
 المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج في األكاديمية المراقبة عن إعالن

 ___السنة     2 ريفخ     1 خريف     صيف     2 ربيع      ربيع: الدورة ______________:الطالب إسم

 خالل. (CIEP) المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج مدير قبل من ونجاحه األكاديمي الطالب تقدم فيها ُيراقب التي الفترة هي األكاديمية المراقبة

 واللغة الثقافة برنامج من صلُيف بنجاح، األكاديمية المراقبة فترة الطالب ينه   لم إذا. حضوره و عالماته لتحسين يجتهد أن الطالب على ،الفترة هذه

 أو الضعبف، األداء( 2 القليل، الحضور( 1: األكاديمية المراقبة فترة إلى أساسها على الطالب خضعي أسباب ثالثة ثمة. المكثفة اإلنكليزية

 .ذاته الصف إعادة و الرسوب(3

 يسبب قد ذلك, صفين حضور عن الطالب تغيب لو حتى. اديمياألك الصعيد على حسنا   يبلون ال الصفوف عن يتغيبون الذين الطالب إن :الحضور

 ما. المراقبة إلى المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج في الصفوف من% 08 من اقل يحضرون الذين الطالب يخضع. عالمته تنخفض أن في

 ،التالية الدورة في الصفوف من% 08 حضور سبةن على الطالب حافظ إذا. الصفوف من% 08 حضور الطالب على المراقبة، فترة يبدأون إن

 خضع إذا. %08 من أقل كان الطالب حضور حال في المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج من ُيفصل وإال ،الطالب عن المراقبة إزالة يتم

 من المتبقية الفترة في الصفوف كافة في رالحضو نسبة من% 08 على المحافظة عليه الغياب، بسبب الحقة دورات في مجددا   للمراقبة الطالب

 . البرنامج من فصله يتم أو المكثفة، اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج في دراسته

 في الكتابة صفوف من أكثر أو ساعة 11 حضور عن تغيب أو القراءة أو التحّدث\االستماع صفوف من أكثر أو ساعات 7 تغيب الطالب 

 . التالية الدورة في الحضور من%* 08  نسبة على الحفاظ عليه, بيعأسا 0 مدتها واحدة دورة

 واحدة دورة أثناء المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج صف في%( 08 من أقل)  منخفضة حضور نسبة الطالب سجل أخرى، مرة 

  البرنامج في البقاء أجل من* الحضور من% 08 ةنسب على الحفاظ الطالب على. الثانية المراقبة لفترة يخضع وهو ،.أسابيع 0لـ تمتد

 . البرنامج في الوقت من تبقى لما المراقبة تحت ويبقى

 .الكتابة صفوف في صفوف 0 أو التحدث\االستماع صفوف في عنها التغيب تم صفوف 1 من أكثر% 08 حضور نسبة تتعدى ال*

 3= التحدث\االستماع صف) الصفوف من ساعات 9 في الطالب ينجح لم إذا. لصفوفا في حسنا   يبلون ال الذين الطالب تقدم مراقبة يتم: األداء

 ساعات 6 في ينجح أن الطالب على. المراقبة تحت وضعه يتم واحدة، دورة في( ساعات 6= الكتابة صف ساعات، 3= القراءة صف ساعات،

 وضعية إلى الطالب يعود. ثانية لدورة المراقبة تحت الطالب يبقى الطالب، ينجح لم إذا. أسابيع 0لـ تمتد التي الثانية الدورة في الصفوف من

 صفية ساعات 9 في ينجحوا أن الثانية (الدورة أو) للمرة للمراقبة يخضعون الذين الطالب على. صفية ساعات 9 في رسب إذا فترة بعد المراقبة

 يبقوا أن كامل بدوام يدرسون الذين المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة جبرنام طالب بإمكان. البرنامج في للبقاء أسابيع 0لـ تمتد واحدة دورة في

 في كامل اموبد دراستهم مدة خالل( متتالية غير أو متتالية سواء) أسابيع 0 على منها كل تمتد دورتين لمدة الضعيف أدائهم بسبب المراقبة تحت

 .المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج

 6 في ينجح أن عليه. المراقبة تحت األولى الدورة. اسابيع 0لـ تمتد واحدة دورة في الصفوف من ساعات 9 نجاح يف الطالب فشل 

 .المراقبة فترة من التخلص أجل من اسابيع 0لـ تمتد واحدة دورة في الصفوف من ساعات

 أن عليه. المراقبة تحت الثانية الدورة. اسابيع 0لـ تمتد واحدة دورة في الصفوف من ساعات 6 في النجاح في أخرى مرة الطالب فشل 

 .البرنامج في البقاء أجل من اسابيع 0لـ تمتد واحدة دورة في الصفوف من ساعات 9 في ينجح

 البرنامج مواد أو الصف مواد مع التعامل على قادرين غير أنهم إلى عدة مرات نفسه الصف يعيدون الذين الطالب يشير :صفالإعادةو الرسوب

 . البرنامج من ُيفصل مرات ثالث البرنامج من واحد صف في يرسب المكثفة اإلنكليزية واللغة الثقافة برنامج في طالب أي لذلك،. عام لبشك

 أسابيع 0لـ تمتد التي التالية الدورة في ذاته الصف في ينجح أن عليه. للمراقبة يخضع هوو متتاليتين مرتين واحد صف في الطالب فشل 

 .البرنامج من صلسُيف وإال

 .محتوياته وأفهم اإلعالن هذا استلمت

 _________________ التاريخ    __________________________

 األكاديمية المراقبة حالة

 األكاديمية حالته لدراسة أكثر لوقت مؤهل الطالب -                          األكاديمية المراقبة حالة في الطالب                                                        

 األكاديمية حالته لدراسة أكثر لوقت مؤهل غير الطالب  -                  األكاديمية المراقبة حالة في يعد لم الطالب 

 ببرنامج ملتحقا طالبا يعد لم وهو ذلك من أكثر األكاديمية حالته لدراسة مؤهل غير وهو بنجاح األكاديمية المراقبة حالة يغادر لم الطالب 

 (CIEP) اإلنجليزية اللغة



 
 

Notice of Academic Probation in the Culture and Intensive English Program 
 

Student Name:_________________________________    Session:     Sp 1    Sp 2     Summer     Fall 1    Fall 2             YR____ 

 
Academic Probation is a time when a student’s academic progress and success are supervised by the CIEP Director.  
During this time, the student must work to improve his or her grades and/or attendance. If a student does not 
successfully leave academic probation, he or she will no longer be enrolled in the CIEP.  There are three reasons a 
student is put on academic probation: 1) low attendance, 2) poor performance, or 3) repeating the same class. 
 
Attendance:  Students who miss classes do not perform well academically. Even two missed classes can lower a 
student’s grade.  Students who attend less than 80% of classes in any CIEP course are put on probation. Once on 
probation, students must maintain 80% attendance. If the student maintains 80% attendance in all classes for the 
next session, he or she is removed from probation; otherwise, he or she is no longer enrolled in the CIEP.  If the 
student returns to probation in later sessions for lack of attendance, he or she must maintain 80% attendance in all 
classes for the remainder of their study in the CIEP or be subject to dismissal from the program. 
 
 Student has missed (7) or more hours of listening/speaking or reading classes or missed (14) or more hours of 
writing classes in a single 8- week session.  Student must maintain 80% attendance* in the next session. 
 Student has again had a session of low attendance (below 80%) in a CIEP class during a single 8-week session 
and is on his or her second session of probation. Student must maintain 80% attendance* to remain in the program 
and remains on probation for the remainder of his or her time in the program. 
Performance:  Students who do not perform well in classes are watched for progress. If a student has not passed (9) 
hours of classes (listening/speaking class= 3 hours; reading class= 3 hours; writing class=6 hours) in one session, he 
or she is put on probation. The student must pass (6) hours of class in the next 8-week session. If the student does 
not successfully pass, he or she remains on probation for a second session. Students may also return to probation 
status after a period off probation status if he or she fails (9) hours of class.  Students on probation for a second time 
(or session) must pass 9 hours of class in a single 8-week session to remain in the program. Full-time CIEP students 
can remain on probation status for poor performance for only two 8-week sessions (consecutive or nonconsecutive) 
during their entire time of full-time study in the CIEP.  
 
 Student has failed to pass (9) hours of classes in a single 8-week session. First session on probation. He or she 
must pass (6) hours of classes in a single 8-week session to leave probation. 
 Student has failed again to pass (6) hours of classes in a single 8-week session. Second session on probation.   He  
or she must pass (9) hours of classes in a single 8-week session to remain in the program. 
 
Repeating a class: Students who repeat the same class several times signal that they are not able to cope with the 
material for the class or for the program in general.  Therefore, any CIEP student who fails to pass a single CIEP class 
three times is no longer enrolled in the program. 
 
 Student has failed to pass a single class two consecutive times and is on probation. He or she must pass the 
class in the next 8-week session or he or she will no longer be enrolled in the program. 
 
I have received this notice and understand its contents. 
 
____________________________________________________                                Date _______________ 
Student Signature  (Note: original to student’s permanent file; copy to student) 
 

Probation Status 
 Student is on academic probation.        Student is eligible for more probation time. 
 Student is no longer on academic probation.      Student is NOT eligible for more probation time. 

 

 Student has not successfully left probation, is not eligible for more time, and is no longer enrolled in the CIEP. 
 

 


