نموذجية التقدم األكاديمي في مدارسEC USA
تتعهد ECبمساعدة الطلبة في ارتقاء مستواهم األكاديمي .ويتم قياس درجة تقدم الطالب بناء ً على التحسن الذي يظهره في امتحانات
المستوى للغة اإلنجليزية .يحصل الطالب على تقرير التقدم األكاديمي بعد كل امتحان مستوى وعند انتهاء البرنامج .ويعتمد التقدم
األكاديمي بشكل عام على نسبة الحضور والغياب ونتائج امتحانات المستوى.
وفيما يلي بعض المعلومات فيما يخص هذه القوانين:

الحضور
يتم تسجيل الحضور يوميا ً وفي جميع الحصص .يجب أال تقل نسبة الحضور اإلجمالي عن  .80%وفي حالة عدم تحصيل هذه
النسبة ،سوف تحصل على إنذار أكاديمي ،يترتب عليه أن تلتقي مع أحد أفراد طاقم  ECلمناقشة تقدمك .وبعد ذلك سيكون عليك أن
تظهر تحسنا ً في تقريرك التالي ليصبح حضورك عند المستوى المطلوب.
للحصول على شهادة  ECعند انتهاء البرنامج ،يجب أن تكون نسبة الحضور التراكمية  80%على األقل.

امتحانات المستوى
ستجد عالماتك والمجموع على تقرير العالمات الشهري .وبعد امتحانك النهائي سوف تحصل على تقرير أكاديمي مفصل ،يترتب
عليه أن تلتقي بأحد أفراد الطاقم األكاديمي لمناقشة الخطوات المتاحة لتحسين مستواك في اللغة اإلنجليزية.

اإلنذارات
اإلنذار األكاديمي األول :يترتب عليه أن تلتقي مع أحد أفراد طاقم  ECلمناقشة الخطوات الالزمة لتحسين مستواك األكاديمي ولتوقيع
تعهد أكاديمي .مشرفك األكاديمي سيساعدك أن تلتزم بهذا التعهد والخطة الدراسية المتفق عليها .وإذا استلزم األمر ،سوف تقوم EC
بإرسال نسخة عن التنبيه األكاديمي إلى وكيلك أو ممولك.
اإلنذار األكاديمي الثاني :يترتب عليه أن تلتقي مع أحد أفراد طاقم  ECلمناقشة الخطوات الالزمة لتحسين مستواك األكاديمي ولتوقيع
تعهد أكاديمي .مشرفك األكاديمي سيساعدك أن تلتزم بهذا التعهد والخطة الدراسية المتفق عليها .وإذا استلزم األمر ،سوف تقوم EC
بإرسال نسخة عن التنبيه األكاديمي إلى وكيلك أو ممولك.
اإلنذار النهائي :يتم ترتيب لقاء مع أحد أفراد طاقم ECإلجراء امتحان نهائي ،يترتب عليه خيار فصل الطالب أو إعطائه فرصة
أخيرة .ولدى  ECأحقية فصل الطالب في حال عدم اجتياز هذا االمتحان.
يسمح للطالب أن يبقى في نفس المستوى لمدة ال تزيد عن  24أسبوعا ً.

طلب االستئناف
يمكنك استئناف قرار الفصل خالل خمسة أيام من استالم اإلنذار النهائي .وسوف يقوم مدير المعهد بدراسة طلب االستئناف خالل
مدة أسبوع.

ضمان  ، ECإذا لغتك اإلنجليزية لم تتحسن في السرعة التي نعتقد أنه ينبغي أن تحققها ،سوف نقدم لكم كل الدعم اإلضافي والدروس
التي تحتاجها للوصول إلى المستوى المستهدف الخاص بك ،مجانا .هذه الدروس ستقدم ألي طالب ملتزم بالحضور وتحضير
الواجبات الدراسية والتقارير الالزمة
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