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اإلنذار والفصل األكاديمي

 

في حال حصول الطالب على معدل تراكمي دون 2.00 في نهاية أي فصل من الفصول الدراسية فإنه1.
يحصل على إنذار أكاديمي أول، باستثناء فصله الدراسي األول في الجامعة، وعند حصوله على إنذاره األول

ال يسمح له بالتسجيل ألكثر من 15 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الذي يليه.
إذا لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي إلى 2.00 وما فوق في الفصل التالي، سيتم توجيه اإلنذار2.

األكاديمي الثاني للطالب وال يسمح له بالتسجيل ألكثر من 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الذي
يليه.

إذا لم يتمكن الطالب من رفع معدله التراكمي إلى 2.00 على األقل بعد توجيه اإلنذار الثاني، فإن الطالب3.
سيخضع إلحدى اإلجراءات اآلتية:

تحويل الطالب إلى تخصص آخر ضمن الكلية نفسها.
تحويل الطالب إلى كلية أخرى.

حال وفي كليته، أو تخصصه تغيير بعد التراكمي معدله لرفع دراسيين فصلين الطالب يمنح
فشل الطالب في رفع معدله يتم فصله من الجامعة.

إذا أكمل الطالب بنجاح ما ال يقل عن %70 من الساعات المعتمدة الالزمة لتخرجه وفقاً للخطة الدراسية4.
المعتمدة لبرنامجه، فال يفصل الطالب من الجامعة، ويسمح له باالستمرار في التخصص نفسه حتى يصل

إلى الحد األقصى للفترة الزمنية المسموح بها بالنسبة لتخصصه كما هو مذكور في تعليمات الجامعة.
  ال يحتسب الفصل الصيفي ضمن فترة اإلنذارات األكاديمية.5.
في حال قبول الطالب قبوالً مشروطاً في أحد برامج الدراسات العليا و أخفق في تحقيق الشرط ، يُعتبر6.

الطالب مع نهاية الفصل الدراسي األول من التحاقه بالبرنامج مفصوالً أكاديمياً من البرنامج ، وال يحق له
االلتحاق من جديد بنفس البرنامج إال بعد مرور فصل دراسي واحد على األقل ، و في حال التحق الطالب مرة
أخرى بنفس البرنامج الذي فُصل منه ، يُمنع معادلة أي مساق قد درسه سابقاً في نفس البرنامج الذي فُصل

منه.
و في حال رغب الطالب بااللتحاق ببرنامج دراسات عليا آخر، يجوز االلتحاق مباشرة و يمكن معادلة المساقات7.

التي درسها في البرنامج الذي تم فصله منه إذا كانت هذه المساقات ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الجديد
و حصل فيها على نتيجة B أو أعلى.
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