
   

مقدمة

والطالبة  الجامعة  بين  والتسجيل همزة وصل  القبول  عمادة  تعد       
والمجتمع، فمن أروقتها تنطلق الطالبة إلى رحاب الجامعة، ومن أروقتها 
العمادة  تحمل  االنطالقتين  وبين  المجتمع،  رحاب  إلى  الخريجة  تنطلق 
العمليات  عن  الكافية  بالمعلومات  الطالبة  تزويد  مهمة  عاتقها  على 
التطورات  مواكبة  إلى  تسعى   كما  التنظيمية،  واإلجراءات  األكاديمية 
التقنية التي تساهم في تحسين آلية العمل وإنجاز المهام. ومن هذا 
بنت  نورة  األميرة  والتسجيل في جامعة  القبول  تقدم عمادة  المنطلق 
األكاديمية  اإلجراءات  تبين  التي  التوضيحية  السلسلة  عبدالرحمن هذه 

التي قد تحتاج إليها الطالبة في مشوارها التعليمي. 

الجامعة  لطالبات  موجهة  سلسلة  من  جزء  هو  الكتيب  وهذا     
يوضح  للطالبة  مرشد  دليل  مسحتِ(  )لو  سلسلة  وٌتعد  ومنسوبيها، 
اإلجراءات األكاديمية التي قد تحتاج إليها في مسيرتها الجامعية، حيث 

يوفر المعلومة الكافية لبناء خبراتها بنفسها.  

    نرجو اهلل تعالى أن تحقق هذه السلسة تطلعاتنا وأن تكون كافية 
ومستوفية لجميع االستفسارات.

ونتقدم بالشكر واالمتنان إلى كل من ساهم في بناء هذه السلسلة حتى 
وصلت لك بهذه الصورة، ونخص بالشكر كاًل من :

 
أ.لميس عبداهلل الحرير  لمشاركتها الفاعلة في التصميم و اإلخراج 

 وموظفات مكتب وكيلة العمادة لمتابعتهن الطباعة

 كما نقدم أسمى آيات الشكر لفريق العمل في إدارة الطباعة والنشر في جامعة 
األميرة نوره لتعاونهم وحرصهم على جودة العمل.

تم االنتهاء من هذا الكتيب في شهر ذي القعدة 1437هـ
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تمهيد
هناك عدة معايير لقياس المعدل التراكمي )GPA(، ولكل جامعة معاييرها 

الخاصة.
وتطبق جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن معيارا أمريكيا معّدال هو نظام 
الطالبة في  درجة  تقسيم  المعيار على  يعتمد هذا   .)5.00( العظمى  القيمة 
لو حصلت  لها، فمثاًل  المستحقة  الدرجة  بناء على  تقديرات  إلى عدة  المادة 

على درجة )95(، فالتقدير الذي يقابلها هو )+A( أو)أ+(، وهكذا ..
 فكل تقدير من هذه التقديرات يتضمن مدى معين من الدرجات.

الساعات المعتمدة 
دراسة  زمن  تقسيم  عن  عبارة  أنها  في  المعتمدة  الساعات  فكرة  تتلخص 
الطالبة إلى وحدات زمنية معيارية معتمدة The Credit Unit، وكل وحدة 
منها تتساوى مع األخرى ليس في المدة فقط، بل في كم النشاط التدريسي 
الحكم على حصول   المعتمدة معيارا في  الساعات  وُتتخذ  يتم فيها،  الذي 
الطالبة على مؤهل معين، من خالل حساب عدد الوحدات المعتمدة  التي 
أكملت الطالبة دراستها، وعمل المعادالت عند انتقال الطالبة للدراسة من 

جامعة ألخرى.  وكذلك قياس مدي تقدمها في الدراسة.

المعدل الفصلي والمعدل التراكمي
أثناء  الطالبة  يقيس مستوى  ومعيار  الطالبة،  أداء  المعدل: هو مؤشرعلى 
الحكم  في  إليها  يستند  التي  المعايير  أهم  ويشكل  بالجامعة،  دراستها 
على أداء الطالبة أكاديميًا كلما ارتفع هذا المعدل كلما دل ذلك على األداء 
دّل  المعدل  انخفض  كّلما  أي  صحيح  والعكس  للطالبة،  الجيد  والتحصيل 

ذلك على ضعف أداء الطالبة في دراستها وانخفاض مستواها.



2جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم

يتكون معدل الطالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من رقم يتراوح 
ما بين الواحد والخمسة )1–5(.وللطالبة في الجامعة نوعين من المعدالت: 

فصلي وتراكمي.

المعدل الفصلي: وهو معدل الطالبة لفصل دراسي واحدمثل معدل الفصل 
األول أو معدل الفصل الثاني أو الصيفي، وتعتمد مكافأة التفوق على نتيجة 

المعدل الفصلي. 

)GPA(:المعدل التراكمي

حتى  رسوبًا(،  أو  )نجاحًا  الطالبة  درستها  التي  المقررات  جميع  معدل  هو   *
تاريخ حساب ذلك المعدل.

* سمي المعدل تراكميًا ألن نتائج المقررات المسجلة تتراكم مع بعضها من 
أول فصل دراسي حتى فصل التخرج.

* ال تحسب المقررات التي حصلت فيها الطالبة على تقدير )ع( عند حساب 
المعدل الفصلي أو التراكمي.

* المعدل التراكمي هو المعدل المعتمد في وثيقة التخرج.
* يتم حسابه لمنزلتين عشريتين.

التقدير: هو الدرجة المسجلة للطالبة في مقرر ما، والتي حصلت عليها في 
نهاية الفصل الدراسي،وتظهر في السجل األكاديمي كرموز.

النقاط: لكل تقدير تحصل عليه الطالبة وزن من النقاط وهي محددة وثابته ال 
تتغير وتسجل هذه النقاط في سجل الطالبة أمام كل مقرر تدرسه وتحصل 
فيه على تقدير )نتيجة(. وتعطى النقاط لكل ساعه واحدة من ساعات المقرر 
بناء على التقدير الذي حصلت عليه الطالبة في ذلك المقرر )عدد الساعات 

×وزن التقدير(.
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حســاب المعــدل : مجمــوع النقــاط فــي جميــع المقــررات ÷ مجمــوع الســاعات 
المعتمــدة لتلــك المقــررات.

الســاعات المســجلة : عــدد الســاعات التــي قامــت الطالبــة بتســجيلها فــي 
الفصــل الواحــد أو فــي جميــع الفصــول.

اجتازتهــا  التــي  المعتمــدة  للســاعات  اإلجمالــي  العــدد   : المجتــازة  الســاعات 
المســجلة. الســاعات  مــن  الطالبــة 

الســاعات المكتســبة : العــدد اإلجمالــي للســاعات المعتمــدة التــي اجتازتهــا 
المحمولــة  المــواد  مــن ضمنهــا  يدخــل  وال  لهــا،  معادلتهــا  تــم  أو  الطالبــة  

بمعنــى إذا حملــت مــادة ال يتــم احتســابها ضمــن الســاعات المكتســبة.

ســاعات المعــدل : الســاعات التــي تدخــل فــي احتســاب المعــدل الفصلــي أو 
التراكمــي للطالبــة.
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الســجل األكاديمــي : هــو بيــان يوضــح ســير الطالبــة الدراســي، وتفاصيــل 
ــة والمســجلة ودرجاتهــا ومعدالتهــا ودرجــات االختبــارات  المــواد المعادل

النهائيــة.

مفردات السجل األكاديمي
التــي  الطريقــة  بنفــس  الجامعــي، ويكتــب  الطالبــة، ورقمهــا  اســم   .1

الجامعيــة. يظهــر بهــا فــي بطاقتهــا 
2. رقم هوية وكلية وقسم الطالبة وتخصصها.

3. الوضع األكاديمي للطالبة )معتذرة، مؤجلة، انذار، فصل...الخ(.
4. المقــررات التــي درســتها فــي كل فصــل دراســي برموزهــا، وأرقامهــا، 

وعددوحداتهــا المقــررة، وتقديراتهــا.
5. المقــررات التــي تمــت معادلتهــا للطالبــة المحّولــة مــن خــارج الجامعــة 

ويرصــد لهــا درجــة )مــع(.
ــارة؛ وترصــد درجــة )نــد(  6. المقــررات التــي درســتها الطالبــة بنظــام الزي
للمقــرات التــي تــم اجتيازهــا، و)هــد( للمقــررات التــي لــم يتــم اجتيازهــا، 

حســب ضوابــط الدراســة بنظــام الزيــارة.
7. المعدل الفصلي.

8. المعدل التراكمي.
المعــدل،  وســاعات  والمكتســبة  والمجتــازة  المســجلة  الســاعات   .9

والتراكميــة. الفصليــة 
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مالحظات 

1. تصّنف سجالت الطالبات على أنها سرية و خاصة، وال تسلم إال للطالبة.

ــأي وقــت  2. يمكــن للطالبــة الحصــول علــى الســجل األكاديمــي مختــوم ورســمي ب
مــن خــالل الدعــم والمســاندة فــي عمــادة القبــول والتســجيل.

3. يتم احتساب درجة المقرر المعادل في المعدل التراكمي حسب نوع المعادلة:

          أ. تحتســبدرجات الطالبــة لجميــع المقــررات التــي درســتها داخــل الجامعــة فــي 
المعــدل التراكمــي، حتــى وإن كانــت خــارج تخصصهــا.

         ب. ال تحتســب فــي المعــدل التراكمــي المعــادالت الخارجيــة للمقــررات التــي 
درســتها خــارج جامعــة األميــرة نــورة )للمحــوالت مــن جامعــة أخــرى إلــى جامعــة األميرة 

نــورة(.
         ج. ال تحتســب فــي المعــدل التراكمــي درجــات المقــررات التــي درســتها الطالبــة 

بنظــام الزيارة.

4. يجــب علــى الطالبــة إعــادة دراســة المقــررات اإلجباريــة التــي رســبت فيهــا، أمــا إن 
رســبت فــي مقــرر اختيــاري، فيحــق لهــا أن تعيــد دراســة نفــس المقــرر أو اختيــار مقــرر 

آخــر مــن قائمــة المقــررات االختياريــة.

5. تكتــب درجــة الموادالمتعثــرة فيهــا؛ بعــد دراســتها والنجــاح فيهــا كمــا هــي 
وليــس فقــط درجــة النجــاح.

6. التحذف درجة الرسوب )هـ( )F( من السجل األكاديمي وتبقى حتى التخرج.
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المدة النظامية: 
* هي المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج دون منح الطالبة فرصة استثنائية. 

* يحسب الحد األعلى للمدة النظامية بإضافة نصف مدة البرنامج إلى مدة 
البرنامج. 

* تحتسب فصول االعتذار والتحويل والفصل التأديبي، ضمن المدة النظامية 
بينما ال تحتسب فصول التأجيل واالنقطاع.

* مثالً: إن كانت مدة البرنامج حسب خطة الطالبة هي )8( فصول، تكون المدة 
النظامية )12( فصل.

مراتب الشرف :
تمنح جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن طالباتها مرتبة الشرف األولى او الثانية 

وتسجل في وثيقة التخرج للطالبة، كالتالي:

1. الشروط العامة للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية:
أال تكون الطالبة قد رسبت في أي مقرر درسته في الجامعة أو في جامعة              أ. 

أخرى.
          ب.  أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في المدة النظامية.

أن تكون الطالبة قد درست في الجامعة ما ال يقل عن )60%( من            ج. 
متطلبات التخرج.

أال تكون قد فصلت فصاُل تأديبيًا.           د. 
2. شروط المعدل التراكمي عند التخرج:

تمنح مرتبة الشرف األولى للطالبة الحاصلةعند التخرج على معدل             أ. 
تراكمي ال يقل عن )4.75(.

تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالبة الحاصلةعند التخرج على معدل            ب. 
تراكمي من )4.25( إلى )4.74(. 

المدة النظامية 
-  هي المدة الالزمة إلنهاء متطلبات التخرج دون منح الطالبة فرصة استثنائية. 

ــى مــدة  ــة بإضافــة نصــف مــدة البرنامــج إل -  يحســب الحــد األعلــى للمــدة النظامي
البرنامــج. 

-  تحتســب فصــول االعتــذار والتحويــل والفصــل التأديبــي، ضمــن المــدة النظاميــة 
بينمــا ال تحتســب فصــول التأجيــل واالنقطــاع.

مثــال: إن كانــت مــدة البرنامــج حســب خطــة الطالبــة هــي )8( فصــول، تكــون المــدة 
النظاميــة )12( فصــل.

مراتب الشرف 
تمنــح جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن طالباتهــا مرتبــة الشــرف األولــى او 

الثانيــة وتســجل فــي وثيقــة التخــرج للطالبــة، كالتالــي:

الشروط العامة للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية:  .1

أال تكــون الطالبــة قــد رســبت فــي أي مقــرر درســته فــي الجامعــة أو فــي               أ. 
جامعــة أخــرى.

          ب.  أن تكون الطالبة قد أكملت متطلبات التخرج في المدة النظامية.
مــن   )%60( عــن  يقــل  ال  مــا  الجامعــة  فــي  قــد درســت  الطالبــة  تكــون  أن            ج. 

التخــرج. متطلبــات 
أال تكون قد فصلت فصاُل تأديبيًا.            د. 

شروط المعدل التراكمي عند التخرج :  .2

تمنــح مرتبــة الشــرف األولــى للطالبــة الحاصلةعنــد التخــرج علــى معــدل              أ. 
تراكمــي ال يقــل عــن )4.75(.

تمنــح مرتبــة الشــرف الثانيــة للطالبــة الحاصلةعنــد التخــرج علــى معــدل            ب. 
تراكمــي مــن )4.25( إلــى )4.74(. 
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النقاط المعتمدة لكل درجة في السجل األكاديمي في جامعة 
األميرة نورة بنت عبدالرحمن

رموز ومعاني التقديرات في السجل األكاديمي

المعنى حدود الدرجة

وزن التقدير 
بالنقاط لكل 
وحدة دراسية

)من 5(
التقدير والمعدل الرمز

Exceptional ممتاز مرتفع من 95 إلى 100 5 نقاط من 4.75 الى 5 أ+ A+

Excellent ممتاز من 90 إلى 94 4.75  نقاط من 4.50 الى 4.74 أ A

Superior جيد جدًا مرتفع من 85 إلى 89 4.5 نقطة من 4 إلى 4.49 ب+ B+

Very Good جيد جدًا من 80 إلى 84 4 نقاط من 3.75 الى 
3.99 ب B

 Above
Average

جيد مرتفع من 75 إلى 79 3.5 نقطة من 3.50 الى 
3.74 ج+ C+

Good جيد من 70 إلى 74 3 نقاط من 3.00 الى 3.74 ج C

High - Pass مقبول مرتفع من 65 إلى 69 2.5نقطة من 3.75 الى 
3.99 د+ D+

Pass مقبول من 60 إلى 64 2 نقاط من 2 الى 2.74 د D

Fail راسب أقل من 60 1 نقطة 1 هـ F

In-Pro-
gress

مستمر - 0 م IP

In-Com-
plete

غير مكتمل - 0 ل IC

Denial محروم - 1 نقطة ح DN

 Nograde -
Pass

ناجح دون درجة )ال 
تدخل الدرجة في 

المعدل التراكمي أو 
الفصلي(

60 وأكثر 0 ند NP

 Nograde -
Fail

راسب دون درجة أقل من 60 0 هد NF

Withdrawn معتذر - 0 ع W
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المعدل التراكمي والتقديرات المعتمدة في الوثيقة
الجــدول التالــي يوضــح التقديــر المناظــر للمعــدل التراكمــي الــذي يظهــر فــي 

الســجل األكاديمــي للطالبــة وفــي الوثيقــة للخريجــة

التقدير التقدير والمعدل الرمز

ممتاز من  4.5 إلى 5 أ A

جيد جدًا من 3.75 إلى 
4.49 ب B

جيد من 2.75 إلى 
3.74 ج C

مقبول من 2 إلى 2.74 د D
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طريقة حساب المعدل
المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة 
فصل  أي  في  درستها  التي  المقررات  لجميع  المقررة  الساعات  مجموع  على 
دراسي، )المعدل الفصلي خاص فقط بالفصل الواحدويتغير مع كل فصل 

جديد(
مجموع النقاط للمقرر= عدد ساعات المقرر × عدد نقاط التقدير )من 5(

مجموع  الفصل(÷  في  المقررات  )لكل  النقاط  مجموع   = الفصلي  المعدل 
الساعات

المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصلت عليها الطالبة 
المقررة  الساعات  علىمجموع  بالجامعة  التحاقها  منذ  المقررات  جميع  في 

لتلك المقررات، )المعدل التراكمي طوال الدراسة الجامعية(
 ÷)  ....+ الثاني  +الفصل  األول  )الفصل  النقاط  مجموع   = التراكمي  المعدل 

مجموع الوحدات
يمكن استخدام البرامج الجاهزة لحساب المعدالت الفصلية والتراكمية. 

األوضاع األكاديمية: 
تحتسب األوضاع األكاديمية كما يلي  :

تفوق: تحصل الطالبة على التفوق إذا كان معدلها الفصلي ال يقل عن )4.50(، 
وعدد ساعات المعدل الفصلي )12(ساعة دراسية كحد أدنى.

تحذير: إذا كان:
المعدل التراكمي من )2( إلى )2.49(   *
أو المعدل الفصلي من )1( إلى )2.49(  *

إنذار أكاديمي )أول(:إذا  انخفض المعدل التراكمي للطالبة عن )2( من )5(
إنذار أكاديمي )ثاني(:إذا  انخفض المعدل التراكمي للطالبة عن )2( من )5( 

في فصل يلي فصل اإلنذار األكاديمي األول.
فصل أكاديمي إنذار أكاديمي )ثالث(: إذا حصلت على ثالثة إنذارات متتالية.

المدة  خالل  التخرج  متطلبات  تنه  لم  إذا  المدة:  لتجاوز  أكاديمياً  مفصولة 
النظامية.

فرصة استثنائية: إذا استحقت فرصة )فصل دراسي( إلنهاء متطلبات التخرج
ويجب على الطالبة تقديم طلب فرصة استثنائية )في كليتها(.



يباتكلا   

جامعة األميرة نورة منارة المرأة للمعرفة والقيم
10

اسئلة شائعة
هل المقرر الحر يؤثر في المعدل التراكمي؟

آخر  مقرر  أي  يعتبر مثل  التراكمي فهو  المعدل  يؤثر في  الحر  المقرر  نعم 
بالخطة تنجح فيه الطالبة أوترسب .

هل تحسب درجات المقررات التي درستها الطالبة كزائرة في جامعة أخرى 
في المعدل؟

المعدل  خارج جامعتها في  الطالبة  لمقررات درستها  درجات  أية  ال تحسب 
التراكمي

هل يؤثر االعتذار عن مقرر على المعدل التراكمي؟
النظامية  المدة  وزيادة  الطالبة،  اكتسبتها  التي  النقاط  بقلة  يؤثر سوى  ال 

للطالبة.

نصائح
أكبر  فرصتك  تكون  فسوف  التراكمي  معدلك  ارتفع  كلما  انه  تذكري   *

للحصول على وظيفة تليق بمعدلك العالي
سواء  وعملك  اجتهادك  مقدار  على  يتوقف  التراكمي  المعدل  ارتفاع  إن   *

عدد ساعات قليلة أو كثيرة .
لرفع  12 ساعة مناسبة  راجعي مرشدتك الختيار  انذار  * عند حصولك على 

معدلك واالبتعاد عن االنذار الثاني.
انخفاض  بسبب  اكاديميين  إنذارين  على  حصلت  التي  الطالبة  على   *
التراكمي  معدلها  لرفع  جهدها  قصارى  بذل  ضرورة   )2( من  ألقل  معدلها 

للفصل الحالي حتى ال تتعرض للفصل األكاديمي النهائي .
وحددي  الدراسي،  برنامجك  متطلبات  في  تقدمك  من  بنفسك  تحققي   *
)باستشارة مرشدتك األكاديمية( المقررات الدراسية التي يمكنك تسجيلها 
للفصل التالي، وعندما يتم تحديث السجل األكاديمي قومي بالتحقق من 

رصد كافة الدرجات.

تتوقف المكافأة اذا انخفض المعدل التراكمي عن )2(، حتى وإن كان 
المعدل الفصلي أعلى من ذلك، وللمعدل التراكمي أهمية بالغه في 

تحديد مدى استمرار وبقاء الطالبة في الجامعة.



   

لالستفسار والتواصل مع إدارة التسجيل األلي

  Dar-reg@pnu.edu.sa : البريد اإللكتروني 
هاتف : 

0118243419        

 موقع عمادة القبول والتسجيل

التواصل  وسائل  في  الوسم  على  اإلطالع  فضاًل  المعلومات  من  لمزيد 

اإلجتماعي :
 

PNU _ معدلي _ في#

النسخة اإللكترونية


