إدارة التـسـجـيـــــــــل
إشعار تسجيل

Registration Dept.

Registration Form
Course selection and registration is the student
responsibility in addition to all academic and financial
consequences of course registration.

 ويتحمل.تقع مسئولية إختيار وتسجيل المساقات على الطالب
المسئولية األكاديمية والمالية التي تترتب على المساقات
.المسجلة

بيانات الطالب

Student Details

:االسم

Name:

:الرقم الجامعي

ID Number:

:التخصص/الكلية

College/Major:
Semester
Academic Year

Fall

CGPA

الصيف

Summer

الربيع

______ / ______

Under Probation
No. of Probations

Spring

Yes
(
(

الخريف

______ / ______
ال

No

نعم

منذر أكاديميا

)

(

عدد اإلنذارات

)

)

(

المعدل التراكمي

توقيع وختم المرشد
Advisor Stamp & Sign.

المساقات المراد تسجيلها
.م.س
Cr.Hrs.

الشعبة
Section

رقم المساق
Course No.

اسم المساق
Course Title

Courses to be Dropped
.م.س
Cr.Hrs.

الشعبة
Section

رقم المساق
Course No.

اسم المساق
Course Title

_______ :مجموع الساعات المعتمدة

I have read the consequences of the academic probation
according to article (16) overleaf. And I take all the financial
penalties that might occur from registration or adding/dropping.
_________________________________

التاريــخ

) المذكورة خلف61( لقد قرأت عواقب اإلنذار األكاديمي حسب المادة
.هذه الصفحة
.واتحمل كل ما يترتب على عمليات التسجيل والحذف من أمور مالية

_________________________________

Mobile Number

Dean Approval if the study load is less than the
minimum or higher than the maximum

الهاتف المتحرك

_________________________________

Student Signature

توقيع الطالب

موافقة عميد الكلية في حال كان العبء الدراسي أقل من الحد
األدنى أو أكثر من الحد األقصى

_________________________________

_________________________________

Signature

التاريــخ

التوقيع

مسجل الكلية

College Registrar
_________________________________

Date

الرمز
CRN

توقيع الطالب

Total Credit Hours: _______

Date

الرمز
CRN

المساقات المراد حذفها

Student Signature

Date

العام الدراسي

)

Courses to be Registered

توقيع وختم المرشد
Advisor Stamp & Sign.

الفصل الدراسي

التاريــخ

_________________________________

Signature

التوقيع

_________________________________

Name

اإلسم

Article (16) - Academic Probation Policy
a) Students in Intensive English Program (IEP) are subject to IEP rules on
academic performance. This Article (16) applies to students enrolled
in all regular Bachelor degree programs at the University of Sharjah.
b) A student is transferred compulsory from his/her study program to
another program if his/her CGPA becomes lower than (1.0 one point),
and the student may not return later to a program he compulsory
transferred from. A student shall not be obligatorily transferred more
than once throughout his entire study at the university.
c) A student is placed on academic probation if at the end of a semester
the student’s CGPA falls below 2.00. Students who attain the first
probation must remove the probation status within the following two
semesters.
d) A student on academic probation must observe the following rules:

 الئحة اإلنذار األكاديمي- )61( المادة
) إلجراءاتIEP( (أ) يخضع طلبة برنامج تعليم اللغة اإلنكليزية المكثف
) على جميع الطلبة61(  تطبق المادة.التحصيل األكاديمي الخاصة فيه
المسجلين في البرامج األكاديمية المانحة لدرجة البكالوريوس في
.الجامعة
(ب) يحول الطالب من برنامجه الدراسي إجباريا عندما يتدنى معدله
 وال يجوز،) نقطة6.11( التراكمي بنهاية أي فصل دراسي إلى ما تحت
كما ال يجوز تحويل الطالب إجباريا أكثر.له العودة إلى التخصص مرة ثانية
.من مرة واحدة خالل دراسته بالجامعة
(ج) يوجه اإلنذار األكاديمي األول للطالب بنهاية أي فصل دراسي يتدنى
 وعلى الطالب إزالة ذلك. نقطة0.11 معدله التراكمي فيه إلى أقل من
.اإلنذار خالل الفصلين الدراسيين التاليين
:(د) يخضع الطلبة الحاصلين على إنذار أكاديمي إلى اإلجراءات التالية

1.

The maximum study load for a student on probation is 12 credits.
However, the load may be increased to fifteen credit hours upon
the recommendation of the student’s academic department and in
coordination with the Registrar’s Office if this can lead to the
graduation of the student in the same semester. The maximum
study load may also be increased to 13 credit hours if one of the
courses taken is a 4-credit course or is a 1-credit required lab
course.

60 يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطلبة المنذرين أكاديميا
ساعة
61  ويجوز زيادة العبء الدراسي إلى،ساعة معتمدة
،معتمدة بعد توصية القسم وبالتنسيق مع إدارة القبول والتسجيل
.إذا كان من شأن ذلك تمكين الطالب من التخرج في الفصل نفسه
 ساعة61 كما يجوز زيادة الحد األعلى للعبء الدراسي إلى
 ساعات4 معتمدة إذا كان عدد ساعات إحدى المساقات يساوي
.معتمدة أو ساعة مختبر واحدة معتمدة

.6

2.

The student must register through the academic advisor. Students
on probations are not given access for on-line registration.

يجب على الطالب التسجيل من خالل مرشده األكاديمي وال
.يسمح له بالتسجيل بواسطة اإلنترنت

.0

3.

The student must repeat failed courses within 2 semesters from
receiving the failed grades. The student may also have to repeat
courses with grade below “C” as advised by his/her academic
advisor.

على الطالب إعادة المواد الراسب فيها خالل فصلين دراسيين من
 وقد يطلب من الطالب إعادة مساقات حصل فيها على.رسوبه فيها
.) إذا ما أوصى مرشده األكاديمي بذلكC( تقدير أقل من

.1

4.

The student may not take a course unless he/she passes all
specified pre-requisite(s) of the course.

ال يسمح للطالب التسجيل بمساق لم يجتز بنجاح متطلبه
.السابق

.4

e) Second probation status is attained when a student fails to remove the
first probation within the following semester. Students with two
consecutive probations have the following two options:
 Continue in the same program with the approval of the College
Council and realizing the consequences of paragraph (f) by signing
an affidavit to this effect.
 Change major- courses and CGPA related to new major will be
determined once a student gains acceptance in the new major. If the
adjusted CGPA for the new major is equal or more than 2.00, then
probation status will be removed as the student starts in the new
major. However, if the adjusted CGPA for the new major is below
2.00, then probation status remains in effect in the new major.
f) A student is dismissed from the University by a decision of Deans’
Council in one of the following cases:

(هـ) يوجه اإلنذار األكاديمي الثاني للطالب بعد عجزه عن إزالة اإلنذار
 وللطلبة.األكاديمي األول خالل الفصل التالي لحصوله على اإلنذار األول
:الحاصلين على إنذارين أكاديميين متتاليين الخيارات التالية
مواصلة الدراسة في البرنامج الدراسي نفسه بموافقة مجلس
الكلية مع األخذ بعين االعتبار العواقب المنصوص عليها في الفقرة
. ويوقع الطالب تعهدا بذلك، )(و

.أ

 يتم تحديد المساقات المطلوبة ويحتسب المعدل- تغيير التخصص.ب
 و إذا كان معدل.التراكمي للتخصص الجديد بعد قبول الطالب فيه
 رفع، نقطتين أو أكثر0.11 الطالب التراكمي في التخصص الجديد
. وخالف ذلك يبقى الطالب تحت اإلنذار،عنه اإلنذار األكاديمي
(و) يفصل الطالب من الجامعة بقرار من مجلس العمداء في إحدى الحاالت
:التالية

1.

If the student receives a third consecutive probation while in
the same major

إذا حصل الطالب على ثالثة إنذارات أكاديمية متتالية أثناء دراسته
في التخصص نفسه

.6

2.

If the total number of probations a student receives while
studying at the university reaches five probations, provided
that no more than two probations are received consecutively.

إذا وصل عدد اإلنذارات األكاديمية التي حصل عليها الطالب خالل
 شريطة أن ال يكون قد،دراسته في الجامعة إلى خمس إنذارات
.حصل الطالب على أكثر من إنذارين متتاليين

.0

3.

A student is subject to dismissal from UOS if he/she receives 2
probations in his/her major then transferred to a new major
and got 2 additional probations. In this case they are not
allowed to change again to a new major.

.1

4.

if the CGPA of a student drops to below 1.00 point more than
once during his/ her study at the university:

إذا حصل الطالب على إنذارين أكاديميين من برنامج دراسي ثم
حول إلى برنامج دراسي آخر يفصل الطالب من الجامعة إذا حصل
على إنذارين أكاديميين متتاليين في البرنامج الدراسي الجديد بعد
التحويل مباشرة وال يجوز التحويل في هذه الحالة إلى برنامج
.دراسي آخر

g) Summer session is not counted as a semester for probation purposes.

 نقطة أكثر6.11 إذا تدنى المعدل التراكمي للطالب إلى أقل من
.من مرة واحدة خالل دراسته بالجامعة

.4

h) The Registrar’s Office shall inform the student and his/her academic
department of any academic probation or dismissal decision, while
keeping a copy of the decision in the student’s personal file.

(ز) ال يدخل الفصل الدراسي الصيفي في احتساب الفصول الدراسية فيما
.يخص اإلنذارات األكاديمية

i) If

a student total credit hours exceeded (90) hours and with a
CGPA (1.95) or more and he/she got the fifth probation. He/she
is given a chance to continue studying for only one exceptional
semester to raise his/her CGPA to the required level.

(ح) تتولى إدارة القبول والتسجيل إبالغ الطالب والقسم المعني بقرار اإلنذار
األكاديمي أو الفصل من الجامعة مع االحتفاظ بنسخة عن القرار في
.ملف الطالب الشخصي
) ساعة معتمدة بمعدل تراكمي01( (ط) إذا تجاوز الطالب مجموع ساعات
) أو أكثر وحصل على اإلنذار الخامس يعطى الطالب فرصة الدراسة لفصل6.01(
.دراسي استثنائي لرفع المعدل التراكمي للمستوى المطلوب

