1

 موقوفًا أكاديميًا حتى يصدر قرار مجلس الكلية بشأنه على النحو اآلتي:

وحدة دراسية، على أن يتم 15نقطة من دراسة  75يعطى فرصة ثالثة َمْن يمكنه رفع معدله التراكمي بافتراض حصوله على -

 احتساب ذلك وتنفيذه آليًا. 

لجنة الدائمة للشؤون الطالبية في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطالب المفصولين الذين تنطبق عليهم أحكام يجوز ل -

 الفقرة السابقة بإعطائهم فرصة استثنائية وأخيرة بعد تقدم الطالب للجنة موضحًا االعذار الممكنة. 

 

   

جميع الحاالت التي تردها، وعرضها على المجالس المختصة، والرفع  . تقوم الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل بحصر5

للجنة الدائمة للشؤون الطالبية خالل فترة ال تزيد عن أسبوع من بدء الدراسة؛ وفي حال التأخر عن ذلك فال يحق للطالب التسجيل إال 

 في الفصل التالي. 

 

 آلية التنفيذ الفرص اإلضافية 

  الطالب

 األول من بداية الفصل الدراسي. التقدم بطلب فرصة إضافـية لعميد الكلية فـيما ال يتجاوز األسبوع 

 

 عمادة القبول والتسجيل:

 منح الطالب فرصة أو فرصًا إضافـية بعد التأكد من تحقق شروط منحها. 

 

 

 الكلية:

 دراسة وضع الطالب أكاديميا  -1 

 رصة اإلضافية للطالب إذا تمت الموافقة من صاحب الصالحيةالرفع بتوصية الموافقة لطلب الف -2

 إبالغ الطالب برفض طلب الفرصة االضافية إذا لم تتم الموافقة عليها من صاحب الصالحية   -3
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 االنسحاب من الجامعة 

  حركة أكاديمية يقوم بها الطالب إلخالء طرفه من الجامعة

 

 االنسحاب بعد الفترة المحددة                                                   المحددةاالنسحاب قبل الفترة 

 المواد. االختبارات وتكون برسوب في جميع تكون خالل فترة                      يكون عن طريق البوابة اإللكترونية وبدون رسوب.

 

 

 البديلةالتغيب عن االختبارات النهائية واالختبارات 

 عدم تمكن الطالب من حضور االختبار النهائي فـي أي من مواد الفصل لعذر قهري.

 

 شروط عامة

يتقدم الطالب المتغيب عن االختبار النهائي بعذره إلى عميد الكلية قبل بداية الفصل الدراسي التالي بواسطة الطالب أو من  -1

إبالغ الطالب بذلك  وفـي حالة عدم قبول مجلس الكلية العذر، فـيجب ينوب عنه الذي بدوره يحيل العذر إلى مجلس الكلية

ا، وفـي حالة االقتناع بالعذر يكلف القسم بعقد االختبار البديل بما ال يتجاوز أسبوعين من بداية الفصل.  رسميًّ

 

ا بالتقدير الذي حصل عليه الطالب فـي حالة قبول ع -2 ذره بعد أدائه لالختبار البديل فـي تبلغ عمادة القبول والتسجيل إلكترونيًّ

مدة أقصاها نهاية األسبوع الثاني من بداية الدراسة للفصل التالي؛ وتقوم العمادة باالعتماد النهائي للدرجة مع إتاحة معالـجة 

 التسجيل الطالب.

 

يعتمد تعديل الدرجة وتقوم عمادة  إذا تأخر رصد نتيجة االختبار البديل إلى ما بعد بداية األسبوع الثالث من الفصل الدراسي -3

 القبول والتسجيل بحذف المقرر من تسجيله، مع تعذر إضافة إلى مقرر آخر لجدول الطالب.

 

 عقد االختبار البديل أثناء فترة االختبارات النهائية إذا تم تقديم العذر مبكرًا، وتمت الموافقة عليه. يمكن -4

 

 فصل دراسي واحدال يحق تغيير درجة الطالب بعد مضي  -5

 

 

 

 

 


