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طالباتنا العزيزات..

 
ً
مبســطا  

ً
توضيحــا لــِك  نقــدم  ان  يســرنا 

للحــركات والمفاهيــم األكاديميــة وأهميــة 
تســاعدك  والتــي  األكاديميــة  المرشــدة 
قــد  التــي  الصعوبــات  تجــاوز  فــي   

ً
كثيــرا

. التعليميــة  العمليــة  فــي  تواجهــك 

خــال  ويوفقــك  يعينــك  أن  اللــه  ونســأل 
.. الجامعيــة  دراســتك  فتــرة 

إلى طالبات الكلية
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التعريف باإلرشاد األكاديمي

هــو عمليــة مشــتركة بيــن الطالبــة وعضــو هيئــة التدريــس مــن 

أجــل معرفــة لوائــح أنظمــة الدراســة فــي الكليــة ، واالطــاع علــى 

الطالبــة  وتزويــد   ، الامنهجيــة  واألنشــطة  المهنيــة  الخدمــات 

مــن  لاســتفادة  المتاحــة  واإلمكانيــات  األكاديميــة  بالمهــارات 

العلمــي  التحصيــل  مســتوى  ورفــع  للطالبــة  الذاتيــة  القــدرات 

. المهنــي  واإلبــداع 

دور المرشدة االكاديمية

إعــان أســماء الطالبــات فــي لوحــة اإلعانــات مقرونــا باالســم . 1

فــي  اإلرشــادية  الســاعات  تحديــد  مــع  االلكترونــي،  والبريــد 

الجــدول األســبوعي وتنظيــم لقــاءات دوريــة خاصــة وعامــة .

مســاعدة الطالبــات فــي تحديــد األهــداف و اتخــاذ القــرارات . 2

واكتشــاف مواهبهــن وتقديــم حلــول للمشــكات األكاديميــة 

التــي تقــف أمــام الطالبــات وتحــول دون تحقيــق أهدافهــن 

التعليميــة .

دراســية . 3 والمتفوقــات  المتعثــرات  الطالبــات  علــى  التعــرف 

بالمســتوى  لارتقــاء  حالــة  لــكل  مناســبة  طــرق  ووضــع 

. بتميزهــن  االحتفــاظ  علــى  المتفوقــات  ومســاعدة  التعليمــي 

التعريف  بالمرشدة األكاديمية

المعرفيــة  والكفــاءة  بالخبــرة  تتمتــع  تدريــس  هيئــة  عضــو  هــي 

مرشــدة  تعيــن  ويتــم  واإلجــراءات،  واللوائــح  بالخطــط  واإللمــام 

الكليــة. فــي  طالبــات  لــكل  مجموعــة  أكاديميــة 
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اهداف اإلرشاد األكاديمي

أهــداف وقائيــة  تحمــي الطالبــة مــن التعثــر . وذلــك مــن خــال 

تقديــم المعلومــات األكاديميــة واإلرشــادية للطالبــة , وتوعيتهــا 

برســالة وبأنظمــة الجامعــة .

أهــداف عالجيــة لتصحيــح المســيرة الدراســية للطالبــة . وذلــك مــن 

دون  تحــول  التــي  والمعوقــات  المشــكات  علــى  التعــرف  خــال 

قــدرة الطالبــة علــى التحصيــل العلمــي ومســاعدتها فــي حلهــا .

أهــداف تنمويــة تزيــد مــن قــدرات الطالبــة . وذلــك مــن خال تشــجيع 

بالقســم  المختلفــة  األنشــطة  فــي  المشــاركة  علــى  الطالبــة 

. والجامعــة 

مسؤولية الطالبة

عــن 	  ســواء  اإلعانــات  متابعــة  مســؤولية  الطالبــة  تتحمــل 

الكليــة. موقــع  أو  اإلعــان  لوحــات  أو  اإللكترونــي  البريــد  طريــق 

األكاديمــي 	  أدائهــا  عــن  المســؤولية  الطالبــة كامــل  تتحمــل 

واالطــاع علــى الســجل األكاديمــي فــي النظــام اإللكترونــي 

، حيــث أن اإلرشــاد األكاديمــي هــو آليــة للمســاعدة وتذليــل 

الصعوبــات.

مرشــدتها 	  مــع  الدوريــة  اإلجتماعــات  حضــور  الطالبــة  علــى 

األكاديميــة فــي األوقــات المحــددة ، وتزويــد مرشــدتها بكافــة 

كل  عــن  واالستفســار   ، األكاديمــي  أدائهــا  عــن  المعلومــات 

الجوانــب التــي تــرى فيهــا غموضهــا .
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اإللمــام بتفاصيــل التقويــم الدراســي والمواعيــد التــي تختــص 	 

بالتأجيــل واالعتــذار .

المتنوعــة 	  وخدماتهــا  الجامعــة  مرافــق  مــن  االســتفادة 

األنشــطة  الــدورات،  الطالبــات،  خدمــات  مرکــز  )المكتبــات، 

األكاديميــة وتنميــة  المســيرة  أجــل دعــم  الامنهجيــة( مــن 

المهــارات.
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مصطلحات اإلرشاد األكاديمي

المرشدة األكاديمية
ومــن  التدريــس  هيئــة  عضــوة 
حكمهــا المكلفــة بإارشــاد الطالبــة 

. الجامعيــة  دراســتها  أثنــاء 

الرقم الجامعي

رقــم يــدل علــى العــام الجامعــي 
الــذي بــدأت الطالبة الدراســة فية. 
ويســتخدم كتعريــف بالطالبــة فــي 

جميــع معاماتهــا الجامعيــة .

 السنة الدراسية
فصــان رئيســان وفصــل صيفــي إن 

وجــد .

 الفصل الدراسي

خمســة  عــن  تقــل  ال  زمنيــة  مــدة 
.ُيدرس علــى مداهــا 

ً
عشــر أســبوعا

للطالبــة وال  المســجلة  المقــررات 
تشــمل فتــرة االختبــارات النهائيــة .

 الفصل الصيفي

مــدة زمنيــة ال تزيــد علــى ثمانيــة 
فترتــا  ضمنهــا  تدخــل  وال  أســابيع 
النهائيــة  واالختبــارات  التســجيل 
المــدة  خالهــا  وتضاعــف 

. مقــرر   لــكل  المخصصــة 

 المستوى الدراسي
الدراســية  المرحلــة  علــى  الــدال 
وهــو  الدراســية  للخطــة   

ً
وفقــا

. دراســي  فصــل 
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 المقرر الدراسي

الخطــة  ضمــن  دراســي  منهــج 
ورمــز  بإســم  معــروف  الدراســية 
ورقــم ووصــف مفصــل لمفرداتــة 
مــن  تميــزة  معتمــدة  ووحــدات 

. المحتــوى  حيــث 

 الخطة الدراسية

بيــان يحتــوي مجموعــة المقــررات 
علــى  يجــب  التــي  الدراســية 
الطالبــة اجتيازهــا بنجــاح للحصــول 
فــي  العلميــة  الدرجــة  علــى 

. التخصــص 

 السجل الدراسي

بيــان يحتــوي علــى جميــع بيانــات 
ونتيجــة  الدراســية  المقــررات 
لــكل  منهــا  كل  فــي  الطالبــة 
فصــل دراســي تــم اإلنتهــاء منــه 
باإلضافــة للمعــدل الفصلــي لــكل 
لــكل  التراكمــي  والمعــدل  فصــل 

. الفصــول 

المعدل الفصلي

النقــاط  مجمــوع  قســمة  حاصــل 
التــي حصلــت عليهــا الطالبــة علــى 
مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع 
المقــررات التــي درســتها فــي أي 
التقــاط  وتحتســب  دراســي  فصــل 
بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن 
التقديــر الــذي حصلــت عليــه فــي 

كل مقــرر درســته الطالبــة

مصطلحات اإلرشاد األكاديمي
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مصطلحات اإلرشاد األكاديمي

المعدل التراكمي

النقــاط  مجمــوع  قســمة  حاصــل 
التــي حصلــت عليهــا الطالبــة علــى 
مجمــوع الوحــدات المقــررة لجميــع 
المقــررات التــي درســتها فــي أي 
التقــاط  وتحتســب  دراســي  فصــل 
بضــرب الوحــدة المقــررة فــي وزن 
التقديــر الــذي حصلــت عليــه فــي 
كل مقــرر درســته الطالبــة حاصــل 
التــي  النقــاط  مجمــوع  قســمة 
مجمــوع  فــي  الطالبــة  حصلــت 
منــذ  درســتها  التــي  المقــررات 
إلتحاقهــا بالجامعــة علــى مجمــوع 
الوحــدات المقــررة لتلــك المقــررات

االنذار االكاديمي

للطالبــة  يوجــه  الــذي  اإلشــعار 
معدلهــا  انخفــاض  بســبب 
األدنــى  الحــد  عــن  التراكمــي 

الائحــة  فــي  الموضــح 

 العبء الدراسي

أقــل عــدد مــن الوحــدات الدراســية 
الطالــب  علــى  ينبغــي  التــي 
تســجيلها بمــا يتناســب مــع معدلــه 

التراكمــي

 تأجيل الدراسة 

مقــررات  الطالبــة  تســجيل  عــدم   
دراســتها للفصــل الدراســي المــراد 
مــن  بطلــب  فيــه  الدراســة  تأجيــل 
الطالبــة وال تحســب مــدة التأجيــل 

ضمــن المــدة النظاميــة للتخــرج
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مصطلحات اإلرشاد األكاديمي

طي القيد 
 إنهــاء عاقــة الطالبــة بالجامعــة 
:ســواء كان عــن طريــق الفصــل او 

االنســحاب او االنقطــاع  .

اإلعتذار عن الدراسة 

الدراســة  الطالبــة  عــدم مواصلــة 
ســجلت  الــذي  الدراســي  للفصــل 
فيــه بعــذر مقبــول وتحتســب مــدة 
النظاميــة  المــدة  ضمــن  االعتــذار 

للتخــرج .

 اإلنقطاع 

عــدم تســجيل الطالبــة اي مقررات 
دراســية ألي فصــل دراســي دون 
غيــاب  أو  بذلــك  الجامعــة  إشــعار 
الطالبــة بعــد التســجيل للمقــررات 
بشــكل مســتمر دون طلــب تأجيــل 

او إعتــذار .

 الطالبة الزائرة 

هــي الطالبــة التــي تقوم بدراســة 
جامعــة  فــي  المقــررات  بعــض 
أخــرى او فــرع مــن فــروع الجامعــه 
التــي تنتمــي اليهــا دون تحويلهــا 

وتعــادل المــواد التــي درســتها .
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عزيزتي الطالبة

أحرصــي علــى زيــارة مرشــدتك األكاديميــة بشــكل دوري 
وال تتــرددي فــي زيارتهــا عندمــا تواجهــك أيــة مشــكلة.

إن أســرة الكليــة حريصــة علــى توفيــر الدعــم واإلرشــاد 
لطالباتهــا فــا تتــرددي فــي زيــارة أي مــن األســتاذات أو 
اإلداريــات ذوات العاقــة عندمــا تواجهــك أيــة مشــكلة.

علــى  والحصــول  االرتقــاء  أجــل  مــن  نعمــل  فجميعنــا 
النتائــج أفضــل  و  أعلــى 
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التسجيل

ُيتــاح للطالبــة تســجيل المقــررات التــي ترغــب بدراســتها أو حذفهــا 

حســب وضعهــا األكاديمــي :

ملتزمة بالخطة

ســجل لهــا جميــع المقــررات الدراســية لمســتواهن .ويحــق 
ُ
ت

لهــا فقــط تعديــل شــعب المقــرر .

غير متعثر

درســتها  التــي  المقــررات  اجتــازت  التــي  الطالبــة  وهــي 

فيحــق لهــا تســجيل جميــع مقــررات المســتوى الحالــي , 

باالضافــة الــى المقــررات التــي لــم تتمكــن مــن دراســتها 

فــي المســتوى الســابق إن أمكــن .

متعثر

هــي الطالبــة التــي رســبت فــي مقــرر أو اكثــر مــن مقــررات 

الخطــة الدراســية , فهــذه يســجل لهــا الحــد األقصــى مــن 

العــبء حســب معدلهــا .
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الحد األدنى للعبء الدراسي :

ــاث وحــدات دراســية فــي  )12( ســاعة فــي كل فصــل دراســي او ث

الفصــل الصيفــي ويســتثنى مــن ذلــك حــاالت التخــرج.

الحد األقصى للعبء الدراسي :

يدخل ضمنها المقررات التي رسبت فيها الطالبة .

 عدد الساعات المسموح التسجيل بهامعدل الطالبة

12 ساعةأقل من 1.5

من 1.5 إلى
أقل من 1.75

15 ساعة

من 1.75 إلى
أقل من 2.75

18 ساعة

مواد المستوى التالي مع مواد الرسوبأعلى من 2.75
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ضوابط اإلضافة والحذف وتبديل الشعب 

 : ضوابط إضافة مقرر دراسي
ً
أوال

الطالبــة 	  وحالــة  الدراســي  الجــدول  مــن  التأكــد 

يميــة  د كا أل ا

أن يكــون المقــرر مــن ضمــن المقــررات المطروحــة فــي 	 

الفصــل الحالــي 

عدم وجود متطلب سابق 	 

عدم تجاوز حد العبء الدراسي للطالبة 	 

عدم وجود تعارض أثناء إضافة المقرر الجديد 	 

 : ضوابط حذف مقرر دراسي : 
ً
ثانيا

تمنــع الطالبــة مــن حــذف مــواد التخصــص إال إذا كانــت 	 

مــن مســتوى أعلــى مــن مســتواها الحالــي

تمنع الطالبة من حذف مواد التعثر إذا كانت متعثرة 	 

يمنــع حــذف المــواد التــي تكــون متطلب لمادة تدرســها 	 

الطالبــة بالفصل التالي 

ال يحذف أكثر من مقررين دراسيين	 

يجــب إضافــة مقــرر بديــل كــي ال يقــل عــدد الســاعات عــن 	 

الحــد األدني



ي
شاد األكاديم

ل اإلر
دلي

هـ
 1441

20

 : ضوابط تغيير الشعبة 
ً
ثالثا

وجــود تعــارض مــع مــادة أخــرى تحتــاج الطالبــة إلــى 	 

إضافتهــا

وجــود مقاعــد شــاغرة فــي الشــعبة المــراد التحويــل 	 

إليهــا 

ضوابط االنسحاب 

يجــب االســتمرار فــي الحضــور وعــدم الغيــاب حتــى تتــم عمليــة . 1

السحب

أال يكــون المقــرر المــراد االنســحاب منــه فــي مســتوى أدنــى . 2

مــن مســتوى الطالبــة أو مــن مســتواها الحالــي

أال يقــل عــدد الســاعات المســجلة بعــد االنســحاب عــن الحــد . 3

ســاعة  )12( األدنــى 

الطالبة الملتزمة بالخطة ال تسحب أي مقرر . 4

المواظبة والحرمان

عــن . 1 التأخــر  أو  الغيــاب  وعــدم  الحضــور  الطالبــة  علــى  يجــب 

قاهــر. لعــذر  إال  المحاضــرة 

ــد عــن )ُعشــر( مدتهــا, . 2 إذا تكــرر تأخــرك عــن المحاضــرة بمــا يزي

يحــق للمدرســة منعــك مــن الدخــول واحتســابك غائبــة .
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إذا بلــغ غيابــك فــي مقــرر أو أكثــر نســبة )25%( فــي الفصــل . 3

الدراســي , فعليــك أن تتقدمــي بطلــب انســحاب مــن المقــرر 

أو اعتــذار عــن الفصــل الدراســي وإال ســتحرمين مــن االســتمرار 

فــي المقــرر وحضــور اختباراتــه وتعتبــري راســبة .

إذا تــم حرمانــك مــن دخــول االمتحــان بســبب غيابــك , فإنــك . 4

تعــدي راســبة ويرصــد لــك تقديــر )محــروم( )ح(.

 لمجلــس القســم بطلــب رفــع الحرمــان ,وقبلــة . 5
ً
إذا قدمــت عــذرا

المجلــس جــاز رفــع الحرمــان والســماح لــك بدخــول االختبــار.

إذا تغيبــت عــن االختبــار النهائــي جاز لك تقديم عذٍر ,ولمجلس . 6

الكليــة قبولــه فــي حــاالت الضــرورة القصــوى ويســمح لــِك 

بــأداء اختبــار بديــل عنــه فــي مــدة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل 

الدراســي ويحتســب التقديــر الــذي تحصلــي  عليــة .
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 جدول عدد الساعات ونسبة الغياب

 عدد
الساعات

 اإلنذار
 األول

 بالساعات
%10

 اإلنذار
 الثاني

 بالساعات
%20

 الحرمان
 بالساعات

%25

 الحرمان
 بعدد

 اللقاءات

23673

349117

4612158

57151811
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ضوابط التأجيل  

يحــق للطالبــة تأجيــل الدراســة لوجــود عــذر نظامــي يمنعهــا مــن 

االســتمرار فــي هــذه الحالــة عليهــا :

 في موعد تأجيل الدراسة كما تحدده 
ً
أن تقدم عذرا

العمادة ,وعادة ال يتجاوز نهاية األسبوع الثاني

كتابة طلب إلى وكيلة القسم ترفق به المستندات 

المثبتة للعذر؛ ويكون العذر مما يقبله مجلس الكلية 

يضاف إلى ذلك 

أال تتجاوز مدة التأجيل فصليين متتاليين , أو ثالثة فصول 

دراسية غير متتالية .

س/ هل تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة ؟ 

ال تحتســب مــدة التأجيــل مــن المــدة الدراســية الازمــة إلنهاء 

متطلبــات التخرج .
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ضوابط االعتذار 

يحق للطالبة االعتذار عن الدراسة في حالة ما إذا :

تقدمت بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها 

مجلس الجامعة .

أال يتجاوز ذلك األسبوع العاشر من الدراسة .

في حالة قبول عذر الطالبة يرصد لها تقدير )ع(

س/ هل تحتسب مدة االعتذار من المدة الدراسية ؟

الدراســية  المــدة  مــن  االعتــذار  مــدة  تحتســب  نعــم 

الازمــة إلنهــاء متطلبــات التخــرج كمــا يحتســب االعتــذار 

عــن الفصــل الصيفــي مــن فصــول االعتــذار المحــددة 

للطالبــة 
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ضوابط إعادة القيد 

 
ً
ــا ــة التــي طــوى قيدهــا الدراســي يحــق لهــا أن تقــدم طلب الطالب

إلعــادة القيــد إذا توافــرت الشــروط التاليــة :

موافقة مجلس الكلية بعد إحالة طلبك إلية

أال يكون قد سبق إعادة القيد بعد طية قبل ذلك 

أال تكون الطالبة مفصولة أكاديميا

ال يعاد القيد في الفصل الذي طوي فيه

في حالة إعادة القيد تعاد الطالبة 

بسجلها ورقمها الجامعي 

تقديم طلب إعادة القيد ال يعني 

بالضرورة الموافقة عليه
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ضوابط التحويل 

 : ضوابط التحويل من قسم آلخر داخل الكلية :
ً
أوال

يحــق للطالبــة التحويــل مــن قســم لآلخــر داخــل الكليــة 

بعــد مراعــاة : 

الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة .	 

القســم 	  او  الكليــة  تضعهــا  التــي  الشــروط  مراعــاة 

. إليــة  المحــول 

موافقة رئيسي القسمين وعميدي الكليتين .	 

 	 , دراســتها  لــك  ســبق  التــي  المــواد  جميــع  إثبــات 

الفصليــة  والمعــدالت  التقديــرات  ذلــك  فــي  بمــا 

 . الجامعــة  فــي  دراســتك  طــوال  والتراكميــة 

أال يكــون قــد ســبق للطالبــة التحويــل خــال دراســتها 	 

فــي الجامعــة . 

التــي 	  للتحويــل والضوابــط  المحــدد  الوقــت  مراعــاة 

 . القبــول والتســجيل  تضعهــا عمــادة 
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داخــل  أخــرى  إلــى  كليــة  مــن  التحويــل  ضوابــط   :  
ً
ثانيــا

: الجامعــة 

يحــق للطالبــة التحويــل مــن كليــة إلــى كليــة أخــرى داخــل 

الكليــة بعــد مراعــاة : 

الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة 	 

إثبــات جميــع المــواد التــي ســبق للطالبــة دراســها, 	 

الفصليــة  والمعــدالت  التقديــرات  ذلــك  فــي  بمــا 

الجامعــة  فــي  دراســتها  طــوال  والتراكميــة 

أم  جامعــة  إلــى  جامعــة  مــن  التحويــل  ضوابــط   :  
ً
ثالثــا

: القــرى 

للطالبــة أن تقــوم بالتحويــل فــي أي فصــل دراســي إلــى 

جامعــة أم القــرى وفــق اإلجــراءات والمواعيــد المعلنــة 

فــي الجامعــة المحــول إليهــا مــع مراعــاة :

معادلــة المقــررات المتفقــة مــع مفــردات القســم 	 

المحــول اليــة

فــي 	  معادلتهــا  تــم  التــي  المقــررات  دخــول  عــدم 

التراكمــي معدلهــا  حســاب 

فــي 	  المقــررا  مــن   )%60( عــن  اليقــل  مــا  دراســة 

. إليهــا  المحــول  الجامعــة 
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الفصل من الدراسة 

تعتبر الطالبة مفصولة من الدراسة في األحوال التالية :

إذا حصلت على ثالثة إنذارات متتالية على 

األكثر النخفاض معدلها التراكمي عن  

المعدل المحدد للتخرج  .

إذا لم تنهي متطلبات التخرج خالل مدة 

أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجها عالوة 

على مدة البرنامج 
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االختبارات

ال يجوز اختبار الطالبة في اكثر من مقررين في 

يوم واحد ويجوز االستثناء من ذلك 

ال يسمح للطالبة دخول قاعة االختبار بعد مضي 

نصف ساعة من بدء االختبار 

عدم السماح للطالبة بالخروج من االختبار النهائي 

إال بعد مضي نصف وقت االختبار 

تعاقب الطالبة وفق الئحة التأديب إذا غشت 

في االختبار أو شرعت فيه أو خالفت التعليمات 

وقواعد إجراء االختبار
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 : حساب التقدير في المقررات الدراسية 
ً
ثانيا

 الدرجة
المئوية

التقدير
 رمز

التقدير

وزن 
التقدير 
من )5(

وزن 
التقدير 
من )4(

5.04.0+أممتاز مرتفع95 - 100
 90 إلى
 أقل من

95
4.753.75أممتاز

 85 إلى
 أقل من

90

 جيد جدا
4.53.5+بمرتفع

 80 إلى
 أقل من

85
4.03.0بجيد جدا

 75 إلى
 أقل من

80
3.52.5+ج جيد مرتفع

 70 إلى
 أقل من

75
3.02.0ججيد

 65 إلى
 أقل من

70

 مقبول
2.51.5+دمرتفع

 60 إلى
 أقل من

65
2.01.0د مقبول

 أقل من
1.00.0هـ راسب60

0--1.00.9--1.511.50--2.512.50--3.513.50--4المعدل

 ممتاز )أ(التقدير
ً
جيد جدا

إنذارمقبول )د(جيد )ج()ب(
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رمز 
التقدير

مدلول الرمز

محرومح

غير مكتملل

ناجح بدون درجةند

راسب بدون درجةهد

رمز 
التقدير

مدلول الرمز

معتذرع

غائبغ

نتيجة متأخرةالرت

 في حالة الغشق
ثم يحول إلى هـ

 : رموز أخرى في التقدير
ً
ثالثا

مالحظــة :  إذا مضــى فصــل دراســي واحــد ولــم يتــم تغييــر 

)هـــ(  راســب  بتقديــر  يســتبدل  فإنــه  مكتمــل(  )غيــر  تقديــر 

ويحســب ضمــن المعــدل  

المقــرر  اســم  تســبق  التــي  باألرقــام  المــراد  مــا  س/ 

؟ الدراســي 

ج/ يســبق كل مقــرر دراســي ســبعة أرقــام وهــي عبــارة 

عــن رمــز القســم ورقــم المقــرر وعــدد الوحــدات الدراســية .
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حساب المعدل الفصلي والتراكمي  

طريــق  عــن   
ً
يدويــا والتراكمــي  الفصلــي  المعــدل  حســاب  يتــم 

مرشــدتك األكاديميــة فــي حالــة الشــك فــي ورود خطــأ . وفيمــا 

يلــي توضيــح لعــدد النقــاط لــكل وحــدة دراســية : 

 رمز
 التقدير

 عدد
 النقاط

 للمقررات
 ذات

 الوحدة
 الواحدة

 عدد
 النقاط

 للمقررات
 ذات

الوحدتين

 عدد
 النقاط

 للمقررات
 ذات

 الثالث
 وحدات

 عدد
 النقاط

 للمقررات
 ذات

 األربع
 وحدات

 عدد
 النقاط

 للمقررات
 ذات

 الخمس
وحدات

48121620أ+

3.757.511.251518.75أ

3.5710.51417.5ب+

3691215ب

3.557.51012.5ج+

246810ج

1.534.567.5د+

12345د

00000هـ
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إتبعــي  والتراكمــي  الفصلــي  المعــدل  لحســاب 
التاليــة  الخطــوات 

احسبي نقاط كل مقرر من الجدول السابق 

لحساب المعدل الفصــــلي = 

لحساب المعدل 
=التراكمي

مجموع نقاط مقررات الفصل

مجموع وحدات مقررات الفصل

مجموع وحدات المقررات

مجموع نقاط جميع المقررات
التي تم دراستها

التخرج 

تعتبــر الطالبــة متخرجــة إذا أنهــت متطلبــات التخــرج بنجــاح حســب 

الخطــة الدراســية شــرط أال يقــل معدلهــا التراكمــي الــذي يحــدده 

مجلــس الجامعــة لــكل تخصــص , علــى أال يقــل فــي كل األحــوال عــن 

تقديــر مقبــول  .
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 : ضوابط الحصول على مرتبة الشرف
ً
أوال

عنــد  الشــرف  مرتبــة  علــى  الحصــول  الطالبــة  حــق  مــن 

: بشــرط  التخــرج 

أال تكــون قــد رســبت فــي أي مقــرر مــن المقــررات . 1

التــي درســتها فــي الجامعــة أو غيرهــا

أن تكــون قــد أكملــت متطلبــات التخــرج فــي مــدة . 2

أقصاهــا متوســط المــدة بيــن الحــد األدنــى والحــد 

األقصــى للبقــاء فــي كليتهــا .

 : ضوابط الحصول على مرتبة الشرف األولى :
ً
ثانيا

إذا كان معــدل الطالبــة التراكمــي )3.75 – 4 ( مــع مراعــاة 

ــة الشــرف  ــح مرتب الشــروط الســابقة فمــن حقهــا أن تمن

األولــى

 : ضوابط الحصول على مرتبة الشرف الثانية :
ً
ثالثا

إذا كان معــدل الطالبــة التراكمــي )3.25 إلــى أقــل مــن 

( مــع مراعــاة الشــروط الســابقة فمــن حقهــا أن   3.75

تمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة .

مرتبة الشرف
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مواقع مهمة

الكلية الجامعية بالجموم

عمادة القبول والتسجيل

رابط نماذج القبول والتسجيل

الئحة الدراسة

https://uqu.edu.sa/juc

https://uqu.edu.sa/dadregis

https://uqu.edu.sa/dadregis/59589

https://drive.uqu.edu.sa/_/dadregis/files/homePage/EDU.pdf



ي
شاد األكاديم

ل اإلر
دلي

هـ
 1441

36

ً
ختاما

بارك الله جهودكن مرشداتنا االكاديميات 
مــع تمنياتنــا لجميــع الطالبــات بالنجــاح والتفــوق فــي 

 ,, دراســتهن الجامعيــة وحياتهــن المســتقبلية 


