
  
 

 

00 – 05 – 53  

  فرصة استثنائية طلب (53)نموذج
 

ة  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،،،،   سعادة السيد وكيل الكليَّ

ــــبقس :___________________________________ _________ أتقدم لكم أنا الطالب ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  _____________ـ_________________مـ

 ورقم الهاتف رب االسرة:______________________ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورقمي الدراس

 بسبب تعدد االنذارات وهي  للدراسة  منحي فرصةأرغب في  
ً
شرط من الكلية. و  فرصة استتنائية اخيرة  بعد أن تم فصلي أكاديميا

 بأمل أن يحظى طلبي بعنايتكم، وتقبلوا بالغ تحياتي والسالم ،،،.      االستمرار في الدراسة حصولي على تقدير مقبول فاعلى

 ................، التاريخ   /    /  ....وقيع مقدم ولي امر الطالب............       لتاريخ   /    /     ت..............، ا..........توقيع مقدم الطلب........ 

 ، التاريخ   /    /  .............................................................................................................توقيع واعتماد رئيس القسم باملوافقة........

 في حالة عدم حصول الطالب على تقدير مقبول فاعلى يعتبر الطالب مفصوال نهائيا من الكلية

 لعرض توصية اللجنة على مجلس الكلية في أقرب وقت.
ً
 .لعرض الحالة على مجلس القسم، تمهيدا

  إلى :أفيدكم بأن مجلس القسم درس الحالة، وانتهت   ،،،، سعادة وكيل الكلية 

 أ ـ التوصية باملوافقة على الطلب                     ب/ التوصية بعدم املوافقة على الطلب

ر،،،
َّ
ة املوق   نأمل عرض التوصية على مجلس الكليَّ

ة :   ب/ عدم املوافقة على الطلب              أ / املوافقة على الطلب    قرار مجلس الكليَّ

 عليهاقواعد وضوابط يجب االطالع 

بجامعة سبها من الئحة الدراسة واالمتحانات للطالب املتحصل على فرصه استتنائية لكلية العلوم القاعدة التنفيذية 

 للدراسة على حسابه:

 اليقبل العذر في الغياب عن الدراسة اواالختبار النهائي ويعتبر الطالب مفصوال -1

 اليوقف قيد ويعتبر الطالب مفصوال -2

 ل املفصول به الطالب فقط اليجوز حفظهاتعطى الفرصة في الفص -3

 الفصل األكاديمي 

 (2016من الئحة كلية العلوم  1مادة )

 يفصل الطالب وينتهي حقه في االستمرار في الدراسة على حساب الدولة في احدي الحاالت التالية :

 فترة دراسته بالكلية.إذا تحصل على معدل فصلي ضعيف جدا مرتين متتاليتين خالل  .أ

 إذا تحصل على معدل فصلي ضعيف ثالث مرات متتالية خالل فترة دراسته بالكلية. .ب

 إذا تكرر رسوب الطالب في مقرر ما أربع مرات . .ت

 ( وحدة دراسية في الفصول الثالثة األولي من الدراسة .36إذا لم يتمكن الطالب من انجاز عدد ) .ث

 ( وحدة دراسية خالل ستة فصول دراسية من بداية الدراسة.80عدد )إذا لم يتمكن الطالب من انجاز  .ج

 ( وحدة دراسية خالل الثماني فصول دراسية من بداية الدراسة.110إذا لم يتمكن الطالب من انجاز عدد ) .ح

 إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلين دراسيين متتالين. .خ

 للطالب الذي اختار االستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصصإذا قض ي ضعف املدة املقررة بالنسبة  .د

 "(31م مادة 501/2010الدراسة على حساب نفسه )الالئحة " .

 
 


